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É de mau senso? (2016-02-14 09:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Dr. Jaime Castro de Morais (2016-02-14 09:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

O Hominídeo Humanizado (2016-02-14 10:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Dr. Manuel Pires Cabral (2016-02-14 14:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Fundação Portuguesa de Cardiologia promove inicia va para a população assinalando o Dia Nacional
do Doente Coronário (2016-02-14 14:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Centro Social e Paroquial de Torre de Moncorvo apresenta o seu “Hino da Fruta” (2016-02-14 14:33) 177

Mercenários de hoje (2016-02-14 14:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Onda de festa (2016-02-14 14:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

14 mil árvores vão ser aba das no vale do Tua. 1484 são sobreiros adultos (2016-02-14 15:37) . . . 180

“Noites Frias, Vozes Quentes” traz Isaura e Francis Dale até ao Teatro Municipal de Bragança
(2016-02-14 18:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

João Canijo prepara o seu próximo filme em Vinhais (2016-02-15 10:37) . . . . . . . . . . . . . . . 182

Um atestado de menoridade (2016-02-16 08:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

As crianças e adolescentes com hábitos de vida saudáveis seguem um padrão de dieta próximo da
mediterrânica (2016-02-16 09:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

A ressaca do amor (2016-02-16 09:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Comemorações dos 552 anos de Bragança Cidade (2016-02-16 11:17) . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Estudar “Os Maias” através de jogos (2016-02-16 12:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Mercado a Gosto da Amendoeira em Flor para formentar os produtos locais (2016-02-16 15:30) . . 188

Município de Macedo de Cavaleiros devolve IRS aos cidadãos (2016-02-16 15:41) . . . . . . . . . . 188

Concurso de “Artes e Talentos 2016” alarga prazo de candidaturas até dia 29 de fevereiro
(2016-02-16 19:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Contentores públicos “transformam” têxteis e brinquedos em dona vos sociais (2016-02-16 19:45) 190

Fundação da Juventude abre candidaturas para projetos cien ficos inovadores (2016-02-16 20:01) . 191

E de novo o voto electrónico (2016-02-17 18:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Plano de marke ng e Comunicação dirigido ao território abrangido pela barragem do Baixo Sabor
(2016-02-17 18:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Projetos Belgas Monte Isola e Half Asleep tocam em Bragança (2016-02-17 18:57) . . . . . . . . . 195

Moncorvo implementa Projeto de Prevenção e Combate à Violência Domés ca Familiar Contra Idosos
(2016-02-18 10:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
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Au smo: estudo publicado na “Nature” revela que é possível reverter sintomas da doença na fase
adulta (2016-02-18 10:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Encontro significa vo (2016-02-18 10:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município de Torre de Moncorvo foi aceite pela Comissão
Europeia (2016-02-18 10:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Conselhos para que a terceira idade tenha um Inverno mais saudável (2016-02-19 11:10) . . . . . . 199

Município de Torre de Moncorvo pretende implementar projeto de teleassistência para idosos do
Concelho (2016-02-19 11:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Bloco de Esquerda quer suspensão do enchimento da Barragem de Foz Tua (2016-02-19 11:48) . . 201

Mais de metade dos professores portugueses têm problemas de voz (2016-02-19 14:28) . . . . . . 202

As escolhas de Marcelo (2016-02-19 15:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

III Fes val de Teatro de Alfândega da Fé (2016-02-19 15:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Fim-de-semana com os “Sabores Mirandeses” (2016-02-19 15:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Torre de Moncorvo recebeu Primeira Mostra de Artes Cénicas (2016-02-19 16:34) . . . . . . . . . 205

Coisas da luta polí ca (2016-02-20 12:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

O “Tempo” de Adriana Queiroz no Teatro Municipal de Bragança (2016-02-20 12:14) . . . . . . . . 207

Sexo entre neandertais e humanos modernos (2016-02-20 18:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

A fina arte de ignorar (2016-02-22 09:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Corrida da Paz “Peace Run” na cidade de Bragança (2016-02-22 10:28) . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Miranda do Douro inaugurou incubadora cultural e ar s ca (2016-02-22 11:30) . . . . . . . . . . . 211

Recolha de medicamentos do Banco Farmacêu co vai apoiar 90 IPSS (2016-02-22 12:39) . . . . . . 212

Programas de Dinamização do Empreendedorismo na Escola (2016-02-22 14:05) . . . . . . . . . . 213

Galileu Galilei foi repreendido pela Igreja Católica há precisamente 400 anos (2016-02-22 14:39) . . 213

Município de Carrazeda de Ansiães disponibiliza aplicação para os cidadãos reportarem problemas
(2016-02-22 17:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Reinam o desnorte e a men ra (2016-02-23 08:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Roche lança edição de 2016 das “bolsas de cidadania” Associações de Doentes e ONGs podem
candidatar-se até 31 de Março (2016-02-23 08:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

“Um Ao Molhe” e fé na música que amanhã passa no Museu Abade de Baçal (2016-02-23 09:21) . 217

92% das crianças esquecem-se que estão num hospital graças aos Doutores Palhaços
(2016-02-23 09:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Artur Nunes apela ao Governo para assinar Carta Europeia de Língua Minoritárias (2016-02-23 09:59) 219

Nem tudo se resume ao Direito (2016-02-23 16:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Município de Freixo homenageou António Monteiro Cardoso (2016-02-23 16:43) . . . . . . . . . . 221

Escola primária de Algosinho já está requalificada (2016-02-23 17:00) . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Nova associação de desenvolvimento local surge na zona raiana (2016-02-23 17:34) . . . . . . . . 223

Não lhe falta razão (2016-02-25 10:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
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Tiago Patrício apresenta o seu novo livro na Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo
(2016-02-25 10:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Amendoeiras em Flor arrancam no sábado na vila de Mogadouro (2016-02-25 11:01) . . . . . . . . 225

Centena e meia de caminhantes par ciparam na “Rota da Capela dos Anjos” (2016-02-26 09:35) . . 226

Mogadouro vai apresentar Universidade Sénior (2016-02-26 09:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Programa de Apoio aos Agentes Culturais está aberto durante o mês de março (2016-02-26 11:20) . 228

Cinco milhões de euros para a cooperação transfronteiriça (2016-02-26 15:44) . . . . . . . . . . . 229

Município de Bragança quer promover uma maior coesão social e territorial (2016-02-26 17:55) . . 230

Ao redor de uma troca de impressões (2016-02-26 21:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

A biogeografia da cor (2016-02-26 21:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Tocha da Paz vai passar por Macedo de Cavaleiros (2016-02-27 11:53) . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Bragança prepara desenvolvimento económico e compe vidade territorial (2016-02-27 12:28) . . 234

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou hoje ao inicio da noite no Complexo Agroindustrial do
Cachão (2016-02-28 23:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

O grupo de Bilderberger (2016-02-29 09:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino Superior nas Empresas já está aberto
(2016-02-29 15:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Fes val de Teatro de Alfândega da Fé regressa em março (2016-02-29 15:22) . . . . . . . . . . . . 238

Orçamento Par cipa vo de Bragança terá um reforço de 10,41% da verba disponível
(2016-02-29 15:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Filandorra arranca em "Março Mês do Teatro" com espectáculos para todos os públicos
(2016-02-29 21:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Uma história mal contada (2016-02-29 21:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

1.3 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Ideia infeliz (2016-03-01 08:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Exposição "Pinceladas" de Maria Antónia Sousa em Freixo de Espada à Cinta (2016-03-01 09:35) . . 244

Estão abertas as candidaturas para a 24ª edição do Concurso para Jovens Cien stas e Inves gadores
(2016-03-01 09:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Forças Armadas realizam exercício em Mogadouro (2016-03-01 09:51) . . . . . . . . . . . . . . . . 246

"Old Toys", banda de Carviçais revela-se no Cineteatro de Torre de Moncorvo (2016-03-01 16:22) . 246

DRCN presente na BTL 2016 para uma ação de promoção do património do Norte (2016-03-01 16:31) 247

Fernão Gonçalves (2016-03-01 19:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Direitos Humanos à vista! (2016-03-01 19:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Programa de workshops para preservar o saber-fazer tradicional (2016-03-01 19:18) . . . . . . . . 249

Presidente e vice-presidente da Câmara faltam em conjunto à reunião da Assembleia Municipal
(2016-03-01 20:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Fundação Europeia para o Estudo da Diabetes financia inves gação da UC (2016-03-02 09:18) . . . 251
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Borrego da Churra da Terra Quente preenche fim-de-semana gastronómico de Moncorvo
(2016-03-02 09:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Torneio Regional de Cadetes em Torre de Moncorvo (2016-03-02 11:09) . . . . . . . . . . . . . . . 252

O caso António Lamas (2016-03-03 09:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Vida Selvagem em Risco. Os Verdes alertam para a necessidade de inves r na Conservação da Na-
tureza (2016-03-03 09:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Exposição de Pintura de Maria Lina Ramos Ambrósio em Torre de Moncorvo (2016-03-03 09:20) . . 254

O céu de Março de 2016 (2016-03-03 09:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Foi detectada Legionella no Hospital de Peso da Régua (2016-03-03 10:05) . . . . . . . . . . . . . 256

Diretor do Mosteiro da Batalha visita Museu Municipal Mar m Gonçalves de Macedo
(2016-03-03 11:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

A banca e o bilhete de iden dade (2016-03-05 08:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

O cérebro e as doenças neurodegenera vas no Ciência em Cena (2016-03-05 10:53) . . . . . . . . 259

Ciclo de Conferências "Ilustres Desconhecidos" dá a conhecer Amílcar Paulo (2016-03-05 11:12) . . 260

Mí ca sala de cinema ardeu esta madrugada na cidade de Bragança (2016-03-05 14:59) . . . . . . 261

Edição distrital de Bragança do Programa “Parlamento dos Jovens” do Secundário realiza-se a 14 de
março em Bragança (2016-03-08 20:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Miguel Torga (2016-03-09 09:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Torcer a História (2016-03-09 09:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Comemorações do Dia da Árvore em Bragança (2016-03-09 09:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

A paixão da Física (2016-03-09 10:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Carviçais recebe Feira da Amendoeira em Flor (2016-03-09 11:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Filandorra dedica semana ao público infan l (2016-03-09 11:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica: Des no turís co de excelência apresentado na
BTL 2016 (2016-03-09 11:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Encontro de Tunas Académicas em Torre de Moncorvo (2016-03-09 16:26) . . . . . . . . . . . . . 269

NORTE 2020 lança novos concursos para apoiar ações cole vas de es mulo às empresas
(2016-03-09 16:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Saraivada (2016-03-10 09:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Carros e motas de outros tempos nas Amendoeiras em Flor de Mogadouro (2016-03-10 09:53) . . 271

Casa cheia na apresentação do novo livro de Tiago Patrício (2016-03-10 10:07) . . . . . . . . . . . 272

Torneio Regional de Cadetes juntou 12 equipas e mais de 200 atletas (2016-03-10 16:28) . . . . . . 273

Páscoa com programa religioso e de animação em Macedo de Cavaleiros (2016-03-10 17:10) . . . . 273

Finalmente! (2016-03-11 08:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Torre de Moncorvo recebeu mais uma edição do Fim de Semana Gastronómico do Borrego da Churra
da Terra Quente (2016-03-11 09:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Marcas clássicas versus tecnológicas: quem deve conceber o automóvel do futuro?
(2016-03-11 09:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
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Percurso Pedestre e “Rota das Amendoeiras” (2016-03-11 09:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

A frágil condição humana (2016-03-11 10:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Município de Macedo de Cavaleiros abre candidaturas para Bolsas de Estudo no Ensino Superior
(2016-03-11 10:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Autarquia pretende realizar o maior desfile de sempre de Capas de Honra (2016-03-11 11:46) . . . 280

Alfândega da Fé celebra VII Semana da Proteção Civil (2016-03-12 10:08) . . . . . . . . . . . . . . 281

Forever young (2016-03-14 08:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

As incompa bilidades (2016-03-14 08:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Torre de Moncorvo comemora feriado municipal no dia de São José (2016-03-14 09:13) . . . . . . 283

Haja Luz nas Escolas (2016-03-14 09:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Hernâni Dias defende medidas para evitar que os portugueses se abasteçam de combus veis em Es-
panha (2016-03-14 09:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

FabLab IPB está entre os primeiros FabLabs Portugueses na rede mundial de FabLabs
(2016-03-14 15:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Câmara Municipal de Bragança toma posição sobre o Aumento do Imposto sobre Produtos Petrolíferos
(2016-03-14 16:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Amílcar Paulo foi homenageado em Freixo de Espada à Cinta (2016-03-14 19:54) . . . . . . . . . . 288

Grupo Despor vo de Bragança: “Pizzi é o nosso grande orgulho” (2016-03-14 21:47) . . . . . . . . 289

Um quarto dos consumidores portugueses não controla o seu orçamento (2016-03-15 08:22) . . . 292

Dourada, prateada ou bronzeada? (2016-03-15 09:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Museu de Arte Sacra e Centro Cultural com novas exposições (2016-03-15 09:21) . . . . . . . . . . 294

Dedos Bionicos trazem a Bragança mais uma edição do SpiritFest (2016-03-15 10:03) . . . . . . . . 295

Vila Flor recebe final da Taça de Portugal de Voleibol Feminino (2016-03-15 13:51) . . . . . . . . . 298

“Semana Santa Inclusiva” em Bragança (2016-03-15 16:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Protocolo com os Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo permi u apoiar o transporte de 419
doentes (2016-03-15 16:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Insolvência ou penhora a nge 14,6% das Farmácias do distrito de Bragança (2016-03-15 17:43) . . 300

UTAD assina protocolos de cooperação com mais de 30 Municípios do Norte (2016-03-15 21:22) . . 301

Os riscos de uma inú l revisão cons tuicional (2016-03-16 09:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Município de Torre de Moncorvo implementou programa “+ vidA va” nas Ins tuições Par culares de
Solidariedades Social (2016-03-16 14:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Música e Dança tradicional vai animar Mogadouro (2016-03-16 14:25) . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Carro sem condutor seduz 44% dos portugueses (2016-03-16 14:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Começaram os ataques (2016-03-17 08:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Maior conferência Ibérica de cosmologia realiza-se em Vila do Conde (2016-03-17 09:21) . . . . . . 307

A Semana Santa em Torre de Moncorvo (2016-03-17 09:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

A Espanha das Três Culturas na Casa das Artes de Mogadouro (2016-03-17 09:42) . . . . . . . . . . 308

12



IPB e Ins tuto Nacional de Inves gação Agrária e Veterinária geram protocolo de colaboração
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Freguesia de Carviçais inaugurou "Neoberraco" (2016-03-17 19:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Mirandela promove ‘Vales oferta’ para es mular comércio tradicional (2016-03-17 19:59) . . . . . 310
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E de novo a entrevista (2016-09-16 07:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933

Habitação jovem: Programa Porta 65 tem aberta a 3ª Fase de candidaturas (2016-09-16 08:20) . . 934
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Festa da Ciência nas ruas de todo o país (2016-09-29 08:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978

Hoje é Dia Mundial do Coração (2016-09-29 08:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980

A candidatura de Guterres (2016-09-30 07:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981

Cien sta portuguesa dis nguida com Prémio de Carreira Internacional (2016-09-30 08:08) . . . . . 982

Dia Mundial do Ambiente passado em contacto com a natureza (2016-09-30 08:22) . . . . . . . . . 984

Ministro Adjunto assinala 10 anos do "Norte Conjuntura " em Vila Real (2016-09-30 08:34) . . . . . 984

34
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Aprovada candidatura para criação de Museu do Castelo em Torre de Moncorvo (2016-10-06 08:14) 1014

TAU (Fuzz Records, Berlim) no Club de Vila Real no dia 10 de Outubro (2016-10-06 08:23) . . . . . . 1014
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EDP abre loja em Macedo de Cavaleiros (2016-10-14 08:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036

Uma Supernova por segundo (2016-10-14 08:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036

Daily Misconcep ons e dgtldrmr domingo no MAB (2016-10-14 08:54) . . . . . . . . . . . . . . . . 1038

A guerra: Coisa an ga, natural e delorosa (2016-10-17 06:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039

Tradição – palavra em desuso/remodelação. Risquem o que não interessa, e façam o vosso próprio
tulo (2016-10-17 08:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042

Alteração do sistema imunitário durante a gravidez tem implicações na génese da ansiedade crónica
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Caça clandes na coloca em perigo a reserva natural de veados de Montesinho (2016-10-24 09:42) . 1064

O Arco da Velha (2016-10-25 08:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1065
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(2016-10-25 11:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070

Bloco de Esquerda troca América do Sul por Trás-os-Montes (2016-10-25 14:10) . . . . . . . . . . . 1072

Apresentado no Pinhão o "Prémio Arquitetura do Douro” (2016-10-25 15:13) . . . . . . . . . . . . 1072

Seminário do Castanheiro "A Gestão do Solo e a Tinta do Castanheiro" (2016-10-26 07:22) . . . . . 1073

Livro sobre a Catedral de Bragança é apresentado amanhã na Universidade Católica do Porto
(2016-10-26 08:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074

Ah!, já sei, foi o Pu n (2016-10-26 08:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075

Onda de inaugurações em Mogadouro (2016-10-26 14:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076

Capela de Mateus e Igreja de Provesende recebem Musica An ga e Barroca (2016-10-26 14:57) . . 1077

Cinecôa e o imaginário rupestre (2016-10-26 15:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077

Três gritos recentes (2016-10-27 07:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078

Exploração de Urânio na zona de Salamanca pode contaminar águas do rio Douro, alertam "Os Verdes"
(2016-10-27 08:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079

Jornadas Parlamentares do BE começam amanhã em Trás-os-Montes e Alto Douro (2016-10-27 09:37) 1081
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15.ª Feira Internacional do Norte abre hoje em Bragança (2016-10-27 13:51) . . . . . . . . . . . . 1082

A entrevista do Padre Krzystof Charamsa (2016-10-28 07:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083

Encontro Nacional de FabLabs começa hoje no IPB de Bragança (2016-10-28 08:30) . . . . . . . . . 1084

Detectados inesperados halos de gás à volta de quasares distantes (2016-10-28 08:41) . . . . . . . 1085

Casa cheia para assis r a Concerto de Outono no órgão da Igreja Matriz de Torre de Moncorvo
(2016-10-28 08:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086

"A Espessura da Cinza" (2016-10-28 10:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087

Catarina Mar ns anunciou na estação ferroviária de Foz Tua o corte nas rendas da energia
(2016-10-28 14:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088

Bispo de Bragança nomeado pelo Papa Francisco como membro da Congregação para o Culto Divino
(2016-10-28 19:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089

Falta de pontaria (2016-10-29 04:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090

Causas de AVC no jovem adulto (2016-10-29 05:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091

Nota de circunstância (2016-10-29 06:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092

Arribas do Sabor são cenário para percurso pedestre (2016-10-29 06:25) . . . . . . . . . . . . . . 1093

Bandeira Verde entregue a escolas premiadas (2016-10-29 10:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093

Exposição de fotografia sobre “Cogumelos Silvestres” patente no Museu do Ferro e da Região de Mon-
corvo (2016-10-29 11:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094

90% do caro leitor foi feito nas estrelas (2016-10-29 11:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095

Entre a Alemanha e a Igreja Católica (2016-10-29 15:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097

"Sou Transmontana sou mulher: Retratos" de Lucia Burbano no CIT de Sambade, Alfândega da Fé
(2016-10-29 15:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098

Universidade de Coimbra integra consórcio internacional que ganhou 1,7 milhões de euros para uni-
formizar prá cas na área da Oncologia (2016-10-30 10:19) . . . . . . . . . . . . . . . . 1098

“Casa de Espanto, em torno da Coleção da CGD”, no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
(2016-10-30 10:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100

1.11 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101

Mi respuesta de agradecimiento al Sr. Hélio Bernardo Lopes (2016-11-02 09:56) . . . . . . . . . . . 1101

Dosímetro (2016-11-02 12:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102

A história da ciência portuguesa é reconhecida com Prémio (2016-11-02 16:36) . . . . . . . . . . . 1103

Corujas com Feira da Castanha e Seminário sobre Tinta do Castanheiro (2016-11-02 16:43) . . . . . 1104

Uma viagem pela música tradicional portuguesa (2016-11-02 16:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105

ANEBE e Turismo de Portugal aliadas no serviço responsável de álcool (2016-11-03 15:14) . . . . . 1106

O céu de Novembro de 2016 (2016-11-03 15:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106

Câmara Municipal compar cipa aquisição dos manuais escolares a alunos do 2º e 3º Ciclos e Ensino
Secundário (2016-11-03 15:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108

O caos no mundo (2016-11-04 08:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109

Miúdas giras, lingeries e anjos (2016-11-04 09:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111
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O que é que condiciona as escolhas alimentares dos seres vivos? (2016-11-04 11:16) . . . . . . . . 1112

Intermarché de Vila Flor oferece equipamentos de proteção individual aos Bombeiros locais
(2016-11-04 11:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114

Mogadouro aposta no cogumelo (2016-11-04 12:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114

Festa da Montanha homenageia as mulheres Transmontanas (2016-11-04 12:40) . . . . . . . . . . 1116

Como é que o cérebro sabe para onde nos movimentamos (2016-11-07 09:25) . . . . . . . . . . . 1117

"Praxe Solidária" recolha de alimentos não perecíveis pelos estudantes da Escola Superior Agrária do
IPB (2016-11-07 09:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119

Laure Briard e Michelle Blades em Trás-os-Montes (2016-11-07 09:54) . . . . . . . . . . . . . . . . 1119

Entrevistas inúteis (2016-11-08 08:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120

Mestres da ilusão (2016-11-08 08:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121

A omnipresente verdade (2016-11-08 09:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122

Portugueses contam gastar 211€ com os presentes de Natal (2016-11-08 09:21) . . . . . . . . . . . 1124

Universidade de Coimbra e Resiquímica desenvolvem poliéster insaturado “verde” (2016-11-08 09:30) 1125

“Tuna+tuna, Um fes val de duetos”, novo CD da RaussTuna vai ser apresentado em Bragança
(2016-11-08 09:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126

Paisagens sobre o Rio Sabor em destaque na Rota das Arribas do Sabor (2016-11-09 19:56) . . . . . 1127

Descobertos novos mecanismos envolvidos na origem da doença rara de Leigh (2016-11-10 12:24) . 1128

Eleições e guerra (2016-11-12 08:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129

Emtrumpitou-se (2016-11-12 09:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130

Trump e as alterações climá cas na Bacia do Mediterrâneo (2016-11-12 09:38) . . . . . . . . . . . 1131

Coelho Radioac vo em concerto no Praça 16, em Bragança (2016-11-12 09:39) . . . . . . . . . . . 1133

Residência Sénior de Gebelim inaugurada. An ga Escola Primária ganha nova vida (2016-11-12 10:09) 1134

Igreja Matriz de Carviçais em obras (2016-11-12 10:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134

Procras nemos (2016-11-14 08:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135

Santander Universidades lança Prémio de Voluntariado Universitário (2016-11-14 09:36) . . . . . . 1136

14 de novembro "Dia Mundial da Diabetes". Diabetes: uma epidemia prevenível e tratável
(2016-11-14 09:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137

Abertas candidaturas para o programa de apoio ao empreendedorismo jovem coopera vo
(2016-11-14 10:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1138

Empreendedorismo Social na segunda sessão do Ciclo “Boas Prá cas Gerontológicas”
(2016-11-14 10:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1139

O Museu do Abade de Baçal é já centenário (2016-11-14 10:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140

Hoje temos a maior "super" Lua cheia em 86 anos (2016-11-14 10:36) . . . . . . . . . . . . . . . . 1141

Alfândega da Fé promove Seminário sobre Cuidados Palia vos (2016-11-14 14:30) . . . . . . . . . 1142

13% dos portugueses consideram que o seu poder de compra baixou em 2016, valor que em 2015 se
fixava nos 23%. (2016-11-15 09:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143
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Exposição de José Rodrigues no Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros (2016-11-15 13:58) 1144

Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB) são estrelas principais do novo álbum da
RaussTuna (2016-11-15 16:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145

Realizador Hugh Hudson vai conhecer as gravuras do Côa (2016-11-15 16:45) . . . . . . . . . . . . 1145

Há conversas no Douro de 19 a 27 de Novembro (2016-11-16 09:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro vai disponibilizar novas consultas
(2016-11-16 09:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147

O pânico é total (2016-11-17 08:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148

Depois da enxer a, ficamos hídrios (2016-11-17 08:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151

Workshop e Palestra sobre Cogumelos Silvestres (2016-11-17 08:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152

The Staches em Bragança (2016-11-17 09:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152

No Dia Mundial do Não Fumador Sociedade Portuguesa de Pneumologia lança desafio em “respi-
rarpeladpoc.pt” (2016-11-17 09:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153

Temporada de Inverno da Orquestra Fervença com programação intensa, diversa e in mista
(2016-11-17 10:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153

Bragança reivindica mais camas de cuidados con nuados (2016-11-17 10:17) . . . . . . . . . . . . 1155

Deve haver engano (2016-11-17 13:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155

"Hamlet Talvez" sobe a palco no Teatro Municipal de Bragança dia 30 de Novembro (2016-11-17 13:57) 1156

Fibra ó ca da Portugal Telecom vai chegar a Mirandela (2016-11-18 09:35) . . . . . . . . . . . . . 1158

"Manhuço - Book Swap Solidário" no Praça 16, em Bragança (2016-11-18 09:44) . . . . . . . . . . 1158

A entrevista de Bashar Al-Assad (2016-11-19 08:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159

Ao redor de Donald Trump (2016-11-19 09:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160

“Rota das Fragas” encheu Maçores de caminheiros (2016-11-19 10:49) . . . . . . . . . . . . . . . 1162

Encontro e Mostra Associa va dos jovens do Norte de Portugal e Galiza (2016-11-19 11:08) . . . . 1163

“Montesinho Montanha de Inves gação” gera um “laboratório Colabora vo” (2016-11-19 11:30) . 1164

Candidatura do processo de confeção da Louça Preta de Bisalhães a Património Cultural Imaterial da
UNESCO vai ser apreciada na E ópia (2016-11-19 18:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165

O Muro (2016-11-21 09:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166

Município de Torre de Moncorvo disponibiliza acesso a Escola Virtual a alunos do Agrupamento de
Escolas do concelho (2016-11-21 09:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168

Abertas as candidaturas ao associa vismo jovem (2016-11-21 09:35) . . . . . . . . . . . . . . . . 1169

90 segundos ciência (2016-11-21 09:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169

Ciclo de conferências “Boas Prá cas Gerontológicas” con nua em vila Real (2016-11-21 09:50) . . . 1170

“Celebração”, “Sagrada Família” e “Na vidade”, são as novas exposições no Museu de Arte Sacra de
Macedo de Cavaleiros (2016-11-21 09:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171

Donald Trump e a OTAN (2016-11-21 10:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172

ll you need is love and love is all you need. It’s easy (2016-11-21 10:21) . . . . . . . . . . . . . . . 1173
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Catedral de Bragança acolhe Ano Litúrgico Pastoral (2016-11-21 11:20) . . . . . . . . . . . . . . . 1174

Apenas três concelhos da região transmontana estão presentes na semana do “Florestar Portugal”
(2016-11-21 14:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175

Financiamento europeu a triplicar para biotecnologia da Universidade de Coimbra (2016-11-22 09:17) 1176

Centro Cultural de Macedo recebe Encontro de Bandas e exposição de escultura (2016-11-22 12:14) 1177

Próxima Cimeira Ibérica vai ser em Vila Real, acabou de anunciar António Costa (2016-11-22 19:19) 1177

Portugal está na linha da frente na área da neurologia (2016-11-23 09:01) . . . . . . . . . . . . . . 1178

Memória Fraca (2016-11-23 09:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179

Esquilos vermelhos das Ilhas Britânicas estão infetados com a bactéria da lepra (2016-11-23 11:53) 1180

Rota do Azevinho II (2016-11-23 12:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1182

Compras: há mais vontade de gastar do que de poupar (2016-11-23 14:16) . . . . . . . . . . . . . 1182

Nuno Peres é o cien sta mais citado de uma ins tuição portuguesa (2016-11-23 14:24) . . . . . . . 1184

Capacitação Aberta para Empreendedores (2016-11-23 14:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185

Norberto Lobo regressa a Bragança para apresentar "Muxama" (2016-11-23 14:44) . . . . . . . . . 1186

Palestra e Workshop ajudou população a iden ficar cogumelos silvestres (2016-11-23 16:10) . . . . 1187

Contos Durienses (2016-11-24 08:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187

Donald Trump e os neonazis americanos (2016-11-24 09:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189

Cien stas explicam o seu doutoramento no bar (2016-11-24 09:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190

Subsídio de Natal é u lizado por 63% dos consumidores na compra de presentes (2016-11-24 09:23) 1191

Moncorvo e Bragança acolhem concertos do Advento (2016-11-24 09:26) . . . . . . . . . . . . . . 1192

Macedo de Cavaleiros é a Cidade Natal de 1 de dezembro a 8 de janeiro (2016-11-24 13:52) . . . . 1193

À atenção dos mil e um visados (2016-11-24 14:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194

Torre de Moncorvo promove recolha de bens alimentares durante a quadra natalícia
(2016-11-24 14:01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195

Agora são os Hackers (2016-11-25 09:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196

Neve obriga ao corte de estradas e ao encerramento de escolas na região (2016-11-25 09:39) . . . 1196

"Aproximar avós transmontanos e netos emigrados através do skype" colmata a saudade de centenas
de seniores durante a Época de Natal (2016-11-25 09:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197

Manuel Heitor vai estar presente no encerramento das Primeiras Jornadas de Saúde de Trás os Montes
e Alto Douro (2016-11-25 12:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198

20 anos de Ciência Viva! (2016-11-25 14:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199

Chefe italiano vai demostrar potencialidades gastronómicas dos cogumelos silvestres
(2016-11-25 14:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200

O que o Direito consente! (2016-11-26 09:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202

Município de Torre de Moncorvo prepara programa de Natal (2016-11-26 10:41) . . . . . . . . . . 1203

Grupo Despor vo de Bragança visitou Centro de Educação Especial (2016-11-26 10:52) . . . . . . . 1204
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PCP quer reverter processo da Casa do Douro e recuperar o estatuto de direito público da ins tuição
(2016-11-26 11:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205

Pai Natal chega a Bragança dia 1 de dezembro (2016-11-28 09:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1206

“Ai, se o arrependimento matasse…” (2016-11-28 12:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208

Ainda o caso Duarte Lima (2016-11-28 12:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209

Smartravel regressa a Bragança nos dias 2 e 3 de dezembro (2016-11-28 15:50) . . . . . . . . . . . 1210

Região do Douro promove-se em Milão (2016-11-28 19:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1211

Marcha Solidária Contra a Violência Domés ca (2016-11-28 19:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212

Aldeia de 30 habitantes, a 47 quilómetros de Bragança, vai ter paragem do TGV espanhol
(2016-11-29 08:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212

Barro de Bisalhães já é Património Imaterial da Unesco (2016-11-29 15:42) . . . . . . . . . . . . . 1213

Fidel Castro (2016-11-30 08:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1214

SPEM e Biogen convidam personalidades a experienciarem os sintomas da Esclerose Múl pla
(2016-11-30 09:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216

VIH: Portugal tem um número maior de doentes a iniciar a terapêu ca (2016-11-30 09:58) . . . . . 1217

Universidade do Minho leva a ciência a ex-combatentes, idosos e toxicodependentes
(2016-11-30 11:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218

Plataforma eletrónica ajuda empresas do Norte a rentabilizar fundos da UE (2016-11-30 11:58) . . 1219

Filandorrra revisita José Luís Peixoto (2016-11-30 12:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221
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1. 2016

1.1 January

O céu de janeiro (2016-01-03 12:11)

O arranque mais um ano de efemérides astronómicas é
marcado pelo quarto minguante na madrugada de dia
2. Neste dia o nosso satélite natural encontra-se no seu
apogeu, o ponto da sua orbita mais afastado de Terra.

Figura 1: Radiante da chuva de meteoros das Quaran-
das pelas seis horas e meia da madrugada de dia 4.

Igualmente são visíveis a Lua, Vénus, Saturno, Marte e al-
gumas estrelas e constelações mais brilhantes. Também
é indicada a posição da Lua nas madrugadas de dia 3 e
5 e de Vénus no dia 15. Em contrapar da perto do final
desse dia a Terra a nge o seu periélio: o ponto da sua
orbita mais próxima do Sol. Apesar disso, como nesta
altura do ano o hemisfério Norte não está virado para
o Sol, nesta parte do globo os dias são mais curtos do
que aquando do afélio (ponto da orbita terrestre mais
próxima do Sol), altura em que tal acontece. Deste modo
em Portugal o periélio ocorre no inverno.

Na noite de dia 3 para 4 terá lugar o pico de a vi-
dade das Quaran das. Em condições ideais esta chuva de
estrelas permite observar algumas dezenas de meteoros
por hora, os quais parecem surgir de uma parte do céu
(o radiante) que pertence hoje em dia à constelação do
Boieiro. Esta chuva de meteoros deve o seu nome à
constelação Quadrans Muralis, atualmente fora de uso,
que ocupava essa mesma região do céu.

Figura 2: Céu a Sul pelas seis horas e meia da madrugada
de dia 26. Igualmente é indicada a posição da Lua nos
dias 28 e 30. De notar que a melhor maneira de observar
os meteoros é olhando para uma parte escura do céu que
se situe a cerca de 90° do radiante, e não diretamente
para o radiante.

Ao longo de todo o mês podemos ver como Vénus
se vai deslocando aos poucos para leste, ultrapassando
Saturno no dia 9. Junto a eles iremos encontrar uma
estrela que pela sua cor e posição é conhecida como o
coração da constelação do Escorpião: Antares.

Na madrugada de dia 10 a Lua apresentar-se-á na
direção do Sol dando lugar à Lua Nova. Já ao final desse
dia a Lua ter-se-á deslocado até ao pé de Mercúrio, que
por estes dias está numa direção muito próxima da do
Sol. Assim este planeta apenas será visível no úl mo
terço do mês, altura em que irá nascer pouco antes do
amanhecer.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O quarto crescente terá lugar na noite de dia 16. Por esta
altura a Lua encontra-se na constelação dos Peixes. Na
madrugada de dia 20 o nosso satélite já terá chegado
ao pé da estrela Aldebarã, o olho da constelação do
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Touro, chegando mesmo a ocultá-la. Infelizmente esta
ocultação lunar apenas será visível na Região Autónoma
dos Açores (por volta da 3 horas e meia da madrugada).

Por seu turno a Lua Cheia terá lugar na madrugada
de dia 24 junto à constelação do Caranguejo.

Na úl ma semana do mês podemos apreciar como
a Lua se vai deslocando desde a proximidade da estrela
Régulo na madrugada de dia 26; passando por Júpiter na
madrugada de dia 28, até à vizinhança estrela Spica da
constelação da Virgem na madrugada de dia 30.

Boas observações!

Fernando J.G. Pinheiro (CITEUC)

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Município de Bragança prepara comunidade para
um novo cenário resultante das alterações climá -
cas (2016-01-04 16:27)

A Câmara Municipal de Bragança prepara a comu-
nidade para um novo cenário resultante das alterações
climá cas. Com esse objec vo realiza no próximo dia
6 de janeiro o Workshop de debate sobre a adaptação
deste município às Alterações Climá cas.

Município de Bragança prepara comunidade para
um novo cenário resultante das alterações climá cas
O município de Bragança é parceiro do Projeto Cli-
mAdaPT.Local, coordenado pela Fundação da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa e financiado pelo
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu
(MFEEE/EEA-Grants) e pelo Fundo Português de Carbono.

O projeto, de acordo com a Estratégia Europeia de
Adaptação às Alterações Climá cas (AC) e a Estratégia Na-
cional de Adaptação às AC, tem cinco grandes objec vos
que passam pela promoção e disponibilização do conhec-
imento local sobre esta nova problemá ca; criação de
uma comunidade de agentes municipais sensibilizados
para o tema e capacitados para u lizar ferramentas de
apoio à decisão em adaptação e a redução de barreiras e
constrangimentos ao envolvimento de agentes locais em
processos de adaptação às AC.

O projecto pretende ainda a integração da adaptação
nos processos de planeamento e decisão dos agentes
municipais e sectoriais e a definição de medidas de
adaptação às AC a nível local.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O ICS ULisboa - Ins tuto de Ciências Sociais da Univer-
sidade de Lisboa, enquanto parceiro do projeto, ficou
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responsável pelo envolvimento dos atores-chave (sob
a coordenação do Prof. João Ferrão e da Profª Luísa
Schmidt). Nesse âmbito, tem vindo a colaborar com a
autarquia na iden ficação de atores-chave locais, cujos
contributos possam ser u lizados na elaboração de
uma estratégia municipal especificamente dedicada à
adaptação às alterações climá cas.

O workshop, aberto a toda a comunidade, pretende
a recolha de contributos para a Estratégia Municipal de
Adaptação às Alterações Climá ca e realiza-se no dia 6
de Janeiro de 2016, na Sala de Formação do edi cio da
Câmara Municipal de Bragança. A sessão decorrerá entre
as 14h30 e as 19h30 e incluirá apresentações e mesas de
debate. [2]Consultar programa

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDZkN2MzZjhkMzEwMjI1Mg

Mais um Natal que passou (2016-01-05 08:45)

| Hélio Bernardo Lopes | Volto hoje a escrever à semel-
hança do que faço diariamente, agora que entrámos
num novo ano e que passou a mais recente quadra
natalícia. Uma quadra que, como de há muito se fez
hábito, me trouxe como lembranças do Pai Natal mais
alguns livros para ler e que ajudarão a encher os lugares
da minha biblioteca pessoal.

Livros que acabarão por ser lidos pelos meus famil-
iares mais diretos, também por amigos diários, e que
acabarão por ir parar aos meus netos, certamente dentro
ainda de uns bons anos.

Dado que a atual família lata é muito grande, acabei por
receber nove excelentes obras, de resto já presentes na

lista sempre atempadamente elaborada: o quarto vol-
ume da obra de José Pacheco Pereira, ÁLVARO CUNHAL;
JIHADISMO GLOBAL. Das Palavras aos Atos, de Felipe
Pathé Duarte; ISLÃO E O OCIDENTE. A Grande Discórdia,
de Jaime Nogueira Pinto; O AMANTE JAPONÊS, de Isabel
Allende; AS FLORES DE LÓTUS, de José Rodrigues dos
Santos; D. AFONSO III, de Diogo Freitas do Amaral; O FIM
DOS SEGREDOS, de Catarina Guerreiro; UMA HISTÓRIA
DA CURIOSIDADE, de Alberto Manguel; e PAI NOSSO, de
Clara Ferreira Alves, que é o que comecei a ler primeiro
e estou prestes a acabar. E ainda me vi prendado com o
emprés mo d’O MEU AVÔ LUÍS, de Sofia Pinto Coelho,
que será o que irei ler de seguida, de molde a devolvê-lo
rapidamente.

Significa isto, pois, que tenho material de leitura,
em papel, para os meses de janeiro, fevereiro e março.
No mínimo, porque con nuo a ler dissertações de
mestrado, teses de doutoramento e obras de descarga
gratuita, em geral lidas algum tempo antes de me deitar.
Este úl mo po de leitura só pode ser feito àquela hora,
porque logo de seguida tenho a oportunidade de dar
descanso à vista. A verdade é que ler no computador é
bastante cansa vo.

Este Natal, porém, trouxe algum vislumbre de um
mínimo de esperança para o ano que agora começou.
Talvez também para futuro. Mas manteve situações que
se têm sempre de reputar como graves.

De bom trouxe, por exemplo, o atual Governo e a
saída de Paulo Portas da liderança do CDS/PP. Se o
primeiro transporta consigo muita esperança, também o
segundo nos trouxe um excelente alívio. Tudo está agora
em saber se a direita irá apoiar Durão Barroso ou Paulo
Portas na próxima corrida presidencial. E também nos
fica a dúvida sobre se uma recusa de Nuno Melo em vir
a chefiar o CDS/PP se saldará na entrada de um seu com-
panheiro da Opus Dei, como já começou a por aí aparecer.

Em contrapar da a situação internacional, mormente no
Médio Oriente, é como nos expõe Clara Ferreira Alves no
seu PAI NOSSO. Um ambiente em acelerada conflituali-
dade, agora também com a nova tensão entre o Irão e a
Arábia Saudita. E não deixa de ser interessante constatar
o modo como o Ocidente – sobretudo os Estados Unidos
– facilmente passa por sobre a pena de morte no segundo
às dezenas, com Pu n e a sua Rússia a surgirem como
mediadores potenciais de um apaziguamento de mais
esta (perigosíssima) crise. O que os Estados Unidos vêm
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causando por todo o lado...

Simplesmente, a União Europeia é hoje, já de um
modo indubitável, um verdadeiro barco à deriva. O
encerramento das fronteiras em países escandinavos
e o que está a passar-se na Polónia, mostram bem
que a União Europeia é hoje já um simples nome sem
real e vivido conteúdo. Obje vamente, está morta e
cons tui-se numa permanente fonte de problemas para
a generalidade dos seus Estados.

Com graça foi como recebi a no cia de que a pre-
sença popular em São Pedro, a fim de acompanhar o
Papa Francisco, está hoje reduzida a níveis da ordem
de metade do que já foram. No fundo, uma realidade
que acompanha o que ouvimos a Francisco nesta quadra
natalícia e em momentos diversos. Já ninguém liga a
quase nada, dado ter-se percebido que a classe polí ca
dirige os des nos dos Estados e das suas agregações à luz
de interesses totalmente ligados à riqueza e interesses
de uns quantos, sempre esquecendo as pessoas e a sua
essencial dignidade: banco é banco, as pessoas coisas cá
para baixo.

A grande verdade, já hoje indiscu vel, é que os refugia-
dos não vêm chegando às paróquias católicas da Europa,
como o Papa Francisco havia solicitado. Se nós iríamos
receber cerca de quatro mil e quinhentos, quantos ainda
não chegaram? E quando é que irão chegar, a um ritmo
como o atual? Sejamos sinceros: tudo não passa de
bazófia.

Por fim, uma marca muito impressiva que me chegou em
plena Noite de Natal. Conversando sobre a vida polí ca
portuguesa com uma sobrinha-neta por afinidade,
licenciada na área da Estomatologia, completamente
alinhada com o PSD, dela escutei a manifestação da sua
discordância de que todos ganhem o mesmo, tenham ou
não estudado. Com isso ela dizia não poder concordar...

Expliquei-lhe, então, que nem no espaço de influên-
cia da an ga União Sovié ca era essa a situação: general
ganhava mais que coronel, e este mais que capitão. E
salientei-lhe que o que é natural defender é que cada
família possa dispor de condições que permitam uma
vida digna, ganhem muito ou pouco, tenham muitos ou
poucos estudos. E rematei apontando-lhe o seu Papa
Francisco, de quem diz gostar tanto. Basta seguir as suas
propostas.

Quanto à campanha para o Presidente da República,
a grande verdade é que me limito a acompanhar os
resumos dos debates, em geral nos no ciários da meia-
noite. Não penso ir além disto e, naturalmente, votarei
em António Sampaio da Nóvoa. É o mais independente,
tem um currículo e uma dominância do que se prende
com a vida pública amplos, e não suscita um ínfimo de
dúvida sobre que o que dele nos chega possa comportar
algum enviesamento polí co. É como se vê. António
Sampaio da Nóvoa é como se vê.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Retoma da exploração mineira de Moncorvo já tem
Declaração de Impacto Ambiental favorável condi-
cionada (2016-01-05 10:59)

A concessão de exploração mineira de Torre de Mon-
corvo pode ser uma realidade em curto ou médio prazo.
O Ministério de Economia deu parecer favorável à
Declaração de Impacto Ambiental (DIA) e a proposta
de exploração já se encontra a ser "instruída" pela
Direção-Geral de Energia e Geologia.

Retoma da exploração mineira de Moncorvo já tem
Declaração de Impacto Ambiental favorável condi-
cionada A informação é avançada pela agência Lusa,
que cita uma nota de imprensa enviada pelo ministério
tutelado por Manuel Caldeira Cabral. Neste momento
está a ser elaborada uma proposta de concessão e
exploração, mas ainda nada se sabe sobre o desfecho ou
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o rumo que poderá tomar a referida proposta.
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O projecto de retoma da an ga exploração mineira
tem neste momento uma DIA aprovada de "forma
condicionada", e segundo os responsáveis pela tutela
do ambiente estão “ acautelado os valores ambientais e
de qualidade de vida das populações locais em matéria
ambiental”.

"Este é um projecto que se reveste de especial relevância,
pois é gerador de emprego e desenvolvimento social
para a economia regional e nacional", refere-se na nota
de imprensa citada pela agência Lusa.

Também Nuno Gonçalves, presidente da câmara de
Torre de Moncorvo (PSD), aguarda com "elevada" expec-
ta va pelo desfecho de todo o processo, concordando
que o mesmo é vital para o desenvolvendo local, regional
e nacional.
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Tomaram posse os novos órgãos sociais da Santa
Casa da Misericórdia de Bragança (2016-01-05 11:36)

Tomaram posse, esta segunda feira, 5 de janeiro, os
novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de
Bragança, eleitos no passado dia 3 de Dezembro, para
o quadriénio de 2015-2018. Eleutério Alves, à frente
desta ins tuição há 17 anos, vê assim, renovado um
mandato de mais quatro anos.

Tomaram posse os novos órgãos sociais da Santa Casa da
Misericórdia de Bragança Durante a cerimónia de tomada
de posse, o responsável definiu algumas prioridades de
trabalho: “Vamos apostar na redução dos custos de
funcionamento dos edi cios, de forma a garan r a
sustentabilidade da ins tuição, apostar na cer ficação
da qualidade dos serviços prestados, na requalificação
dos equipamentos através de candidaturas ao programa
2020, na formação e readaptação dos recursos humanos”,
disse.anos.
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Relembrou que o úl mo mandato foi de grande trabalho
com a criação de várias novas respostas sociais na área
da saúde, deficiência e ação social, contudo, “os desafios
con nuam”, e uma das grandes apostas para este novo
ano “é a criação de uma unidade de saúde mental”, que
ficará no edi cio da Unidade de Cuidados Con nuados.
“Temos tudo pronto para arrancar com essa resposta que
ainda não existe no distrito e que é uma enorme lacuna,
contudo, faltam os acordos”, frisou Eleutério Alves.anos.

O provedor, salientou ainda que a ins tuição já está
a preparar a comemoração dos 500 anos de existência,
em 2018. “Uma data importante para umas das maiores
IPSS´s do concelho e até do país, que se tem destacado
a vários níveis pelo profissionalismo do seu trabalho”,
referiu. Atualmente, a Santa Casa da Misericórdia de
Bragança presta serviços a 1200 utentes diariamente e
emprega mais de 300 colaboradores diretos. A sua ação
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de trabalho é vasta e agrupa várias respostas sociais
desde a infância, terceira idade, saúde, deficiência,
cultura, educação, ação social e formação.
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Chumbado Parque Eólico de Torre de Moncorvo
(2016-01-05 17:34)

O Ministério do Ambiente chumbou o Parque Eólico
de Torre de Moncorvo, uma exploração com 30
aerogeradores, de 120 metros de altura, que iriam
ser distribuídos pelos territórios Torre de Moncorvo e
Carrazeda de Ansiães.

Chumbado Parque Eólico de Torre de Moncorvo Foi
emi da uma Declaração de Impacte Ambiental “desfa-
vorável” porque iriam ser afectadas espécies protegidas
ameaçadas e a paisagem do Alto Douto Vinhateiro,
Património Mundial.

O processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi
concluído no passado mês de Dezembro, ficando a
decisão polí ca nas mãos do novo Secretário de Estado
do Ambiente, Carlos Manuel Mar ns, que através do
Ministério do Ambiente , que tutela a área, emi u uma
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável ao
projecto, inviabilizando assim a sua concre zação.

As razões subjacentes a esta decisão assentam no
relatório técnico da Comissão de Avaliação, onde se

considera que a montagem do parque teria impactos
nega vos de grande monta na Paisagem Cultural Evolu-

va e Viva do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificada
como Património Mundial pela UNESCO. Além disso,
contou para esta decisão a actual ocupação do solo
e a importância económica que representam para as
populações as áreas agrícolas, floresta de sobreiros e
azinheiras e também a destruição do habitat prioritário
dos zimbrais.

Contudo, refere-se na DIA que “ os impactes nega-
vos mais significa vos previstos com a implementação

do parque eólico serão sobre as aves e comunidade de
morcegos. Rela vamente à comunidade de morcegos
foram iden ficadas 24 espécies, sendo 9 com estatuto de
ameaça.”
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Também na área de implantação do projecto foram iden-
ficadas no processo de Estudo de Impacto Ambiental

14 espécies protegidas de aves de rapina, sendo que 4
têm o estatuto de “em perigo” e 2 têm o estatuto de
“vulnerável”, havendo o risco destas aves colidirem com
os aerogeradores e com as linhas eléctricas de ligação à
rede pública.

Sobre a paisagem, todos os aerogeradores, excepto
2, seriam visíveis do Alto Douro Vinhateiro, exis ndo
assim um impacte visual significa vo sobre sí os singu-
lares ou mesmo únicos, dos quais se destacam as quintas
históricas do Douro e locais de culto. Deste modo, com a
reprovação do projecto, fica salvaguardada a paisagem
única.

Também os impactes cumula vos do projecto com
os Aproveitamentos Hidroeléctricos do Baixo Sabor e de
Foz-Tua, seriam muito significa vos apesar de não terem
sido devidamente avaliados, refere um [2]comunicado
da Quercus .
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=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
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iro/4542-governo-chumba-parque-eolico-de-torre-de-mo
ncorvo

Bruxo (2016-01-06 08:23)

| Hélio Bernardo Lopes | A verdade é que não é pre-
ciso ser-se bruxo para deduzir o que agora veio a
público: Portugal apresenta risco de financiamento do
terrorismo islâmico. Não por sermos pró-islamitas ou
defensores de prá cas terroristas, mas por tolerarmos
a corrupção com extrema facilidade.

Por isso eu mesmo caraterizei o português, já desde
há muito, deste modo: não viu, não ouviu, não sabe,
não pensa, obedece. Veja-se, por exemplo, como hoje
a generalidade das pessoas nega ter votado em Cavaco
Silva para o Presidente da República... Lá está um velho e
revoltante ditado mui popularmente português: a sorte
de um homem é escapar.

Nos termos do referido em certo relatório nacional,
Portugal tem poucas defesas contra quem queira fi-
nanciar a vidades de extremistas islâmicos. E é a
realidade. De resto, uma realidade que se suporta na
quase completa ausência de condenados por corrupção
em Portugal. É o po de carta que as nossas autoridades
nunca conseguem levar a Garcia.

Embora tudo aponte para uma probabilidade muito
pequena de por aqui se vir a assis r a violência originária
do terrorismo islâmico, em face do nosso modo simples
e afável de ser, e também por realmente nada represen-

tarmos no quadro geral da polí ca mundial, já o risco
de financiamento do terrorismo e do branqueamento
de capitais está presente de um modo forte, em face
da ineficácia no seu combate. O estudo aponta bancos
e outras ins tuições financeiras, mas também o setor
imobiliário e a a vidade notarial, esta considerada
de muito alta probabilidade de poder ter lugar, como
principais meios por onde passará o tal financiamento. E
ainda a a vidade pra cada nos casinos, no exercício da
advocacia e da solicitadoria.

Um dado é certo: não é preciso ser-se bruxo, ou
elaborar grandes estudos, para se depreender, de um
modo simples, que tal realidade terá de estar presente
em Portugal. Consumir dois anos para concluir o ora
vindo a público, é bem a prova de que as suas conclusões
– expectavelmente perce veis desde sempre – estão ab-
solutamente corretas. E então? O que é que irá mudar?
Pois, a minha opinião é que muito pouco mudará.

Porventura, nada. Basta recordar como se gastaram
quatro anos à procura de legislação contra o enriqueci-
mento ilícito – era o que se dizia – e como tudo se ficou
por nada. As coisas são como são e como sempre nós as
conhecemos.
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Inves gadores da Universidade de Coimbra desen-
volvem ferramenta para simplificar a administração
das páginas Web (2016-01-06 08:24)
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As promessas (2016-01-06 08:28)

| Tânia Rei | Quanto tudo já foi dito, feito e sen do, o
que resta para os que cá estão?
Num mundo sem novidade, sem desafio, sem gota de
suor para cair, sem lágrima para chorar, sem gargal-
hada para arrancar, o que fica para quem quer seguir?

O ano é novo, a vida é nova. Só que não. Nesta
época do ano, em que ainda se a ra “bom ano” por cima
do ombro em cada esquina, acompanhado de um sorriso,
não consigo evitar de pensar que uma meia-noite não vai
mudar as nossas vidas, a não ser que haja por aí alguém
que se chame Cinderela.

Demoro sempre a digerir as passagens de ano – as
festas, as bebidas, e, principalmente, as passas, que,
essas sim, são indigestas. “Não há nada de novo debaixo
do sol”. Não sei quem disse, porque, aposto, já na altura
não era novo. Era só uma recauchutagem de outra frase,
que, quase que aposto o dedo mindinho da mão direita,
já vinha na Bíblia em primeira mão.

Claro que esta conversa nha, inevitavelmente, de
acabar nas famosas listas de resoluções de ano novo. Há
quem as escreva, há quem as prometa ao “eu” interior e
o que há mais é quem nunca as cumpra, até porque, com
os excessos da noite, há quem nem sequer se lembre
que nha prome do algo ao Ano Novo.

Não sei muito bem por que é que se prometem coisas
numa altura em que sabemos de antemão, não estamos
sãos para tal. Por diversos mo vos. Para mim, a semana
que se estende entre o Natal e o Ano Novo é como um
Verão cur nho. Há sempre que fazer, há euforia e festas.
Em resumo, é quando como vemos aquele amigo que não
víamos há anos, e a quem deixamos de falar por mo vos
mais ou menos lógicos. Prometemos manter contacto,
trocamos números de telemóvel, dizemos o nome pelo
qual devem procurar no Facebook, mas é óbvio que
nunca mais nos vamos lembrar da sua existência. É a
loucura do momento que fala por nós.

Eu cá não gosto de prometer. Prometer é criar uma
dívida, com alguém, com nós mesmos ou com o des no.
Podemos men r a outra pessoa, a nós. Mas ao des no
não, que ele é matreiro, e vai apanharmos.

Se 2015 não foi carne nem peixe, a culpa não foi do
ano – decerto que foi nossa. Não se culpe 2015 de nada,
nadica, nem muito menos se prometa a 2016. Tudo
que foi dito, feito e sen do em 2015 pode ser replicado,
ignorado ou ampliado este ano e nos seguintes, até que
fiquemos saciados de Ano Novo. Bom Ano Novo!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Presidente da Junta da União de freguesias
de Castedo e Cotas, concelho de Alijó, perdeu
mandato por falta de prestação de contas
(2016-01-06 09:24)

O Tribunal Administra vo e Fiscal de Mirandela decidiu
re rar o mandato ao Presidente da Junta da União de
Freguesias Castedo e Cotas, concelho de Alijó, desde o
passado dia 2 de dezembro de 2015.

Aldeia de Castedo, concelho de Alijó O autarca, Marco
Paulo Cardoso Rodrigues, reeleito nas úl mas eleições
autárquicas pelas listas do PSD, não entregou todos
os documentos rela vos à prestação de contas dos
exercícios de 2011. Mesmo que, através de o cio
confidencial, registado e com aviso de recepção, o eleito
tenha sido avisado e multado pelo “esquecimento”, até
à data de 5 de outubro de 2015 todas as no ficações
foram ignoradas, o que levou o Tribunal Administra vo e
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Fiscal de Mirandela a re rar-lhe o mandato no início do
passado mês de dezembro.

Os documentos de prestação de contas referentes à
gerência do ano de 2011 daquela junta de freguesia
duriense nunca foram entregues até à data de 5 de
outubro de 2015, nem no tempo legalmente fixado, nem
depois da instauração ou no decurso do processo que
levou à perda do mandato por parte Marco Rodrigues.

Refira-se que até à data de 30 de abril de 2015, o
autarca também ainda não nha entregado as contas de
gerência rela vas ao ano de 2012, não as tendo reme do,
de igual forma, até ao início de outubro do ano que
passou.

Esgotados todos os prazos fixados pelo Tribunal Ad-
ministra vo e Fiscal de Mirandela, o então responsável
pela Junta da União de Freguesias de Castedo e Cotas não
apresentou qualquer jus ficação para o não o cumpri-
mento da obrigação legal de envio dos documentos,
um facto considerado grave, tanto mais que o autarca

nha sido avisado da sua obrigação em prestar contas
e obedecer à ordem con da na citação do Tribunal que
lhe determinou a entrega dos documentos da conta de
gerência em causa no prazo de 10 dias úteis.
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Apesar das insistências do órgão judicial, o ex-autarca
não acatou as solicitações, um acto que teve como
consequência a perda de mandato. Em declarações à
agência Lusa, Marco Rodrigues disse que está a preparar
a sua defesa e que vai contestar a decisão do tribunal,
não tecendo mais comentários sobre o assunto.

Marco Rodrigues foi eleito pelo PSD em 2009 para a
Junta de Castedo e depois ganhou as eleições de 2013
para a União de Freguesias de Castedo e Cotas, em
consequência da agregação das an gas juntas.

Já no final do passado mês Dezembro reuniu a as-
sembleia de freguesia de maioria PSD e escolheram um
novo Presidente. Vítor Borges, assumirá a presidência
desta autarquia do concelho de Alijó nos próximos

tempos.

A perda de mandato de Marco Rodrigues foi decidida
por sentença proferida pelo Tribunal Administra vo de
Mirandela e transitada em julgado no mês de dezembro.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

“Terrorismo ambiental” é assim que o presidente
de Moncorvo classifica parecer do ICNF que chum-
bou o Parque Eólico (2016-01-06 10:07)

O presidente da câmara de Torre de Moncorvo, Nuno
Gonçalves, não foi meigo nas palavras ao classificar
de “Terrorismo ambiental” o Ins tuto de Conservação
da Natureza e Florestas (ICNF) devido ao parecer des-
favorável emi do por este organismo e que esteve na
base do chumbo do Parque Eólico que estava projectado
para o seu território concelhio.

Nuno Gonçalves diz não entender como é que se deixa
cair um projecto de 92 milhões de euros para um
território de baixa densidade que se debate perma-
nentemente com problemas económicos ligados ao
inves mento externo.

O autarca afirmou, citado pela agência Lusa, que "o
parecer do ICNF é absurdo e que não vale a pena mudar
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de polí ca, ou de par dos, quando os técnicos [ICNF] são
os mesmos e com os mesmos pensamentos. Estamos
perante terrorismo ambiental, não havendo qualquer
hipótese de mudança”.

Nuno Gonçalves contesta a argumentação que subjaz ao
parecer emi do pelo ICNF, dizendo que “no documento
onde se fundamenta o chumbo da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) não conseguem ver, ou dizer, quantas
aves nos diversos parques eólicos já morreram porque
foram contra as pás dos aerogeradores. Isto sim, merecia
um estudo académico”, defende Nuno Gonçalves em
declarações à Lusa.
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No relatório técnico da Comissão de Avaliação que
deu origem à Declaração de Impacto Ambiental (DIA),
considera-se que a montagem do parque teria impactos
nega vos de grande monta na Paisagem Cultural Evolu-

va e Viva do Alto Douro Vinhateiro (ADV), classificada
como Património Mundial pela UNESCO. Além disso,
contou para esta decisão a actual ocupação do solo
e a importância económica que representam para as
populações as áreas agrícolas, floresta de sobreiros e
azinheiras e também a destruição do habitat prioritário
dos zimbrais.

A DIA refere ainda que “ os impactes nega vos mais
significa vos previstos com a implementação do parque
eólico serão sobre as aves e comunidade de morcegos.
Rela vamente à comunidade de morcegos foram iden -
ficadas 24 espécies, sendo 9 com estatuto de ameaça.”

Também na área de implantação do projecto foram
iden ficadas no processo de Estudo de Impacto Ambien-
tal 14 espécies protegidas de aves de rapina, sendo que
4 têm o estatuto de “em perigo” e 2 têm o estatuto de
“vulnerável”, havendo o risco destas aves colidirem com
os aerogeradores e com as linhas eléctricas de ligação à
rede pública.
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Programa de combate à violência contra idosos
vai ser implementado em Macedo de Cavaleiros
(2016-01-06 14:19)

Chama-se “Projeto de Prevenção e Combate à Violência
Familiar Contra Idosos” e vai passar a ser implementado
no concelho de Macedo de Cavaleiros. Esta terça-feira,
em reunião extraordinária do Núcleo Execu vo da Rede
Social, o projeto foi apresentado aos parceiros e às
Juntas de Freguesia.

Programa de combate à violência contra idosos vai ser
implementado em Macedo de Cavaleiros “Envolvemos
as Juntas de Freguesia enquanto en dades que contacto
mais estreito têm junto da comunidade, tendo em conta
a natureza específica desta temá ca e a necessidade de
uma intervenção personalizada numa ó ca de sinaliza-
ção, seguida de intervenção, de acordo com os obje vos
deste projeto”, explicou o Vereador da Ação Social, José
Luís Afonso.

O projeto é desenvolvido pela Associação de Socor-
ros Mútuos dos Ar stas de Bragança, através do Núcleo
de Atendimento às Ví mas de Violência Domés ca (NAV)
no espaço do Nordeste Transmontano, pretendendo,
de acordo com a sua Coordenadora, Teresa Fernandes,
“especializar a resposta já existente a esta faixa etária,
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tendo em conta a especificidade existente na região,
par cularmente em casos camuflados e perpetuados ao
longo de muitos anos”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O obje vo é, assim, “preparar uma resposta especial-
izada e específica, no sen do de mostrar esta realidade,
torna-la mais visível, tanto para as esta s cas como
para as en dades que têm intervenção direta nesta área,
desde as judiciais até às sociais”, acrescenta.

O projeto, desenvolvido até ao próximo mês de outubro,
é composto por duas fases: prevenção e intervenção.
A primeira fase compreende ações de sensibilização da
população nas freguesias, com as Juntas de Freguesias e
dos parceiros da Rede Social para sinalização de casos,
seguida da fase de intervenção direta caso a caso.

Na reunião de terça-feira ficou definida a calendariza-
ção das ações de sensibilização a desenvolver em 18
freguesias, com uma seleção de acordo com critérios
estabelecidos pela NAV e ar culados com as Juntas
de Freguesia. A população das restantes freguesias
“poderão beneficiar de transporte, em ar culação com os
Srs. Presidentes de Junta, disponibilizado gratuitamente
pela Câmara Municipal”, assegura José Luís Afonso.

Calendarização:
3 abril – Chacim – 14:00H
3 abril – Lombo – 14:00H
3 abril – Lombo – 16:00H
3 abril – Vale de Prados – 16:00H
10 abril – Ala – 14:00H
10 abril – Lamas – 16:00H
17 abril – Bornes – 10:00H
17 abril – Grijó – 14:00H
17 abril – cor ços – 14:00H
17 abril – Amendoeira – 16:00H
17 abril – Castelãos – 16:00H
24 abril – Lagoa – 14:00H
24 abril – Morais – 16:00H
24 abril – Talhas – 18:00H
Macedo de Cavaleiros (a agendar)

Nélio Pimentel
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ULS Nordeste dá formação a 53 novos médicos du-
rante o ano de 2016 (2016-01-06 16:58)

O ano de 2016 começa com 56 novos médicos nas
unidades de saúde do distrito de Bragança. Os novos
clínicos, recentemente formados, vão ter o seu estágio
no Nordeste Transmontano , divulgou a Unidade Local
de Saúde (ULS) do Nordeste.

ULS Bragança dá formação a 53 novos médicos durante o
ano de 2016 Os hospitais e centros de saúde do distrito
de Bragança acolherão 41 médicos internos de ano
comum e 12 de formação específica. Segundo explica a
ULS, os novos médicos irão desenvolver a sua formação
prá ca, ao longo deste ano, em Medicina Interna, Pedia-
tria, Cirurgia, Cuidados de Saúde Primários e mais uma
área clínica à sua escolha.
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Por sua vez, cinco dos 12 internos de formação específica
dedicarão o ano de 2016, na ULS do Nordeste, a aprofun-
dar a sua experiência na especialidade de Medicina Geral
e Familiar, três em Medicina Interna, um em Psiquiatria,
outro em Ortopedia, um terceiro em Cirurgia e finalmente
o úl mo em Saúde Pública.
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Quem diria?! (2016-01-07 08:10)

| Hélio Bernardo Lopes | Pelo início da madrugada de
ontem dei uma das minhas fortes e abertas gargalhadas,
ao tomar conhecimento da no cia inserida na primeira
página de certo diário, na sua edição de ontem: Ana
Gomes deixou o seu apoio a Maria de Belém, passando
a apoiar António Sampaio da Nóvoa. Fiquei sa sfeito.

Há perto de um ano, a nossa eurodeputada do PS
havia sugerido o nome de Maria de Belém, em face do
impasse ao redor de Guterres e do resto dos seus colegas
militantes, para candidata a apoiar pelo PS na corrida
presidencial, até porque, tendo passado quatro décadas
sobre a Revolução de 25 de Abril, seria chegada a hora de
uma mulher ocupar o cargo de Presidente da República.

A ideia comportava dois erros fáceis de perceber:
uma escolha verdadeiramente democrá ca tem que ser
livremente assumida e não pode depender do género;
e, com for ssima evidência, o perfil de Maria de Belém
situava-se a anos-luz de poder galvanizar a vontade e
a esperança da grande maioria dos portugueses. Uma
obje va derrota anunciada.

Uma tal ideia até se poderia compreender, por ex-
emplo, em Álvaro Beleza ou Vera Jardim, mas já não em
Ana Gomes. E por esta razão elementar de perceber:

Maria de Belém era um recurso de n-ésima opção, sendo
n um número inteiro muito elevado. E era, como todos
perceberam, uma candidatura naturalmente apoiada
por gente da direita de Abril. O próprio Jaime Gama o
havia já sido, embora se tenha dado conta de que o seu
passado polí co era naturalmente convida vo a evitar
um tareão eleitoral. Com toda a lógica polí ca, não se
dispôs a concorrer.

A verdade é que errar é humano. Isso mesmo nos
mostrou Ana Gomes, ao determinar-se agora a apoiar
a candidatura realmente independente, e que é a do
académico António Sampaio da Nóvoa. E, segundo
percebi, Ana Gomes será a mandatária de António
Sampaio da Nóvoa para a área dos Assuntos Europeus.
Bom, é caso para se dizer que se trata de um trunfo dois
em um: vale pela qualidade da eurodeputada e pelo seu
conhecimento daquela área.

Espero agora que muitos outros portugueses, polí -
cos ou meros eleitores, se determinem a seguir o
caminho que Ana Gomes se vai trilhar. À primeira,
muitos poderão ter caído, mas à segunda já é coisa que
faz pensar. Já só faltam dezoito dias...
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“Ainda”, “agora não”, “quem sabe um dia”, logo se
vê” (2016-01-07 08:54)

| Tânia Rei | Estava um grupo de Indecisos em reunião.
Ali jazia aquele aglomerado de pessoas, desde 1500
A.C., num banco de jardim, para organizar o Grupo
Mundial dos Indecisos.

Mudaram de banco várias vezes. Alguns, desconfi-
ados, olhavam para o banco anterior enquanto se
perguntavam se a mudança nha sido benéfica, ou se, na
verdade, seria melhor voltar para a sentar-se ali ao lado.

Ninguém nha ido jantar ainda, numa reunião que
durava há horas, e que nha sido marcada para o meio
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da tarde. Parte dos convocados nem sequer chegou
ainda, porque não conseguiu decidir se deveria ir ou
não. Foi proposto pedir uma pizza por telefone, só que
não houve, ainda, consenso sobre se nos ingredientes
podiam constar cogumelos.

Os Indecisos ainda não governaram o mundo porque
não conseguiram definir como o fazer. Tudo o que
conseguiram foi indecisar. Indecisaram durante tanto
tempo, que não sabem agir de outro modo.

O Indeciso só se sente completo quando não tem
certezas. Ter certeza do que quer que seja é, será, tem
de ser, mo vo para criar uma nova dúvida. É que algo
não está bem se souberem o que querem e o que fazer.

O Indeciso vive sem saber que está a viver. Ainda
não decidiu se quer mesmo viver, se deve viver, se pode
viver, nem, muito mesmo, como o deve fazer.

Este individuo é tão perigoso sozinho como acom-
panhado. Sozinho é uma ameaça a si mesmo; em grupo
é uma ameaça para a humanidade. Não reconhece,
no entanto, o seu par. Todos, aos olhos confusos do
Indeciso, parecerão ter mais vigor nas suas a tudes do
que ele próprio. Por isso, o Indeciso é narcisista – o
supra-sumo dos indecisos lá do sí o.

Nas veias do Indeciso não corre sangue. Corre dúvida. A
dúvida é levada aos órgãos vitais, e por lá fica entranhada.

Ainda: é a palavra mais usada no vocabulário do In-
deciso, complementada com expressões como “agora
não”,” quem sabe um dia”, “logo se vê”.

Ainda não chegou a hora, ainda não chegou o dia,
ainda não se viu. “Ainda estamos a decidir”, a ram
por cima de um cardápio, não de um restaurante, mas
de toda uma existência. Os Indecisos, que vivem na
Indecisolândia, não são espécie rara, e é bom que fiquem
nesse maravilhoso habitat natural. Nada é mais triste
do que um Indeciso desorientado. Assumem compor-
tamentos empolados para disfarçarem a pronúncia da
Indecisolândia, só que “ainda”, “agora não”, “quem sabe
um dia”, logo se vê”.
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Serra do Roboredo recebeu Rota das Belas Vista
Variante Corço (2016-01-07 09:22)

A Mata Nacional da Serra do Roboredo foi palco no
passado dia 27 de Dezembro a Rota das Belas Vistas
Variante Corço.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/corco.html

Cerca de 60 pessoas responderam à chamada e par-
ciparam na rota solidária entregando alguns bens

alimentares, que posteriormente o Município entregou
ao Banco Solidário de Torre de Moncorvo que por sua vez
distribuiu pelas famílias de maior vulnerabilidade social
do concelho.

Ao longo do percurso pedestre destacaram-se vários
pontos de interesse como a capela de S. João Bap sta e
Nossa Senhora de Fá ma, onde teve início a caminhada, a
capela de Nossa Senhora da Conceição, a Casa do Guarda,
a pedreira de hema te, o observatório panorâmico, o
corço, a mina da Cotovia, a capela de S. Lourenço e as
várias espécies vegetais avistadas como o sobreiro, os
arbustos, o medronheiro e o amendoal e olival.
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Com uma extensão de 12,5 km e com uma duração
média de 3h55m a Rota das Belas Vistas Variante Corço
tem dificuldade média alta. As Rotas das Belas Vistas
Variante Corço e Lobo têm já um pré-registo na Federação
Portuguesa de Campismo e Montanhismo e fazem parte
do Projecto de Aproveitamento Turís co da Serra do
Reboredo – Valorização da Mata do Reboredo 1ª Fase,
financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte
ON.2.

Luciana Raimundo
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Município de Macedo de Cavaleiros avança com
apoio para reconstrução de casa em Travanca
(2016-01-07 09:27)

O teto da casa ficou quase integralmente destruído
após o incêndio resultante do aquecimento da chaminé,
no passado dia 1 de janeiro. Esta família (casal e uma
filha) de Travanca, emigrada na França, viram as férias
estragadas, mas já regressaram ao trabalho com a
garan a do apoio da Câmara Municipal.

Município de Macedo de Cavaleiros avança com apoio
para reconstrução de casa em Travanca Presente no local,
aquando da deflagração do incêndio, o Presidente da
Câmara Municipal e também responsável máximo da
Proteção Civil, Duarte Moreno, assegurou de imediato
o auxílio a prestar pelo Município, com a aquisição de
todos os materiais necessários para a reconstrução do
telhado da habitação.

No início desta semana, os técnicos da autarquia
deslocaram-se ao local, decorrendo agora o processo
de avaliação dos prejuízos, para posterior aquisição dos
materiais e a sua cedência à proprietária da habitação.
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Isto é Matemá ca está de volta à televisão
(2016-01-07 14:04)

60

http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/corco.html
http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/corco.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

O ano da luz con nua (2016-01-07 14:05)

Em 15 de Dezembro, na Conferência Haja Luz, na
Gulbenkian, foi anunciado que o Ano Internacional da
Luz ia ser prolongado por um semestre. O balanço é,
por isso, provisório.

No Verão decorreram várias ac vidades de astronomia
realizadas no Verão (na [1]Reserva de Escuridão do
Alqueva , onde esteve uma exposição de fotografia as-
tronómica (Luz Cósmica), e a Astrofesta em Castro Verde.

Em Coimbra houve espectáculso de luz na Universi-
dade e no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. Em Cascais
decorreu o fes val [2]Lumina . Também houve shows
de luz noutras cidades como por exemplo em Aveiro e
Lisboa. Abriu uma instalação luminosa perto da estação
de S. Bento, no Porto.

No Porto está no Museu Soares dos Reis uma ex-
posição sobre a luz (Luz Mirabilis). Em Lisboa es veram
duas exposições luminosas: [3]A Luz de Lisboa , no
Terreiro do Paço, e N[4]a Luz-Dentro do Vidr , na Gale-
ria Millennium. Em Òbidos esteve uma exposição de
cartoons internacionais sobre a luz. Em Coimbra esteve
no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra a ex-
posição [5]Visões-O interior do olho humano , para além

da mostra permanente Segredos da Luz e da Matéria.

Houve várias conferências sobre luz, designadamente na
Universidade de Lisboa, na Universidade do Porto (Lights
On), na Universidade do Minho (Comunicação e Luz),
na Universidade de Coimbra (Visões da Luz e À Volta
da Luz), na Universidade de Évora (Colours 2015) e no
Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva de Lisboa (Light
from the Earth to the Stars e Dia Mundial da Ciência
ao Serviço da Paz e Desenvolvimento). A Ordem dos
Engenheiros realizou encontros em Lisboa e no Funchal
e editou um número especial da revista Ingenium. O
[6]Ins tuto Português de Qualidade fez um encontro
sobre luz e metrologia. A Festa do Avante fez uma sessão
e exposição sobre a luz. Merece destaque a conferência
proferida no Porto pelo Nobel da Física John Mather,
organizada pela Câmara Municipal.
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Realizaram-se outras sessões sobre vários aspectos da
luz por todo o país: na Biblioteca de Viana do Castelo,
na Faculdade de Ciências e na Faculdade de Nutrição da
Universidade do Porto, e na Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra. Muito intensas têm sido as
ac vidades no Ano da Luz na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Monte
da Caparica. Em Coimbra, Aveiro, Braga e Lisboa a Noite
Europeia dos Inves gadores focou a luz. As Câmaras
Municipais apoiaram várias ac vidades, como a reunião
de empresas industriais ligadas à luz ([8]Light Living Lab
), em Águeda, e o Fes val Cultura e Luz, em Almeida.

Saíram na Gradiva os livros Uma [9]Biografia da Luz
, de José Tito Mendonça, QED, de Richard Feynman,
[10]Cosmicomix, de Balbi e Piccioni , e Histórias da Física
em Portugal no século XX. Saiu no Centro Atlân co.pt
Dark Sky–Alqueva, com fotos astronómicas de [11]Miguel
Claro . Foi editado pelo Museu da Imprensa um catálogo
sobre cartoons de luz. A Tinta da China editou A Luz dos
Livros, de António Leal. E a ISTpress reeditou Haja Luz,
de Jorge Calado. O Público dedicou o seu número de
aniversário aos cem anos da teoria da rela vidade geral
de Einstein e uma série sobre a luz na arte.
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Houve vários concursos de fotografia e cinema, des-
ignadamente Luz em Flash, em Aveiro. Houve também
um [12]concurso de joalharia sobre a luz . Os CTT
publicaram um selo comemora vo.

Por todo o país o Ano da Luz con nua. Fique atento em
ail2015.org. As conferências escolares, oficinas e sessões
de formação de professores (Haja Luz nas Escolas) e a
exposição [13]Janelas de Luz , inaugurada em Aveiro e
agora na Covilhã, vão prosseguir.

Carlos Fiolhais

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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A Ma lde espera por nós (2016-01-07 14:17)

| Hélio Bernardo Lopes | Como cada um de nós conhece
bem, a vida comporta tragédia. Em maior ou menor

grau, a tragédia está presente na vida das comunidades
humanas, nas famílias e nas pessoas.

E quem a não teve ainda, ou a sofreu de um modo fraco,
tem o dever de estar atento às necessidades dos que se
possam ter visto a ngidos por tragédias muito dolorosas.

Um destes casos é o da pequenina Ma lde, apenas
com dezasseis meses de idade, cujos pais residem em Rio
Tinto, no Concelho de Gondomar. Uma menina que luta
contra uma leucemia mieloblás ca aguda desde abril de
2015.

Até onde pude perceber, tal maleita não é susce vel
de ser atacada em Portugal com dominância forte.
Simplesmente, tal possibilidade está presente no Serviço
Pediátrico de Oncologia, Hematologia e Imunologia da
Clínica da Universidade de Dusseldorf, na Alemanha.
Uma realidade que, só por si, comporta já um fator
de esperança, mas que necessita do natural suporte
material, raramente ao alcance da esmagadora maioria
das famílias portuguesas.

Neste caso, o custo dos tratamentos em causa an-
dará entre os trezentos e os quinhentos mil euros,
podendo ser esse tratamento pago de um modo difer-
enciado. Deste montante a família conseguiu já reunir
quase sessenta mil euros, pelo que se impõe con nuar
a suscitar, junto dos portugueses e das suas diversas
ins tuições, a con nuação das doações essenciais ao fim
em causa. Um fim que ninguém com um mínimo de es-

gma da consciência deixará de compreender e de apoiar.

É o momento, pois, de todos nos mobilizarmos neste
apoio à Ma lde, como por igual a quantos possam
necessitar do apoio que só a força dos grandes números
pode realizar. Entre as ins tuições de maior peso
encontram-se as autarquias da região – não só –, os
grandes clubes despor vos, os grandes despor stas, os
grandes empresários, todos respondendo à condução
orquestral de alguém com notoriedade que possa cen-
tralizar o esforço que se requer. E se os portugueses
também têm defeitos – e alguns bem desagradáveis
–, têm por igual um excecional coração. Portanto, não
esqueçamos: a Ma lde espera por nós.
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Proteção solar e hidratação são fundamentais
para manter a saúde dos olhos no inverno
(2016-01-07 14:18)

Com a chegada do inverno e intensificação das baixas
temperaturas, a Sociedade Portuguesa de O almologia
recomenda atenção redobrada à saúde ocular.

Proteção solar e hidratação são fundamentais para
manter a saúde dos olhos no inverno “Mais do que
nunca, o inverno é uma época para ter muita atenção à
saúde ocular. As condições do frio desta época do ano
podem levar a problemas oculares graves se não forem
tratados”, explica Maria João Quadrado, presidente da
SPO.

Para proteger os olhos no inverno a SPO recomenda:
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Proteja os olhos dos raios solares - No inverno, tal como
no verão, proteja os olhos dos raios UVA e UVB com
óculos de sol. A proteção em relação ao sol deve ser
constante, sempre que há exposição solar.

Cuide da pele em redor dos olhos - A proteção da

pele em torno dos olhos é essencial. Recomenda-se a
u lização de protetores solares de índice elevado, como
Fator de Proteção Solar (FPS) 50 ou superior.

Na neve, adote cuidados específicos - É fundamen-
tal usar óculos de sol com lentes polarizadas, que
diminuem a luz refle da e aumentam o contraste dos
objetos, para evitar queimaduras na córnea e na re na.
Não recorra a óculos de sol de praia, pois estes são
desenvolvidos para serem u lizados em temperaturas
quentes e o seu material muitas vezes não resiste ao
frio. Se descurar os cuidados com os olhos na neve, a
córnea e a conjun va - as estruturas mais externas do
olho - podem sofrer queimaduras solares e provocar a
chamada “cegueira da neve”.

Cuidado com lentes de contacto em al tudes altas -
O ar das montanhas é mais seco e provoca alguma
intolerância às lentes de contacto. Se u liza lentes é
importante que hidrate os olhos 4-5 vezes por dia com
lágrimas ar ficiais.

Use uma viseira nos desportos de inverno - Desportos
em que haja poeira excessiva no ar podem dificultar a
u lização de lentes de contacto. U lize uma viseira a
cobrir os olhos.
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Atenção a reações pós-cirúrgicas - Algumas cirurgias,
como a queratotomia radiaria, que se efetuava para
correção da miopia, podem revelar complicações devido
à baixa pressão atmosférica das grandes al tudes. Em
al tudes acima de 5.000 metros é possível que os
pequenos vasos da re na rompam, originando pequenas
hemorragias e provocando a re nopa a da al tude. Por
norma estas hemorragias são absorvidos entre 2 a 8
semanas após a descida às al tudes normais.

Procure imediatamente um o almologista se perce-
ber algum destes sintomas:
• Olhos vermelhos;
• Ardor;
• Sensação de corpo estranho;
• Visão enevoada.
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Cantar as Janeiras assumiu cariz solidário
(2016-01-08 18:39)

Um grupo de funcionários da Santa Casa da Miser-
icórdia e da Câmara Municipal de Freixo de Espada à
Cinta juntou-se para Cantar as Janeiras. Esta ação teve
como grande obje vo não deixar cair no esquecimento
a tradição de andar de porta em porta a Cantar as
Janeiras.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/cantarfreixijaneiras.h
tml

Começaram cedo a soar os primeiros acordes da con-
cer na que anunciava a chegada dos reis. Não eram
três, mas sim vinte. Sim leu bem, vinte reis e rainhas
que ves dos a preceito percorreram as ruas de Freixo
cantando e dançando.
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De porta em porta lá foi o grupo Cantar as Janeiras, e
em troca de uns momentos de boa música e alegria que
levaram às casas e ins tuições que visitavam, receberam
bens alimentares ou dinheiro.

Nesta ação conjunta da Santa Casa da Misericórdia
de Freixo de Espada à Cinta e do Município de Freixo
todos os bens angariados foram doados à Santa Casa.

Sara Alves
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Um cinismo dos diabos! (2016-01-10 09:04)

| Hélio Bernardo Lopes | Os mais velhos de nós acom-
panharam o mecanismo que se desenrolou no mundo
na sequência do segundo conflito mundial. Perceberam,
por isso, que este conflito guindou os Estados Unidos
a uma posição cimeira no mundo, mormente pela
preponderância criada com a reconstrução europeia.

Entraram aqui para derrubar um louco e seus se-
quazes, mas ficaram, naturalmente, como consequência
dos inves mentos vastos que veram que aplicar, a fim
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de relançar o desenvolvimento europeu.

O tempo áureo do comunismo, realmente com quase nu-
los avanços pelo mundo, determinou a criação da OTAN
e o incondicional alinhamento europeu da generalidade
dos Estados. A grande verdade, porém, é que a dialé ca
geopolí ca vinha de muito antes do comunismo sovié co,
com a histórica disputa entre as ideias da supremacia do
controlo marí mo ou do con nental.

Hoje, como pode ver-se, já sem o comunismo so-
vié co, as tensões no mundo vêm crescendo sem parar.
E se John Kerry se mostra pesaroso com o facto de tudo
ser agora menos controlável que no tempo da Guerra
Fria, outros há que defendem abertamente que os Esta-
dos Unidos se deveriam assumir como superpotência e
imperialistas. Gente até na casa dos quarenta... E tudo
isto é confirmado pelo Papa Francisco, ao reconhecer
que se está já na III Guerra Mundial, mas a decorrer aos
pedaços.

A fuga de cérebros cien ficos da Europa para os Es-
tados Unidos, durante o tempo de 1939/1945, permi u
– felizmente...– que a bomba nuclear tenha do o seu
nascimento neste úl mo Estado. Num ápice, aí nos foi
dado ver a sua u lização, com o fantás co poder destru-
idor que se descobriu. A par r daí, a corrida às armas
nucleares nunca mais parou, alastrando a sovié cos,
britânicos, chineses e franceses. Neste úl mo caso, os
Estados Unidos chegaram mesmo a pensar no assassínio
de De Gaulle, mal souberam que a França estava a
caminhar para a posse de armamento nuclear. Em pouco
tempo, Israel entrou no clube nuclear, de pronto seguida
da velha África do Sul. Mais tarde, também a Índia e o
Paquistão.

Hoje, do ponto de vista doutrinário, a construção
da bomba nuclear ou da de Hidrogénio já não comporta
segredos. As dificuldades residem na capacidade tec-
nológica para certas finalidades essenciais e também
no facto de se dispor de um conjunto de meios que
permitem saber se alguém está a fabricar um tal po
de armamento. De facto, não basta saber produzir uma
qualquer dessas bombas.

Ora, um dos Estados que acabou por guindar-se ao
clube nuclear foi a Coreia do Norte. Além de ter já
operado quatro ensaios com este po de armamento
e de também já dispor de mísseis de longo alcance,
a Coreia do Norte é um Estado cabalmente fechado,

suportado num comunismo doutrinário, mas também
num estranho mecanismo de sucessão dinás ca.

Pensando um pouco, percebem-se facilmente duas
coisas: as armas nucleares da Coreia do Norte para
quase nada lhe servem e a sua destruição sica garan da,
ultrapassado certo limite, é uma certeza. Ninguém disto
duvida na Coreia do Norte. O que significa, tal como
penso, que todo este alarido é inteiramente ilógico. Mas
é mui ssimo mais que ilógico: revela um cinismo dos
diabos!

Mostrando-se os membros permanentes do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas inteiramente
alinhados com o impera vo de parar com esta cam-
inhada dos norte-coreanos, certamente também aqui
apoiados pelos restantes Estados já detentores de armas
nucleares, nada impede a aplicação de sanções fortes de
isolamento à Coreia do Norte, deitando mão da China
como principal elemento de diálogo com vista ao fim
pretendido. O resultado, em minha opinião, surgiria em
poucos dias. Uma coisa é fazer bluff, outra perceber que
tal metodologia já não pega...

Interessante, no meio deste alarido, é constatar-se
que, afinal, o que por aqui se disse ser – os polí cos
norte-coreanos devem estar a rir com gosto –, também
parecia não ser, não devendo mesmo passar de mero
bluff. E tudo isto depois de centenas de milhares de
migrantes estarem a passar agruras inimagináveis para
qualquer de nós e em pleno espaço da União Europeia.
A solidariedade europeia e os seus Direitos Humanos... E
que silêncio, o dos nossos intelectuais...

E como o caso Volkswagen parece ter já passado ao
lado das suas preocupações... E como os povos lá
con nuam a pagar a incompetência sem cas go dos
banqueiros... Enfim, um cinismo dos diabos!
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Galileu Galilei e a advertência da Igreja Católica
(2016-01-10 11:00)

A 7 de Janeiro de 2016 Galileu Galilei observou quatro
luas de Júpiter e foi adver do há 400 anos pela Igreja
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Católica.
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Anunciado programa da Feira da Caça e Turismo em
Macedo de Cavaleiro (2016-01-10 11:20)

O final de janeiro é, de novo, marcado pela realização
da Feira da Caça e Turismo em Macedo de Cavaleiros.

Um evento dis nto e agregador que se renova de ano
para ano, com diferentes atrações e mo vos de visita,
mantendo sempre a sua matriz iden tária ligada à terra,
aos seus produtos, a Macedo de Cavaleiros e à região.
Em 2016, em que se a nge a 20ª edição, realiza-se de
28 a 31 de janeiro. Serão 150 expositores no certame,

listagem fechada bem cedo, ainda o mês de dezembro
não ia a meio.
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Os sabores do concelho de Macedo de Cavaleiros, que
sa sfazem até os mais refinados paladares, estão em
destaque com a realização da Rota Gastronómica do
Javali, os Showcookings dedicados aos pratos de caça
ou o concurso dedicado ao tradicional doce de Macedo,
conhecido como o “Calço”. O diversificado programa
tem a vidades dirigidas para toda a família, possível
de conciliar com uma visita à Paisagem Protegida da
Albufeira do Azibo ou outros dos mo vos turís cos do
território reconhecido com duas dis nções da UNESCO
- Geopark Terras de Cavaleiros e Reserva da Biosfera
Transfronteiriça.

A Feira volta a marcar o calendário venatório na-
cional e também da vizinha Espanha, com a realização
um programa diversificado de a vidades. As 4 montarias
(duas no sábado), a tradicional prova de Sto. Huberto
(Prémio Galaico-Português), a Copa Ibérica de Cetraria
(única em Portugal), a prova de beleza de cães de caça
e as provas de Trabalho de Cães de Coelho, grande
novidade para este ano.
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Exposição "Visitas Espetaculares: pintores e ar-
quitetos nos palcos portugueses" patente no
Museu Abade de Baçal (2016-01-10 11:35)

O Museu do Abade de Baçal tem patente ao públco
até ao dia 28 de fevereiro de 2016 a exposição "Visitas
Espetaculares: pintores e arquitetos nos palcos por-
tugueses", uma inicia va do Museu da Presidência da
República, em parceria com o Museu Nacional do Teatro
e da Dança que está a passar pela cidade de Bragança
desde o passado mês de novembro.

Imagem: Museu da Presidência da República Esta mostra
pretende dar a conhecer o trabalho de alguns dos mais
importantes ar stas portugueses do século XX, numa fac-
eta menos conhecida: a conceção plás ca e construção
de obras ligadas ao mundo do espetáculo, figurinos,
trajos de cena e maquetas de cenário em plano ou 3D.

São pintores e arquitetos que, nalguns casos, de
forma muito esporádica ou fugaz, visitaram o universo
das Artes do Espetáculo (como Maria Keil, Mário Cesariny,
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Emilia Nadal, Gracinda Candeias) outros que, a par da
pintura e da arquitetura, permaneceram de forma mais
duradoura naquele universo (Almada Negreiros, Milly
Possoz, Bernardo Marques, ou Sá Nogueira são alguns
exemplos) ou aqueles que acabaram por dedicar uma
parte substancial das suas carreiras ar s cas às artes do
palco (Abílio de

Esta exposição, patente anteriormente no Palácio
da Cidadela de Cascais, é comissariada por José Carlos
Alvarez, diretor do Museu Nacional do Teatro e da Dança,
e apresenta ao público um importante conjunto de obras
daquele museu.
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Dentro deste lote destacamos os desenhos de Almada
Negreiros para o argumento do bailado O Jardim da
Pierre e, apresentado no Teatro da Trindade, em 1918.
Trata-se de um raro e singular conjunto singular de
desenhos que espelham o interesse par cular de Almada
Negreiros pelo universo da dança e pelas personagens da
Commedia dell’Arte, Pierrot e Arlequim. Destaca-se ainda
o figurino do bailado Variações Paganini, da autoria de
José de Guimarães, apresentado pelo Ballet Gulbenkian,
em 1978.

De 2015/11/14 até 2016/02/28

Museu do Abade de Baçal, Rua Abílio Beça, 27 5300-011
Bragança

Terça a sexta-feira das 09h30 às 17h30
Sábados e domingos das 09h30 às 18h00
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“As men ras que os homens contam” vão ser con-
tadas no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros
(2016-01-10 11:58)

A comédia “As men ras que os homens contam”, um
espectáculo produzido a par r de um texto de Luís
Fernando Veríssimo, passa pelo palco do Centro Cultural
de Macedo de Cavaleiros no próximo dia 16 de fevereiro.

Com encenação e cenografia da Margem Narra va,
figurinos de Marta Iria, desenho de luz de Nuno Moço e
fotografia de Miguel Ângelo, a comédia “ tem a interpre-
tações de Almeno Gonçalves, Joaquim Nicolau, Fernando
Ferrão e António Melo.
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«Todos sabemos que o universo masculino é repleto de
men ras. O que desconhecemos é que men r é uma
questão de sobrevivência. Os homens não mentem
para as mulheres mas sim pelas mulheres. Tudo pela
harmonia no lar, pelo status social, por fantás cas noites
com amigos, pelos jogos de futebol e tantas outras razões
inerentes à virilidade.

Em “As men ras que os homens contam” revela-se
a história de Jorge e Carla, um casal que vive os proble-
mas e alegrias de qualquer relacionamento, num meio
social comum para a maioria das pessoas, com amigos
sacanas, algumas amantes, e onde as personagens
se colocam em situações embaraçosas por men ras
inocentes.
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O que: “As men ras que os homens contam”
Onde: Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros
Quando: 16 de janeiro
Hora: 21.45 horas
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Mau tempo causa algumas perturbações no con-
celho de Macedo de Cavaleiros (2016-01-10 12:10)

A chuva intensa da úl ma semana, repe da durante
toda a noite deste sábado para domingo, foi respon-
sável por um deslizamento de terras na EN 102-1, ao km
3, entre as aldeias de Carrapatas e Cor ços, no concelho
de Macedo de Cavaleiros.
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A Proteção Civil Municipal foi alertada às 8:30h,
centrando-se a intervenção da equipa da Câmara,
com a ajuda da GNR, na limpeza da via e reposição
normal da circulação.

O mau tempo resultou também em vários campos
alagados e a inundação das adegas em duas habitações
em Vale de Prados e Vilarinho de Agrochão, havendo
necessidade da intervenção dos Bombeiros Voluntários.
São as ocorrências registadas até ao final da manhã deste
domingo.

Nélio Pimentel
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Cidade Natal finaliza com Encontro de Cantares de
Reis (2016-01-10 18:53)

O XIV Encontro de Cantares de Reis, decorrido este
domingo à tarde, marcou o encerramento da inicia va
“Macedo de Cavaleiros – Cidade Natal”. Um mês
com grande envolvimento e momentos que ficam na
memoria das famílias que escolheram este período para
visitar Macedo de Cavaleiros.

Cidade Natal finaliza com Encontro de Cantares de Reis.
Foto: CM Macedo de Cavaleiros Duarte Moreno, Presi-
dente da Câmara Municipal faz um balanço posi vo da
inicia va: “Foi possível, com um inves mento curto, mas
muita imaginação, criar uma envolvência grande e trazer
gente a Macedo de Cavaleiros, e isso foi notório ao longo
de todas as semanas, em especial aos fins-de-semana,
tal como esperávamos. O que nos é feito chegar, é
que foi possível trazer mais valias desde o comercio
tradicional à restauração, e para todos nós e para as
crianças, que viveram com as suas famílias momentos
de muita alegria.” O autarca acrescentou que a aposta é
para con nuar no Natal de 2016.
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O Encontro de Cantares de Reis contou com 11 grupos
par cipantes. Apesar do número de inscritos ser supe-
rior, o mau tempo de domingo demoveu alguns. Facto
que não deixou de trazer muita alegria ao Centro Cultural

e o dia “con nua a revelar-se um grande sucesso, não só
por mantermos viva uma tradição, mas sobretudo pelo
reencontro das pessoas com amigos de outras zonas do
concelho, e vemos também o cuidado e a preparação
que todos têm para vir e par cipar neste encontro, é
assinalável”, disse o Presidente da Câmara Municipal.

Neste encontro par ciparam o Grupo da Freguesia
de Arcas; Centro D. Abílio Vaz das Neves; Agrupamento
602 do CNE; Grupo Coral Macedense; Grupo da Freguesia
de Vale de Prados; Projeto Idade Maior/Idade Melhor:
PodSer/Grupo de Cantares da Casa do Professor; Junta de
Freguesia de Chacim; Junta de Freguesia de Vale Benfeito;
Marianos da Imaculada Conceição/Centro Cultural de
Balsamão; Grupo Cultural e Recrea vo da Casa do Povo
de Macedo de Cavaleiros.

Nélio Pimentel
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Cri car sem limite: um modo de fazer polí ca
(2016-01-11 10:49)

| Hélio Bernardo Lopes | Como pude já referir, não
acompanho os debates presidenciais. Comportam um
ínfimo de interesse, muito próximo do nulo. Mas acabo
por ver algumas das suas passagens nos no ciários da
meia-noite, quando procuro tomar conhecimento das
primeiras páginas dos jornais do dia seguinte. E por aí
vou confirmando a minha impressão de sempre: têm
um quase nulo interesse.

Ora, com este mecanismo lá ve a oportunidade de
ouvir a Henrique Neto a afirmação de que os por-
tugueses estão cansados de ter académicos a dirigi-los.
Trata-se, porém, de uma afirmação duplamente fora
da realidade, porque nem os portugueses apresentam
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esse sen mento, nem o País tem assim do tantos
académicos a dirigi-lo. A verdade é que, desta vez, os
portugueses têm esse nosso concidadão que é Henrique
Neto, um não académico e que nem licenciado é, como
fez questão de salientar. Veremos, pois, se o tal cansaço
que referiu lhe irá dar a vitória que deverá esperar.

O que Henrique Neto não disse foi a verdade mais
evidente: os portugueses estão fartos de banqueiros,
a toda a hora a exigirem-lhes o pagamento de gigan-
tescos calotes, para mais sem um infinitésimo cas go. E
também não referiu que os grandes empreendedores e
patrões nunca se determinaram a tentar servir o País por
via da uma candidatura democrá ca. Até porque, à luz
das ideias (erradas) de Henrique Neto, os portugueses
deitar-se-iam a correr para votar num desses candidatos.
E se por um milagre um deles ganhasse, bom, Portugal e
os portugueses iriam logo por aí acima.

Um dos grandes cancros da nossa vida democrá ca,
já com mais de quatro décadas, é a crí ca fácil, mor-
mente por parte dos que nunca realmente assumiram
responsabilidades públicas, coisa mui ssimo mais com-
plicada que ser patrão numa sociedade onde o modo de
estar na vida é o por mim há dias referido: não viu, não
ouviu, não sabe, não pensa, obedece. Estou em pulgas
pela chegada do próximo ato eleitoral, de molde a poder
saber, com precisão, qual a percentagem de portugueses
que acreditou no palavreado de Henrique Neto. E já
agora, embora por outras razão, também no de Paulo
Morais. Já só faltam dezoito dias.
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Quer vir na próxima expedição à Antár da?
(2016-01-11 10:50)

Deveria ter uns cinco ou seis anos. A minha primeira
ideia da Antár da foi de um sí o longe, muito longe.
Um lugar muito frio onde apenas alguns animais como
os pinguins eram capazes de sobreviver. Como? Não
fazia ideia nenhuma.
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Mau tempo em Bragança desalojou uma idosa
(2016-01-12 09:59)

O mau tempo do passado fim de semana causou alguns
transtornos no território do concelho de Bragança.

As equipas do Serviço de Proteção Civil Municipal,
apoiadas por cinco equipas dos Bombeiros Voluntários
de Bragança, estão no terreno desde a manhã de
domingo a realizar diversos trabalhos de prevenção,
nomeadamente no que diz respeito a limpeza de sarjetas,
vias e acessibilidades, apesar das condições meteorológi-
cas terem significa vas melhoras a par r do dia de hoje,
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terça-feira.
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Durante o passado fim-de-semana registou-se, e está
a ser acompanhado, o desalojamento de uma idosa
residente no Bairro Além d’o Rio, na sequência da
destruição da porta de entrada e de parte do telhado da
sua habitação após a queda de um muro. Prevê-se que
até ao final do dia de hoje a situação esteja resolvida,
devendo a cidadã regressar à sua residência durante o
dia de amanhã.

Também a Casa da Seda (integrada no Centro Ciên-
cia Viva de Bragança) sofreu uma inundação, após
uma janela se ter par do com a força das águas do rio
Fervença. Verificaram-se também derrocadas no Circuito
do Turismo, na Estrada Municipal de Alfaião, na Rua
das Oliveiras, na Quinta da Candaira e no Bairro de São
Lázaro;

O mau tempo causou inundações em diversas habitações
e garagens, bem como nas localidades rurais de Frieira,
Gimonde e Pombares e ainda se verificou um aluimento
de terras na Rua Conde de Ariães, na cidade de Bragança.
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Escritor e músico. Depois do livro, o jovem
João Diegues lança videoclip do seu novo trabalho
discográfico (2016-01-12 10:45)

João Diegues é um jovem que vive na cidade de
Bragança e que ocupa grande parte do seu tempo a
escrever livros e a produzir música.

Depois da mais recente obra literária produzida pelo
autor em 2015, como o tulo “O Reencontro”, o jovem,
de apenas 20 anos, lança agora o seu mais recente
trabalho discográfico, apresentando-se com o tema
[1]"el meneito" que deu origem a um videoclip gravado
nos estúdios FBstudio Big music Portugal e que tem a
cidade de Bragança como pano de fundo.
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João Diegues é natural de Vinhais e residente em Bra-
gança e além de músico e cantor em diversas bandas, fotó-
grafo e trabalhador estudante, conta já com dois livros ed-
itados, “Caminhos de Primavera”, publicado em 2013, e
“O Reencontro”, publicado em 2015.
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Bragança regista crescimento turís co no mês de
dezembro (2016-01-13 09:53)

Bragança regista crescimento turís co no mês de
dezembro, refere uma nota de imprensa do município.
Durante o período natalício foi a ngido um dos princi-
pais obje vos subjacentes à organização de Bragança
Terra Natal e de Sonhos, tendo-se verificado a dinamiza-
ção a economia local e a promoção do turismo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/natalturbrag.html

No mês de dezembro, verificou-se um aumento de 16,1
% por cento no número médio de hóspedes em unidades
hoteleiras da cidade de Bragança, compara vamente ao
período homólogo e uma variação de 31,26 % quando
comparado com o mês de dezembro de 2013.
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A segunda edição de Bragança Terra Natal e de Sonhos
fica, assim, marcada por números posi vos:. Cerca de
3.698 pessoas par ciparam na construção da maior ár-
vore de Natal humana iluminada, na Praça do Município;
17.439 pa nadores es veram na Pista de Gelo e mais
de 60 mil pessoas passaram pela Praça Camões, onde
encontravam o Mercado de Natal, a Casa do Pai Natal,
o Comboio para crianças, a árvore de Natal e a Pista de
Gelo.

Promovido pelo Município de Bragança, União das
Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, ACISB - Associ-
ação Comercial, Indústria e Serviços de Bragança, NERBA
– Núcleo Empresarial de Bragança e Unidade Pastoral
Senhora das Graças, este projeto, que decorreu de 1 de
dezembro de 2015 a 6 de janeiro de 2016, envolveu a
comunidade e os agentes locais, elevando o orgulho e o
sen mento de pertença dos brigan nos.

No mês de dezembro, verificou-se um aumento de
16,1 % por cento no número médio de hóspedes em
unidades hoteleiras da cidade de BragançaNa sessão
de abertura, a 1 de dezembro, centenas de adultos e
crianças assis ram à chegada do Pai Natal montado
numa Xispa (bicicleta elétrica par lhada) e à iluminação
da árvore de Natal com 15 metros (na Praça Camões),
ao som de músicas natalícias entoadas pelas três tunas
universitárias de Bragança.

No dia 9 de dezembro, o momento alto de Bragança
Terra Natal e de Sonhos, 3.698 cidadãos par ciparam na
construção da maior árvore de Natal humana iluminada,
na Praça do Município, para registo no Guinness World
Records.

Na Praça Camões, local de passagem, a Pista de
Gelo fez, diariamente, as delícias de pequenos e graú-
dos, que aproveitaram para visitar, também, a Casa do
Pai Natal, o Comboio para crianças e o mercado de Natal.

Os números de Bragança, Terra Natal e de Sonhos
2016:

• 3.698 pessoas na construção da maior árvore de
Natal humana iluminada, na Praça do Município, para
registo no Guinness World Records;
• 17.439 pa nadores na Pista de Gelo;
• + de 60 mil pessoas passaram pela Praça Camões;
• + de 110 Pais Natal na inicia va Bragança a Pedalar;
• 14 bancas na Banca de Natal;
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• 75 montras par ciparam no Concurso Montras de
Natal;
• Aumento de 25,3 % na taxa de u lização do parque de
estacionamento da Praça Camões;
• Mais 16,1 % no número médio de hóspedes em
unidades hoteleiras da cidade de Bragança. No dia 12
de dezembro, foi a vez de mais de 110 Pais Natal saírem
pelas ruas de Bragança a pedalar. Nos dias 12 e 19
de dezembro, a Banca de Natal “ocupou” a Praça da
Sé, onde marcaram presença 14 bancas com produtos
tradicionais e natalícios.

Os presépios ao vivo, com miniaturas (da autoria do
brigan no José Santana) e em tamanho real, em-
belezaram, ainda mais, a cidade de Bragança, envolvendo
todos no espírito natalício.

Também as iluminações e música de natal que foi
instalada criou outro brilho e atmosfera na cidade.

Os concertos de Natal que ocorreram em diversos
locais do concelho de Bragança (Teatro Municipal de
Bragança, Mercado Municipal de Bragança e Igrejas),
registaram uma significa va afluência de público.

O concurso “Montras de Natal” teve uma significa-
va par cipação, com 75 montras a concurso (+ 15 que

no ano anterior).

Oficinas para os mais pequenos, ações solidárias,
Feiras, Festas dos Rapazes e de Reis e muito mais, pro-
porcionaram momentos únicos de magia.
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Bragança, Terra Natal e de Sonhos contou com o apoio
das seguintes en dades: Polícia de Segurança Pública,
Bombeiros Voluntários de Bragança, Bombeiros Volun-
tários de Izeda, Fundação Rei Afonso Henriques, Centro
Ciência Viva, Escolas e Agrupamentos de Escolas de Bra-
gança, Fundação “os Nossos Livros” - Conservatório de
Música e Dança de Bragança, Associação Coral Brigan no
N. Sra. das Graças, Associação Académica do IPB, Associ-
ações de Estudantes do IPB, Associações de Estudantes
dos Agrupamentos de Escolas, Real Tuna Universitária

de Bragança, Tôna Tuna, RAUSS Tuna, Associação dos
Amigos do Campo Redondo, Associação Team Giant,
Velo Clube de Bragança, Associação Regional de Ciclismo
e Cicloturismo de Bragança, Escola de Futsal Arnaldo
Pereira, José Santana e Cris ana Morais.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/n
atalturbrag.html
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

A obra e a autoria (2016-01-14 08:36)

| Hélio Bernardo Lopes | Lá terminei, neste passado
sábado, poucos minutos depois da uma e meia, já
almoçado, a obra literária, PAI NOSSO, de Clara Ferreira
Alves. Uma obra cheia de interesse, que me prendeu
a atenção desde a sua página vinte, digamos. As
anteriores mostram um certo desnorte aparente, mas
para o leitor. Talvez por via do mui interessante es lo
adotado por Clara Ferreira Alves.

A par r daí, porém, a obra toma completamente
conta de cada um de nós e vai-nos exigindo que não
desistamos. Num certo sen do, impõe-se-nos como uma
espécie de movimento acelerado. E depois o seu final,
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até mesmo o seu final mais amplo, desde a sua receção
inesperada em Londres. Enfim, uma obra a não perder,
que também está já a ocupar os tempos livres de minha
mulher.

A obra, porém, mostra um dado que há muito iden-
fiquei em Clara Ferreira Alves: ela tem tanto que ver

com a Esquerda, mesmo com o PS, como eu com a
Indonésia. Na autora, o socialismo, incluindo o dito
socialismo democrá co, é coisa que já lá vai. Hoje,
indubitavelmente, Clara Ferreira Alves estacionou na
Direita, o que facilmente se percebe no PAI NOSSO. E
quem diz nesta obra, diz no verdadeiro movimento
circular com que nos brinda, semanalmente, no EIXO DO
MAL. Se numa semana a atual solução polí ca era má,
logo na seguinte Costa já nha uma maioria absoluta à
vista. Ainda passaram alguns segundos até um ou dois
dos seus colegas lhe salientarem essa sua constante, de
facto circular.

Mas passou mais uma semana, talvez a quinta da
governação de António Costa, e eis que já aí estão as
pragas trovejantes de Clara Ferreira Alves. Desta vez o
grande tema foi Marcelo e as mudanças na Educação.
Neste segundo tema o caso chega a ser caricato, porque
Clara lamentou mesmo que o PS não vesse uma a tude
polí ca dis nta da anterior coligação, aparentemente
esquecida que a mesma fazia e desfazia à medida da
circunstância polí co-par dária mais conveniente.

Já quanto a Marcelo impõe-se aqui dizer alguma
coisa, embora a mesma, de um modo muito geral,
tenha já sido referida. Marcelo concorreu à liderança da
autarquia lisboeta contra Jorge Sampaio. Nos termos
incríveis que vêm sendo apontados, Marcelo nha a tal
grande experiência polí ca, dado ter já sido secretário
de Estado e ministro. E também deputado cons tuinte
e doutor em Direito por Lisboa. Tudo, pois, muito
diferente de Jorge Sampaio: nunca havia governado, não
era doutor e não nha estado na Assembleia Cons tuinte.

E também não nha sido diretor de jornal algum.
Nem nos nha mostrado se sabia nadar nem a dimensão
do seu tempo de sono. Tudo, pois, mui ssimo inferior
a Marcelo. A verdade é que Jorge Sampaio ganhou e
Marcelo perdeu. Precisamente o que depois veio a dar-se
com Aníbal Cavaco Silva e Jorge Sampaio na primeira
corrida presidencial daquele: mesmo sendo professor
universitário, tendo já sido ministro, Primeiro-Ministro
e presidido, em rota vidade, à União Europeia, Cavaco

perdeu com Sampaio e por margem mui razoável. A
falta de experiência polí ca venceu, afinal, a brandida
experiência no tema.

Acontece, todavia, que Marcelo nunca foi Alto Comissário
de domínio algum, nem deputado europeu, nem presidiu
à Assembleia-Geral das Nações Unidas, e muito menos
foi Presidente da Comissão Europeia. E também não
ensinou em nenhuma universidade norte-americana,
como se deu, por exemplo, com Durão Barroso. Logo,
cada um destes seria sempre melhor que Marcelo para
representar a unidade pátria e liderar a República. Um
candidato, portanto, de n-ésima escolha, sendo n um
número inteiro muito elevado. O problema é que quem
opera a escolha são os portugueses. E este é que é o
verdadeiro grande problema.

Claro está que Clara Ferreira Alves não opta por
Marcelo por ser ele o melhor – não é –, mas por ser
longa a sua amizade. E também pelo facto de Clara estar
já hoje completamente situada na atual Direita. Para
Clara o PS foi chão que deu uvas, como usa dizer-se. Tal
como as mil e uma decisões da ONU sobre o Estado
da Pales na de nada servirão, porque os pales nianos
nunca conseguirão a ngir o seu natural direito. Se o PAI
NOSSO nos mostra esta sua desistência, o EIXO DO MAL
mostra-nos o seu ziguezaguear polí co, pico de quem
nunca tendo realmente sido da Esquerda, por lá sempre
se mostrou, incapaz hoje de assumir a mudança. Cada
um de nós dispõe de dezenas de conhecidos ou amigos
que vêm seguindo esta estrada da nossa dita democracia.
Portugal e quase todos nós, como se vai vendo, estamos
como se sabe.

Esta obra recente de Clara Ferreira Alves – PAI NOSSO
– mostra a dificuldade da autora em aceitar a lógica,
mesmo transcendente, da realidade do ninho de víboras
que sempre foi o Médio Oriente – religião em demasia
–, mas o EIXO DO MAL confirma que aquela revolta
de compreensão já hoje a ngiu Clara Ferreira Alves no
domínio das suas opções polí cas apregoadas. Variam ao
ritmo da semana. Enfim, vou agora ler O MEU AVÔ LUÍS,
de Sofia Pinto Coelho, que me foi emprestado ontem
mesmo.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

76



Consórcio internacional cria Programa Europeu de
Natação Sénior (2016-01-14 10:14)

A Universidade de Coimbra (UC), através da Faculdade
de Ciências do Desporto e Educação Física (FCDEF), as
Federações de Natação de Espanha, Itália e Turquia,
a Associação de Desportos Aquá cos de Malta e a
Liga Europeia de Natação reuniram-se em consórcio
para desenvolver um Programa de Natação dedicado à
população sénior .

Adicionar legendaConsórcio internacional cria Programa
Europeu de Natação Sénior Denominado “Lifelong Swim-
ming” (Nadar ao Longo da Vida), o programa está em
fase de conclusão e fornece um conjunto diversificado de
estratégias que promovem os bene cios da natação no
envelhecimento saudável, com o obje vo de es mular
os adultos e idosos para a prá ca deste desporto em
segurança.

Luis Rama Na prá ca, explica o coordenador da equipa
portuguesa, Luis Rama, trata-se de um «programa de
adaptação, ensino e treino» que «fornece uma visão
holís ca (englobando os níveis sico, psicossocial e de
bem-estar do indivíduo) para a prá ca de Natação, ou
seja, apresentamos de forma atra va e agradável, várias
a vidades adaptadas ao perfil da população sénior.»

Atualmente, «a oferta para os idosos reduz-se fre-
quentemente à hidroginás ca, mas a água é um meio
fabuloso para explorar. Além de oferecer um conjunto
diversificado de a vidades aquá cas e de natação, este
programa inclui, por exemplo, formação de técnicos,
sessões de ensino e treinos específicos, conselhos de nu-
trição e hidratação e diretrizes para o funcionamento de
piscinas amigáveis, com infraestruturas adequadas para
receber esta faixa etária», esclarece o também docente
da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
da UC.

Semelhante a um Guia de Boas Prá cas, o programa
foi concebido no âmbito do Projeto Europeu “Lifelong
Swimming”, com um financiamento de meio milhão de
euros do “Erasmus Mais”.
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É dirigido essencialmente a ins tuições e órgãos de
decisão dos Estados-Membros da União Europeia, com
o obje vo de «criar uma rede alargada de atores (autar-
quias, centros de saúde e associações, entre outros) para
a promoção do envelhecimento saudável, mantendo
as pessoas a vas através da natação, e rentabilizando
recursos», sublinha Luís Rama.

Por outro lado, as ins tuições que adotarem o Pro-
grama de Natação Sénior desenvolvido pelo consórcio,
e que estará disponível no final deste ano, terão a re-
spe va cer ficação. Em Portugal, vai ser apresentado no
Congresso Técnico-cien fico da Associação Portuguesa
de Técnicos de Natação, a decorrer nos próximos dias 23
e 24 de Abril, em Setúbal.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Abertas candidaturas para o Concurso Literário “A
É ca na Vida e no Desporto” (2016-01-14 10:27)

O Plano Nacional de É ca no Desporto (PNED) e o Ins -
tuto Português do Desporto e Juventude (IPDJ, I.P.), com
o apoio do Jornal Despor vo A Bola, a Direção-Geral
da Educação/Desporto Escolar e o Comité Olímpico
de Portugal (COP), ins tuem a III Edição do Concurso
Literário “A É ca na Vida e no Desporto”.

Abertas candidaturas para o Concurso Literário “A É ca
na Vida e no Desporto” O Concurso tem por obje vo es-

mular a produção de trabalhos escritos por estudantes
do ensino secundário dos Cursos Cien fico-Humanís cos
de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas,
de Línguas e Humanidades e de Artes Visuais e dos
Cursos Profissionais, ministrados em estabelecimentos
de ensino público, par cular e coopera vo de Portugal
Con nental e Regiões Autónomas da Madeira e dos
Açores, relacionados com a é ca na vida e no desporto,
galardoando aqueles que melhor qualidade literária
apresentam.
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O prazo de apresentação dos trabalhos decorre de 1 de
março a 30 de abril de 2016. Os melhores textos são
para publicar no jornal a Bola e o prémio final é uma
viagem à Grécia, que inclui visita à Academia Olímpica
Internacional. É mais uma aposta pedagógica da é ca no
desporto no público jovem.

O regulamento pode ser consultado no site do [2]PNED
e no site do jornal [3]A bola .

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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2. http://www.pned.pt/concursos/concursos-promovidos/i
ii-edicao-concurso-literario.aspx
3. http://www.abola.pt/nnh/ver.aspx?id=516685

A maioria das estrelas tem campos magné cos
(2016-01-14 10:32)

A maioria das estrelas oscila con nuamente, como um
sino, devido a ondas de som no seu interior provocadas
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por colisões do plasma. As frequências dessas oscilações
dependem de forma muito sensível de caracterís cas
da estrela como a massa, a temperatura e a densidade
no seu interior.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Mona Mar ns expõe no centro Cultural de Macedo
de Cavaleiros (2016-01-14 16:45)

Pintura e escultura compõem a nova exposição patente
no Centro Cultural. A autora, Mona Mar ns, Brasileira,
radicou-se em Portugal em 2008, mantendo a docência
universitária iniciada no Brasil, e um atelier conhecido
pelas inúmeras mascotes já criadas para grandes
marcas, entre outras o Canal Panda, Sumol + Compal,
Nestlé, PT Portugal ou o Sport Lisboa e Benfica.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

XXX Encontro Venatório do Nordeste Transmon-
tano é em Freixo (2016-01-14 16:47)

Durante o fim de semana de 5 e 6 de fevereiro, Freixo
de Espada à Cinta vai ser o palco do maior encontro de
caça do Nordeste Transmontano. Vão ser dois dias de
caça, convívio e sobretudo troca de experiências.
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O Encontro Venatório do Nordeste Transmontano é
a mais an ga e maior festa dos caçadores e amantes
da caça ao javali, que tem longa tradição na a vidade
venatória.
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Do programa do XXX Encontro, que é também a edição
comemora va dos 30 anos, destaca-se a Montaria ao
Javali em Fornos e Lagoaça, no dia 6, sábado, e Montaria
ao Javali em Freixo no dia 7, domingo.

Este evento é uma organização do Clube de Mon-
teiros do Norte, com o apoio da autarquia de Freixo de
Espada à Cinta.

Para inscrições no Encontro, ou mais informações,
deve ser contactado o Clube de Monteiros do Norte pelo
email: info@clubedemonteirosdonorte.com ou telefone:
+351 276 301 103.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

“Misericórdia sem fronteiras” é o tema para os de-
bates que estão a decorrer em Bragança até ao dia
17 de janeiro (2016-01-15 19:04)

O modo como os refugiados sírios são acolhidos no
Líbano e os meios para fazer chegar a essa “linha da
frente” os apoios da Comunidade Internacional vão
ser apresentados em Portugal numa comunicação
do presidente da Cáritas do Líbano durante o no XVI
Encontro de Animadores Sociopastorais das Migrações.
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“Misericórdia sem fronteiras” é o tema para os debates
que vão decorrer em Bragança, entre os dias 15 e 17 de
janeiro, por inicia va da Cáritas Portuguesa e da Obra
Católica Portuguesa de Migrações, em parceria com a
Agência Ecclesia e o Departamento Nacional da Pastoral
Juvenil.

O Encontro vai assinalar o 102º Dia Mundial do Mi-
grante e Refugiado, que a Igreja Católica celebra a 17
de janeiro. Nesse dia o bispo de Bragança-Miranda, D.
José Cordeiro, abre a Porta Santa no Santuário de Nossa
Senhora de Balsamão, presidindo depois à Eucaris a do
Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que encerra o XVI
Encontro de Animadores Sociopastorais das Migrações.
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D. António Couto faz a primeira conferência deste
encontro, na noite de sexta-feira, dia 15, sobre os
fundamentos bíblicos da misericórdia. No sábado, dois
painéis debatem formas de construir uma “misericórdia
sem fronteiras”, nas comunidades e nas pessoas. O tema
“Um mundo sem fronteiras” é analisado por Vera Ro-
drigues, Silva Peneda e a Irmã Irene Guia, na perspé ca
económica, polí ca e de cidadania, respe vamente;
e propostas para que cada pessoa seja portadora de
“Um coração sem fronteiras” vão ser apresentadas nas
dimensões do acolhimento, da educação e da religião por
Mendo Castro Henriques, João Bartolomeu Rodrigues e
Catarina Mar ns Be encourt.

A conferência de encerramento é feita pelo presi-
dente da Cáritas do Líbano, Padre Paul Karam. O XVI
Encontro de Animadores Sociopastorais das Migrações
des na-se a todos os que queiram par cipar no debate
cultural em torno da mobilidade humana, atualmente
marcada pela urgência dos acolhimentos dos refugiados.

[3]Ver Programa
[4]Ficha de Inscrição
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Cravo e Ferradura (2016-01-16 09:09)

| Hélio Bernardo Lopes | Quem es ver atento ao que
está a passar-se com a presente campanha eleitoral
para o Presidente da República, e também não ver
uma qualquer vantagem muito par cular com a eleição
de certo candidato, terá já percebido esta realidade
muito simples de observar: a generalidade dos por-
tugueses tem um quase nulo interesse no tema, o que se
cons tui num terrível erro, dada a importância fulcral
do Presidente da República na nossa vida pública.

Basta recordar o que se passou entre o Presidente
Cavaco Silva e o Primeiro-Ministro José Sócrates, bem
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como a mais recente intervenção do primeiro no nasci-
mento do atual Governo de António Costa.

Acontece que a generalidade dos portugueses, nas
suas convivências correntes, quase não se pronunciam
sobre o próximo ato eleitoral. Quem ver o hábito de
frequentar cafés, aí tomando a sua bica, um ou outro
bolinho, e lendo ou escrevendo, facilmente se dá conta
de que nas mesas ao seu redor não tem lugar uma
única conversa sobre a próxima eleição, a ter lugar no
penúl mo domingo deste mês de janeiro. De resto, tem
sido este o panorama nos restantes atos eleitorais. Uma
histórica maneira de estar na vida...

Ainda assim, não é possível, para lá de apreciações
diversas sobre outros candidatos, deixar de perceber o
método usado por Marcelo Rebelo de Sousa, e que é o
método do cravo e da ferradura. Isso mesmo se voltou
agora a poder ver ao redor das mudanças operadas no
Sistema Educa vo, ao nível do Ensino Básico: o sistema
de avaliação em Educação não pode mudar a cada
Governo.

A verdade é que Marcelo não teceu qualquer crí ca
às mudanças operadas pelo Governo liderado pelo seu
PSD, porque também este operou mais uma mudança.
E que mudança! De resto, como facilmente qualquer
um percebe, basta que o PSD volte ao Governo para
logo surgirem novas mudanças. No fundo, se virmos as
coisas com atenção, o que Marcelo e a Direita querem é
que as suas modificações nunca venham a ser alteradas.
No fundo, pretendem manter a (dita) democracia, mas
também esterilizá-la, tornando-a em mero sistema
entrecortado por inúteis eleições.

As explicações já dadas pelo Ministro da Educação
foram mui ssimo claras: os exames devem surgir no
final das grandes unidades curriculares e cons tuem
uma peça complementar na globalidade da apreciação
do aproveitamento do aluno. O contrário, pois, do que
a Direita pretende, e que é a criação de um sistema que
sirva para selecionar os que possam dispor de melhores
condições de estudo e de apoio, que seria sempre um sis-
tema de avaliação centrado em exames finais frequentes.
Sempre se disse, e pelo que eu mesmo vivi, com razão,
que exames finais pontuais e frequentes eram pouco
tradutores de uma capaz mensuração do aproveitamento
escolar do aluno. Hoje, porém, tenta-se repor, neste
movimento de retorno das ideias da velha Direita, o que
sempre quase todos condenaram. É, indiscu velmente,

um sinal dos tempos.

Mas o ministro também voltou a mostrar razão ao
considerar que um ensino capaz e com qualidade tem
de ser mui ssimo mais que Matemá ca e Português. E
as humanidades? E as línguas? E o conhecimento da
vida pública e da organização do Estado e das grandes
ins tuições, internas e internacionais? Nada disto é
estruturante? Em todo o caso, parece-me que as tais
duas provas do nono ano – Matemá ca e Português –
devem manter-se, mas acompanhadas de um uma outra
que vá rodando ao longo dos anos.

Pôr em funcionamento as provas de aferição, nos
anos agora indicados, cons tui, por um lado, um incen-

vo para os alunos, porque ninguém com bom senso e
com bons professores, terá gosto em ficar em mal, e, por
outro lado, um mecanismo que acaba por transferir para
as escolas e para os professores o encargo de desenvolver
nos alunos o gosto pelo saber e a autoes ma. É um sis-
tema muito mais global e muito melhor mensurador. E
que fica mui ssimo mais dependente da escola e do
professor.

O interessante foi ouvir aqueles dois andamentos,
cravo e ferradura, com que Marcelo Rebelo de Sousa nos
brindou: o sistema de avaliação em Educação não pode
mudar a cada Governo. Mas como acha ele que se deve
operar tal?

E já agora: Diogo Freitas do Amaral terminou o seu
curso de licenciatura em 1963 e o curso complementar
de Ciências Jurídicas em 1964, pelo que, tendo Marcelo
terminado o primeiro em 1971, como precisou de três
anos para finalizar o segundo? Ainda assim, o serviço
militar obrigatório manteve-se por muitos anos, embora
com modificações ligeiras e progressivas. Ou seja: em
que se fica? E que é feito dos nossos patriotas da Direita,
que por aí andaram a pôr em causa Soares e Alegre nos
jornais e em livros? Falta-lhes agora o pio?

E mesmo por fim, as recentes explicações de Jorge
Lacão ao redor do que se passou com revisão Cons -
tucional de 1997. Obje vamente, Marcelo Rebelo de
Sousa varia de um modo absolutamente incontrolável,
o que se cons tui num terrível risco se, por erro trágico
dos portugueses, vier a suceder ao atual Presidente da
República. Em resumo: só não vê quem não quer.
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Peixe, guitarrista dos Ornatos Violeta regressa a
Bragança para apresentar o seu recente “Motor”
(2016-01-16 17:55)

Depois de apresentar “Apneia”, em 2012 no Museu do
Abade de Baçal, Peixe guitarrista dos Ornatos Violeta
regressa a Bragança para apresentar o seu recente “Mo-
tor” desta vez na caixa de palco do Teatro Municipal de
Bragança numa parceria com a promotora Brigan na
Dedos Bionicos.

Peixe

IFRAME: [1]h p://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=1243427388/size=small/bgcol=fff
fff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [2]"Motor", novo
trabalho de Peixe

Se o segundo disco dos Ornatos Violeta abria com a frase
“Estranha forma de acordar / que é estar pronto pra
dormir”, o segundo disco a solo de Peixe abre com uma
faixa chamada “Acordar” — Quanto à vontade de dormir,
essa, felizmente, nunca aparece.

Motor já está nas lojas e o que se encontra no novo
trabalho a solo do homem que segurou a guitarra dos
Ornatos são 14 músicas em guitarra acús ca, com com-
posições mais complexas e fisicamente mais exigentes.

Nascido Pedro Cardoso dois meses antes da Rev-
olução dos Cravos, Peixe nunca deixou o Porto. Em 1991,
os Ornatos Violeta começaram a dar os primeiros passos,
ainda Peixe nha 16 anos. Em 2002, formou a banda de
rock Pluto e a banda de jazz DEP. 2010 foi o ano da edição
de Joyce Alive com o grupo Zelig, e em 2012 estreou-se
finalmente a solo, com Apneia.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[3]Consulte a tabela de preços

Colaborações e projetos não lhe têm faltado, entre
composições para peças de teatro e a Orquestra de
Guitarras e Baixos Elétricos, apoiada pela Casa da Música.
Pelo meio, dá aulas de guitarra.

O que: Concerto de Peixe
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: Quinta-feira, 21 de Janeiro
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Hora: 21:00 horas
Organização: [4]Dedo Biónicos
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Internacionalizar com uma jogada certeira
(2016-01-16 18:11)

Um colec vo de ilustradores, do qual fazem parte dois
designers vila-realenses, desenvolveu um jogo que
pretende animar os serões entre amigos e familiares.
“Bota Abaixo” é um jogo de cartas ilustrado que tem
revolucionado o mercado nacional dos drinking games
e que, agora, se prepara para conquistar públicos
internacionais.

Internacionalizar com uma jogada certeira Para isso, está
a decorrer uma campanha de crowdfunding, até dia 25
de Janeiro, onde se pretende alcançar a verba necessária
para suportar os custos de uma versão deluxe que será
posta à venda no estrangeiro.

Esgotada a primeira edição de mil exemplares, os
mentores do “Bota Abaixo” preparam a segunda edição

que pretende internacionalizar o projecto, alcançando
os mercados espanhol, inglês e americano. “Queremos,
ainda, adicionar novas regras e novos ilustradores ao
jogo para conseguirmos cartas especiais. Estas alterações
estarão presentes apenas na próxima edição, o que vai
torná-la única e coleccionável”, acrescenta Eduardo
Porto, um dos elementos do colec vo de ar stas que
criou o “Bota Abaixo”.
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O “Bota Baixo” é um jogo de reunião de amigos e
familiares, em torno de uma mesa, onde se cruzam
gargalhadas e se eternizam momentos de convívio. “O
objec vo do jogo passa por reavivar e alegrar os serões,
fazendo com que as pessoas se voltem a encontrar e
convivam alegremente sem as distracções das novas
tecnologias. Queremos contribuir para que se quebre o
gelo nos convívios mais enfadonhos e que se promova a
comunicação entre todos os jogadores, num ambiente
de boa disposição”, revelam os promotores.

Com formação em Artes Plás cas, Design Gráfico
e Design Industrial, os quatro jovens ilustradores
aperceberam-se de uma lacuna no mercado dos jogos
que podia ser uma oportunidade de negócio. “Depois
de constatarmos que existem jogos como o Ring of Fire
ou o Kings [jogados com o tradicional baralho de cartas],
acreditámos que seria possível criar uma adaptação
com caracterís cas próprias, ou seja, que fosse user
friendly e que se apresentasse com uma iden dade
singular apoiada por ilustrações de autor”, explicam.
Para que a próxima edição do “Bota Abaixo” chegue às
mãos dos jogadores, é necessário garan r um valor que
ronda os 2.650 euros. Por isso, decorre até ao dia 25 de
Janeiro uma campanha de crowdfunding para ajudar a
suportar os custos de uma versão deluxe. Entre outras
coisas, o “Bota Abaixo” terá novas cartas, plas cizadas,
acomodadas numa embalagem mais resistente e prá ca,
com um grafismo renovado. Quem apoiar o projecto,
receberá o novo baralho por apenas 10 euros. O projecto
pode ser consultado [2]aqui.

As regras do jogo
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O “Bota Abaixo” pode ser jogado com, pelo menos, dois
jogadores, não havendo limite máximo de par cipantes.
Para começar, o baralho de 56 cartas deve ser espalhado
aleatoriamente sobre uma super cie com o verso voltado
para cima. Depois, cada jogador re ra, à vez, uma carta
do baralho que ditará uma acção para si ou para os seus
oponentes.

No fim de cada ronda, a carta deve ser descartada,
excepção feita às cartas de WC e de Imunidade que
podem ser guardadas para mais tarde. O jogo termina
quando todas as cartas forem descartadas.

Há ainda a possibilidade de os jogadores recorrerem a
um modo de jogo em que competem para aguentar o
máximo de tempo com bebida nos seus copos. Se assim
for, todos os jogadores devem começar com a mesma
quan dade de bebida e vão sendo eliminados à medida
que os seus copos se esvaziam.
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O melhor Calço e a melhor sobremesa com este
doce vão estar em concurso na Feira da Caça e Tur-
ismo (2016-01-16 18:21)

O Calço representa a tradição aliada à ancestralidade,
uma iguaria cuja origem se perde na memória dos
tempos.

Foto: CM Macedo de Cavaleiros Falamos de um doce
em aparência de ferradura, companheiro inseparável,
desde tempos remotos, do folar da Páscoa, rapidamente
conquistou as restantes épocas do ano, adoçando os
dias das gentes do concelho, obrigatória presença nas
suas mesas, transformandose num inevitável ícone da
gastronomia macedense.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

É com o sen do de o promover, reforçando o doce
enquanto referência e cada vez mais atra vo turis ca-
mente, que a Câmara Municipal lança dois concursos
dis ntos dirigidos a padarias, pastelarias e restaurantes.
O obje vo é eleger o Melhor Calço e a Melhor Sobremesa
com Calço de Macedo de Cavaleiros.

O concurso decorre na Feira da Caça e Turismo, ele-
gendo o Melhor Calço, de acordo com os critérios do
sabor, confeção e apresentação. Na Melhor Sobremesa
com Calço é obrigatória a inclusão de produtos também
representa vos do concelho, tais como morango, mel
e/ou castanha.

Consultar [2]regulamento

Nélio Pimentel

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

85

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://www.indiegogo.com/projects/bota-abaixo-the-drinking-card-game#/
https://www.indiegogo.com/projects/bota-abaixo-the-drinking-card-game#/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6MmE3ZjE5ZjBjZWM4ODVkYQ

O Abade de Baçal (2016-01-16 19:03)

| Cláudio Carneiro |

Francisco Manuel Alves, conhecido

Por toda a gente Abade de Baçal,

Por ser daquela terra natural,

Nela nascer, crescer e ter vivido.

O ilustre Abade foi e faz sen do,

Nas obras e nos feitos genial,

Dos maiores do tempo em Portugal,

Em tudo quanto fez bem sucedido.

Além das obras, digno sacerdote,

Um homem singular, tendo por dote

A grandeza imortal de São João Bosco.

E, para maior glória, trasmontano,

Para cá do Marão, um bragançano

De corpo e alma que anda aí connosco..

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Amar num tamanho 38 (2016-01-16 19:03)

| Tânia Rei | Uma época em que cada vez mais surgem
movimentos que tentam provar que as mentalidades
estão mudadas quanto aos estereó pos sobre o corpo e
em que ser diferente não faz mal, ques ono-me quanto
ao lado prá co da questão.

É que falar e par lhar vídeos do Youtube é muito
fácil. O di cil mesmo é fazer realmente as pessoas
sen rem-se bem como são. Sim – fazer com que elas se
sintam. Isto porque elas até podem estar na boa com o
seu sico, mas há sempre quem teime, por vezes sem
querer, em incu r um espírito de “not good enough”.

Recordo-me de uma paixão arrebatadora que vivi (e
que, logicamente, como vão perceber porquê, durou
apenas um mês e meio) em que também fui confrontada
com o facto de “ter que ser uma miúda à altura” de
quem faz ginásio e come muita alface, assim como ter
descoberto que pareço bonita “às vezes” nas fotos do
Facebook”, ao passo que outras vezes sou “esquisita”.
Por segundos ainda acreditei que era vital para a minha
existência ves r um 32 de calças e ir à depilação semanal-
mente. Foram longos segundos, até que o meu cérebro
me disse que ambos estávamos a avaliar mal a situação,
porque há mais pessoas no mundo – umas irão servir
para sa sfazer os requisitos dele e outras irão gostar de
mim tal como sou.

E esta é uma lição de vida que levo. As pessoas são
como são, e se eu não gosto não tenho que fazer por
gostar ou, pior, dizer ao outro como queria que ele fosse.
Ser egoísta às vezes é bom, mas não nestes casos.

É que é errado achar que tem que toda a gente
tem de se encaixar nos nossos padrões, ou nós nos dos
outros. Assim como é errado achar que a “amiga gorda”
não pode ir para casa com o rapaz mais bonito da festa, e
que o “bexigoso” não pode ser super fixe e bonito. Mas o
pior mesmo é que os visados se vejam com esses rótulos
quando se olham ao espelho.

O problema? É que achamos que não somos tão
bons quanto o resto da humanidade. O melhor exemplo
é um dos tais vídeos de que falo linhas acima, e em foram
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filmadas as reacções de vários estudantes enquanto lhes
diziam “acho-te bonito/a”. Muitos sorriram, a maioria
não acreditou e alguns foram agressivos até.

A norma não deveria ser a surpresa estampada no
rosto, porque alguém deveria ter dito antes “és bonito/a”.
A norma deveria ser poder enfrentar o mundo com
confiança, sem ter nas costas o peso de, eventualmente,
“not good enough”. E hoje, em consciência, acho que
amar e ser amado num tamanho 38 é tão fixe quanto
num tamanho 32 – somente porque todos somos bons o
suficiente.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Grupo de amigos de Leandro Vale prepara-lhe hom-
enagem em livro (2016-01-16 19:04)

Um grupo de amigos de Leandro Vale prepara-lhe uma
homenagem que deverá culminar no lançamento de um
livro que recordará o escritor, o actor e o encenador que
marcou o panorama cultural do Nordeste Transmontano
durante as úl mas décadas do séc. XX e inicios do séc.
XXI.

A inicia va está a ser conduzida pelo historiador Carlos
D’abreu que tem vindo a apelar ao envio de textos de
todos aqueles que conviveram e possuem memórias

sobre um dos mais representa vos dinamizadores da
ac vidade teatral no Nordeste Transmontano.

“É chegado o momento de vos recordar que seria in-
teressante se até ao final do mês pudéssemos ter em
nossa posse uma colaboração, para em fevereiro poder-
mos elaborar a maqueta, rever os textos e, enviar para a
gráfica durante março”, diz Carlos D’abreu referindo-se
ao livro que também representará uma homenagem a
Leandro Vale.

Embora ainda não haja qualquer data agendada para o
seu lançamento, este deverá ocorrer em primeira mão
na vila de Torre de Moncorvo, uma vez que Leandro
Vale nha aí a sua residência oficial e aí organizou desde
1999 com o apoio da Autarquia 10 edições do fes val
internacional de teatro.

Carlos D’abreu, mantém assim um intenso e regular
contacto com várias ins tuições a fim de levar a cabo
a tarefa de homenagear o autor de «La Obscuridad
Transparente». “Espero entretanto conseguir mobilizar
ar stas da música, do teatro e da poesia, para esse
momento. E também aqui solicitamos a colaboração dos
amigos”, apela Carlos D’abreu.

Leandro Vale foi um dos grandes impulsionadores
das artes cénicas na região de Trás-o-Montes, tendo
escolhido primeiro Bragança e depois Torre de Moncorvo,
onde viveu até perto dos seus úl mos dias.

O encenador nasceu em Travanca de Lagos, con-
celho de Oliveira do Hospital a 18 de Agosto de 1940.
Formado pelo Conservatório de Lisboa, dedicou toda
a sua carreira à promoção da ac vidade teatral fora
dos grandes centros urbanos. Foi um dos Fundadores
do CITAC (Circulo de Iniciação Teatral da Academia de
Coimbra) em 1955 e trabalhou durante vários anos no
Teatro Experimental do Porto.
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Para a televisão manteve ao longo de meio ano um
programa semanal na RTP Açores. Além do teatro tra-
balhou também como jornalista e radialista e no cinema
par cipou na longa-metragem “Sombra dos Abutres” do
realizador Leonel Vieira.
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Escreveu 180 peças de teatro, das quais 102 chegaram
a ser representadas. Nos úl mos anos da sua vida
estabeleceu uma intensa relação ar s ca com Cuba
que considerava como a sua segunda pátria. Nesse
âmbito desenvolveu alguma ac vidade cultural neste
país , tendo estado presente no Fes val Internacional de
Teatro de Havana, dirigindo uma companhia de Holguin,
a segunda cidade de Cuba, o Trevol Teatro, num texto
de sua autoria in tulado “La Obscuridad Transparente”,
baseado no julgamento dos 5 de Miami, um trabalho
encomendado pelo Ministério Cultural Cubano.

Leandro Vale foi ainda o responsável por uma mis-
são portuguesa no mais importante certame cultural da
América La na.

O actor, encenador e dramaturgo que dedicou parte da
sua carreira à dinamização e ao fomento da ac vidade
teatral no Nordeste Transmontano faleceu no dia 2 de
Abril de 2015.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Desvendando o que-taque do relógio neural
(2016-01-17 10:24)

Inves gadores do Centro Champalimaud em Lisboa en-
contram neurónios que codificam tempo e que preveem
comportamentos de es ma va temporal em ratos.

A nossa capacidade para es mar tempo é impor-
tante para a nossa vida quo diana. Sem ela não
conseguiríamos gerar as previsões necessárias para a
aprendizagem, ou até mesmo realizar algumas tarefas
que exigem coordenação temporal, como falar ou andar.
Mas como é que conseguimos es mar tempo? Será que
existe um relógio algures no nosso cérebro que nos vai
indicando quando devemos desempenhar determinadas
funções? E se assim for, como é que esse relógio emerge
da a vidade efêmera das células do cérebro? Resultados
recentes de neurocien stas do Centro Champalimaud
suportam teorias que sugerem certos modos de a vi-
dade neural que poderão funcionar como um ‘relógio
subje vo’.
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“Descobrimos que certas populações de neurónios de
uma região do cérebro denominada estriado, que se
sabe ser importante para comportamentos de es ma va
de tempo, criam sequências de a vidade que registam a
passagem do tempo de forma a coincidir com es ma vas
subje vas”, diz Joe Paton, Inves gador Principal no
Centro Champalimaud, e coordenador deste estudo.

Os inves gadores conseguiram iden ficar este mecan-
ismo testando ratos numa tarefa comportamental que
requer que estes decidam se a duração de um intervalo
temporal é superior ou inferior a 1,5 segundos. Em troca,
os ratos ganhavam uma recompensa por cada decisão
correta. Simultaneamente, os inves gadores registavam
a a vidade de múl plos neurónios no estriado.

“Descobrimos que a a vidade dos neurónios pode-
ria ser usada para codificar tempo”, diz Tiago Monteiro,
inves gador de pós-doutoramento no laboratório de Joe
Paton e um dos autores do estudo. “Especificamente,
percebemos que após a apresentação do som que marca
o início do intervalo, havia um conjunto de neurónios
no estriado que apresentava um padrão de a vidade
estereo pico semelhante a uma onda. Ao longo desta
onda, certos neurónios estariam sempre a vos mais cedo
enquanto outros estariam a vos mais tarde. Desta forma,
e apenas seguindo a progressão da onda, podíamos dizer
quanto tempo nha passado desde o início do intervalo.”
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Nos debates na comunidade cien fica, esta onda es-
tereo pica de a vidade figura como um dos principais
modelos acerca da forma como o cérebro poderá registar
a passagem de tempo. De acordo com este modelo,
alguns neurónios encontram-se a vos primeiro, e outros
mais tarde. Portanto, a passagem do tempo poderá
ser inferida através da observação dos neurónios que
estão a vos. Mas como é que os inves gadores podem
confirmar se o rato usa na realidade este relógio para
es mar tempo?

“Para responder a esta questão, olhámos para o que
acontece no estriado quando o animal toma decisões
incorretas. É demasiado fácil para o rato saber que um
intervalo de 2,5 segundos é mais longo que o intervalo
referência de 1,5 segundos, mas o que acontecerá com
1,6 segundos? Este po de questão é muito di cil tanto
para ratos como para humanos. Neste regime, o seu
comportamento torna-se, por isso, mais variável. Ou
seja, para uma mesma duração, algumas vezes o animal
poderá categorizar a duração como longa, enquanto
noutras poderá decidir que é curta. Não conseguimos
prever quando é que isso acontecerá, mas podemos olhar
para a vidade neural e ver se os neurónios conseguem”,
explica Tiago Monteiro.

E foi precisamente isso que os inves gadores obser-
varam. “Quando um rato categorizava incorretamente
um intervalo de 1,6 segundos como curto, a a vidade da
população nha em geral viajado uma distância menor
que o normal. Pelo contrário, quando o intervalo 1,4
segundos era categorizado como longo, a a vidade
da população deverá ter viajado mais rapidamente”,
explica Thiago Gouvêa, estudante de doutoramento no
laboratório e coautor do estudo. “É como se este relógio
neural es casse ou encolhesse em conformidade com o
tempo tal como percecionado pelo animal”.
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Estes resultados indicam que a es ma va do rato sobre
quanto tempo teria passado, assim como a decisão corre-
spondente, poderá derivar da a vidade desta população
de neurónios.

“Esta é a primeira vez em que se demonstra a relação
entre a velocidade de um ‘relógio neural’ e julgamentos
de duração temporal. A questão que agora se coloca
é como é que esta informação temporal é gerada e de
que forma é que é precisamente usada para guiar o
comportamento do animal”, conclui Joe Paton.

“Mas não acreditamos que exista um único relógio
no cérebro. O tempo, tal como o espaço, é uma dimen-
são fundamental do ambiente. E, tal como no caso do
espaço, deverão exis r múl plas representações do
tempo ao longo do cérebro, presumivelmente apoiando
as funções par culares de cada área. Os gânglios da
base, dos quais o estriado faz parte, parecem estar
envolvidos na seleção de ações e em aprender quais
delas preveem bons resultados, e por isso, este ‘relógio’
que iden ficámos deverá ser ú l para estas funções.”
Este estudo foi publicado dia 12 de Janeiro, 2016 na
revista cien fica eLife: Thiago S Gouvêa, Tiago Monteiro,
Asma Mo wala, Sofia Soares, Chris an Machens, Joseph
J Paton. (2016). [4]Striatal dynamics explain dura on
judgments. eLife .

Fundação Champalimaud

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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4. http://dx.doi.org/10.7554/eLife.11386
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No cias do Nordeste lançou plataforma de geo-
turismo para que sejam os habitantes de Trás-
os-Montes a difundirem os recursos da região
(2016-01-18 10:20)

Não exis a ainda na região de Trás-os-Montes e Alto
Douro um site colabora vo como o que o No cias do
Nordeste (NN) lançou no passado sábado. A nova
plataforma é gerida pelo NN, mas os conteúdos podem
ser introduzidos por todas as pessoas com interesses na
ac vidade turís ca que operem na região.

A ideia nasceu para tornar mais opera vo o share de
audiência que o NN tem vindo a registar nos úl mos
tempos. Tratando-se de um órgão de informação re-
gional sem quaisquer fins lucra vos, que apenas u liza a
publicidade para despesas de manutenção e alojamento
dos seus [1]3 sites que já disponibiliza na internet, o
surgimento do novo serviço, com a designação “[2]Desco-
brir Trás-os-Montes ”, pretende ser um contributo para
difundir mais e melhor informação que depois possa ser
ú l nas escolhas de quem pretenda visitar a região de
Trás-os-Montes e Alto Douro.
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Mas a grande inovação desta nova plataforma reside no
facto de serem as próprias pessoas que habitam a região,
ou que aqui têm projectos inseridos no sector turís co,

a introduzirem no site diferentes níveis de dados, dados
esses que numa segunda fase serão disponibilizados
em processos publicitários que o sistema de gestão do
NN fará entrar nas suas no cias de forma aleatória e
automá ca, criando assim um fluxo con nuo de dados
que poderão ser visualizados pelos milhares de visitantes
que o NN recebe diariamente.

Esta nova plataforma baseia-se no conceito de geo-
turismo e é totalmmente alavancada pelo No cias do
Nordeste, um órgão de comunicação regional digital com
um share mensal avaliado entre os 60.000 e os 100.0000
visitantes.

O conceito de geoturismo sustenta-se na ideia de
que a geografia guarda em si um conjunto muito variado
de aspectos que a maioria das pessoas não conhece. Daí,
a necessidade do fornecimento de informações prévias e
consequente consciencialização para os elementos nat-
urais e culturais disponíveis em determinado território.
No fundo, uma plataforma como a que agora se propõe,
nada mais pretende ser do que um espaço onde são
disponibilizados níveis de informação, informação essa
que é colocada à disposição do público pelos habitantes
locais, para que depois o turista, o visitante, possa fazer
uma escolha mais informada.

[post _ad]

O conceito geral de geoturismo define-se como uma
ac vidade turís ca que privilegia as caracterís cas
geográficas de um local, par ndo do meio natural
como espaço de desenvolvimento de sociedades, até
às caracterís cas mais cien ficas de uma paisagem,
onde se incluem informações geográficas, geológicas,
arqueológicas, históricas, antropológicas, etc.. A finali-
dade é sempre a mesma: permi r o desenvolvimento
de uma ac vidade turís ca baseada em conceitos de
sustentabilidade, de forma a que essa ac vidade se possa
repercu r no bem estar dos povos residentes nos locais
visitados.

Os agentes locais e pessoas individuais ao colocarem
na plataforma “[4]Descobrir Trás-os-Montes ” as suas
publicações, que no fundo são as suas informações sobre
um espaço que os habitantes de um território melhor
do que ninguém conhecem, estão a tornar mais visível
as verdadeiras potencialidades desse mesmo território,
visibilidade essa que posteriormente é ampliada, uma
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vez que esses conteúdos entrarão em forma de publi-
cidade nas no cias que forem sendo publicadas pelo
NN. O serviço é absolutamente gratuito e o membro
que nele par cipar tem apenas que publicar informação
de interesse sobre o território transmontano, ou sobre
um produto de qualidade turís ca na qual apoie a sua
ac vidade.
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Para isso, o interessado tem apenas que fazer um registo
simples, ficando, depois de registado, com permissões
de editor e de autor nesta plataforma. Qualquer pessoa
que se registe no novo site [6]descobrirtrasosmontes.pt
terá acesso a um facílimo editor de conteúdos para
publicação de textos, fotografias, vídeos, etc., sobre um
local que conheça (pode ser a sua aldeia, a sua vila ou a
sua cidade), ou então sobre um qualquer negócio que
possua no âmbito da ac vidade turis ca.

Se possui uma empresa com ac vidade no ramo do
turismo; se é dono de uma unidade de turismo de
habitação ou similar; se é responsável por um museu ou
qualquer outra ins tuição cultural; se é responsável ou
actua no âmbito de uma associação; se é responsável
pelo sector de divulgação de uma autarquia; se é promo-
tor de eventos culturais , ambientais ou gastronómicos,
ou se simplesmente gosta de promover a sua aldeia, a
sua vila ou a sua cidade… então este espaço é mesmo
para si!!! [7]REGISTE-SE !

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://tecnn.ycorn.pt/
2. http://descobrirtrasosmontes.pt/
3. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
4. http://descobrirtrasosmontes.pt/
5. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
6. http://descobrirtrasosmontes.pt/
7. http://descobrirtrasosmontes.pt/post-place/

De lá para cá (2016-01-20 08:11)

| Hélio Bernardo Lopes | Os mais velhos lembrar-se-ão
bem do fado, DE CÁ PARA LÁ, cantado por Maria Clara,
mãe de Júlio Machado Vaz, tão conhecido do nosso
espaço televisivo. Talvez o mais presente nas nossas
televisões, a um ritmo semanal, depois de Marcelo
Rebelo de Sousa.

E foi do tulo deste fado que logo me recordei quando há
dias tomei conhecimento do montante que, nos Estados
Unidos, o banco Goldman Sachs teve de pagar para
encerrar processo em que era arguido: um pouco mais
de cinco mil milhões de dólares.

O processo em causa havia sido instaurado pelas
competentes autoridades norte-americanas, por via da
venda de produtos considerados tóxicos e que conduzi-
ram à fa dica crise financeira de que estamos ainda a
padecer. Uma carteira de emprés mos imobiliários para
compra de habitação tularizados, ou seja, conver veis
em produtos financeiros, mas que acabaram por provo-
car nos compradores finais fantás cas perdas.

Seria excelente que as esperanças de Marcelo Re-
belo de Sousa, há dias manifestadas junto das ví mas
portugueses de atuações bancárias deste po viessem a
fazer vencimento, assim permi ndo que DE LÁ PARA CÁ o
exemplo permi sse fazer um mínimo de jus ça entre nós.
A verdade é que não creio – acredito que ninguém creia –
que tal venha a ter lugar. O que con nuará é DE CÁ PARA
LÁ o fluxo de portugueses mui qualificados à procura de
poder subsis r. Se fosse tão fácil ganhar o Euromilhões
como perceber esta realidade, lá ia eu enriquecendo de
semana em semana.
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O que eu gostava que dissessem sobre mim
(2016-01-20 08:15)

| Tânia Rei | Tenho a ideia, por diversas conversas man-
das com elementos do sexo oposto, que os homens

consideram que é muito complicado agradar no amor.
Por isso, tomei a liberdade de encenar uma carta de
amor, ou melhor, uma declaração própria para publicar
as redes sociais ou para escrever um diário fechado a
sete chaves, que hoje em dia é quase a mesma coisa.

Na minha modesta opinião, se a mim fosse dirigida
uma dessas missivas, gostava que fosse assim: “Ela
chega, e o chão começa a amolecer. Afinal, com ela
descobri que o mundo é feito de manteiga, e ela tem
a temperatura certa para a derreter. Olha o mundo
de frente, mas não me olha a mim de frente. Quero
acreditar que não consegue, que luta contra os seus
ins ntos para não o fazer, para que eu não veja o doce
nuns olhos que querem ser duros.

Ela chega, e o ar fica pesado. O que hei-de fazer,
quando todo o meu corpo me diz que preciso de lhe
tocar, nem que seja para ver se tem as mãos frias, e
confirmar que estão tão frias como as minhas? O toque…
Evito para que não perceba a felicidade da minha pele ao
sen r a dela.

Ela chega, e sei que lhe quero falar. Não tenho nada para
lhe dizer. Ou talvez tenha. Tenho tanto para lhe contar.
Tudo para lhe contar. Nem que o tudo seja nada, e que
falemos sobre o sabor das pas lhas elás cas do Jorge
Jesus, ela vai ouvir-me. Eu sei que sim. Mas, não vou
falar. É demasiado complicado falar com alguém que se
está a beijar languidamente em pensamento.

Ela é mais do que eu queria, e, por isso, não posso
ter. Não quero ter. Não posso. Não quero. Tanto faz. É
que ela nunca tem medo, sabe o que quer, e eu…só a
queria a ela.

Ela aparece, e começo a ouvir uma música de fundo. Não
sei que música é, porque, quem sabe, talvez nem haja
nenhuma e seja só o som da voz dela. É música, falar
com ela. Ouvi-la. Fazê-la falar é uma delícia. Ó se é.

Ela chega, e tenho de olhar para ela. Ver se está in-
teira, tal como a minha memória a perpetrou. Está
sempre melhor, mais real, com um dado novo para
acrescentar na minha cabeça.

Ela gosta de coisas que eu nunca gostaria. Eu gosto
de coisa que ela deve detestar. Mas somos tão iguais.
Curioso, ver compa bilidades nas diferenças. Ou, melhor,
possibilidades nas diferenças.

E, quando ela vai embora? Lembro-me que não lhe
falei, que não olhei o suficiente, que não ouvi que
bastasse. Não sei se fico triste, se me falta algo ou não.
Não penso sobre isso. Porque sei que, em algum lado,
alguém já conspira para que ela não fuja da minha vida.
Nunca mais.” Estão a ver? É simples…
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Fes val do Butelo e das Casulas de Bragança
(2016-01-20 08:25)

O Fes val do Butelo e das Casulas terá lugar a par r
do dia 22 de janeiro, pelas 10:30 horas, no espaço de
venda de produtos, na Praça Camões. Destaque para a
Entronização de novos confrades do Butelo e da Casula,
no dia 23 de janeiro, pelas 10:00 horas, na Domus
Municipalis, e para o seminário “Segurança Alimentar
de Produtos de Origem Animal”, pelas 16:00 horas, no
Auditório Paulo Quintela.

92



No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

“Villa Real alegre. O S. João. A feira de S. Pedro
(2016-01-20 09:16)

“Villa Real alegre. O S. João. A feira de S. Pedro” é um
trabalho de Ribeiro Aires que nos conduz pela história
recente da cidade de Vila Real, um espaço urbano que
nas úl mas duas décadas teve uma transformação
significa va.
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Nesta obra o autor recupera as memórias de algumas
fes vidades populares de longa e arreigada tradição.
Trata-se de um trabalho onde se percebe que houve
uma laboriosa inves gação para recuperar a tradição da
cidade.

“Villa Real alegre. O S. João. A feira de S. Pedro”,
surge-nos como uma espécie de roteiro de evocação
histórica que interliga as tradições de um território an go,
não apenas de Vila Real mas também de todo o país.

Dividido em sete capítulos, este livro aborda o pro-
cesso de cris anização dos costumes pagãos, da vasta
simbologia ligada ao S. João, do trevo de quatro folhas,
das fogueiras, do manjerico, da alcachofra, do alho porro,
da corrida à água nas fontes de Vila Real, dos banhos na
Levada do Padre João, etc., tendo a Feira dos Pucarinhos
direito a um capítulo individualizado.

A cronologia que corre em “Villa Real alegre. O S.
João. A feira de S. Pedro” centra-se nos séculos XIX
e XX, analisando todo o processo de apogeu, declínio
e revitalização recente das tradições de Vila Real. O

livro surge enriquecido com um álbum de fotografias
que documentam as fes vidades num espaço temporal
balizado entre 1870 e 2014.
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Freixo assina cooperação com canil de Figueira de
Castelo Rodrigo (2016-01-20 09:26)

Autarquia de Freixo de Espada à Cinta assinou protocolo
de cooperação com o canil municipal de Figueira de
Castelo Rodrigo. A assinatura deste protocolo surge da
necessidade de zelar pela saúde pública dos munícipes
freixenistas, bem como pelo bem-estar animal.

Freixo assina cooperação com canil de Figueira de Castelo
Rodrigo Foi nos Paços do Concelho de Figueira de Castelo
Rodrigo, que na tarde de ontem, os municípios de Freixo
de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo,
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Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo assinaram um
protocolo de cooperação com vista à receção e entrega
controlada de canídeos e ga deos por parte destas
autarquias ao Canil Municipal de Figueira.

94



O acordo agora firmado prevê dar uma nova dinâmica ao
canil municipal de Figueira, bem como contribuir para a
contenção de custos destes quatro municípios, isto é, em
vez de cada um dos municípios criar o seu próprio canil,
estes municípios usufruem de um serviço onde apenas
vão pagar as taxas em vigor, e despesas inerentes pela
u lização do canil.

Para além disso comprometeram-se os autarcas a
promover ações de adoção, controlo da população
animal, e desenvolver projetos no âmbito do bem-estar
e saúde pública.

[post _ad]

Com este acordo vê-se reforçada a cooperação entres
estas quatro en dades, que apesar de muito diferentes,
lutam por um obje vo comum: o bem-estar das suas
populações, e a proteção animal.

Sara Alves
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Quatro novos elementos químicos (2016-01-20 09:35)

A nossa relação com a origem e o des no do Universo
é ín ma e poé ca. Somos feitos de poeiras de estrelas,
como disseram Sagan, Reeves, entre outros. Somos
cons tuídos por elementos que existem há milhares de
milhões de anos, sinte zados ao longo da vida e morte
das estrelas.

Quatro novos elementos químicos O carbono (C), o
oxigénio (O), o hidrogénio (H), o nitrogénio (N), o fósforo
(P), entre outros elementos, das nossas biomoléculas, do
ar que respiramos, têm uma longa história cósmica que
nos enriquece e que nos deslumbra.

De facto, existem 91 elementos químicos forjados
nas estrelas que compõem o Universo em que exis mos
e sonhamos. Há também algum hidrogénio e hélio (He)
que se formaram após o Big Bang, assim que o jovem
Universo arrefeceu o suficiente para permi r a formação
de átomos.

Estes elementos químicos foram sendo iden fica-
dos, isolados, as suas propriedades caracterizadas ao
longo da história da humanidade.

[post _ad]

Contudo, a grande maioria foi iden ficada principalmente
nos úl mos três séculos. A iden ficação de regularidades
nas propriedades dos diversos elementos permi u
agrupá-los numa tabela. A tabela usada actualmente
é a con nuação daquela primeiramente organizada
pelo russo Dimitri Mendeleiev, em 1869. Na altura em
que Mendeleiev organizou a sua primeira tabela, só se
conheciam 63 elementos químicos, pelo que exis am
muitos espaços em branco que vieram a ser ocupados
por elementos químicos naturais mais tarde descobertos.
Aliás, a organização da própria tabela em 18 grupos (as
colunas) e sete períodos (as filas) guiou os químicos na
descoberta dos elementos inicialmente desconhecidos.

Mas os cien stas não ficaram por aí. A evolução da
química atómica, o conhecimento da composição nuclear
dos elementos, permi u desenvolver tecnologia labo-
ratorial para sinte zar ar ficialmente novos elementos,
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previamente não existentes na Natureza. E, fazendo
chocar núcleos atómicos de certos elementos uns con-
tra os outros em condições par culares, os cien stas
conseguiram criar e iden ficar novos elementos com
número atómico superior ao do urânio (U), que tem 92
como número atómico.
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E a Tabela dos elementos químicos foi crescendo.
Recentemente, a 30 de Dezembro de 2015, a União
Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC na
sigla inglesa), responsável pelo nome dos elementos
químicos, oficializou a introdução dos elementos 115,
117 e 118. Estes elementos foram descobertos por
cien stas norte-americanos e russos do Ins tuto para
a Inves gação Nuclear, em Dubna, e do Laboratório
Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia (EUA). O
elemento 113 foi colocado na Tabela precisamente no
mesmo dia, mas a responsabilidade da sua descoberta
foi entregue ao Ins tuto Riken, no Japão. Com eles, o
sé mo período da Tabela Periódica fica completo.

A úl ma vez que a Tabela Periódica nha sido at-
ualizada foi em 2011, quando japoneses, russos e
norte-americanos descobriram os elementos 114 e 116.

Os novos quatro elementos agora anunciados rece-
beram nomes la nos provisórios e correspondentes aos
seus números atómicos: o elemento 113 chama-se un-
untrium e é representado pelo símbolo Uut; o elemento
115 ununpen um (Uup); o elemento 117 ununsep um
(Uus); o elemento 118 é o ununoc um (Uuo).

Por úl mo, neste espaço, dizer-vos que estes ele-
mentos são radioac vos, só existem por breves instantes,
antes de decaírem em outros elementos mais leves e
estáveis. Mas apesar da sua “vida fugaz”, existem, e
são fruto do engenho e conhecimento humano, quais
catedrais atómicas!

António Piedade

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
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Ricardo Azevedo com espetáculo na Feira da Caça e
Turismo de Macedo de Cavaleiros (2016-01-20 10:07)

É um dos mais reconhecidos nomes da nova vaga da
música nacional. Já são mais de 15 anos de carreira,
8 a solo. Ricardo Azevedo é autor de diversos êxitos
mais tocados na rádio e com entradas no top nacional
de vendas. [1]Vai atuar a 28 de Janeiro, às 21:00H, no
primeiro dia da Feira da Caça e Turismo .

Ricardo Azevedo com espetáculo na Feira da Caça e
Turismo de Macedo de Cavaleiros Ricardo Azevedo
nasceu foi membro de várias bandas efémeras de Santa
Maria da Feira, entre 1991 e 1999. Em 2000, fundou a
banda EZ Special, como vocalista, onde permaneceu até
finais de 2006 cantando em inglês.

[post _ad]

No ano de 2002 escreveu o tema Daisy e conquistou os
palcos, a rádio e os tops em Portugal. O tema foi u lizado
em várias campanhas publicitárias com a marca TMN.
Depois de vários temas em N.º1 de Airplay, fes vais de
verão, coliseus e mais de 300 concertos, decidiu par r
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para uma carreira a solo, compondo e cantando canções
em português.

Em 2007, publica o seu primeiro álbum a solo Prefá-
cio, em que todas as canções têm letra e música de
Ricardo Azevedo. Um dos temas mais popular deste
trabalho foi "Pequeno T2" em que fala de um jovem que,
vivendo com uma rapariga, decide procurar uma casa
para uma vida comum num andar com duas assoalhadas,
pondo a sua "vida de pernas para o ar", como diz no
refrão da canção. Foi uma estreia em grande, pois foi
cara do banco Millennium BCP com o seu "Pequeno t2"
e obteve umas das canções mais rodadas na rádio em
2008, também com o tema "Entre o sol e a lua". Neste
disco, concre zou um sonho an go, ao cantar em dueto
com o Rui Veloso no tema "Os meus defeitos".

15 de Junho de 2009 é a data de saída do seu se-
gundo álbum a solo, O Manual do Amor, um trabalho que
teve como tema de apresentação "Beijo (O Lado Mais
Puro)". Re rou também o tema "Luz Fraca" e "Somos
dois espaços".
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Em 2009 foi convidado pela ar sta internacional Anasta-
cia para fazer as suas primeiras partes. O canal Biography
Channel escolheu em 2010, oito fenómenos musicais
nacionais para protagonizarem uma série in tulada
“Playlist” e Ricardo Azevedo foi um dos homenageados.

A 14 de Julho de 2012, lançou o seu terceiro disco
de originais in tulado Frente e verso. A apresentação
foi no Castelo de Santa Maria da Feira, num ambiente
de sonho. O disco entrou directamente para o top na-
cional de vendas. O primeiro single foi "O amor não me
quer encontrar" e integrou a novela da TVI "Louco Amor".

Trabalhou com Saul Davies dos britânicos James (banda)
entre Londres e Glasgow em novas canções.
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Deputado da Assembleia da República visita Agru-
pamento de Escolas de Freixo de Espada à Cinta
(2016-01-20 10:34)

No âmbito do Programa “Parlamento dos Jovens”, uma
inicia va da Assembleia da República, des nada aos
alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário,
com vista a incen var os alunos à par cipação cívica e
polí ca, o deputado José Silvano visitou o Agrupamento
de Escolas de Freixo de Espada à Cinta.

José Sivano, Deputado da Assembleia da República pelo
PSD, visita Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada
à Cinta A 2ª fase do programa tem em vista várias sessões
de esclarecimento aos alunos nas respe vas escolas
sobre o funcionamento da Assembleia da República.
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José Silvano, deputado do Grupo Parlamentar do PSD,
eleito pelo círculo eleitoral de Bragança, visitou o Agru-
pamento de Escolas de Freixo onde deu uma palestra.
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Este deputado que exerce funções na Assembleia da
República no que diz respeito à primeira Comissão
relacionada com os assuntos Cons tucionais, Direitos,
Liberdades e Garan as, falou aos alunos do 9º e 7º anos
e a alunos do Curso Vocacional, sobre a cons tuição da
Assembleia da República e quais as suas funcionalidades
na organização da democracia.

Depois da explicação ao pormenor da orgânica interna
da Assembleia da República, José Silvano dialogou com
os alunos respondendo às questões por eles colocadas
que diziam respeito ao tema proposto este ano, para o
ensino básico, “Racismo. Preconceito. Discriminação. Ao
Debate!”

[post _ad]

Os alunos que forem eleitos internamente nas escolas
poderão, na 3ª fase do Projeto designada “Sessão Na-
cional”, visitar a Assembleia da República representando
o seu distrito.

Joana Vargas
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Mais duas (2016-01-20 16:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Tive ontem a oportunidade
de escrever o texto, ESTRÓRDINÁRIA DESCOBERTA!!,
ligado a conclusões radas pelo Banco Mundial sobre
certo tema e que sempre poderiam facilmente ter
sido abarcadas por via de um ato muito elementar de
conjetura.

A grande verdade é que esta se mostra quase completa-
mente ausente nas tomadas de decisão do atual poder
polí co, seja nacional ou outro.

Mas logo ontem mesmo nos chegaram duas novas
dessas estrórdinárias descobertas, uma do cien sta
Stephen Hawking, outra da Amnis a Internacional. Em
boa verdade, porém, só aquela pode apontar-se como
descoberta estrórdinária, porque a segunda é conhecida
de há muito, tendo mesmo merecido já documentários
televisivos muito clarificadores. Eu mesmo, fazendo-me
eco destes, escrevi, por vezes diversas, sobre o tema.
Mas vejamos o que agora parece ter sido descoberto
de modo estrórdinário, começando pela denúncia da
Amnis a Internacional.

Pois, esta revelação da Aminis a Internacional, não
sendo uma descoberta, é uma denúncia estrórdinaria,
porque a realidade em causa é cabalmente conhecida
de todos os que vêm passando pelo poder, seja polí co,
económico, militar ou religioso. Todo o mundo – como
usa dizer-se – conhece este horror, embora do mesmo
pouco se fale e mui ssimo menos se atue.

Trata-se aqui da u lização, por parte das grandes
empresas de tecnologia, de autên ca mão-de-obra
escrava, cons tuída por crianças, que em territórios
congoleses trabalham em minas de onde extrai minério
de cobalto, que vai incorporar os nossos telemóveis e
computadores, após processamento adequado.

É uma situação completamente conhecida de todo
o mundo, mormente de democratas, jornalistas, respon-
sáveis polí cos e religiosos, intelectuais, e, obviamente,
de cien stas e empresários. Crianças exploradas em
regime de verdadeira escravidão e sem um infinitésimo
de acesso aos resultados do progresso do ambiente para
que, em úl ma análise, acabam por trabalhar. Fico até
espantado com o facto, por exemplo, de não ver a As-
sociação Internacional de Juristas, ou outras ins tuições
do género, solicitarem uma averiguação destes casos
junto dos tribunais internacionais competentes. Ou
seja, uma denúncia estrórdinária, mais esta da Amnis a
Internacional.

Em contrapar da, o recente alerta de Stephen Hawking
para o facto de um desastre para o planeta Terra ser
quase certo nos próximos mil ou dez mil anos, cons tui,
indiscu velmente, uma descoberta estrórdinária. Em
minha opinião, porém, erra num ponto, que é quando
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refere o tempo necessário para o desastre terreno. Pelo
meu lado, estou firmemente certo de que esse desastre
será incomensuravelmente mais próximo do tempo de
hoje. De resto, o sico aponta mesmo as colónias no
espaço como a possibilidade de sobrevivência do ser
humano.

Diz o cien sta que a Humanidade tem fabricado
para si mesma e para o seu futuro terríveis riscos, o que
qualquer um de nós conhece bem. E refere mesmo o
que todos nós, desde que com um mínimo de calma e
ponderação, facilmente conseguiremos deduzir: que o
progresso tecnológico e cien fico criará várias formas de
as coisas poderem correr mal, podendo mesmo significar
um autogolo da Humanidade contra si própria. É a
evidência!

Ao ler estas mais que evidentes considerações de
Stephen Hawking, de pronto me veio ao pensamento
o meu já falecido amigo, Luís Paulo Tomé do Val – era
Val e não Vale –, porque ele acreditava no ser humano
como se fosse um deus, dado que seria sempre capaz
de criar as essenciais soluções para os males que fosse
lançando no mundo. E não foram poucas as vezes em
que lhe salientei que a realidade do mundo que se estava
a construir era verdadeiramente suicida. Certo é que
morreu sem acreditar no que agora Stephen Hawking
nos veio expor, qual descoberta estrórdinária. O que me
coloca esta questão: há quanto tempo Stephen Hawking
percebeu tal realidade tão obje va?

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Professor Carlos D’abreu (2016-01-20 16:08)

| Cláudio Carneiro |

Porque és quem és, além da dis nção,

Pela grandeza de alma que te anima,

Pelo merecimento e pela es ma,

A minha devotada gra dão.

Homem de fé, provinda da razão,

Produto incontestado de obra-prima,

Porque de facto o és, estás acima

Dos que se julgam ser e não o são.

Ditosa hora aquela que vera

A honra, o privilégio de encontrar-te

Para glória imortal e alçar renome

Como algo transcendente que descera

De inteligível mundo a esta parte.

Em manifesto enlevo do meu nome.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

ZASNET aposta na FITUR para divulgar a Maior
Reserva de Biosfera Transfronteiriça da Europa
(2016-01-20 16:19)
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No próximo dia 23 de janeiro, a par r das 11h00 a
Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica
estará em destaque no stand do Organismo Autónomo
dos Parques Nacionais de Espanha, na edição de 2016
da FITUR (Feira Internacional de Turismo) na IFEMA, em
Madrid.

[post _ad]

Será feita uma apresentação das principais poten-
cialidades da RBTMI, bem como, uma degustação de
produtos representa vos do território da Reserva: azeite,
vinho, enchidos e pão das Terras Quente e Fria Trans-
montanas, vinhos do Parque Arribes del Douro, queijos,
chouriço e azeite das Províncias de Zamora e Salamanca.

Informação sobre a Reserva estará também disponível
no stand do Turismo Porto e Norte de Portugal.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Acertou! (2016-01-21 08:45)

| Hélio Bernardo Lopes | Contrariamente ao que seria
de esperar, as intervenções de Henrique Neto, durante
o tempo de campanha que vem decorrendo, não troux-
eram nada de verdadeiramente novo. Apenas crí ca
sem limite, operada na base de uma postura de eu sou
quem tem razão, tudo o resto está mal.

De modo que o resultado é o que todos iremos poder ver
no próximo domingo: uma quase certa tareia eleitoral.
E foi uma pena que Medina Carreira e António Barreto

se não tenham candidatado, porque teríamos resultados
similares ao que vai sorrir a Henrique Neto.

Interessante é constatar o cabalíssimo silêncio destes
nossos concidadãos – e de uma imensidão de outros
– em face da miséria, de todo o po, que varre hoje o
mundo, para mais sendo pessoas que, supostamente,
sempre se bateram em defesa da democracia, do so-
cialismo democrá co e da independência das an gas
províncias ultramarinas. A verdade é que acabaram,
com as sua tomadas de posição, por vir a dar razão a
Orlando Vitorino, em quanto escreveu no seu pequeno
texto, EXALTAÇÃO DA FILOSOFIA DERROTADA, já pouco
lhes importando que tenha sido Portugal a perder a
sua histórica independência, desta vez sem armas de
fogo. Evoluindo, descobriram o socialismo democrá co
neoliberal...

É, pois, natural que Henrique Neto se mostre desilu-
dido com o rumo da situação polí ca, económica e social
do País. Mas será que este nosso concidadão não vem
sendo, já desde há muito, um contribuinte líquido para o
descalabro a que se chegou, mormente por via das suas
crí cas constantes a tudo e a todos? E como foi possível
que Henrique Neto vesse do a ideia de que a posição
em que se encontra nas sondagens pudesse não ser a
que idealizou e achou possível?

Muito mais obje vidade foi o que revelou ao Ex-
presso, salientando que poderá mesmo deixar de ser
militante do Par do Socialista. Embora, como também
referiu, ainda se encontre a digerir tal decisão! Como
facilmente qualquer um pode perceber, se alguém como
Henrique Neto con nua filiado no PS, tal está longe de
abonar em seu favor, mas por igual do próprio PS, sendo
certo que uma tal situação, fruto da lógica das coisas,
nunca poderia ter lugar com os restantes par dos com
assento parlamentar.

Mas Henrique Neto vai mais longe, ao referir que
há uma pedagogia a fazer, acreditando que existem
coisas mais importantes do que a corrupção, porque a
corrupção é o resultado de um conjunto de coisas, não
é a causa. Bom, caro leitor, fiquei entre o perplexo e o
sorridente.

Obje vamente, Henrique Neto parece esquecer tudo
quanto pôde já ver ao longo da vida. Ora, ele viu que a
generalidade dos portugueses nunca se importou muito
com o deitar mão de esquemas diversos, aproveitando-se
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mesmo deles. Esqueceu que temos hoje um sistema
polí co democrá co, mas que as coisas deram no que se
vê, percebendo-se que uma qualquer saída nunca será
fácil. Com Neto ou sem ele. E parece não se dar conta de
que esta situação só se mantém porque os portugueses,
obje vamente, nada ligam às possibilidades que lhes são
oferecidas pela escolha democrá ca.

Não há pedagogia melhor que a do desemprego, da
pobreza, da miséria e da emigração, mas a verdade é que
o PSD, malgrado tudo isto, acabou por conseguir mais
votos e mais mandatos que o PS, o Bloco de Esquerda
e o PCP. De resto, até depois do tal meio século da
II República, Salazar já havia vencido o concurso d’O
MAIOR PORTUGUÊS DE SEMPRE. Em contrapar da,
cheio de razão aparente, Henrique Neto irá receber,
neste próximo domingo, uma autên ca tareia eleitoral.

A verdade é que mais vale tarde que nunca, pelo
que se Henrique Neto deixar o PS, bom, terá pra cado
uma decisão verdadeiramente correta e – essa sim
– coerente com o seu completamente inú l discurso
público de há muito. Talvez pegasse uma tal posição
com Marcelo, mas com Neto, Medina ou Barreto, a coisa
ficar-se-ia sempre em nada. Ou – vá lá – quase nada.
Terá desta vez conseguido compreender a verdadeira
realidade do que está em jogo?

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Javali e Grelos dão nome a duas rotas gastronómi-
cas em Macedo de Cavaleiros (2016-01-21 09:16)

Em menos de 10 dias, Macedo de Cavaleiros recebe os
visitantes com duas rotas gastronómicas que conquis-
tam pelo paladar cada vez mais pessoas.

[post _ad]

O Javali e os Grelos são produtos endógenos de requinte
na mesa dos Macedenses e que par lham com os turistas
no período entre 28 de janeiro e 9 de fevereiro.

A Feira da Caça e Turismo e o Entrudo Chocalheiro
são eventos já conhecidos por todos. A eles somam-se
a Rota Gastronómica do Javali (28 a 31 de janeiro) e
o Fes val Gastronómico do Grelo (6 a 9 de fevereiro),
mo vos maiores para visitar um concelho reconhecido
pela UNESCO em duas ocasiões dis ntas.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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“Rota dos Cerieiros” promove tradição ligada à cera
na aldeia de Felgueiras (2016-01-21 09:35)

No próximo dia 31 de Janeiro tem lugar na aldeia de
Felgueiras o percurso pedestre “Rota dos Cerieiros”.

[post _ad]

A concentração está agendada para as 09h00 junto
à Igreja Matriz, tendo o percurso 9 km de extensão,
de dificuldade média e caracterizado pela tradição do
fabrico da cera nesta aldeia.

Esta rota desenrola-se pelos caminhos usados an ga-
mente nas lides comunitárias do povo de Felgueiras quer
na produção de cera, na confeção de velas e círios ou
para as eiras comunitárias onde a população ia malhar os
cereais.

Destaque para os variados pontos de interesse dig-
nos de admiração ao longo do percurso como a Igreja
Matriz, a fonte, o Lagar Comunitário da Cera, o tanque
da Couraceira, a casa do embaixador Armando Mar ns
Janeira, a eira do meio, os palheiros, a ribeira de Santa
Marinha, as ruínas dos moinhos, as silhas ou muros
apiários, o ribeiro do Vale da Lousa e a capela de Nossa
Senhora dos Prazeres.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

As inscrições estão abertas até às 12h00 do dia 29 de
Janeiro, na secção do desporto da Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo, Loja Intera va de Turismo e União
de Freguesias de Felgueiras e Maçores, sendo que a
par cipação é gratuita.

A Rota dos Cerieiros é organizada pela União de
Freguesias de Felgueiras e Maçores, com o apoio da
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros vai pro-
mover Feira da Caça e Turismo e o Entrudo Chocal-
heiro na cidade do Porto (2016-01-21 17:40)

A promoção da Feira da Caça e Turismo e do Entrudo
Chocalheiro, eventos importantes no concelho de
Macedo de Cavaleiros, e, este ano, com a realização
separada em apenas uma semana, vai passar pela
cidade do Porto no próximo sábado.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços
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Na Rua de Santa Catarina, os Caretos de Podence e os
sabores únicos dos produtos e gastronomia tradicional,
vão à conquista dos Portuenses e dos visitantes da
segunda maior cidade do país.

Entre as 15:00H e as 17:00H, o Município de Macedo
de Cavaleiros promove, na empresa "Saboriccia", nº
303, uma degustação da sua refinada gastronomia, com
especial incidência nos produtos de fumeiro, no azeite e
nos vinhos.

Os Caretos de Podence vão espalhar o colorido dos
seus trajes e marcante som dos seus chocalhos na
rua, onde as mulheres não escaparão às tradicionais
chocalhadas, bem conhecidas destas figuras principais
do Carnaval de Macedo de Cavaleiros, o Entrudo Chocal-
heiro – o Carnaval Mais Genuíno de Portugal.

[post _ad]

A Feira da Caça e Turismo realiza-se de 28 a 31 de janeiro
e em simultâneo decorrerá a Rota Gastronómica do Javali.
Na semana seguinte é a vez do Entrudo Chocalheiro que
entre 6 a 9 de fevereiro, e em simultâneo decorre o
Fes val Gastronómico do Grelo, animarão a cidade de
Macedo e a aldeia de Podence.

Nélio Pimentel
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UC coordena equipa internacional responsável por
elaborar plano de inves gação em Cloud Comput-
ing (2016-01-22 08:23)

Marco Vieira, do Departamento de Engenharia Infor-
má ca da Universidade de Coimbra (UC), coordena uma
equipa internacional de inves gadores, responsável pela
elaboração de um plano de inves gação na área de Cloud
Compu ng (computação em nuvem) des nado a auxil-
iar os decisores polí cos da União Europeia e do Brasil a
tomarem as melhores opções sobre os projetos futuros a
financiar nesta área do conhecimento.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Os contos de fadas remontam à Idade do Bronze
(2016-01-22 08:25)

Um grupo de inves gadores realizou uma análise filo-
gené ca dos contos de fadas populares e descobriu que
muitos deles parecem ser muito mais velhos do que se
pensava anteriormente.
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Câmara Municipal de Torre de Moncorvo consid-
era que parecer desfavorável do parque eólico lesa
gravemente o concelho (2016-01-22 09:57)

Em reunião de Câmara, realizada no passado dia 8 de
janeiro, o Presidente da Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo, Nuno Gonçalves, propôs a aprovação de uma
declaração que repudia a decisão desfavorável emi da
pelo Secretário de Estado do Ambiente e mo vada pelo
parecer do Ins tuto de Conservação da Natureza (ICNF)
rela vamente ao Parque Eólico de Torre de Moncorvo.

Câmara Municipal de Torre de Moncorvo considera que
parecer desfavorável do parque eólico lesa gravemente
o concelho O execu vo municipal aprovou por unanimi-
dade esta declaração que refere que “a decisão proferida
lesa gravemente o concelho, devendo ser revogada e sub-
s tuída por outra que contemple a proteção ambiental
com os inves mentos a realizar.”

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Nesta declaração é referido que o projeto “recebeu pare-
ceres favoráveis de todos os membros da Comissão de

Avaliação, incluindo a Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Norte (CCDR-N) responsável pelo
impacto do Alto Douro Vinhateiro, com exceção do ICNF.”

“Como refere o promotor, o ICNF para jus ficar as
suas objeções em termos de avifauna sugeriu criar
uma zona de exclusão de 50 km baseado num estudo
espanhol de 2011 e nunca aplicado em Portugal ou no
reino de Espanha em torno da zona de proteção de aves
do Douro Internacional, que distam a mais de 20 km do
Parque Eólico de Torre de Moncorvo, algo inédito em
Portugal e que a ser aplicado cria sérios problemas ao
desenvolvimento futuro de parques eólicos em Portugal
e em par cular no distrito de Bragança e na região de
Trás-os-Montes.”

Rela vamente à existência de ameaças para algu-
mas espécies de aves esclarece-se na declaração que
“prováveis existências, como se depreende do parecer,
apenas surge uma certeza, a Águia-de-Bonelli, a qual
existe em vários parques eólicos de Portugal, nomeada-
mente na Serra do Caldeirão com a maior comunidade da
espécie em Portugal, encontrando-se os quatro parques
eólicos aí existentes a menos de 1 Km das ZEP.”

[post _ad]

No que diz respeito à “ afetação da pequena comunidade
de morcegos, como refere o promotor no seu estudo, é
mi gável com a proposta do ICNF, a qual é implementada
em todos os parques eólicos em Portugal com comu-
nidades de morcegos, mas que o ICNF vem afirmar, que
neste caso em par cular é de di cil implementação téc-
nica e economicamente inviável, o que não corresponde
à verdade.”

Neste documento é referido também que “o ICNF
foi igualmente a única en dade a dar parecer desfa-
vorável, quanto ao habitat 9560 (sobreiros), que são
mi gáveis com a remoção dos aerogeradores implan-
tados nessa zona conforme sugerido pelo Promotor,
realçando que o ICNF noutros projetos mi gou este risco
com a obrigatoriedade de plantar novos sobreiros no
rácio de 1.25x por cada um aba do.”

Refira-se que o Parque Eólico de Torre de Moncorvo
contempla um inves mento de 92.000.000,00€ com
financiamento garan do dos inves dores e contra-
par das importantes para o Município na ordem dos
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3.750.000,00€ e uma renda anual de 2,5 % sobre a
produção.

O execu vo decidiu demonstrar o seu descontenta-
mento através do envio da referida declaração para
todos os municípios da CIM Douro, CIM Trásos-Montes,
Associação Nacional de Municípios Portugueses, Secção
de Municípios com Áreas Protegidas, Ministério do
Ambiente, Ministério da Economia e Ministério dos
Negócios Estrangeiros.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Sessão de Esclarecimento com promotora do Parque
Eólico de Torre de Moncorvo
Entretanto também a Island Renewable Energy, con-
cessionária do Parque Eólico de Torre de Moncorvo,
anunciou que vai efectuar uma sessão de esclarecimento
na próxima reunião de câmara que se vai realizar dia 26
de Janeiro, pelas 09h30, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho.

A empresa vem apresentar o projeto e a contestação
pelo parecer desfavorável da Declaração de Impacto Am-
biental, proferida pela Secretaria de Estado do Ambiente.

Luciana Raimundo
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Porque são os flamingos cor-de-rosa?
(2016-01-22 19:03)

Você sabia que os flamingos são cor-de-rosa por causa
da sua alimentação? Na verdade, esta ave nasce com as
penas brancas, mas depois, a pouco e pouco, vai ficando
cor-de-rosa.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

O que comiam os humanos que viveram na Serra de
Atapuerca? (2016-01-22 19:04)

O que comiam os humanos que viveram na Serra de Ata-
puerca (Burgos) há quase meio milhão de anos atrás? Esta
é uma pergunta que os cien stas passaram décadas a ten-
tar responder e que agora pode obter um maior esclarec-
imento.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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"Estrordinária" descoberta!! (2016-01-22 19:05)

| Hélio Bernardo Lopes | Não deixa de ser estrórdinário
assis r às fantás cas descobertas no tempo de loucura
que vai atravessando o mundo destes dias. Desta vez,
foi o Banco Mundial que nos veio expor que a tecnologia
está a tornar os ricos mais ricos e os pobres mais pobres.
Indubitavelmente, é uma estrórdinária descoberta.

Se olharmos com um ínfimo de atenção, foi esta
mesma realidade que, muito em surdina, Miguel Mon-
jardino expôs a Ana Lourenço – ainda estava na SIC
No cias –, em certa entrevista curta, quando abordava
a problemá ca do desemprego e a sua (im)possível
superação. Interessante foi poder vê-lo evitar expor,
com clareza e em voz bem audível, o reconhecimento da
evidência agora apontada pelo Banco Mundial.

Diz agora esta ins tuição que a revolução digital está a
favorecer monopólios naturais, a inibir a compe vidade
e a aumentar as desigualdades entre os mais ricos e os
mais pobres. Penso que, se se conseguir um mínimo de
coragem ao nível de jornalistas, comentadores, analistas
e intelectuais, em geral, é chegado o momento de
dar todo o apoio às posições já expostas sobre temas
limítrofes desta realidade por parte do Papa Francisco.

É interessante constatar que o Banco Mundial nos
venha dizer que a produ vidade global abrandou e a
desigualdade social se agravou, apesar do avanço da
tecnologia. E que a tecnologia acabou por automa zar
muitos dos empregos de baixa qualificação que exis am,
porque as empresas contratam pessoas com qualifi-
cações mais elevadas, ou seja, que puderam pagar os

seus estudos. Simplesmente, qualquer um perceberia
que seria esta a realidade a que acabaria por chegar-se,
sendo evidente que cada dia mais se perderão hipóteses
de poder trabalhar e sobreviver.

Que o mundo é louco e que, de um modo muito
geral, os polí cos mais influentes não pensam nas
consequências das suas decisões, bom, é coisa conhecida
desde há muitas décadas. Basta recordar, por exemplo, a
conversa entre Salazar e George Ball, Secretário de Estado
norte-americano, e no que acabou por transformar-se
quase todo o con nente africano, ao mesmo tempo
que a guerra destruidora se alastrou a todo o espaço do
Islão, acabando mesmo por arrastar os ineficazes Estados
da famigerada União Europeia para becos sem outra
saída a não ser a do palavreado. É verdadeiramente
estrórdinário este reconhecimento do Banco Mundial.
Estrórdinário!!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Norte 2020 reforça apoio a inves mentos empre-
sariais na região (2016-01-22 19:06)

O NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do
Norte 2014/2020) colocou à disposição mais 94 milhões
de Euros de financiamento da União Europeia para
apoiar inves mentos de empresas na Região do Norte.
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O grosso do montante (72 milhões de Euros) enquadra-se
no concurso “Inovação Produ va” e servirá para apoiar
projetos como a criação de novos estabelecimentos
nos setores da indústria e do turismo ou o aumento da
capacidade produ va das empresas.

Trata-se de um reforço das verbas comunitárias di-
rigidas a este pologia, numa altura em que já alocou no
contexto da “Inovação Produ va” 74 milhões de Euros a
113 inves mentos sobretudo no setor da indústria em
fileiras como couro e calçado, têx l, TIC, mármores e
granito ou metalomecânica.

[post _ad]

Das oportunidades de financiamento que agora decorrem
destaca-se, ainda, a afetação de 22 milhões de Euros para
o apoio à criação de novos negócios. O novo concurso
dirige-se a empreendedores que tenham criado novas em-
presas nos dois úl mos anos e que atuem em áreas como
indústrias cria vas e culturais ou que valorizem a apli-
cação de resultados de I &D na produção de novos bens e
serviços.
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Aí estão eles (2016-01-22 19:15)

| Hélio Bernardo Lopes |

P ois é verdade, aí estão eles, os resultados eleitorais
da campanha para o Presidente da República. Como a
maior probabilidade apontava, saiu vencedor Marcelo
Rebelo de Sousa, o que acabou por não se cons tuir no
elemento mais importante ao nível dos resultados desta
eleição.

Foram outros os mais referentes elementos de in-
teresse na campanha. Como, de resto, eu de há muito
estava à espera e repleto de ansiedade. E o que eu
imaginava acabou por dar-se. Vejamos, então, os dados
realmente interessantes desta campanha.

Em primeiro lugar, a completa derrocada da cam-
panha de Henrique Neto, que terá conseguido um quinto
dos votos do histórico Tino de Rans. Foi pena, como pude
já escrever, que também não vessem concorrido, por
exemplo, António Barreto ou Henrique Medina Carreira.
Um resultado – o de Henrique Neto – que mostra a
cabalíssima distância entre o que nos foi expondo e o
real sen mento dos portugueses. Um resultado que não
ficou a dever-se a falta de notoriedade.

Em segundo lugar, a sexta posição de Tino de Rans,
mostrando, deste modo, o que há dias escrevi: a sua
sinceridade, a cabal evidência de nada ter que ver com
os interesses que muitas vezes se ligam ao exercício
do poder e o simbólico de se cons tuir numa candi-
datura estritamente ligada a uma vontade de cidadania,
concedeu-lhe este histórico sexto lugar, a curta distância
de Edgar Silva e de Maria de Belém.

Em terceiro lugar, o excecional resultado de Marisa
Ma as, com um terceiro lugar e com mais do dobro dos
votos de Maria de Belém. Um resultado que vem mostrar
que o Bloco de Esquerda, tal como os seus candidatos,
estão já a assumir resultados deveras significa vos no
panorama polí co português.

Em quarto lugar, o estrondoso resultado de Maria
de Belém, embora no mau sen do. Um resultado que
mostra à saciedade que a an ga presidente do PS se
cons tuiu, de facto, numa candidata que nunca foi levada
a sério pelos eleitores. Sempre que se falava da mesma,
nas convivências correntes, o resultado saldava-se num
sorriso tradutor disso mesmo: nunca foi uma candidatura
levada a sério.

Em sexto lugar, os restantes candidatos menos vota-
dos, que receberam resultados esperados. Mesmo o
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resultado de Edgar Silva está dentro da lógica eleitoral
dos comunistas, dado que os candidatos presidenciais do
PCP de há muito vêm perdendo significado, uma vez que
se sabe que nunca se des nam a vencer a eleição pres-
idencial, mas a marcar (inu lmente) uma posição do PCP.

Em sé mo lugar, a vitória de Marcelo Rebelo de
Sousa. Era a vitória que apresentava uma maior prob-
abilidade de surgir, dado o modo como o candidato se
foi ligando ao imaginário dos portugueses, mas muito
para lá de qualquer valor realmente substan vo. Sendo
essencialmente um mito, Marcelo criou um potencial que
só poderia ser contrariado por uma unidade forte contra
os defensores da anterior Maioria-Governo-Presidente
e centrado numa personalidade de grande envergadura
polí ca.

Em oitavo lugar, o resultado bom do académico An-
tónio Sampaio da Nóvoa, naturalmente prejudicado pela
cabalmente inú l não candidatura de Maria de Belém.
No fundo, depois de quanto pôde ver-se com a anterior
Maioria-Governo-Presidente, ocorreram estes três resul-
tados: baixíssimos níveis de apoio popular do Presidente
Cavaco Silva, a que se segue agora a vitória do candidato
apoiado pelo PSD e pelo CDS/PP; grupo parlamentar do
PSD superior ao do PS; apoio muito forte e cimeiro a
António Costa como Primeiro-Ministro, em contraciclo
com o que se vem passando com o PS. Ou seja: o PS dá
sinais de ter perdido alguma da sua credibilidade, mas
não acompanhado aí por António Costa, que concitou,
e desde sempre, grande pres gio governa vo e como
polí co.

E, em nono lugar, a for ssima abstenção, mas que
creio não ser tão grande ao ponto de assustar. É de
evitar mudanças no Sistema Polí co, porque quanto mais
mudanças exis rem, maior será o sen mento de perda
de referências. Como já expliquei, o problema só se deve
à perda de resultados sociais de todo o po, pelo que se
impõe conseguir esses resultados.

Iremos agora poder observar os efeitos da presença
de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República.
Como escrevi, existem riscos. E cá estaremos para ver se
Pedro Passos Coelho con nuará a liderar o PSD, ou se por
aí dará à costa Rui Rio, ou algum outro militante laranja,
que, certamente ajudado por Marcelo no domínio das
sempre perigosas e inúteis revisões cons tucionais,
acabará por pôr um fim no tão essencial Estado Social.
Um dado é certo: depois de um domingo eleitoral de sol,

nesta segunda-feira os deuses já nos deram chuva...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

Criado centro oficial de recolha de canídeos e
ga deos (2016-01-22 19:16)

Foi criado o centro oficial de recolha de canídeos e
ga deos em Figueira de Castelo Rodrigo que abrange
os concelhos de Freixo de Espada à Cinta, Pinhel e Torre
de Moncorvo.
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Acordo de cooperação que foi assinado no dia 18 de
janeiro entre a Câmara Municipal de Figueira de Castelo
Rodrigo e os Municípios de Torre de Moncorvo, Pinhel e
Freixo de Espada à Cinta cria um centro oficial de recolha
de canídeos e ga deos em Figueira de Castelo Rodrigo.

Este centro permite ganhar escala uma vez que engloba
quatro municípios de duas Comunidades Intermunicipais
e duas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento
Regional diferentes.

O Presidente da Câmara Municipal de Torre de Mon-
corvo, Nuno Gonçalves, referiu que “uma das maiores
vantagens é a economia de escala. Um centro de recolha
oficial, com as exigências legais que hoje obrigam um
município para estes centros, é muito custoso em termos
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de um município só. Com os quatro municípios há
desde logo uma par lha de custos mas também uma
intensificação do uso da própria infraestrutura e isso faz
toda a diferença.”

[post _ad]

“O Município de Torre de Moncorvo tem um centro de
recolha só para os primeiros oito dias, este acordo é
importante porque temos a hipótese de encaminhar os
canídeos e ga deos para um centro de recolha oficial”,
salientou Nuno Gonçalves.

O Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
lançou ainda o repto aos restantes presidentes de câmara,
sendo que todos concordaram em criar um crematório
para abranger estes quatro municípios.

Luciana Raimundo
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Florir no espaço (2016-01-23 16:01)

As plantas com flor, ou angiospérmicas, surgiram
na história da vida no planeta Terra há pelo menos
130 milhões de anos e, depois delas, a relação entre
animais e plantas mudou e intensificou-se. As plantas

angiospérmicas mudaram os ecossistemas, a paisagem
com as suas pétalas coloridas.

[post _ad]

Hoje, as plantas angiospérmicas englobam cerca de 230
mil espécies por toda a biosfera. A propósito, refira-se
que a designação “angiospérmicas” deriva das palavras
gregas "angios" para "urna", e "sperma" para "semente".

Mas já não só na Terra há plantas com flores! Na
Estação Espacial Internacional já floriram plantas.
Recorde-se, antes de mais, que a estação, um laboratório
espacial concluído em 2011, encontra-se em órbita baixa
(entre 340 km e 353 km), o que possibilita que possa ser
vista da Terra a olho nu, e viaja a uma velocidade média
de 27,700 km/h, completando 15,77 órbitas por dia.

No passado dia 16 de Janeiro, o astronauta norte-
americano Sco Kelly, comandante da actual missão da
Estação Espacial Internacional, publicou na sua conta
no Twi er a seguinte frase: “Primeira flor de sempre
a crescer no espaço faz a sua estreia”. A flor é de uma
zínia (Zinnia é um género botânico pertencente à família
Asteraceae) e a no cia espalhada naquela rede social
fez com que inúmeros meios de comunicação social
internacionais divulgassem o acontecimento, tal como se

vesse sido a primeira vez que uma planta vesse florido
no espaço.

Mas o entusiasmo de Sco Kelly deturpou a história
e os meios de comunicação social publicaram o floresci-
mento sem terem feito uma simples inves gação na
internet para confirmarem a primazia afirmada pelo
astronauta.
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É que, em abono da verdade, não foi esta a primeira
vez que uma planta cresceu e floriu no espaço, mesmo
naquela Estação Espacial. E, entre nós, que eu vesse
dado conta, só o jornalista de ciência Nicolau Ferreira,
do jornal Público, inves gou e escreveu a verdade sobre
esta questão ([2]ver ar go ).

De facto, há mais de 30 anos que várias missões es-
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paciais conseguiram que diversas plantas florissem no
espaço. Nicolau Ferreira consultou o site oficial do
Guinness World Records e encontrou que “em 1982, a
tripulação da estação espacial Saliut-7, pertencente à
então União Sovié ca, cul vou a bordo algumas Ara-
bidopsis. Durante o seu ciclo de vida de 40 dias, elas
tornaram-se as primeiras plantas com flor a produzir
sementes no espaço em gravidade zero”.

Acrescenta o jornalista do Público que “na estação russa
Mir, entre 1996 e 1997 cul vou-se trigo, obtendo-se
flores e sementes” e que “o astronauta norte-americano
Donald Pe t mostrava em 2012 fotografias de uma flor
de girassol durante a sua missão” na Estação Espacial
Internacional.

O cul vo de plantas com flor no espaço sempre teve
o objec vo cien fico de, por um lado, compreender o
comportamento e desenvolvimento das plantas no es-
paço em situações de micro-gravidade, o que, por outro
lado, ajuda os cien stas a compreenderem também o
papel que a gravidade terrestre tem no crescimento das
plantas no nosso planeta. Para além deste interesse
cien fico, a inves gação do cul vo de plantas no espaço
é importante pois permite desenvolver as condições
propícias para a produção de alimentos vegetais frescos
para alimentar os astronautas. Este aspecto é crucial se a
humanidade empreender futuramente viagens espaciais
durante longos períodos de tempo, como seria o caso da
colonização de outros planetas no Universo.
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Voltando às zínias, a sua escolha para a presente missão
não foi ao acaso. Segundo a NASA, aprender a cul var
esta espécie de planta é uma aproximação para o passo
seguinte que será o de se conseguir cul var o tomateiro.
Ambas as plantas possuem um período de crescimento
semelhante e precisam de florir. O início do cul vo de
tomateiros está previsto para 2017, segundo a NASA.

Este caso das zínias é mais um exemplo de como a
generalidade (como em tudo há excepções) da comuni-
cação social trata as no cias de ciência a par r de fontes
supostamente credíveis: acri camente, traduzindo, repli-
cando e publicando sem mais inves gações. É um mau
serviço, não só à ciência, mas sobretudo ao jornalismo

em si próprio.

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Troço ferroviário do Douro Internacional entre
Fregeneda e Barca D’Alva vai ser recuperado
(2016-01-25 19:49)

O Conselho Provincial de Salamanca, liderado por Javier
Iglesias, anunciou na 36ª edição da Feira Internacional
de Turismo (FITUR), que terminou no passado domingo
em Madrid, a intenção de aquele organismo da admin-
istração regional espanhola apresentar um projecto
de recuperação do troço ferroviário entre Fregeneda e
Barca D’Alva para exploração turís ca.

Troço ferroviário do douro Internacional entre Fregeneda
e Barca D’Alva vai ser recuperado. Foto: Associação
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Tod@via Segundo Javier Iglesias, que já tem o apoio do
director regional de turismo de Cas lla y León, Javier
Ramírez, este será um projecto com um enorme im-
pacto para a província espanhola que extrema com os
territórios trasnfronteiriços de Vila Nova de Foz-Côa e
Figueira de Castelo Rodrigo.
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Segundo a proposta orçamental apresentada pelos dois
organismos espanhóis, a recuperação deste troço de
caminho-de-ferro custará cerca de 800.000 euros.

Javier Iglesias, citado pelo jornal [2]No cias de Cas lla
y Leon, disse que este é “um compromisso firme das
en dades locais para recuperar essa grande obra de
engenharia civil do século XIX, como um meio para
revitalizar a região e ajudar a gerar projetos capazes
de terem repercussão económica junto das populações
locais”.

O projeto prevê a recuperação dos 17 km do famoso
troço ferroviário que possui 10 pontes e 20 túneis, de
forma a criar um percurso suscep vel de ser desfrutado
de forma lúdica e gerar uma experiência única num
ambiente marcado pela pacatez e pela excelência da
paisagem.

[post _ad]

Um ac vo movimento de cidadãos, de que se destaca a
[3]associação Tod@via , tem vindo nos úl mos tempos
a reivindicar a recuperação deste troço ferroviário e
todo o património a ele associado, como, por exemplo,
a imponente estação de Barca D’Alva que entrou num
processo de decadência e ruína que tem indignado os
movimentos que pugnam pela defesa, valorização e
recuperação do património ferroviário.

A concre zar-se, este projecto poderá dar comple-
mentaridade aos programas turís cos dos navios de
cruzeiro que sobem o rio Douro e gerar uma nova mais
valia económica para estes territórios de baixa densidade.

O troço internacional da Linha do Douro entre Fre-
geneda e Barca D’Alva encontra-se encerrado desde
a década de 80 do Séc. XX, não tendo do desde aí
qualquer po de manutenção.
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Helder Silverio (2016-01-26 11:14:18)
Apoiado!

Nike 80 (2016-01-26 12:00:06)
O governo de Portugal devia seguir o exemplo espanhol e
reconstruir o troço ferroviario Pocinho- Barca D‘Alva

Nike 80 (2016-01-26 12:21:27)
Sou um apaixonado por esta região,aqui estão as minhas
raízes na parte Portuguesa, a minha infância, adolescência,
juventude e toda a vida, tenho orgulho da minha terra. Fico
contente por esta no cia!
Agora era importante que as Câmaras de Figueira de Castelo
Rodrigo, Vila Nova de Foz Côa, Freixo de Espada à Cinta e
Torre de Moncorvo se juntassem em prol da restauração do
troço Barca D‘Alva - Pocinho

Gonçalo Santos (2016-01-26 16:42:13)
Tive a felicidade de no Verão passado, ter a oportunidade
de fazer este percurso e posso afirmar que foi o melhor que
fiz até hoje. Visitar a estação de Barca d’Alva e mesmo a de
Fregeneda e ver no estado em que se encontram, não deixa
ninguém indiferente. Sem dúvida uma excelente no cia.
Espero voltar lá um dia.
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1.ª Feira Rural da Terra e das Gentes da Lombada
(2016-01-26 08:10)

A inauguração da 1.ª Feira Rural da Terra e das Gentes
da Lombada terá lugar no dia 29 de janeiro, pelas 18:00
horas, no Pavilhão Mul usos de São Julião de Palácios.
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Há órgãos que envelhecem primeiro
(2016-01-26 08:16)

Novo estudo revela porque certos órgãos se tornam o elo
mais fraco quando envelhecemos. Compreender como e
por que é que envelhecemos tem sido um tema essencial

para muitos cien stas nas úl mas décadas.
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O primeiro discurso do Presidente eleito
(2016-01-26 08:49)

| Hélio Bernardo Lopes | Como usualmente nas noites
eleitorais deste po, Marcelo Rebelo de Sousa, já como
Presidente eleito, fez o seu discurso de vitória, digamos
assim. E o que logo pôde constatar-se foi a mui ssimo
melhor qualidade do seu discurso em face dos de Aníbal
Cavaco Silva, mormente depois de vencer a sua segunda
corrida presidencial. Tal como há dias referi, Marcelo é
muito mais sub l que o Presidente Cavaco Silva...
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Ainda antes de comentar as suas considerações, porém,
convém olhar as da sua porta-voz, Esmeralda Dourado,
porque a senhora logo ali nos confirmou o de há muito
percebido: esta vitória, suportada na campanha que
acompanhámos, vinha sendo desenvolvida já de muito
longe... Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa, sabendo
já que iria candidatar-se ao Presidente da República,
conseguiu duas coisas: con nuar a usar o seu programa
de entretenimento dominical, analisando as outras
candidaturas que foram surgindo, e conseguindo mesmo
fazer parar os seus compe dores até um momento
já muito próximo da eleição que ora teve lugar, tal
como lhe convinha. Tá cas só possíveis com a colab-
oração da grande comunicação social, sede dos seus
compagons de route, que depois o foram levando ao colo.

Depois, a escolha das instalações da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, (FDUL), para operar
o discurso em causa. Foi uma decisão que causou uma
celeuma mínima, mas sem um ínfimo de razão. Obje va-
mente, tal nada realmente significou para a enormíssima
maioria dos portugueses. Inques onavelmente, tratou-
se de um pleníssimo não problema. Além do mais, os
órgãos dire vos da faculdade também não terão visto
nada de mal em tal situação.

Já a sua afirmação de que a FDUL é uma casa de
liberdade, de pluralismo e de abertura de espírito é
verdadeiramente risível. Como Marcelo Rebelo de Sousa
muito bem sabe, a FDUL sempre foi o fornecedor de
quadros polí co-administra vos do regime da Cons -
tuição de 1933. Os mais velhos recordarão mesmo
um histórico assalto às instalações da Associação de
Estudantes, durante a madrugada, aí pelo ano de 1960,
capitaneado por uma senhora da Legião Portuguesa e
que incluiu muitos alunos da própria faculdade.

A isto é essencial reafirmar aqui o que já muitos juristas e
analistas vêm referindo: a FDUL já se transformou, mais
uma vez, no principal produtor de juristas ligados ao atual
regime cons tucional, sendo que convém sempre não
esquecer os casos de protesto que envolveram Fernando
Luso Soares e José Luís Saldanha Sanches, com tudo o
que estes expuseram depois aos portugueses.

A sua consideração de que recolheu no seio da sua
família e na escola primária e no liceu a sua visão person-
alista da vida, indo buscar à FDUL tudo o resto é bastante
significa va, dado que aponta para estas duas estruturas
– família e escola pública – as fontes essenciais da sua

formação global.

Procurando mostrar a sua ligação plena à Revolução
de 25 de Abril, foi interessante escutar a sua afirmação
de que o povo é quem mais ordena. Simplesmente,
esta nunca foi, depois dos acontecimentos do 25 de
Novembro, a realidade da nossa vida polí co-social,
porque a nossa classe polí ca pra camente recusou, de
um modo maciço, o recurso a formas de representação
polí ca direta em matérias muito essenciais para a vida
dos portugueses. Estamos hoje na União Europeia,
obje vamente, com uma mão atrás e outra à frente, mas
sempre sem que alguma vez tenhamos sido consultados
sobre a nossa progressiva perda de soberania. Nada é,
neste domínio, como Marcelo Rebelo de Sousa ali nos
disse.

Como seria natural, agradeceu a todos, apoiantes
ou não, por terem par cipado neste ato eleitoral. E
também que respeitará todos, e que não exis ram
vencidos nestas eleições. São declarações de sempre,
mas que devem ter sido claramente assumidas, sendo
que tudo faz crer que Marcelo as pronunciou com um
sen mento pleno de auten cidade. E, ainda, que será o
Presidente de todos os portugueses, saudando o atual
Presidente da República e todos os que o antecederam
na III República.

Muito mais interessante foi ouvi-lo salientar que
Portugal é um Estado de Direito Democrá co e Social.
Sem que se possa pôr em causa a sinceridade com que
esta frase foi produzida, a grande verdade é que a mesma,
apresentando uma novidade, está cada dia mais distante
da realidade.

Obje vamente, é cada dia mais duvidoso que se
viva ainda, entre nós, num verdadeiro Estado de Dire-
ito. E isto porque numa tal situação o Estado terá de
apresentar como limite ao exercício do seu poder, no
mínimo, o Direito. Ora, o Direito está hoje a anos-luz
de vigorar entre nós, para o que basta ter presente a
forma leviana como se operaram os cortes nas reformas
e pensões, ou a quase impossibilidade de poder recorrer
aos Tribunais, em face da fantás ca cares a essencial ao
nosso modo de operar a defesa. Para já não referir as
reformas concedidas a polí cos e aos juízes do Tribunal
Cons tucional, completamente antagónicas com a vasta
situação de desemprego, pobreza e miséria ainda pre-
sentes em Portugal.
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Mas Portugal também não pode ser já considerado
um verdadeiro Estado Democrá co, uma vez que o fun-
cionamento da democracia está imensamente coartado
com o incontrolável fenómeno da globalização, bem
como com a infeliz ideia – cada dia se percebe que essa
infelicidade não para de crescer – de nos metermos na
União Europeia, para mais pondo de lado o importante
instrumento que era o Escudo.

Depois, aquela consideração de que Portugal é um
Estado Social, indo assim escudar-se na Doutrina Social
da Igreja Católica, mas que simplesmente nada tem
que ver com a realidade da vida, seja a nossa ou a do
mundo. Basta ver o que está a passar-se com a tragédia
dos refugiados, e como a União Europeia e a generali-
dade dos seus Estados mais não faz que proferir boas
e piedosas palavras, mas de resultado nulo. Também
ninguém alguma vez terá esperado que Marcelo Rebelo
de Sousa abdicasse (cabalmente) do seu es lo e das suas
convicções. Haverá de convir-se que muito fez já Marcelo
ao refrear a sua maneira de intervir publicamente, silen-
ciando o seu verdadeiro sen mento polí co-par dário,
elogiando tudo e umas botas mais, desde que proviesse
da atual governação. Quem falasse a língua portuguesa
de um modo fluente a qui vesse chegado durante
a campanha eleitoral, teria mesmo criado a ideia de
que Marcelo Rebelo de Sousa seria um apaniguado de
António Costa e da polí ca do atual Governo.

Como também teria de dar-se, cumprimentou os
restantes compe dores pelo cargo presidencial, salien-
tando ser chegado o tempo de virar a página e de
pacificar o País, fomentando sempre a unidade nacional.
Em todo o caso, não explicou, mesmo que minimamente,
como defenderá, junto do Governo, o reforço da coesão
social. E refiro isto, porque a coesão social nunca poderá
operar-se com uma pobreza vasta e sem horizontes
nacionais capazes para a grande maioria. Nunca poderá
exis r coesão social com os cortes sobre a enorme
maioria dos portugueses e as fantás cas prebendas para
uma ínfima minoria. Ou com a larguíssima maioria dos
portugueses a terem de pagar os erros dos banqueiros,
em geral nunca depois condenados.

Estando hoje tão na moda a figura do Papa Francisco –
recordem-se as suas mil e uma declarações repletas de
verdade e de jus ça, mas sem que nada realmente mude,
a não ser para pior e para quase todos –, lá operou o
Presidente eleito a sua declaração de que olhará para as
periferias sociais. Simplesmente, todos os Presidentes

da República assim procederam, embora Portugal e os
portugueses tenham vindo a caminhar de mal para pior.

Um pouco à frente, lá nos surgiu com uma das grandes
máximas do Presidente Cavaco Silva: promoverá as con-
vergências polí cas. Mas como, se todos nós sabemos
da intransigência ideológica da atual Direita? Acordos
de Regime? Mas só se for até essa Direita regressar ao
poder? Enfim, terá de compreender-se que Marcelo
Rebelo de Sousa não possa reconhecer que a democracia
está longe de ser vivida com entusiasmo e auten cidade
entre os portugueses. Sendo simples reconhecer que
é esta a realidade no Iraque, no Afeganistão, na Líbia,
mesmo na Hungria ou na Polónia, reconhecê-la aqui,
haverá de aquiescer-se, é deveras di cil.

Também se compreende que venha a implementar
a cooperação entre órgãos de soberania, sendo natural
que se nos imponha conciliar jus ça social, crescimento
económico e estabilidade financeira. Em todo o caso,
mesmo aqui, toda a diferença em face do seu antecessor
estará ligada à forma de obter o valor desta espécie de
ponto triplo, digamos assim. Será, pois, muito interes-
sante poder ver o que se irá passar neste domínio com
Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República.

Por fim, cheio de oportunidade, Marcelo Rebelo de
Sousa lá reconheceu, depois da tempestade social em
que se cons tuiu a anterior Maioria-Governo-Presidente,
que se impõe reconstruir Portugal. E foi muito interes-
sante ouvi-lo falar da sua fé de, em cinco anos, Portugal
poder mudar e muito. Esta frase, muito passageira,
trouxe-me logo ao pensamento que Marcelo Rebelo de
Sousa deverá estar a pensar em desempenhar as suas
novas funções apenas pelo tempo de um mandato. A
ser assim, deixá-las-á com setenta e três anos, ainda
muito a tempo de poder con nuar a intervir na polí ca,
mormente ao nível internacional. Uma situação que
poderá ver-se muito potenciada se o seu histórico amigo
António Guterres vier a ser o novo Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas. Enfim, para já foi um
bom discurso, porque foi um verdadeiro discurso de
Estado.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Sociedade Portuguesa de Transplantação sa sfeita
com o primeiro transplante em paragem cardiocir-
culatória em Portugal (2016-01-26 09:23)

´O Centro Hospitalar São João (CHSJ) anunciou recen-
temente que realizou no dia 1 de Janeiro deste ano os
primeiros transplantes renais com dador de coração
parado (paragem cardiocirculatória) e é com grande sat-
isfação que a Sociedade Portuguesa de Transplantação
(SPT) vê este po de transplante a arrancar, finalmente,
no nosso país.

A colheita em dadores falecidos em paragem cardiocircu-
latória poderá aumentar o número de órgãos disponíveis
e contribuir para a diminuição das listas de espera dos
transplantes. Este é um po de colheita aprovada em
Diário da República em Janeiro de 2015 e que ainda não

nha sido realizado em Portugal .

[post _ad]

Fernando Macário, presidente da SPT, congratula-se
com este avanço da transplantação em Portugal e afirma
que “depois de esperarmos um ano que se reunissem
as condições para o arranque dos transplantes de dador
em paragem cardiocirculatória é com muito gosto que
vemos o CHSJ a avançar com uma técnica que nos vai
ajudar a fazer subir o número de transplantes realizados
em Portugal.

Aquilo que tem sido feito na área da deteção de
dadores e colheira de órgãos, que é muito, com reforço
da organização e formação na área da coordenação, o
aumento do número de hospitais dadores, a recuperação

dos valores de incen vos à colheita serão sem dúvida
impulsionadores de recuperação dos números da trans-
plantação”.
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Novas medidas devem ser tomadas, frisa Fernando
Macário, que sublinha, “deve ser promovida, protegida
e incen vada a doação renal em vida, reforçada a rede
de camas e recursos humanos de cuidados intensivos
disponibilizada para a manutenção de dadores, es m-
ulado e monitorizado o empenho das administrações
hospitalares e autoridades de saúde na a vidade da
deteção de dadores e colheita de órgãos e devem
ser revista a organização da rede da coordenação da
transplantação e a rede hospitalar de transplantação,
devem ser reforçados os recursos humanos nesta área
com captação de jovens profissionais de saúde para a
transplantação”.

A SPT lembra que em Portugal há mais de duas mil
pessoas à espera de um transplante de rim e deseja
que este importante passo seja mais um duma longa
caminhada pela transplantação de órgãos que permite
salvar vidas e dar qualidade
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Pega Monstro em Bragança (2016-01-26 09:30)

As "Pega Monstro" duo lisboeta de rock das irmãs
Maria (voz e guitarra) e Júlia Reis (bateria e voz), dão
inicio a uma tour Europeia já na próxima Quarta-feira
em Bragança. O concerto tem lugar no Bô Bar Concerto
às 22h30.
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IFRAME: [1]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=3512755814/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [2]B Fachada Pega
Monstro / Pega Monstro B Fachada by Pega Monstro / B
Fachada

Pega Monstro é o duo lisboeta de rock das irmãs Maria
(voz e guitarra) e Júlia Reis (bateria e voz), afiliado à
Cafetra Records que ajudaram a criar e desenvolver
desde 2008. Em 2012 lançaram o igualmente celebrado
e vilipendiado - assim costuma ser com os bravos do
pelotão - homónimo longa-duração de estreia, produzido
por B Fachada. O seu segundo álbum in tulado "Alfar-
roba" foi lançado no Verão passado pela editora londrina
Upset The Rhythm em CD, vinil LP e Digital. "Alfarroba" é,
da raiz da sua intenção, imaginação e materialização, um
álbum magnífico e raro.
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Directo, simples e comovente porque sub l, complexo
e excitante. Das obras, seja em que campo das artes
se quiser considerar, com uma perspec va no feminino
mais forte e emocionalmente inteligível sobre maturação
individual e ar s ca na sociedade portuguesa nos dias
de hoje.

No final de 2015 foi-lhe atribuído o prémio ’Disco
do Ano’ pela revista Time Out, e teve presença em
diversas listas de melhores do ano como a do jornal
Expresso ou da revista Blitz.

Ao vivo têm tocado o mais possível por todo o país
nos úl mos anos, desde primeiras partes para os Ariel
Pink Haunted Graffi ou para os Jon Spencer Blues
Explosion em Lisboa, a concertos em fes vais como o
Barreiro Rocks, NOS Em D’Bandada ou Milhões de Festa.
Fora de portas destacam-se a generosa tour ibérica com
os Iguanas e Éme, e a gloriosa digressão pelo Reino Unido
em Agosto úl mo.
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ZASNET apresentou na FITUR a Maior Reserva de
Biosfera Transfronteiriça da Europa - a Meseta
Ibérica (2016-01-26 09:51)

O vice-presidente da Diputación Provincial de Zamora
e deputado de Turismo, José Luis Prieto Calderón e a
Diretora do ZASNET apresentaram no sábado, dia 23 a
Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica, no
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stand do Organismo Autónomo de Parques Nacionais
(OAPN) de Espanha, na Feira Internacional de Turismo
(FITUR) que se celebrou de 21 a 24 de janeiro.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/zasnetefeirafitur.html

José Luis Prieto fez referência às possibilidades que
oferece este espaço natural e que integra 2 países,
Espanha e Portugal, cuja candidatura promovida através
do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial
ZASNET, foi aprovada pela UNESCO, no passado dia 9 de
junho de 2015.

[post _ad]

Neste sen do, destacou que a RBT Meseta Ibérica é
a maior de toda Europa, ao estar formada por quatro
grandes parques naturais: o Parque Natural de Mon-
tesinho, o Parque Internacional do Douro Superior, do
lado português, o Parque Natural do Lago da Sanaria
e o Parque Natural dos Arribes del Duero, pela parte
espanhola.

A RBT conta com una extensão de 1.132.000 hectares,
território no qual vivem cerca de 170.000 habitantes,
repar dos em 87 municípios, que têm como obje vo
comum unir esforços para valorizar os produtos e o
turismo da zona, respeitando o ecossistema e o meio
ambiente.
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No final, os muitos par cipantes que aderiram a esta ap-
resentação puderam degustar produtos representa vos
do território da Reserva da Biosfera como azeite, vinho,
enchidos e pão das Terras Quente e Fria Transmontanas,
vinhos do Parque Arribes del Douro, queijos, chouriço
e azeite das Províncias de Zamora e Salamanca, entre
outros.

Informação sobre a Reserva da Biosfera esteve também
disponível no stand do Turismo Porto e Norte de Portugal.

O ZASNET AECT agradece a colaboração prestada
pelo Turismo Porto e Norte de Portugal, pelo OAPN
e pelos produtores que gen lmente cederam os seus
produtos para esta mostra/degustação.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt
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=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Inauguração oficial da XX Feira da Caça e Tur-
ismo conta com a presença do Secretário de Es-
tado das Florestas e do Desenvolvimento Rural
(2016-01-26 17:18)

O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvi-
mento Rural, Amândio Torres, vai presidir à cerimónia
de inauguração oficial da XX Feira da Caça e Turismo,
que ocorrerá na próxima sextafeira, dia 29, às 18:00H,
no Pavilhão Municipal de Exposições.

117

http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/zasnetefeirafitur.html
http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/zasnetefeirafitur.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Inauguração oficial da XX Feira da Caça e Turismo conta
com a presença do Secretário de Estado das Florestas e
do Desenvolvimento Rural A XX Feira da Caça e Turismo
vai decorrer entre 28 e 31 de janeiro, contando com
150 expositores inscritos. A Feira marca o calendário
venatório nacional, com impacto também em Espanha,
com um recheado programa de a vidades, tais como as
4 montarias, a tradicional prova de Sto. Huberto (Prémio
Galaico-Português), a Copa Ibérica de Cetraria (única em
Portugal), a prova de beleza de cães de caça e as provas
de Trabalho de Cães de Coelho, grande novidade para
este ano.
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Mas o certame vai muito para além das a vidades de
caça, atraindo as famílias pelo seu diversificado programa,
possível de conciliar com uma visita à Paisagem Protegida
da Albufeira do Azibo ou outros dos mo vos turís cos do
território reconhecido com duas dis nções da UNESCO
- Geopark Terras de Cavaleiros e Reserva da Biosfera
Transfronteiriça.

Os sabores do concelho de Macedo de Cavaleiros,
que sa sfazem até os mais refinados paladares, estão
em destaque com a realização da Rota Gastronómica do
Javali, os Showcookings dedicados aos pratos de caça
ou o concurso dedicado ao tradicional doce de Macedo,
conhecido como o “Calço”.

Nélio Pimentel
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Os riscos profissionais e os apoios na agricultura em
colóquio (2016-01-26 17:30)

O Presidente da Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros par cipou, esta segunda-feira, no colóquio
organizado pela Coopera va Agrícola e Confagri, real-
izado no Centro Cultural.

Os riscos profissionais e os apoios na agricultura em
colóquio. Foto: © CM Macedo de Cavaleiros Na inter-
venção final da tarde, Duarte Moreno defendeu uma
proteção maior do Estado aos agricultores e um esforço
dos “governantes em garan r que os pagamentos à
fileira se façam em calendários mais curtos e que se
reduzam ao máximo as devoluções a Bruxelas dos apoios
acordados para a Agricultura.”
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Lamentando ter “sido preciso chegar a uma situação
económica como a verificada em 2011, para os gover-
nantes perceberem que o país não conseguiria sobreviver
sem uma agricultura forte”, o autarca defendeu o reforço
dos apoios aos jovens agricultores, com os prémios
à primeira instalação e os pagamentos por hectare e
“incen vado o empreendedorismo no mundo rural, com
novas formas de financiamento, o acesso ao Banco
de Terras e a profissionalização dos mecanismos de
comercialização, por exemplo”.

Perante uma plateia de agricultores, responsáveis
de gabinetes agrícolas e membros de coopera vas
olivícolas de todo o país, Duarte Moreno reafirmou que
“a valorização da a vidade agrícola é contribuir decisi-
vamente para o desenvolvimento de territórios como
o do concelho de Macedo de Cavaleiros”, reforçando a
necessidade de fomento “das estratégias de parceria,
também com as Câmaras Municipais, mas sobretudo
com o incremento coopera vo, numa lógica de que
todos juntos somos mais fortes”.

[post _ad]

O colóquio, centrado na sensibilização para a prevenção
de riscos profissionais em máquinas e equipamentos
de trabalho e nos apoios no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Rural, foi seguido do encontro de
coopera vas agrícolas, centrada na informação, pela
GNR, sobre a fiscalização de lagares de azeite.

Nélio Pimentel
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Professor Adriano Moreira (2016-01-28 08:14)

| Cláudio Carneiro |

Só vós sois grande e sábio no pensar!

Dos homens o tamanho está na mente

E na grandeza de alma tão-somente,

Que à criação das obras dá lugar.

Ó fonte inesgotável, se calhar

Sois de essência divina, transcendente,

Emanação do bem, cuja semente

Ousara em Trás-os-Montes germinar.

Eu vos venero e canto. Só é pena

Usufruir de rude e "agreste avena"

E de musas de humilde inspiração.

Canto-vos como sei, do que disponho,

Que a fantasia homérica de um sonho

É quanto vai, Senhor, da minha mão.
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"Ajuda de custos" (2016-01-28 08:19)

| Hélio Bernardo Lopes | A recente vitória de Marcelo Re-
belo de Sousa na eleição para o Presidente da República,
como facilmente se percebe, terá de ter implicações na
globalidade da vida polí ca portuguesa. Por muito que
Marcelo se tenha esforçado por garan r que todos irá
respeitar, a verdade é que logo salientou não abdicar
do seu es lo nem das suas convicções.

Uma expressão que, sendo lógica e natural, tam-
bém mostra que Marcelo Rebelo de Sousa não irá apenas
passar por Belém, nem deixará de se manter fiel ao seu
ideário polí co, ou seja, o do PSD. Mais histórico ou mais
alinhado com os atuais comandos neoliberais.

Igualmente verdadeiro é o facto de ninguém atento
ter esquecido aquelas históricas palavras de Pedro Passos
Coelho, em certa reunião do seu par do, em torno do
impera vo de se não vir a apoiar um qualquer catavento
polí co. Uma frase que adquiriu o significado que logo
ao tempo o próprio Marcelo tomou como a si referente.
Por muito que o atual líder do PSD venha agora negar
a realidade que todos tomaram como a evidente, a
verdade é que a História irá sempre registar o que é
lógico e plausível.

Obje vamente não parece simples a possibilidade
de Marcelo Rebelo de Sousa poder, mais diretamente ou
ao invés, intervir na vida interna do PSD. E os seus atuais
dirigentes conhecem esta realidade evidente: se Pedro
Passos Coelho deixar a liderança do par do, consigo
arrastará a vasta equipa que, por todo o País, sempre o
acompanhou. Como se percebe, não será uma situação
fácil de aceitar.

É neste sen do que tem de se interpretar a recente

entrevista de Diogo Freitas do Amaral a uma rádio
nacional: para que a Direita possa preparar-se para
uma intervenção futura adequada será essencial uma
mudança de liderança no PSD, o que até já teve lugar no
CDS/PP.

É claro que a esmagadora maioria dos portugueses
nunca irá esquecer facilmente o que PSD e CDS/PP
fizeram às suas vidas e às das suas famílias, mas a grande
verdade é que, ainda assim, o PSD conseguiu mais votos
e mais mandatos – poucos – que o PS, sendo que a
mudança de líder no CDS/PP se terá ficado a dever,
quase com toda a certeza, a uma candidatura de Paulo
Portas ao Presidente da República, dentro de cinco
anos. Se Marcelo Rebelo de Sousa, como tudo indica, se
determinar a cumprir um só mandato presidencial.

Mas se desta vez foi Diogo Freitas do Amaral a vir a
terreiro aconselhar a saída de Pedro Passos Coelho
– quase com toda a certeza, o Presidente eleito pen-
sará de modo igual –, num dia destes surgir-nos-á aí
Manuela Ferreira Leite, de pronto seguida de Ângelo
Correia, todos entrevistados em profusão e ao ritmo
conveniente. Até a fação direi sta do PS – os seus
homens da Terceira Via, que tão dedicados se mostraram
no desastre anunciado da candidatura de Maria de
Belém –, com elevada probabilidade, por aí deverá
também surgir a apontar os bene cios da saída de
Pedro Passos Coelho da liderança do PSD. Tudo, pois,
com o pensamento posto num futuro Bloco Central.
Com evidência forte, cada um virá mais tarde culpar
o outro do falhanço que surgirá a seguir, sendo quase
certo – a História da III República mostra-nos isto mesmo
– que lá voltará o PS a pagar a fa a grande desse falhanço.

Hoje, depois da recente vitória de Marcelo Rebelo
de Sousa, este terá já percebido a singularidade da
mesma. E, como pude já referir a muita gente amiga ou
conhecida, esta vitória está longe de ter sido assim tão
estrondosa. Basta saber fazer bem contas com números
reais, É essencial conhecer o universo que votou valida-
mente e ver o montante de votos conseguidos por cada
um dos candidatos, comparando os dados de Marcelo
com os de candidatos anteriores, mormente na primeira
volta eleitoral, ou também na segunda, no caso que se
conhece.

Desta análise, o futuro Presidente da República facil-
mente re rará duas conclusões: perceberá que os
portugueses estão hoje fortemente descrentes da
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polí ca e que da sua vitória esperam uma melhoria do
nível de vida da grande maioria, realidade só possível com
uma moralização de todo o Sistema Polí co e uma muito
maior eficácia do Sistema de Jus ça, o que envolve um
fosso salarial mais pequeno, e consiga repor condições
de mobilidade social que são o mbre da esperança.
Precisamente a esperança que vem sendo recuperada
com o atual Governo e que quase desaparecera com a
anterior Maioria-Governo-Presidente. E cá fico à espera
de poder ver de onde mais virão as “ajudas de custo” à
intervenção polí ca do futuro Presidente da República...
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Faculdade de Medicina da UC está a recrutar grávi-
das voluntárias para projeto de inves gação de
combate ao Stress Perinatal (2016-01-28 09:34)

Em meados do próximo mês de fevereiro, uma
equipa mul disciplinar de inves gadores da Fac-
uldade de Medicina da Universidade de Coimbra
(FMUC) vai aplicar um programa pioneiro de pre-
venção/intervenção na Depressão Perinatal.

O projeto de inves gação, in tulado “Bem-Estar Perinatal
- Rastreio, prevenção e intervenção precoce na depressão
perinatal nos cuidados de saúde primários”, pretende
minimizar o elevado impacto nega vo da depressão
durante a gravidez e pós-parto. O programa fornece
estratégias para ajudar a lidar com o stress, ansiedade e
desânimo e para melhorar o bem-estar da mulher.
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Para desenvolver o estudo, a equipa está a recrutar grávi-
das de todo o país, com mais de 18 anos de idade. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do en-
dereço eletrónico: bemestarperinatal.fmuc@gmail.com
ou do telefone: 239 857759.

De acordo com a coordenadora do estudo, Ana Telma
Pereira, «todas as mulheres grávidas poderão, potencial-
mente, beneficiar com esta intervenção, pois a todas
será dada a oportunidade de serem avaliadas quanto à
presença de sintomas de depressão perinatal e fatores
de risco associados.»

[post _ad]

As grávidas que «man verem sintomas clinicamente rel-
evantes após o programa ou a quem seja diagnos cada
Depressão Perinatal serão encaminhadas para consulta
externa de psiquiatria, para avaliação e tratamento
especializado por membros da equipa de inves gação,
no Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria
e Saúde Mental do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra», explica a inves gadora do Serviço de
Psicologia Médica da FMUC.

O estudo é financiado pelo Programa Inicia vas de
Saúde Pública, EEA-Grants (MFEEE 2009-2014), resul-
tante do memorando de entendimento celebrado entre
o Estado Português e os países doadores (Islândia,
Liechtenstein e Noruega).
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Pistácio: uma oportunidade para a agricultura
transmontana (2016-01-28 09:59)

Na próxima 6ª feira, o CEO da Espaço Visual, José Mar-
no, vai ser orador no Seminário "Oportunidades para

a fileira dos frutos secos", que irá decorrer em Chaves,
no Auditório Engº Luís Cou nho do Centro Nacional
de Competências dos Frutos Secos, sito à Avenida dos
Aliados.

José Mar no fará uma intervenção, a par r das 11.30 ho-
ras, in tulada: "O pistácio: aspetos técnicos da cultura".
Esta cultura tem vindo a transformar-se num negócio em
grande expansão em Espanha.

Em Portugal, o negócio do pistácio está a dar os primeiros
passos, através da criação da empresa Fruystach, que se
irá transformar numa Organização de Produtores, e da
ação da consultora agrícola, líder de mercado, Espaço
Visual.

A Espaço Visual tem vindo a organizar sessões de di-
vulgação desta cultura e deste negócio por todo o país
ideia é privilegiar as zonas do interior de Portugal, mais
deprimidas e onde o clima é mais adequado à cultura do
pistácio (frio no Inverno e muito quente no Verão), para
produzir e exportar este fruto, contribuindo para gerar
mais riqueza na região.

A Espaço Visual é uma empresa que já potenciou
outros negócios no país na área agrícola dos pequenos
frutos – mir lo, morango, framboesa, amora e kiwi -,
e que aposta agora em toda faixa interior de Portugal,
desde Bragança a Beja, para promover a produção em
larga escala de pistácio. José Mar no, CEO da Espaço

Visual, quer arrancar já com as primeiras plantações ,
com a perspec va de chegar em dois anos a mais de
3.000 hectares de uma cultura pra camente inexistentes
em Portugal.

Trata-se de um negócio altamente rentável, que im-
plica um baixo inves mento e baixos custos de produção.
Para o efeito foi cons tuída a primeira organização
de produtores de pistácio, em Portugal, que, além da
comercialização e distribuição, dará assistência técnica
aos associados.

José Mar no garante que o escoamento da produção
está assegurado para a União Europeia, onde a procura
supera em muito a oferta. Na perspe va do CEO da
Espaço Visual, para suprir as necessidades dos mercados
da União Europeia será necessário plantar mais 120 mil
hectares.

Os frutos secos estão na moda, pelos bene cios para a
saúde, pelo que José Mar no defende que o pistácio é
uma oportunidade única para dar dinâmica económica a
regiões deprimidas.

Nas contas deste especialista, o pistácio pode gerar,
em plena produção, um rendimento superior a 10 mil
euros por hectare. Para José Mar no, não há muitas
ac vidades na agricultura que se aproximem desta
cultura em regadio.
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Bragança na Startup Europe Week (2016-01-28 10:08)

No próximo dia 3 de fevereiro, às 21h, tem lugar nas
instalações do Brigan a-EcoPark o evento “Startup
Europe Week - Bragança”, focado na promoção das
dinâmicas de empreendedorismo no município.
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Bragança na Startup Europe Week A par cipação na
Startup Europe Week coloca Bragança no mapa das
cidades europeias que mais importância dão à temá ca
do Empreendedorismo.

A Startup Europe Week (SEW) é uma inicia va pro-
movida pela Comissão Europeia e pela Startup Europe
que visa o fomento do empreendedorismo através de
ações que estabeleçam a aproximação entre os organis-
mos de governo local e empreendedores das regiões.
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Em 2016, entre 1 e 5 de fevereiro, serão deba das
as realidades locais de empreendedorismo em várias
regiões da Europa, num conjunto de mais de 350 ações
que decorrerão em paralelo, onde se inclui a “Startup
Europe Week - Bragança”.

Com a par cipação na Startup Europe Week, a Câ-
mara Municipal de Bragança vem reafirmar a prioridade
do concelho em se assumir enquanto território compet-
i vo e inovador, favorável à criação e crescimento de
novas empresas, e capaz de apoiar os empreendedores
ao longo do percurso de desenvolvimento do próprio
negócio.

[post _ad]

Neste sen do, a Câmara Municipal de Bragança e o
Brigan a-EcoPark, em parceria com a SPI – Sociedade

Portuguesa de Inovação, organizam a par cipação
brigan na na Startup Europe Week, numa sessão onde
se pretende es mular uma discussão alargada sobre o
ecossistema de empreendedorismo de Bragança, bem
como divulgar as oportunidades oferecidas pelo território
para empresas novas e em crescimento.

O evento terá lugar nas instalações do Brigan a-EcoPark,
às 21h, no dia 3 de fevereiro de 2016. O programa
detalhado poderá ser consultado[2] aqui .

A sessão é de par cipação gratuita, mas de
inscrição obrigatória, através do e-mail bra-
ganca@startupeuropeweek.eu, com indicação do
nome do par cipante, contacto telefónico, contacto de
e-mail e nome da organização representada, se aplicável.
Poderá ainda fazer a inscrição através desta [3]plataforma
.
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Rede Social de Torre de Moncorvo lança projeto
“Colorindo as Tradições” (2016-01-28 16:20)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo promove no
âmbito da Rede Social de Torre de Moncorvo o projeto
“Colorindo as Tradições” que pretende, durante todo ano
de 2016, levar os Idosos das Ins tuições Par culares de
Solidariedade Social (IPSS) a par cipar de uma forma
mais a va em algumas a vidades, proporcionando-lhe
dias diferentes e evitando assim o seu isolamento e
solidão.
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Rede Social de Torre de Moncorvo lança projeto “Col-
orindo as Tradições” Assim, no próximo dia 29 de janeiro,
os idosos vão ser os protagonistas de uma a vidade
denominada “Era uma vez”, em que são chamados a
subir ao palco do Cine-teatro de Torre de Moncorvo
para apresentarem as tradições das suas aldeias, num
encontro intergeracional onde irão par cipar também
cerca de 150 alunos do Agrupamento de Escolas de Torre
de Moncorvo.

[post _ad]

No decorrer do ano estão previstas outras a vidades
como a par cipação no Corso de Carnaval, no Dia
Mundial da Árvore, na Feira Medieval, no Mês de Con-
stan no, Rei dos Floristas, no Encontro de Idosos, no dia
dos Avós, nas vindimas, numa visita à Cruz Vermelha de
Gaia, no S. Mar nho, em Maçores, e na tradicional Festa
de Natal dos idosos.

Esta inicia va surge no seguimento do programa
“Viagens pela Minha Terra”, que no ano de 2015 levou
os idosos a visitarem e conhecerem melhor as restantes
IPSS’s do concelho.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Atrasei-me, mas não houve problema
(2016-01-28 17:15)

| Hélio Bernardo Lopes | Ao final da tarde de ontem
cheguei a casa pelas sete, de pronto dando início às
tarefas essenciais ao jantar leve que se iria seguir,
e colocando tudo nos conformes para a chegada de
minha mulher. Feito o balanço, só consegui iniciar o
acompanhamento no cioso das televisões por volta das
oito e cinco.

A verdade é que, depois de olhar para o relógio,
disse para comigo: não perdi muito, porque esta malta
deve estar toda a dizer mal do esboço de Orçamento de
Estado, do Governo e do próprio País. Bom, acertei.

Lá estavam os nossos jornalistas, os nossos comen-
tadores e muitos polí cos, hoje na oposição, a botar a
sua faladura, cabalmente alinhados com os líderes dos
Estados estrangeiros – os tais que mandam em nós, mas
são em tudo iguais...–, enfraquecendo, naturalmente, a
posição de Portugal e do Governo Português.

Entrados no caso da epidemia do Zica, disse para a
minha mulher: o Salazar, lamentavelmente, nha razão,
porque esta malta alinha sempre com o poder que
pretende mandar em nós. E citei-lhe o caso da oposição
à II República, acusando o Governo de alinhar com os
Estados do Eixo, por via da nossa neutralidade oficial e
internacionalmente aceite, para logo depois apelidarem
o Governo de então de estar a hipotecar a soberania de
Portugal ao conceder os bene cios aos Estados Unidos,
em face da exigência incondicional dos mesmos sobre os
Açores.

Hoje, tantos anos já passados sobre a Revolução de
25 de Abril e muitos mais sobre esses tempos da úl ma
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grande guerra, não duvido, um mínimo que seja, de
que no caso de Portugal se ver invadido como se deu
com a França em face dos nazis, a generalidade dos
portugueses preferiria sempre colaborar com o invasor
que bater-se contra ele. Sobretudo, os portugueses mais
afortunados com a vida ou com melhor situação social.

Seguir a grande comunicação social portuguesa destes
dias faz-me lembrar uma orquestra a tocar uma sinfonia
acertadamente, em face de um público que nunca
desejou tal acerto nem sinfonia e perante um maestro
perplexo com tamanha unidade e uniformidade, mas
que não se encontrava na par tura. Faltava prestar
atenção aos ouvidos dos músicos, porque neles se veria
a aparelhagem que transmi a a orientação subjacente a
tal unidade. E é o que hoje se passa em Portugal: eles
mandam, nós teremos de obedecer e não piar. E mais:
independência sempre, mas com (a dita) democracia!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência visita Alfândega da Fé (2016-01-28 17:16)

A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência, Ana sofia Antunes, visita amanhã, dia
29 de janeiro, Alfândega da Fé. A visita insere-se na
inicia va “Percursos pela Inclusão” e inicia-se com a
apresentação pública do projecto EKUI, da Associação
Leque, Associação de Pais e Amigos da Pessoas com
Necessidades Especiais.

Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência visita Alfândega da Fé O EKUI (Equidade,
Knowledge, Universalidade e Inclusão), foi idealizado
e operacionalizado por Celmira Macedo e cons tui
o primeiro produto da Marca sendo cons tuído por
26 cartas do alfabeto que incluem elementos como o
Grafema da Letra e a Letra Manuscrita, a Letra em Braille
Tác l e Braille Visual, e Letra em Dac lologia (Alfabeto da
Língua Gestual Portuguesa) e Alfabeto Foné co.

PUB
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Segundo a criadora, o EKUI “é o primeiro produto por-
tuguês com uma estratégia de alfabe zação inclusiva,
onde todas as pessoas podem comunicar de forma
universal”.

Para além de ser um produto inovador, o EKUI terá
uma linha de montagem que será operacionalizada na
Oficina de Inclusão na Comunidade da Associação LEQUE,
sendo a assemblagem do produto realizada pelos utentes
do Centro de Atendimento. O valor de poupança gerado
por esta estratégia, servirá para criar um fundo de maneio
para aquisição de produtos e matérias terapêu cos.

Segundo Celmira Macedo, “a componente solidária
não fica somente nesta vertente, pois percentagem das
receitas de venda reverterão para outras Ins tuições de
Acção Social a nível nacional”.

[post _ad]

O projecto EKUI resultado do apoio da Fundação EDP,
Fundação Montepio, Missão Sorriso e dos Municípios
de Alfândega da Fé e Mogadouro. Já este ano, o EKUI
recebeu, por parte do Ins tuto de Empreendedorismo
Social, o Selo Es+, que o dis ngue como uma inicia va de
Elevado Potencial de Empreendedorismo Social.

Celmira Macedo, resume o projecto na seguinte
afirmação “ com o EKUI, traçaremos o caminho da
inclusão”.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Festas e Rituais do Ciclo de Inverno em Terra de Trás-
os-Montes vão estar em debate no Centro Cultural
de Macedo de Cavaleiros (2016-01-29 09:38)

A Direcção Regional de Cultura do Norte promove a
realização de um encontro em que se vai debater as
propostas de inventariação dos Rituais de Inverno
com Máscara em Macedo de Cavaleiros, no próximo
Sábado Gordo, dia 6 de fevereiro. A inicia va tem como
objec vos centrais o inventário destes rituais de inverno
para classificação nacional de património imaterial
e numa segunda fase a candidatura à Unesco como
Património Imaterial da Humanidade.

Festas e Rituais do Ciclo de Inverno em Terra de Trás-
os-Montes vão estar em debate no Centro Cultural
de Macedo de Cavaleiros. Foto:Wikipédia A Direcção
Regional de Cultura do Norte promove um encontro de
en dades e pessoas envolvidas no estudo, promoção e
vivência das Festas de Inverno com Máscaras no território
sob sua gestão.

PUB
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Os "caretos”, "entrudos”, "mascarados”, "marafonas”
e "matrafonas” (entre outros) não são manifestações
meramente coloridas e este camente interessantes nas
comunidades que as pra cam, promovem, desenvolvem
e transformam. São prá cas de grupos humanos que
servem um propósito social, comunitário, de expiação de
tensões, de compromissos e pacificações, de encontros.
Aliadas à memória da expulsão dos espíritos de inverno,
da dureza e recato dos dias frios, é expiação de males e
sagração de anúncio da primavera.

Tendo presente essa realidade, a Direção Regional
de Cultura do Norte promove a realização de um en-
contro em que se debatem propostas de inventariação
dos Rituais de Inverno com Máscara, em Macedo de
Cavaleiros, no próximo Sábado Gordo, dia 6 de fevereiro.
São parceiros desta inicia va o Município de Macedo
de Cavaleiros, a Comunidade Intermunicipal das Terras
de Trás-os-Montes e o agrupamento de cooperação
transfronteira ZASNET.

O encontro terá lugar no Centro Cultural de Macedo de
Cavaleiros, com início pelas 9h30, do dia 6 de fevereiro.

[post _ad]

Serão oradores Paulo Ferreira da Costa, Director do
Museu Nacional de Etnologia, Teresa Soeiro, Professora
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Maria
José Santos, Diretora do Museu Municipal de Penafiel,
João Ribeiro da Silva, Responsável Técnico do Museu
de Arqueologia e Numismá ca de Vila Real, Paulo Lima,
Diretor da Casa do Cante - Serpa, Paula Amendoeira,
Directora Regional de Cultura do Alentejo, Alexandra
Gonçalves, Directora Regional de Cultura do Algarve,
António Tiza, Inves gador, Patrícia Cordeiro, Edições
Imaginarium Paulo Raposo, Inves gador ISCTE.

O encontro concluir-se-á com um painel ins tucional
onde estarão presentes a DRCN e os seus Parceiros, bem
assim como o Diretor-geral do Património de Cas lla
León.
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Yann Martel centra acção do seu mais recente ro-
mance na aldeia de Tuizelo (2016-01-29 10:31)

Conhece Yann Martel? E Tuizelo? À primeira vista a
relação entre um dos mais famosos escritores do mundo
e uma pequena aldeia do concelho de Vinhais, situada
no Parque Natural de Montesinho, não parece muito
lógica, mas é a relação mais objec va possível entre um
escritor e o lugar onde esse escritor centra a acção dos
seu mais recente romance.

Tuizelo Yann Martel, o autor do Best-seller internacional
“A Vida de Pi”, interessou-se por essa pequena mas bela
aldeia transmontana de Tuizelo e daí até a escolher como
o espaço central da acção do seu mais recente livro foi
um pequeno passo.

[post _ad]

In tulado "The High Mountains of Portugal" (As Altas
Montanhas de Portugal), o novo romance de Yann Martel
surpreende por ter o nome do nosso país na capa, mas
surpreende ainda mais por trazer para a capa e para o
livro, e porque não dizer para o mapa da literatura, a
pequena aldeia de Tuizelo.

O novo trabalho de Martel divide-se em três partes:
Sem casa, Para casa e Casa. O livro reúne um trio
de histórias que se colam umas às outras devido à
localização nacional, mas sempre com personagens
e acontecimentos novos, que infestam o livro numa
improvável e inolvidável narra va.
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Estamos no ano 1904. Tudo começa quando um jovem
chamado Tomás descobre um jornal velho e de imediato
estabelece uma relação com um artefacto extraordinário
que se for encontrado pode redefinir a história. Viajando
num dos primeiros automóveis da Europa, ele sai em
busca deste estranho tesouro. Oitenta e cinco anos de-
pois , um senador refugia-se na sua aldeia natal situada
nas altas montanhas de Portugal. Mas ele chega com
um companheiro incomum, um chimpanzé, e quando se
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enreda e se perde na trama de uma estória com cerca de
um século, chegará a uma conclusão inesperada.
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António M. A. Gonçalves (2016-03-08 21:07:22)
Gostaria de corrigir algumas pequenas imprecisões do ar go.
Só a terceira parte (1981) se passa maioritariamente em
Tuizelo (onde o senador canadiano teria nascido). A primeira
é a viagem de Tomás (1904) e apenas termina em Tuizelo.
Na segunda há uma mulher que vem de lá, mas decorre na
morgue do hospital Bragança, na passagem do ano 1938/39
(parte não mencionada na sinopse do ar go). E as três partes
não estão apenas ligadas pela "localização nacional", muito
pelo contrário! O que Tomás encontrou também não foi um
"jornal velho", mas sim um diário de um jesuíta do séc. XVII.

Feira da Caça e Turismo encerra com impacto muito
posi vo na economia de Macedo de Cavaleiros
(2016-01-31 22:48)

Os quatro dias de Feira da Caça e Turismo, entre 28 e 31
de janeiro, voltou a traduzir-se muito significa vamente
na economia de Macedo de Cavaleiros. Aproximada-
mente 27.000 pessoas visitaram a XX Feira da Caça e
Turismo.

O Presidente da Câmara Municipal, Duarte Moreno,
apresenta “um balanço extremamente posi vo, não

apenas pelo número de entradas na feira, que esteve
acima das previsões, mas sobretudo pela forma como,
mais uma vez, foi possível trazer mais-valias económicas
para o concelho.
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A união de esforços dos diversos agentes, a começar na
parceria entre a Câmara e a Federação de Caçadores,
a que se juntam expositores de muita qualidade e um
grande trabalho de todos os envolvidos com o certame,
só poderia resultar neste sucesso.

O sucesso da feira é o sucesso de todos”. Ainda de
acordo com o autarca, “os alojamentos es veram es-
gotados, os restaurantes subiram a média de refeições,
pelo que é justo afirmar que entraram vários milhares de
euros na economia de Macedo de Cavaleiros.”

“Os expositores fazem-nos chegar opiniões posi vas,
tanto os de Macedo de Cavaleiros, como os de outras
localidades, pelo que também no interior da feira o
reflexo é muito interessante”, diz.

[post _ad]

Tal facto deixa a autarquia com a “sensação de dever
cumprido”, mas nem por isso esmorece a vontade de
con nuar a crescer. “Procuramos sempre que os nossos
eventos, em principal aqueles que são nossos ‘cabeças de
cartaz’, possam resultar em grandes resultados económi-
cos para o comércio, com a Feira da Caça e Turismo foi
conseguido e com o Carnaval a expecta va é que, mais
uma vez se a njam os obje vos. Queremos fazer sempre
mais e muito melhor”, referiu o autarca.

Nélio Pimentel
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Jovens inves gadores dis nguidos pela Fundação
Calouste Gulbenkian (2016-02-01 08:07)

João Calmeiro e João Vareda, inves gadores da Universi-
dade de Coimbra (UC), foram dis nguidos pela Fundação
Calouste Gulbenkian (FCG), com Bolsas de Es mulo à
Inves gação, no valor de 12.500 euros cada.
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A Prova Real (2016-02-01 08:39)

| Hélio Bernardo Lopes | Há já muitos anos, quando
Mário Soares nos surgiu com a ideia de ingressarmos
na União Europeia – não era este ainda o nome –, ve a
oportunidade de chamar a atenção de três conhecidos
meus e com quem convivia ao tempo para os riscos

que tal ideia comportava, porque eram conhecidas
as nossas caraterís cas, com os naturais limites que
determinavam.

Conhecendo razoavelmente bem a História de Por-
tugal, certamente com imensas glórias, eu nunca
acreditei, como sempre me pareceu coisa naturalmente
evidente, que dessa adesão à Europa pudesse surgir
uma inevitável e imparável convergência com os que a
comandavam ao tempo e que são, como se vê, os que a
con nuam a comandar. São hoje e assim vai con nuar a
ser, ao menos durante todo este século.

Surgiu depois a infeliz ideia de também adotarmos
o euro. E, como certamente todos recordarão bem, bas-
tou a sua entrada em vigor para que, qual salto quân co,
de pronto o custo de vida crescesse num ápice e de modo
sensível. E tudo isto, como por igual se conhece, sem que
os portugueses alguma vez vessem sido consultados.

Como é unanimemente reconhecido, sucedeu-se a
destruição de boa parte da nossa estrutura produ va –
a que exis a e que era a possível –, ao mesmo tempo
que aqui chegava uma longa vaga de dinheiro europeu,
mas que se sabe hoje não ter sido cabalmente aplicada à
luz dos obje vos que estavam traçados. Uma verdadeira
mina para uns bons milhares de concidadãos nossos,
e tudo sempre sem um ínfimo de consequências em
termos de responsabilidade.

É verdade, obviamente, que dispomos hoje de in-
fraestruturas de muito boa qualidade, mormente no
domínio rodoviário. E também ao nível de grandes
estádios de futebol, mas as coisas estão longe de estar
ao alcance da grande maioria dos portugueses. Mas no
verdadeiramente essencial – Saúde, Educação, Segurança
Social – a queda tornou-se crescente a par r de certo
momento, até porque a falsa ideia de que o privado é
excelente, ao passo que o público não tem qualidade,
foi sendo vendida pelos jornalistas, analistas e comenta-
dores de serviço, boa parte deles passados para a área
da atual Direita e vindos das históricas Esquerdas.

Tudo isto e o muito mais que todos conhecem, pra -
camente sem exceção, está hoje perante os nossos
olhos, que já nos mostra, sem um ínfimo de dúvida,
que a União Europeia, apesar de ser hoje um barco à
deriva e uma dolorosa ficção, é, afinal, quem realmente
comanda os des nos dos portugueses, exigindo sempre
mais sacri cios à sua generalidade, ameaçando com
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perigosas qualificações das nossas capacidades e pondo
completamente em causa o real valor da democracia.

Apesar de se viver hoje no dito Estado de Democrá co de
Direito e Social – designou-o assim, há dias, Marcelo Re-
belo de Sousa –, a verdade é que se criou um desemprego
que só muito dificilmente se poderá baixar – já expliquei
porquê –, com a consequente criação de pobreza e de
miséria e com a saída de muitas centenas de milhares de
portugueses para o estrangeiro. Mas foi-se mesmo mais
longe, porque é hoje muito mais di cil conseguir coragem
e lucidez para discu r a presença de Portugal no euro e na
União Europeia que pôr em causa a presença portuguesa
nas an gas províncias ultramarinas durante a II República.

Quem ver o interesse e a coragem de ler o dis-
curso de Salazar no Porto, no Palácio da Bolsa – creio
que em janeiro de 1957 –, nele encontrará uma fiel
previsão de quanto hoje pode observar-se. Muito em
especial a ligação a estratégias estrangeiras por parte da
classe polí ca fora do poder, mesmo que tais estratégias
prejudiquem gravemente o interesse de Portugal e da
grande maioria de todos nós.

É verdade que temos uma democracia formal, e
que até não vem funcionando mal, mas estamos onde
sempre es vemos: na cauda da Europa. Temos coisas
que não nhamos em 1974? Claro! Mas também nesse
ano nhamos o que não nhamos em 1910, de resto
um tempo com muito mais meios que os existentes nos
séculos anteriores. Temos, até, um Nobel da Literatura,
mas que logo tantos desprezaram até onde puderam.

Os portugueses podem agora ver, e bem ao vivo, o
real caráter da União Europeia, para o que basta estar
atento ao caso dos refugiados, à triste figura do Governo
Italiano, com o esconder do seu património escultórico
por razões ridículas, mas, muito acima de tudo, ao cabal
desprezo dos polí cos e dos burocratas de Bruxelas
para com os portugueses e para com a democracia
formal que por aqui se vai ainda pra cando. Enfim, um
lamentável des no que nos foi imposto por muitos dos
que sobrevieram à Revolução de Abril.

Como disse há dias Vasco Lourenço, a propósito da
vitória presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, a
democracia também é isto. E assim digo eu: a democ-
racia também é, como se tem vindo a ver, destruir a
própria independência dos nossos órgãos de soberania,
bem como o que ainda vai restando desta democracia

formal. De verdade, estamos sem futuro, até porque
outros assim decidem por nós. É (para uns quantos),
indubitavelmente, um êxito polí co histórico, porque
esta dita democracia acabou por ser colocada acima da
própria independência do País.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Seguro de vida (2016-02-01 09:14)

| Hélio Bernardo Lopes | Sem rés a de admiração, foi
como escutei as palavras de Pedro Passos Coelho sobre
a sua recandidatura à liderança do PSD. Mas foi com
uma gargalhada que lhe ouvi o lema da candidatura:
“Social-Democracia Sempre!”.

A naturalidade da decisão de se recandidatar só é
acompanhada no atrevimento do lema. E mostra uma
coisa simples, que pôde também já ver-se na recente
vitória de Marcelo Rebelo de Sousa: os portugueses
comem (quase) tudo o que lhes é dado. No plano
polí co, claro está.

Neste caso da decisão já pré-anunciada de Pedro
Passos Coelho tudo bate certo, porque este sabe que
o próximo Presidente da República está a anos-luz de
morrer de amores pela orientação polí ca de Pedro
Passos Coelho e sua equipa. Acauteladamente – não vá
Marcelo tecê-las...–, Pedro Passos Coelho determina-se
já a relegi mar a sua liderança no PSD.

Acontece, porém, que tal medida, sendo ta camente a
única possível por parte de Pedro Passos Coelho, não é
suficiente. Existem outros caminhos que bem poderão
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deitar o atual líder do PSD pela porta fora.

Mas Pedro Passos Coelho não se limitou a pré-anunciar
aa sua recandidatura, antes anunciando, por igual, que
o lema da mesma será “Social-Democracia Sempre!”.
Uma expressão verdadeiramente risível, fazendo lembrar
aquela do dito socialismo democrá co.

E tudo isto no seio de um espaço polí co completa-
mente desnorteado, obje vamente sem outros valores
que não sejam o dinheiro de uma meia dúzia, mesmo
que boa parte dos povos europeus vivam um tempo
que nunca quiseram imaginar a tempo e horas. Hoje,
já sem um mínimo de dúvidas, a famigerada União
Europeia bem poderá ser designada de União Ditatorial
dos Estados Decadentes Europeus, (UDEDE).

Esta inicia va de Pedro Passos Coelho e dos seus
compagnos de route cons tui-se, pois, num autên co se-
guro de vida polí ca: relegi mar-se no plano puramente
polí co-formal na liderança do PSD e re rar margem de
manobra a possíveis adversários que pudessem surgir
com a ideia de recentrar o PSD ao redor dos seus valores
historicamente apregoados.

Abre-se, deste modo, uma porta para um futuro
Bloco Central, possível consequência do imprevisível e
da ação da UDEDE. É (má e natural) é ca na polí ca dos
nossos dias.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Falha em células imunitárias agrava a doença de
Alzheimer, revela estudo da Universidade de Coim-
bra (2016-02-01 09:16)

Uma equipa do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC) descobriu
como algumas células do sistema imunitário perdem a
capacidade de combater a Doença de Alzheimer, con-
hecimento que pode ajudar a encontrar um diagnós co
defini vo.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

"A casa Afundada", exposição de João Jacinto
no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
(2016-02-01 10:16)

"A casa Afundada", uma exposição de João Jacinto foi
inaugurada na passada Sexta-feira e vai estar patente
ao público até ao dia 10 de abril no Centro de Arte
Contemporânea Graça Morais, em Bragança.

[post _ad]

"As árvores, as casas, os objetos ou os rostos que João
Jacinto (Mafra, 1966) transpõe para as folhas de papel
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são sempre os mesmos. Os elementos, encontrados pelo
acaso, são usados numa prá ca diária da pintura e do
desenho que se repete, em séries, até à exaustão.

João Jacinto exercita nesta repe ção incessante, en-
tre a abstração e a figuração, as múl plas variações do
mesmo elemento, que não possui, entre si, mais que uma
mera diferença de aparência, que resulta do modo de
atuar.

A exposição que agora se apresenta reúne um número
significa vo de trabalhos inéditos, maioritariamente de
grande formato, que testemunham a evolução de uma
obra que se vem desenvolvendo em torno de uma pintura
tendencialmente tão monocromá ca como austera e
matérica".

Comissário: Jorge da Costa
Produção: Município de Bragança / Centro de Arte
Contemporânea Graça Morais
Colaboração: Galeria Fernando Santos

Nota biográfica:
JOÃO JACINTO (Mafra, 1966)
Em 1985 iniciou os seus estudos ar s cos na E.S.B.A.L.
Lecionou entre 1989 e 1992 no Ar.co em Lisboa. É, desde
2001, professor na Faculdade de Belas Artes da Univer-
sidade de Lisboa. Expõe, individualmente, desde 1987
e tem par cipado em inúmeras exposições individuais e
cole vas.

A sua obra encontra-se representada em várias coleções
pública e privadas, nacionais e internacionais: CAM –
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, Portugal, Caixa
Geral de Depósitos, Lisboa, Portugal, Colecção António
Cachola –MACE – Elvas, Portugal, Fundação PLMJ, Lisboa,
Portugal, Museu do Chiado (Deposito Isabel Vaz Lopes),
Lisboa, Portugal, Museo Extremeño Iberoamericano
de Arte Contemporaneo, Badajoz, Espanha, Veranne-
man Founda on, Kruishoutem, Bélgica, Art Collectors,
Genève, Suíça, Fine Arts Gallery, Brussels, Bélgica, Renate
Schröder Gallery, Cologne, Mönchengadbach, Alemanha,
Gallery Catherine Clerc, Lausanne, Suíça, Collec on Kier-
baum & Partner, Colónia, Alemanha, Fundação Carmona
e Costa, Lisboa, Portugal, entre outras.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

"Naveg@s em Segurança?" (2016-02-01 10:23)

O IPDJ, I.P., através do Centro Internet Segura, promove
mais uma edição da inicia va nacional designada
Naveg@s em Segurança?, proporcionando às Escolas,
Associações Juvenis e Despor vas, Autarquias, Ins tu-
ições e outras en dades a possibilidade de par cipar
e solicitar a realização de sessões de sensibilização –
workshops – com o objec vo de promover uma cultura
de presença e navegação seguras no mundo digital.
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As sessões decorrem entre 21 de janeiro e 15 de junho de
2016, preferencialmente nas Lojas Ponto JA das capitais
de distrito, a pedido das referidas en dades. sessões
de sensibilização – workshops – com o objec vo de
promover uma cultura de presença e navegação seguras
no mundo digital.

Os workshops, nos quais serão abordados temas rela-
cionados com a segurança no computador pessoal,
navegação inteligente/cri ca, comunicação online, lazer,
redes sociais, vírus e malware, são dirigidos a crianças e
jovens, seniores e também a educadores e comunidade
em geral. sessões de sensibilização – workshops – com
o objec vo de promover uma cultura de presença e
navegação seguras no mundo digital.

A par cipação nas sessões é totalmente gratuita es-
tando aberta a todos os interessados. A inicia va
NAVEG@(S) EM SEGURANÇA? decorre até 15 de junho
de 2016 e as inscrições podem ser feitas em qualquer
altura dentro deste período até dois dias antes do final
do mesmo diretamente numa Loja Ponto JA ou através
do email (geral@ipdj.pt ).

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

O céu de fevereiro de 2016 (2016-02-01 10:34)

O mês começa com um espetáculo rela vamente raro,
visível pouco antes do amanhecer – podem ser observa-
dos ao mesmo tempo todos os objetos do Sistema Solar
visíveis a olho nu (excepto o Sol, claro), algo que já não
acontecia desde janeiro de 2005.

Figura 1: O céu do dia 6 de fevereiro de 2016, por
volta das 7 da manhã. De Oeste para Sudeste, poderão
observar Júpiter, Marte e Saturno pra camente a Sul,
e finalmente o triângulo formando por Vénus, a Lua e
Mercúrio (a Sudeste). (Imagem: Ricardo Cardoso Reis
/Stellarium) Assim, por volta das 7 da manhã do dia 6
de fevereiro, de Oeste para Sudeste, poderão observar
Júpiter, Marte, Saturno (pra camente a Sul), Vénus, a Lua
em quarto minguante e Mercúrio (a Sudeste).ao mesmo
tempo todos os objetos do Sistema Solar visíveis a olho
nu (excepto o Sol, claro), algo que já não acontecia desde
janeiro de 2005.
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Como a Lua se desloca cerca de 12 graus por dia no céu
(como referência, à distância de um braço estendido, um
palmo cobre pouco mais de 20 graus), esta estará a cerca
de 2 graus de Marte no dia 1, a pouco mais de 6 graus de
Saturno no dia 4, e já num finíssimo minguante, no dia
6 formará um triângulo com Vénus e Mercúrio, estando
a 3 graus do primeiro e a quase 5 graus do segundo.ao
mesmo tempo todos os objetos do Sistema Solar visíveis
a olho nu (excepto o Sol, claro), algo que já não acontecia
desde janeiro de 2005.

Este movimento aparente da Lua leva-a a a ngir a
Lua Nova no dia 8, e a chegar ao quarto crescente no dia
15. Já a Lua cheia ocorre no dia 22. A Lua em minguante,
novamente de volta ao céu da madrugada, passará a
apenas 2 graus de Júpiter no dia 24 e terminará o mês a
pouco mais de 6 graus de Marte.ao mesmo tempo todos
os objetos do Sistema Solar visíveis a olho nu (excepto
o Sol, claro), algo que já não acontecia desde janeiro de
2005.

Figura 2: As posições e órbitas dos planetas, como
poderiam ser observadas perpendicularmente ao plano
do Sistema Solar, no dia 6 de fevereiro de 2016. Nesta
imagem o diâmetro e o tamanho das órbitas dos planetas
Júpiter e Saturno foram reduzidos, de modo a caberem na
imagem. Imagem produzida pelo so ware de simulação
do Universo SkyExplorer V3 (RSA Cosmos), usado nas
sessões imersivas do Planetário do Porto – Centro Ciência

Viva. (Imagem: Ricardo Cardoso Reis /Planetário do Porto
– Centro Ciência Viva) Também Vénus se irá aproximar de
Mercúrio, e com ambos a aproximarem-se do Sol, no céu.
Os dois planetas estarão em conjunção (ponto de maior
aproximação entre eles) no dia 13, quando es verem
separados de apenas 4 graus.ao mesmo tempo todos os
objetos do Sistema Solar visíveis a olho nu (excepto o Sol,
claro), algo que já não acontecia desde janeiro de 2005.

A par r do meio de fevereiro, por ser pouco bril-
hante e começar a estar demasiado próximo do Sol,
deixaremos de conseguir ver Mercúrio. Vénus também
irá desaparecer, mas só para o fim do mês, por ser muito
mais brilhante que Mercúrio.ao mesmo tempo todos os
objetos do Sistema Solar visíveis a olho nu (excepto o Sol,
claro), algo que já não acontecia desde janeiro de 2005.

[post _ad]

No entanto, tenham em atenção que este alinhamento
dos planetas é apenas aparente, e resulta da projeção
dos movimentos dos planetas na esfera celeste. Se
conseguíssemos “subir” acima do plano do Sistema Solar,
facilmente veríamos que os planetas não estão, de facto,
alinhados.ao mesmo tempo todos os objetos do Sistema
Solar visíveis a olho nu (excepto o Sol, claro), algo que já
não acontecia desde janeiro de 2005.

E falando no plano do Sistema Solar, quando este é
projetado na esfera celeste, fica reduzido a uma linha
imaginária, conhecida como Eclíp ca. Esta linha define
o trajeto anual do Sol no céu, e por isso interceta todas
as 13 constelações do Zodíaco (incluindo a constelação
ignorada por uma certa pseudociência, de Ofiúco ou
Serpentário).ao mesmo tempo todos os objetos do
Sistema Solar visíveis a olho nu (excepto o Sol, claro),
algo que já não acontecia desde janeiro de 2005.

É ainda (aproximadamente) ao longo desta linha
que se dispõem os planetas visíveis no nosso céu. Por
isso, se têm dificuldade em encontrar as constelações do
Zodíaco, durante o início deste mês, basta seguir a linha
imaginária desenhada pelos planetas, para encontrar
Sagitário (ao lado de Mercúrio e Vénus), Ofiúco, Escor-
pião (com Saturno entre elas), Balança (onde está Marte),
Virgem e Leão (com Júpiter pelo meio).

Boas observações.
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Ricardo Cardoso Reis (Planetário do Porto e Ins tuto de
Astro sica e Ciências do Espaço)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Tudo tem uma explicação (2016-02-02 08:24)

| Hélio Bernardo Lopes | Achei graça à naturalíssima
e mui verdadeira reação de Daniel Oliveira no seu
perfil de Facebook, neste passado domingo, ao referir
que tanto nos habituámos a amochar que já nem é o
confronto que nos assusta, porque até a negociação nos
parece um abuso.

A grande verdade é que os portugueses sempre
foram muito dados a amochar, e pela simples razão
de que pouco ligaram, ao longo de muitas décadas, à
democracia. Um tema sobre que escrevi já bastante e
por diversas vezes. No fundo, é uma materialização da
velha máxima lusitana de o calado é o melhor.

É claro que há muita gente que acha que não deve-
mos ter o descaramento que tem Espanha, França
ou Itália, ou seja, que somos menos Estado e menos
soberano do que cada um deles. A verdade é que esta
realidade é de sempre. Basta recordar as palavras de
uma das nossas personalidades polí cas mais referentes
da III República, a propósito da conversa entre Salazar e
George Ball, em que este sugeriu ao primeiro o apontar

público de um prazo para o início da independência das
an gas províncias ultramarinas.

Salazar, percebendo a mais que evidente falta de
fundamento nos pressupostos do an go Secretário de
Estado de John Kennedy, ouviu-o e não mais lhe ligou.
Hoje, já com uma amplíssima liberdade de informar, esta
acaba por ser u lizada, até pelos par dos e polí cos da
oposição, para defender a subordinação dos interesses
de Portugal e dos portugueses aos ditames da Comissão
Europeia e dos líderes alemães e de mais um ou outro
Estado da atual UDEDE, ou seja, da União Ditatorial dos
Estados Decadentes Europeus. Precisamente os que
há dias nos ofereceram o triste espetáculo de cobardia
perante o líder do Irão, escondendo o nosso património
histórico.

Em tempos, logo após a Revolução de 25 de Abril,
ouvia-se diariamente a afirmação de que lutaríamos
com as armas que nhamos na mão. Dessas armas,
as principais são a História, a Cultura e o Património.
Mas o que agora se pode ver é que as lágrimas derra-
madas pela destruição do património de Palmira são de
simples crocodilo, porque ao nosso próprio património
escondemo-lo. E tudo em troca de pilim. É, em boa ver-
dade, um exemplo vivo da afirmação do Papa Francisco
de que esta economia mata.

Por fim, o ambiente que vai alastrando por todo o
espaço da UDEDE, seja na Hungria, na República Checa
ou na Polónia, seja na Áustria, na Suécia ou na Dinamarca,
sempre ao redor da marginalização a que vêm sendo
sujeitos os refugiados. Realidades que mostram agora
a fantás ca hipocrisia com que sempre foi apontado o
exemplo de Aris des de Sousa Mendes. No fundo, se
fosse hoje, ter-lhe-iam feito o mesmo, ou até muito pior.

Até a França viu já chamada a sua atenção por par
parte do Conselho de Segurança da ONU para as
perigosas consequências do anormalmente extenso
estado de emergência. Aqui está como o meu texto de
há uns três ou quatro anos se mostrou tão acertado
e preven vo: O NAZISMO PODERÁ ESTAR DE VOLTA.
Adaptadamente, já chegou à Europa, agora que a UE se
transformou na UDEDE. A verdade é que tudo tem uma
explicação.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Mirandela prepara a Fly-In da Alheira 2016
(2016-02-02 09:25)

O Aero Clube de Mirandela vai realizar a Fly-In da
Alheira 2016 que decorrerá nos dias 5 e 6 de Março
em simultâneo com a Feira da Alheira de Mirandela.
O evento tem a duração de 2 dias, ficando reservado
para o dia 5 de março (sábado) uma exposição e
demonstração de aeromodelistas e o dia 6 de Março
(domingo) inteiramente dedicado às aeronaves ultra-
leves e ligeiras.

Mirandela prepara a Fly-In da Alheira 2016 O dia 5 tem já
a confirmada a par cipação de vários aeromodelistas que
competem no Campeonato Nacional e no dia 6 a par ci-
pação da Patrulha Fantasma, do Jorge Fachadas (Smoke
Wings) e da Patrulha Tua Wings. O evento está aberto
a par cipantes que pretendam fazer demonstração de
performance ou exibições acrobá cas.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Associado a este evento, garante a organização, haverá
muitos mo vos de interesse. Os pilotos interessados
que pretendam deslocar-se de avião até Mirandelas no
dia 5 (sábado) podem aterrar até às 11:00 sem qualquer
restrição.

Os interessados em par cipar nesta primeira edição
do Fly-In da Alheira 2016 devem obrigatoriamente fazer
a sua inscrição até dia 2 de março de 2016 para efeitos de
planeamento. A Câmara Municipal de Mirandela abriu
uma caixa de correio electrónico para esclarecer todas
as dúvida em acmirandela.flyindalheira@gmail.com. A
inscrição poderá também ser realizada online através do
formulário FLY-IN da Alheira 2016, disponível [2]aqui.
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1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. http://goo.gl/forms/dHYQfP2bXJ

Fenster passam por Portugal, mas actuam só em
Bragança (2016-02-02 09:38)

Os Fenster, banda camaleónica sediada em Berlin,
tocam em Portugal para um único concerto dia 6 de
Fevereiro no Museu do Abade de Baçal, em Bragança,
com a organização da Dedos Bionicos.

”Com base de operações em Berlin, ainda que com
membros Franceses, Estadunidenses e Alemães os
[1]FENSTER são um projeto a pico nas suas formas, mas
também na sua essência. A vos desde 2010, sempre no
plantel desse olimpo da indietronica que é a Morr Music,
levaram a sua aposta no experimental hibrido e pop folk
até derivar no recente e corajoso salto ao vácuo que é o
recente “Emocean” (2015).
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IFRAME: [2]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=421617316/size=small/bgcol=fff
fff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [3]Emocean by FEN-
STER

Realizado como banda sonora conceptual para um filme
imaginário, o disco derivou uma vez gravado num desafio

tânico que orgulharia a Werner Herzog; transformar em
realidade a hipoté ca longa-metragem e erguer a casa
que começaram pelo telhado. Pelo caminho dizem ter
avistado o abismo da loucura, mas não em vão, o resul-
tado é um inclassificável lençol que bebe de Popol Vuh ou
Brian Eno no som, e uma autorreferencial mistura de doc-
umentário e alucinada ciência ficção que aponta a Von-
negut no visual. A coisa promete…”
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1. http://www.youtube.com/embed/xD7bCGo8YyY?&rel=0&aut
oplay=1
2. https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=42161731
6/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/transparent
=true/
3. http://fenster.bandcamp.com/album/emocean-2

Despor vo de Chaves solidário com o Orien-
tal deixa transparecer a verdadeira natureza dos
trasmontanos (2016-02-02 10:15)

Os transmontanos são solidários. Os transmontanos
sabem receber. Os transmontanos são boas pessoas.
Estas são frases ouvidas vezes sem conta, mas quando
chega a hora de provar, a verdadeira natureza do ser
transmontano vem naturalmente ao de cima. A prová-
lo está a acção do passado fim-de-semana, levada a
cabo pelo Grupo Despor vo de Chaves. A história é
simples e conta-se em meia dúzia de frases.

Despor vo Chaves solidário com o Oriental deixa
transparecer a verdadeira natureza dos trasmontanos O
Oriental de Lisboa veio até Trás-os-Montes para defrontar
o Despor vo de Chaves num jogo a contar para a 27.ª
jornada da Segunda Liga. O desafio acabou num empate
e tudo teria decorrido de forma normal se a seguir ao
encontro de futebol, quando a equipa do Oriental já
se deslocava no seu autocarro com des no a casa, não
sofresse um percalço.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

De regresso à capital, o autocarro onde seguia a equipa
de Marvila sofreu uma avaria, e todo o staff e atletas
ficaram “bloqueados” na estação de serviço de Vidago,
sem meios para regressar a casa e sem se ter alimentado
depois do jogo.

Perante o aviso de alerta, a direcção do clube de
Chaves colocou de imediato as rivalidades resultantes do
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jogo que acabava de ser disputado e diligenciou todos
os meios ao seu alcance para prestar apoio à equipa
adversária.

Em pouco tempo, os jogadores do Chaves e a di-
recção do clube transmontano mobilizaram todos os
meios e os meios dos amigos para ir buscar a equipa
do Oriental re da na estação de serviço e transportá-la
para Chaves, onde lhe ofereceram uma refeição num
restaurante da cidade e o abrigo no Hotel Forte de São
Francisco.

A a tude dos despor stas do Chaves está a deixar
todos os transmontanos orgulhosos, mostrando que
ainda há fair play no desporto.

[post _ad]

Também a reacção dos responsáveis do Oriental de Lisboa
não se fez esperar e numa postagem deixada no facebook
o seu presidente deixa a seguinte mensagem de agradeci-
mento: “no regresso a casa após o jogo de ontem, o nosso
autocarro avariou e ficou impossibilitado de prosseguir a
viagem de regresso a Lisboa. Em nome do Clube Oriental
de Lisboa, aqui fica o agradecimento do Presidente José
Fernando Nabais ao Grupo Despor vo de Chaves e em
especial ao seu Presidente pelo pronto auxílio disponibi-
lizado na resolução do problema. O sonho está vivo!”.
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"Graça Morais na Colecção da Fundação Paço
D’Arcos", em exposição no Centro de Arte Contem-
porânea de Bragança (2016-02-02 12:51)

“Graça Morais na Colecção da Fundação Paço D’Arcos",
uma exposição de pintura e desenho da pintora trans-
montana vai estar patente ao público no Centro de Arte
Contemporânea de Bragança até ao dia 26 de junho.
Comissariada por Jorge da Costa e em Coprodução
com o Município de Bragança, esta exposição tem a
colaboração da Fundação Paço D‘arcos, que assim

permite expor na capital nordes na um número muito
significa vo de obras de Graça Morais.

"Iniciada em 1991, a Coleção da Fundação Paço d‘Arcos
reúne hoje um número muito significa vo de obras de
Graça Morais, capaz mesmo de refle r uma boa parte do
seu longo e prolixo percurso ar s co.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Consolidada no gosto e no entusiasmo do colecionador,
foi por intermédio e recomendação de Paula Rego que,
em meados da década de 1980, José Pedro Paço d‘Arcos
conheceu e se interessou pelo trabalho de Graça Morais,
acompanhando desde então, atenta e apaixonadamente,
a evolução da sua carreira.

Obras como Interdito e Transfigurado e o Mistério
do Úl mo Instante, ambas de 1987, foram as primeiras
escolhas de uma coleção que é atualmente, pelo número
de obras, séries, temas, técnicas e períodos nela reunidas,
a mais representa va do trabalho da ar sta. Já apresen-
tada em diversas exposições nacionais e internacionais,
cada obra da presente coleção encerra simultaneamente
histórias e memórias desta longa relação de proximidade
e amizade entre a ar sta e o colecionador, mesmo
daquelas que não conseguiu adquirir, como a Pietà de
1987, ainda hoje almejada pelo criador da coleção, para
quem “os quadros também se namoram”.
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[post _ad]

Balizada entre 1977 e 2008 e em permanente atualiza-
ção, a coleção agrega, entre outros, um núcleo forte de
trabalhos das décadas de 1980 e 1990, com especial
enfoque para séries como Sagrado e Profano, As Más-
caras, Cabo Verde, Diários do Japão, Os Meus Brinquedos
ou o Mundo à Minha Volta, a maioria apresentadas no
CACGM pela primeira vez".

Comissário: Jorge da Costa
Coprodução: Município de Bragança / Centro de Arte
Contemporânea Graça Morais
Colaboração: Fundação Paço D‘arcos
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Está a chegar o carnaval mais genuíno de Portugal
(2016-02-03 15:32)

Vive-se a tradição, segundo rituais an gos de origens
perdidas no tempo. Os Caretos de Podence são cabeça
de cartaz do Entrudo Chocalheiro, o Carnaval Mais
Genuíno de Portugal. O programa inicia com o desfile
noturno, nas ruas da cidade, este ano ainda com mais
novidades.

Costuma-se dizer que a vida são dois dias e que o
carnaval são 3, mas em Macedo de Cavaleiros, onde a
tradição se mantém viva, as fes vidades do entrudo são
comemoradas ao longo de 4 dias, de 6 a 9 de fevereiro.

[post _ad]

O programa é diversificado, dirigido para toda a família.
Pon ficam os Caretos de Podence, com os seus trajes
únicos, cheios de cor e de ruidosos chocalhos, cumprindo
o ritual da fer lidade de “chocalhar” as raparigas
solteiras (na realidade nenhuma mulher escapa), mas
acrescentam-se muitas outras a vidades: ronda das
tabernas, raid fotográfico, passeios pedestre e de burro,
workshop de máscaras ou os pregões casamenteiros.

Nélio Pimentel
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Primeira a vidade do projeto “Colorindo as
Tradições” reuniu idosos e crianças (2016-02-04 08:14)

O Cine-Teatro de Torre de Moncorvo recebeu no passado
dia 29 de janeiro, a a vidade “Era uma vez…”, organi-
zada no âmbito do projeto “Colorindo as Tradições”.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/colorirtrad.html

Os protagonistas desta inicia va foram os idosos das IPSS
que representaram em palco as tradições e os costumes
das suas aldeias ou freguesias. Presentes es veram
também alguns alunos do Agrupamento de Escolas de
Torre de Moncorvo, que assis ram e interagiram com os
mais idosos.
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Par ciparam a Santa Casa da Misericórdia de Torre de
Moncorvo e Centro Social da Lousa com a interpretação
de uma música tradicional e dois poemas.

Seguiu-se a projeção de um filme sobre o Lagar Comu-
nitário da Cera e um outro sobre a aldeia de Felgueiras,
estando presente o úl mo cerieiro de Felgueiras que
explicou ao público presente como se faziam as velas e os
círios. O Centro Social e Paroquial de Carviçais apresen-
tou uma história cantada e o Centro Social e Paroquial do
Larinho convidou duas jovens que interpretaram alguns
temas populares.

Este espetáculo contou com uma par cipação muito
especial, a da Associação de Pais e Amigos do Diminuído
Intelectual (APADI) de Bragança, que terminaram a
sessão com o cantar dos reis.

[post _ad]

A inicia va é promovida pela Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo, no âmbito da Rede Social de Torre de
Moncorvo.

A próxima a vidade realiza-se dia 5 de Fevereiro
com a par cipação conjunta das IPSS’s do concelho
com os alunos do Agrupamento de Escolas de Torre de
Moncorvo no Corso de Carnaval.

Luciana Raimundo
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O inventor: projeto europeu quer criar tecnolo-
gia vanguardista de apoio às indústrias cria vas
(2016-02-04 08:46)

Inves gadores de seis países europeus e uma empresa
de So ware uniram-se em consórcio para desenvolver
uma tecnologia vanguardista de apoio às indústrias
cria vas, através da simulação da cria vidade humana
nos computadores.
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Trindade Coelho (2016-02-04 08:53)

| Cláudio Carneiro |

Dis nto conterrâneo, embevecido

Eis-me con go aqui, no Mogadouro,

Em franca cavaqueira, olhando o Douro

Um tanto quanto velho e poluído.

Mudou-se o tempo, nada faz sen do!

O que havia, de outrora, dera o estouro,

O presente, Trindade, é um desdouro,

Nem um resquício, tudo foi perdido.

Parte do nosso Povo anda na Espanha,

Que é lá, para comer, que pão se ganha,

Estão por cá os campos sem amanhos.

Escreveres, de novo, outros amores?

Não existem Candanas, nem Maçores,

Nem malhadas, nem hortas, nem rebanhos.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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A maravilha europeia (2016-02-04 08:57)

| Hélio Bernardo Lopes | Já hoje ninguém duvida do
desastre a que chegou a União Europeia, por mim
designada agora por UDEDE, ou seja, União Ditatorial
dos Estados Decadentes Europeus. Ninguém já duvida
da realidade hoje presente no con nente europeu,
embora uma ligeira minoria se mostre colada àquela
estrutura. Ou porque beneficia lautamente da mesma,
ou porque já não tem a coragem de expor a realidade
que já todos veem.

Foi, pois, muito interessante a entrevista concedida
por Por rio Silva, do PS, ao i, dado que teve aí a coragem
que tem faltado a tantos outros. Ainda assim, con nua
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a persis r num erro de há muito evidente, mas que
é di cil de ultrapassar, tal foi a dimensão do mesmo.
Assim, o entrevistado conta-nos, na sua entrevista, que
há responsáveis em Bruxelas que têm andado a chamar
jornalistas para, em off, envenenar a comunicação social
contra Portugal, mostrando documentos que deviam ser
reservados e dando pretensas explicações que são afinal
falsidades. Bom, caro leitor, nem duvido um mínimo
desta afirmação de Por rio Silva.

Há já muitos anos que ve a oportunidade de perceber
que a União Europeia – a União Ditatorial dos Estados
Decadentes Europeus – é hoje comandada, de facto,
pelo Par do Popular Europeu, centrado o seu poder na
Alemanha de Angela Merkel. Trata-se, indiscu velmente,
da aplicação de um modelo ideológico imposto a todos
os povos europeus e que deita completamente por terra
a vontade dos cidadãos expressa em eleições livres.

Acontece que Por rio Silva fica bastante longe de
reconhecer alguns dados muito importantes da atual
situação. Portanto, vejamo-los. Em primeiro lugar,
a realidade que corretamente aponta só foi possível
porque os par dos da an ga Internacional Socialista –
PS, PSOE, PASOK, Trabalhistas, PSI, PSF, etc. – deram
todo o seu apoio ao modelo que agora, com toda a
correção, apontam como fora de tudo o que sempre terá
suportado a construção europeia. Sem eles e a sua infeliz
intervenção o desastre de hoje nunca podia ter chegado
ao que se vê.

Em segundo lugar, Por rio Silva esquece que o fim
da URSS, com tudo o que consigo arrastou, teria sem-
pre de potenciar o desenvolvimento do imperialismo
norte-americano, ao mesmo tempo que favoreceu a
incontrolável globalização, apoiando, em toda a linha, o
modelo neoliberal: desprezo pelas pessoas e pela sua
dignidade, com o dinheiro e o lucro como únicas refer-
ências supremas. Para os escroques que hoje lideram o
mundo, só a morte consegue preocupar.

Em terceiro lugar, olhando o caso português, a grande
verdade é que José Sócrates tudo fez para não recorrer
ao resgate. Tinha até conseguido o apoio de Merkel
– portanto, também da famigerada União Europeia, a
minha União Ditatorial dos Estados Decadentes Europeus
– para o seu PEC IV. Acontece, como se sabe bem, que o
Presidente Cavaco Silva se remeteu, por essa altura, ao
silêncio, com o PSD e o CDS/PP a exigirem o recurso ao
resgate, mas por igual com Mário Soares a elogiar Pedro

Passos Coelho – era o tal polí co simpá co e com quem
se podia dialogar – e a gritar a Sócrates, em sua casa, que
o FMI não era um papão, até porque ele mesmo já lhe

nha recorrido por duas vezes. Como se vê hoje, não era
um papão, porque era, isso sim, um inferno terreno.

Em quarto lugar, Por rio Silva também evita recon-
hecer o facto de que os tais pais fundadores nunca
apresentaram um plano para o que quer que fosse. Pre-
tenderam apenas criar uma espécie de Nações Unidas ao
nível europeu, embora sem conseguirem compreender
que a Europa, naturalmente, comporta conflitualidade
no seu seio, dado que a História assim o determina. Se
a guerra, em geral, já é coisa natural, a conflitualidade
de interesses no seio da Europa é um dado definitório.
Temos provas, mais diretas ou menos, a cada dia que
passa.

Em quinto lugar, também não tem razão o entrevis-
tado quando compara – e bem – a União Ditatorial dos
Estados Decadentes Europeus com a velha URSS, embora
com a primeira sem KGB. E a razão é simples: ainda
não chegou a criação aberta dessa estrutura repressiva,
porque já vamos a caminho. De resto, a democracia
perdeu cabalmente o seu sen do lógico, visto que a
vontade dos cidadãos deixou de poder materializar-se
através de eleições. As eleições são hoje uma simples
forma, mas com resultados, sempre que a Esquerda
vence, inaplicáveis. Por isso eu mesmo expliquei, um
dia, a um conhecido meu, que gritava diariamente
em nome do socialismo democrá co: não vê que a
democracia só serve se for a Direita a ganhar?! Já lá
vão mais de vinte anos, e a coisa era já assim e bem visível.

E, em sexto lugar, esta questão per nente: perante
o que nos conta Por rio Silva e em face de quanto e vê a
cada dia que passa, já pra camente sem uma democracia
minimamente efe va, o que se propõem fazer os que por
aí andaram a defendê-la e a bater-se contra a II República
e contra Salazar? Com uma democracia obje vamente
inexiste, com gente estrangeira não eleita a ditar o que
cada Estado pode fazer, com os Estados já tratados como
de primeira ou de segunda, o que se propõem fazer os
históricos democratas de sempre? Bom, Por rio Silva
nada diz sobre tudo isto.

Em tudo o que nos diz na sua interessante entre-
vista Por rio Silva tem a mais cabal razão. Fica apenas a
faltar uma iden ficação do caminho a seguir para lá do
atual, que é o de con nuarem os nossos polí cos do PS,
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PSD e CDS/PP a dizerem-se campeões do europeísmo,
mas já com a União Europeia reduzida à tal União Dita-
torial dos Estados Decadentes Europeus. Por rio Silva
compara a União Europeia de hoje à velha URSS, embora
sem KGB. E então? Que fazer? Ficamos com o silêncio
europeísta dos polí cos do PS, PSD e CDS/PP. E – note-se
– os dois úl mos cons tuem autên ca claque de apoio
aos ditames da famigerada União Europeia, hoje a União
Ditatorial dos Estados Decadentes Europeus. A tal URSS
sem KGB.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Hoje é Dia Mundial de Luta Contra o Cancro
(2016-02-04 09:15)

No dia 4 de fevereiro assinala-se o Dia Mundial de
Luta contra o Cancro e Sociedade Portuguesa de Of-
talmologia lembra que o re noblastoma é um tumor
ocular maligno que tem origem nas células imaturas
da re na cujo diagnós co e tratamento atempados são
essenciais.

“Quando é tratado numa fase em que ainda está confi-
nado ao globo ocular, a taxa de sobrevivência é superior
a 95 por cento, mas cai de forma abrupta quando o tumor
invade estruturas à volta do olho (órbita) ou desenvolve
metástases à distância, podendo levar à morte”, explica
Guilherme Castela, o almologista da SPO.

O diagnós co atempado deste po de tumor tam-
bém é importante porque pode evitar a necessidade de
re rar o olho e permi r que as crianças não percam a
visão completamente.

Em 90 por cento dos casos o tumor manifesta-se
antes dos 5 anos, sendo a idade média de diagnós co os
12 meses nos casos bilaterais e 24 meses nos unilaterais.
Este po de tumor afeta mais frequentemente um olho -
unilateral - (75 por cento dos casos), mas também pode
ser bilateral e até trilateral, se chegar à região cerebral
da glândula pineal.
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Os re noblastomas podem ser hereditários (40 por cento
dos casos) e, por isso, é importante o estudo gené co
das famílias, acrescenta Guilherme Castela.

A principal manifestação clínica deste tumor é a
Leucocória (pupila branca) e ocorre em 60 por cento dos
casos. Guilherme Castela explica que “o tumor cresce
dentro do olho e apresenta um reflexo branco que se
vê pela pupila. Este reflexo também pode aparecer nas
fotografias com flash, deixando de aparecer o pico
«olho vermelho». Nestes casos chama-se fotoleucocória”.

A pesquisa do reflexo vermelho é a forma mais eficaz
para diagnos car precocemente este tumor, acrescenta
o especialista, recomendando que seja realizada por
todos os pediatras e o almologistas. “Todas as crianças
devem ser rastreadas desde que nascem e pelo menos
até aos 5 anos de idade”, diz Guilherme Castela.

Outra forma de apresentação menos frequente é o
estrabismo convergente (desvio do olho para dentro)
que pode ocorrer em 20 por cento dos casos.

[post _ad]

O tratamento do re noblastoma pode ser sistémico
(quimioterapia e radioterapia), mas cada vez mais, com a
evolução dos tratamentos, se u lizam tratamentos locais
no olho.

A quimioterapia supra-sele va da artéria o álmica
(QSAO) e a quimioterapia intravítrea (QTiv) são as formas
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locais de quimioterapia cada vez mais u lizadas. Estes
novos tratamentos estão a ser feitos em Portugal desde
2015, permi ndo que neste momento seja possível
fazer o tratamento integral destes tumores em Portugal,
explica Guilherme Castela.

No nosso país registam-se cerca de 10 novos casos
por ano de re noblastoma, cuja incidência ronda
1/18.000 crianças. Este tumor representa 3 por cento de
todos os tumores em crianças até aos 15 anos de idade e
não apresenta predileção por género ou raça.
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Aldeia de Felgueiras recebeu percurso pedestre da
“Rota dos Cerieiros” (2016-02-04 09:30)

Teve lugar no passado dia 31 de Janeiro, em Felgueiras,
a Rota dos Cerieiros, que contou com a presença de
cerca de 90 par cipantes.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/cereeiros2.html

Sendo que o fabrico da cera em Felgueiras remonta pelo
menos ao início do séc.
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XIX e conheceu grande expansão, tornando-se o maior
centro produtor e distribuidor da região, a União de
Freguesias de Felgueiras e Maçores com o apoio da Câ-
mara Municipal de Torre de Moncorvo organizaram este
percurso pedestre que além das belíssimas paisagens dá
a conhecer a sua iden dade e as suas tradições.a de 90
par cipantes.

A rota dos cerieiros desenrola-se pelos caminhos us-
ados an gamente nas lides comunitárias do povo de
Felgueiras quer na produção de mel, na confeção de
velas e círios ou nas eiras comunitárias onde a população
ia malhar os cereais. a de 90 par cipantes.

A caminhada teve início no Largo da Igreja Matriz
de seguida desenrolouse pela Fonte, Largar Comunitário
da Cera, tanque da Couraceira e casa do embaixador
Armando Mar ns Janeira.a de 90 par cipantes.

[post _ad]

O percurso passou pela eira do meio e pelos palheiros,
seguindo junto da ribeira de Santa Marinha, onde se
puderam observar as ruínas dos moinhos e várias silhas
ou muros apiários. Destaque também para a passagem
pela capela de Nossa Senhora dos Prazeres, usada para
devoção pelas famílias que moravam nos moinhos, ao
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longo da ribeira de Santa Marinha. Foram elas que
iniciaram a tradição da festa da Pascoela, que todos os
anos se realiza nesta capela, uma semana depois da
Páscoa.

Luciana Raimundo
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ZASNET aprova regulamento de u lização da marca
Meseta Ibérica (2016-02-04 09:45)

A Assembleia-geral do AECT ZANET, em reunião or-
dinária do passado dia 1 de fevereiro, aprovou o
regulamento de u lização da marca Reserva de Biosfera
Transfronteiriça Meseta Ibérica (RBT Meseta Ibérica).

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/zasnete2.html

Este documento estabelece as regras de u lização desta
marca de qualidade por en dades e empresas sediadas
no território da RBT Meseta Ibérica, com selo dis n vo
da UNESCO, com o obje vo de valorizar o turismo, os
produtos endógenos e os serviços, quer a nível nacional
(Portugal e Espanha) quer a nível internacional, da Maior
Reserva Transfronteiriça da Europa.
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Com este obje vo será estabelecido, de imediato, um
plano de ação que contempla reuniões com os mu-
nicípios, as juntas de freguesia, as escolas, o Sistema
Cien fico e Tecnológico, os diferentes agentes sociais e
económicos e as suas associações representa vas, de
forma aumentar o grau de pertença da população à RBT
Meseta Ibérica para conseguir também atrair um maior
número de visitantes.

Avançará, ao mesmo tempo, o projeto de sinaliza-
ção da Reserva de Biosfera para a valorização económica
dos serviços associados ao património natural e cultural,
numa lógica de desenvolvimento sustentável par cipa-

vo, capaz de gerar valor acrescentado, que beneficie
organismos públicos, agentes económicos e sociais, com
o traçado de i nerários turís cos transfronteiriços.

[post _ad]
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Nesta reunião foi ainda aprovado o Órgão de Gestão da
Reserva de Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica. O
órgão execu vo é composto pela Gestora da Reserva
(que acumula funções com a direção do AECT ZASNET),
uma Coordenadora para o território português e uma
Coordenadora para o território espanhol, que estarão
em permanente contato.

A par r desta data, Zamora passa a acolher a sede
espanhola da Reserva da Biosfera Transfronteiriça
Meseta Ibérica.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/z
asnete2.html
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Presidente da Junta de Freguesia dos Olmos renun-
cia ao cargo (2016-02-04 10:17)

O Par do Socialista de Macedo de Cavaleiros deu
conhecimento da renúncia ao cargo por parte do
Presidente da Junta de Freguesia dos Olmos. Fernando
Francisco Ventura foi eleito pelo PS nas úl mas eleições
autárquicas e agora renuncia ao cargo que ocupou nos
úl mos anos por mo vos pessoais.

Aldeia de Olmos A renúncia foi jus ficada por mo vos de
saúde que, segundo informa a estrutura local do PS, “não
permi am a con nuidade no cargo com a disponibilidade
e dedicação que até ali nha sido caracterís ca do seu
trabalho enquanto presidente de Junta”.
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Em comunicado endereçado à imprensa, a concelhia do
Par do Socialista diz lamentar a situação por “não poder
con nuar a contar com a par cipação do Sr. Fernando
Ventura que, em todo este tempo, foi um exemplo de tra-
balho e dedicação à sua população e sempre dignificou,
tanto o seu grupo de trabalho como o par do que, sob a
sigla foi eleito”.

O Par do Socialista, na voz do presidente da Comis-
são Polí ca concelhia, Pedro Mascarenhas, também
jus fica neste comunicado a forma como foi efectuada
a transição do cargo que agora é ocupado por Maria
Adelaide Paúlos Rocha.

[post _ad]

“Não sendo esta situação comum, é no entanto normal
e devidamente prevista em lei, e foi no estrito cumpri-
mento da legislação aplicável que a nova Presidente
da Junta de Freguesia, Maria Adelaide Paúlos Rocha,
tomou posse. A nova Presidente de Junta contará com
o apoio do Secretário Abílio Jorge Carvalho Duarte e da
Tesoureira Ana Lúcia Ventura Fernandes”, refere-se no
comunicado.

O Par do Socialista de Macedo de Cavaleiros, manifesta
também “o seu incondicional apoio e total confiança
polí ca ao execu vo da Junta de Freguesia dos Olmos”.
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Autarquia promete o maior desfile de carnaval de
sempre (2016-02-04 14:48)

Com mais grupos, mais par cipantes, muita mais cor,
muito fogo e mo vos de interesse. O cortejo de Car-
naval noturno de Macedo de Cavaleiros, que se realiza
no sábado, a par r das 21:30H, será o maior de sempre,
no concelho e no Nordeste Transmontano.

[post _ad]

O Padre António Fontes, conhecido de todos pelo
Congresso de Medicina Popular em Vilar de Perdizes,
Montalegre, vai estar presente para fazer a queimada,
que será servida ao final da noite, e esconjurar todos os
males, afastar os maus-olhados e libertar os espíritos.

Em frente aos Paços do Município, no Jardim 1º de
Maio, após o cortejo, todos são convidados a beber a
espirituosa queimada, a assis r ao espetáculo de luz e
fogo, e à queima do Entrudo da cidade, maléfica figura
de 5 metros de altura.

Antes, no desfile, além dos grupos de associações
locais, juntam-se um grupo de escuteiros de Braga, outro
do programa de Erasmus de Vila Real, da Escola Miguel
Torga e os Caretos de Salsas e Parada, para também com
os Caretos de Podence, cabeças de cartaz, iniciarem da
melhor forma o Entrudo Chocalheiro 2016.
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Maria Teresa Carvalho Gonçalves (2016-02-05 00:02:04)
Muito interessantes estas viagens ao passado .É extrema-
mente salutar recuperar as nossas tradições (sou transmon-
tana ,de Mirandela ).Também nestes úl mos anos ,surgiram
vários transmontanos ,que impulsionaram a retorno dessas
tradições .Além do conhecidíssimo Padre Fontes ,temos
o Prf.António Tiza ,o Dr.Antero,em Mogadouro ,o ex nto
Dr.Amadeu Ferreirae muitos mais que nos presenteiam com
os seus saberes .A todos eles ,o meu/nosso agradecimento
. Maria Teresa Afonso Carvalho Gonçalves ,uma vossa
admiradora .

A entrevista do Ministro do Negócios Estrangeiros
(2016-02-05 08:43)

| Hélio Bernardo Lopes | Reves u um interesse muito
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elevado a hora de que os portugueses puderam dispor
para acompanhar as considerações do Ministro dos
Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que é
também a segunda personalidade na hierarquia deste
Governo de Portugal, liderado por António Costa e
suportado na Assembleia da República pelo PS e pelos
par dos da Esquerda.

Claro que quem sempre acompanhou as suas análises no
Polí ca Mesmo, da TVI 24, conduzido por Paulo Maga-
lhães, nunca terá do dúvidas sobre a elevada craveira
de Augusto Santos Silva, e tanto no plano estritamente
polí co, interno ou internacional, mas por igual ao nível
da sua dominação dos temas da Economia e das Finanças
– é professor catedrá co da Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, embora na área da Sociologia –,
como por igual no da cultura geral, incluindo a ligada à
sempre essencial área das humanís cas.

Em complemento – um importan ssimo comple-
mento –, Augusto Santos Silva tem um currículo polí co
invejável, tendo desempenhado as funções de Ministro
da Cultura, Ministro da Educação, Ministro dos Assuntos
Parlamentares e Ministro da Defesa Nacional, também
com responsabilidades na essencial área da Comunicação
Social, e sendo agora Ministro dos Negócios Estrangeiros
e numa situação hierárquica semelhante à de um Vice-
Primeiro-Ministro. Ou seja, um currículo de fazer inveja à
grande maioria dos polí cos portugueses e para lá destes.

Mas teve ainda a oportunidade de intervir como co-
mentador polí co, tanto ao nível da opinião em jornais
nacionais, como também no mui qualificado programa,
OS PORQUÊS DA POLÌTICA, no Polí ca Mesmo da TVI
24. Tive a oportunidade, em situações as mais diversas,
de testar o apreço de gente de áreas polí cas diame-
tralmente opostas perante os comentários de Augusto
Santos Silva naquele seu programa, sendo fortemente
unânime a opinião dos meus familiares, amigos ou
conhecidos. Estando em Portugal, como usualmente, o
seu programa teve um fim pouco lógico e quando menos
seria de esperar.

Por fim, Augusto Santos Silva mostrou uma coragem
muito pouco presente no seio da nossa sociedade,
incluindo a classe polí ca, porque de pronto veio a
terreiro salientar a men ra que se tentou lançar sobre
o seu colega António Sampaio da Nóvoa, ao redor das
provas de agregação de José Luís Saldanha Sanches. De
resto, o que realmente se havia passado foi até exposto

publicamente por Saldanha Sanches.

Esta entrevista, porém, mostrou que Augusto San-
tos Silva é, indiscu velmente, um homem de Estado. E
isto porque sempre nela soube mostrar a sua opinião,
mas usando a elegância muito pica da nossa qualificada
escola diplomá ca. E tanto no respeitante ao que se vem
passando entre Portugal e a Comissão Europeia, como no
domínio puramente interno, incluindo a estabilidade ao
nível dos par dos que suportam o Governo de António
Costa na Assembleia da República.

Por fim, tudo quanto referiu ao nível dos grandes
problemas que hoje vêm deitando por terra a dita União
Europeia, e que têm de ser enfrentados e resolvidos,
se se quiser dar um novo alento à melhor designada
União Ditatorial dos Estados Decadentes Europeu – a
minha UDEDE –, bem como todas as considerações que
expôs sobre o nosso cocidadão António Guterres, hoje
candidato ao cargo de Secretário-Geral da Organização
das Nações Unidas. Obje vamente, é di cil encontrar
uma outra personalidade, poli camente disponível, com
tamanha qualidade a todos os níveis, vasta experiência
polí ca e tão bom conhecimento da grande estrutura
que, se houver verdade e bom senso polí co, irá dirigir.
Uma eleição que será também mais um sinal do estado
da polí ca mundial.

Como há rias referi, Augusto Santos Silva, de parce-
ria com António Costa e António Guterres – se não vier
este a ser o escolhido para a ONU –, é um concidadão
nosso com perfil mais que suficiente para uma candi-
datura ao alto cargo de Presidente da República, de
preferência apoiada pelas forças polí cas mais ligadas à
defesa dos grandes valores da liberdade, da dignidade
humana, e tudo virado para um Portugal melhor e com
um futuro perce velmente seguro.
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Sociedade Portuguesa de Oncologia mostra outra
face do cancro (2016-02-05 09:28)

A Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO), com o
apoio da Janssen, companhia farmacêu ca do grupo
Johnson & Johnson, pretende assinalar este ano o Dia
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Mundial Contra o Cancro com uma mensagem posi va
e encorajadora, dirigida a todos os que, direta ou
indiretamente, enfrentam esta doença. Mostrar que
o cancro não é o fim, que pode ser superado e que
cada vez mais é uma doença prevenível e curável são
os obje vos da campanha de sensibilização, que será
lançada no dia 4 de fevereiro.

In tulada “As Faces do Cancro”, a campanha de sensibi-
lização centra-se num vídeo onde são mostradas histórias
de quem vive com cancro, de familiares e de profissionais
de saúde que dão a conhecer par cularidades da sua
vida, mostrando que é possível ter uma vida tão normal
quanto possível para além do cancro.

«Gosto do meu corpo, do meu peito, do que ele
representa», sinte za Alexandra Silva, sobrevivente
de cancro da mama, mas feliz. «Aqui os riscos são
diferentes (…), mas é assim a vida é um risco», diz Paula
Rodrigues, enfermeira no IPO de Lisboa, comparando a
sua profissão no IPO com a função de diretora num clube
de pa nagem ar s ca. Estas são duas das “Faces do
Cancro” apresentadas na primeira pessoa e em discurso
direto.
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E porque é preciso mudar hábitos e mentalidades, a cam-
panha assenta também no site www.asfacesdocancro.pt.

«Ao lançar esta campanha, a SPO pretende chamar
a atenção dos portugueses para o cancro, uma doença

que toca muitas faces, seja direta ou indiretamente, e
que merece ser conhecida melhor pela população.»,
afirma Gabriela Sousa, presidente da SPO.

«Es ma-se que a meio deste século, 50 % da popu-
lação tenha cancro em alguma fase da sua vida. Será
uma doença que poderá ser prevenida e tratada, quase
à semelhança de outras doenças crónicas. Para isso, o
caminho passa por evitar fatores de risco, criar novos
meios de diagnós co, aumentar os rastreios, promover
polí cas de prevenção, procurar ter tratamentos cada
vez mais eficazes e, sobretudo, por manter a população
informada. E esta é a principal mensagem que procurá-
mos passar com “As Faces do Cancro”», conclui.

Para o diretor-geral da Janssen Portugal, José Anto-
nio Burón, esta deve ser uma “causa de todos” e, por
isso, “a Janssen não quis deixar de juntar a sua face a
esta campanha”.

José Antonio Burón assevera que na Janssen sabem
“que a gestão eficaz desta doença vai além da disponi-
bilização de medicamentos que prolonguem a vida do
doente” e apela à “par cipação de todos para travar
esta doença, seja através da adoção de um es lo de
vida saudável, do apoio àqueles que têm cancro ou do
diálogo constru vo que visa alterar perceções e mudar
realidades.”

O cancro é uma doença que surge com a própria
evolução da espécie. O cancro já a nge uma em cada
três pessoas e espera-se que a nja metade da população
a meio do século.

Anualmente são diagnos cados 40 a 45 mil novos
casos no país. Entre 20 a 25 mil morrem de doença
oncológica, a segunda causa de morte em Portugal,
depois das doenças cardiovasculares.

O envelhecimento da população, bem como as al-
terações dos es los de vida são apontados como os
responsáveis por este cenário. Tendo estes fatores
em mente, “As faces do cancro” pretendem incitar a so-
ciedade portuguesa a mudar hábitos e comportamentos.

Para mais informações: www.asfacesdocancro.pt
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Sobre a Sociedade Portugal de Oncologia
A Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) é uma asso-
ciação sem fins lucra vos que colabora com Ins tuições
públicas e privadas, vocacionadas na luta contra o cancro.
As suas finalidades prendem-se com o estudo e a inves -
gação no âmbito da Oncologia, em todas as suas facetas,
nomeadamente epidemiologia, prevenção, profilaxia,
diagnós co, tratamento, reabilitação e aspetos psicosso-
ciais da doença. A SPO tem vindo a desenvolver projetos
de sensibilização junto dos utentes, das comunidades
polí ca e médica, de modo a alertar para a prestação de
cuidados aos doentes oncológicos.

Sobre a Janssen
A Janssen, empresa farmacêu ca do grupo Johnson
& Johnson, é uma das companhias farmacêu cas de
inves gação líder a nível mundial, estando presente em
todos os con nentes. A Janssen está empenhada em
descobrir e disponibilizar medicamentos inovadores para
necessidades médicas não preenchidas, e desenvolveu
ao longo das úl mas décadas múl plas terapêu cas
que têm feito a diferença, de forma significa va, na
vida dos doentes. As áreas chave da companhia são:
Neurociências, Imunologia, Oncologia, Infecciologia e
Doenças Metabólicas. Para mais informações consultar:
www.janssen.pt.
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Já tem data agendada a edição 2016 da Feira Me-
dieval de Torre de Moncorvo (2016-02-05 09:40)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo promove de
8 a 10 de Abril mais uma edição da Feira Medieval de
Torre de Moncorvo, este ano com o tema D. Dinis, Poeta
e Trovador.

Filho de D. Afonso III e de D. Beatriz de Castela, D. Dinis
foi aclamado rei, em Lisboa em 1279, para iniciar um
longo reinado de 46 anos.

[post _ad]

A cultura foi um dos seus interesses pessoais. D. Dinis
não só apreciava literatura, como foi ele próprio um
poeta notabilíssimo e um dos maiores e mais fecundos
trovadores do seu tempo. Aos nossos dias chegaram 137
textos da sua autoria, distribuídas por todos os géneros
(can gas de Amor, can gas de Amigo e can gas de
Escárnio e Maldizer).

No próximo dia 6 de Fevereiro, pelas 14h30, tem lu-
gar um cas ng para escolher a imagem da Feira Medieval
de 2016. A comunidade escolar regressa assim à idade
média para uma sessão fotográfica que se realizará em
alguns dos locais históricos e mais emblemá cos da
vila, nomeadamente na Porta da Traição, Escadas do
Baldoeiro, Arco de Nossa Senhora dos Remédios, Capela
do Sagrado Coração de Jesus e nas Ruínas do Castelo.
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O cas ng des na-se apenas aos alunos, professores e
funcionários do agrupamento escolar, sendo que numa
próxima edição pretende-se alargar a inicia va a toda a
comunidade.

150

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


As fotografias captadas durante a sessão serão colo-
cadas a votação no facebook do Município de Torre
de Moncorvo e aquela que ob ver maior número de
“gostos” servirá de imagem à Feira Medieval. Além da cri-
ação de uma imagem com rostos anónimos do concelho
pretende-se também criar um maior envolvimento da
comunidade local na Feira Medieval.

Luciana Raimundo
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O maior evento gastronómico da região norte já
tem as portas abertas (2016-02-05 10:37)

Abriu ontem, dia 4 de fevereiro, uma das mais recon-
hecidas feiras de inverno da região transmontana.
Durante este fim-de-semana, toneladas de fumeiro vão
ser escoadas a par r da Feira de Fumeiro de Vinhais, um
certame gastronómico que já é uma referência nacional.

O maior evento gastronómico da região norte já tem as
portas abertas Milhares de quilos de salpicões, chouriças
de carne, butelos, alheiras, chouriços azedos, chouriças
doces e presuntos, com origem no afamado porco
bísaro vão estar ao dispor dos milhares de visitantes que
pretendam visitar a vila nordes na de Vinhais durante os
dias 5, 6 e 7 de fevereiro.
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Para esta que é já a 36.ª edição são esperados milhares
de visitantes, tanto mais que este ano há a coincidência
entre a feira e o domingo gordo, onde a carne de porco
está presente na mesa de todos os portugueses.

Se se registar uma afluência idên ca à do ano pas-
sado, es ma-se que cerca de 70.000 pessoas visitem
Vinhais e se venda mais de 50 toneladas de fumeiro, o
que confere a esta inicia va uma das mais representa -
vas para a dinamização da economia local.

A Feira de Fumeiro de Vinhais congrega mais de 70
produtores e cerca de 500 expositores, sendo a maioria
da região.

[post _ad]

Este ano faz-se uma homenagem ao porco bísaro, tendo
para o efeito sido convidados 20 ar stas plás cos trans-
montanos que aceitaram o desafio de colorir outras
tantas figuras de porcos em fibra de vidro, cons tuindo
uma das atracções desta edição da feira do fumeiro. Os
quadros com os porcos pintados farão posteriormente
uma viagem exposi va pelos concelhos vizinhos.

Nos quatro dias de feira, além do fumeiro de raça
bísara, estão disponíveis produtos naturais da região,
artesanato, produtos gourmet, espetáculos musicais,
luta de touros, tasquinhas e restaurantes preparados
para receber os milhares de visitantes.

Do programa faz ainda parte um conjunto de inicia-
vas diversificadas, onde se inserem espectáculos

musicais, exposições, concursos e colóquios.
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Em Macedo de Cavaleiros a chuva parou e o Cortejo
passou. Foi o maior de sempre (2016-02-07 14:02)

Estava prome do e foi cumprido. O cortejo noturno do
Entrudo Choclaheiro, realizado este sábado, foi o maior
de sempre, e nem a chuva e o frio conseguiram travar.

Foto: CM Macedo de Cavaleiros Momentos antes da
hora marcada para o seu início (21:30H), a chuva parecia
já não ter fim, mas por força de um milagre, obra das
energias posi vas de todos ou pela presença do Padre
Fontes, “embaixador” do mis cismo, a chuva parou e o
cortejo saiu para a rua.
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Cerca de 800 foliões integraram os 25 grupos par ci-
pantes, entre associações locais e grupos vindos de fora,
que se quiseram juntar, tal como os alunos de Erasmus
da UTAD, o grupo de Teatro da Escola Miguel Torga, os
Caretos de Salsas e Parada, ou um agrupamento de
escuteiros de Braga. Nas ruas, o público, embora só com
o desfile já a andar, compareceu também em grande
número. Foi o maior cortejo de sempre também pelo
número de visitantes, que aproveitam o primeiro dia
do fim-de-semana para conhecerem o Carnaval mais

genuíno de Portugal.

Os Caretos de Podence são cabeça de cartaz e, es-
tão a par r deste domingo no seu habitat natural, até
terça de Carnaval. Os grupos das associações gan-
ham também pelas surpresas que apresentam de ano
para ano, cada vez mais aprimorados e inspirados na
preparação deste momento.

Foto: CM Macedo de Cavaleiros O final do desfile
ficou marcado pela presença do Padre António Fontes.
Conhecido pelas forças mís cas, fez a queimada com
que aqueceu os corpos das pessoas presentes no Jardim
1º de Maio, e com a ajuda de todas, que repe ram as
suas palavras, esconjurou os males do mundo, não deu
tréguas aos maus espíritos, que arderam com o Entrudo
de 5 metros.

Nélio Pimentel
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A Eutanásia (2016-02-08 09:30)

| Hélio Bernardo Lopes | Já decorridos uns bons anos,
tomei conhecimento, por um dos no ciários televisivos
da hora do jantar, que o cardeal José Saraiva Mar ns
se encontrava em Portugal e na terra em que nascera.
Conhecedor da mesma, e perante o que estava a ter
lugar em Portugal, determinei-me a escrever-lhe, certo
de que na sua aldeia os CTT sempre lhe entregariam a
minha carta.

O centro da minha mensagem andava ao redor da
eutanásia, tema sobre que escrevi por esses dias, em
face do que estava a iniciar-se Portugal, o meu texto,
VEM AÍ A EUTANÁSIA. Tornou-se-me evidente que o
desenrolar do modelo neoliberal, acompanhado da
globalização, tudo envolvendo a destruição do acesso
universal aos cuidados públicos de saúde, sempre teria
que vir a potenciar o recurso a um mecanismo como o da
eutanásia.

Os anos passaram e com eles passou, por todos
nós, a trágica intervenção polí ca da anterior Maioria-
Governo-Presidente. Sempre em nome da salvação do
Serviço Nacional de Saúde, o Governo de Passos e Portas
determinou-se a, progressivamente, ir criando sucessivas
condições que sempre teriam como consequência o
desmoronar do referido serviço. Desde a inicia va
privada à medicina dita social, aquele Governo acabou
por quase destruir o essencialíssimo Serviço Nacional de
Saúde.

Sem operar contas rigorosas, antes me atendo a um
raciocínio por mero sen mento, estou em crer que um
milhão e meio de portugueses com capacidade material
para aceder a cuidados privados de saúde é suficiente
para jus ficar o valor do negócio da saúde privada. Para

o restante dos portugueses acabariam por sobrar os
escombros do histórico Serviço Nacional de Saúde, já
então com al ssimas taxas moderadoras e com pressões
de todo o po sobre os profissionais de saúde, pagos
também ao preço da chuva e quase sem limites no
tempo de trabalho. Bom, o resultado tornou-se visível e
doloroso.

Com uma sociedade extremamente envelhecida,
com uma população com baixíssimos rendimentos por
via do trabalho possível e sem cuidados públicos de
saúde acessíveis, naturalmente que o mecanismo da
eutanásia acabaria por impor-se. Esbracejariam em
sen do oposto os nossos costumeiros concidadãos, em
geral com tudo garan do no domínio em causa, mas a
grande maioria acabaria por apoiar, fosse do modo que
fosse, o mecanismo da eutanásia.

Pois, a minha previsão já aí nos chegou, através de
um manifesto em defesa da despenalização da morte
assis da, assinado por bem mais de uma centena de per-
sonalidades das mais variadas áreas da sociedade. Gente
que vai da direita à esquerda, em geral com referências
católicas ao nível da educação recebida, tenha sido em
casa ou na escola.

Desde que este manifesto se tornou público levei o
seu conteúdo e a ideia que veicula à conversa com
familiares, amigos e conhecidos, não tendo encontrado
um único que tenha recusado a ideia subjacente ao
que é exposto naquele. Embora conheça gente que
garan damente recusará, ao menos na conversa, o
caminho defendido no manifesto.

Inques onável é que a eutanásia vai claramente contra
o sen do essencial do valor da vida. Simplesmente, o
capitalismo selvagem, entretanto implantado nas atuais
sociedades, teria sempre que rela vizar fortemente
o valor da vida. Basta olhar o modo completamente
malandro como os poderes europeus, e mesmo os seus
povos, vêm atuando em face dos refugiados. Ou olhar,
por exemplo, para a pobreza que varre hoje o con nente
africano, até extensas partes da Ásia e do subcon nente
americano, ou a falhada mudança no espaço do Islão.
Tudo, no fundo, consequência do modelo que só serve
para promover uma minoria, enriquecida à custa de uma
extensíssima maioria.

Esta mais recente ideia – a de legalizar a eutanásia
– é similar à aplicada nos Estados Unidos, por decisão do
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Supremo Tribunal Federal, mandando libertar cerca de
oitenta mil de dos. Só na Califórnia. E tudo por razões
financeiras. Sendo certo que a esmagadora maioria
destes an gos de dos não o deveria ter sido, a verdade
é que manter gente presa custa dinheiro, tal como
manter vivos muitos velhotes, para mais adoentados e
carenciados de cuidados de saúde.

Seria di cil não acertar no que escrevi naquele meu
ar go, tal como na carta que então enviei ao cardeal
José Saraiva Mar ns, mas a verdade é que esta ideia de
legalizar a eutanásia acaba por ajudar à destruição do
Serviço Nacional de Saúde, porque se muita gente se
determinar a recorrer àquela prá ca, as exigências para
um serviço em condições vão caindo por terra. Bastará
recorrer à eutanásia. Uma tragédia. Uma tragédia que é
parte da grande tragédia que o mundo está hoje a viver,
desde que os grandes interesses capitalistas se viram
donos do mundo.
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Guerra Junqueiro (2016-02-08 09:32)

| Cláudio Carneiro |

Ó poeta genial e panfletário,

Foste monárquico e republicano,

Profanaste o altar, foste profano,

Apedrejaste Cristo no Calvário.

Manchaste a pedra ara no Sacrário,

Na Cruz cuspiste. Para maior dano

Andaste com calvinos, mano-a-mano,

Da mesma propaganda solidário.

Da polí ca já desiludido,

Voltaste à crença an ga de Jesus

No término da vida, arrependido,

Em poemas de oração ao pão, à luz...

Para o jus ficar, fazer sen do,

Ouviu-te em comunhão o Padre Cruz.
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Norte 2020 apoia infraestruturas escolares, de
saúde e de promoção do Património Cultural e Nat-
ural (2016-02-08 16:16)

O NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do
Norte 2014/2020) abriu quatro novos concursos para
financiar novos inves mentos em infraestruturas esco-
lares, de saúde e de promoção do património cultural e
natural.

O apoio dos fundos da União Europeia, que ascende a
180 milhões de Euros, enquadra-se no Plano de Dinamiza-
ção de Inves mento de Proximidade hoje apresentado
pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas
e des na-se a projetos previstos nos Pactos para o
Desenvolvimento e Coesão Territoriais.
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Parte significa va dos fundos a concurso servirá para
apoiar em 131 milhões de Euros escolas do ensino básico
e secundário da Região do Norte, sobretudo em equipa-
mentos que promovam a racionalização e reorganização
da rede escolar. O apoio assenta no diagnós co feito
segundo o qual o Norte já não apresenta, salvo casos
pontuais em áreas urbanas, problemas de falta de esta-
belecimentos escolares, “mas permanecem situações
graves de falta de qualidade e mesmo de degradação
avançada de infraestruturas e de equipamentos”.

Em matéria de saúde, o novo concurso do NORTE
2020 prevê a aplicação de 25,4 milhões de Euros de
verbas comunitárias na requalificação de unidades de
saúde primários e em serviços de urgência hospitalar.
Os promotores poderão, igualmente, candidatar o inves-

mento em sistemas de informação que melhorem o
funcionamento das infraestruturas.

[post _ad]

Das verbas agora disponibilizadas, e com concursos a
decorrer até 31 de outubro, inclui-se, ainda, o financia-
mento de equipamentos culturais com elevado interesse
turís co (16 milhões de Euros) e de áreas protegidas e
classificadas que valorizem o turismo da natureza (8 mil-
hões de Euros).
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Moonspell é a primeira banda confirmada para o
Fes val Carviçais Rock 2016 (2016-02-08 16:23)

Era um regresso já à muito esperado e acarinhado
pelos fes valeiros. Moonspell estão confirmados para a
edição de 2016 do Fes val Carviçais Rock.

O evento realiza-se entre 22 e 23 de Julho, nesta aldeia
transmontana que lhe dá o nome, do concelho de Torre
de Moncorvo, situada no Douro Superior. "Domina",
"Scorpion Fower", "Ex nct" são alguns dos temas que
constam no alinhamento do espetáculo de Moonspell.
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O cartaz contará com 4 atuações em cada dia, actuação
de Dj´s, animação itenerante e outras surpresas a revelar
em breve. Um regresso já bastante esperado ao cartaz
nacional dos fes vais de verão. temas que constam no
alinhamento do espetáculo de Moonspell.

Este fes val irá ser realizado este ano pela décima
quarta vez, numa parceria da Freguesia de Carviçais com
o Clube Académico de Carviçais e a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo.
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Autorizadas experiências em embriões humanos
(2016-02-08 16:33)

Nas úl mas décadas, com o desenvolvimento de novas
biotecnologias (gené cas e outras) aplicadas ao estudo
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das primeiras fases do desenvolvimento embrionário,
muito se tem avançado na compreensão de como a
par r de uma única célula se dá origem a organismos
mul celulares. Contudo, há ainda muitas perguntas à
espera de respostas, como é normal em ciência.

O desenvolvimento embrionário humano é um processo
con nuo que tem o seu início quando um ovócito (óvulo)
é fer lizado por um espermatozóide, dando origem
a um ovócito fer lizado que se começa a dividir e a
diferenciar-se em diversas fases para dar origem ao
organismo que nos caracteriza.
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A compreensão dos mecanismos gené cos, bioquímicos
e celulares que ocorrem nas diversas fases do desenvolvi-
mento embrionário têm conhecido muitos avanços nos
úl mos anos.

Contudo, as primeiras etapas do desenvolvimento
embrionário que ocorrem entre a fer lização até à
nidação de um embrião em fase dita de blastocisto
(composto por cerca de 250 células) no útero materno,
con nuam a necessitar de muito mais inves gação para

se poder compreender, por exemplo, os mecanismos
gené cos que levam à diferenciação celular para dar
origem aos diferentes pos de tecidos que compõem
o organismo. Con nua também à espera de melhor
compreensão o que faz com que cerca de dois terços
dos ovócitos fer lizados não se desenvolvam numa
gravidez normal, dando origem a abortos espontâneos
que passam despercebidos.

Para tentar compreender estas e outras questões é
importante que os cien stas possam inves gar embriões
humanos, o que levanta e sempre levantou questões
é cas per nentes. As diversas autoridades nacionais que
monitorizam e regulam as inves gações em embriões
humanos têm sido muito cautelosas e prudentes sobre
este assunto, só permi ndo que os cien stas possam
realizar experiências em embriões considerados inviáveis
ou que seriam de qualquer forma descartáveis.

Por outro lado, têm-se desenvolvido nos úl mos
anos novas técnicas de engenharia gené ca que per-
mitem editar o genoma e corrigir erros gené cos em
células vivas. Uma dessas técnicas é a designada por
Crispr-Casp9 que se tem revelado muito eficaz na edição
de genes em genomas de células vivas. Esta técnica
u liza uma espécie de “tesoura molecular”, a enzima
Cas9 (que existe na bactéria Streptococcus pyogenes),
que permite aos cien stas cortar regiões específicas de
ADN. Para a edição gené ca, os cien stas anexam à Cas9
um bocadinho de ARN (molécula semelhante ao ADN)
que se liga à região específica da molécula de ADN que
se quer “editar”. Uma vez ligado o segmento de ARN
ao ADN que os cien stas escolheram, a enzima CAS9
corta esse pedaço de ADN. É possível, desta forma, cortar
zonas de genes com mutações que provocam doenças e
subs tuí-las a seguir com ADN “normal”.
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A u lização potencial desta técnica para corrigir erros
gené cos em embriões de forma a eliminar futuras
doenças gené cas tornou-se tema de aceso debate na
comunidade cien fica internacional.

Debater intensamente esta questão tornou-se ainda
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mais inadiável quando, em Abril de 2015, uma equipa
de inves gadores chineses divulgou ter usado pela
primeira vez a Crispr-Casp9 para alterar o gene chamado
HBB (cujas mutações provocam uma doença do sangue
potencialmente mortal) em embriões humanos inviáveis
que nham sido fecundados por dois espermatozóides,
possuindo assim um número anormal de cromossomas.
Diga-se, a propósito, que esta técnica de edição gené ca
já nha sido usada anteriormente em embriões de outros
animais.

Entretanto, em Setembro de 2015, uma especialista
britânica em células estaminais, Kathy Niakan, do In-
s tuto Francis Crick, em Londres, pediu autorização à
Autoridade de Fer lização e Embriologia Humana (HFEA,
na sigla em inglês), que regula estas questões no Reino
Unido, para realizar estas experiências em embriões
humanos “normais”.

No passado dia 1 de Fevereiro, a HFEA deu resposta
á solicitação daquela inves gadora, autorizando a edição
gené ca de embriões humanos exclusivamente para
fins de inves gação cien fica. A autorização permite
aos inves gadores do Ins tuto Francis Crick realizar
experiências durante os primeiros sete dias de desen-
volvimento de embriões, ou seja até à fase de blastocisto.
A implantação destes embriões no útero de mulheres
está proibida.

Segundo declarações de Kathy Niakan à BBC online,
“queremos compreender quais são os genes necessários
para que um embrião humano se desenvolva e dê origem
a um bebé saudável. Este conhecimento é muito impor-
tante porque os abortos espontâneos e a infer lidade são
extremamente comuns, mas não se percebe muito bem
por que é que acontecem.” Estas inves gações podem
produzir conhecimento ú l para resolver problemas de
infer lidade.

[post _ad]

Num comunicado do Ins tuto Francis Crick é adiantado
que o projecto só se iniciará daqui a alguns meses,
pois ainda é necessário a obtenção de aprovação é ca.
Nesse mesmo comunicado pode ler-se que “os embriões
usados para a inves gação pelos inves gadores serão de
casais que fizeram tratamentos de fer lização in vitro e
que ficaram com embriões excedentários. A doação será
feita com consen mento informado.”

Como seria de esperar, esta autorização disparou alertas
na comunidade cien fica internacional assim como
das diversas autoridades de regulamentação é ca. Por
exemplo, o Conselho Nacional de É ca para as Ciências
da Vida português sublinha, num parecer emi do sobre
este assunto, que “na ausência de consenso cien fico
sobre as suas consequências, os usos potenciais destas
novas tecnologias devem ser abordados com extrema
prudência recorrendo a um princípio de precaução que
acautele o seu impacto sobre as gerações presentes e
futuras”.

O debate sobre este assunto deve envolver não só
a comunidade cien fica (que está dividida), mas também
especialistas em é ca, profissionais de saúde, en dades
reguladoras, doentes inférteis, com doenças gené cas,
respec vas famílias e o público em geral. É um assunto
que devemos acompanhar e que nos toca a todos, pelo
que devemos ter sobre ele uma opinião própria e bem
informada.

António Piedade

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
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Um pico de aflição e desnorte (2016-02-09 10:30)

| Hélio Bernardo Lopes | Como há dias referi no meu
texto, A EUTANÁSIA, o recurso a este mecanismo teria
sempre de vir a dar-se, dado que o essencial acesso aos
cuidados de saúde se tornou extremamente proibi vo.
O mesmo, no fundo, que se passou a dar com o acesso
aos Tribunais, em face do incomportável custo de
uma intervenção nessa área por parte da esmagadora
maioria dos portugueses.

Perante o surgimento recente de um manifesto em
defesa da legalização da eutanásia, de pronto teve
lugar o mais que certo pico de aflição e desnorte dos
meios ligados à fação católica mais apregoadamente
conservadora, mas que se vem esquecendo, por essa
Europa fora, dos refugiados... Até a segunda paróquia do
Va cano nunca mais se determinou a receber, nas suas
instalações, a segunda família refugiada.

Num ápice, começaram a surgir intervenções do
po mais variado, desde as assentes em princípios, às

de natureza mais tá ca, ou mesmo simples no cias, que
bem poderão des nar-se a tentar perturbar a tomada de
posição do PS e dos seus líderes ao redor da posição a
tomar neste domínio.

Foi nesta envolvência que nos foi dado escutar as
palavras do cardeal Clemente, mostrando-se admirado
com a inicia va, mas sem se determinar a assumir uma
posição clara à luz dos princípios neste domínio. A ver-
dade é que o cardeal de há muito deverá ter percebido
que o modelo neoliberal, de parceria com a globalização,
teriam de vir a deitar por terra o valor da vida. As pessoas,
essas, limitam-se a escolher o mal menor, porque outros,
maiores, seriam a alterna va. Um pouco como o come e
cala.

Logo de seguida, aí nos surgiu o líder da Associação
dos Médicos Católicos, defendendo uma ponderação
capaz e profunda sobre o tema, mas salientando a
lógica do recurso a um referendo! Simplesmente, sendo
católicos, como defender o recurso a um referendo neste
domínio? Bom, também aqui, no meio da aflição e do
desnorte, optou-se pelo mal menor: talvez se consiga
que o referendo não venha a ser vincula vo...

Mais um pouco, e eis que nos surgiu a enfermeira
Margarida Alvarenga, piedosa e ingenuamente apon-
tando para os cuidados palia vos. Mas como defender
um tal caminho, se o que a anterior Maioria-Governo-
Presidente fez foi ir pondo paula namente um fim no
próprio Serviço Nacional de Saúde?!

Por fim, a no cia do i, a cuja luz Marcelo defenderá
um referendo sobre o tema, se o mesmo ver que ser
discu do no domínio público. No mínimo, esta no cia,
correta ou não, poderá cons tuir-se num elemento de
pressão sobre o PS, a sua liderança e os seus deputados.
De resto, tendo Marcelo Rebelo de Sousa referências
católicas, também é estranho que possa aceitar um
referendo sobre a eutanásia. Seria mais natural enviar
uma carta à Assembleia da República expondo pontos
que possam levá-lo a considerar incompa vel a eutanásia
com a cultura e as tradições da generalidade dos por-
tugueses. Veremos o que fará Marcelo, logo que o tema
lhe chegue às mãos.

Acontece, porém, que a grande maioria dos por-
tugueses, nos tempos que hoje por aqui passam, não
duvida em defender a ideia ora vinda a público. Para dor
já basta a pobreza criada e as mil e uma dificuldades que
lhes foram impostas nos úl mos quatro anos. E sobre
que já perceberam serem por igual apadrinhadas pela
famigerada União Europeia, a tal minha União Ditatorial
dos Estados Decadentes Europeus. De molde que eu
entendo que o mais lógico ainda será tomar uma decisão
ao nível da Assembleia da República, mas usando o
mecanismo do voto secreto. No fundo, quem não deve
não teme. Mas, enfim, vamos esperar para ver o que por
aí virá. Para já o que se vê são aflição e desnorte.
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Projecto da rec ficação da estrada que liga Bra-
gança a Vinhais vai ser concluído até finais de março
(2016-02-09 10:33)

A rec ficação da estrada que liga a cidade de Bra-
gança e a vila de Vinhais é uma velha aspiração dos
responsáveis locais, mas segundo anunciou o Ministro
do Planeamento e Infraestruturas na úl ma edição
da Feira do Fumeiro, a conclusão do projecto deverá
avançar até ao final do próximo mês de março.

Este projecto de rec ficação do traçado deverá encurtar
para metade o tempo da viagem entre Vinhais e Bra-
gança, sendo um projecto reclamado há vários anos pelo
autarca Américo Pereira.

PUB
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Segundo Pedro Marques, Ministro do Planeamento e
Infraestruturas, a conclusão do projecto deverá ser feita
até final do mês de março do presente ano e a execução
da obra estará programada para uma fase posterior.

Cerca de 10 milhões de euros é o orçamento pre-
visto para operacionalizar uma via que se cons tui
de primordial importância para Vinhais, uma vez que
permi rá uma deslocação muito mais rápida à capital do
distrito.

O grande problema actual reside na sinuosidade do
percurso com cerca de 30 quilómetros, par cularmente
agravado durante a estação de inverno devido ao gelo e
à neve que é habitual por estas paragens.

[post _ad]

O projecto de rec ficação prevê a eliminação de um
significa vo número de curvas que actualmente se
revestem de alguma perigosidade e o encurtamento
da distância em mais de 10 quilómetros. Com estas
alterações prevê-se que a viagem entre Bragança a e
Vinhais possa ser feita em 20 minutos.

“A obra tem de se fazer, é de jus ça que se possa
acelerar essa ligação”, afirmou o ministro Pedro Marques,
citado pela Agência Lusa. O projecto deverá contar com
apoios do fundo de coesão, mas o ministro não adiantou
datas especificas para o arranque da obra.
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‘Gelo’ conquista novo fes val nos Estados Unidos
(2016-02-09 11:43)

‘Gelo’ con nua a entusiasmar os programadores dos
grandes fes vais internacionais de cinema, contando
agora com mais uma par cipação num fes val americano.
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Estação de Tratamento de Águas Residuais de Bra-
gança está a libertar mau cheiro, dizem comer-
ciantes e moradores da cidadela (2016-02-09 11:43)

É incomoda vo, garantem alguns moradores da
cidadela de Bragança que se queixam da Estação de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) estar a libertar
mau cheiro.

Estação de Tratamento de Águas Residuais de Bra-
gança está a libertar mau cheiro, dizem comerciantes e
moradores da cidadela O equipamento de tratamento
das águas da cidade situa-se próximo do centro histórico
e por esse mo vo parece estar a interferir directamente
no dia-a-dia dos moradores, estabelecimentos comerci-
ais e turistas que por esta altura visitam o an go núcleo
medieval.
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Logo que ultrapassada a linha de muralhas da cidadela
sente-se um cheiro pouco agradável que provém de uma
Estação de Tratamento de Águas Residuais que se situa
nas proximidades. O problema está a ser atenuado dev-
ido às baixas temperaturas, mas se não for solucionado
prevê-se que o mesmo seja significa vamente agravado
durante a estação de verão.

Mosquitos e maus cheiros não se coadunam com
um parque de caravanas que se situa mesmo nas prox-
imidades da ETAR e que tem gerado algumas cri cas de
turistas que aqui estacionam os seus equipamentos.

A gestão e manutenção da Estação de Tratamento
de Águas Residuais é da responsabilidade do grupo
“Águas do Norte”, mas Isabel Lopes, Coordenadora de
Operação Douro Interior-Águas do Norte, em declarações
à estação de televisão Porto Canal, diz que “à empresa
nunca foi apresentada qualquer queixa, quer formal,
quer informalmente”, sobre o funcionamento da estação
de tratamento de Bragança, e por isso “não entende as
reclamações”.

[post _ad]

Segundo Isabel Lopes, a ETAR de Bragança foi beneficiada,
foi instalado um sistema de desodorização para minimizar
os efeitos do sistema de tratamentos e garante que agora
está melhor do que já esteve e que está a funcionar
eficientemente, não havendo qualquer ocorrência ou
avaria que jus fique a queixa das pessoas.

Quem não concorda com esta posição e pede imedi-
ata intervenção da autarquia são alguns operadores da
restauração com negócios instalados dentro da cidadela
que dizem ser desagradável esse mau cheiro e cri cam o
facto de um parque de auto-caravanas estar localizado
junto da ETAR.
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Milhares rumaram ao Chocalheiro (2016-02-10 11:41)

Já não é novidade que, por altura do Carnaval, Macedo
de Cavaleiros é local de passagem obrigatório. Este ano,
apesar dos períodos de chuva e das temperaturas frias,
o Entrudo Chocalheiro voltou a receber alguns milhares
de visitantes, durante os 4 dias do programa.
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Resultou, portanto, em mais um sucesso organiza vo,
com um grande impacto na economia local. Unidades
de alojamento e restaurantes, onde se realizou o Fes val
Gastronómico do Grelo, e todo o comércio, direta e
indiretamente, beneficiam com o incremento turís co.
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O Entrudo Chocalheiro iniciou com o desfile na cidade.
Foi o maior cortejo alguma vez realizado, com muitos
foliões, visitantes e um grande envolvimento. As as-
sociações locais surpreendem pela imaginação que
apresentam, com temá cas renovadas de ano para
ano. Finalizado o desfile as atenções centraram-se no
Jardim 1º de Maio, com a queimada do Padre Fontes,
o espetáculo de fogo e a queima do Entrudo, figura
demoníaca de 5 metros.

Entre domingo gordo e a terça de carnaval, os Care-
tos de Podence, apreciados e conhecidos de norte a sul
do país e em Espanha, foram cabeças de cartaz.

[post _ad]

A originalidade e ancestralidade da sua tradição, colocam
este Carnaval como dos mais reconhecidos em Portugal.
É o mais genuíno e dos mais visitados, mercê, também,
de um programa diversificado, com muitos mo vos de
interesse. A queima do Entrudo encerrou as fes vidades.

Nélio Pimentel
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Autarca de Macedo de Cavaleiros defende recon-
hecimento da Festa de Carnaval dos Caretos de Po-
dence pela UNESCO (2016-02-10 16:10)

Duarte Moreno afirma que prossegue “o obje vo de
dar aos Caretos de Podence e ao Norte de Portugal, o
devido reconhecimento e a classificação defini va de
uma manifestação cultural como Património Imaterial
da Humanidade.”
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O autarca, que falava no colóquio “Festas e Rituais do
Ciclo de Inverno em Trás-os-Montes, promovido este
sábado (dia 6) pela Direção Regional de Cultura do Norte
(DRCN), defende que a candidatura deve ser consumada
em 2017, com vista a uma classificação em 2018.
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Confiante na inscrição no Inventário Nacional do
Património Cultural Imaterial para breve, o Presidente da
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros mostra-se
esperançado na con nuação do processo de classificação.
“A primeira tenta va de inscrição no Inventário Nacional
e a experiência daí resultante, possibilitou que em 2015
pudesse ser apresentada uma candidatura muito bem
fundamentada, colmatando todas as falhas anterior-
mente apontadas.

Foi feito um grande trabalho pela Associação Grupo
de Caretos de Podence, pela empresa Macedense
Edições Imaginarium e por todas as en dades chamadas
a emi r pareceres, representando a ambição e vontade
das gentes deste concelho em ver devidamente e defini -
vamente reconhecidos os Caretos de Podence, pelo país
e pelo mundo”, disse.

A intenção manifestada pela DRCN em promover
uma candidatura conjunta das festas de inverno a
Património Mundial da UNESCO é bem vista pelo autarca,
porque “tal não esbarra com a intenção de elevar a
Festa de Carnaval dos Caretos de Podence a Património
Cultural Imaterial da Humanidade.”

[post _ad]

No entanto, defende, “é por demais reconhecido que os
Caretos de Podence se dis nguem de todos os restantes
grupos de caretos existentes e há todo um trabalho de
base que merece ter con nuidade.” Acrescentando:
“Con nuamos, como até aqui, a contar com o apoio da
DRCN, e de todas as outras en dades que connosco têm
vindo a colaborar. Prosseguiremos todos, o obje vo de
darmos aos Caretos de Podence e ao Norte de Portugal,
o devido reconhecimento e a classificação defini va de

uma manifestação cultural como Património Imaterial da
Humanidade.”

Nélio Pimentel
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Portugal pode transplantar mais (2016-02-10 20:08)

A Sociedade Portuguesa de Transplantação acredita
que apesar de os dados recentemente publicados pelo
Ins tuto Português do Sangue e Transplantação (IPST)
serem posi vos, Portugal con nua aquém do seu
potencial de colheita e transplantação. Segundo o IPST
em 2015 o número de transplantes aumentou 11 % e
número de dadores aumentou 9,5 %.

Em 2015 houve 381 dadores e foram realizados 830
transplantes. Estes números representam uma melhoria
significa va que já se antevia em 2014 mas Portugal
está ainda aquém do potencial de colheita e transplan-
tação. “Se se vesse man do a tendência crescente de
2009 e 2010 seguramente estaríamos melhor mas uma
discu vel reformulação das responsabilidades da tutela
na transplantação e algum desinves mento em 2011 e
2012 fizeram parar e perder muito do trabalho que já
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estava feito pela an ga Autoridade para os Serviços de
Sangue e da Transplantação (ASST). Ainda hoje não são
completamente claras as fronteiras entre as respons-
abilidades da Direção Geral de Saúde (DGS) e do IPST.
O IPST reconhece que não tem os meios adequados
para coordenar efe vamente este campo de a vidade”,
defende Fernando Macário, presidente da Sociedade
Portuguesa de Transplantação.
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O especialista realça que “a melhoria dos números
refletem um esforço grande de reorganização da equipa
da coordenação de transplantação do IPST, mas ainda
assim muito mais há por fazer. As medidas tomadas na
área da transplantação nos úl mos anos são importantes
mas representam um inves mento insuficiente e os
números poderiam ser melhores. Se o transplante em
paragem cardiocirculatória não vesse demorado tantos
anos a arrancar, teríamos seguramente mais dadores e
mais transplantes”.

Fernando Macário refere também que as discrepâncias
regionais se mantêm. “As discrepâncias no transplante
de cadáver são ainda marcadas. Temos unidades hos-
pitalares que não detetam todos os potenciais dadores
e colhem órgãos muito aquém do que deveriam, uma
situação rela vamente à qual temos lançado repe dos
alertas. É também necessário repensar a rede de co-
ordenação da colheita. As estruturas oficiais não têm
capacidade para auditar e vigiar esta a vidade. Os
registos da a vidade ainda são arcaicos e a informação
não circula entre os profissionais da área.

[post _ad]

O Presidente da SPT repara ainda que con nua a haver
uma média de 130 órgãos, principalmente rins, que são
colhidos mas não são aproveitados. A explicação passa
pela elevada idade média e morbilidade dos dadores.
Mas não só. “Na zona Centro e na zona Norte os hospitais
de transplantação têm a capacidade para fazer exames
de anatomia patológica aos rins colhidos sempre que é
necessário e assim avaliar se podem ser u lizados. Isto é

fundamental nos dadores de critérios expandidos (com
mais idade ou patologia prévia), que são a maioria nos
dias de hoje. Mais grave, é o facto da zona de Lisboa
onde estão a maioria das unidades de transplantação
não ter capacidade de resposta para a realização de
biópsias do enxerto renal sempre que necessário. Assim,
alguns dos rins de dadores mais idosos ou com patologias
que poderiam ser aproveitados são rejeitados”, explica
Fernando Macário.

“Além do esforço que está a ser feito na área da
colheita de órgãos também é necessário apostar na for-
mação de recursos humanos na área da transplantação
e na melhoria das condições de algumas unidades de
transplantação”, conclui o presidente da SPT.
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Workshop"Aprenda a Fazer Meias com Cinco Agul-
has" (2016-02-10 20:20)

No dia 28 de Fevereiro, pelas 15h00, o Museu da
Memória Rural vai promover um encontro entre os
amantes do tricot tradicional. Esta acção denominada
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de “Aprenda a Fazer Meias com Cinco Agulhas” é uma
oportunidade para quem se quer iniciar na arte de
tricotar meias com cinco agulhas mas encontra-se
também aberta a todos aqueles, que já o sabendo fazer,
queiram par lhar experiencias e adquirir novas técnicas.

[post _ad]

Esta é mais uma a vidade que se insere num programa
que pretende relacionar o Museu da Memória Rural
com a comunidade, tendo como objec vo central a
divulgação e preservação do saber fazer tradicional da
região transmontana.

Se pretender par cipar nesta inicia va só tem de
efectuar a inscrição, até ao dia 25 de Fevereiro, através
do nº de telefone 278 079 507 ou de um email enviado
para lit@cmca.pt. Para mais informações consulte o site
[1]www.cmca.pt ou [2]www.museudamemoriarural.com
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A entrevista de Fernando Rosas (2016-02-10 20:48)

| Hélio Bernardo Lopes | Apesar do estado a que
Portugal e os portugueses chegaram, em essência
pela poli camente desastrosa intervenção da anterior
Maioria-Governo-Presidente, e perante quanto varre o
mundo, a verdade é que ainda consigo ser surpreendido,
embora com dados que, em boa verdade e desde
sempre, de algum modo sempre conheci.

Refiro-me aqui, em essência, à recente entrevista
de Fernando Rosas ao i, conhecido polí co português
do Bloco de Esquerda e académico muito conceituado e
com uma vasta escola realizada ao longo da sua vida de
professor e de inves gador.

Ora, recentemente, Fernando Rosas concedeu uma
entrevista razoavelmente longa ao i. Em si mesmo e
no modo como responde a cada uma das questões
que lhe foram colocadas. A entrevista não apresenta
grande interesse, até por ser, num certo sen do, uma
entrevista defensiva, onde se acaba por reconhecer a
(quase) comple ssima incapacidade para mudar o que se
considera mau e injusto. E que assim é, de facto.

Acontece que, a dado passo, Fernando Rosas salien-
tou que a implosão da União Sovié ca e do campo
socialista teve efeitos muito mais profundos do que na
época – a sua geração – supunha, porque se entendeu
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que aquele modelo de socialismo era desadequado e se
pensou que seria rela vamente natural que se pudesse
construir um novo modelo de socialismo mais próximo da
democracia e da igualdade social. Bom caro leitor fiquei
verdadeiramente perplexo, porque esta afirmação traduz
uma extraordinária ingenuidade de Fernando Rosas!

Estou a escrever este texto e já falei sobre ele com
gente amiga ou conhecida, mas a verdade é que con nuo
admirado com o facto de Fernando Rosas e os seus
amigos geracionais da Esquerda nunca terem imaginado
que o fim do comunismo na an ga URSS sempre acabaria
por conduzir os Estados Unidos à situação que se tem
vindo a ver. A uma primeira vista fica-me a ideia de que
Fernando Rosas sempre terá acreditado no desenrolar da
História como um sistema que foi evoluindo por via de
conquistas das grandes massas.

Mas – espanto dos espantos! – Fernando Rosas
também terá acreditado na dita Europa – a tal minha
União Ditatorial dos Estados Decadentes Europeus
–, apesar da mesma ter nascido e se ter desenvolvido
completamente à revelia da vontade dos povos europeus,
nunca escutados a qualquer nível. E onde nem sequer
a vontade livremente sufragada em eleições livres pode
ser aplicada! Claro que o espaço Schengen, hoje, na
Europa central e de leste, é uma ficção! E então? O que
propõe Fernando Rosas que se faça? E o seu Bloco de
Esquerda? E podem os portugueses pronunciar-se sobre
uma possível saída da Zona Euro, ou da própria União
Ditatorial dos Estados Decadentes Europeus? Claro que
não! E porquê? Pois, pelas razões há dias expostas por
Por rio Silva numa sua entrevista: a Europa, hoje, é
como a URSS, mas sem KGB. E então, Fernando Rosas?

Por fim, o fantás co que de que as pessoas da Es-
querda ainda não conseguiram livrar-se: a aparente
incapacidade de olhar, com realismo, as coisas de cada
parcela do mundo. Aliás, foi por ser esta a realidade que
o Bloco de Esquerda, o PCP e Os Verdes se aliaram ao
PSD de Pedro Passos Coelho e ao CDS/PP para derrotar o
célebre PEC IV, o que veio a dar no que a generalidade
dos portugueses puderam sen r na pele ao longo de
mais de quatro anos. E depois, Rosas fala da Síria, da
Líbia, de Angola e da África do Sul como se fossem gover-
nados por gente ditadora ou corrupta, mas esquecendo
completamente o que os portugueses, na sua amplíssima
generalidade, pensam do que se passa entre nós.

Enfim, no sen do que se compreende, esta entre-

vista é extremamente interessante, porque mostra como
um concidadão nosso de alta qualidade intelectual, que
vive a polí ca há décadas, pode situar-se a anos-luz do
modo como se tem de governar o mundo, com os seus
mil e um pedaços, todos eles repletos de uma carga de
conflitualidade muito potenciada. A uma primeira vista,
Fernando Rosas parece acreditar numa polí ca mundial
e nacional a preto e branco. E se nós conhecemos o
resultado deste po de pensamento...
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Carrazeda de Ansiães rebentou com o "pai da far-
tura" (2016-02-10 22:07)

A originalidade e a manutenção dos traços tradicionais
do Carnaval de Carrazeda de Ansiães mantêm-se ainda
bem vivos entre a população da vila duriense e na
terça-feira passada, durante a noite, teve lugar mais
uma queima do "pai da fartura".
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IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/paifartura1.html

O rebentamento do "pai da fartura" caracteriza-se funda-
mentalmente pela sá ra social, sendo esta alimentada
por um conjunto de quadras que revêem os aconteci-
mentos mais marcantes da actualidade, servindo assim
para enterrar o entrudo e colocar fim a um período de
excessos e de muita folia.
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A inicia va é da Associação de Zíngaros e da Câmara
Municipal de Carrazeda de Ansiães que de ano para
ano têm man do a tradição viva e têm também atraído
um cada vez maior número de pessoas até ao largo do
pelourinho da localidade, onde é dada a setença ao "pai
da fartura".

Este ano o centro histórico da vila foi invadido por
largas dezenas de pessoas para assis r à leitura da
sentença e conduzir o "pai da fartura" até ao recinto da
feira onde foi cumprido o veredito final, o que, inevitavel-
mente, ditou o seu rebentamento.
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Fee Reega actua em Bragança no próximo dia 13 de
fevereiro (2016-02-11 09:33)

A alemã Fee Reega regressa a Bragança no próximo
Sábado, dia 13 de fevereiro para um concerto no Bô
Bar Concerto. Na primeira parte o cantautor Brigan no
Henrique Rodrigues apresenta a solo uma mão cheia de
belos temas.

Fee Reega actua em Bragança no próximo dia 13 de março

IFRAME:
[1]h p://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=725890220/size=small/bgcol=ffff

ff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [2]Shoot by Fee
Reega

Fee Reega nasceu no sul da Alemanha em 1998 e cresceu
em pequenas povoações jogando xadrez com os velhin-
hos e a trabalhar numa livraria com o seu pai. Par u para
Berlim em 2007, onde viveu, estudou e fez música.
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Em 2009 começou a dar concertos e gravou o seu
primeiro EP “Du willst kein Be ler sein und ich keine
Heilige” seguido de outros dois. De algum tempo para
cá traduziu as suas músicas para Espanhol e tem vindo a
dar imensos concertos na Espanha, muitas vezes com a
colaboração de outros ar stas.
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A arte dos seus Cd´s é fundamental na apresentação da
sua obra, além de serem desenhados pessoalmente por
ela, sempre deixa as suas impressões digitais em cada um.

”Fee Reega é uma mulher à procura do mistério.
Nas suas canções, nas suas palavras, nos seus gestos, no
seu olhar. Começou a sua carreira em Berlim e depois
mudou-se para Espanha. Percebeu já tarde que queria
seguir a música mas agora não tem qualquer dúvida: as
canções estão-lhe debaixo da pele”.

[post _ad]

O quê: Concerto de Fee Reega
Onde: Bô Bar Concerto, Bragança
Quando: dia 13 de fevereiro de 2016
Hora: 22:00 horas
Entrada:5€
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Autarquia estabelece protocolo para reforço
da cobertura da rede móvel no concelho
(2016-02-11 09:44)

A autarquia de Macedo de Cavaleiros e a Vodafone
celebraram um protocolo com vista ao reforço da
cobertura das redes de telecomunicações e de internet
em localidades do concelho de Macedo de Cavaleiros,
atualmente, com deficiente ou inexistente acesso à rede.

Tendo em conta a solicitação feita pela Câmara Municipal
para que fosse aumentada a cobertura das redes móveis,
o protocolo estabelecido com a operadora prevê a
“instalação de equipamentos e soluções tecnológicas”
que possibilitem o acesso remoto ao maior número de
pessoas residentes no vasto território correspondente ao
concelho de Macedo de Cavaleiros.
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A Câmara Municipal, ciente do interesse público que
a medida representa para os Macedenses residentes
e todos os que visitam o concelho, deliberou isentar a
Vodafone do pagamento das taxas municipais devidas
decorrentes das condições previstas no acordo, tais como
a instalação, manutenção ou construção de infraestru-
turas de suporte necessárias.

Nélio Pimentel
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Freixo de Espada à Cinta celebrou chegada do Novo
Ano Chinês (2016-02-11 22:01)

Freixo de Espada à Cinta celebrou chegada do Novo
Ano Chinês com espetáculo de artes performa vas.
Coincidindo com a entrada do Ano Novo Chinês, a trupe
de acrobatas oriunda da China, Chongqing Performing
& Art Group, apresentou, no passado 8 de fevereiro, no
Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta, um
espetáculo ar s co numa fusão entre dança, música
tradicional chinesa e acrobacia.

Freixo de Espada à Cinta celebrou chegada do Novo Ano
Chinês Entre os mais de 300 espetadores, que lotaram
o Auditório Municipal, esteve o Conselheiro Cultural da
Embaixada da China em Portugal, Shu Jianping.
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Foi a primeira vez que Freixo de Espada à Cinta assinalou
a entrada do Ano Novo Chinês, sendo que a inicia va
teve a organização conjunta da Câmara Municipal de
Freixo de Espada à Cinta e da Embaixada da República
Popular da China em Portugal.

Refira-se que Freixo de Espada à Cinta goza, por
afinidade, de vários elementos históricos que se cruzam
com o Oriente, onde se inclui a profusão de Missionários
originários deste concelho que se radicaram em vários
territórios orientais, e Jorge Álvares, natural de Freixo de
Espada à Cinta, cujos 500 anos da chegada aos Mares da
China foram evocados pelo Município em 2013.

Sara Alves

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Perdigota e bota (2016-02-12 09:08)

| Hélio Bernardo Lopes | No passado domingo, como
normalmente – excetuam-se os dias das transmissões de
bola –, acompanhei o PONTO CONTRAPONTO, de José
Pacheco Pereira na SIC No cias. E dei, mais até desta
vez, por bem empregue o (pouco) tempo do programa.

De resto, agradavelmente acompanhado do meu neto,
com os seus treze anos e já com um metro e oitenta
cen metros – já me apanhou –, que se fartou de colocar
questões ao final do visionamento.

Ora, foi com muita sa sfação que acompanhei o ex-
certo da intervenção do Papa Francisco, em abril do
passado ano, no Parlamento Europeu. Para lá da clareza
das palavras, gostei de ver a firmeza com que as mesmas
foram proferidas e achei uma terrível graça ao incómodo
que provocaram na Direita europeia, de que fazem parte
os nossos eurodeputados do PSD e do CDS/PP. Nem
palmas bateu, boa parte dessa Direita, às passagens mais
verdadeiras e dolorosas do discurso de Francisco.

168

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


A verdade é que as palavras do Papa Francisco, ali
proferidas, não eram novas. Inovador terá sido, quase
com toda a certeza, o tom com que foram proferidas,
fazendo lembrar a expulsão, por Jesus, dos vendilhões do
Templo.

Acontece que, há já um bom tempo, eu salientei
que estas intervenções comportam fortes limitações,
porque os grandes interesses que se apropriaram do
poder na zona desenvolvida do Planeta nada ligam ao
que nas mesmas possa conter-se. Essas limitações têm
dois fortes aliados: o clero nacional, que de há muito
se vem quedando em silêncio perante estas tomadas
de posição do seu Papa, e a grande comunicação social,
hoje fortemente dominada pelos grandes interesses que
passaram a pon ficar no mundo depois do colapso da
an ga URSS.

Pois, o primeiro fator limitante do efeito das palavras do
Papa surgiu agora, e muito explicitamente, na Alemanha,
com a nova tomada de posição do cardeal Reinhard
Marx, que preside à Conferência Episcopal Católica da
Alemanha. Depois de sempre se ter mostrado um grande
defensor da polí ca de receção aos imigrantes, o cardeal
veio agora dizer-nos este mimo: a Alemanha não pode
acomodar todas as necessidades do mundo, impondo-se
reduzir o fluxo de refugiados.

É interessante constatar o valor da enormidade desta
afirmação, porque países mui ssimo mais pequenos que
a Alemanha vêm acomodando uma verdadeira imensidão
de refugiados. Aqui está como a Igreja Católica, como
sempre nos habituou na História, acaba por assumir uma
posição e a sua contrária. De molde que me interrogo:
que é feito da segunda família refugiada que iria ser
acolhida na segunda das duas paróquias do Va cano?
Bom, leitor parece ter surgido um ar que lhe deu. Duas
tomadas de posição que são autên ca bota e perdigota...
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Bombeiros de Vila Flor vão ter nova ambulância
(2016-02-12 09:39)

Os Bombeiros Voluntários de Vila Flor vão ter uma
nova ambulância que custou 60 mil euros. Este nova

viatura vai permi r reforçar a resposta à população
deste concelho do distrito de Bragança.

Bombeiros de Vila Flor vão ter nova ambulância A nova
viatura de emergência pré-hospitalar foi oferecida por
uma empresa e teve o apoio da autarquia local. O equipa-
mento vai começar a operar a par r de sábado, dia da
cerimónia da bênção e entrega da viatura adquirida com
um dona vo de 42 mil euros da empresa «Symington» e
12 mil euros de apoio para equipamento da autarquia.

Carlos Fernandes, presidente da Associação Human-
itária dos Voluntários de Vila Flor, disse à Agência Lusa
que “esta ambulância é de uma importância extrema, já
era uma carência que vínhamos a sen r há muito tempo”.
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Na verdade os bombeiros locai apenas dispunham de
duas viaturas de emergência pré-hospitalar, ficando
agora equipados com uma terceira para fazer face às
necessidade da população.

Carlos Fernandes também se mostrou preocupado
com o estado das restantes ambulâncias de transporte
de doentes, afirmando, citado pela Lusa, que nenhuma
delas tem menos de meio milhão de quilómetros.

Com um parque assim envelhecido, o presidente da
Associação Humanitária dos Voluntários de Vila Flor disse
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con nuar a contar com dona vos de par culares, como
o que agora aconteceu. “Só assim será possível fazer
uma renovação da frorta e construir um novo espaço
para guardar todas as viaturas”, disse.
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António Monteiro Cardoso é homenageado na sua
terra Natal (2016-02-12 09:51)

É já no dia 20 de fevereiro, sábado, que a Câmara
Municipal de Freixo de Espada à Cinta e a Âncora
Editora homenageiam António Monteiro Cardoso.

António Monteiro Cardoso Nascido em Freixo de Espada
à Cinta em 1950, Monteiro Cardoso Licenciou-se em
Direito e Doutorou-se em História Moderna e Contem-
porânea.

Foi professor da cadeira de Direito e Comunicação
Social no Curso de Jornalismo da Escola Superior de
Comunicação Social, do Ins tuto Politécnico de Lisboa.

Ao longo da sua vida muitas foram as obras publi-
cadas sobre Direito da Comunicação Social e a História
de Portugal, sobretudo da primeira metade do século XIX.

A homenagem, a tulo póstumo, tem hora marcada
para as 15:00 horas, e inclui a apresentação da reedição
do livro Boas Fadas que te Fadem, no Convento S. Filipe
de Néry. No final da sessão ocorrerá uma visita guiada
pela Rota Judaico-Manuelina.
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Sara Alves
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Detectadas ondas gravitacionais que confirmam
teoria de Einstein (2016-02-12 10:04)

Os dois detectores da experiência Advanced LIGO
(Laser Interferometer Gravita onal-Wave Observatory
– figura 1) parecem ter observado directamente, e pela
primeira vez, ondas gravitacionais. A existência destas
deformações no espaço-tempo, que se propagam à
velocidade da luz, é a úl ma grande previsão da Teoria
da Rela vidade Geral de Einstein ainda não verificada.

Figura 1 - Um dos detectores da experiência LIGO, em
Hanford, estado de Washinton. O outro detector situa-se
em Livingston, estado de Louisiana. Crédito: LIGO. A
confirmar-se - em ciência é fundamental a verificação
independente de cada alegada descoberta - trata-se de
um momento histórico, precisamente no ano em que a
Rela vidade Geral completa 100 anos.
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A detecção abre uma janela para o estudo de um
Universo, até agora largamente desconhecido, de fenó-
menos extremos como colisões de estrelas de neutrões,

de buracos negros e o colapso gravitacional de estrelas
maciças. As perspec vas são excitantes nesta área com
a entrada em funcionamento ainda este ano do Ad-
vanced VIRGO, um detector semelhante construído nos
arredores de Pisa, Itália, resultado de uma colaboração
entre vários países europeus. O plano é usar os três detec-
tores como um só instrumento mais sensível e fidedigno.

A descoberta foi anunciada numa conferência de
imprensa que teve lugar às 10h30m EST (15h30m em
Portugal con nental) no Na onal Press Club, em Wash-
ington. A equipa do LIGO reportou a detecção de um
sinal com uma significância esta s ca de 5.1 sigma ou
seja, os cien stas têm 99.9999 % de certeza de que é real.
O sinal foi observado por ambos os detectores do LIGO e
movia-se aparentemente à velocidade da luz.

Mais extraordinária é a origem das ondas gravitacionais.
O sinal apresentava uma forma muito caracterís ca,
consistente com o padrão gerado pela colisão de dois
buracos negros.

[post _ad]

A análise dos dados permi u deduzir que os dois corpos
teriam massas individuais de 36 e 29 massas solares
formando um buraco negro único de 62 massas solares
após a colisão. A diferença de massa  -  3 massas solares -
foi emi da sob a forma de ondas gravitacionais! Repito:
três massas solares transformadas em energia! Por um
breve instante, o sistema emi u 50 vezes mais energia
do que todas as estrelas do Universo combinadas!

O sinal era tão claro que os astrónomos puderam
observar o “badalar” do novo objecto enquanto dissipava
energia até estabilizar num buraco negro rota vo. Os
cien stas es mam que a colisão se deu numa galáxia
a uma distância de 1.3 mil milhões de anos-luz. A
descoberta vem descrita num ar go na revista Physical
Review Le ers de hoje (11 de Fevereiro de 2016).
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Fig. 2 -Resultados da detecção da onda gravitacional.
Crédito: LIGO A figura 2 mostra os sinais observados
no dia 14 de Setembro de 2015 pelos dois detectores
do LIGO. Cada um dos dois primeiros gráficos mostra
o sinal observado por um detector (linha espessa) e o
previsto pela teoria para a colisão de dois buracos negros
(linha fina). O úl mo gráfico mostra os sinais observados
pelos dois instrumentos sobrepostos e ajustados no
tempo para ter em conta as localizações diferentes dos
detectores. A concordância mútua e de cada sinal com
as previsões teóricas é notória.

A detecção deste sinal, se for confirmada, demon-
stra de uma vez por todas algo frequentemente encarado
como um facto em vez de uma hipótese  -  que os buracos
negros realmente existem!

Aparentemente, a descoberta hoje anunciada será a
primeira de muitas pois a equipa refere que desde
Setembro de 2015 vários outros sinais foram detectados!

Luís Lopes

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Santa Casa da Misericórdia de Bragança alarga Ter-
apia da Fala a todos os utentes (2016-02-12 14:42)

A Santa Casa da Misericórdia de Bragança disponibiliza,
de forma gratuita, desde o início deste ano, terapia da
fala a todas as crianças do escolar, pré-escolar, idosos
da ins tuição e utentes do Centro de Educação Especial.

Santa Casa da Misericórdia de Bragança alarga Terapia da
Fala a todos os utentes Uma especialidade assegurada
por um profissional de saúde qualificado, que tem como
obje vo aumentar a eficácia da comunicação pessoal, no
meio social e educacional dos utentes da ins tuição, de
forma a promover o desenvolvimento e autonomia no
sen do de uma maior qualidade de vida dos mesmos.
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Nesta fase inicial, o terapeuta está numa fase de iden fi-
cação e avaliação das necessidades individuais de cada
criança, adulto e idoso, para, posteriormente, atuar nos
problemas detetados. No caso das crianças, é importante
a iden ficação precoce de dificuldades ao nível do desen-
volvimento da linguagem, da ar culação verbal, fluência
verbal (gaguez) e alterações de voz, de forma, a permi r
uma intervenção mais rápida e com maior eficácia. A
intervenção numa fase inicial vai permi r potencializar a
comunicação da criança e prevenir que surjam inerentes
aos problemas de linguagem dificuldades na aprendiza-
gem da leitura e da escrita.

Na terceira idade, o seu foco de intervenção é, maiori-
tariamente, em perturbações da linguagem, patologias
vocais e da deglu ção derivadas de problemas de saúde
neurológicos e alterações próprias do envelhecimento
que podem originar alterações, como por exemplo,
afasia, apraxia e disartria.

[post _ad]

De salientar que a terapia da fala já estava assegurada na
Unidade de Cuidados Con nuados.

Por se tratar de uma especialidade mul facetada, e
que pode intervir desde o recém-nascido até á terceira
idade, a Santa Casa decidiu alargar esta especialidade
a todas as respostas sociais “a pensar na qualidade de
vida dos utentes que dela precisam”, afirma o provedor
Eleutério Alves.

O responsável garante que esta é mais uma medida
no sen do de o mizar a já reconhecida qualidade dos
serviços prestados pela ins tuição. A Santa Casa da Mis-
ericórdia de Bragança é, assim, a primeira ins tuição da
região, a disponibilizar de forma permanente e gratuita
um terapeuta da fala aos seus utentes.
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É de mau senso? (2016-02-14 09:42)

| Hélio Bernardo Lopes | Com toda a naturalidade, a
ideia de vir a legalizar a eutanásia teria de agitar as
águas polí cas e mesmo as religiosas. Não escolho esta
ordem de modo casual, porque a grande realidade é
que a agitação é imensamente superior no setor polí co
da Direita do que no ambiente religioso. E teria de ser
assim, como aqui procurarei mostrar.

Num destes dias recentes foi possível escutar as palavras
da deputada do CDS/PP, Galriça Neto, salientando não
conhecer ninguém de bom senso que seja a favor do
sofrimento. Bom, é uma afirmação que deverá merecer
a concordância de todos, mas desde que com bom senso.
Simplesmente, o problema está nas pessoas de mau
senso, situação hoje muito presente no seio das atuais
sociedades. Seja a nossa ou qualquer uma outra.

Nestas circunstâncias, surgem sempre três pos de
posições: a do impera vo de se recorrer, crescente-
mente, aos cuidados palia vos; a de que ninguém deverá
dispor do valor da vida; e a de que se impõe um debate
alargado sobre um tema desta natureza. O primeiro e o
terceiro, como se percebe, fazem parte da conversa de
sempre de quem se assume como conservador, embora
não passem de meros argumentos de circunstância.
Argumentos muito recorrentes.

Como facilmente se reconhece, o valor da vida, nas
sociedades que vivem tempos de normalidade, assumiu
um valor transcendente. Nessas sociedades a legislação
reconheceu, precisamente, essa posição. Embora – há
que reconhecê-lo – a vida esteja rapidamente a perder o
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valor que já nha sido conquistado. Basta ver a miséria
que varre o mundo, os mil e um conflitos por todo o lado,
a terrível situação dos refugiados, agora com a ação da
OTAN, des nada a impedi-los de se dirigirem à Europa,
etc.. Se há tempo em que a vida vem perdendo valor,
esse tempo é o de hoje, desde que o neoliberalismo e
a globalização se apoderaram do mundo, ao ponto de o
estarem a conduzir a uma nova guerra global.

Algo inesperadamente, a reação das pessoas mais
esclarecidas passou a ser o silêncio ou mesmo o apoio a
todo o po de desmandos do novo poder que pretende
hegemonizar o mundo. Os designados intelectuais,
sempre tão fervorosamente defensores dos Direitos
Humanos, também passaram a alinhar, no mínimo com
o seu silêncio, com as posições belicistas e realmente
an democrá cas dos Estados Unidos e dos Estados que
se lhes tornaram subservientes.

Por outro lado, a experiência já mostrou – e de que
modo! – que o crescimento dos cuidados palia vos é
mera balela, até porque a anterior Maioria-Governo-
Presidente o que fez foi dar significa vos passos a
caminho da real ex nção do Serviço Nacional de Saúde.
Uma realidade obje va, que já nha do o seu início
com António Correia de Campos ao tempo do Gov-
erno de António Guterres. E quem ver boa memória
lembrar-se-á, já nos úl mos dias desse Governo, das
considerações de Joaquim Pina Moura. Portanto, quanto
ao argumento-balela dos cuidados palia vos, estão os
portugueses cabalmente esclarecidos.

Resta, pois, o debate alargado. Só que esta ideia
não passa de mais um argumento de recurso, porque
qualquer pessoa de boa-fé reconhece que tal debate não
chegaria a qualquer conclusão nem terminaria. Tal como
se passou com os casos do aborto ou do casamento
homossexual. São temas que se suportam em visões da
vida que são inconciliáveis.

A questão aqui obje va é esta: o que pensam os
portugueses do tema da eutanásia? Pois, a resposta é
muito simples: a larga maioria não gosta de tal prá ca – é
melhor viver que morrer –, mas aceita facilmente a ideia
de que, tendo de morrer, o faça sem um inú l sofrimento
humano. Quem ver a oportunidade de operar uma
ligeira sondagem, despreocupada, sobre o tema junto de
familiares, amigos ou conhecidos, de pronto reconhecerá
duas coisas: a generalidade não condena a eutanásia,
compreendendo-a; a aceitação da eutanásia tem uma

correlação ínfima com a prá ca religiosa.

Por tudo isto, é minha opinião que o tema pode
claramente ser tratado ao nível da Assembleia da
República, mas usando o método do voto secreto e com
plena liberdade do mesmo. A verdade é que, por agora,
só o Bloco de Esquerda assumiu uma posição sobre o
tema. Vamos esperar.
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Dr. Jaime Castro de Morais (2016-02-14 09:45)

| Cláudio Carneiro |

Nascido chacinense e lá criado,

Como seus pais e como seus avós,

Foi de Angola e de Goa, logo após,

Governador dis nto e admirado.

Foi médico da Armada consagrado

E foi, com hombridade, porta-voz

Do movimento heróico que se opôs

Ao biltre Estado Novo, ora implantado.

Mas Salazar, iníquo fariseu,

De garra adunca, fez o que entendeu,

Tornando-se, do que era, mais hos l.

E Jaime de Morais, não se curvando

Ao jugo imposto, vil e miserando,
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Alcança Espanha e vai para o Brasil.
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O Hominídeo Humanizado (2016-02-14 10:11)

"Afinal de contas, o maior mistério do homem é o
próprio homem. A complexidade do seu ser não se
esgota no cogito (como desejava Descartes) pois a sua
natureza biológica é também imanente e cogni va.

As suas necessidades biológicas, o seu sistema sico-
químico e neurológico (onde se processam reacções como
o amor ou o pensamento), as suas contradições, os seus
limites, os seus anseios, a sua utopia, as suas conquistas
e frustrações fazem dele um ser dialogante consigo
mesmo, em que as diversas componentes concorrem
para a consolidação do todo, aquilo a que Morin chama
de homo complexus.

Sá Gué, no fundo, explana-nos esse diálogo entabu-
lado do eu para com o eu, a sistema zação interior
das leis vitais na complexificação gené ca do ser e sua
relação cogni va com o mundo sensível e as relações
exteriores: dúvidas e perplexidades que povoam o
fluxus do hominídeo, que sofre as dores do parto do seu
próprio conhecimento, a busca da verdade latente em
todo ser humano, recuperando ni damente a maiêu ca
socrá ca”.

In: Prefácio
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Título: O Hominídeo Humanizado
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Dr. Manuel Pires Cabral (2016-02-14 14:09)

| Cláudio Carneiro |

(Pai)

Tu que eras para ser o meu padrinho

E deveras o foste e bom amigo,

Consente que eu te invoque do caminho

Onde me encontro para estar con go.

Pressinto, como então, o teu carinho,

Aquele estado de alma a sós comigo,

Como se fora ainda o garo nho

Imberbe por chacim, primeiro abrigo.

Eu vejo-te tal qual como te via

Nesse tempo de sonho e fantasia

Apesar da distância e tu tão longe.

Como não ter presente, estro sublime,

A tua imagem, que eu te cante e es me

No fundo do meu ser e te lisonje?
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Fundação Portuguesa de Cardiologia promove ini-
cia va para a população assinalando o Dia Nacional
do Doente Coronário (2016-02-14 14:24)

Hoje é assinalado o Dia Nacional do Doente Coronário
e a Fundação Portuguesa de Cardiologia promove uma
campanha de rastreios cardiovasculares gratuitos entre
as 10h00 e as 16h00 na Praça do Município de Vila Real.

Pelas 15h00, a população é convidada a assis r à Palestra
“Alimentação no Amor e na Paixão”, com a Prof. Doutora
Rosa Maria Santos, no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Vila Real.

Em Portugal, as doenças cardiovasculares con n-
uam a ser a principal causa de morte. Anualmente, só
por Enfarte Agudo do Miocárdio morrem mais de 4000
portugueses¹, dos quais cerca de 3000 ocorrem fora de
ambiente hospitalar². Contudo, os avanços nesta área
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têm ajudado a que, em média, por ano, mais de 12
mil portugueses² tenham do alta hospitalar depois de
terem sofrido um enfarte agudo do miocárdio.
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Segundo o Dr. Carlos Catarino “a doença coronária é
favorecida por uma série de hábitos, comportamentos
e es los de vida, como por exemplo, a alimentação de-
sequilibrada, a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo,
o stress, que são forte contributo para os designados
fatores de risco para a aterosclerose como: a hipertensão
arterial, o colesterol elevado e a diabetes”. O especialista
salienta ainda que “assiste-se a grandes avanços na
terapêu ca da doença coronária, mas a morbilidade e
mortalidade mantêm-se elevada, por isso é importante
passar a mensagem de “mais vale prevenir que remediar”,
reforçando a necessidade de uma alimentação saudável
e a vidade sica… o simples andar faz maravilhas ao
coração”.

[post _ad]

Paralelamente, a FPC vai dinamizar ainda, a 15 de
Fevereiro, o 1º Encontro de Doentes Cardíacos em Lisboa,
pelas 18:30 horas, no Piso 7 do El Corte Inglês, e em
Coimbra, no Café Santa Cruz, junto à Câmara Municipal,
Pç. 8 de Maio, pelas 18h00. Sendo o Dia Nacional do
Doente Coronário, este ano, dedicado aos sobreviventes
de enfarte agudo do miocárdio, o principal obje vo desta
inicia va é a par lha de histórias na primeira pessoa de
sobreviventes de um ataque cardíaco.

*Fontes:

1- INE – Publicação “Causas de Morte 2013”, Edição 2015

2- DGS – Publicação Portugal: Doenças Cérebro-
Cardiovasculares em números – 2014”
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Centro Social e Paroquial de Torre de Moncorvo ap-
resenta o seu “Hino da Fruta” (2016-02-14 14:33)

No âmbito do programa “Heróis da Fruta – Lanche
Escolar Saudável” o Centro Paroquial e Social de Torre
de Moncorvo gravou um hino da fruta que se encontra
em votação até dia 10 de Março.

A votação pode ser efetuada através do 760 457 047,
custo da chamada 0,60€+IVA. As escolas vencedoras
recebem prémios e todos os par cipantes se tornam
oficialmente “Heróis da Fruta”.
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No âmbito deste projeto os alunos deste jardim-de-
infância já foram mo vados a inserir a fruta nos seus
hábitos alimentares, através de a vidades que incen -
vam à repe da degustação. Segue-se agora a segunda
etapa em que par lham o que aprenderam com as
famílias e comunidades locais, convidando-os para ver e
votar no seu “Hino da Fruta”.
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O programa “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável
pretende promover uma alimentação equilibrada e
incen var o consumo de fruta junto dos mais novos.
Esta é já a 5ª edição deste projeto escolar que ajuda
à prevenção da obesidade infan l e restantes doenças
associadas.

[post _ad]

O Município de Torre de Moncorvo aderiu ao programa
“Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, tornando-se
uma autarquia parceira da Associação Portuguesa Contra
a Obesidade Infan l (APCOI) que promove esta inicia va.

Lucia Raimundo
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Mercenários de hoje (2016-02-14 14:37)

| H

élio Bernardo Lopes | Um relatório recente da organi-
zação War on Want veio mostrar o que boa parte da
grande comunicação social de há muito vem debitando:
desde há década e meia que o número de mercenários
contratados por empresas militares e de segurança

privadas, atuando em África e no Médio Oriente, não
para de crescer de modo exponencial.

Este mecanismo, reprodutor do ambiente dos vel-
hos CÃES DE GUERRA, acabou por levar a uma violação
muito ampla dos Direitos Humanos, assim conseguindo
deixar de fora a responsabilidade criminal dos Estados
Unidos e do Reino Unido e dos seus chefes militares. Em-
bora sendo este o seu principal obje vo, a verdade é que
tal mecanismo se tornou imensamente mais dispendioso.

Com alguma ironia, estes cães de guerra até per-
mitem defender a existência de uma diminuição forte
do desemprego, embora paga a peso de ouro. Mas,
há que reconhecê-lo, esse peso acabe, mais tarde, por
vir a ser compensado pela fantás ca riqueza derivada
da necessidade de reconstruir os países entretanto
destruídos. Para já não falar dos bene cios oriundos
da venda maciça de material militar aos paupérrimos
Estados do Terceiro Mundo.

Como teria de dar-se, estas empresas, de um modo
muito geral, são dirigidas por an gos militares e por
agentes da CIA já fora do serviço, mas sempre trabal-
hando em ín ma ligação com os seus an gos patrões.
E todo o ambiente de guerra civil se suporta na mirífica
ideia de se criarem democracias – do melhor po,
obviamente – nesses Estados lançados na guerra. As
primaveras árabes são disto mesmo o melhor exemplo,
de parceria com as históricas armas de destruição maciça
do Iraque, mas que, como sempre se soubera, não
exis am. Uma realidade que, por ter sido desmascarada
por Chirac e Dominique de Villepin, valeram a este um
processo-crime fraudulento e a posterior vitória de
Sarkozy. A democracia ocidental, portanto.

Pois, caro leitor, é no meio desta antecâmara para a
nova guerra mundial, já a decorrer aos pedaços – tem-no
dito o Papa Francisco, naturalmente bem informado –,
que Durão Barroso nos vem agora dizer que o mundo é
ainda mais perigoso quando nenhuma superpotência faz
valer a sua hegemonia de modo inequívoco! Quase não
dá para acreditar, mas a verdade é que Durão Barroso
sabe mui ssimo bem que tal situação só seria possível
com uma terrível híper-ditadura mundial, comandada
por alguém sem representa vidade ínfima. Os Estados
Unidos, portanto. Ou seja, numa situação de plena
ausência de funcionamento de um ínfimo de democracia.

De tudo isto há conclusões que podem já re rar-se:
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nha Álvaro Cunhal a mais plena razão quando apontou
os grupúsculos como o de que fez parte Durão Barroso de
pequena burguesia de fachada socialista; a democracia
está já a caminhar para o seu fim, ou não exis ria o
despudor de fazer uma tal afirmação; e toda a doutrina
pacifista brandida pelos mil e um intelectuais do mundo
foi chão que deu uvas, porque a generalidade dos
mesmos acabou por vender a alma ao Diabo.

Embora sem o desenvolvimento aberto de um novo
conflito mundial – desta vez será com armamento nu-
clear –, a verdade é que os Estados Unidos, apoiados pela
histórica fraqueza europeia, têm dado passos essenciais
para o dealbar do mesmo. Graças às tais empresas de
mercenários, pode até dizer-se que os militares norte-
americanos nada terão que ver com tal desfecho. Para
já, a doutrina de Gene Sharp, levada ao terreno pelos
homens da CIA ou do Pentágono, ainda vai embarretando
muita gente. Ingénua ou cúmplice.
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Onda de festa (2016-02-14 14:38)

11 de Fevereiro vai ficar na história da ciência mundial!
Este foi o dia em que um grupo de mais de 1000 cien-

stas anunciou que nha detectado, pela primeira vez,
as ondas gravitacionais previstas por Einstein cem anos
antes.

O entusiasmo foi contagiante, mas levou a uma pergunta
por muitas pessoas: o que são essas ondas gravitacionais
e porque é que o mundo cien fico está em festa?

PUB
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Comecemos então pelo princípio e por uma explicação
que, espero, seja em boa medida correcta e compreen-
sível por todos. Observamos ondas em muitos contextos
e com vários sen dos. Junto a um lago, podemos
observar as ondas que se formam quando a ramos uma
pedra à água - ondas líquidas; num concerto, ouvimos
ondas sonoras - ondas de ar; através dos nossos olhos
observamos o efeito das ondas electromagné cas da luz
visível; com telescópios diversos, observamos ondas elec-
tromagné cas de outras gamas que nos dão a conhecer
muito mais do universo. Ora, as ondas gravitacionais não
são mais do que ondulações no espaço-tempo. E o que é
o espaço-tempo?

O conceito de espaço-tempo foi introduzido por Ein-
stein, que nos demonstrou que o espaço tridimensional,
que todos conhecemos intui vamente, está interligado
com o tempo (uma variável com uma só dimensão).
Unindo os dois conceitos, temos uma variável com
quatro dimensões: o espaço-tempo.

Podemos imaginar o espaço-tempo como se fosse
um pedaço de tecido e, assim, visualizar melhor como
espaço-tempo é deformado pela massa dos objectos.
(Esta deformação é a força da gravidade descrita anteri-
ormente por Newton.) Einstein previu então que certos
fenómenos não só deformariam o espaço-tempo como
dariam origem a ondulações nesse mesmo espaço-tempo:
as ondas gravitacionais. Foi um desses fenbómenos que
os cien stas do LIGO mediram: a colisão de dois buracos
negros. Foi um acontecimento tão massivo e dramá co
que gerou ondas gravitacionais tão fortes que alcançaram
e foram medidas na Terra mais de mil milhões de anos
depois! Mas ainda assim, são ondas muito di ceis de
detectar. E como se detectam estas ondas?

Bom, essa é a parte complicada e por isso tardou
cem anos a ser alcançada!

[post _ad]

As ondas deformam o espaço-tempo, mas são tão,
tão débeis, que foi necessário construir um enorme
instrumento com a sensibilidade suficiente para detectar:
o LIGO. O LIGO é um edi cio a par r do qual saem
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dois “braços” perpendiculares com exactamente quatro
quillómetros de comprimento. O impacto da onda
gravitacional faz com que um dos braços fique mais
curto e o outro mais longo. Para detectar essa diferença
(diminuta) recorreu-se a um interferómetro laser.

E porque é que é tão importante? Uma forma de
olhar para esta descoberta é pensar num ser humano
surdo durante toda a sua vida que, através de uma
intervenção médica, passa a ser capaz de ouvir. Já
pensaram como se sente uma pessoa nesse dia glorioso?
Assim estão os cien stas por estes dias: encontraram um
novo sen do para explorar o universo! Até agora, só o
podiam ver; a par r de agora, também o podem ouvir!

Diana Barbosa

Conteúdo fornecido pela Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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14 mil árvores vão ser aba das no vale do Tua. 1484
são sobreiros adultos (2016-02-14 15:37)

Os Gabinetes dos Secretários de Estado da Energia e
das Florestas e do Desenvolvimento Rural, através do
Despacho n.º 2175/2016, autorizaram o abate de 1484
sobreiros adultos e 643 jovens e de 9922 azinheiras
adultas e 2026 jovens em cerca de 111,35 hectares de
povoamentos e de pequenos núcleos daquelas espécies,
situados na zona de afectação da albufeira da barragem
de Foz-Tua.

O abate das cerca de 14 mil árvores é fundamentado
no “relevante interesse público, económico e social da
obra, bem como a sua sustentabilidade, uma vez que o
Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua se enquadra
nas linhas gerais de orientação da polí ca energé ca
nacional”, refere o citado despacho.
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A EDP, promotora do empreendimento, fica, no entanto,
obrigada implementar um conjunto de medidas com-
pensatórias como a arborização de novos terrenos com
sobreiros e azinheiras, num total de 146 hectares.

As medidas compensatórias deverão ser implementadas
“em terrenos sob gestão do Ins tuto da Conservação da
Natureza e das Florestas, I. P., no Perímetro Florestal da
Serra de Santa Comba nas Unidades de Baldio de Passos,
de Lamas de Orelhão (concelho deMirandela e freguesias
de Passos e Lamas de Orelhão, respe vamente) e de
Palheiros (concelho de Murça e freguesia de Noura
e Palheiros), no Perímetro Florestal da Serra de Faro
(Unidades de Baldio de Vilas Boas e de Vilarinho das
Azenhas) e em parcela, propriedade do Município de Vila
Flor, comprometendo -se a estabelecer, para o efeito,
contrato de comodato ou de natureza jurídica equivalente
com aquele município e exis ndo a concordância dos
representantes dos compartes eleitos e em funções nas
áreas dos Perímetros Florestais”, explicita o Despacho
conjunto n.º 2175/2016 dos Secretários de Estado da
Energia e das Florestas e do Desenvolvimento Rural.
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A autorização para o abate destes exemplares de
sobreiros e de azinheiras ficou condicionado ao cumpri-
mento de todas as exigências, nomeadamente das
condicionantes já presentes na Declaração de Impacte
Ambiental e no Relatório de Conformidade Ambiental
do Projeto de Execução, bem como no projeto de com-
pensação definido, que consta da arborização de 146
hectares de novas áreas.

A barragem de Foz Tua começou a ser construída há
cinco anos e encontra-se em fase de conclusão, devendo
gerar, em curto espaço de tempo, uma nova albufeira que
afectará um território distribuído entre os concelhos de
Alijó, Carazeda de Ansiães, Murça, Vila Flor e Mirandela.
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“Noites Frias, Vozes Quentes” traz Isaura e Fran-
cis Dale até ao Teatro Municipal de Bragança
(2016-02-14 18:43)

“Noites Frias, Vozes Quentes” é um programa musical
anual a que o Teatro Municipal de Bragança já habituou
quem o frequenta.

Todos os anos, nos meses do frio nordes no, desaguam
no palco do teatro da cidade muitas vozes, muitas vozes
com o calor suficiente para ajudar a aquecer a alma e
o coração. No próximo dia 18 de fevereiro é a vez de
[1]Isaura \ Francis Dale ,um projecto musical que se

cons tui por duas grandes promessas da nova música
portuguesa.
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“Há histórias que se escrevem lado-a-lado; sem se ver,
sem se tocar. Isaura \ Francis Dale nasce para contar
uma dessas histórias. Não são complementares, não
são antagónicos, não são compensatórios, não são
inver veis, não são comparáveis, não são imiscíveis, não
são fundíveis. Isaura \ Francis Dale são duas verdades
singulares, duas perspec vas do mesmo espaço e do
mesmo lugar. É o estar bem e o estar mal, é o gostar
mas não compreender, é o querer mas não aceitar, é o
precisar mas não consen r. Protagonizam uma história
para nos lembrar de quantas vezes falamos sem nos
conseguirmos verdadeiramente explicar; de quantas
amizades se perdem na falta de harmonia e de quantos
amores se apagam depois de lutar simplesmente porque
se chegou ao fim. Francis Dale tem sol, Isaura tem
sombra; Francis Dale canta a força de ficar, Isaura o
desalento de par r. Estão lado-a-lado sem se ver e sem
se tocar; guardam as cores que trocaram.”

O que : concerto de Isaura \ Francis Dale
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 18 de fevereiro de 2016
Hora: 21 horas
Entrada: 6 euros
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João Canijo prepara o seu próximo filme em Vinhais
(2016-02-15 10:37)

Trás-os-Montes vai estar mais uma vez na lente do
realizador João Canijo. Desta vez é a preparação de um
filme que fala sobre a fé, sobre a devoção, o esforço, a
dor e o sofrimento com que se fazem as peregrinações
a Fá ma.

João Canijo prepara o seu próximo filme em Vinhais O
realizador está a preparar o seu próximo filme que con-
tará uma longa peregrinação a Fá ma, uma peregrinação
que vai par r de Vinhais, mais exactamente da aldeia
de Rio de Forno, onde actualmente 11 actrizes fazem
uma espécie de observação par cipante para poderem
protagonizar as personagens de "Amem", o provável

tulo com que a longa metragem vai chegar às salas de
cinema.
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Rita Blanco, Ana Bustorff ou Cleia Almeida são apenas três
das onze actrizes que compõem o elenco de “Amen” e
que neste momento se encontram em Vinhais a preparar
da forma mais realista possível as suas personagens. Para
isso integraram-se na população, fundiram-se com ela
e entre ela desempenham as mais variadas tarefas para
construírem um grupo de peregrinas que irá fazer 430
quilómetros a pé em nove dias, entre Vinhais e Fá ma.

Segundo João Canijo, em declarações prestadas à
Lusa, o filme irá "transmi r a enormidade do esforço que
se faz pela fé, o esforço quase sobre-humano e diário,
durante esses nove dias, que estas pessoas fazem e o
enorme sofrimento por que passam em nome da fé".

Foi a tendência realista que perpassa pelos filmes
de Canijo que impôs ao realizador e ao elenco do
seu próximo filme a necessidade de, à maneira dos
Antropólogos, realizarem uma autên ca observação
par cipante, misturando-se com a população e com ela
desempenharem as mais variadas tarefas do quo diano.

[post _ad]

Está é uma espécie de aprendizagem que será u lizada
na redacção do guião e na construção das personagens.
"Como é que elas podem fazer personagens que são
transmontanos sem passar algum tempo em Trás-os-
Montes? É impossível", refere João Canijo, jus ficando
a necessidade do elenco permanecer numa aldeia trans-
montana durante a fase de preparação do seu próximo
filme.

Depois de “Em Portugal – Um Dia de Cada Vez”, João
Canijo volta a Trás-os-Montes para construir mais uma
obra sobre um Portugal actual, um Portugal real que vem
cons tuindo cada vez mais o tema preferencial do seu
cinema.
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Um atestado de menoridade (2016-02-16 08:46)

| Hélio bernardo Lopes | Ninguém hoje deixa de recon-
hecer a profunda an pa a que o Ministro das Finanças
da Alemanha suscita junto da generalidade dos por-
tugueses atentos à vida pública. É uma reação mais
que natural – é a minha convicção – e que deve estar
presente pela generalidade dos Estados da famigerada
União Europeia, a tal minha UDEDE: União Ditatorial
dos Estados Decadentes Europeus.

Como facilmente terá de depreender-se, esta obje-
va reação muito generalizada não se deve a outra razão

que não seja o modo arrogante como aquele ministro
trata os outros povos europeus, chegando mesmo a ten-
tar interferir nos atos eleitorais livres que sempre se vão
pra cando em muitos Estados europeus, mas também
por se permi r dar opiniões polí ca e diploma camente
inconvenientes. Noutros tempos, de maior patrio smo e
respeito por regras elementares, mesmo inaceitáveis.

A verdade é que aquele ministro alemão não perde
uma oportunidade única para interferir na vida dos out-
ros Estados da União Ditatorial dos Estados Decadentes
Europeus, como agora se deu com Portugal. Sem mais,
ajudando a criar mais dificuldades a Portugal que as já
impostas recentemente pela Comissão Europeia, o tal
ministro lá se determinou a dizer que – em sua opinião,
claro – Portugal estava no bom caminho, mas ainda não
está suficientemente bem para resis r.

Trata-se de uma interferência inaceitável ao nível
polí co, mas comporta, por igual, uma carga atentatória
contra os interesses de Portugal, uma vez que acaba
por ajudar a criar dúvidas sobre o nosso próprio País.
Simplesmente, o estado a que Portugal chegou é já tal
– depois da fa dica adesão ao euro e da trágica ação

polí ca da anterior Maioria-Governo-Presidente –, que
este po de inaceitáveis interferências acaba por passar
sem um sussurro de reação do poder polí co português.

É natural que os mercados possam achar que Portu-
gal estava no bom caminho, mas o que o ministro
alemão não refere é que essa aparente melhoria só
foi conseguida com a destruição da vida de milhões de
portugueses, ao mesmo tempo que uma minoria pôde
mesmo desbaratar milhares de milhões sem responsabili-
dade e com a segurança de serem os mais pobres a pagar
os desmandos causados.

O que este alemão fez, de facto, foi passar um at-
estado de menoridade àqueles portugueses que se
determinaram a apoiar a atual solução de governação.
Tudo estaria bem, mas os portugueses teriam criado as
condições desbaratadoras das conquistas conseguidas (à
custa da sua própria pobreza).

Hoje, de facto e no plano formal, não estaremos
orgulhosamente sós, mas a grande verdade é que es-
tamos acompanhados de gente que só tem o dinheiro
e o lucro no pensamento. Se es vermos dispostos a
vender o País a pataco e a desgraçar a generalidade
dos portugueses e das suas famílias, bom, seremos
excelentes alunos e captadores das mais vastas simpa as.
Mas se, por um acaso, alguém pretender devolver a
dignidade aos portugueses, bom, de pronto tocam – de
modo consonante – as mais diversas campainhas, desde
as do patronado às da oposição e às da rapaziada que
comanda a tal União Ditatorial dos Estados Decadentes
Europeus. Uma triste sina. Quase todos protestam, mas
con nua.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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As crianças e adolescentes com hábitos de vida
saudáveis seguem um padrão de dieta próximo da
mediterrânica (2016-02-16 09:25)

Este estudo centra-se na iden ficação de padrões de es-
los de vida e padrões alimentares da população menor

de idade que par cipou no estudo cien fico ANIBES
(“Antropometria, Ingestão, e Balanço Energé co em
Espanha”).
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As crianças e adolescentes entre os 9 e os 17 anos que
se encontram dentro de um padrão de vida saudável têm
uma alimentação mais próxima da dieta mediterrânica.
Esta é uma das conclusões do estudo ´Padrões de hábitos
alimentares, es los de vida e excesso de peso em crianças
e adolescentes espanhóis no estudo cien fico ANIBES´,
que foi recentemente publicado na revista cien fica
Nutrients.
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O estudo, levado a cabo pela Fundação Espanhola
de Nutrição (FEN) junto com um comité cien fico de
especialistas, centrou-se na iden ficação de padrões
de es los de vida e padrões alimentares da população
menor de idade (9 a 17 anos) que par cipou no estudo
cien fico ANIBES (“Antropometria, Ingestão, e Balanço
Energé co em Espanha”).

Neste sen do, foram iden ficados quatro diferentes
padrões de alimentação, entre os quais se destaca o
padrão ´mediterrânico‘, pela sua proximidade com a
dieta mediterrânica tradicional. “Caracteriza-se pela
predominância de vegetais, azeite, peixe, frutas, iogurte,
leite fermentado e água e uma menor ingestão de outros
alimentos e bebidas, carnes processadas, molhos, doces,
bebidas açucaradas e suplementos alimentares”, explica
a Dra. Carmen Pérez-Rodrigo, presidente da Sociedade
Espanhola de Nutrição Comunitária (SENC), que estava
encarregue de dirigir esta parte do trabalho dentro do
estudo cien fico ANIBES.

“Também foram iden ficados outros padrões como
o denominado ’aperi vos’, caracterizado por um elevado
aporte de pão, carnes processadas e queijo. O padrão
‘massa’, centrado numa elevada ingestão de massas, mol-
hos e temperos, assim como produtos de padaria mas
com baixo consumo de legumes”, con nua a comentar
a Dra. Pérez-Rodrigo. “Por úl mo, existe outro padrão
de alimentos denominado ´leite e alimentos açucarados´
caracterizado pela elevada quan dade de leite, açúcar,
alimentos açucarados e suplementos alimentares”.

Padrões de es lo de vida saudável
Este trabalho cien fico demonstra também dois padrões
de es los de vida após a análise dos hábitos alimentares,
a vidade sica, comportamentos sedentários e horas
de sono. Iden ficouse assim um padrão de es lo de
vida saudável (caracterizado por elevados índices de
a vidade sica, uma escassa a vidade sedentária, uma
alimentação saudável e uma duração de sono adequada),
e um padrão de es lo de vida pouco saudável, caracteri-
zado por uma baixa a vidade sica e uma alimentação
menos adequada. Neste padrão inclui-se uma elevada
percentagem da população feminina entre os 9 e os 17
anos (32 % do total de indivíduos).

Comité Cien fico do Estudo ANIBES
-Prof. Dr. Javier Aranceta, Presidente do Comité Cien-

fico da Sociedade Espahola de Nutrição Comunitária
(SENC), Diretor Clínico da Fundação para a Inves gação
Nutricional (FIN) e Professor Associado de Nutrição
Comunitária da Universidade de Navarra
- Prof. Dr. Ángel Gil, Presidente da Fundação Iberoamer-
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icana de Nutrição (FINUT), Diretor do Grupo Cien fico
BioNit e Catedrá co de Bioquímica e Biologia Molecular
da Universidade de Granada
- Prof. Dra. Marcela González-Gross, Vice-presidente da
Sociedade Espanhola de Nutrição (SEÑ), Responsável do
Grupo de Inves gação imFine e Catedrá ca de Nutrição
Despor va e Fisiologia do Exercício da Universidade
Politécnica de Madrid.
- Prof. Dra. Rosa Mª. Ortega, Directora do Grupo de
Inves gação VALORNUT e Catedrá ca de Nutrição da
Universidade Complutense de Madrid.
- Prof. Dr. Lluìs Serra-Majem, Presidente da Fundação
para a Inves gação Nutricional (FIN), Presidente da
Academia Espanhola de Nutrição (AEN), e Catedrá co de
Medicina Preven va e Saúde Pública da Universidade de
Las Palmas de Gran Canaria.
- Prof. Dr. Gregorio Varela-Moreiras, Presidente da
Fundação Espanhola de Nutrição (FEN) Diretor do Grupo
de Inves gação Nutrição e Ciências da Alimentação
(CEUNUT) e Catedrá co de Nutrição e Bromatologia da
Universidade CEU San Pablo de Madrid.

[post _ad]

Ficha técnica do estudo ANIBESDesenho: amostra
representa va da população residente em Espanha (ex-
cluindo Ceuta e Melilla) Amostra: Indivíduos com idades
compreendidas entre 9-75 que vivem em municípios
com mais de 2.000 habitantes Universo: 37 milhões de
habitantes

Amostra final: 2.009 indivíduos (2,23 % de erro e
95 % de margem de confiança) Amostra aleatória mais
reforço: 2.285 par cipantes *

Considerou-se um reforço no tamanho da amostra
com o obje vo de obter uma correta representação O
protocolo final do estudo cien fico ANIBES foi aprovado
previamente pelo Comité É co de Inves gação Clínica da
Comunidade de Madrid (Espanha)
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A ressaca do amor (2016-02-16 09:49)

| Tânia Rei | Para os mais incautos, recordo que no
domingo foi Dia de São Valen m. Digo para os mais
incautos, porque ter-me-ia também a mim passado
despercebido não fossem as redes sociais, onde vi
jantares, almoços, prendas das caras, fotos de casais a
arrulhar e até pedidos de casamento.

Bom, apesar de não ter nada de wow! para par l-
har sobre este dia (até porque acho que ninguém quer
ver fotografias minhas com meias grossas e um cobertor
enrolado, a fazer de iglu, enquanto vejo televisão),
o que mais me deixa feliz é que no dia seguinte não

ve de ouvir os relatos exaus vos sobre “o quão mar-
avilhoso foi o dia”. Ou não. Haverá sempre o que apontar.

O dia seguinte, a ressaca do dia do amor, é do pior
que podem fazer aos solteiros, ou àquelas pessoas cuja
existência numa relação não incluiu surpresas espectacu-
lares e viagem de sonho.

“E depois ele deu-me uma rosa, pegou com a mão
esquerda, depois com a direita, fez de conta que não
ma ia dar, mas depois!... o que é que é istooooo! Fez
um truque, es cou a mão e… deu-ma! DEUUUUU-
MAAAAAAAA!!!!!!”. É que, ena pá, não é preciso, a sério.

Houve quem, por mo vos que desconheço, não tenha
par lhado no próprio dia as imagens deste aconteci-
mento glorioso. Então guardou para segunda-feira todas
as emoções. E as redes sociais estagnaram, quero crer
porque é di cil avançar num campo informá co coberto
de mel. É que o mel cola, e pode estragar as coisas.

Não tenho nada contra o amor e quem se ama, juro que
não, e sem fazer figas atrás das costas. Acho muito bem
que se viva o amor, dentro e fora do Dia dos Namorados.
Só não acho bem que tenhamos de acompanhar em
direto ou em diferido (os “tais” casos do the day a er) as
maluquices que se fazem no 14 de Fevereiro, em nome
do amor.
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Também foi dia, e nos seguintes, de os solteiros e
em casos semelhantes, expressarem que o que é bom é
andar na gandaia, sem compromissos e com a carteira
mais recheada neste dia (é que se gasta muito, avaliando
comes e bebes, prendas, roupas e mega produções para a
in midade). Houve quem aproveitasse, até, para mandar
umas bocas foleiras sobre “podíamos ser nós, só que não
vai acontecer por mais anos que vivas.”

Eu, pessoalmente, e como já disse acima, não tenho nada
para par lhar. Talvez esteja só ressabiada, mas posso
estar também a salvar vidas. É que, pensem nisto: o tal
São Valen m foi már r. Morreu por causas ligadas ao
amor dos outros. Então, se para haver este dia já houve
uma morte, jus fica-se con nuar a mar rizar os amigos,
conhecidos ou meros transeuntes com corações e cenas
vermelhas? É pá, guardem a palavra “surpresa!” para o
final da bola, que o campeonato sim, está emocionante.
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Comemorações dos 552 anos de Bragança Cidade
(2016-02-16 11:17)

As Comemorações dos 552 anos de Bragança Cidade
terão lugar no dia 20 de fevereiro de 2016,sendo estas
compostas por uma Sessão Solene (14h00, Sala de Atos
- Teatro Municipal) e por um Espetáculo Comemora vo

(15h00, Praça da Sé).

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Estudar “Os Maias” através de jogos
(2016-02-16 12:07)

Equipa da Universidade de Coimbra cria jogos para
u lizar na sala de aula na aprendizagem de “Os Maias”
de Eça de Queiroz.
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A par r de um Smartphone ou Tablet, já é possível
estudar “Os Maias” através de um desafio semelhante
ao concurso “quem quer ser milionário” e completar
uma caderneta de cromos virtuais, aprender História
durante uma aventura que implica ser jornalista, resolver
Polinómios para se avançar nos níveis de um templo ou
explicar a evolução da comunicação humana com recurso
a um extraterrestre.

Uma equipa mul disciplinar de inves gadores da
Universidade de Coimbra (UC), em colaboração com um
programador e um grupo de designers, desenvolveu
quatro jogos - [1]1910 , [2]Tempoly , [3]Os Maias. Be-
coming an expert! e [4]Konnec ng. [5]O Homem, ser
comunicante - para serem u lizados em contexto escolar
a par r de disposi vos móveis, em diferentes níveis de
ensino (2º e 3º ciclos do ensino básico, ensino secundário
e ensino superior).

Antes de avançar para o desenvolvimento destes jo-
gos, já testados com sucesso em estabelecimentos de
ensino do centro e norte do país, os inves gadores foram
perceber junto dos alunos quais as suas preferências
rela vamente aos jogos em disposi vos móveis.
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Ana Amélia Carvalho, coordenadora do estudo financiado
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), afirma

que a reação dos alunos e professores que testaram os
jogos desenvolvidos pela sua equipa «tem sido muito
posi va», explicando que o obje vo é «rentabilizar os
disposi vos mais populares entre as gerações mais novas,
os smartphones e os tablets, para implementar uma
aprendizagem muito mais aliciante e intera va.»

«É necessário alterar as prá cas de ensino, ir além
da aula exposi va tradicional. E nada melhor do que
recorrer às tecnologias que os nossos estudantes mais
usam. Se os alunos gostam de jogos e levam os dis-
posi vos para a escola, então há que os aproveitar
para ensinar e aprender, contribuindo também desta
forma para o combate ao insucesso escolar», defende a
Catedrá ca da Faculdade de Psicologia e de Ciências de
Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC).

Por enquanto, apenas disponíveis para o sistema
opera vo Android, os jogos criados pelos inves gadores
da UC vão ser lançados oficialmente a 7 de maio, durante
o 3º Encontro sobre Jogos e Mobile-Learning, a decorrer
na FPCEUC, e disponibilizados a todas as escolas que se
mostrem interessadas.

[post _ad]

O jogo “[7] Os Maias. Becoming an expert! ” é dirigido
a estudantes do 11º Ano. É composto por 448 questões
de escolha múl pla, divididas por vários níveis. Inclui um
desafio que é semelhante ao “quem quer ser milionário”.

O “[8] 1910 ” tem como des natários alunos entre
o 6º e o 9º ano de escolaridade. É um jogo de aventura,
onde o jogador é convidado a auxiliar um jornalista
enquanto se desenrolam vários episódios que levaram à
Implantação da República em Portugal.

Já o “[9] Tempoly ” é dedicado aos alunos do 7º
Ano ao 12ª Ano. Enquadra-se no género puzzle, tendo
o jogador que resolver vários quebra-cabeças, de dificul-
dade crescente.

[10]Konnec ng. O Homem, ser comunicante ” é um
jogo dirigido a alunos de Licenciatura em Ciências a
Educação. Retrata a evolução da comunicação humana
desde a Pré-História até aos nossos dias (selfie s ck). Um
extraterrestre - Komuniket - é incumbido de reportar o
modo como os seres terrestres comunicam.
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Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
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Mercado a Gosto da Amendoeira em Flor para for-
mentar os produtos locais (2016-02-16 15:30)

Em plena época das Amendoeiras em Flor decorre de
20 de Fevereiro a 20 de Março o Mercado a Gosto da
Amendoeira em Flor, no Mercado Municipal de Torre de
Moncorvo.

O mercado da amendoeira em flor estará aberto sextas,
sábados e domingos das 10h00 às 17h00.

[post _ad]

Os visitantes podem adquirir aqui vários produtos region-
ais e picos do concelho de Torre de Moncorvo. Destaque
para as amêndoas, amêndoas cobertas, vinhos, queijos,
enchidos, compotas, azeite, mel, doces de amêndoa,
legumes e frutas e artesanato.

Para além do belíssimo espetáculo da natureza com
as amendoeiras floridas, esta é mais uma razão para
visitar Torre de Moncorvo e conhecer a sua gastronomia,
património e as suas tradições.

Luciana Raimundo
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Município de Macedo de Cavaleiros devolve IRS aos
cidadãos (2016-02-16 15:41)

Numa altura em que se conhece o alargamento do prazo
para a validação pelo contribuinte das faturas para
efeitos de IRS, o Município de Macedo de Cavaleiros
destaca-se no Top 20 das autarquias, de todo o país, que
mais vão devolver aos seus cidadãos no Imposto sobre
os Rendimentos das Pessoas Singulares cobrado.

188

http://jml.fpce.uc.pt/jogos.htm#1910.
http://jml.fpce.uc.pt/jogos.htm#Tempoly
http://jml.fpce.uc.pt/jogos.htm#Os_Maias._Becoming_an_expert%21
http://jml.fpce.uc.pt/jogos.htm#Os_Maias._Becoming_an_expert%21
http://jml.fpce.uc.pt/jogos.htm#Konnecting
http://jml.fpce.uc.pt/jogos.htm#Konnecting
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://www.youtube.com/embed/tDeg8T3id_I?&rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/tDeg8T3id_I?&rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/9_-0ZKzzaj4?&rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/9_-0ZKzzaj4?&rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/yOmss1KtpHg?&rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/yOmss1KtpHg?&rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/FQ3fZHrQNPY?&rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/FQ3fZHrQNPY?&rel=0&autoplay=1


Município de Macedo de Cavaleiros devolve IRS aos
cidadãos
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A edição do jornal Correio da Manhã desta segunda-feira,
apresentava a listagem das 96 autarquias que fazem a de-
volução de IRS. Macedo de Cavaleiros integra a lista dos
20 municípios que maior valor devolvem, evidenciando-
se de todos os restantes concelhos de Trás-os-Montes
com idên ca medida aplicada. No total, a Câmara
Municipal de Macedo de Cavaleiros abdica de receber
406.571€ em sede de IRS, a favor dos contribuintes com
domicílio fiscal no concelho.

O Município de Macedo de Cavaleiros, tal como to-
dos os outros, tem direito a receber do Orçamento de
Estado 5 % das verbas do IRS cobrado no seu concelho,
mas, desde 2014 que opta em devolver parte desse valor
aos seus cidadãos. Este auxílio providenciado às famílias
regista assim, pelo 3º ano consecu vo, uma redução
de 20 %, fixando-se, agora, em 2 % da declaração dos
sujeitos passivos com domicílio fiscal em Macedo de
Cavaleiros.

[post _ad]

Em Macedo de Cavaleiros o alívio da carga fiscal sobre as
famílias evidencia-se também ao nível do Imposto sobre
os Imóveis que, desde 2014 se fixou na taxa mínima. A
par r deste ano, a autarquia introduz o IMI Familiar com

reduções fiscais consoante o número de dependentes.
Para as empresas o Município não aplica a derrama sobre
os lucros tributáveis.

Nélio Pimentel
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Concurso de “Artes e Talentos 2016” alarga
prazo de candidaturas até dia 29 de fevereiro
(2016-02-16 19:25)

Apoiar a inserção dos jovens criadores na vida a va,
bem como criar uma importante ponte entre a escola e
o mundo profissional é o principal obje vo do Concurso
“Artes e Talentos 2016” que, nesta 2º edição, alarga o
período de candidaturas até 29 de fevereiro.

Promovido pela Fundação da Juventude, o Concurso
“Artes e Talentos 2016” visa dis nguir a apresentação de
projetos de exposição para o Palácio das Artes (ocupação
total ou parcial). Aos melhores projetos, individuais ou
cole vos, nas áreas da pintura, escultura, fotografia,
gravura, instalação, arquitetura e design, é dada a
oportunidade de exporem no Palácio das Artes, durante
os meses de Abril e Maio.
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Para Ricardo Carvalho, Presidente Execu vo da Fundação
da Juventude «o Palácio das Artes é hoje uma referência
na área das artes e uma privilegiada montra de talentos
em plena cidade do Porto. Dedicada às artes e criações
de jovens talentos, o espaço conta com o apoio ins tu-
cional da Fundação da Juventude tanto na promoção e
divulgação como na produção e apoio logís co em cada
exposição.»

O concurso “Artes e Talentos 2016” está aberto a
todos os jovens residentes em Portugal com idades
compreendidas entre os 18 aos 35 anos, os quais podem
concorrer apenas um projeto. As candidaturas decorrem
até 29 de fevereiro de 2016 e devem ser enviadas por
e-mail para palaciodasartes@ uventude.pt.

As exposições selecionadas terão lugar de 2 de Abril
(Dia Nacional dos Centros Históricos) a 30 de Maio, no
Palácio das Artes-Fábrica de Talentos, no Largo de S.
Domingos, no Porto.

[post _ad]

Sobre a Fundação da Juventude:
A Fundação da Juventude é uma ins tuição privada, de in-
teresse público, sem fins lucra vos, focada na Formação,
Empreendedorismo e apoio ao Emprego Jovem. Foi cri-
ada por escritura notarial a 25 de setembro de 1989, pela
mão de 21 ins tuições públicas e privadas e declarada
ins tuição de u lidade pública, em março de 1990. De
âmbito nacional, a Fundação da Juventude tem Sede na
cidade do Porto e uma Delegação na Região de Lisboa e
Vale do Tejo.
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Contentores públicos “transformam” têxteis e brin-
quedos em dona vos sociais (2016-02-16 19:45)

São 5 os contentores instalados em Macedo de
Cavaleiros, des nados a receber roupa, calçado e
brinquedos “em fim de vida”. Depois, são reciclados
e transformados em outros produtos de múl plas
aplicações e resultam em dona vos para a Câmara
Municipal que aplicará na área social.

[post _ad]

O protocolo realizado entre a autarquia e a empresa
Sarah Trading estabelece que “a cada tonelada de
material recolhido é feita a entrega de 50€ à Câmara
Municipal. O nosso compromisso é o de des nar esses
valores à área social, revertendo-se nos múl plos apoios
que prevemos para a defesa das pessoas ou famílias em
situação mais vulnerável”, explica o Vereador da Ação
Social, José Luís Afonso.

Recentemente foram realizadas ações de sensibiliza-
ção nas escolas, com os alunos do 1º ciclo, no sen do
“de promover uma sensibilização para que as crianças
possam dizer aos pais o que são os novos equipamentos
colocados”, refere Daniela Pereira.

A colaboradora da Sarah Trading explica o des nado
dado ao material recolhido: “Tudo o que não é pos-
sível u lizar, nós encaminhamos para a reciclagem,
transformando em novos produtos que podem ir desde
o isolamento de casas, preenchimento para estofos
de automóveis, desperdícios das oficinas, o papel de
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algodão, coisas que podem vir dos têxteis e que nós já
pensávamos que não serviam para mais nada.”
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Os contentores encontram-se instalados junto às Piscinas
Municipais, ao Hospital, à rotunda da “Capital Nacional
da Apicultura” na Avenida Comendador António Joaquim
Ferreira, à sede do Agrupamento de Escolas e do Pólo
Escolar nº 1. A Câmara Municipal juntou a este projeto
como parceiros a Santa Casa da Misericórdia, o Agrupa-
mento de Escolas e a ULS-Nordeste.

A autarquia lembra que a roupa, calçado e brinque-
dos passíveis de u lização, podem ser entregues na loja
Eco-Solidário, no Mercado Municipal, sendo o material
abrangido pelo projeto dos contentores da Sarah Trading,
apenas produtos em “fim de vida”.

Equipamento de recolha

Nélio Pimentel
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Fundação da Juventude abre candidaturas para pro-
jetos cien ficos inovadores (2016-02-16 20:01)

Até 22 de abril, estão abertas as candidaturas para
a 24ª edição do Concurso para Jovens Cien stas e
Inves gadores.
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Para os melhores projetos há mais de 6.000€ em prémios
e a oportunidade de par ciparem em certames inter-
nacionais com os trabalhos das mais variadas áreas
de estudo: Biologia, Ciências da Terra, Ciências do
Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Econo-
mia, Energia/Eficiência Energé ca, Engenharias, Física,
Informá ca/Ciências da Computação, Matemá ca ou
Química.

A par cipação no 24º Concurso para Jovens Cien s-
tas e Inves gadores é aberta a estudantes do ensino
básico, secundário ou primeiro ano do ensino superior,
com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos,
desde que tenham um projeto/trabalho cien fico in-
ovador que tenha sido concluído antes da entrada no
ensino superior.
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Desenvolvido pela Fundação da Juventude desde 1992,
o Concurso para Jovens Cien stas e Inves gadores tem
como obje vos promover os ideais da cooperação e
do intercâmbio entre jovens cien stas e inves gadores
e es mular o aparecimento de jovens talentos nas
áreas da Ciência, Tecnologia, Inves gação e Inovação.
«O Concurso para Jovens Cien stas e Inves gadores
é uma das fortes apostas da Fundação da Juventude
na promoção da ciência e da tecnologia bem como do
espírito empreendedor junto dos jovens estudantes.

Entendemos que é uma forma de es mular os jovens
pré universitários a apostarem nas áreas STEM (ciência,
tecnologia, engenharia e matemá ca) consideradas hoje,
e na próxima década, as áreas de maior empregabilidade,
tanto a nível nacional como internacional», acrescenta
Ricardo Carvalho, Presidente Execu vo da Fundação da
Juventude. A avaliação e a seleção dos trabalhos cabe a
um Júri designado pela Ciência Viva - Agência Nacional
para Cultura Cien fica e Tecnológica, o qual integra
professores e inves gadores de reconhecido mérito das
diferentes áreas cien ficas envolvidas, para além de
representantes da Fundação da Juventude, da Ciência
Viva, da Direção Geral da Educação do Ministério da Ed-
ucação, Agência para a Energia e da Agência Portuguesa
do Ambiente.

[post _ad]

A lista de projetos selecionados para estarem presentes
na 10ª Mostra Nacional de Ciência, que decorre nos
dias 30 de maio e 1 de junho, no Museu Nacional de
História Natural e da Ciência, em Lisboa, será publicada
no website do Concurso até meados de maio.

Promovido pela Fundação da Juventude com o apoio
do Museu da Eletricidade, Fundação EDP, Direção Geral
de Educação, Ciência Viva, Fundação Luso-Americana
de Desenvolvimento, Astrazeneca, Porto Editora, Adene,
Lipor, MEO, Intel, Pousadas da Juventude e Cartão Jovem,
o Concurso pretende incen var um espírito compe vo
nos jovens, através da realização de projetos/trabalhos
cien ficos inovadores. A submissão de trabalhos deve
ser feita até 22 de Abril através do formulário disponível
em [2]www. uventude.pt/jcien stas2016 .

192



Sobre a Fundação da Juventude:
A Fundação da Juventude é uma ins tuição privada, de in-
teresse público, sem fins lucra vos, focada na Formação,
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mão de 21 ins tuições públicas e privadas e declarada
ins tuição de u lidade pública, em março de 1990. De
âmbito nacional, a Fundação da Juventude tem Sede na
cidade do Porto e uma Delegação na Região de Lisboa e
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E de novo o voto electrónico (2016-02-17 18:24)

| Hélio Bernardo Lopes | Há uns dias atrás, a propósito
do Dia Mundial da Rádio, foi possível escutar algumas
palavras de Francisco Pinto Balsemão aos microfones
da Renascença. Por acaso, estas suas palavras até

veram grande interesse e oportunidade, mas houve
um tema que fez soar os meus alarmes. De resto, o
tema em causa vem sendo tratado, volta que não volta,
por polí cos portugueses, mormente do PSD. Esse tema
é o ligado ao dito voto eletrónico.

Tal como pude já referir, e me parece extremamente
evidente, o voto eletrónico cons tui-se num terrível
risco para o funcionamento da democracia. Entre nós,
como me parece deveras evidente, esta é uma mais que
imaginável realidade. Mas vejamos alguns dados sobre
tal realidade. Em primeiro lugar, a grande maioria dos
portugueses nunca se bateu muito pela instauração de
uma democracia. Quem era já bem adulto à data da
Revolução de 25 de Abril e se tenha mostrado atento e in-
teressado pela vida pública, facilmente aquiescerá nesta
minha conclusão. Não sendo contrários à democracia,
estavam a anos-luz de viver a pensar na sua chegada.

Em segundo lugar, a generalidade dos portugueses
encontra-se hoje cabalmente desanimada com o modo
como a III República acabou por conduzir Portugal e os
portugueses. Se é verdade que a generalidade destes
embandeirou em arco com a adesão à Europa, logo

veram um primeiro choque com a entrada em circu-
lação do euro. E, menos de vinte e quatro horas depois,
os portugueses sen ram um ro no porta-aviões da sua
estabilidade, nascendo alguma dúvida forte sobre o devir.

Em terceiro lugar, os portugueses foram-se dando
conta de que o nosso tão apregoada Estado de Direito
não passa de simples expressão. Uma expressão que se
tornou cansa va e que só serve, nos dias que passam,
para criar mais má vontade contra os resultados do
funcionamento da nossa III República.

Em quarto lugar, os portugueses acabaram por de-
scobrir esta realidade extremamente dolorosa e que
até não é só nossa: os bancos podem ser estoirados
por banqueiros irresponsáveis, mas sem consequências
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quaisquer, sempre com o resto da população a ter que
pagar os desmandos em causa. Uma minoria destrói, a
maioria pobre ou remediada paga.

Em quinto lugar, os portugueses também descobri-
ram que o nosso Estado de Direito Democrá co re ra à
maioria que sempre trabalhou, mas dá a uma minoria
prebendas por mera razão de circunstância polí ca.

Em quinto lugar, os portugueses, perante o cabal
desprezo da Europa pelos resultados conseguidos em
eleições livres, não poderão deixar de a estas re rar o
ínfimo de valor que ainda vêm tendo, à luz de uma per-
spe va clubís ca, mas que até por aqui está a diminuir.
E, em sexto lugar, perante o que se vai vendo com os
refugiados e com o ignóbil comportamento dos polí cos
europeus, só por uma obje va falta de lucidez se poderá
con nuar a dar grande crédito a meras prá cas formais e
rituais.

Por tudo isto, pois, o interesse dos portugueses por
eleições tem vindo a perder-se progressivamente. E
basta olhar a recente onda de esperança, surgida com a
atual coligação parlamentar, e olhar o modo desprezível
como a polí ca portuguesa logo é vista por parte dos
que realmente mandam na Europa de hoje, rapidamente
apoiados por jornalistas, analistas, comentadores, pa-
trões e oposição.

Ora, o que é que ainda faz com que as eleições por-
tuguesas vão funcionando? Pois, a inércia da tradição
e as referências simbólicas que tais atos comportam.
Dessa inércia faz parte todo o mecanismo ligado ao ato
de votar, que naturalmente muda logo a natureza do dia
em causa. Sendo tudo isto manifestamente evidente,
percebe-se que subs tuir o atual mecanismo de voto por
voto eletrónico, sobretudo, se puder ser feito a par r de
casa, ou de um qualquer computador, o pouco que resta
perder-se-á de um modo acelerado.

Um dado há, porém, bem mais perigoso, e que é o
que se prende com a fiabilidade de um tal sistema de
votação. Se nos recordarmos da eleição Al Gore-Bush,
mormente na Florida, ou os casos que se passaram
com o CITIUS, ou com a e-fatura, bom, percebem-se os
riscos que um programa informá co como o referido
por Balsemão comporta. Manipulá-lo, e um pouco por
todo o País, não deve ser coisa di cil para gente sabedora.

Espero, pois, que o PS se não deixe levar por esta

ideia modernista mas perigosa, tal como já aconteceu,
ao tempo de Seguro, com o Tratado Orçamental. E por
onde anda agora a tal leitura inteligente desse tratado? É
essencial estar de olhos bem abertos para os riscos que
essa ideia modernista do voto eletrónico comporta...
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Plano de marke ng e Comunicação dirigido ao ter-
ritório abrangido pela barragem do Baixo Sabor
(2016-02-17 18:25)

Futuros comunicadores e marketeers desafiados a
desenvolver projetos de marke ng territorial assentes
na conservação da natureza.

EDP lança 10ª edição do University Challenge com
plano de marke ng e Comunicação dirigido ao território
abrangido pela barragem do Baixo Sabor O EDP Uni-
versity Challenge está de volta. A inicia va dirigida a
estudantes universitários, preferencialmente das áreas
de comunicação e marke ng, entra este ano na 10ª
edição e tem novidades. Os 15 candidatos finalistas
ganham formação na arte de promover um projeto, com
a par cipação num pitch bootcamp. Aos vencedores
será atribuído um prémio financeiro no total de €13.500
e possibilidade estágio na edp.

PUB
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Os par cipantes terão de apresentar um plano de
marke ng/comunicação dirigido ao território abrangido
pela barragem do Baixo Sabor, assente num dos maiores
a vos da região: o património natural. Os concelhos
abrangidos são Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros,
Mogadouro e Torre de Moncorvo, nas margens do rio
Sabor, em Trás-os-Montes.

O tema permite à EDP recorrer às competências da
Academia para ajudar a promover o desenvolvimento
sustentável de um território ao qual estará ligada durante
mais seis décadas, o período de vigência da concessão
da recém- construída barragem do Sabor. Sublinhe-se
que a EDP tem em curso no local um ambicioso plano de
conservação da natureza, desenhado para compensar im-
pactos e gerar valor, criando parcerias com a população
local.

A esta rede de agentes locais, o EDP University Chal-
lenge junta centenas de universitários de todo o país,
cujas competências ajudarão a criar produtos, serviços,
inicia vas capazes de aumentar a perceção do valor
intrínseco da natureza, paisagens, tradições daquela
região transmontana. Na edição de 2015, que marcou a
estreia do tema, par ciparam alunos de 35 ins tuições
de ensino superior.

[post _ad]

O EDP University Challenge é um concurso universitário
que a nge já dimensão internacional, com edições
em Portugal, Espanha, Brasil e Polónia. Todas com o
mesmo obje vo: aproximar a EDP do conhecimento e
talento existentes no mundo académico, contribuindo
em simultâneo para a formação das novas gerações
pondo-as em contacto com as dinâmicas da realidade
empresarial.

O prazo de candidaturas decorre até 5 de abril seguindo-
se uma fase de avaliação por um júri independente,
com par cipação da EDP e da consultora Premivalor. Os
15 melhores projetos recebem formação da Spark. Na
cerimónia final, em Outubro, os cinco finalistas farão a de-
fesa dos respe vas propostas em palco, resultando desta
prova final três vencedores. Consultar o Regulamento do

concurso [2]aqui .
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Projetos Belgas Monte Isola e Half Asleep tocam em
Bragança (2016-02-17 18:57)

Os projetos Belgas sediados em Bruxelas Monte Isola e
Half Asleep tocam em Bragança no próximo Sábado dia
20 de Fevereiro no Bô Bar Concerto.

IFRAME: [1]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps
%3A//api.soundcloud.com/playlists/163613450 &auto
_play=false &hide _related=false &show _com-
ments=true &show _user=true &show _reposts=false
&visual=true

«Monte Isola é o nome de uma ilha no meio de um lago
no norte da Itália. E é também o nome que Myriam
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Pruvot, ar sta sonora radicada em Bruxelas, escolheu
para o seu projecto a solo. O seu primeiro álbum “Niebla”
foi lançado em 2013 pela editora francesa Wild Silence
e resultou de uma viagem ao sul do Chile, onde foi in-
teiramente gravado. Inspirada por melodias populares e
pelas mais peculiares formas de música, combinadas com
ruídos e ritornelli, a sonoridade de Monte Isola joga com
as noções de espaço e de duração e posiciona-se na fron-
teira entre a folk residual e a musique concrète. Ao vivo
é atualmente acompanhada pelo mul -instrumen sta
Thomas “TSEG” (dos Why the Eye).»

IFRAME: [2]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps
%3A//api.soundcloud.com/tracks/78433360 &auto
_play=false &hide _related=false &show _com-
ments=true &show _user=true &show _reposts=false
&visual=true

«Half Asleep é o projecto a solo que Valérie Leclercq,
música originária de Bruxelas, criou em 2003 e que conta
com cinco discos no currículo, editados maioritariamente
pela francesa We Are Unique! Records, entre outras.
Acús cas e introspec vas, as suas composições brincam
com a ideia de uma música clássica abastardada, con-

struída em torno de estruturas simultaneamente simples
e complexas e adornada por ambiciosos, mas precários
ornamentos vocais. Re rando inspiração de bandas
sonoras de filmes e da sensação de suspensão do tempo,
a sua música esboça (e deleita-se com) atmosferas de luz
profunda e temores abafados. De momento encontra-se
a trabalhar no seu sexto álbum “Book of Seconds”, cujo
tulo é uma referência ao “Book of Days” de Meredith
Monk e aos “Livros de Horas” da Idade Média. Em palco
é acompanhada ocasionalmente pela sua irmã Oriane
Leclercq.»

O Que: Concertos de Monte Isola e Half Asleep
Onde: Bô Bar Concerto - Bragança
Hora: 23:00
Entrada: 5€
Reservas: reservas@dedos-bionicos.pt
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Moncorvo implementa Projeto de Prevenção e
Combate à Violência Domés ca Familiar Contra
Idosos (2016-02-18 10:09)

No seguimento da implementação do projeto de Pre-
venção e Combate à Violência Domés ca/Familiar
Contra Idosos em Torre de Moncorvo têm lugar nas
freguesias do concelho, durante o mês de Fevereiro,
várias ações de esclarecimento, promovidas pelo Núcleo
de Atendimento à Vi ma de Violência Domés ca.
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Assim, no próximo dia 21 de Fevereiro realiza-se a ação
“O Direito a Ser Idoso” no Felgar, pelas 14h00, e em
Felgueiras às 16h00. No dia 24 de Fevereiro será a vez de
Carviçais, às 10h00, e Horta da Vilariça, às 18h00.
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Nas freguesias do Larinho e Lousa tem lugar no dia 28 de
Fevereiro, às 15h00 e 16h30, respe vamente.

Já em Torre de Moncorvo realiza-se dia 29 de Fevereiro,
às 18h00. Todas as sessões decorrem nas sedes das
referidas Juntas de Freguesias.

Esta inicia va pretende sensibilizar a população para a
violência contra idosos, assim como iden ficar e sinalizar
os idosos ví mas de violência domés ca no concelho.
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Au smo: estudo publicado na “Nature” revela que
é possível reverter sintomas da doença na fase
adulta (2016-02-18 10:30)

Um estudo em que par cipou o Centro de Neurociências
e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra
(UC), publicado hoje na conceituada “Nature”*, revela
que é possível reverter alguns comportamentos ligados
ao au smo, na fase adulta.
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Encontro significa vo (2016-02-18 10:38)
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Hélio Bernardo Lope

s

| Apassada quinta-feira, aí pelas dez e meia da manhã,
trouxe-me um encontro extremamente significa vo.
Num certo sen do, um encontro por mim esperado –
até desejado, embora como um teste – desde há uns
dois ou três meses, depois da úl ma conversa entre
os três, eu mesmo e o casal convivente. Pois, esse dia
chegou nesta passada quinta-feira.

O que este encontro conteve de significa vo deve-
se a um conjunto de realidades históricas ao nível do
casal meu conhecido. A senhora, oriunda de um meio
muito pobre e comunista, o marido, também de origem
muito humilde, mas que foi singrando no setor da
restauração, chegando a proprietário de uma pequena
pastelaria.

Por via da carreira de um dos descendentes, o casal
vive hoje lautamente, com a casa de residência de família,
mas por igual com uma segunda casa, situada numa
zona muito conhecida de Portugal. Em todo o caso,
mantêm uma aparência de vida simples, sem espaventos
aparentes.

Como teria de dar-se, ambos se mostram contra
Salazar e o Estado Novo, e ambos se dizem da Esquerda.
Ou antes, diziam, porque conversas sobre temas polí cos
é coisa que desapareceu. Sempre que encontro o marido
só, nunca a conversa sobre polí ca surge do seu lado, ao
contrário do que se passa comigo. E nas raras vezes em
que a abordagem começou a par r do meu conhecido,
ela deu-se sempre segundo esta regra: então que me diz
a isto? A par r de certo momento passei a responder:
e você, o que acha de tudo isto? Pois, a resposta era
sempre esta: oiça, eu já não sei o que lhe diga!

Este meu conhecido, tal como sua mulher, con nuam a
dizer-se da Esquerda, mas do PS, embora, naturalmente,
sem filiação. Dentro do PS, porém, acham poli camente
excelentes Maria de Belém, Francisco Assis, Luís Amado,
etc.. Como costumo dizer, o casal é tanto do socialismo
como eu sou alemão.

Obviamente que eu reconheço todo o direito de
cada um defender as posições polí co-par dárias que
entender – neste caso nada têm de ideológicas, antes

picas de quem, nunca tendo sido socialista, apenas
con nua marcado por uma infância cujas causas não

foram as por si referidas –, mas o que aqui acho estranho
é a falta de coragem de tratar as coisas com verdade,
procurando manter uma fachada de coerência a toda
a prova. Em todo o caso, uma coerência que todos
reconhecem ser cabalmente pos ça.

Acontece que o casal sabe hoje que se conhece já –
também descobri a realidade em causa – a lauta situação
de um dos seus descendentes, associando-se sempre
tal situação com a mudança de postura polí ca real.
Portanto, toca de con nuar, quando solicitados nas
conversas, a manter a posição socialista, embora a
democrá ca...

Ora, este caso não é único, antes muito geral. É um
caso que ocorre sempre que algum de nós, aqui em
Portugal, se vê constrangido por algum fator limitador,
seja a riqueza vasta de um descendente, seja a pobreza
do próprio, mormente por via de se dispor de uma
baixíssima pensão de reforma, como se deu com os
membros deste casal, seja a dependência de um patrão
que não tolera posições (ditas) da Esquerda. Baixas
reformas que apenas se ficaram a dever aos baixos
descontos pra cados ao longo da vida, ou mesmo não
pra cados. Uma situação, lamentavelmente, muito geral
em Portugal.

Por fim, um dado muito importante que se re ra
do comportamento deste casal e de tantos outros
concidadãos nossos: mais de quarenta anos passados
sobre a Revolução de 25 de Abril, a generalidade dos
portugueses con nua a evitar abordar a temá ca polí ca,
havendo mesmo quem vá votar com o receio de que se
possa depois ir lá ver e ser punido por não se ter ido
votar! É, infelizmente, uma realidade portuguesa muito
an ga, em tempos materializada na infeliz ideia de que
viver não custa, o que custa é saber viver.
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Plano de Ação para a Energia Sustentável do Municí-
pio de Torre de Moncorvo foi aceite pela Comissão
Europeia (2016-02-18 10:39)

O Plano de Ação para a Energia Sustentável do Mu-
nicípio de Torre de Moncorvo foi aceite pela Comissão
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Europeia.

Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município
de Torre de Moncorvo foi aceite pela Comissão Europeia
De forma a ir de encontro ao Pacto de Autarcas, a
CIMDOURO agrupou os municípios por categoria de
população, selecionando de forma aleatória os PAES de
referência e enviando a metodologia global u lizada.
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O Centro Comum de Inves gação informou que a
metodologia foi considerada conforme os critérios do
Pacto de Autarcas e que os planos de referência passaram
com sucesso a análise completa.

Sendo Torre de Moncorvo um Município que inte-
gra a CIMDOURO, a decisão referida anteriormente vem
aprovar o Plano de Ação para a Energia Sustentável do
município de Torre de Moncorvo.

O Plano de Ação para a Energia Sustentável (PAES)
é o instrumento de concre zação dos obje vos as-
sumidos na adesão ao Pacto de Autarcas, em que são
definidas as a vidades e medidas previstas para a ngir
as metas, assim como os prazos e responsabilidades
atribuídos.

Neste pacto o Município compromete-se a diminuir
em 21 % das emissões de CO2 do concelho através da
implementação de um conjunto de medidas.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Conselhos para que a terceira idade tenha um In-
verno mais saudável (2016-02-19 11:10)

Numa altura em que uma vaga de frio se aproxima, o
Núcleo de Estudos de Geriatria (GERMI) da Sociedade
Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) recorda que
todos os anos as baixas temperaturas são responsáveis
pelo internamento e morte de muitos idosos e deixa
cinco conselhos para que a terceira idade tenha um
Inverno mais saudável.

João Gorjão Clara, coordenador do GERMI, afirma que
estes conselhos são válidos para todos os idosos mas
em par cular para os doentes crónicos. “A doença
coronária, a insuficiência cardíaca, a hipertensão, a
doença pulmonar obstru va crónica (DPOC) e diabetes
podem agravar-se quando as temperaturas estão mais
baixas. Adotar uma a tude preven va pode ajudar estes
doentes a evitar complicações das suas patologias que
podem levar a internamentos prolongados ou mesmo à
morte”.
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Estes “Cinco mandamentos” passam pela alimentação,
vacinação e exercício, entre outros.
Comer de forma equilibrada e hidratar-se – Uma alimen-
tação equilibrada, repleta de frutas, vegetais e fontes de
proteína ganha maior importância durante o Inverno. O
corpo precisa das calorias dos alimentos para manter a
temperatura e das vitaminas das frutas e vegetais para
combater as infeções. E beber 1,5 l de água por dia é
tão importante como comer adequadamente. Esta água
pode ser ingerida na forma de chás, infusões, sopas
ou caldos. Dar preferência a bebidas quentes, ajuda a
manter o calor corporal. Por outro lado, deve evitar-se
a ingestão de bebidas alcoólicas, que dão uma falsa
sensação de calor, mas na verdade fazem com que o
corpo perca temperatura pois provocam a dilatação dos
vasos sanguíneos.

Ves r roupa e calçado quente e com bom isolamento
térmico – Quando está frio deve procurar preservar a
temperatura corporal, evitando a exposição prolongada
ao frio e ves ndo roupa confortável e quente antes de
sair de casa. Proteger a cabeça e pescoço com gorros
e cachecóis é essencial, bem como luvas para proteger
as mãos. As peças de lã e tecidos sinté cos que geram
calor (como as malhas polares) devem ser os escolhidos
para esta altura do ano. A escolha de sapatos também
deve ser par cularmente criteriosa no Inverno. Devem
ser quentes, impermeáveis, fáceis de apertar (velcro e
fechos em vez de atacadores, que podem soltar-se e
provocar quedas) e com solas an derrapantes. As solas
de borracha devem evitar-se pois escorregam no chão
húmido.

Vacinar-se é fundamental – A vacinação contra as
infeções respiratórias é primordial, em par cular para
os idosos portadores de doenças crónicas. As vacinas
da gripe e da pneumonia são as mais recomendadas e
ajudam o sistema imunitário a criar resistência a estas
infeções. Em Portugal está também disponível a vacina
para a zona, uma infeção que se manifesta na pele por
uma rea vação do vírus que provoca a varicela. Por
vezes, com a idade ou por alguma fragilidade do sistema
imunitário (o que é vulgar acontecer no inverno), o vírus
pode rea var-se sob a forma de zona.

[post _ad]

Exercício sico em vez da braseira – O exercício
sico recomenda-se não só porque contribui para a

manutenção da integridade dos movimentos e para
a saúde cardiovascular mas também porque produz
calor e ajuda a manter a temperatura corporal. As
caminhadas são uma boa opção mas muitas vezes
di ceis de concre zar no Inverno devido ao frio e chuva.
Para manter a a vidade sica, faça exercício em casa,
subindo e descendo escadas, caminhando no corredor ou
adquirindo uma pedaleira, por exemplo. O calor gerado
pelo exercício é preferível aos sistemas de aquecimento,
que são uma das maiores ameaças à segurança dos
mais velhos nos dias mais frios. U lize com cuidado as
lareiras e todos os sistemas de aquecimento que libertem
monóxido de carbono, mantendo sempre a casa bem
ven lada. As braseiras nunca deverão ser u lizadas. Já
mantas e cobertores são sempre uma boa opção.

Atenção à medicação – Sempre que o seu médico
lhe receitar um medicamento, faça perguntas. Como
se chama, para que serve, qual é o efeito, como se
toma, quanto tempo dura o tratamento e se há efeitos
secundários a ter em conta. Este conselho é válido para
o ano inteiro, mas em par cular para o Inverno. Se tem
uma doença crónica e toma medicamentos diariamente,
tenha essa medicação em conta antes de tomar qualquer
outro fármaco. Até uma simples aspirina tomada para
combater os sintomas de um resfriado pode ter conse-
quências indesejáveis para quem toma medicamentos
an coagulantes, por exemplo. Visite o seu médico assis-
tente sempre que necessário. Se o tempo frio trouxer
uma cons pação ou mais dores ar culares não ignore
estes sintomas. O seu médico pode ajudá-lo a passar
este Inverno com mais saúde.
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Município de Torre de Moncorvo pretende imple-
mentar projeto de teleassistência para idosos do
Concelho (2016-02-19 11:17)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, através
da Rede Social, pretende implementar um sistema de
teleassistência para os idosos do concelho, em situação
de isolamento social.

Município de Torre de Moncorvo pretende implementar
projeto de teleassistência para idosos do Concelho A
Cruz Vermelha apresentou no dia 10 de Fevereiro, numa
reunião do Conselho Local de Ação Social de Torre de
Moncorvo, o seu projeto de teleassistência.
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A apresentação do projeto ficou a cargo da Dra. Ana
Margarida Soares que explicou que este sistema permite
assistência permanente em qualquer eventualidade,
mais tranquilidade, autonomia e segurança e um acom-
panhamento personalizado aos idosos.

A teleassistência é um serviço telefónico de apoio,
concebido para dar uma resposta personalizada e ime-
diata em qualquer situação de emergência, segurança e
solidão dos idosos.

Na mesma reunião foi ainda apresentada a proposta
de regulamento de atribuição de Habitação Social da
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, onde o jurista
do Município explicou como as pessoas se

[post _ad]

podem candidatar, quem pode concorrer, quanto tempo
demora, quais os critérios de seleção e todas as regras
que envolvem a atribuição de uma habitação social.

A proposta de regulamento esteve em discussão
pública até 11 de Fevereiro.

Luciana Raimundo
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Bloco de Esquerda quer suspensão do enchimento
da Barragem de Foz Tua (2016-02-19 11:48)

O Bloco de Esquerda (BE) não concorda com a autor-
ização dada pelos Gabinetes dos Secretários de Estado
da Energia e das Florestas e do Desenvolvimento Rural,
através do Despacho n.º 2175/2016, para o abate de
1484 sobreiros adultos e 643 jovens e de 9922 azin-
heiras adultas e 2026 jovens, na zona de afectação da
albufeira da barragem de Foz-Tua, e quer que o Governo
suspenda o enchimento da barragem.

Barragem de Foz-Tua. Foto: [1]Terceira Dimensão
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O deputado bloquista Pedro Soares dirigiu ao Ministério
do Ambiente uma pergunta onde ques ona se “o
Governo se está disponível para suspender o abate de
árvores, nomeadamente optando pela suspensão do
enchimento da albufeira da barragem de Foz-Tua”, que
neste momento já se encontra numa fase terminal e onde
se opera uma corte de vegetação que permita manter as
futuras águas livre de agentes orgânicos suscep veis de
detorarem a sua qualidade.

Ao todo serão aba das cerca de 14.ooo árvores,
sendo que desse total 1484 são sobreiros adultos e 643
sobreiros jovens. A “u lidade pública com carácter de
urgência da expropriação de terrenos “ invocada no
despacho conjunto dos secretários de Estado da Energia
e Florestas e do Desenvolvimento Regional, publicada há
uma semana em Diário da República, é contestada pelos
bloquistas que o classificam como "gravoso" dada a sua
dimensão e por se tratar de espécies com proteção legal,
nacional e europeia, e de grande importância ecológica.

[post _ad]

A interpelação do BE vem no seguimento da sua posição
manifestada desde sempre, uma vez que o par do
desde sempre se opôs e opõe à construção da barragem,
assim como desde sempre também ques onou o baixo
contributo energé co da barragem para o país e para a
região que desta forma vê uma importante mancha do
seu património natural ser destruída.

O BE quer igualmente esclarecimentos sobre "qual
o total de árvores que foram e serão aba das" e se "a
EDP tem cumprido as medidas compensatórias a que
está obrigada no âmbito da construção da barragem Foz
Tua".
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Mais de metade dos professores portugueses têm
problemas de voz (2016-02-19 14:28)

As patologias relacionadas com a voz são cada vez mais
frequentes na população portuguesa. No entanto, com
uma correta educação vocal e uma deteção precoce
de possíveis problemas, os efeitos nega vos a médio e
longo prazo podem ser minimizados.

Professores, cantores ou atores estão entre os profis-
sionais mais expostos aos problemas relacionados com
as cordas vocais. Por isso, a sensibilização junto destes
profissionais de saúde é fundamental.

Eugénia Castro, coordenadora da Unidade da Voz
do Hospital CUF Porto, afirma que “os profissionais que
usam muito a sua voz e, sobretudo os que usam a voz
como instrumento básico de trabalho, designados de
Profissionais da Voz, devem aprofundar os seus conheci-
mentos sobre saúde e higiene vocal”.
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Nomeadamente em relação aos “princípios fundamen-
tais de uso da voz para evitar as situações designadas
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de abuso e mau uso vocal, respeitar os princípios
gerais de higiene de vida como manter uma hidratação
regular, exercício sico, cumprir o horário adequado
de repouso noturno, evitar a ingestão de tabaco e álcool”.

Em Portugal, um trabalho da inves gadora Isabel
Guimarães, publicado na Revista Portuguesa de Saúde
Pública, aponta para uma incidência de problemas vocais
em mais de metade dos professores no a vo.

Verificou-se ainda, em inquéritos realizados à classe
docente, que 26 % dos professores faltaram por prob-
lemas de voz um a dois dias por ano, 82 % foram
trabalhar mesmo com problemas limitantes e apenas
32 % procurou tratamento médico. Cerca de 85 % dos
professores nunca veram formação em voz ou treino
vocal no grupo estudado, em Portugal.

[post _ad]

Os profissionais que façam uso frequente da voz devem,
por isso, de acordo com a Otorrinolaringologista Eugénia
Castro, “manter-se alerta e procurar apoio médico
em caso de qualquer sintoma de alteração da voz”.
“Idealmente”, acrescenta, “todos os profissionais de voz
deveriam realizar pelo menos um exame às cordas vocais
e fazer formação especifica em treino vocal”.
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As escolhas de Marcelo (2016-02-19 15:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Desde que teve lugar a vitória
de Marcelo Rebelo de Sousa na recente eleição para
o Presidente da República que o vencedor se deitou a
trabalhar no sen do de ter todo o trabalho de casa
pronto à data da sua inves dura, na segunda quarta-
feira do próximo mês de março. E uma das primeiras
tarefas de Marcelo foi, precisamente, a escolha das
cinco personalidades que, nos termos da Cons tuição
da República, dependem da sua livre escolha.

Assim, Marcelo Rebelo de Sousa convidou cinco per-
sonalidades da nossa vida pública: António Guterres,
António Lobo Xavier, Eduardo Lourenço, Leonor Beleza
e Luís Marques Mendes. As duas úl mas, aliás, já se
encontravam no Conselho de Estado, mas por via do con-
vite do Presidente Cavaco Silva. Uma situação que agora
se vê renovada. De resto, de um modo extremamente
expectável.

A uma primeira vista, esta escolha parece conter
personalidades ligadas à área do PS, como sejam António
Guterres e Eduardo Lourenço, mas tal cons tui-se, em
boa medida, num erro de análise. O que une estas cinco
personalidades, para lá de amizades mais ou menos
an gas, é o facto de todas se encontrarem na área
muito marcada do pensamento católico. Sobretudo
no tempo que passa. O que significa que, nas ditas
matérias fraturantes, raras apoiarão ideias que possam
ir no sen do inverso ao con do na posição católica oficial.

Já as escolhas da Assembleia da República, mostrando-se
com distribuição uniforme e quase universal, contêm
também muito de conservador nas tais matérias ditas
fraturantes: Carlos César, Francisco Louçã, Domingos
Abrantes, Francisco Pinto Balsemão e Adriano Mor-
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eira. Será extremamente provável que Francisco Pinto
Balsemão, Adriano Moreira e mesmo Domingos Abrantes
evitem posições conflituais potenciais.

Apenas Carlos César e Francisco Louçã poderão as-
sumir, naqueles temas, posições de apoio. Além do
mais, também de um modo muito geral, quase todas
estas personalidades são da área conservadora ou liberal,
com a exceção de Francisco Louçã e Domingos Abrantes.
Carlos César ficar-se-á a meio caminho. E o mesmo
acontece com as personalidades escolhidas pelo futuro
Presidente da República, todas da área conservadora
e/ou liberal.

Por fim, os restantes: Eduardo Ferro Rodrigues, An-
tónio Costa, o Presidente do Tribunal Cons tucional,
António Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio,
Aníbal Cavaco Silva, os Presidentes da Regiões Autóno-
mas dos Açores e da Madeira e o Provedor de Jus ça.
De um modo muito geral, trata-se de personalidades
da área conservadora, em maior ou menor grau, sendo
que quatro se encontrarão alinhados com a polí ca do
atual Governo. Em todo o caso, nos tais domínios ditos
fraturantes não se andará longe da verdade se se admi r
que metade estejam desse lado.

Se o conteúdo deste texto está correto, ter-se-á aqui
um Conselho de Estado deveras conservador e onde as
polí cas do atual Governo não deixarão de encontrar
mais um obstáculo. Enfim, vamos esperar, até para poder
perceber que força irá dar Marcelo Rebelo de Sousa, já
como Presidente da República, ao Conselho e Estado.
Tudo pode vir a mudar.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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III Fes val de Teatro de Alfândega da Fé
(2016-02-19 15:08)

Decorre entre os dias 6 e 13 de março de 2016, na Casa
da Cultura Mestre José Rodrigues, o III Fes val de Teatro
de Alfândega da Fé.
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Fim-de-semana com os “Sabores Mirandeses”
(2016-02-19 15:09)

Arranca hoje mais uma edição do Fes val gastronómico
“Sabores Mirandeses” que decorrerá durante o próximo
fim-de-semana na cidade de Miranda do Douro.

Miranda do Douro

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O evento concentra-se este ano no recinto do Jardim
dos Frades Trinus, bem no coração da zona histórica da
cidade, onde cerca de 70 expositores mostrarão o que de
melhor se produz localmente no sector agro-alimentar e
artesanal.

O certame pretende “ajudar a dinamizar o comércio
local aos mesmo tempo que permite os visitantes con-
hecer alguns pontos importantes do centro histórico”.

A posta mirandesa, o cordeiro mirandês, o porco e

os seus derivados, assim como o vinho que se produz na
região são alguns dos produtos que os visitantes poderão
encontrar em Miranda do Douro neste fim-de-semana.

[post _ad]

Para além da gastronomia, o visitante poderá ainda
descobrir produtos do artesanato local e algumas man-
ifestações de música tradicional de que fazem parte os
gaiteiros, os tamborileiros e os pauliteiros.

Exposições, visitas guiadas, seminários e passeios
BTT, TT são outros mo vos de atrac vidade e que
convidam a um passeio pela cidade do Menino Jesus da
Cartolinha, uma peça de arte sacra patente na famosa sé
da cidade.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Torre de Moncorvo recebeu Primeira Mostra de
Artes Cénicas (2016-02-19 16:34)

Nos dias 6, 7, 13 e 14 de Fevereiro teve lugar em Torre
de Moncorvo a Teatralama, I Mostra de Artes Cénicas
de Torre de Moncorvo.

Torre de Moncorvo recebeu Primeira Mostra de Artes
Cénicas

PUB
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Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A sessão de abertura contou com a presença do Presi-
dente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno
Gonçalves, da vice-presidente da Federação Portuguesa
de Teatro Amador, Tânia Falcão, e do Presidente do
Grupo Alma de Ferro Teatro, Américo Pereira.

Do programa fez parte o monólogo “Os Male cios
do Tabaco” interpretado por um membro do Grupo
Alma de Ferro Teatro, a peça “Amá-la com Estórias” do
grupo de teatro Zun Zum, a peça de teatro infan l “O
Zé das Moscas” do grupo Teatro Sem Dono, a peça “Flor
Alma Espanca” de Leandro Vale, interpretada pelo grupo
RenascerTeatro e o encerramento da mostra terminou
com a peça de teatro “Não Há Pai” do conhecido ator
Tozé Mar nho.

O encontro contou também com dois workshops de
formação de atores, um da autoria de Nuno Loureiro e
outro de Tozé Mar nho, que decorreram no Celeiro.

[post _ad]

Realizaram-se ainda duas oficinas de artes cénicas, uma
de modelagem de balões e uma outra de caracterização
da responsabilidade do Grupo Alma de Ferro Teatro, no
Jardim Dr. Horácio de Sousa.

A primeira edição da Mostra de Artes Cénicas foi já
um sucesso tendo passado pelo Cineteatro de Torre de
Moncorvo aproximadamente 750 espetadores.

A inicia va foi organizada pelo Grupo Alma de Ferro
Teatro com o apoio do Município de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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Coisas da luta polí ca (2016-02-20 12:13)

| Hélio Bernardo Lopes | De um modo imensamente
geral, as coisas da polí ca têm muitas semelhanças
desde sempre. Pelo seu seio surgem vaidades, ambições,
interesses, duplicidade, men ra, oportunismo, traição,
espionagem, etc..

Mesmo estando longe de quase tudo, apenas pela
importância conferida à idade e a par r do acompan-
hamento no cioso diário de quanto vai pelo mundo,
facilmente se cria a certeza antes apresentada como uma
pincelada ligeira.

Que a espionagem, a duplicidade e a traição estão
presentes na vida polí ca dos Estados, bom, é coisa mais
que reconhecida. De um modo imensamente geral, os
povos vivem a milhas da realidade propalada e gerada
sem o seu conhecimento. Vem tudo isto a propósito da
recente declaração do diretor do Ins tuto da Memória
Nacional, ins tuição polaca, a propósito de uma alegada
espionagem de Lech Walesa a favor das autoridades de
espionagem comunistas do tempo, o SB.

Como seria de esperar, Walesa nega estas consider-
ações, mas também reconhece que teve contactos com
os serviços secretos comunistas, o SB. Garante, até, que
não podem exis r documentos escritos por si e que o vai
provar na Jus ça.

Em contrapar da, o diretor do Ins tuto da Memória
Nacional assegura que documentos descobertos recen-
temente mostram que o líder histórico do sindicato
Solidariedade, Lech Walesa, foi um espião do regime
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comunista nos anos 1970. Mais concretamente, no
período de 1970 a 1976. E vai mesmo mais longe,
salientando que num arquivo da SB existe um acordo
de colaboração assinado por Lech Walesa, mas com o
nome de código, Bolek, bem como recibos de dinheiro
recebido assinados com esse nome de código. E ainda
que foram descobertos novos documentos na casa do
an go Ministro do Interior comunista, o general Czeslaw
Kiszczak, que morreu o ano passado, e que integra 279
documentos cobrindo o período 1970 a 76, nele tendo
sido encontrados vários relatórios e atas de reuniões
dos membros da SB com Walesa. E, por fim, o diretor
da referida ins tuição salienta que um especialista em
arquivos, que examinou os documentos, considerou-os
autên cos.

Como se pode facilmente perceber, só pelo contexto
das informações con das e fornecidas pelo tal Bolek se
pode ajuizar da probabilidade deste ser Lech Walesa.
Mas pode tudo isto ser, por igual, uma atoarda, tendo
como obje vo limitar o impacto de crí cas de Walesa
ao rumo que está hoje a ser seguido pelo poder polaco.
Teremos de esperar. Em todo o caso, o tema nada tem
de estranho ou de singular.

Acontece que o oportunismo também está presente
na polí ca. Ora, não é possível pôr de lado que João
Paulo II foi eleito Papa a 16 de outubro de 1978, ou seja,
dois anos depois do tempo sobre que se possuem já da-
dos do tal Bolek. E também que o sindicato Solidariedade
foi fundado em 31 de agosto de 1980, em Gdansk, já com
dois anos de João Paulo II como Papa.

Estes factos ajudam a potenciar a ideia de que Walesa,
tendo percebido que o comunismo polaco poderia estar
em risco de ruir, se tenha colocado à frente da ideia de
fazer nascer o Solidariedade, já então apoiado por João
Paulo II, pela Opus Dei e pela Igreja Católica. Um ato
de oportunismo, mas que está também muito presente
na polí ca. Resta-nos, pois, esperar pelo desfecho das
averiguações em causa.
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O “Tempo” de Adriana Queiroz no Teatro Municipal
de Bragança (2016-02-20 12:14)

“Tempo” é um projeto musical em que [1]Adriana
Queiroz entra na magia da música francófona através
dos seus cantautores mais representa vos como
Jacques Brel e Leo Ferré. No “Tempo” da Adriana
entra-se no encantamento de Trenet, na loucura de
Gainsbourg, no surrealismo de Boris Vian ou na intem-
poralidade de Piaf.

Adriana Queiroz vai estar no Teatro Municipal de Bra-
gançano dia 25 de fevereiro

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
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“O tempo de um passo, tempo de um compasso, O tempo
de um poema, tempo de uma emoção,O tempo de um
tema, tempo de uma geração pós-guerra que ainda
hoje parece controlar o tempo de melodias para sempre
enraizadas nas nossas memórias.”

A voz procura uma linguagem musical e sonoridade
próprias atravês da apropriação da palavra e do poema
como força motora para o canto. O piano não simples-
mente como instrumento « acompanhador » mas como
instrumento introdutório de improviso e composição”.

Ficha ar s ca:
Adriana Queiroz - voz
Filipe Raposo - piano

[post _ad]

Adriana Queiroz e António Pinheiro da Silva – Sonoplas a
Luís Madureira – Apoio Vocal

207



Este é mais um concerto integrado nas “Noites Frias
, Vozes Quentes” que o Teatro Municipal de Bragança
organiza todos os anos durante o inverno.

O que: Concerto de Adriana Queiroz
Onde: Teatro Municipal de Bragança
Quando: 25 de fevereiro 2016
Hora: 21:00 horas
Entrada: 6 €
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Sexo entre neandertais e humanos modernos
(2016-02-20 18:23)

A história da evolução humana tem sido várias vezes
alterada nas úl mas décadas. Para isso têm contribuído
pelo menos duas áreas da inves gação antropológica:
várias descobertas de novos fósseis em África, Ásia,
Europa, Médio Oriente, Indonésia, entre outros locais;
o desenvolvimento de novas e muito sensíveis técnicas
de microextracção de ADN e sequenciação de genomas
an gos.

Qualquer uma destas áreas tem trazido novas e empol-
gantes informações sobre a evolução da nossa espécie.
Contudo, os estudos gené cos têm permi do extrair
muito mais informação para além dos achados fósseis e
inclusive na ausência destes! Prova disto, são dois ar gos
publicados nas duas úl mas semanas nas revistas Science
e Nature, ambos relacionados com estudos gené cos,
que vêm agitar as águas em que navega a história da
evolução humana.

Na [1]Science , foi publicado um estudo que analisa
a herança gené ca no nosso genoma proveniente do
homem de Neandertal e que associa essa herança, de
pouco mais de 2 % do genoma humano moderno, com
doenças como a depressão, o vício do tabaco, o enfarte
do miocárdio e algumas lesões cutâneas.

Na [2]Nature , foram publicados os resultados de
uma análise do genoma de um neandertal cujos restos
foram encontrados numa gruta situada nos Montes Altai
da Sibéria, perto da fronteira entre a Rússia e a Mongólia.
Estes resultados são surpreendentes. Eles mostram a
existência de ves gios muito an gos de genes de homem
moderno nos antepassados do neandertal analisado.

Este trabalho indica que poderão ter havido relações
sexuais entre neandertais e humanos anatomicamente
modernos há cerca de 100 mil anos. Ora isto implica
que a data em que os primeiros Homo sapiens migraram
de África para a Eurásia terá de ser reavaliada e muito
antecipada. Recorde-se que os primeiros fósseis de
Homo sapiens encontrados na Europa têm cerca de
45 mil anos, altura em que o con nente europeu era
povoado pelos neandertais. Pelo menos é isso o que os
fósseis até agora encontrados nos dizem.

Antes deste estudo, pensava-se que a primeira vez
que as duas espécies fizeram sexo teria sido há cerca
de 47 a 65 mil anos (o que deixou no nosso genoma a
herança de cerca de 2 % de genes neandertais) e que o
homem moderno teria saído pela primeira vez de África
há 65 mil anos.

Estas novas análises mostram que o homem moderno
que deixou a sua marca gené ca naquele neandertal
encontrado na Sibéria, só pode ter pertencido a um
grupo que migrou de África dezenas de milhares de anos
antes do que os antepassados directos dos europeus e
dos asiá cos actuais.
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Contudo, a equipa internacional de cien stas que
realizou o estudo admite saber muito pouco sobre esses
primeiros migrantes. Sergi Castellano, do Ins tuto Max
Planck de Antropologia Evolu va na Alemanha e coautor
do estudo, sublinhou à AFP que as análises efectuadas
“só” mostram que estes primeiros viajantes “se sepa-
raram bastante cedo dos outros homens modernos de
África e que procriaram com neandertais há uns 100
mil anos”. Mas sublinha que “esta é a primeira prova
gené ca da presença do homem moderno fora de África,
apesar de ser indirecta, uma vez que não temos ossadas
daqueles primeiros migrantes, mas apenas as marcas
gené cas que deixaram nos neandertais”.

De qualquer forma, este estudo vem confirmar que
houve cruzamentos com descendência fér l entre
neandertais e Homo sapiens, e galvanizar a procura
de ves gios fósseis dos primeiros homens modernos a
chegar à Eurásia.

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://science.sciencemag.org/content/351/6274/737.
short
2. http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/
full/nature16544.html

A fina arte de ignorar (2016-02-22 09:24)

| Tânia Rei | A fina arte de ignorar não está acessível
ao comum dos mortais. Ignorar, alguém ou alguma
coisa, requer requinte, q.b de malvadez e um exagero
de bem-resolvido.

O mais comum, quando alguém resolver aplicar o
ignoranço, passa, simplesmente, a parecer a minha

afilhada, que tem quase dois anos, e que, por isso, está
na altura das birras: faz de conta de que não vê, que não
ouve, que não entende, mas, na realidade, só quer é
irritar a malta. Ora, se o objec vo é levar uma sapatada,
está no bom caminho.

Se não era isso que nha em mente, desista, porque
tudo o que está a fazer é incitar o outro a ser mais
persistente – como quando vemos um amigo, ao longe,
e ficamos a acenar, por detrás de um vidro, num sí o
onde está muita gente, que olha para nós com ar de pena
e desprezo. Temos que ser mais cria vos, abanicar os
braços de forma mais persistente, pedir a um conhecido,
que toca no braço de outro conhecido, que por sua vez é
amigo de um primo que está emigrado em França, mas
que vem cá nas férias grandes. Até que, chegamos ao
ponto, ao epicentro da acção.

E nem que tudo o que consigamos seja um leve
abanar de cabeça (normalmente, para a esquerda e para
a direita), já conseguimos corromper o “vou ignorar-te
para todo o sempre”. Missão cumprida.

Ignorar alguém não pode parecer forçado. Não pode
ser como nas comédias român cas - “ri-te como se eu

vesse acabado de contar uma piada super engraçada” e
“ah, nem te nha visto!”.

Tentar ignorar em demasia também não dá bom re-
sultado. O fazer de conta que há uma pessoa invisível
ou que um assunto não nos incomoda, e então vamos
andando, uma passarela, a sacudir os cabelos calorosa-
mente. É que assim toda a gente vai perceber que
estamos fulos.

Agora isto das redes sociais trouxe outra tormenta –
temos de seleccionar muito bem onde damos like ou
naquilo que par lhamos. Querendo ignorar alguém,
cer fique-se que nunca, mas nunca mesmo, coloca
“gosto” num post onde conste o nome dessa pessoa –
dê lá para onde der, nem que o visado tenha uma foto
maravilhosa numas férias alucinantes. Bom, o mesmo
se aplica à escolha de conteúdos que queremos mostrar
aos nossos amigos. Sempre a ignorar, internet afora. E,
tamanho é o esforço, que a incumbência acaba por não
ser bem-sucedida na mesma.

O mais complicado nisto do ignoranço, é quando
não conseguimos mesmo ignorar. Queremos ignorar
uma pessoa, mas estamos sempre a vigiá-la pelo canto
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do olho. Estamos nem aí para o fulano de tal, que disse
ou fez alguma coisa, mas estamos sempre a bater no
ceguinho, na mesa do café ou por SMS. Ou seja, um
completo afundanço.

O melhor ignoranço é o genuíno – esquecemo-nos
simplesmente de alguém ou de algo, porque não nos
afecta. Tudo o resto, claro está, não está em situação de
ser ignorado.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Corrida da Paz “Peace Run” na cidade de Bragança
(2016-02-22 10:28)

No próximo dia 1 de março, pelas 13h50, será feita a
entrega da tocha da Corrida da Paz “Peace Run” na
cidade de Bragança. O acto decorrerá na Praça do
Município junto ao Forte São João de Deus, dando
con nuidade ao longo percurso de uma inicia va que
pretende celebrar a paz.

24000 km, 49 países, milhões de pessoas, inúmeros
atletas e a maior corrida de estafeta do con nente
europeu que com uma Tocha em Chamas, transforma em
realidade o sonho do fundador deste evento : “Paz não
é a ausência de guerra; Paz é a presença de harmonia,
alegria e unicidade. A paz revela a absoluta excelência da
vida humana! “ A Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run
percorre os 5 con nentes começando este ano a sua rota
europeia na cidade do Porto, dia 24 de Fevereiro a qual
termina dia 8 de outubro em Roma.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Na cidade invicta, visita várias escolas e a Câmara
Municipal ocorrendo a sua cerimónia oficial às 11.00
no emblemá co Dragão com a passagem da Tocha ao
Presidente Pinto da Costa, individualidades convidadas,
atletas e centenas de crianças.

Com a bênção do Reverendíssimo Bispo D. António
Francisco dos Santos, con nua o seu trajecto por
Matosinhos, Paços de Ferreira, Guimarães, Felgueiras,
Peso da Régua, Viseu, Vila Nova de Foz Côa, Mirandela,
Macedo de Cavaleiros e terminando dia 1 de março em
Bragança, depois de percorrer em território nacional
aproximadamente 400 km e envolvendo mais de 5000
crianças portuguesas.

Desde a corrida inaugural em 1987 a Peace Run,
visitou cerca de 150 países, milhões de pessoas já par ci-
param nesta corrida e as equipas internacionais correram
aproximadamente 500.000Km, o que equivale a mais de
14 voltas à volta da circunferência da Terra.

O apoio tem chegado de muitas figuras mundiais,
incluindo o Presidente Nelson Mandela, o Presidente
Mikhail Gorbachev, o Papa João Paulo II, Papa Franciso, o
Arcebispo Desmond Tutu e Madre Teresa de Calcutá.

Carl Lewis, nove vezes medalhista de ouro olímpico,
e porta-voz internacional da corrida refere: "Ao trans-
portar a tocha, milhões de cidadãos estão a dar um passo
pela harmonia e a unificar as fronteiras culturais e sociais
que separam as nações”.

Em Portugal a Tocha também foi já recebida por
várias individualidades destacando-se: A Embaixadora
Ana Mar nho da UNESCO Portugal; os atletas: Dulce
Félix, Rosa Mota, Aurora Cunha, Nuno Delgado, Francis
Obikwelu, Ana Cabecinho, Joaquina Flores, Jorge Pina,
Neno, Manuela Machado, entre outros e ainda: o
alpinista João Garcia; o modelo Ricardo Guedes, o cantor
André Sardet e a Jornalista Ana Felgueiras.
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O fundador Sri Chinmoy, atleta, filósofo, ar sta e poeta,
dedicou a sua vida à promoção dos ideais de harmonia
e união mundiais e é reconhecido internacionalmente
por inúmeras inicia vas que aliaram pessoas de muitas
culturas a trabalhar para um mundo mais gra ficante.
Respondendo ao convite do Secretário-Geral das Nações
Unidas, U Thant em 1970, Sri Chinmoy colaborou com
esta en dade, na sua sede em Nova York até 2007.

Composição da equipa que acompanha a tocha:
Trata-se de uma equipa internacional, onde atletas volun-
tários, representam 11 países, nomeadamente, Áustria,
Sérvia, Reino Unido, Roménia, Letávia, Finlândia, México,
França, Bósnia, Croácia, Polónia Dipavajan Renner (AUT),
Puruvaj Dragan Nikolic (SRB), Rasmivan Mark Collinson
(UK), Satyagraha Vladimir Salnicov (ROM), Gints Peleckis
(Latvia), Andreas Riska (FIN), Amur Basic (BOS), Sukham
Patricio Rodrigues (FR), Gordana Petrovic (CRO), Devarupi
Iwona Buczkowska (POL), Uhaina Maya (MEX).
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Miranda do Douro inaugurou incubadora cultural e
ar s ca (2016-02-22 11:30)

Desde sexta-feira passada que Miranda do Douro conta
com mais um espaço cultural, uma incubadora cultural
e ar s ca que está em funcionamento nas an gas
instalações da Prisão do concelho.

Este novo equipamento cultural resultou de um proto-
colo com o Ministério da Jus ça, de forma a revitalizar o
espaço da an ga cadeia e a criar uma nova infra-estrutura
cultural da cidade de Miranda do Douro.

[post _ad]

O novo espaço cultural foi inaugurado com uma per-
formance do grupo de teatro Tretas, da associação
Lérias de Palaçoulo, realizada à base de música, poesia
e representação que convidou a uma visita ao espaço
prisional, recordando um tempo não muito distante da
nossa história contemporânea.

O município desafia agora os agentes culturais e
ar s cos à criação, tendo por base o espaço simbólico
desta an ga cadeia, porque, como se refere num texto
publicado no [1]site do município , “mesmo depois de
desac vada e de cessar a sua função original, uma prisão
não deixa de manter uma carga simbólica que ultrapassa
possíveis funcionalidades do espaço sico da mesma. As-
sim sendo, a imaginação e cria vidade podem ser os elos
de ligação entre a “servidão” do passado e a u lização do
presente, cons tuído um espaço privilegiado de desafio
para intervenções e afirmações ar s cas, culturais e
cívicas das diversas en dades culturais”, lê-se no site da
autarquia..

O novo espaço pretende ainda ser uma “alavanca
para a criação de novos públicos, por um lado e para
a divulgação de expressões e de intervenções que de
outro modo não teriam visibilidade ou sequer com a
possibilidade de apresentação”.
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Este novo espaço cultural situa-se “num espaço nobre
da cidade, com grande carga história, no qual importa
incrementar dinâmicas de acção cultural que potenciam
a sua fruição, aos mais diversos níveis”.
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O espaço está dotado de várias celas e em cada um
dela podem funcionar micro teatros, espaços dedicados
às artes plás cas, à escrita, à pintura, música, etc.

A nova incubadora cultural e ar s ca foi apresentada
publicamente, na sexta-feira passada, numa cerimónia
inserida no Fes val de Sabores Mirandeses, tendo aí
sido apresentada uma performance do Grupo de Teatro
Tretas, numa representação ar s ca que transportou os
visitantes para uma prisão do Estado Novo.
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Recolha de medicamentos do Banco Farmacêu co
vai apoiar 90 IPSS (2016-02-22 12:39)

O Banco Farmacêu co realiza no úl mo sábado de
fevereiro, dia 27, a VIII Jornada de Recolha de Medica-
mentos, entre as 09h e as 19h. A inicia va contou com a
adesão de 160 farmácias e os medicamentos recolhidos
chegarão aos utentes de 90 ins tuições par culares
de solidariedade social (IPSS) nos distritos de Lisboa,
Setúbal, Santarém, Leiria, Coimbra, Évora, Beja, Faro,
Aveiro, Braga, Porto, Vila Real e Bragança.

Em Trás-os-Montes, a Farmácia da Ponte, de Mirandela;
a Farmácia Arrochela do Peso da Régua; a Farmácia
Pimentel, de Valpaços e a Farmácia Chaves Ferreira de
Vila Real, foram as únicas que aderiram a esta inicia va.
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A Jornada de Recolha de Medicamentos do Banco Farma-
cêu co quer sensibilizar os portugueses para a doação
de medicamentos e produtos de saúde não sujeitos a
receita médica, numa dinâmica semelhante à do Banco
Alimentar Contra a Fome.

A recolha é feita nas farmácias aderentes, onde o
farmacêu co está informado sobre as necessidades
mais prementes das ins tuições que serão ajudadas. Só
podem ser doados medicamentos novos, seguros e de
qualidade e que ainda não tenham estado fora do circuito
do medicamento (não são aceites medicamentos vindos
de casa) e que correspondam à lista de necessidades
de cada uma das ins tuições de solidariedade social
contempladas pela recolha.

As doações serão recolhidas nas farmácias aderentes por
500 voluntários e distribuídas posteriormente pelas IPSS
abrangidas pelo projeto.

[post _ad]

Na edição anterior foram recolhidos mais de 10.500
medicamentos e produtos de saúde, num valor superior
a 42 mil euros. As doações foram distribuídas a 77
ins tuições das zonas centro e sul do país e chegaram a
cerca de 80 mil pessoas. À edição de 2015 aderiram 132
farmácias.

Luís Mendonça, presidente do Banco Farmacêu co
nota que “a solidariedade dos portugueses tem crescido
nos úl mos anos, apesar do contexto de crise económica.
É com muita sa sfação que constatamos que cada nova
edição conta com mais farmácias, mais doações e chega
a cada vez mais pessoas, o que nos permite alcançar o
nosso principal obje vo”.

A VIII Jornada de Recolha de Medicamentos conta
com o apoio de cada uma das farmácias aderentes, da
Ordem dos Farmacêu cos, da Associação Nacional de
Farmácias (ANF) e da Logista Pharma.
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Programas de Dinamização do Empreendedorismo
na Escola (2016-02-22 14:05)

O Gabinete de Apoio ao Inves dor da Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo em parceria com o Agrupamento
de Escolas e a Junior Achievement Portugal estão a
implementar, pela primeira vez, dois programas de
Dinamização do Empreendedorismo na Escola.
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O programa “Economia para o Sucesso” des na-se a
alunos do 9º ano, que durante 6 sessões irão aprender
sobre literacia financeira e finanças pessoais, a gerir um
orçamento, a tomar decisões através do processo de
reflexão e a iden ficar obje vos de educação e carreira
baseados nos seus interesses, valores e qualidades.

O programa “A empresa” será implementado numa
turma de 12º ano do Curso Profissional de Técnico de
Turismo Ambiental e Rural, sendo os alunos desafiados a
criar e a gerir uma empresa ao longo do ano le vo e em
contexto de sala.

[post _ad]

Os alunos contam com o apoio do professor e de dois
técnicos da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo. Os
dois projetos já estão em andamento, tendo-se realizado
a primeira reunião do programa “a empresa” no dia no 2
de Fevereiro com definição da ideia de negócio e no dia
16 de Fevereiro a primeira sessão de implementação do
programa “economia para o sucesso”.

Luciana Raimundo
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Galileu Galilei foi repreendido pela Igreja Católica
há precisamente 400 anos (2016-02-22 14:39)

Em 26 de Fevereiro de 1616 — faz agora 400 anos —,
Galileu foi chamado a Roma, por ordem do Papa Paulo
V. O propósito era claro: esperava-o uma advertência
severa da Igreja Católica. E isso iria ter repercussões na
sua vida. É interessante saber como se chegou a este
ponto.
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Município de Carrazeda de Ansiães disponibiliza
aplicação para os cidadãos reportarem problemas
(2016-02-22 17:05)

Detectou uma avaria no sistema de saneamento do
concelho de Carrazeda de Ansiães, uma anomalia no
sistema de abastecimento de águas, um buraco na
estrada, um problema num jardim, na iluminação
pública? Então exerça o seu dever de cidadania e
reporte o problema à autarquia de uma forma simples
e rápida.

[post _ad]

O Município de Carrazeda de Ansiães disponibiliza
agora uma aplicação (app) para disposi vos móveis
(smartphones, iphones e tablets) que permite ao cidadão
reportar aos serviços técnicos da autarquia, de forma
simples e rápida, pequenos problemas encontrados em
áreas tão dis ntas como a rede viária, abastecimento
de água, manutenção dos jardins, iluminação pública,
resíduos urbanos, avarias em equipamentos públicos,
entre outros, e o seu problema encaminhado de imediato
para a secção responsável pelo mesmo.

Com este novo serviço baseado nas novas tecnolo-
gia de comunicação, o munícipe pode ajudar a iden ficar
os problemas e a exercer a sua acção enquanto cidadão
colabora vo, de forma a que os serviços municipais
possam
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actuar de uma maneira mais rápida e eficaz.

Depois de comunicar uma ocorrência, quem reporta
pode escolher se deseja receber uma confirmação
quando a mesma for lida e resolvida.

A nova app do município de Carrazeda de Ansiães
chama-se Inform@carrazeda e é um instrumento de
aproximação entre os cidadãos e os serviços de gestão
do município, podendo ser facilmente descarregada de
forma gratuita para um iphone, smartphone ou qualquer
outro disposi vo com o sistema opera vo android.
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Reinam o desnorte e a men ra (2016-02-23 08:50)

| Hélio Bernardo Lopes | Quem acompanha os meus
textos talvez tenha já concluído que pouco ou nada
escrevo sobre António Barreto ou sobre Maria Filomena
Mónica. De resto, nos meus arquivos pouco tenho
destes dois nossos concidadãos.

O que significa que não li o tal texto do primeiro, a que
se refere Domingos Abrantes, mas tendo logo instado os
leitores a lerem a entreviste recente deste, mormente
nas considerações que tece sobre aquele.

Em contrapar da, não perco o que quer que seja
de Boaventura Sousa Santos, o que não significa que
concorde com tudo. Apenas a tulo de exemplo, cito
a polémica que se gerou entre este e António Manuel
Ba sta, em que sempre defendi a posição assumida
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pelo sico, que conhecia por razões residenciais. Sim-
plesmente, de um modo muito geral, o sociólogo
apresenta-se com posições ligadas à defesa de um
mundo melhor para todos e mantém, com as naturais
adaptações, um quadro de valores permanentes, não
andando a saltar daqui para ali.

Neste sen do, como se compreende, ve a oportu-
nidade de ler a entrevista que Boaventura Sousa Santos
concedeu ao i, na sua edição de ontem. Simplesmente,
esta minha reação comporta uma novidade, porque
achando que o entrevistado revela, nas suas respostas,
o desnorte reinante na Esquerda mundial, fruto de
sucessivas men ras de toda a gente – da Direita e da
Esquerda –, acabei por encontrar nas perguntas do entre-
vistador a verdadeira resposta aos problemas europeus –
e portugueses, claro – de hoje.

A primeira pergunta do entrevistador foi esta: é im-
possível ter ao mesmo tempo democracia, globalização
e soberania? Bom, de pouco importa agora o que
respondeu Boaventura, porque a pergunta já contém a
realidade. De resto, eu ve já a oportunidade de explicar
– à minha maneira, obviamente – a razão de serem assim
as coisas, deitando mão do que nos garante a ciência.

A segunda pergunta foi esta: a ausência de democ-
racia na União Europeia não se deve ao facto de ela não
ter sido criada para ser democrá ca, mas para garan r o
predomínio dos mercados? E é a verdade, ao contrário
da treta sempre repe da de que os pais fundadores

nham uma preocupação de paz para a Europa, o que
não podia ser possível, porque eles teriam que conhecer
a natureza humana e também o real peso da História
e da sua memória. Hoje já se percebe ser esta a realidade.

A terceira questão foi a seguinte: a UE não foi feita
para ser uma democracia, mas um mercado, o que não é
exatamente a mesma coisa, além de que não temos uma
opinião pública europeia nem uma movimentação social
em todo o con nente que pudesse construir, de baixo
para cima, uma democracia con nental. Bom, é também
uma eviden ssima realidade e que mostra o que há uma
semana e tal referiu Por rio Silva: a União Europeia é
hoje como a URSS, mas sem KGB. Ou como nos diz o Papa
Francisco: esta economia mata, porque o deus dinheiro
vem primeiro que as pessoas.

A quarta pergunta é a seguinte: é possível mantermo-nos
no euro como país independente? Claro que não, o

que é algo que já toda a gente percebeu. O problema,
que se prende com a condenação moral do PSD e do
CDS/PP, nas crí cas ao atual Orçamento de Estado depois
de quanto fizeram antes, é que quase não há quem
se preocupe com isso. Uma realidade que se liga ao
baixíssimo interesse dos portugueses pela democracia
e ao infeliz papel que o PS foi realizando em Portugal
desde a Revolução de Abril, abrindo as portas do poder
aos grandes interesses.

A quinta questão prende-se com o facto de que nós
perdemos soberania nacional e essa soberania foi trans-
ferida para instâncias e procedimentos que se encontram
fora da democracia. Bom, é uma cabalíssima evidência,
mas a verdade é que os polí cos do PS con nuam a
agitar a sua flâmula de principais europeístas do País, ao
mesmo tempo que Bruxelas pontapeia o atual Governo
de todo o modo e fei o, aí apoiado pela atual oposição.
É caso para que se diga: correndo por gosto, não cansa.

A sexta pergunta foi esta: não existe um espaço de
cidadania europeia, pelo que as pessoas não se recon-
hecem como pertencendo à mesma opinião pública e
cons tuindo o mesmo espaço polí co, estão par das por
fronteiras, culturas, o que parece ser inultrapassável. O
problema é que a unidade europeia parece engraçada,
mas à custa de uma pobreza crescente. A uma primeira
vista, tudo a circular e sem constrangimentos é excelente,
mas serve, primacialmente, os negócios mais sombrios e
sem controlo. Como se pode ver a cada dia...

A sé ma pergunta é mesmo certeira: mas as elites não se
venderam à Europa, vivendo muito bem, aparentemente,
nesse espaço, tendo sido elas que nos conduziram à
integração europeia? Bom, uma autên ca flecha no
coração. Já vê, leitor: quem é que se determina a bater-
se contra este desastre se es ver pago a vinte mil euros
por mês e sem impostos, para mais com um subsídio de
reintegração de mais três anos nessas circunstâncias?
Ninguém! E como já não existe nenhuma democracia,
discu r a presença no euro ou nesta famigerada União
Europeia – a minha União Ditatorial dos Estados Deca-
dentes Europeus –, deixou de apresentar um ínfimo de
interesse. Sabe-se que nada depende da vontade da
maioria dos portugueses, a menos que coincida com a do
pensamento único, neoliberal.

A oitava pergunta foi esta: reconhece que o falhanço da
democracia na Europa é também o falhanço daqueles
que a quiseram democra zar? É a verdadeira realidade,
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precisamente por tudo o que o entrevistador foi colo-
cando ao longo da entrevista. Não há hoje democracia
alguma na Europa, nem mesmo tal é importante para os
grandes interesses. Aliás, nunca foi.

E, por fim, a nona pergunta: o Fórum Social Mundial,
onde o empenhamento do PT do Brasil é muito grande,
coincide com uma viragem à esquerda da América La na,
verificando-se hoje um efeito pendular, com vários países
a virar à direita nesse con nente. Bom, é o que qualquer
um de nós já conhece bem.

À entrevista faltou a abordagem da situação mundial
explosiva, quer por via dos mil e um conflitos que
estão a ter lugar, quer pelo facto de tudo isso se ter
suportado no papel hegemónico dos Estados Unidos,
em tudo apoiados pelo Ocidente, já sem valores nem
moral. Tudo falhou, graças ao famigerado mercado,
sempre tão aplaudido, por exemplo, por Mário Soares:
falhou o desenvolvimento africano, falhou a mudança
no subcon nente americano, falhou a famigerada União
Europeia, e falhou tudo o que se prende com a zona
árabe e/ou do Islão. Temos à vista o regresso das di-
taduras, mas agora sempre em nome da democracia e da
segurança desta – não esquecer A DEMOCRACIA TOTAL-
ITÁRIA, de Paulo Otero –, e de uma guerra ao nível global.

E tudo isto no meio de históricas aproximações reli-
giosas e quando um membro muito a vo e alinhado da
Igreja Católica – António Guterres – até poderá tornar-se
Secretário-Geral das Nações Unidas. Para já não referir
Durão Barroso, também profundamente alinhado com
a Igreja Católica – não esquecer o célebre caso do pré-
comissário que era da Opus Dei e já não chegou a sê-lo
–, e que ascendeu a Presidente da Comissão Europeia
depois daquele nunca explicado abandono de António
Vitorino. As coisas e as loisas da polí ca mundial... Talvez
por tudo isto Donald Trump seja tão mal visto neste
con nente europeu em extrema decadência. Para a
Igreja Católica seria como a chegada do Diabo à ONU – é
ba sta. Está muita coisa em jogo, mas não em defesa da
pessoa, sim ao redor de quem será o comando da futura
grande ditadura mundial...

Portanto, na perspe va católica, para enfrentar o
poder militar dos originários ingleses, de há muito
expandidos pelo mundo e comandando-o hoje, terá
chegado o momento de aproximar católicos e ortodoxos.
Um tema sobre que é bom recordar aquela minha
questão colocada, através de amigo comum, ao cardeal

Policarpo: este disse que eu nha razão.
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Roche lança edição de 2016 das “bolsas de cidada-
nia” Associações de Doentes e ONGs podem
candidatar-se até 31 de Março (2016-02-23 08:57)

A Roche Portugal lança hoje a segunda edição do
programa de bolsas de financiamento para projetos de
cidadania, no valor de 45 mil euros.

Estas bolsas pretendem viabilizar as melhores inicia vas
desenvolvidas por Associações de Doentes ou outras Or-
ganizações Não Governamentais (ONG) que promovam
a saúde junto de doentes e da população em geral. As
candidaturas à edição de 2016 podem ser entregues até
ao dia 31 de Março.

Esta ação enquadra-se na Polí ca de Responsabili-
dade Social da empresa e resulta do seu compromisso
em assumir um papel a vo na sociedade apoiando, de
forma transparente, inicia vas inovadoras e orientadas
para a missão de suporte ao doente.

Os projetos candidatos a estas bolsas serão avalia-
dos por um júri independente que escolherá os mais
originais, mais focados na defesa dos direitos dos doentes
e na promoção da saúde na comunidade.
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Robin Turner, Diretor Geral da Roche, refere que “a
Responsabilidade Social é algo que faz parte do nosso
ADN empresarial. É algo que fazemos naturalmente.
Desde sempre. Este programa de bolsas é mais um
exemplo do compromisso que assumimos diariamente
com os doentes. Espero que esta inicia va, tal como
aconteceu em 2015, possa viabilizar projetos inovadores
e que façam realmente a diferença na vida dos doentes
portugueses.”

Em 2015 a Roche Portugal atribuiu cinco bolsas de
financiamento, igualmente no valor de 45 mil euros. O
Grupo Português de Ac vistas sobre Tratamentos de
VIH/SIDA (GAT), a Fundação Gil, a Pulmonale - Associação
Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão, os Ami-
gos da Pediatria da Ilha Terceira e a Associação Protetora
dos Diabé cos de Portugal (APDP) foram as ins tuições
selecionadas.

Para mais informações sobre o Programa de Bolsas,
regulamento e formulário de candidatura, aceda a este
[2]endereço .

[post _ad]

Sobre a Roche
Com sede em Basileia, Suíça, a Roche é um líder em
inves gação na saúde com valências combinadas tanto
em produtos farmacêu cos como diagnós cos. A Roche
é a maior empresa de biotecnologia do mundo, com
medicamentos verdadeiramente diferenciados em on-
cologia, imunologia, doenças infecciosas, o almologia
e neurociência. A Roche é também líder mundial em
diagnós co in vitro e tem uma posição de destaque na
área da diabetes. A estratégia de medicina personalizada
da Roche tem como obje vo fornecer medicamentos
e diagnós cos que possibilitem melhoras tangíveis
na saúde, qualidade de vida e sobrevida dos doentes.
Fundada em 1896, a Roche tem feito importantes
contribuições para a saúde global durante mais de um
século. Vinte e quatro medicamentos desenvolvidos pela
Roche estão incluídos nas listas Organização Mundial
de Saúde Modelo de Medicamentos Essenciais, entre
eles medicamentos “life-saving”, como an bió cos, an
maláricos e quimioterapia.

Em 2014, o Grupo Roche empregava mais de 88.500
pessoas em todo o mundo, inves u 8,9 mil milhões de
francos suíços em Inves gação e Desenvolvimento e
registou vendas de 47,5 mil milhões de francos suíços. A
Genentech, nos Estados Unidos, é um membro integral
do Grupo Roche. A Roche é a acionista maioritária da
Chugai Pharmaceu cal, Japão. Para mais informações,
visite: www.roche.com ou www.roche.pt
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“Um Ao Molhe” e fé na música que amanhã passa
no Museu Abade de Baçal (2016-02-23 09:21)

Amanhã, dia 24 de Fevereiro, o fes val i nerante “de
one man bands” passa por Bragança para um evento
que conta com as atuações de Surma , O Manipulador e
o Rapaz Improvisado no Museu do Abade de Baçal.
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A inicia va integra-se no âmbito do fes val i nerante
“Um Ao Molhe” que em 2016 surge na sua 2ª edição. A
Rota de Fevereiro está passar por cidades como Lisboa,
Coimbra, Vila Real, Armamar, Viseu, Barcelos, Monção e
Bragança, entrando também na Galiza, onde passa por
Bueu, Ourense e Vigo.

À boleia na carrinha do “Um Ao Molhe” vão nomes
como Nick Nico ne, Catapulta, Rapaz Improvisado,
OroborO, Surma, Jacketx, Tren Go! Sound System,
Calcutá, Mona!, Tales and Melodies, The Par san Seed,
José Valente, The Flamenco Thief, Dawn:Bird, a violinista
Helena Silva e ainda um DJ Set de A Boy Named Sue.

“O UM AO MOLHE é o primeiro fes val nacional i n-
erante de one-man-bands. Durante três meses, vai
fazer-se à estrada com o cubo, dando boleia a vários
ar stas e passando por vários pontos do país.”
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92% das crianças esquecem-se que estão num hos-
pital graças aos Doutores Palhaços (2016-02-23 09:49)

“Rir é o melhor remédio?” é apresentado no 1.º Encon-
tro Internacional de Palhaços que intervêm em Saúde,
realizado em Portugal.

A Operação Nariz Vermelho (ONV) é a organização
anfitriã do primeiro Healthcare Clowning Interna onal
Mee ng 2016, que decorre em Portugal. O primeiro dia

do encontro será o palco de lançamento do livro “Rir é o
melhor remédio?” que reúne os resultados de um pro-
jeto de inves gação desenvolvido ao longo dos úl mos
seis anos, em parceria com o Centro de Inves gação em
Educação da Universidade do Minho. Este trabalho vem
comprovar os bene cios da intervenção dos Doutores
Palhaços na recuperação das crianças hospitalizadas,
sendo que uma das conclusões do livro é o facto de que
92 % das crianças esquecerem-se que estão num hospital
quando são visitadas pelos Doutores Palhaços da ONV.
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Com o obje vo de avaliar o impacto dos Doutores
Palhaços junto de crianças/adolescentes, familiares,
profissionais de saúde e ins tuições, a inves gação
apresenta conclusões irrefutáveis no que respeita ao
trabalho destes profissionais e à sua credibilidade. “Estes
resultados reflectem as evidências cien ficas do nosso
trabalho junto das crianças, familiares e profissionais de
saúde” explica Susana Ribeiro, coordenadora do Núcleo
de Inves gação da ONV. “Há muito que conhecemos este
impacto e agora o “Rir é o melhor remédio?” permite-nos
par lhá-lo com a sociedade”, reforça a responsável.

São os próprios profissionais de saúde que o recon-
hecem: 92 % indicam que os Doutores Palhaços ajudam
as crianças a esquecerem que estão num hospital, 85
% referem que as crianças colaboraram mais com os
tratamentos ou exames e 73 % sublinham que as crianças
apresentam maiores e/ou mais rápidas evidências clíni-
cas de melhora após contacto com os Doutores Palhaços
da ONV.
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Entre os familiares e acompanhantes das crianças a
sa sfação também é evidente. Entre os inquiridos para
esta inves gação, em vários hospitais do país visitados
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pela ONV, 99 % dos pais sentem gra dão pelos Doutores
Palhaços. Ainda, 98 % dos pais consideram que os
Doutores Palhaços são uma parte importante da equipa
de cuidados das crianças hospitalizadas e 99 % referem
que gostariam que os Doutores Palhaços visitassem as
crianças com mais frequência.

A produção do livro “Rir é o melhor remédio?” foi
possível através do Mecanismo Financeiro do Espaço
Económico Europeu (EEA Grants), tendo como Estados
doadores a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein. Em
Portugal a gestão destes fundos está a cargo da Fundação
Calouste Gulbenkian.

[post _ad]

O [3]Healthcare Clowning Interna onal Mee ng 2016
marca o 30.º aniversário desde que, em 1986, ar stas
com formação profissional de palhaço começaram a “in-
vadir” as enfermarias pediátricas e os corredores dos hos-
pitais de forma regular e em estreita colaboração com os
profissionais de saúde. O evento decorre entre 21 e 23
de março, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa e
pretende reunir os vários intervenientes das organizações
de palhaços que atuam em contexto de saúde e junta par-

cipantes oriundos de todos os cantos do mundo, desde
Austrália, Japão, passando por vários países europeus e
chegando à Argen na, Brasil, Perú, Cuba, E.U.A. e Canadá.
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Artur Nunes apela ao Governo para assinar Carta
Europeia de Língua Minoritárias (2016-02-23 09:59)

O presidente da Câmara de Miranda do Douro, Artur
Nunes, quer que o ministro da Cultura assine a Carta
Europeia de Línguas Minoritárias (CELM).

O Presidente da Câmara Municipal de Miranda
do Douro, Artur Nunes reuniu com o Ministro
da Cultura, Dr. João Soares, na...
Publicado por [1]Municipio Miranda Do Douro
em [2]Segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2016

O autarca considera que o Estado português deve assinar
o documento e por isso apelou ao João Soares para essa
necessidade. "Sensibilizei o Governo, na pessoa do sen-
hor ministro da Cultura, João Soares, para a necessidade
da subscrição por parte de Portugal da CELM, no sen do
de dar valor à língua mirandesa, no contexto das línguas
minoritárias no espaço europeu", referiu Artur Nunes
citado pela Agência Lusa.
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A Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias
é um tratado europeu adoptado em 1992 pelo Conselho
Europeu para promover e proteger as línguas regionais
e minoritárias históricas da Europa, como, por exemplo,
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o mirandês. Portugal é um dos poucos países europeus
que ainda não assinou o documento.

Apesar de o mirandês ser considerada como a se-
gunda língua oficial em Portugal, pela Lei 7/ 99 de 29
de janeiro, Artur Nunes considera que é necessário
um estatuto de maior protecção e por isso o autarca
pretende que o estado português assine a Carta Europeia
de Línguas Minoritárias.

A língua mirandesa é falada por mais de 7 000 pes-
soas e por menos de 10 000 no concelho de Miranda
do Douro e nas freguesias de Angueira, Vilar Seco e
Caçarelhos, no concelho de Vimioso, num espaço de 484
km², estendendo-se a sua influência por outras fregue-
sias dos concelhos de Vimioso, Mogadouro, Macedo de
Cavaleiros e Bragança.
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Nem tudo se resume ao Direito (2016-02-23 16:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Tive ontem a oportunidade
de tomar conhecimento de um texto de opinião de

José Souto de Moura, hoje juiz conselheiro do Supremo
Tribunal de Jus ça e que desempenhou em tempos as
funções de Procurador-Geral da República.

Um texto ao redor da hipoté ca legalização da eu-
tanásia, tema que poderá vir a ser discu do dentro de
algum tempo na Assembleia da República e sobre que
corre já uma pe ção pública em sua defesa e com uns
bons milhares de apoios.

O texto de Souto de Moura suporta-se, acima de
tudo, numa perspe va absoluta da vida e na sua inter-
pretação à luz do Direito Português, logo a começar pela
Cons tuição da República. E é aqui que falha cabalmente
a tomada de posição do seu autor. E porquê? Bom,
porque nos dias que correm nada está mais errado que
fazer suportar esta defesa com base no Direito. Tenho
esta opinião em face da eutanásia, como em relação às
reformas, impostas e assumidas pelo Estado, mas sobre
que este mesmo passou por sobre, logo que assim lhe
conveio, à luz da aplicação da ideologia triunfante desde
o fim do comunismo na an ga URSS.

José Souto de Moura tem que ter presente que a
palavra pátria está hoje reduzida apenas a um vocábulo,
mas sem consubstanciação em termos de vivência ín ma.
Só se tem pátria se esta exis r, e com a natural e lógica
independência dos seus detentores de soberania, desde
que livremente aceites. E não fui eu, nem a generali-
dade dos cidadãos, que criou toda esta rela vização de
conceitos. Mesmo sem ligarem muito à vida pública, a
generalidade dos portugueses de há muito percebeu
que o nosso dito Estado de Direito Democrá co é mera
fachada, consubstanciada numa outra expressão, mas
sem realidade obje va. Basta olhar o caso das reformas
para logo perceber que as garan as do Estado, nos dias
de hoje, valem quase nada. Mas podemos olhar para o
acesso aos cuidados de saúde, ou aos serviços de jus ça,
ou ao saber, para logo se perceber que tudo isto é já
só História. O Direito Português garante tudo isto, mas
ninguém lhe liga nas forças conservadoras da sociedade.

José Souto de Moura tem a obrigação de olhar o
que vai pelo mundo e tomar conhecimento, por exemplo,
daquele documentário que ontem mesmo eu visionei
com o meu neto, ao redor de uma cidade de tendas em
New Jersey. Ou no que se vem passando com os refugia-
dos que vêm demandando a famigerada União Europeia,
em face do cinismo e da hipocrisia dos polí cos europeus.
Ou do que está já a passar-se com o subcon nente
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americano, para também não referir o descalabro a que
chegaram os povos africanos. O preço de men ras su-
cessivas, sempre supostamente à luz do Direito aplicável.

O an go Procurador-Geral da República tem de perceber
esta coisa simples: com o andar das coisas do mundo
de hoje, onde o deus dinheiro é o único presente e bem
acima da pessoa, a eutanásia teria de chegar. Eu mesmo,
que não sou juiz conselheiro, expus esta realidade, mais
que previsível, em carta que escrevi ao cardeal José
Saraiva Mar ns, enviada para a sua terra natal, sabendo
que se encontrava lá. Em síntese, eu escrevia nessa carta
que VEM AÍ A EUTANÁSIA.

Passaram já muitos anos sobre uma conversa havida
na Cerdeira do Côa, logo após o jantar, passeando na
estrada com o meu amigo, Manuel Diniz da Fonseca. E
foi dele que pude escutar estas palavras: os católicos
preocupam-se muito, com razão, com a defesa da vida
intrauterina, mas nada ligam à vida extrauterina. E
era – é, aliás – a realidade que se conhece à saciedade.
Quase tudo se fica por palavras ou conversa. Veja-se, por
exemplo, como caiu logo em saco roto a ideia do Papa
Francisco de que cada paróquia recebesse uma família
refugiada. Foi um ar que lhe deu...

José Souto de Moura tem que ter presentes dois da-
dos essenciais neste domínio: nem os portugueses são
loucos, nem os subscritores da pe ção iriam da Direita
à Esquerda por efeito de um novo vírus. A realidade das
coisas é outra, e situa-se no conhecimento de que o valor
da vida, com o triunfo do imoral neoliberalismo e da
globalização, vale hoje mui ssimo pouco. Vê-se isso com
os refugiados: ainda se lhes tenta salvar a vida, mas esta
pode depois vir a ser perdida, sem problemas, por via do
abandono à sua sorte. E não vale a pena vir com a treta
dos cuidados palia vos, porque todos sabem que estes
nunca chegarão.

Por fim, os argumentos jurídicos apresentados por
Souto de Mora. A verdade é que têm pouca importância,
porque poucos desconhecerão que nas aplicações do
Direito uma cor pode ser preta, branca ou vermelha.
E pode até assumir outras cores, porque o Direito é,
obje vamente, o tudo em nada. Com um pouco de
experiência da vida, mormente em Portugal, esta é uma
lição muito simples de assimilar. Exemplos? Que é feito
das condenações dos que, nos bancos, conduziram essas
ins tuições ao estado que se conhece, com a generali-
dade dos portugueses a terem de pagar? E sempre sem

consequências dignas de registo!

O tempo do recurso à eutanásia teria de chegar, tal
como salientei na minha carta ao cardeal. Se a vida
passou a valer menos que o dinheiro, natural é que
surjam descontentes com ela e não estejam dispostos
a sofrer sem horizontes. Os portugueses, da Esquerda
à Direita, não são loucos e os mais atentos já puderam
ver o que sucedeu à ideia do Papa Francisco, no sen do
de que cada paróquia recebesse uma família refugiada.
Nem o Va cano recebeu uma delas na sua segunda
paróquia!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Município de Freixo homenageou António Mon-
teiro Cardoso (2016-02-23 16:43)

O Convento S. Filipe de Néry foi o local escolhido para
a apresentação da reedição do Livro Boas Fadas que
te Fadem e homenagem, a tulo póstumo, de António
Monteiro Cardoso.
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IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/homantocard.html

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Uma homenagem que, para Maria do Céu Quintas,
Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada
à Cinta, é “justa e merecida”, pois António Monteiro
Cardoso era um “notável escritor e idóneo inves gador.

Na sua intervenção a Autarca realçou o “rigor histórico
e uma inves gação irrepreensível, onde não faltaram
deslocações ao Arquivo Geral de Simancas, e consultas
no acervo da Torre do Tombo”, um trabalho, disse, que
“resultou nesta empresa: escrever o que será, perdurav-
elmente, o livro de Freixo”!

O romance histórico agora reeditado aborda o período
de perseguição a Judeus na época da Inquisição e tem
em

[post _ad]

Freixo de Espada à Cinta o cerne do enredo.

Monteiro Cardoso era natural de Freixo de Espada à
Cinta. Licenciado em Direito, dedicou a sua vida à
inves gação, tendo assumido o Séc. XIX como uma das
suas principais áreas de estudo. Era inves gador da
Universidade Nova de Lisboa onde integrava o Ins tuto
de História Contemporânea -Grupo de História Global do
Trabalho, da Universidade Nova de Lisboa, coordenado
por Raquel Varela.

Sara Alves

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/h
omantocard.html
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Escola primária de Algosinho já está requalificada
(2016-02-23 17:00)

A Câmara Municipal de Mogadouro requalificou a
escola primária de Algosinho que agora vai ser um
espaço de fruição pública voltado para o convívio entre
os habitantes da aldeia nordes na.

Escola primária de Algosinho já está requalificada

[post _ad]

Estava de portas fechadas há quase duas décadas, mas
agora está de cara lavada. A an ga escola primária de
Algosinho foi alvo de obras de requalificação e vai voltar
a servir a população. Se antes foi um espaço de ensino,
agora vai ser um espaço de convívio.

Dotada de uma cozinha regional, a autarquia espera
que o espaço seja de convívio e união para os habitantes
da aldeia.

As obras de requalificação do edi cio traduziram-se
num inves mento de 25.000 € por parte da autarquia,
que recupera assim um edi cio que já não oferecia as
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melhores condições e fornece à população um espaço
único de par lha.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A cerimónia de inauguração da requalificação da an ga
escola primária está marcada para o dia 27 de fevereiro,
às 12 horas.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Nova associação de desenvolvimento local surge na
zona raiana (2016-02-23 17:34)

Vai surgir uma nova associação de desenvolvimento
local na zona transfronteiriça do Nordeste Transmon-
tano e Beira Alta. A Associação de Fronteira para o
Desenvolvimento Comunitário (RIBACVDANA), será
publicamente apresentada no próximo dia 5 de Março,
pelas 15h30, na Casa da Freguesia de Escalhão, em
Figueira de Castelo Rodrigo.

Nova associação de desenvolvimento local surge na zona
raiana

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A cerimónia de apresentação pública da nova associação
vai ter algumas inicia vas de âmbito cultural, de que se
destaca um concerto musical, a apresentação do Projecto
de Inves gação do Castelo de Monforte de Ribacôa
(PICMOR) e a apresentação do livro de fotografia "Arca
de Noé" da autoria de Renato Roque.

O evento conta ainda com uma visita à exposição
de escultura "Para lá da Matéria" de Vitor Sá Machado,
que está patente ao público numa das salas da Casa da
Freguesia de Escalhão.

O encontro é precedido de uma tertúlia em redor
de uma mesa de almoço na Quinta do Palacete,

[post _ad]

onde poderá ser degustada uma "feijoada à transmon-
tana".

A apresentação pública da associação RIBACVDANA
antecede o dia da Festa da Flor da Amedoeira / del
Almendro, que decorrerá no dia 6 de março em Barca
d’Alva e La Fregeneda.

Quer as refeições, quer as dormidas estão sujeitas a
marcação prévia até dia 1 de Março e podem ser feitas
através de [2]formulário online . Para todos os interes-
sados em par cipar nesta inicia va cultural, informa-se
que os preços de alojamento não ultrapassarão os 10 €
por pessoa e os preços de almoço e jantar os 7,5 € por
refeição e por pessoa.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/forms/d/1p8XMKLNFA5HLeLp6M
ytuMZ2lBefxQ7UKPzu3F9Kr44M/viewform?c=0&w=1
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Não lhe falta razão (2016-02-25 10:49)

| Hélio Bernardo Lopes | Reves u-se de grande interesse
a entrevista recente de Domingos Abrantes a um grande
jornal nacional, causando-me alguma admiração que
as nossas televisões não se determinem a entrevistar
o novo Conselheiro de Estado, também deputado e
dirigente do PCP. Aliás, um dirigente histórico, tal como
sua mulher, Maria da Conceção Matos Abrantes. Um
facto que também interpreto como mais um sinal do
tempo que passa.

Achei muito interessante a passagem do nosso con-
cidadão, ao referir que gosta de Portugal, gosta de cá
estar, pensando que, por muitas que sejam as dificul-
dades, se está sempre melhor aqui. Pois, caro leitor
é a mais obje va verdade, porque só com enormes
dificuldades se pode deixar de ver tudo o que nos rodeou
desde o nascimento. Custa mui ssimo.

Também achei muito interessante a constatação da
evidência de que muitas das atuais polí cas são insufi-
cientes para travar o declínio que estamos a viver, em
relação ao qual, na sua história, o PS não tem poucas
culpas, já que ao longo destes quarenta anos foi gov-
ernando alternadamente com o PSD e o CDS, sendo
os três responsáveis pelo estado a que chegou o País.
E logo referiu que existem perigos que pesam sobre a
democracia portuguesa. A evidência!

Mas o maior interesse desta entrevista reside na
referência que faz ao facto do an comunismo sempre
ter estado latente na nossa sociedade. E tem a mais
cabal razão, porque foi sobre o comunismo, em par cular
sobre o PCP, que se lançou toda a carga odiosa das nossas
ditas elites. Incluindo situações que envolveram aspetos
criminais ou de golpismo completamente inexistentes.

Hoje já se conhece tudo bem e sabe-se já das mil e uma
men ras que se foram tentando plantar.

Claro que o recente apoio parlamentar dado ao Governo
de António Costa ainda hoje se cons tui num osso
como o que acabou por levar Puccini à morte, depois
de se lhe ter atravessado na garganta. A Direita de hoje
tem todas as razões para se sen r defraudada, porque
sempre viu o PS como um instrumento para o seu exer-
cício do poder. Um exercício mais direto ou menos direto.

Mas Domingos Abrantes, se realmente conseguir
ser completamente obje vo, terá de concluir que a
democracia, tal como desde sempre concebida, e de
algum modo pra cada, faliu. E faliu porque o capitalismo
também está a falir. Para nós, Portugal, a presença na
União Europeia é idên ca a estar-se numa parceria com
a an ga URSS, mas sem KGB, como tão acertadamente
referiu Por rio Silva.

Por fim, a parte mais engraçada, embora por igual
acertadíssima, e que é o que nos diz de António Barreto.
Eu mesmo escrevi, há alguns meses, uma referência a
Barreto, onde expunha, precisamente, o que nos diz
agora Domingos Abrantes. E por isto mesmo daqui
aconselho vivamente o leitor a procurar ler esta interes-
san ssima entrevista de Domingos Abrantes, porque não
lhe falta um ínfimo de razão.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Tiago Patrício apresenta o seu novo livro na
Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo
(2016-02-25 10:50)
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A Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo recebe no
próximo dia 27 de Fevereiro, pelas 15h00, a apresen-
tação do livro “O Princípio da Noite” de Tiago Patrício.
A obra será apresentada por Álvaro Teixeira Leonardo.

“Trata-se de uma narra va que não hesita em ligar-se ao
mundo actual, abordando temas de grande actualidade,
como o da imigração, sobretudo dos mais desfavorecidos.
O autor segue o registo a que já nos habituou, apresen-
tando um olhar ao mesmo tempo atento e intenso sobre
a natureza humana.”

Tiago Patrício, nasceu no Funchal e foi viver para
Carviçais, em Torre de Moncorvo, com 9 meses. Estudou
Farmácia e em 2007 venceu o prémio Jovens Escritores
e foi selecionado pelo Clube Português de Artes e Ideias
para uma residência em Praga. Venceu ainda os prémios
Daniel Faria e Natércia Freire em poesia e o Prémio
Agus na Bessa Luís, em 2011, com o romance “Trás-os-
Montes”.

O autor publicou também os livros “Mil Novecentos
e Setenta e Cinco”, “A Memória das Aves”, “Caderno de
Nova Iorque”, “Turismo de Guerra”, entre outros.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Amendoeiras em Flor arrancam no sábado na vila
de Mogadouro (2016-02-25 11:01)

No próximo sábado arranca na vila de Mogadouro mais
uma Feira Franca de Produtos da Terra. O certame
insere-se na programação anual do início da primavera,
tendo como pano de fundo as amendoeiras em flor.

Amendoeiras em Flor arrancam no sábado na vila de Mo-
gadouro

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Mogadouro abre as portas à primavera com um dos
mais bonitos espetáculos da natureza: o florir das
amendoeiras. Durante os meses de fevereiro e março
as amendoeiras em flor adornam de forma colorida e
marcante a região do Douro. Por Mogadouro, há muito
que este espectáculo da Natureza se comemora com
uma Feira Franca de Produtos da Terra.

Em 2016, o certame chega à vigésima sé ma edição, mas
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o sucesso já fez deste evento muito mais do que uma
feira. O programa das Amendoeiras em Flor dá grande
realce à dinamização e preservação das tradições através
de diversas a vidades culturais e etnográficas.

[post _ad]

O programa arranca a 27 de fevereiro e acontece todos
os fins de semana, até 20 de março. Além da feira de
produtos da terra há animação de rua com os gaiteiros
do concelho, concertos de música, BTT, Passeio Motard,
Passeio de Carros An gos, Encontro de Dança e Música
Tradicional Transmontana e até teatro com a Peça “Não
há Pai!”, de Tozé Mar nho, entre muitas outras ac vi-
dades.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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Centena e meia de caminhantes par ciparam na
“Rota da Capela dos Anjos” (2016-02-26 09:35)

No passado dia 21 de Fevereiro, domingo, realizou-se
em Carviçais a primeira edição da Rota da Capela dos
Anjos.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/capelaanjos.html

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Par ciparam neste percurso mais de 145 par cipantes
que percorreram os 17 km de extensão de dificuldade
elevada.

A Rota da Capela dos Anjos percorreu calçadas an -
gas e medievais, caminhos usados em tempos passados
pela população que nha na zona mais fér l, Ribeira do
Mondego, os seus terrenos agrícolas.
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Durante o percurso existem vários pontos de inter-
esse, alguns deles bastante peculiares, destacando-se a
Ribeira do Mondego e a Capela dos Anjos, esta úl ma que
se encontra em ruínas mas que é de grande importância
devido ao seu enquadramento na história recente da
freguesia.

[post _ad]

A beleza paisagís ca desta rota é marcada pela conju-
gação do granito com a beleza criada pela formação
quartzí ca, pela variedade de flora e fauna existentes e
pela beleza dos recantos inóspitos que parecem quase
intocados pelo homem.

A inicia va foi da Junta de Freguesia de Carviçais e
teve o apoio do Município de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/c
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Mogadouro vai apresentar Universidade Sénior
(2016-02-26 09:46)

“Aprender Conviver e Par lhar”. É com este lema que o
Município de Mogadouro criou, recentemente, para os

munícipes com mais de 50 anos, a Universidade Sénior
de Mogadouro (USM).

[post _ad]

Por acreditar numa formação con nua ao longo da vida,
a autarquia vai lançar a USM para ocupar o tempo livre
de um modo ú l e agradável e promover a saúde sica,
mental e relacional dos seniores, bem como contribuir
para a melhoria da sua qualidade de vida.

Pretende, ainda, oferecer aos alunos um espaço de
vida socialmente organizado e adaptado às suas idades
e proporcionar a frequência de aulas e cursos onde os
seus conhecimentos possam ser divulgados, valorizados
e ampliados.

A Universidade Sénior de Mogadouro tem a sua
sede na Biblioteca Municipal Trindade Coelho e para
operacionalização das suas a vidades irá u lizar diversas
instalações (casa da cultura, casa das artes e o cios,
complexo despor vo, etc.).

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Entre as 14 disciplinas disponíveis estão inglês, infor-
má ca, expressão dramá ca ou formação musical. A
propina mensal será de 10€, com o aluno a poder
frequentar todas as disciplinas que desejar.

No próximo dia 2 de março de 2016, pelas 20:30
horas, irá decorrer, na Casa da Cultura de Mogadouro, a
apresentação pública da USM.
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Programa de Apoio aos Agentes Culturais está
aberto durante o mês de março (2016-02-26 11:20)

Decorre entre 1 e 31 de março 2016 o período de candi-
daturas ao Programa de Apoio aos Agentes Culturais
(PAAC) da Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN).

No domínio das ac vidades de carácter não profissional
e ao abrigo de um Regulamento próprio, a DRCN apoia
inicia vas culturais locais ou regionais que, pela sua
natureza, correspondam a necessidades ou ap dões
específicas da região e não integrem programas de
âmbito nacional, bem como os agentes, as estruturas, os
projectos e as acções nos domínios ar s cos e da cultura
tradicional na região Norte.
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Este é o primeiro de dois períodos de candidatura que
irão decorrer ao longo do ano. A 2ª fase de candidaturas
decorrerá entre 1 e 15 de agosto, a tulo excepcional,
des nando-se a projectos cuja concessão apenas é
possível a par r do 2º semestre do ano.

Podem candidatar-se ao PAAC todos os agentes cul-
turais da região Norte de Portugal, en dades individuais
ou associa vas locais ou regionais de carácter não profis-
sional ou, quando profissional, não estando a beneficiar
de apoio da tutela da Cultura, designadamente através
da DGARTES.

Cada en dade poderá candidatar, anualmente, ape-
nas um projecto e durante os períodos des nados a
apresentação de candidaturas.
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Estão estabelecidas quatro áreas de apoio, independen-
temente da área ou expressão ar s ca contemplada, de
que fazem parte a edição, formação, criação /produção e
Programação/Difusão.

Para efeitos de apreciação das candidaturas e atribuição
de apoios, serão considerados como critérios, encarados
como prioritários, em qualquer área de apoio supra
mencionada,a preservação, valorização e promoção do
património cultural, da Língua Portuguesa e do Mirandês;
a educação para a cultura e para a arte, desenvolvendo
ac vidades de natureza cultural e educa va, sobretudo
junto do público infan l e juvenil; a inovação ar s ca
e cultural, promovendo a pesquisa, criação e experi-
mentação, numa perspec va de actualização do tecido
ar s co e cultural e o combate à exclusão social e à
deser ficação do interior, incluindo na programação
i nerâncias, numa lógica de circulação pela região,
privilegiando as zonas menos favorecidas em termos de
oferta cultural.

[post _ad]

A atribuição de subsídio tem ainda em conta a formação
de novos públicos, envolvendo a par cipação ac va das
comunidades, numa óp ca de promoção da qualidade de
vida e da qualificação das populações, num exercício de
cidadania e a criação de parcerias e redes de colaboração,
numa lógica de produção ar s ca e cultural em rede,
com diversos organismos, como autarquias, escolas,
fundações, ou outras ins tuições.

O PAAC tem um [3]Regulamento específico, bem como
um Formulário de Candidatura , disponível para consulta
por parte de todos os agentes culturais interessados. As
candidaturas devem ser, exclusivamente, enviadas via
correio postal para a seguinte morada: Direcção Regional
de Cultura do Norte Praceta da Carreira 5000 – 560 Vila
Real
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Cinco milhões de euros para a cooperação trans-
fronteiriça (2016-02-26 15:44)

Foi aprovado na cidade espanhola de Zamora um
financiamento de cinco milhões de euros para inves r
em projectos que envolvam a cooperação transfronteir-
iça, a vi vinicultura e o empreendedorismo em geral.
O montante será gerido pela Associação Ibérica de
Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD), que neste
momento é presidida pelo município de Miranda do
Douro.

A AIMRD é uma associação hispano portuguesa sem
fins lucra vos que representa todo o território do Douro
desde a sua nascente em Duruelo da Sierra até à sua
foz no Porto, cons tuída por 53 autarquias e câmaras
municipais ribeirinhas de ambos os países, mais a Con-
federação Hidrográfica do Douro, organismo dependente
do Ministério do Meio-ambiente espanhol.
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A associação já par cipou em vários projectos europeus
de diferentes conteúdos e agora vai gerir um novo
pacote de cinco milhões de euros que, segundo Artur
Nunes, presidente da Câmara Municipal de Miranda
do Douro, vai envolver “várias regiões de Portugal e
de Espanha, especialmente, virados para a cooperação
transfronteiriça”.

Segundo o autarca, em declarações prestadas à Agência
Lusa, o concelho de Miranda do Douro será "chefe de
fila de um projeto virado para o empreendedorismo (You
Shadowing), que terá uma verba atribuída de 1,2 milhões
de euros”.

Actualmente estão aprovados dois projectos na área
da vi vinicultura que envolvem Portugal, Espanha e a
França.

"Agora, esperamos executar todas estas propostas
aprovadas ao longo dos próximos anos. Miranda do
Douro tem um papel de destaque na área do empreende-
dorismo para que se possa avançar com projetos nesta
área", referiu Artur Nunes, citado pela Lusa.

[post _ad]

Em fase de aprovação está também o "Flumen Durius",
um projecto que pretende promover e reforçar os
recursos turís cos do Rio Douro. Esta é uma das apostas
des nadas a proteger o património cultural e natural
da região fronteiriça. A inicia va envolve também a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Este projecto está à espera da aprovação dos fun-
dos provenientes do Interreg no âmbito do Programa
Operacional Espanha-Portugal de Cooperação Trans-
fronteiriça (POCTEP). O objec vo principal é proteger
e valorizar o património cultural e natural, na medida
em que estes recursos podem funcionar como uma
alavancagem para o desenvolvimento económico da
região de fronteira, de forma a gerar um crescimento
sustentável através da cooperação transfronteiriça.
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Município de Bragança quer promover uma maior
coesão social e territorial (2016-02-26 17:55)

O Execu vo Municipal da Câmara de Bragança aprovou,
em Reunião de Câmara, apoios financeiros para as
Freguesias de Alfaião, Babe, França, União das Fregue-
sias de Rebordaínhos e Pombares, no montante global
de 302.214,00 euros, des nados à realização de obras
importantes para a melhoria da qualidade de vida dos
cidadãos residentes no meio rural e promotoras de
maior coesão territorial e social.

Município de Bragança quer promover uma maior coesão
social e territorial
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Neste quadro geral de apoios, a Freguesia de Alfaião vai
receber 42.500,00 euros para apetrechamento do Centro
de Convívio de Alfaião, calcetamento da Rua Bacelo de
Fora e construção do respec vo muro de suporte de
terras e construção de um pontão em “Veiga de Malho”.

A freguesia de Babe também foi apoiada em 155.000,00
euros para construção do Centro de Convívio, e a fregue-
sia de França receberá 45.000,00 euros para execução de
obras de ampliação e requalificação do respec vo Centro
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de Convívio já existente.

[post _ad]

A União das Freguesias de Rebordaínhos e Pombares
também foi contemplada com 59.717,00 euros para
execução de obras de reabilitação e ampliação do posto
médico de Rebordainhos.

Na mesma reunião da Câmara, realizada a 22 de fevereiro
de 2016, foram ainda aprovados apoios financeiros, no
montante global de 14.500,00 euros, para atribuição
às Juntas e Uniões das Freguesia de Samil, Rebordãos,
Coelhoso e Castrelos e Carrazedo, para realização de
obras urgentes de melhorias habitacionais de famílias
carenciadas.

Todos estes apoios financeiros serão subme dos para
aprovação na próxima Reunião da Assembleia Municipal,
que terá lugar no dia 29 de fevereiro de 2016.
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Ao redor de uma troca de impressões
(2016-02-26 21:50)

| Hélio Bernardo Lopes | Só ontem, quarta-feira, ve a
oportunidade de visionar a troca de impressões entre
António Guterres e Durão Barroso, que a RTP levou

aos portugueses na passada segunda-feira. Foi uma
conversa interessante, até por ser travada entre dois
concidadãos que se têm espraiado pela polí ca do
mundo.

A uma primeira vista, porém, parece não se ter con-
seguido responder à questão que foi colocada, mas eu
penso que posso contribuir com um mínimo, natural-
mente ao meu nível.

O que é verdade, como há dias escrevi, é que reinam hoje
no mundo o desnorte e a men ra. E reinam no mundo,
em geral, mas também na vida interna de uma grande
maioria dos Estados. Como ontem escrevi, a propósito
do texto de José Souto de Moura sobre a eutanásia,
o falhanço cabal dos mecanismos da Jus ça tem sido
um dos fatores que mais têm contribuído para o que
se vai vendo no mundo de hoje. Em todo o caso, um
falhanço que se suporta num experimentalismo polí co
que deitou por terra valores muito essenciais à defesa
dos Direitos Humanos e da dignidade das pessoas.

É verdade que reina hoje uma anarquia forte no
mundo, mas cada um de nós sabe que a mesma terá
um fim, a que se seguirá, quase com toda a certeza,
uma ditadura. Ou uma ditadura global, suportada em
espaços regionais ou nacionais ditatoriais. De resto, o
mais recente relatório da Amnis a Internacional refere
mesmo que está a dar-se um recuo no domínio dos
Direitos Humanos em todo o mundo. Ora, essa ditadura
global terá de ter um suporte religioso.

Nos dias que correm assiste-se, precisamente, a uma
corrida no domínio religioso. Tenta-se, a todo o custo,
aglu nar as grandes correntes religiosas desavindas do
Cris anismo, ao mesmo tempo que se assiste a uma
destruição, que deriva de fatores intrínsecos mas é
acelerada por catalisadores polí cos externos, no seio do
Islão. E quanto ao judaísmo, a verdade é que o mesmo
está longe de se cons tuir num fator de complicação
para o que está já a decorrer.

Olhando com alguma atenção, constatam-se algu-
mas vitórias do Catolicismo, mormente na ocupação
– ou na tenta va de a ngir tal – de lugares de poder
internacional. Poder que, mesmo que simbólico, permite
dominar o respe vo funcionamento e influência. Esta é
uma razão para que eu compreenda a reação da maioria
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da população britânica contra a sua presença no seio
da União Europeia, porque a família real, bem como o
Anglicanismo, correriam um sério risco de se diluírem no
seio de uma Europa que, a ter uma religião de Estado,
seria a Católica.

Isto mesmo salientei eu na minha apreciação às ES-
COLHAS DE MARCELO para o Conselho de Estado, porque
só na aparência Eduardo Lourenço e António Guterres
se podem tomar como socialistas. O que realmente são,
como todos os restantes convidados, é católicos. Isso,
sim, é o que terá estado em jogo na sua escolha, para lá
de amizades e da qualidade indiscu vel.

Por fim, as recentes palavras do Papa Francisco so-
bre Donald Trump. A verdade é que não faltam muros
por todo o lado. Desde Israel à famigerada União
Europeia o que não faltam são muros e cercas. O que
significa que não poderá o prolongamento do muro já
existente no Sul dos Estados Unidos ser coisa assim tão
singular. No meu entendimento, o que esteve em jogo
nas considerações do Papa Francisco foi o facto de Donald
Trump ser um ba sta. E foi por pensar deste modo que,
por alturas das dúvidas sobre a corrida presidencial de
António Guterres, eu escrevi ter algumas dúvidas sobre
as suas possibilidades, dada a sua ligação muito forte
à Igreja Católica. Do ponto de vista da Igreja Católica,
pois não há melhor, mas na perspe va geopolí ca dos
Estados Unidos a escolha de alguém da Europa de Leste
será o melhor. De preferência, uma mulher. Além do
mais, a experiência polí ca e a real preparação, nestas
situações, é o que menos importa.

Assim, nos termos do que acabo de escrever, o facto de
reinar hoje o caos no mundo, com mil e uma guerras
em franco desenvolvimento, não passa de um interlúdio,
porque o caos acabará por passar. O que conta é o que
surgirá no seu rescaldo. Com Donald Trump na liderança
dos Estados Unidos, é quase certo que as relações entre a
Rússia e os Estados Unidos voltarão ao estado que todos
desejam. Para o mundo católico ocidental, porém, sem-
pre é preferível uma retoma da unidade entre católicos e
ortodoxos, sobretudo, se Trump vier a ficar fora do poder.

O que importa é perceber que o caos terá de termi-
nar, sendo certo que se lhe seguirá uma ditadura global
de base religiosa. Pode, até, comportar cambiantes,
regionais ou nacionais, ou mesmo plurirreligiosas, mas
onde exis rá uma componente francamente dominante.
Já quanto à democracia, ela irá ser reorganizada, de

modo a que, con nuando sempre a dizer-se presente,
nada conceda aos cidadãos em termos de real poder.
Precisamente o contrário do referido por Durão Barroso,
que se mostrou descrente de uma cabala da grande
riqueza mundial, embora tenha evitado tratar a hipótese
desse poder mundial sobrevir oriundo da religiosidade.
De resto, que melhor ingrediente poderá exis r, para esta
minha previsão, que o caos e o desnorte? Não dispondo
de divisões militares, as estruturas religiosas dispõem da
infinda legião dos soldados da fé. É uma realidade que
vem sendo montada desde há muitas décadas.
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A biogeografia da cor (2016-02-26 21:51)

Na Natureza nada é aleatório. Tudo o que nela existe
resultou de milhões de anos de evolução. Os seres vivos
não evoluíram independentemente, mas integrados nos
respe vos ecossistemas.

As plantas, como não se movem, para se “alimenta-
rem” necessitam de luz e pigmentos assimiladores e
captadores de energia (clorofilas e carotenoides), cuja
concentração depende das coordenadas geográficas
onde vegetam. Assim também, para se reproduzirem
sexuadamente e para se dispersarem, são dependentes
de agentes transportadores (ar, água e animais) dos seus
diásporos (esporos, sementes e frutos). Desta maneira,
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evoluíram adaptando-se não apenas às condições ecológ-
icas dos ecossistemas onde vivem, mas também aos
agentes dispersores. Quando os agentes dispersores
são animais, ocorreu frequentemente uma evolução
adapta va paralela com esses animais (coevolução).
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Nas Angiospérmicas (plantas vasculares, com flores e
frutos), a cor predominante das folhas é o verde, pois a
clorofila é o pigmento mais importante para a elaboração
dos nutrientes necessários para as funções vitais das
plantas. Mas as cores das flores e dos frutos resultaram
de uma evolução adapta va aos agentes polinizadores e
dispersores, par cularmente animais.

Os animais não têm todos a mesma visibilidade para as
cores. Assim, do espetro solar (arco-íris) os humanos
vêm as cores das radiações desde os 380 nanómetros
de comprimento de onda (violeta) aos 740 nanómetros
(vermelho).

Os cães e gatos vêm poucas cores, apenas do azul
ao amarelo. Um cão guia sabe que o semáforo está
vermelho, pela posição da luz na ver cal do semáforo,
pois não vê a cor, apenas tem a perceção da luz estar
apagada ou acesa. Por isso, as posições das 3 cores dos
semáforos são sempre as mesmas em todos os semáforos
(a superior é vermelha, a do meio é amarela e a inferior
é verde). Nos humanos também há que contar com os
daltónicos que não vêm o vermelho. Muitos insetos
(abelhas por exemplo) e muitas aves, vêm para além do
violeta (ultravioleta), que nós não vemos, mas podemos
saber como as abelhas vêm essa cor nas flores, através
de fotografias com filmes sensíveis ao ultravioleta. Por
outro lado, as abelhas e muitos outros insetos não vêm
o vermelho. As cobras, por exemplo, têm uma reduzida
amplitude de visão das cores do espetro solar, mas
“percebem” para lá do vermelho (infravermelho), o que é
muito ú l para predadores noturnos de presas de sangue
quente.

[post _ad]

Por isso, as cores das flores dependem do espetro
visual dos polinizadores e a cor dos frutos da visão dos
dispersores. Assim, em Portugal as flores das nossas
plantas na vas não são vermelhas, pois os polinizadores
no nosso país são maioritariamente insetos. Já temos
frutos vermelhos, pois alguns dos dispersores são aves,
que vêm o vermelho. As flores que estão adaptadas a
polinizadores noturnos, são brancas.

A cor de muitos animais e plantas depende da al tude,
como, por exemplo, algas vermelhas a profundidades
maiores que as algas castanhas e as verdes à super cie. O
mesmo acontece com alguns peixes, par cularmente dos
ecossistemas coralígenos, por se manterem em nichos
ecológicos horizontais. As cores dos seres vivos também
dependem da la tude, como, por exemplo o urso polar é
branco e os ursos de la tudes inferiores são castanhos e
até pretos.

Com as plantas passa-se o mesmo, pois as das la -
tudes equatoriais são de folhagem verde-escura e as que
se encontram entre os círculos polares e os respe vos
trópicos (cancer e capricórnio) são verde-claro. Embora
não haja uma dependência tão intensa da cor dos seres
vivos com a longitude, existem muitos exemplos, como,
por exemplo, os nossos carvalhos e aceres têm folhagem
acastanhada no Outono e a dos americanos é avermel-
hada.

As cores dos animais também dependem dos hábitos
de vida (ex.: os predadores noturnos são sarapintados
de branco e escuro) e dos ecossistemas onde vivem
(ex.: os cavernícolas são despigmentados pois vivem
permanentemente na escuridão, por isso são brancos e
cegos).

Jorge Paiva (Centro de Ecologia Funcional da Universi-
dade de Coimbra)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Tocha da Paz vai passar por Macedo de Cavaleiros
(2016-02-27 11:53)

Macedo de Cavaleiros recebe a Tocha da Paz da Peace
Run. A “corrida pela paz” vai percorrer toda a Europa
até outubro. De Portugal parte a rota, Macedo de
Cavaleiros recebe-a a 1 de março, no Centro Escolar, às
9:15h.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
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A Tocha da Paz simboliza a união dos povos. Um grupo
internacional de voluntários transporta a tocha, visitando
diferentes ins tuições e países. A inicia va começou em
1987, fundada por Sri Chinmoy, atleta, filósofo, ar sta e
poeta, que dedicou a sua vida à promoção dos ideais da
harmonia e união mundiais. Colaborou até 2007, ano da
sua morte, com as Nações Unidas.

Desde a sua fundação, a Peace Run já visitou mais
de 150 países, com mais de 5 milhões de pessoas par ci-
pantes.

Macedo de Cavaleiros recebe a Tocha da Paz pelo
segundo ano, no dia que marca o final da excursão pelo
país, antes da ida para Inglaterra.
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Bragança prepara desenvolvimento económico e
compe vidade territorial (2016-02-27 12:28)

O Município de Bragança quer con nuar a inves r no
reforço do desenvolvimento económico e na compe vi-
dade territorial, através da criação de mais e melhores
condições para promover a economia local, no sen do
de atrair e fixar empresas, por forma a serem gerados
mais empregos e riqueza, refere uma nota do município.

Câmara Municipal de Bragança

PUB
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Os responsáveis pela gestão municipal dizem que
estão a trabalhar "em ar culação com o Parque de
Ciência e Tecnologia - Brigan a Ecopark, com vista a
afirmar Bragança como o principal concelho exportador
de Trás-os-Montes e Alto Douro, aproveitando a sua
centralidadeno contexto ibérico, uma vez que já que é
a Cidade portuguesa mais próxima do centro da Europa".

O município anunciou que "ainda durante este semestre,
arrancam as obras de ampliação da Zona Industrial das
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Cantarias (adjudicadas por 5 milhões de euros), que
permi rá a instalação de 46 novas empresas. Existe, já, a
intenção de inves mento privado, nessa Zona Industrial,
de cerca de 40 milhões de euros".

Numa nota enviada à imprensa os responsáveis pela
edilidade dizem ter havido um "importante inves mento
empresarial local", tendo o concelho, e par cularmente
a cidade, "conseguido captar inves mento direto es-
trangeiro, nomeadamente através da atração de duas
novas empresas italianas para a Zona Industrial de Mós".

Nessa Zona, refere a autarquia, "já se encontra em
a vidade uma empresa italiana que fabrica componentes
para a Faurecia, a MAUTOMOTIVE. Até 2020, prevê-se
que sejam criados 50 novos postos de trabalho e seja
efetuado um inves mento global na ordem dos 4,5
milhões de euros. Também na Zona Industrial de Mós,
vai instalar-se a empresa italiana CATRAPORT, que iniciará
a vidade ainda durante o ano de 2016 e laborará para
a Faurecia. Com esta nova empresa prevê-se até 2020
a criação de 31 postos de trabalho, num inves mento
global de 4,80 milhões de euros".

[post _ad]

A Faurecia – Sistemas de Escapes de Portugal, está
também em fase de expansão, através do inves mento
de 45 milhões de euros, com a criação futura de mais 500
postos de trabalho.

"Com estes inves mentos é expectável que Bragança
se torne num verdadeiro cluster no setor automóvel,
gerador de riqueza e emprego. O tecido empresarial de
Bragança está a ganhar capacidade exportadora, sendo
cada vez mais o número de empresas que apostam
na internacionalização dos seus negócios, na criação
de valor e na qualificação dos seus recursos humanos,
tornando-se mais compe vas e preparadas para uma
economia cada vez mais global e agressiva", conclui a
nota da autarquia.
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Um incêndio de grandes dimensões deflagrou hoje
ao inicio da noite no Complexo Agroindustrial do
Cachão (2016-02-28 23:18)

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou hoje ao
inicio da noite no Complexo Agroindustrial do Cachão,
próximo da cidade de Mirandela.

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou hoje ao ini-
cio da noite no Complexo Agroindustrial do Cachão
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Um an go armazém de plás co do complexo industrial
do Cachão incendiou-se no fim da tarde deste domingo.
O espaço estava densamente ocupado por toneladas
de plás co, um material altamente inflamável que
contribuiu para a rápida propagação do incêndio.

O alerta foi dado pelas 19:00 pela população local,
que avisou as autoridades. Várias corporações de
bombeiros, onde se incluem os de Mirandela, Macedo
de Cavaleiros, Vila Flor, Alfandega da Fé, Carrazeda de
Ansiães e Miranda do Douro deslocaram-se para o local.
No terreno foram colocados 92 operacionais apoiados
por 37 veículos.

[post _ad]
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Em causa está um material altamente inflamável, o que
torna a operação muito complexa e morosa por parte dos
bombeiros, devido ao perigo do fogo alastrar a outros
armazéns ou empresas que estão instaladas no complexo
industrial.

Não há há registo de feridos ou quaisquer danos
causados às populações, que se encontram fora de
perigo.
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O grupo de Bilderberger (2016-02-29 09:36)

| Hélio Bernardo Lopes | Os textos sobre o Grupo de
Bilderberg são em número amplo. Um conjunto que se
espraia por décadas e sempre no mesmo sen do.

E, não oferecendo dúvidas a existência do referido
grupo, a verdade é que o tema está longe de ser o mais
badalado nos domínios abarcados pela literatura sobre
o secreto, ou sobre as grandes negociatas económicas
e financeiras. Basta recordar, por exemplo, as obras de
Dan Brown, Eric Fra ni, José Rodrigues dos Santos ou
Luís Miguel Rocha, este, infelizmente, já fora da nossa
companhia.

Mesmo os textos contestadores do rumo económico do
mundo, como os de San ago Becerra, Joseph S eglitz,
Paul Ktrugman, Francisco Louçã, Antonio Baños Boncom-
pain e muitos outros, raramente abordam o papel do

tal Grupo de Bilderberg. É um tema que, no domínio
das publicações, fica a anos-luz dos casos da CIA ou do
KGB, por exemplo. Deixo ao leitor o encargo de lucubrar
sobre as razões desta discrepância, embora possa vir eu a
escrever um pouco sobre tal realidade, mas numa outra
ocasião.

O que é verdade é que o Grupo de Bilderberg ex-
iste mesmo. E reúne sempre concidadãos do mundo
ligados às áreas do poder, da economia e da finança.
Havendo domínios muito mais fundamentais – religioso,
polí co, cultural, etc. –, não deixa de ser razoável admi r
que a razão de ser do grupo se liga, primacialmente, ao
primeiro grupo de temas: poder, economia e finanças.

Como já se percebeu agora, a democracia está hoje
reduzida a nada. Tem apenas que tentar manter-se,
dada que a sua existência confere uma aparência de
legi midade ao exercício do poder: muita gente, fruto do
clubismo gerado nas eleições, con nua a acreditar que o
voto dá garan as na escolha polí ca. Ora, os argumentos
usados para jus ficar tudo quanto a tem vindo a reduzir
a nada são sempre de caráter económico e financeiro,
potenciados hoje pelo fenómeno da globalização.

Acontece que esta se tem consolidado ao redor da
ideia da livre circulação de capitais, mas não de pessoas.
Àqueles e às operações que os envolvem jus fica-se a
naturalidade de baixar os custos de produção, ligados,
entre outros fatores, à minimização do emprego e à baixa
salarial. E o que se vai podendo ver é que a classe polí ca,
supostamente eleita por via democrá ca, é quem aplica
tais regras, em vez de defender as condições essenciais a
uma vida digna.

Por outro lado, ninguém assume a inicia va de pedir
um fim internacional para os paraísos fiscais, nem o de
chamar a atenção para as consequências do crescimento
da automação e da robó ca. A própria grande comu-
nicação social, em boa medida já hoje dominada pelos
grandes interesses económicos e financeiros, também
nunca aborda estas perigosas realidades. Apesar das
mesmas mostrarem um movimento acelerado.

Um dado é certo: o presente caminho terá de ter-
minar numa ditadura mundial. E é aqui que se inscreve
a guerra religiosa dos nossos dias, dado que o funciona-
mento das sociedades tem sempre de suportar-se num
aconchego de esperança que só pode situar-se para lá
da razão. Portanto, a tal ditadura hoje em construção só
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pode reves r duas formas: ou meramente económica,
o que conduzirá a uma guerra em larga escala; ou de
suporte religioso úl mo, que permi rá recriar uma
fantasia de esperança.

Pois, o Grupo de Bilderberg inscreve-se, no momento que
passa, no primeiro estádio, embora tenha já no seu seio
um bom grupo de personalidades ligadas ao ambiente
económico e financeiro católico. E também outros, de
raiz protestante. Também judeus e, porventura, um
ou outro do ambiente islâmico. E só um tolo poderia
imaginar que tais encontros se des nam a operar meros
bate-papos.

Por fim, esta evidência: quem faz parte do Grupo
de Bilderberg, naturalmente, nunca poderá dizer que o
seu obje vo é o de há muito percebido. Invariavelmente,
far-se-á de parvo, assim como se nunca se vesse
apercebido do que quer que seja. O problema é que a
explicação desta realidade faz-se por si mesma, porque
tudo está à vista. É, no fundo, aquela realidade referida
por Russell Ackof: conhecemos as respostas, todas as
respostas, o que desconhecemos são as questões.
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Programa de Estágios de Jovens Estudantes do
Ensino Superior nas Empresas já está aberto
(2016-02-29 15:12)

O Programa de Estágios de Jovens Estudantes do
Ensino Superior nas Empresas (PENJE) é um programa
promovido pela Fundação da Juventude, para Jovens
estudantes a frequentar o penúl mo ou úl mo ano
do ensino superior em todas as áreas académicas. A
Fundação da Juventude e os restantes co-promotores
IEFP –Ins tuto do Emprego e Formação Profissional,
IPDJ – Ins tuto Português do Desporto e Juventude e
a Companhia de Seguros Tranquilidade, lançam a 24ª
edição do PEJENE, no ano de 2016.

Programa de Estágios de Jovens Estudantes do Ensino
Superior nas Empresas já está aberto O PEJENE promove
uma relação directa entre a Escola e a Empresa ou
En dade de Acolhimento, através do desenvolvimento
de Projectos conjuntos de formação em local de trabalho,
ainda durante o período de estudo dos jovens.

Através deste Programa, os jovens serão colocados
em en dades de acolhimento no período de 2 a 3 meses,
devendo decorrer entre julho e setembro de 2016,
dando-se preferência aos estágios com duração de 3
meses.
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Para além da experiência proporcionada, os estagiários
podem ainda contar com os subsídios de alimentação
e de transporte, assim como um Seguro de Acidentes
Pessoais.

As candidaturas ao PEGENE 2016 são feitas
directamente no sí o do Programa, em
[2]www. uventude.pt/pejene2016 , sendo que as
candidaturas para empresas ou en dades de acolhi-
mento interessadas em receber estagiários, decorre até
8 de Abril e para os jovens estudantes que se pretendam
candidatar decorre a par r de 12 de Abril.

O PEJENE enquadra-se num dos vetores estratégi-
cos de atuação da Fundação da Juventude - Emprego e
Empreendedorismo – sendo um forte contributo para
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ultrapassar o obstáculo da falta de experiência e de
Curricula dos jovens alunos e da pouca preparação
para o mundo do trabalho. Este programa tem vindo a
responder, desde 1993, às necessidades dos jovens que
se encontram a finalizar o ensino superior, permi ndo
desempenhar tarefas de caráter profissional, e aumentar
os seus conhecimentos em ambiente real de trabalho.

[post _ad]

Na úl ma edição do programa PEJENE a taxa de empre-
gabilidade foi de 15 %, a qual se traduz em contratos
de full- me ou part- me, estágio profissional e/ou
prestação de serviços após a realização do estágio. Estes
resultados assumem-se como bastante significa vos,
tendo em conta a conjuntura atual, em que existe uma
grande dificuldade de empregabilidade por parte de
jovens diplomados.

Para mais informações complementares, deverão os
interessados contactar , a Fundação da Juventude
através do Tel: 223 393 530 ou do endereço eletrónico
pejene@ uventude.pt
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Fes val de Teatro de Alfândega da Fé regressa em
março (2016-02-29 15:22)

O teatro regressa à Casa da Cultura Mestre José Ro-
drigues durante os dois primeiros fins de semana do mês
de março com a terceira edição do Fes val de Teatro
de Alfândega da Fé. A inicia va arranca no dia 6 com a
exibição da peça "Rober ces".
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Uma adaptação da obra da escritora Luísa Dacosta pela
companhia de teatro Filandorra e que conta também
com a par cipação do grupo de Teatro de Alfândega da
Fé. Trata-se de uma peça inter-gercional, para assis r em
família, na qual os tradicionais Robertos assumem papel
de destaque. O grupo Thíasos, do Ins tuto de Estudos
Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, traz, a 13 de março, a comédia “ As Rãs” de
Aristófanes.

Uma peça cheia de humor, de sá ra e crí ca na
qual o espetador é conduzido a acompanhar o deus
do teatro e das artes, Dioniso, e o seu escravo, Xân as,
até ao submundo numa viagem repleta de percalços e
enganos, procurando aquele que considera o melhor dos
trágicos, Eurípides, para o trazer de volta ao mundo dos
vivos. É o Teatro de Tema Clássico a regressar ao Fes val
de Alfândega da Fé. O evento tem entrada gratuita e as
peças são exibidas às 15h30m.

[post _ad]

Recorde-se que o Fes val de Teatro de Alfândega da Fé
começou a desenhar-se em 2014, ano em que conheceu
a primeira edição. Um Fes val que a autarquia quer ver
crescer e afirmar-se enquanto promotor desta forma de
expressão ar s ca, potenciando e dando a conhecer o
trabalho desenvolvido pelo TAFÉ -grupo de Teatro de
Alfândega da Fé-, possibilitando a troca de experiências
com outras companhias, ao mesmo tempo que se pro-
move a dinamização cultural do concelho.
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Sónia Lavrador
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Orçamento Par cipa vo de Bragança terá
um reforço de 10,41% da verba disponível
(2016-02-29 15:30)

A segunda edição do Orçamento Par cipa vo (OP), que
será implementado em 2017, terá um reforço de 10,41
% da verba disponível, passando de 240 mil euros para
265 mil euros, refere a autarquia em comunicado de
imprensa. Assim, o OP Geral terá uma verba afecta de
215.000,00 euros, mais 15 mil euros do que o anterior
, para concre zar projectos de valor igual ou inferior a
43.000,00 euros.

Orçamento Par cipa vo de Bragança terá um reforço
de 10,41 % da verba disponível Já para o OP Jovem, os
cidadãos até 35 anos poderão apresentar propostas até
50.000,00 euros , mais 10 000 euros do que o anterior,
para concre zar Projectos de valor igual ou inferior
a 12.500,00 euros. Para além do reforço da dotação
disponível para este importante instrumento de par c-
ipação cívica, a grande novidade do OP para 2017 é a
existência de duas fases para votação.
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Na primeira fase da votação, cada cidadão vota em
nove projectos, escolhendo o projecto considerado mais
importante em cada uma das nove áreas: Ambiente,
Águas, Saneamento e Energia; Educação, Cultura e
Acção Social; Desporto e Juventude; Equipamentos
(melhoria ou reparação de equipamentos culturais,
sociais, despor vos, entre outros); Espaços Públicos
(jardins, parques, praças, entre outros); Património
(material e imaterial); Segurança e protecção civil; Trân-
sito, mobilidade e acessibilidades; Turismo, comércio e
promoção económica, em que as propostas podem ser
apresentadas.

Esta fase selecciona 27 projectos, correspondentes
aos três projectos mais votados em cada uma das áreas.

Na segunda fase, cada cidadão escolhe um projecto,
entre os 27 apurados na primeira fase. A votação nos Pro-
jectos validados pelos serviços municipais decorre por via
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electrónica no portal de par cipação do Município de Bra-
gança, acessível em [2]h p://par cipar.cm-braganca.pt .

As Inscrições no Orçamento Par cipa vo iniciam-se
a de 28 de março e terminam a 29 de setembro, po-
dendo ser efectuada no portal criado para o efeito pelo
município de Bragança. no portal [3]h p://par cipar.cm-
braganca.pt ; A Apresentação de propostas poderá ser
feita entre 04 de abril e 04 junho, a que se seguirá uma
análise técnica pelos serviços municipais entre 05 a 24
de junho.

[post _ad]

Para o período de reclamações estabeleceu-se o prazo
que vai de 01 a 08 de julho e a decisão sobre as recla-
mações entre 11 a 15 de julho.

A nível de datas há ainda a referir que a 1ª Fase de
Votação dos Projectos verificar-se-á entre 20 de julho
e 10 de setembro; a 2ª Fase de Votação dos Projectos
entre 11 e 30 de Setembro e em outubro será realizada a
apresentação pública dos Projectos vencedores .

“Com esta inicia va, o Execu vo Municipal pretende
consolidar a estratégia de tornar Bragança num território
mais par cipa vo, inteligente e dinâmico, através do
crescente envolvimento dos cidadãos na par cipação da
vida pública”, refere a mesma nota de imprensa.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Filandorra arranca em "Março Mês do Teatro"
com espectáculos para todos os públicos
(2016-02-29 21:43)

No ano em que comemora trinta anos de ac vidade,
a Filandorra – Teatro do Nordeste arrancou hoje com
o Março o mês do Teatro, inicia va anual desen-
volvida por esta Companhia Profissional de Teatro

para assinalar na região o Dia Mundial do Teatro que
se comemora a 27 de Março, com uma programação
variada des nada aos vários públicos que, entre es-
pectáculos e animações, vai contar com mais de 25
acções que vão percorrer sete distritos do país (Aveiro,
Bragança, Coimbra, Guarda, Porto, Vila Real e Viseu)
durante todo o mês de Março.

Filandorra arranca em "Março Mês do Teatro" com espec-
táculos para todos os públicos

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O programa da inicia va do Março o mês do teatro é di-
versificado e apresenta três eixos fundamentais de acção:
o teatro e formação para as escolas, os espectáculos para
o grande público e a envolvência da comunidade em
quadros de animação teatral.

A primeira fase da inicia va é dedicada ao público
escolar, e arrancou em Vila Nova de Paiva com a apresen-
tação da mais recente produção da Companhia, A Farsa
de Inês Pereira de Gil Vicente, para as Escolas daquele
Concelho, espectáculo que vai poder ser visto também
pelas Escolas de Carrazeda de Ansiães, Castelo de Paiva,
Coimbra e Ribeira de Pena ao longo desta semana.

A Farsa de Inês Pereira é a 64ª produção da Filan-
dorra, estreada em Novembro de 2015 como opção
ar s ca da Companhia em acompanhar as novas metas
curriculares da disciplina de Português, garan ndo assim
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o propósito de formar novos públicos para o teatro e
corresponder às expecta vas das Escolas no ensino da
Língua e Cultura Portuguesas, bem como divulgar a
dramaturgia nacional junto dos públicos do interior.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Trata-se de uma diver da comédia de carácteres e
costumes que conta a história de Inês Pereira, jovem
caprichosa e ambiciosa, que anda encantada por Brás da
Mata, galante combatente, mas é pressionada a casar
com Pêro Marques, um lavrador simples e sem cultura.
É na escolha de pretendentes e suas consequências que
se centra esta farsa vicen na, uma das mais diver das
e sa ricas da vida quo diana do tempo de Gil Vicente,
escrita a par r do ditado popular Mais vale asno que me
leve que cavalo que me derrube. A versão da Filandorra
respeita fielmente o texto original, mas é actualizado
no tempo e espaço ao século XXI numa opção cénica
para mostrar a actualidade e intemporalidade do texto
vicen no.

Com versão cénica e encenação de David Carvalho,
A Farsa de Inês Pereira conta com as interpretações de
Anita Pizarro, Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena
Vital, Bruno Pizarro, Gonçalo Fernandes, Silvano Mag-
alhães e André Nascimento (estagiário). A sonoplas a
e luminotecnia são garan das por Pedro Carlos e Luís
Carvalho (estagiário).

[post _ad]

Hoje A Farsa de Inês Pereira é apresentada no Auditório
Municipal de Vila Nova de Paiva às 10h30 e 14h00, e
amanhã é a vez do Auditório do CITICA em Carrazeda de
Ansiães receber a farsa vicen na pelas 14h30. Na quarta-
feira o texto de Gil Vicente sobe ao palco do Auditório
do Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva pelas
14h00, em jeito de aula viva sobre o teatro e o texto vi-
cen no para os alunos do 10º ano daquele Agrupamento.

Na quinta-feira, é a vez do Colégio de São Teotónio
em Coimbra receber A Farsa de Inês Pereira, em jeito
de apresentação do trabalho final de estágio de André

Nascimento do Curso de Teatro – Interpretação daquele
Colégio que durante três meses fez formação na Filan-
dorra. No mesmo Colégio a Filandorra representa ainda
o Auto da Barca do Inferno para os alunos do 9º ano.
A semana vicen na termina no Auditório Municipal de
Ribeira de Pena, com a representação desta farsa para os
alunos do Agrupamento de Escolas daquele Concelho às
14h30.

A segunda fase da inicia va é dedicada ao público
infan l e arranca no Domingo (dia 06) em Alfândega da
Fé, com vários espectáculos agendados em Carrazeda de
Ansiães e Vila Real, de que falaremos para a semana.
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Uma história mal contada (2016-02-29 21:54)

Fez 400 anos na passada sexta-feira, dia 26 de Fevereiro
de 2016, que Gaileu Galilei (1564 – 1642) foi adver do
pela Igreja Católica pela sua opinião em defesa do
sistema heliocêntrico: era a Terra que girava em torno
do Sol e não o contrário como era defendido pela Igreja
Católica e muitos académicos de então.
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O cardeal Roberto Bellarmino (1542-1621), figura então
importante da Igreja Católica cujo Papa à época era Paulo
V (1552 – 1621), foi incumbido dessa missão. Bellarmino
adverte Galileu: “que a afirmação de que o Sol é o centro
imóvel do sistema do mundo é temerária, quase heré ca;
que a afirmação de que a Terra se move está teologica-
mente errada; proíbe-o de falar do heliocentrismo como
realidade sica, mas autoriza-o a referir-se a este apenas
como hipótese matemá ca”.

Ressalta destas acusações que a discordância entre
a Igreja Católica de então e Galileu é fundamental-
mente de natureza teológica. Não é cien fica. A Igreja
Católica permite que Galileu refira cien ficamente o
heliocentrismo. Ou seja, não houve propriamente uma
confrontação fracturante entre ciência e religião como
está generalizado no saber comum.

Esta imagem de Galileu, pai da ciência experimental
moderna, como um “már r da ciência” aos pés de uma
Igreja Católica autoritária e contrária ao saber cien fico
libertário, foi, segundo a historiadora de ciência Patricia

Fara, forjada durante o século XIX por propagandistas
cien ficos e é uma história muito mal contada. Diga-se,
a propósito, que Patricia Fara é autora, entre outras
obras, de um incontornável “Ciência: 4000 de história”,
publicado entre nós pela editora Livros Horizonte, em
2012, com prefácio de Carlos Fiolhais.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Uma nova geração de historiadores de ciência, em que
Patricia Fara se enquadra, tem tentado nas úl mas
décadas recons tuir a verdade histórica dos factos e
romper com o paradigma dominante na história ocidental
de uma ciência triunfante em completo e permanente
conflito com a religião, em par cular a religião católica.
Sabe-se hoje que a ideia reinante, ainda entre nós,
de uma Igreja Católica que impediu o desenvolvimento
da ciência está longe de corresponder à verdade histórica.

No que diz respeito ao episódio que realmente aconte-
ceu há 400 anos, em vez de um confronto directo entre
ciência e religião, ou entre Galileu e o Papa, deve-se
considerar que aquele foi um conflito mais complexo e
que envolveu facções rivais dentro e fora da Igreja.

É preciso ter em conta que Galileu era um católico
devoto e que nha e con nuou a ter apoiantes em
todos os degraus da hierarquia clerical. Mas Galileu

nha muitos inimigos, principalmente devido ao seu
estatuto social invejável: era primeiro matemá co e
filósofo na corte de Cósimo II de Médicis, grão-duque da
Toscânia e governante de Florença. Acrescente-se a isto
o facto de muitos académicos e eruditos não clericais de
então serem acérrimos defensores do geocentrismo de
Ptolomeu, não considerando os trabalhos de Copérnico,
Tycho Brahe, Kepler e os dados observacionais permi -
dos pelo novo instrumento revolucionário, o telescópio,
que Galileu desenvolveu e aplicou na descoberta e
interpretação do Universo.

[post _ad]

Assim, são hoje melhor conhecidas as ambições e rival-
idades pessoais que gravitaram em torno de Galileu e
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há quem defenda que se este vesse agido de modo
mais diplomá co e não vesse escrito obras cien ficas
em italiano ao alcance de outros que não só os eruditos
e eclesiás cos, talvez vesse conseguido divulgar mais
o seu universo heliocêntrico sem ter sido oficialmente
condenado por razões teológicas.

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Ideia infeliz (2016-03-01 08:55)

| Hélio Bernardo Lopes | Já ninguém duvida de que a
liderança do Bloco de Esquerda foi extremamente infeliz
com a sua decisão de u lizar o tal cartaz com a imagem
de Jesus e que já vinha circulando noutros lugares.

Em todo o caso, há três dados que importa olhar
com atenção, e que se prendem com a posição já assum-
ida por aquela liderança, com a hipocrisia dos que logo
vieram a terreiro protestar e com as reações no seio do
povo católico.

Apesar do erro come do, a grande verdade é que a
liderança do Bloco de Esquerda já veio reconhecer o
seu erro, embora, como todos perceberão, nunca tenha
exis do o intuito de ofender os católicos, antes usar
(mal) um dado que nem mesmo é correto, se se ver em
conta a doutrina católica oficial. E como errar é humano
e reconhecer o erro é uma forma de pagar pelo mesmo,
o tema termina aqui.

Em contrapar da, e como seria expectável, de pronto
surgiram as usuais carpideiras, logo aproveitando, po-
li camente, o erro em causa. A própria liderança da
Igreja Católica em Portugal também não foi feliz com a
sua reação, porque o facto não teve um ínfimo de valor
ofensivo. Foi, digamos assim, uma coreografia de mau
gosto, errada e infeliz.

Para se perceber a hipocrisia reinante neste caso,
basta olhar o das centenas de milhares de refugiados,
cujo paradeiro está entregue à sorte dos elementos. Os
polí cos cobardes de hoje, mas também a própria Igreja
Católica, nada fizeram sobre este tema, para lá de meras
palavras palia vas. Tão palia vas como os raros cuidados
palia vos com que se pretende combater o desespero da
doença sem o acesso adequado a ser tratada ou curada.

Foi sugerido pelo Papa Francisco que cada paróquia
recebesse uma família refugiada, logo com o exemplo
de uma das paróquias va canas, que já havia recebido
uma família (cristã). Sobre a segunda, porém, foi um
ar que lhe deu. E das nossas quatro mil setecentas e
trinta e duas, nem o ar lhes chegou. E aqui, sim, estão
milhares de vidas em causa, mas a que os grandes
cultores dos valores ocidentais simplesmente não ligam.
Uma hipocrisia inqualificável.

Por fim, a posição dos católicos comuns, que são a
enorme maioria e que não têm posições sociais ou
tachos a defender: quase nem uma conversa sobre o
tema. Até de dirigentes católicos leigos conhecidos das
convivências correntes – familiares, amigos ou conheci-
dos –, nem uma palavra. O tema do referido cartaz, de
facto, foi um não tema. Mas um não tema que logo
foi aproveitado pelos opositores do Bloco de Esquerda,
que vivem apavorados com o seu crescimento evidente.
Só nos falta agora vir a escutar protestos dos nossos
concidadãos da Direita que defendem a legalização da
eutanásia. No fundo, um caso que ilustra bem o estado
moral a que chegou a vida polí ca em Portugal. Vale
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tudo.
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Exposição "Pinceladas" de Maria Antónia Sousa em
Freixo de Espada à Cinta (2016-03-01 09:35)

É já no próximo dia 6 de Março que a exposição "Pince-
ladas", da pintora Maria Antónia Sousa inaugura no
Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A exposição de quadros da ar sta, que expõe pela quarta
vez em Freixo, estará patente no Auditório Municipal até
ao dia 7 de Abril. O evento tem hora marcada para as
14:00 h e a entrada é livre.

Maria Antónia A.P. Sousa nasceu em Cristelo – Pare-
des em 1945 e reside actualmente em Valongo.

Viveu durante 20 anos entre Portugal e o con nente
Africano, tendo um carinho especial por Moçambique.

Exerceu contabilidade na área comercial, mas atual-
mente dedica-se apenas à pintura.

[post _ad]

Frequentou vários cursos de pintura e artes decora vas
em Moçambique e Africa do Sul, tendo sido lá realizadas
as primeiras exposições. Em Portugal realizou também
várias exposições individuais e cole vas.

A ar sta já expôs várias vezes em diferentes países
africanos como Moçambique e Guiné-Bissau. Em
Portugal teve obras expostas n aBiblioteca Municipal
de Penafiel, no Hospital Padre Américo – Penafiel, na
Biblioteca Municipal de Lousada, no Fórum Municipal
de Valongo, no Centro Cultural de Alfena, na Galeria
Perlim-pimpim ( Aveiro ), no Auditório Municipal Freixo
de Espada à Cinta e na Fundação “A Lord”.
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Estão abertas as candidaturas para a 24ª edição do
Concurso para Jovens Cien stas e Inves gadores
(2016-03-01 09:42)

Até 22 de abril, estão abertas as candidaturas para
a 24ª edição do Concurso para Jovens Cien stas e
Inves gadores.

Para os melhores projetos há mais de 6.000€ em prémios
e a oportunidade de par ciparem em certames inter-
nacionais com os trabalhos das mais variadas áreas
de estudo, onde se incluem a Biologia, Ciências da
Terra, Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, Ciências
Sociais, Economia, Energia e Eficiência Energé ca, En-
genharias, Física, Informá ca e Ciências da Computação,
Matemá ca ou Química.

A par cipação no 24º Concurso para Jovens Cien s-
tas e Inves gadores é aberta a estudantes do ensino
básico, secundário ou primeiro ano do ensino superior,
com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos,
desde que tenham um projeto ou trabalho cien fico
inovador que tenha sido concluído antes da entrada no
ensino superior.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Desenvolvido pela Fundação da Juventude desde 1992,
o Concurso para Jovens Cien stas e Inves gadores tem
como obje vos promover os ideais da cooperação e do
intercâmbio entre jovens cien stas e inves gadores e
es mular o aparecimento de jovens talentos nas áreas
da Ciência, Tecnologia, Inves gação e Inovação.

A avaliação e a seleção dos trabalhos cabe a um Júri
designado pela Ciência Viva - Agência Nacional para Cul-
tura Cien fica e Tecnológica, o qual integra professores
e inves gadores de reconhecido mérito das diferentes
áreas cien ficas envolvidas, para além de representantes
da Fundação da Juventude, da Ciência Viva, da Direção
Geral da Educação do Ministério da Educação, Agência
para a Energia e da Agência Portuguesa do Ambiente.

[post _ad]

A lista de projetos selecionados para estarem presentes
na 10ª Mostra Nacional de Ciência, que decorre nos
dias 30 de maio e 1 de junho, no Museu Nacional de
História Natural e da Ciência, em Lisboa, será publicada
no website do Concurso até meados de maio.

Promovido pela Fundação da Juventude com o apoio
do Museu da Eletricidade, Fundação EDP, Direção Geral
de Educação, Ciência Viva, Fundação Luso-Americana
de Desenvolvimento, Astrazeneca, Porto Editora, Adene,
Lipor, MEO, Intel, Pousadas da Juventude e Cartão Jovem,
o Concurso pretende incen var um espírito compe vo
nos jovens, através da realização de projetos/trabalhos
cien ficos inovadores.

A submissão de trabalhos deve ser feita até 22
de Abril através do formulário disponível em:
[2]www. uventude.pt/jcien stas2016 .
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Forças Armadas realizam exercício em Mogadouro
(2016-03-01 09:51)

Entre os dias 29 de fevereiro e 3 de março o Aeródromo
Municipal de Mogadouro estará encerrado, mas é por
uma boa causa. Por lá vão estar estacionadas e a
operar aeronaves, veículos e militares que par cipam
no exercício REAL THAW 2016 (RT16).

Forças Armadas realizam exercício em Mogadouro

[post _ad]

O RT16, que se realiza de 21 de fevereiro a 4 de março,
é um exercício da Força Aérea planeado e conduzido
sob a égide do Comando Aéreo, órgão da Força Aérea
responsável pelo treino e aprontamento das unidades
operacionais, seja através de operações aéreas na defesa
dos interesses nacionais, seja na par cipação em oper-
ações militares nos mais diversos quadros de cooperação
internacional (NATO e UE).

A coordenação do RT16 é realizada na Base Aérea
N.11, em Beja, e as ações desenrolam-se, na sua maioria,
na zona Norte e Centro de Portugal Con nental. O
Aeródromo Municipal de Mogadouro foi um dos locais
escolhidos para a realização deste exercício.

PUB
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Para a execução do RT16 foi desenvolvido um cenário fic-
cio que pretende recriar situações realistas e complexas

que desafiem as forças par cipantes a executar as ações
adequadas. Nesse sen do, um grupo de alunos da Escola
Secundária de Mogadouro vai par cipar na simulação
de um extração em terrenos hos s, com o Batalhão de
Comandos do Regimento de Comandos com cerca de
150 homens.

O RT16 tem como finalidade avaliar e cer ficar a ca-
pacidade operacional da Força Aérea, garan ndo que as
forças par cipantes estão prontas a cumprir as missões
que lhes vierem a ser atribuídas.
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"Old Toys", banda de Carviçais revela-se no
Cineteatro de Torre de Moncorvo (2016-03-01 16:22)

No passado dia 20 de Fevereiro, à noite, o cineteatro
de Torre de Moncorvo recebeu um concerto com os Old
Toys.

Durante cerca de uma hora o
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grupo originário do concelho interpretou vários temas
bem conhecidos do público em geral.

Os Old Toys são uma banda moncorvense cons tuída por
sete membros todos eles de Carviçais, que tocam vários
instrumentos entres eles baixo elétrico, tuba, trombone,
bateria, trompete, saxofone, guitarra elétrica e clarinete.

Esta foi a primeira vez que o grupo subiu ao palco
do cineteatro, estando o concerto inserido nas Fes vi-
dades da Amendoeira em Flor 2016.

Luciana Raimundo
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DRCN presente na BTL 2016 para uma ação de pro-
moção do património do Norte (2016-03-01 16:31)

A Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) vai estar
presente na BTL 2016 – Feira Internacional de Turismo,
a realizar de 2 a 6 de março, na FIL, com o obje vo de
prossecução da sua polí ca de promoção do património
a Norte.

Castelo de Ansiães, Monumento nacional desde 1910 A
Direção Regional de Cultura do Norte desenvolve a sua
a vidade num território geográfico com caracterís cas
únicas e onde, por exemplo, existem quatro locais classi-
ficados como Património Mundial pela UNESCO: o Centro
Histórico do Porto, o Centro Histórico de Guimarães,
o Alto Douro Vinhateiro e o Sí o de Arte Rupestre
Pré-Histórica do Vale do Côa.

PUB
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Esta diferença de paisagem cria movimentos culturais
muito significa vos e ca va, de igual modo, públicos
muito heterogéneos que a DRCN espera con nuar a
seduzir.

Por outro lado, a Direção Regional de Cultura do
Norte é responsável pela gestão e manutenção de um
conjunto alargado de museus e monumentos, sendo
obje vo desta en dade dar seguimento ao bom desem-
penho registado, nos anos anteriores, por parte dos
museus e monumentos no que respeita à afluência de
público.

A subida acentuada na procura por parte dos visi-
tantes resulta de um esforço conjunto que tem vindo a
ser desenvolvido pela Direção Regional de Cultura do
Norte, em ar culação com os diretores dos respe vos
museus e responsáveis pela gestão dos monumentos,
bem como dos agentes e autarquias locais, apostados
em dinamizar as localidades nortenhas.

Ciente da importância do dinamismo cultural para
as economias locais, não só do ponto de vista turís co
e civilizacional, mas também no que respeita ao incre-
mento da a vidade na restauração e alojamento, a DRCN

247

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


tem vindo a apostar na dinamização de uma série de
a vidades e inicia vas de promoção e divulgação dos
seus museus e monumentos.

[post _ad]

Salientam-se as constantes ações de promoção desen-
volvidas através da presença em eventos nacionais e
internacionais, relacionados com o turismo e património,
de que é exemplo a BTL – Feira Internacional de Turismo
e na qual a DRCN estará presente, em parceria com o
Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Para além da inicia va de caráter promocional que
esta par cipação representa, a Direção Regional de
Cultura do Norte irá, igualmente, promover no sábado,
pelas 13h30, a apresentação “Soluções Mul média de
apoio à visita nos museus a NORTE”.

A BTL é um evento cheio de desafios e propostas.
Para os profissionais ligados ao sector do turismo é uma
oportunidade para encontrar compradores profissionais,
para analisar a tendência dos mercados e posicionar a
sua oferta de uma forma inovadora e compe va.

Para o público, cons tui a oportunidade de conhecer
novos des nos e soluções. De comparar propostas e
comprar a preços altamente compe vos. Tudo isto
num ambiente de festa, cor e alegria, onde a música e a
gastronomia marcam presença assídua.
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Fernão Gonçalves (2016-03-01 19:13)

| Cláudio Carneiro |

Desmedido nas obras e nos feitos,

Deus o levou na flor da meio-idade

De volta, sem retorno, à Eternidade,

A retomar, de vez, sacros preceitos.

Que lá, no "Etéreo Assento" dos eleitos,

Onde de novo habita em puridade,

Tem por missão a busca da Verdade,

Sem artes falaciosas de suspeitos.

Todos os grandes génios partem cedo,

Não se moldam às tramas do degredo,

Mundo de imperfeições, corrupto e tosco.

O douto conterrâneo, de alma ingente,

Feito de essência pura, transcendente,

Em memória ficou, vive connosco.
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Direitos Humanos à vista! (2016-03-01 19:14)

| Hélio Bernardo Lopes | O leitor recordará, com toda a
certeza, o caso de uma jovem russa que nha uma filha
sua, pequenota, e que viveu, durante muito tempo, no
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seio de um casal português, que a recebeu muito bem,
com carinho, amor e boas condições sociais, mas que
veio a ser disputada em condições pouco lógicas.

Dos argumentos apresentados em defesa da fixação
da pequenita em Portugal pon ficavam o desnorte da
mãe e o facto de a menina vir a ter na Rússia muito piores
condições que as que já possuía em Portugal e de que
poderia con nuar a dispor no seu futuro.

É claro que, como diz o ditado, o futuro a Deus per-
tence, pelo que a verdade da úl ma garan a teria de
conter alguma incerteza. Segundo se sabe a menina é
hoje uma jovem russa e cresceu já bastante. Quase com
toda a certeza, deverá ter hoje os seus dezassete anos,
tudo apontando para que esteja bem e a anos-luz da
situação erradamente dada aqui como certa.

No meio da balbúrdia então criada esteve também
presente, ao menos no plano do subconsciente, um
preconceito an -russo. Não se imagina que algo de
semelhante pudesse aqui ter lugar com uma menina
inglesa e filha de uma compatriota sua. A verdade é
que as coisas são como são, pelo que dispomos agora,
muito recentemente, de uma espécie de prova de noves,
oriunda, precisamente, de Inglaterra.

Uma criança inglesa apresentou-se na mesa do al-
moço mas sem o dinheiro para pagar a refeição. Sem
mais nem menos, muito ao modo anglicano, as fun-
cionárias da can na deitaram-se a aplicar à menina
os Direitos Humanos: não tendo dinheiro para pagar,
deram-lhe uma refeição de pão. Parece, até, que se
tratava de uma questão regulamentar, com as crianças
sem meios a terem refeições de pão e fruta. Embora se
possa facilmente depreender a qualidade dos produtos
ali servidos a estas crianças.

Convém ter presente que se trata de uma escola
primária britânica. E também que, num destes dias,
surgiu mais um estudo que veio mostrar a evidência:
as crianças mal alimentadas desenvolvem mal o seu
intelecto. Simplesmente, neste caso, a referida menina,
ví ma de discriminação material e social, nem recebeu
pão e fruta, tendo de escolher um destes alimentos...
E aqui tem o leitor uma das razões para a revolta do
conservador britânico, John Major, que já foi Primeiro-
Ministro britânico, contra a omnipresente discriminação
social hoje presente no Reino Unido, onde só os alunos
oriundos de escolas com propinas pagas a peso de ouro

acabam por ascender aos altos lugares da vida pública.
No fundo, o quadro que foi começado a aplicar pela
anterior Maioria-Governo-Presidente. Por isso Pedro
Passos Coelho e Paulo Portas se esfalfaram em salientar
que a sua obra não foi completada...

Percebe agora o leitor a razão dos polí cos europeus
abandonarem os refugiados à sua sorte? Pois se eles
fazem isto às suas próprias crianças, imaginamos todos o
que não fariam às crianças refugiadas. E já agora: que é
feito daquela vasta inves gação sobre gente da grande
sociedade britânica ligada à pedofilia? Neste caso, como
facilmente se percebe, tudo irá dar em nada. Como em
Espanha, com o caso da realeza. Se fosse com gente
russa, chinesa ou angolana, o que não seria!!

Este caso desumano da menina inglesa, alimentada
a pão na escola primária, é que nos permite gritar a
plenos pulmões, olhando daqui para Norte: Direitos
Humanos à vista!
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Programa de workshops para preservar o saber-
fazer tradicional (2016-03-01 19:18)

Decorreu no Museu da Memória Rural de Vilarinho da
Castanheira mais um Workshop des nado a reavivar
entre a comunidade local algumas das tradições rurais
relacionadas com o saber-fazer.
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Workshop “Aprenda a Fazer Meias com Cinco Agulhas”
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Desta vez o tema foi a meia, ou mais precisamente a
arte de confeccionar uma meia de lã com cinco agulhas.
Entre o grupo de par cipantes, que contou com cerca de
duas dezenas de pessoas, destaca-se a colaboração de
algumas senhoras septuagenárias que ensinaram a forma
tradicional de confeccionar uma confortável e quente
meia de lã, tal como era produzida há muitas décadas
atrás.

[2]“Aprenda a Fazer Meias com Cinco Agulhas” , as-
sim se designou este workshop, foi uma oportunidade
para quem se quer iniciar na arte tradicional de tricotar
meias, cons tuindo mais uma ac vidade de fim-de-
semana do Museu da Memória Rural de Vilarinho da
Castanheira, no concelho de Carrazeda de Ansiães.

[post _ad]

Esta unidade museológica, que trabalha e promove
acções com vista à recolha e preservação do património
imaterial, realiza de forma regular um conjunto de ac vi-
dades inscritas num programa que pretende relacionar o
museu com a comunidade, tendo como objec vo central
a divulgação e preservação do saber-fazer tradicional da
região transmontana.

Para além desta inicia va, o Museu da Memória Ru-
ral já realizou outros workshops des nados a ensinar
as técnicas tradicionais relacionadas com o fabrico de
queijo ou com o fabrico artesanal de sabonetes de azeite.
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Presidente e vice-presidente da Câmara faltam
em conjunto à reunião da Assembleia Municipal
(2016-03-01 20:28)

A úl ma Assembleia Municipal de Alijó, realizada no
passado sábado, dia 27 de fevereiro, ficou marcada por
algo de insólito. Quer o Presidente da Câmara, Carlos
Jorge Magalhães, quer o Vice-Presidente, José Paredes,
faltaram à reunião e assim os deputados municipais
não puderam obter esclarecimento para algumas das
perguntas que pretendiam fazer.

Presidente e vice-presidente da Câmara faltam em con-
junto à reunião da Assembleia Municipal

[post _ad]

“Foi a primeira vez que tal aconteceu no Município de
Alijó e atrever-me-ia a dizer que nunca terá acontecido
em nenhum outro Município, atendendo à peculiaridade
desta situação”, diz o Vereador Miguel Rodrigues , eleito
pelo MAIS - Movimento Alijó Inovação com Segurança.

A agravar a situação, de si já bastante insólita, está
o facto dos faltosos não terem sequer jus ficado a sua
ausência. “A própria Presidente da Assembleia Munici-
pal, Manuela Domingues, reconheceu desconhecer os
mo vos que determinaram estas ausências, nem os
mesmos lhe foram comunicados”, diz o vereador Miguel
Rodrigues.

Apesar de a Assembleia Municipal ter sido realizada,
o facto é que a mesma não teve qualquer u lidade, uma
vez que não estavam presentes os principais responsáveis
da autarquia. “Se uma das suas principais competências
é o acompanhamento e fiscalização da a vidade da
Câmara, facilmente se conclui que o exercício desta
competência fica comprome do se,
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do lado da Câmara, não exis r interlocutor. Acrescendo
o facto de que grande parte das matérias da ordem do
dia da Assembleia foram aí incluídas sob proposta da Câ-
mara, não havendo ninguém que as pudesse apresentar”,
refere Miguel Rodrigues que reagiu ao sucedido com
uma nota de imprensa endereçada à comunicação social.

A oposição enfrentou o facto com incredulidade e
insa sfação e o mesmo aconteceu com os membros da
Assembleia. Um deles, da bancada do PSD, o mesmo
par do do Presidente da Câmara, chegou a abandonar a
sala em protesto contra a situação.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Fundação Europeia para o Estudo da Diabetes finan-
cia inves gação da UC (2016-03-02 09:18)

A Fundação Europeia para o Estudo da Diabetes (FEED)
atribuiu um financiamento de 100 mil euros a um grupo
de inves gadores do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC) para
estudar feridas crónicas da diabetes que podem causar
infeções graves e amputação, como é o caso do pé
diabé co.
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Borrego da Churra da Terra Quente preenche
fim-de-semana gastronómico de Moncorvo
(2016-03-02 09:27)

Nos dias 4, 5 e 6 de Março decorrem em Torre de
Moncorvo os Fins de Semana Gastronómicos do Borrego
da Churra da Terra Quente.
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O borrego é servido assado no forno ou na brasa,
estufado, com arroz de miúdos, em ensopado ou em
caldeirada.

Os visitantes podem provar esta iguaria nos 15 restau-
rantes aderentes, em Torre de Moncorvo na “Lareira”,
“Piscinas”, “Jardim”, “Frango”, “Lagar”, “Típico”, “Pizzaria
Panorâmica” e “Taberna do Carró”, em Carviçais no “Ar-
tur”, “Casa do Benfica de Carviçais” e “Cozinha Regional
de Carviçais”, no Carvalhal no restaurante “O Botelho”,
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no Larinho no “BÔcafé” e “Estação Bar” e na Açoreira no
“Café Restaurante Romanzeira”.

No decorrer do fim de semana haverá animação
com um concerto das Bandas Filarmónicas de Carviçais e
Felgar, no dia 5 de Março pelas 15h00, na Praça Francisco
Meireles.

[post _ad]

Já no dia 6 de Março tem lugar a a vidade “Moncorvo
ComVida” com a atuação de David Caetano na Praça
Francisco Meireles.

A inicia va é da Câmara Municipal de Torre de Mon-
corvo e Associação de Comerciantes e Industriais de
Moncorvo, com o apoio do Turismo do Porto e Norte de
Portugal.

Luciana Raimundo
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Torneio Regional de Cadetes em Torre de Moncorvo
(2016-03-02 11:09)

As Piscinas Municipais Cobertas de Torre de Moncorvo
recebem no próximo dia 5 de Março, um Torneio Re-
gional de Cadetes e um Encontro de Escolas de Natação.

O torneio é disputado a nível regional e des nado ao
escalão mais baixo da natação pura, os cadetes e aos
alunos das Escolas de Natação aderentes ao projeto
Portugal a Nadar, da Federação Portuguesa de Natação.

De salientar a par cipação de cerca de 200 nadadores,
alguns dos quais alunos da Escola de Natação de Torre de
Moncorvo.

A inicia va conta com duas sessões, uma com início
às 10h00 e outra às 15h30.

A organização é da Associação Regional de Natação
do Nordeste com o apoio da Federação Portuguesa de
Natação e do Município de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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O caso António Lamas (2016-03-03 09:08)

| Hélio Bernardo Lopes | Na fase polí ca em que Portu-
gal se encontra acontecem diariamente factos polí cos
os mais diversos. Factos criados, em geral, por uma
oposição que nunca aceitou o resultado da aplicação
das regras democrá cas que vinham de antes, por
uma União Europeia que há muito deitou a verdadeira
democracia para o caixote do lixo, limitando-se a con-
sen r eleições, e por uma comunicação social sedenta
da exploração de casos e casinhos.

Ora, um dos factos polí cos mais recentes é o caso
que envolveu João Soares, Ministro da Cultura, e António
Lamas, até há pouco a liderar o Centro Cultural de Belém,
(CCB). A grande verdade, porém, é que este aconteci-
mento, quase com toda a certeza, não tem paralelo num
outro Estado da desgraçada União Europeia a que se
chegou. Vejamos alguns aspetos deste caso.

Em primeiro lugar, desconhecendo a maior parte de
quanto está em jogo, tenho de admi r que a exoneração
– ou o pedido de demissão? – de António Lamas pelo
ministro da tutela foi legal. A não ser assim, ter-se-ia, a
curto prazo, uma situação poli camente complexa para
João Soares. Em segundo lugar, esta saída de António
Lamas da liderança do CCB foi apresentada por João
Soares numa sua prestação na Assembleia da República,
e na sequência do diálogo que ali se travou com os
deputados. Não foi uma diatribe operada na praça
pública.

Em terceiro lugar, depois da saída de Vasco Graça
Moura do CCB – até a sua entrada –, nunca me dei conta
da abertura de um concurso público internacional, com
planos estratégicos e cadernos de encargos. O Governo
do tempo convidou e foi tudo. E é lógico que tenha sido

este o caminho, ou os governantes estariam reduzidos a
verdadeiros verbos de encher.

Em quarto lugar, a distribuição do que resta da democra-
cia não é um ingrediente uniforme por esse mundo fora.
De resto, temos hoje democracias desde o Afeganistão
ao Iraque, também na Venezuela, e, a breve trecho, na
própria Síria, ainda governável a par r de Damasco. E
mesmo na famigerada União Europeia – a minha União
Ditatorial dos Estados Decadentes Europeus, DEDE
– o valor da prá ca democrá ca está longe de uma
distribuição uniforme.

Em quinto lugar, nós conhecemos o modo português de
estar na vida, ingrediente essencial à prá ca democrá ca
que temos do. E basta olhar o comportamento da nossa
atual oposição para logo se perceber como interpreta a
vivência democrá ca que foi a de sempre desde Abril de
1974. Em sexto lugar, e por via do que escrevo antes, é
lógico que, após uma mudança polí ca da governação,
para mais tão profunda, os dirigentes superiores da
Administração do Estado coloquem os seus lugares à dis-
posição do novo poder. Porventura, poderão con nuar,
mas poderão também ser subs tuídos.

Por fim, o que aqui poderá ter falhado: António Lamas
não terá seguido – seguiu, afinal? – este caminho que
é o lógico. Se vesse do com João Soares a adequada
conversa ao redor da estratégia que estava a ser seguida,
e das modificações que o Governo entendia implementar,
talvez tudo vesse do uma outra sequência. O que não
pode ter lugar é aquela situação de que os dirigentes da
Administração Pública tenham uma inércia de posição
acima do poder decisório oriundo do voto dos cidadãos.

O caminho mais acertado para este Governo – tam-
bém para os futuros – é pôr um fim na inamovibilidade
dos dirigentes administra vos, nomeando-os de modo
considerado conveniente para o momento. Felizmente,
nos dias de hoje, só raros nos surgirão com a ideia do
papel providencial de quem quer que seja. Não falta
nunca quem faça mais e melhor.
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Vida Selvagem em Risco. Os Verdes alertam para
a necessidade de inves r na Conservação da Na-
tureza (2016-03-03 09:18)

Celebra-se hoje, dia 3 de Março, o Dia Internacional da
Vida Selvagem, sob o lema “O Futuro da Vida Selvagem
Está Nas Tuas Mãos”.

Vida Selvagem em Risco. Os Verdes alertam para a neces-
sidade de inves r na Conservação da Natureza
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Este dia, proclamado em 2013 pelas Nações Unidas,
serve exatamente para chamar a atenção sobre a vida
selvagem, cada vez mais ameaçada pela ação do homem
e por um modelo de desenvolvimento humano cada vez
mais destruidor e explorador dos recursos, num planeta
finito e cada vez menos renovável.

Segundo o par do ecologista "Os Verdes" "também
em Portugal a vida selvagem carece cada vez mais de
atenção, proteção e de efe vas medidas de conservação,
quer através da melhoria das condições de funciona-
mento dos instrumentos de conservação da natureza,
como sejam as áreas protegidas, quer por um melhor
planeamento e ordenamento do território.

Se algumas espécies ameaçadas se tornaram mediá cas
e facilmente as iden ficamos, como o lobo ibérico, o

lince ibérico, a águia pesqueira nidificante, a águia-real,
muitas outras espécies da nossa fauna e flora estão
ameaçadas e em risco, como a maioria das espécies de
morcegos, muitos dos répteis e an bios, ou mesmo as
abelhas e outros insetos polinizadores, fundamentais
para a nossa sobrevivência.

[post _ad]

São muitos os exemplos das agressões aos nossos
ecossistemas que colocam cada vez mais em risco a
nossa diversidade biológica: destruição de habitats,
exploração excessiva dos recursos, poluição, pes cidas
e agroquímicos, redução drás ca dos meios técnicos fi-
nanceiros e humanos para a proteção da natureza, como
seja a vigilância, grandes projetos imobiliários, ou de
agricultura intensiva em áreas protegidas, autoestradas
e grandes vias rodoviárias em áreas sensíveis, extensas
manchas de monocultura de eucalipto ou transformação
de reservas naturais em reservas de caça".

Neste dia, o Par do Ecologista Os Verdes endereçou
à imprensa um comunicado no qual assinala "a sua
grande preocupação pelos riscos da sobrevivência da
nossa fauna e flora con nuará a erguer esta bandeira nas
suas prioridades de intervenção. Está nas mãos de todos
nós contribuir para a preservação da vida selvagem mas
está muito, também, na mão dos decisores, tomar medi-
das para que essa proteção seja uma realidade", refere o
par do neste Dia Internacional da Vida Selvagem.
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Exposição de Pintura de Maria Lina Ramos Ambró-
sio em Torre de Moncorvo (2016-03-03 09:20)

O Museu do Ferro e da Região de Moncorvo recebe no
próximo dia 5 de Março, pelas 15h00, a inauguração da
exposição de pintura de Maria Lina Ramos Ambrósio.
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A autora nasceu em Lisboa, em 1947, e licenciou-se em
pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.

Exerceu como professora de Educação Visual e Tec-
nológica do Ensino Básico, em Portugal, e como
Professora Liceal em Benguela (Angola). Atualmente vive
em Adeganha, no concelho de Torre de Moncorvo.

Par cipou em várias exposições individuais e cole-
vas em Angola e em Portugal, nomeadamente no

Cartaxo, Sintra, Lisboa, Cascais, Algés, Costa da Caparica
e Mem Mar ns.

Luciana Raimundo
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O céu de Março de 2016 (2016-03-03 09:27)

O quarto minguante marca o primeiro e o ul mo dia
deste mês de efemérides astronómicas.

Figura: Céu a Sul pelas 6 horas da madrugada de dia 1.
Para além da Lua, Vénus, Marte, Júpiter e Saturno, são
visíveis algumas estrelas e constelações mais brilhantes
desta parte do céu. Igualmente visíveis são as posições
da Lua nas madrugadas dos dias 2, 7, 22 e 25. Durante
as primeiras madrugadas do mês podemos ver como a
Lua se irá deslocando da vizinhança de Marte no dia 1,
passando ao pé de Saturno e de Vénus respe vamente
nas madrugadas de dia 2 e 7, até chegar junto a Mercúrio
no dia 8. Tanto Vénus como Mercúrio apresentam-se
como estrelas da manhã. No entanto Mercúrio começa a
aproximar-se cada vez mais da direção do Sol, deixando
mesmo de ser visível por volta do meio do mês.

[post _ad]

No dia 8, Júpiter encontrar-se-á em oposição, isto é,
na direção diametralmente oposta à do Sol. Esta é a
altura do ano em que Júpiter está mais próximo de
nós, apresentando-nos a sua face totalmente iluminada
(fazendo com que nos pareça mais brilhante do que é
habitual), sendo a melhor ocasião para observar este
planeta junto com as suas luas.

Em contraponto, no dia 9 a Lua estará na direção
do Sol dando lugar à Lua Nova. Como por esta altura
a Lua irá cruzar a órbita terrestre (o plano da eclíp ca),
e por estar muito próxima do seu perigeu (ponto da
orbita mais próxima da Terra) ela conseguirá bloquear
completamente o Sol ao longo de uma faixa que passa
pelas ilhas da Sumatra e Bornéu, e por parte do Oceano
Pacífico, dando assim lugar a um eclipse total do Sol
visível nestas regiões.
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Na noite de dia 14, véspera do quarto crescente, a
Lua irá passar ao lado de Aldebarã, uma estrela gigante
vermelha que associamos ao olho esquerdo da conste-
lação do Touro, daí o seu nome em árabe.

Em consequência do movimento da Terra ao redor
do Sol (e devido ao facto do eixo de rotação da terra não
ser perpendicular ao plano da sua orbita) pelas das 4
horas e meia da madrugada de dia 20 o hemisfério Norte
passa a estar mais iluminado do que o Sul. Assim a par r
deste instante no hemisfério Norte o Sol passa a ser visto
acima do equador celeste, o que marca o arranque da
primavera neste hemisfério. Ou seja, ocorre nesse dia o
equinócio da primavera.

Entre as noites de dia 20 e 22 podemos ver como a
Lua passa da vizinhança de Régulo, o coração da conste-
lação do Leão, até ao pé de Saturno. Este mês a Lua cheia
dar-se-á no dia 23. Tal como terá sucedido aquando da
Lua Nova, o Sol a Terra e a Lua estarão rela vamente
alinhados entre si dando origem a um eclipse, que neste
caso será Lunar. Mas como Lua apenas irá atravessar
a penumbra da Terra (parte da sombra em que o Sol
é apenas parcialmente bloqueado) este eclipse será
penumbral. Infelizmente este evento não será visível em
Portugal por ocorrer entre as 9 horas e meia e as duas da
tarde (hora con nental).

A primeira Lua Cheia da primavera tem par cular
importância religiosa pois a Pascoa ocorre no primeiro
Domingo que a sucede (calhando este ano no dia 27).
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Na Sexta-feira Santa (dia 25) a Lua a ngirá o seu apogeu
(ponto da orbita de maior afastamento do nosso planeta),
situando-se a 400 mil quilómetros de distância de nós.
Por esta altura do mês, o nosso satélite natural estará
junto à estrela Espiga da constelação da Virgem. A Páscoa
deste ano coincide com o úl mo Domingo do mês de
março. Assim, à uma hora dessa madrugada (meia noite
na região autónoma dos açores) entramos no horário de
verão, devendo adiantar nos nossos relógios 60 minutos.

Por volta da uma hora da madrugada de dia 29 voltamos
a ver a Lua nascer entre Marte e Saturno.

Boas observações!

Fernando J.G. Pinheiro (CITEUC) Ciência na Conteúdo
fornecido por Imprensa Regional – Ciência Viva
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Foi detectada Legionella no Hospital de Peso da
Régua (2016-03-03 10:05)

Foi detectada Legionella no Hospital do Peso da Régua.
A bactéria foi iden ficada na água do sistema de
abastecimento da unidade hospitalar. Doze doentes
vão ser transferidos para os hospitais de Vila Real,
Chaves e Lamego.
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Os funcionários vão também ser transferidos para outras
unidades de saúde por questões de precaução.

Apesar da presença da bactéria ter sido confirmada
pela Direção Geral de Saúde, o seu diretor-geral explicou
à rádio TSF que a situação representa um risco, mas
garante que "não é um problema de saúde humana" e
ninguém foi infectado.

A bactéria foi encontrada numa operação de ro na,
quando se procedia às habituais análises da água do Hos-
pital. Em declarações à TSF, Francisco George explicou
que "a presença da bactéria na água unicamente repre-
senta um risco, não é um problema de saúde humana".
O diretor-geral de saúde diz que se trata de "um cuidado
preven vo para evitar a exposição de doentes acamados
a este risco".

Todas as canalizações vão ser desinfectadas com um
choque térmico ou com produtos químicos, de forma a
eliminar a bactéria que está presente.

[post _ad]

O presidente da Câmara do Peso da Régua, Nuno
Gonçalve, garante que a bactéria não está presente na
rede pública e que por isso não há mo vo para qualquer
alarme por parte da população. Trata-se de um episódio
localizado e que já se encontra circunscrito, tendo
sido adoptadas todas as medidads consideradas como
indispensáveis em situações desta natureza.

O Hospital da Régua integra o Centro Hospitalar de
Trás-os-Montes e Alto Douro, (EPE) que é cons tuído por
cinco unidades hospitalares: o Hospital de S. Pedro, em
Vila Real, onde está localizada a sede social, o Hospital D.
Luiz I, em Peso da Régua, o Hospital Distrital de Chaves,
em Chaves, o Hospital de Proximidade de Lamego, em
Lamego e a Unidade de Cuidados Palia vos em Vila
Pouca de Aguiar.

A legionella provoca um po de pneumonia que pode
ser fatal e afecta em especial pessoas idosas, fumadores,
imunodeprimidas ou com doenças crónicas.
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Diretor do Mosteiro da Batalha visita Museu Munic-
ipal Mar m Gonçalves de Macedo (2016-03-03 11:03)

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, conhecido como
Mosteiro da Batalha, é o ícone maior surgido após a
Batalha de Aljubarrota, que garan ra a independên-
cia de Portugal em 1385. Em cumprimento de uma
promessa, D. João I, o Mestre de Avis, mandou erigir o
excecional conjunto arquitetónico, desde 1983 consider-
ado Património da Humanidade. O seu diretor, Joaquim
Ruivo, a convite do Presidente da Câmara Municipal,
visitou esta quarta-feira o Museu Mar m Gonçalves de
Macedo.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

257

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


“A história acaba por nos impulsionar para relações que
não exis am e que têm todo o interesse em que se
comecem a implementar” referiu Joaquim Ruivo após
a visita conduzida pelos historiadores da Associação
Terras Quentes, Carlos Mendes e Miguel Sanches de
Baêna. O diretor do Mosteiro da Batalha considerou
“estes projetos, a que chamamos de pequenos museus,
fundamentais sob o ponto de vista pedagógico e didá co,
são uma mais-valia para todos nós e para a região onde
estão integrados.”

Joaquim Ruivo confessou-se “aliciado” com o Museu
Mar m Gonçalves de Macedo: “aqui consegue-se enten-
der perfeitamente a história, e esta mostra das armas é
um contexto interessan ssimo que pode mo var várias
gerações.” Para o futuro, o responsável confirmou que
passará “o Mosteiro da Batalha, nas visitas que temos de
milhares de alunos por ano, a remeter também a história
para esse herói da batalha, que foi Mar m Gonçalves de
Macedo. Passaremos a ter essa preocupação de, com
mais insistência referir a figura cujo túmulo está ali à
entrada da capela do fundador.”

[post _ad]

O Presidente da Câmara Municipal destaca o “obje vo de
haver uma interligação do Museu Mar m Gonçalves de
Macedo à Batalha”, ligação que poderá também estender-
se a nível das autarquias: “Ontem [segunda-feira] ve a
oportunidade de falar com o Sr. Presidente da Câmara
da Batalha e, não só na interligação com os museus, mas
também poderemos potenciar ligações estreitas ar cu-
lando projetos em diversas áreas.” Duarte Moreno espera
também que em breve possa ser possível “também atrair
os públicos escolares que visitam o Mosteiro da Batalha
a Macedo de Cavaleiros, para visitar o Museu Mar m
Gonçalves de Macedo e conhecer o campo onde as tropas
de D. Nuno Álvares Pereira ficaram acampadas no período
das reconquistas, designado de ‘Campanha do Norte”’.
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A banca e o bilhete de iden dade (2016-03-05 08:11)

| Hélio Bernardo Lopes | Há alguns anos, na sequên-
cia do escândalo que envolveu o Ins tuto de Obras Re-
ligiosa, usualmente designado por banco va cano, Adri-
ano Moreira teve a oportunidade de responder a uma
pergunta da revista STELLA, onde salientou que, em sua
opinião, não existe jus ficação para que a Igreja Católica
tenha um banco. E citou mesmo Jesus, recordando que
não quisera os vendilhões no templo.

Acontece que a Igreja Católica não pensa assim, mesmo
no tempo do atual pon fice, o que se compreende,
porque para manter toda a sua estrutura – e desde logo a
central – é essencial dispor-se de avultadíssimas quan as
de dinheiro, sendo conhecido que a generalidade dos
católicos pouco dá à sua Igreja.

Entendo que Adriano Moreira tem razão, o que sig-
nifica que as palavras de ontem do Papa Francisco, por
acaso improvisadas em dado momento, sendo inteira-
mente corretas, não têm aplicação. A uma primeira vista
mostram-se-nos como uma pedrada no charco da miséria
moral do mundo de hoje, mas acabam por se perder na
voragem informa va, sendo que a generalidade da classe
polí ca pouco nelas pondera.

Sendo evidente que a Igreja não precisa de dinheiro
sujo que venha das mãos de criminosos, a verdade é a
malandragem dos dias de hoje não anda com o bilhete
de iden dade à vista. Quando se é banco procede-se
em conformidade. De um modo muito geral, as coisas
seguiram sempre estas pisadas. O problema do banco
va cano não está no banco, mas sim no Va cano, porque
o mantém. O que significa que a Igreja terá sempre uma
dificuldade (quase) intransponível para rejeitar a ajuda
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dos que lucram explorando os outros. Falta um bilhete
de iden dade que (ainda) não existe.

A prova disto mesmo está nas revelações feitas por
um elemento espanhol da Opus Dei a dois jornalistas
italianos, mostrando que a situação do banco va cano
teria voltado ao seu estado anterior. O que se com-
preende, até porque a tal ineficaz supervisão é, neste
caso, ainda mais ineficaz. Duvido que alguém pense de
outro modo, desde que se disponha a mostrar o seu
verdadeiro pensamento.

Os bancos não são bons nem maus, apenas bancos.
Pretendem obter lucros e têm sempre de jogar no plano
do segredo. Quem ver ouvido, há dias, o comentário
de Francisco Louçã e visionado o seu Momento ZEN, e se
recorde das sucessivas palavras de Vítor Constâncio na
Assembleia da República, percebe, afinal, que na banca
quase tudo é nada. A banca é como é. Nem mesmo neste
caso do banco va cano os milagres estão presentes.

Por fim, o Papa Francisco lá voltou a abordar o caso
dos refugiados, completamente escorraçados pela
famigerada União Europeia. Mas ainda não foi desta
vez que lhe escutámos no cias sobre a segunda família
a ser recebida pela segunda paróquia do Va cano. Terá
também ficado para um dia de S. Nunca?

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

O cérebro e as doenças neurodegenera vas no
Ciência em Cena (2016-03-05 10:53)

No dia 12 de março, no Auditório 2 da Fundação
Calouste Gulbenkian, os dez finalistas do Ciência em
Cena sobem ao palco para a final do concurso, que
teve como temas centrais o cérebro e as doenças
neurodegenera vas. Nesta data serão conhecidos os
três grandes vencedores que conseguiram destacar-se
entre as mais de 200 candidaturas recebidas.
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O Ciência em Cena é um concurso que quer despertar
o interesse de jovens estudantes pelo conhecimento
cien fico, consciencializá-los para as várias doenças
e sensibilizá-los para a solidariedade. Depois de ter
tratado o tema da diabetes no ano passado, a edição
deste ano desafiou os jovens a realizar vídeos, cria vos
e informa vos, sobre doenças neurodegenera vas e o
cérebro.

Os dez projetos finalistas, com par cipações vindas
de todo o país, abordam temas como a Doença de
Alzheimer, a Esclerose Lateral Amiotrófica e a Polineu-
ropa a Amiloidó ca Familiar (PAF), mais conhecida como
Doença dos Pezinhos, vistos pelo olhar dos jovens, por
meio de música, dança, representação ou desenho. Os
jovens par cipantes também ganharam a possibilidade
de se preparar para o espetáculo final com os atores
Romeu Costa e Catarina Requeijo e o cien sta David
Marçal.

No dia 12, os três vencedores do concurso vão ser
escolhidos por um júri formado por Elizabeth Silva,
responsável pelo setor das Ciências da Comissão Na-
cional da UNESCO e coordenadora do Fórum Português
de Geoparques e da Rede Portuguesa de Reservas da
Biosfera da UNESCO; o neurorradiologista Nuno Sousa,
editor-chefe da revista Fron ers in Behavioral Neuro-
science; e o apresentador de rádio e televisão Fernando
Alvim. Os selecionados vão receber um cheque oferta no
valor de 500 euros e vão estar presentes no espetáculo
solidário da Maratona da Saúde, transmi da na RTP.
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Todos os vídeos dos finalistas desta inicia va do Pro-
grama Descobrir, em parceria com a Maratona da Saúde,
podem ser vistos em [2]www.cienciaemcena.pt

Os dez finalistas são:
- Luís Vicente, André Silva, David Agos nho, Pedro Rocha
| Externato Coopera vo da Benedita
- António Ribeiro, Ema Ferreira, Inês Couto, Teresa Peralta
| Externato Coopera vo da Benedita
- Mónica Bento | Secundária do Pombal
- Ricardo da Mata, Alexandra Serralheiro | Colégio José
Álvaro Vidal
- Cá a Tavares, Ricardo Alves, Melissa Pinto, Gabriel
Gama | Escola Secundária de Albergaria-a-Velha
- João Pinheiro, Inês Devesas, Pedro da Cunha, Sara
Costa, Cá a Malheiro | Oficina-Escola Profissional do INA,
Ins tuto Nun’Alvres

[post _ad]

- Gonçalo Monteiro, Leandro Sousa, Liliana da Silva,
Luís Moreira, Lígia Osório | Agrupamento de Escolas de
Carvalhos
- Andreína Monteiro, Catarina Marques | Secundária
João de Deus Faro
- Emanuel Matos, João Bastos, Lisa Almeida, Renata
Simões | Escola Profissional de Aveiro
- Bernardo Mendes, Carina Ribeiro, Daniela Gonzaga,
Maria Valen m | Externato Coopera vo da Benedita

Informações adicionais:
[3]h p://descobrir.gulbenkian.p-
t/Descobrir/pt/Evento?a=6788
[4]h p://www.cienciaemcena.pt/
[5]h ps://www.facebook.com/cienciaemcena/

Afonso Cabral Serviço de Comunicação - Fundação
Calouste Gulbenkian

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Ciclo de Conferências "Ilustres Desconhecidos" dá a
conhecer Amílcar Paulo (2016-03-05 11:12)

[post _ad]

No âmbito das ações inseridas na estratégia de val-
orização e promoção de personalidades freixenistas
prosseguida pelo atual execu vo autárquico, a Câmara
Municipal de Freixo de Espada à Cinta vai organizar, no
próximo dia 12 de Março, às 15h00, no Auditório Munic-
ipal, uma nova edição do Ciclo de Conferências Ilustres
Desconhecidos, tendo como temá ca Amílcar Paulo, es-
critor e inves gador defensor da causa judaica em Por-
tugal e no estrangeiro.

A Conferência terá como oradores Prof. Dr. Adri-
ano Vasco Rodrigues, especialista em temas judaicos e
amigo pessoal de Amílcar Paulo; Dr. José Levy Domingo,
que fundou, com Amílcar Paulo a Associação Amizade
Portugal Israel, Dr. Pimenta de Castro, Docente de
História e especialista nos Judeus de Lagoaça.
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Nota Biográfica:
Amílcar do Nascimento Calvo Paulo nasceu no dia 27 de
Janeiro de 1929, na freguesia de Miragaia, concelho do
Porto, e faleceu nesta cidade, no dia 15 de Março de
1983, com 54 anos de idade. De raízes transmontanas, a
sua vida foi profundamente marcada por esta herança
familiar. Os seus pais e avós viveram na freguesia de
Fornos, concelho de Freixo de Espada à Cinta.

A paixão pelas suas origens expressou-a em vários
passos da sua obra e na forma como se relacionou
com a população. Desde muito cedo que os relatos
de velhas histórias judaicas, lendas, canções populares,
poesias, que escutava de populares e familiares, foram
determinantes para a sua opção intelectual. Mais tarde,
com diversos estudos de pesquisa e de divulgação,
apelava para a defesa e conservação do património
histórico-cultural, arqueológico e etnográfico do interior
de Portugal, que considerava de inegável valor por
traduzirem uma iden dade a preservar.
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Mí ca sala de cinema ardeu esta madrugada na
cidade de Bragança (2016-03-05 14:59)

O an go cinema da Torralta ficou destruído durante a
madrugada de hoje depois de ter sido consumido pelas
chamas. O incêndio teve início às 00:30 no edi cio do
Cineteatro São José, um imóvel devoluto há quatro anos
na cidade de Bragança.
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O Cineteatro São José foi uma das úl mas salas de
cinema que funcionou em Bragança e era um espaço de
muitas memórias para a cidade. Em marcha estava um
plano de recuperação que não chegou a ser concre zado.

O autarca de Bragança já lamentou o incidente, recor-
dando que se trata de uma perda muito significa va, uma
vez que o Cineteatro São José era uma sala de cinema
mí ca para a cidade.

O espaço arquitectónico foi projectado por Viana de
Lima e nele, para lá do cinema S. José, foi também
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instalado um hotel e uma repar ção bancária. O apogeu
desta sala deu-se durante a década de oitenta do século
XX, tendo aí também sido recebidos muitos outros espec-
táculos e todos os polí cos que nessa época passavam
pela cidade de Bragança.

A sala era cons tuída por um balcão e uma plateia
e nha como lotação cerca 600 lugares sentados. O
espaço encontrava-se devoluto há cerca de quatro anos.

No local, a combater o incêndio, durante a madru-
gada, es veram 36 bombeiros e só houve registo de
danos materiais.
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Edição distrital de Bragança do Programa “Parla-
mento dos Jovens” do Secundário realiza-se a 14 de
março em Bragança (2016-03-08 20:00)

No dia 14 de março o Auditório Paulo Quintela de
Bragança vai receber mais uma edição distrital de
Bragança do Programa “Parlamento dos Jovens” do
Secundário. A inicia va é da Direção Regional do Norte
do Ins tuto Português do Desporto e da Juventude.

O Programa Parlamento dos Jovens é da responsabilidade
da Assembleia da República, do Ministério de Educação

e do Ins tuto Português do Desporto e da Juventude.
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O tema a debate deste ano remete os jovens para a
questão “ Portugal: assimetrias litoral interior. Que
soluções?”, numa sessão em que par cipam 11 escolas e
55 deputados, 44 efe vos e 11 suplentes.

Irão apresentar os seus Projetos de Recomendação
oAgrupamento de Escolas Dr. Ramiro Salgado de Torre
de Moncorvo, a Escola Básica e Secundária D. Afonso III
de Vinhais, a Escola Básica e Secundária de Carrazeda
de Ansiães, a Escola Básica e Secundária de Miranda do
Douro, a Escola Básica e Secundária de Vila Flor, Escola
Básica e Secundária de Mogadouro, Escola Profissional
de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais
– Mirandela, Escola Profissional Prá ca Universal de
Bragança, Escola Secundária Abade de Baçal de Bragança,
Escola Secundário Emídio Garcia de Bragança e a Escola
Secundária Miguel Torga de Bragança.

[post _ad]

Desta Sessão Distrital sairão os deputados represen-
tantes do círculo de Bragança, que irão apresentar a
Recomendação final sobre o tema, na Sessão Nacional,
a realizar em maio de 2016. Podem assis r, ainda, ao
Concurso EUROSCOLA, visando premiar trabalhos ou
propostas dos alunos, este ano subordinado ao tema
“Unidos na Diversidade”, e decorre em paralelo com o
Programa Parlamento dos Jovens.

O obje vo do Concurso é selecionar as Escolas que
irão par cipar nas Sessões EUROSCOLA, no Parlamento
Europeu, em Estrasburgo.
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Miguel Torga (2016-03-09 09:04)

| Cláudio Carneiro |

Aqui nasceu e nunca abandonou

De vez o berço enquanto a mente o quis.

Qual o pródigo filho que, feliz,

Após o desengano, ao lar voltou.

Bendita mãe, bendita, que o gerou,

Que o pariu e o criou, (assim se diz

Em português vernáculo e condiz)

E o pai, que em hora certa o fecundou.

Aventurado fruto, que soubera

Usufruir da graça que vera,

Que a predes nação alçou famoso.

Ditoso Trás-os-Montes, que se apraz

De quão ilustre filho. É lá que jaz,

No Reino a que chamou maravilhoso.
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Torcer a História (2016-03-09 09:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Contra o que é em mim usual,
determinei-me a ler a entrevista de José Milhazes à
edição de ontem do i, sendo meu dever salientar a
excelente qualidade do entrevistador, que colocou
uma série corre ssima de questões muito lógicas e
oportunas, numa a tude infelizmente muito rara no
jornalismo português. E foi esta realidade que me levou
a escrever este texto, também por via das fantás cas
respostas, ou explicações, do entrevistado.

Em primeiro lugar, José Milhazes conta que foi para
a União Sovié ca com dezoito anos, após se ter candi-
datado, e recebido uma bolsa da União de Estudantes
Comunistas. Porém, refere que não se candidatara para
ir para a URSS, tendo ido porque assim decidiu o PCP: o
par do mandou e eu obedeci.

É uma referência que aparenta conter um sabor pi-
adé co, assim como se o PCP dispusesse das pessoas
sem o seu consen mento. Era – e é –, de facto, assim com
o voto de obediência dos que seguem a vida sacerdotal,
mas até mesmo aqui se pode parar quando se entende
ser esse o caminho correto.

Em segundo lugar, também refere que a Rússia é
um país enorme, com um modo diferente de viver e
pensar, em que as pessoas agem de outra forma, apesar
de também nos referir que um português e um russo,
colocados lado a lado, se entendem mui ssimo bem. Há
aqui uma espécie de contradição, embora sem grande
importância. De resto, conheço, apenas de vista e ao
sábado, mulheres russas, em geral bonitas, elegantes e
bem ves das, mas que de tanto nos conhecermos de
vista já nos cumprimentamos.
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Em terceiro lugar, entra finalmente no livro publi-
cado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um
livro que não deverei vir a ler, dado que é muito aper-
tado o intervalo de expecta vas desconhecidas sobre o
seu conteúdo. Nada é mais simples de es mar que o
conteúdo desta obra de José Milhazes.

Em quarto lugar, refere que existe uma grande falta
de informação sobre a Rússia, e por vezes há já estereó -
pos criados que dificultam ainda mais a compreensão
daquele país e do seu povo. Também acredito que muita
gente ainda pense que na Rússia se comem crianças, e
não faltará gente conhecida e culta a debitar o perigo
pu nista, que deverá ser, nos dias que correm, o ver-
dadeiro grande risco para a paz no mundo. E se existem
concidadãos nossos a perorar sobre este perigo, bom,
os jornalistas da nossa grande comunicação social são
nessa modalidade autên cas singularidades mundiais.
Jornalistas e polí cos, do Centro à Direita.

Em quinto lugar, uma nota muito interessante, porque
José Milhazes, pleno de razão, salienta que não existe
uma Europa, existem países europeus, e todos eles
têm as suas diferenças, sendo que a Rússia é um país
tão europeu como Portugal, com as suas especifici-
dades, mormente o seu gigantesco território. Pois
é verdade, caro leitor, aqui está uma facto raramente
referido entre nós, e que eu tantas vezes tenho apontado.

Em sexto lugar, Milhazes determinou-se a só tratar
certos temas, mas por razões de espaço. O problema é
que as situações tratadas são só casos em que a Rússia
é colocada como a culpada, nunca os mil e um casos em
que o Ocidente o foi. Bom, embora não tenha lido o livro,
nem vá lê-lo, a verdade é que a pergunta do entrevista-
dor ao redor desta questão confirma cabalmente o que
acabo de escrever. Sem espanto, José Milhazes diz ser
coisa conhecida o facto da existência de uma corrente
de revisionismo histórico que sublinha tanto a ajuda
ocidental que se esquece do papel sovié co na derrota
do nazismo. Conhecida? Mas por quem? Será que José
Milhazes discorda da evidência referida por José Pacheco
Pereira sobre o império da bola em Portugal? Sei eu, mais
uma ou duas centenas e pouco mais. As deturpações
históricas oriundas desse revisionismo são passadas de
modo subliminar, nos no ciários, nos textos de jornal e
em documentários televisivos.

Em sé mo lugar, o caso mais fantás co desta entre-
vista. Claro está que o pacto germano-sovié co foi

essencial para os líderes sovié cos, uma vez que no
Ocidente tudo foi sendo tolerado aos nazis, ao mesmo
tempo que se procurava levá-los a avançar sobre a Rússia
comunista. E foi o Ocidente que acabou por pagar a
fatura da sua criminosa maquinação. E muitos outros,
como se sabe.

Mas José Milhazes vai ainda mais longe, ao salien-
tar a inexistência de um acordo de não alargamento
da OTAN, que possa ter sido estabelecido entre a URSS
e os Estados Unidos. Pode até nem ter exis do, e é
até natural que Gorbachev, no mínimo, tenha sido um
idiota polí co. Mas a verdade simples de perceber é
que entre dois amigos não é preciso estar a colocar
armamento e alargamentos junto à fronteira atual da
Rússia. A grande diferença, que José Milhazes também
aqui não referiu, é que os Estados Unidos sonham ser os
senhores do mundo, coisa que a grande estratégia russa
não comporta. O sonho da pilhagem das riquezas russas
com impacto económico está mais vivo que nunca.

Em oitavo lugar, o segundo máximo desta entrevista de
Milhazes: discu r a questão do cerco russo não é sério,
tendo em conta a capacidade de destruição das armas
modernas, porque não significa nada ter um míssil na
fronteira da Rússia dada a capacidade de destruição
das armas existentes, até porque os mísseis que estão
na fronteira da Rússia também são visados em poucos
minutos. Bom, será agora o momento da Rússia colocar
os seus mísseis na Venezuela, ou no Equador, ou no
Brasil, porque para Milhazes tudo isso nada tem de mal.
E tanto assim que os Estados Unidos nem levantariam
obstáculos...

Em nono lugar, José Milhazes coloca esta pergunta
verdadeiramente santa: que interesse poderão ter os
Estados Unidos em atacar a Rússia? Pois, basta ouvir as
vozes de reputados senadores e generais e almirantes,
porque a resposta está lá. Mas existe uma razão maior e
mais forte, o que se percebe recordando o louco general
Cur s Le May: os líderes americanos, tal como boa parte
da sua sociedade, são loucos. Vivem aos ros a cada
dia que passa, havendo até um candidato presidencial
republicano – e não é Trump – que promete destruir
a máquina de cobrança de impostos. De molde que
se me suscita esta dúvida: será que Milhazes ainda
não se deu conta do estado de loucura da sociedade
norte-americana?

Em décimo lugar, o entrevistado brinda-nos com
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este mimo: há uma coisa que é fundamental, é que se os
outros fazem asneiras, não se deve repe r os mesmos
erros, sendo essencial olhar o Direito Internacional. Mas
não foi o nosso próximo Presidente da República que nos
contou que, desde o seu segundo ano de Direito que
sabe que o Direito Internacional Público só se aplica ao
sabor dos interesses dos poderosos?

Por fim, tudo o que está a passar-se, o caso do alarga-
mento da OTAN, o caso da Jugoslávia, o da Síria, etc..
Bom, nada é da responsabilidade do Ocidente, e em
par cular dos Estados Unidos. Pelo contrário, a exis rem
erros, ou responsabilidades, foram sempre russas. Ou,
vá lá, quase sempre. E também não deixa de ser muito
significa vo que José Milhazes se mostre tão favorável
à forma, em detrimento da livre escolha dos povos. E
porquê? Bom, porque esfrangalharíamos completa-
mente a Europa. Mas qual Europa? A minha União
Ditatorial dos Estados Decadentes Europeus, (UDEDE)?
A Europa que procura deitar abaixo um Governo e a
sua polí ca, só porque o programa não coincide com os
interesses que a comandam? A Europa onde uma criança
inglesa sem dinheiro para pagar uma refeição escolar é
servida com pão? Ou em que uma deputada negra é
tratada como empregada da limpeza pelos seus colegas,
aborrecidos com a atual entrada de tudo para a polí ca?

Enfim, tenho que ficar por aqui, porque o texto já
vai longo e só consegui aflorar metade da entrevista com
real interesse para ser dissecada. Para lá de cansar o
leitor, estou também já cansado. O que é desagradável,
porque a entrevista foi-me fazendo sorrir, embora pouco.
Nada de gargalhadas. As voltas que a vida dá.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

José Milhazes (2016-03-09 19:14:28)
Comentário que escrevi no Facebook sobre a sua longa,
mas infundada e mal-intencionada prosa: Mais um exemplo

pico de como se fala de livros (neste caso, "Rússia-UE: uma
parte do todo) que não se lêem e se falsificam declarações
alheias. Eu não li o livro, mas depois descobre que afinal o
autor escreve que a Rússia é a culpada de tudo. Não seria
de espantar as sentenças deste sr. Hélio Bernardes Lopes se
não vesse sido professor na Escola Superior da Polícia e não
escrevesse complexos ar gos sobre polí ca internacional.
Quer cri car o meu livro, vá ao Pingo-Doce e pague 3,5 euros
ou, então, sente-se a um can nho e leia gratuitamente, mas

leia antes de fazer correr a nta.
Apenas um exemplo de como certo po de intelectuais e
académicos tentam passar um atestado de idiota aos leitores:
"Sem espanto, José Milhazes diz ser coisa conhecida o facto
da existência de uma corrente de revisionismo histórico
que sublinha tanto a ajuda ocidental que se esquece do
papel sovié co na derrota do nazismo. Conhecida? Mas
por quem? Será que José Milhazes discorda da evidência
referida por José Pacheco Pereira sobre o império da bola em
Portugal? Sei eu, mais uma ou duas centenas e pouco mais.
As deturpações históricas oriundas desse revisionismo são
passadas de modo subliminar, nos no ciários, nos textos de
jornal e em documentários televisivos".
Se ele vesse lido o livro, teria lido: "Graças aos esforços
colossais dos soldados do Exército Vermelho e dos povos da
URSS em geral, bem como à preciosa ajuda em armamentos,
man mentos e combus vel dos Estados Unidos (no valor de
cerca de 11,3 mil milhões de dólares, ou seja, em preços de
2008, por volta de 138 mil milhões de dólares) e aos esforços
de guerra de outros aliados, foi possível derrotar as hostes de
Hitler e obrigar à sua rendição a 8/9 de Maio de 1945".
Este sr. está entre "duas centenas e pouco mais". Um génio!
Um iluminado!

Comemorações do Dia da Árvore em Bragança
(2016-03-09 09:38)

Comemorações do Dia da Árvore, que terá lugar no
dia 15 de março de 2016, a par r das 11:00 horas, na
Quinta do Rei em Bragança.
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A paixão da Física (2016-03-09 10:04)

Muito provavelmente também aconteceu consigo.
Há professores cuja influência nos acompanha pela
vida fora. Professores que, com o seu entusiasmo e
carisma contagiante, nos iluminaram o caminho, nos
ensinaram de forma apaixonante uma dada disciplina,
nos mostraram a beleza que há mesmo nas matérias
mais di ceis.
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Carviçais recebe Feira da Amendoeira em Flor
(2016-03-09 11:42)

No fim-de-semana de 12 e 13 de Março, a Junta de
Freguesia de Carviçais, com o apoio do Município de
Torre de Moncorvo, promove mais uma edição da Feira
da Amendoeira em Flor, junto ao an go Colégio.

PUB

266



Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A feira encontra-se aberta Sábado e Domingo, das 11h00
às 18h30. Aqui, os visitantes podem encontrar vários

pos de produtos regionais como pão, doces, vinho,
azeite, enchidos, queijos, compotas, mel, entre outros.

O ponto mais alto deste certame é a realização de
mais uma edição da Feira do Pão que tem lugar Sábado,
a par r das 14h30.

Haverá ainda a inauguração da escultura do "Neover-
raco", na Fraga da Urreta, assinalando a realização do
PAN Carviçais/Morille - Encontro Transfronteiriço de
Poesia e Arte de Vanguarda, que se realizou no ano
anterior,

[post _ad]

e que integrou uma oficina de escultura, mediante
soldadura e forja, dirigida por José António Elvira, com a
par cipação de estudantes de faculdades de Portugal e
Espanha.

A Feira da Amendoeira em Flor contará também
com animação, no Sábado, atuação de uma "Tuna
Académica", “Ti Cassiano" e "Fadinhos de José Pando", e
no Domingo, atuação da “Tuna Popular Lousense” e do
"Ti Cassiano".
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Filandorra dedica semana ao público infan l
(2016-03-09 11:51)

Depois de uma semana intensa em espectáculos para
o público escolar, a Filandorra arrancou ontem em
Alfândega da Fé com a segunda fase da inicia va Março
o mês do teatro dedicada ao público infan l.

[post _ad]

Os espectáculos Rober ces da escritora vila-realense
Luísa Dacosta e Os Músicos da Aldeia, com base no
conto dos Irmãos Grimm “Os Músicos de Bremen” vão
percorrer os palcos da região e “oferecer” às crianças a
magia do espectáculo: o sonho e o imaginário, a cor e a
magia do faz de conta.

Assim, e depois de ontem ter estado na abertura do
Fes val de Teatro de Alfândega da Fé com Rober ces
para o público infan l, espectáculo que contou com
a colaboração do Grupo de Teatro TAFÉ, os Robertos
também vão estar no Auditório do ACITICA, em Carrazeda
de Ansiães no dia 09 de Março, com duas representações
agendadas para todas as crianças que frequentam o
pré-escolar e 1º ciclo daquele concelho. Transformar um
dia sem escola numa festa é o mote deste espectáculo
que dá a conhecer às crianças os fantoches que noutros
tempos eram a atracção muito ansiada nas festas e
romarias, e que Luísa DaCosta recriou na obra Rober ces.
Actores e as marionetas de luva envolvem-se nas histórias
d’A Carochinha e O Freguês Caloteiro, num espectáculo
em que as crianças par cipam ac vamente.

Nos dias 10 e 11 de Março a Filandorra vai estar no
Teatro de Vila Real com o espectáculo Os Músicos da
Aldeia, com base no conto dos Irmãos Grimm “Os Músi-
cos de Bremen” um dos clássicos europeus da literatura
para a infância da autoria dos Irmãos Grimm, que conta
a história de quatro animais, o burro, o cão, o gato e
o galo que velhos e cansados, decidem fugir dos seus
donos (que os queriam matar) e par r para a cidade
para integrarem a Fanfarra Municipal…Neste espectáculo
actores/contadores e público reflectem em conjunto
sobre a velhice e a sua marginalidade, e celebram o
valor da amizade e a importância de ter amigos. Os
espectáculos vão ter lugar no Pequeno Auditório com
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sessões agendadas para as 14h30 do dia 10 de Março, e
10h30 e 14h30 na sexta-feira, dia 11.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A semana dedicada ao público infan l conta com o apoio
das Autarquias de Carrazeda de Ansiães e Vila Real a
par r do Protocolo de Cooperação que mantêm com
a Filandorra nos domínios da animação e formação de
públicos.

Março o mês do Teatro é uma inicia va anual da
Companhia para assinalar na região o Dia Mundial
do Teatro que se celebra a 27 de Março. A inicia va
arrancou no dia 29 de Fevereiro e apresenta até ao final
do mês uma programação variada des nada a públicos
dis ntos (infan l, escolar e público em geral) que, entre
espectáculos e animações, conta com mais de 25 acções
que percorrem sete distritos do norte do país (Aveiro,
Bragança, Coimbra, Guarda, Porto, Vila Real e Viseu).
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A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta
Ibérica: Des no turís co de excelência apresen-
tado na BTL 2016 (2016-03-09 11:59)

O stand do Turismo Porto e Norte de Portugal foi no
passado dia 3 de Março, o palco para a Presidente
do ZASNET e a Coordenadora da Reserva da Biosfera
Transfronteiriça (RBT MI) Meseta Ibérica apresentarem
este des no turís co de excelência a agentes de viagem
e hosted buyers, no âmbito da BTL 2016 – Bolsa de
Turismo de Lisboa.

O Chef Mauri com a colaboração da Escola de Hotelaria
Amar Terra Verde, de Braga fizeram as delícias dos
par cipantes proporcionando-lhes pela degustação uma
simbiose perfeita entre os produtos de qualidade da RBT
MI: Brigadeiros de Alheira de Mirandela, com azeite de
Salamanca e amêndoa da Terra Quente Transmontana;
Tapas de queijo de Zamora e Salamanca com enchidos da
Terra Fria Trasmontana e Zamora.

As provas de vinhos do Douro, Terras de Trás-os-Montes e
Arribes del Duero foram um êxito nesta jornada exclusiva
para profissionais do setor do turismo.

Esta foi mais uma das a vidades incluída no plano
de ação da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta
Ibérica, no trilho das Feiras Internacionais de Turismo.

O ZASNET AECT em comunicado agradece a colabo-
ração prestada pelo Turismo Porto e Norte de Portugal
e aos produtores que gen lmente cederam os seus
produtos para degustação.
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Encontro de Tunas Académicas em Torre de Mon-
corvo (2016-03-09 16:26)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo promove no
dia 12 de Março um Encontro de Tunas Académicas no
Cine-Teatro de Torre de Moncorvo.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A inicia va conta com a par cipação de quatro tunas,
entre elas Orxestra Pitagórica, HinoPortuna, InVinus Tuna
e Estudan na Feminina de Coimbra.

Durante a tarde haverá animação com as referidas
tunas no centro histórico da vila, sendo que uma se
deslocará à Feira do Pão, em Carviçais.

À noite decorrerá espetáculo no cineteatro, pelas
21h30.

A inicia va insere-se nas fes vidades da amendoeira
em flor, promovidas pela Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo.
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NORTE 2020 lança novos concursos para
apoiar ações cole vas de es mulo às empresas
(2016-03-09 16:35)

Dotação de 30 milhões de Euros para projectos que
se insiram na Estratégia Regional de Especialização
Inteligente.O NORTE 2020 (Programa Operacional
Regional do Norte 2014/2020) lançou quatro novos
concursos para apoiar acções colec vas de es mulo às
empresas.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

No total, estão a concurso até 13 de abril 30 milhões
de Euros para o cofinanciamento de inicia vas que
respondam a riscos e oportunidades comuns de um
conjunto alargado de empresas.

Dos novos apoios destacam-se 10 milhões de Euros
des nados à promoção do espírito empresarial em
territórios de baixa densidade. Neste concurso inclui-
se o apoio a acções de apoio ao empreendedorismo,
inicia vas de mentoring e coaching para apoio ao
desenvolvimento de ideias inovadoras e projectos de
suporte a infraestruturas de aceleração e incubação de
empreendedores.

[post _ad]

269

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Também com dotação de 10 milhões de Euros está em
aberto um novo concurso para a transferência de con-
hecimento cien fico e tecnológico. Podem candidatar-se
en dades como ins tutos vocacionados para a inves -
gação como, por exemplo, acções de demonstração ou
divulgação no tecido empresarial de soluções tecnológi-
cas.

As novas oportunidades abrangem, ainda, cinco milhões
de Euros para acções colec vas de internacionalização,
que assegurem a prospecção, o conhecimento e o acesso
a novos mercados, e cinco milhões para acções colec vas
de qualificação, tais como acções de informação sobre a
oferta portuguesa de bens e serviços.
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Saraivada (2016-03-10 09:14)

| Hélio Bernardo Lopes | Com o se quê de quase in-
acreditável, António Saraiva, líder da CIP, salientou
em entrevista de ontem que mais vale ter trabalho
precário do que desemprego. Respondia deste modo
a um estudo recente da CÁRITAS, a cuja luz o emprego
precário tem crescido ver ginosamente em Portugal,
um dos países da zona da lanterna vermelha neste
domínio.

Perante isto, a melhor resposta que António Saraiva
encontrou foi a de que mais vale ter trabalho precário do

que desemprego. Simplesmente, este é, digamos assim,
o primeiro termo de uma sucessão de miséria, porque se
é preferível ter trabalho precário a desemprego, também
o é ganhar metade do valor atual que nada. E quem diz
metade do valor atual, diz um quarto, ou um oitavo, etc..
Desde que o valor seja maior que zero e esteja ligado a
um qualquer po de trabalho, é, para António Saraiva,
sempre melhor.

Significa isto, pois, que uma família com dois de-
scendentes sempre estará melhor numa casa de duas
assoalhadas que numa de uma só. E nesta do que sob o
tabuleiro de uma ponte, ou aqui que ao ar livre. O que é
preciso é ir escapando.

O mais interessante destas inacreditáveis consider-
ações do líder da CIP é que ele, segundo o que lhe
pudemos ouvir, chegou a trabalhar no domínio da
construção naval, descendo ao porão de um navio com
malinha e marmita. Em todo o caso, nesse tempo que
então contestaria, António Saraiva viveria muito melhor
e com mais segurança na vida que aqueles para quem
defende – é o que realmente fez nesta entrevista – o
trabalho precário. Sim, porque pouquíssimo e inseguro
sempre é melhor que zero.

Estas palavras, se virmos bem, consentem tudo. Consen-
tem, por exemplo, o pagamento por parte de estagiários,
porque os mesmos estarão a aprender. Toleram uma
estrutura médica nacional para pobres, porque sempre é
melhor essa que não ter nenhuma. E consentem os mais
diversos sacri cios humanos sem lógica, porque também
os sírios, os iraquianos, os afegãos, etc., vivem como se
vê – e como a famigerada União Europeia deixa...–, pelo
que sofrendo um pouco menos já é melhor. Ou menos
mau.

Desde os meus oito anos que fui assis ndo, a dis-
tância, a discussões polí cas em minha casa. E quando
alguém defendia um golpe do povo, apoiado pelos
soldados, de pronto a minha mãe referia que isso seria
o pior, porque a primeira medida que fariam seria
promoverem-se a generais. No fundo, a célebre situação
do Dr. Mondinho, que pudemos ver na primeira série,
GABRIELA.

Aqui está a razão, caro leitor, para o supremo de-
sejo da Direita pela concertação social: o seu projeto não
é melhorar o bem estar e a dignidade de quem trabalha,
mas aceitar – e defender – a instalação de baixos salários
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e de uma legião de gente pobre, que facilmente acabará
por aceitar as miseráveis condições oferecidas pelos
patrões. Lá pelo meio, com probabilidade da ordem
de um por mil, acabará por surgir um outro seguidor
desta doutrina saraivista. Uma verdadeira saraivada, esta
entrevista.
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Carros e motas de outros tempos nas Amendoeiras
em Flor de Mogadouro (2016-03-10 09:53)

Já é o quinto ano que a Associação Cultural e Recrea va
de Macedo do Peso organiza o Passeio de Carros An -
gos, integrado no programa das Amendoeiras em Flor.

Um momento de convívio para os proprietários destas
preciosidades, mas também uma oportunidade para
a população apreciar verdadeiras jóias das indústria
automóvel.
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Com o S. Pedro a ajudar, a organização tem preparado
um dia em grande para os aficionados dos clássicos pelas
belíssimas paisagens do concelho de Mogadouro, agora
adornadas pelas amendoeiras em flor.

Às 9H00 são esperados os primeiros carros em Macedo
do Peso, de onde partem em direção a Viduedo por
voltas das 10 horas. Daí a caravana segue por Soutelo até
Mogadouro para uma paragem no Castelo e uma vista
única sobre a vila de Mogadouro. Segue-se uma visita
à sala de arqueologia e um Porto de Honra na Câmara
Municipal de Mogadouro. O passeio segue depois até ao
Azinhoso, onde os par cipantes poderão contemplar a
Igreja, o Pelourinho e o Museu de Arte Sacra.

A gastronomia é também um fator importante e
que nunca desilude por terras de Trindade Coelho. O
almoço será servido em Macedo do Peso pelos sócios
e sócias da Associação Cultural e Recrea va de Macedo
do Peso. Este passeio está reservado àqueles que
fizeram previamente a inscrição e estarão presentes 50
automóveis.

[post _ad]

Também há vários anos que o Motoclube “Os Templários”
de Mogadouro, organiza um pequeno passeio na altura
das Amendoeiras em Flor, mas em 2016 decidiram fazer
um encontro Motard. Sábado, dia 12 de março, a par r
das 14:00 horas há mostra das an gas ciquen nhas
e freestyle com o campeão mundial de stunt riding
Humberto Ribeiro.

A organização espera que cerca de 50 motas cheguem
a Mogadouro este fim de semana e se juntem aos
templários para dois dias dedicados às duas rodas.

A programação de sábado termina com um passeio
pelas artérias de Mogadouro, mas no domingo, a par r
das 11:00 horas, os Templários vão conduzir os forasteiros
num passeio pela freguesias de Mogadouro.
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Montes e Alto Douro
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Casa cheia na apresentação do novo livro de Tiago
Patrício (2016-03-10 10:07)

Tiago Patrício apresentou o seu novo romance “O Princí-
pio da Noite”, no passado dia 27 de Fevereiro, no au-
ditório da Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/ agopat.html
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O Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, iniciou a sessão referindo que a obra “é
de tal forma atual que parece que estamos a viver não no
mundo dos no ciários, mas sim no próprio mundo real
que hoje infelizmente nos perturba.”

O Professor Álvaro Teixeira Leonardo procedeu à ap-
resentação da obra classificando-a com uma obra

“construída de forma inteligente, perspicaz, estruturada
de forma sapiente e melancólica. Não é um livro com
uma história, mas que conta histórias, várias. Histórias
de encontros e desencontros, histórias que se cruzam e
se completam, que se contentam e que chocam.”

[post _ad]

Salientou ainda que “Tiago Patrício fala aqui de temas
da atualidade que estão na ordem do dia, a xenofobia,
o racismo, a intolerância, a aculturação, o fenómeno
migratório, os extremismos perigosíssimos e a dis-
criminação de minorias, males que corroem o mundo
ocidental.”

Tiago Patrício, referiu que “ regressar a Trás-os-Montes,
a este si o, não Moncorvo mas Carviçais, não apenas ao
sí o onde aprendi a escrever, mas onde aprendi a falar é
deveras importante.”

O público presente teve ainda a oportunidade de
colocar algumas questões ao autor, sendo que no final
este autografou os vários exemplares que o município
ofereceu a todos os par cipantes.

Luciana Raimundo
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Torneio Regional de Cadetes juntou 12 equipas e
mais de 200 atletas (2016-03-10 16:28)

Mais de 400 pessoas es veram presentes no passado
dia 5 de Março no Torneio Regional de Cadetes, nas
Piscinas Municipais Cobertas de Torre de Moncorvo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/natmon.html
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Neste encontro de escolas de natação par ciparam 12
equipas, entre elas a escola de natação de Torre de
Moncorvo, num total de 200 atletas. A abertura do
torneio contou com a presença do Vice-presidente da
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Victor Moreira,
que deu as boas-vindas a todos os presentes.

O torneio foi disputado a nível regional e des nado
ao escalão mais baixo da natação pura, os cadetes e

aos alunos das Escolas de Natação aderentes ao projeto
Portugal a Nadar, da Federação Portuguesa de Natação.

No final, foram entregues diplomas de par cipação,
sendo que os alunos que

[post _ad]

ob veram melhores resultados serão convocados para
um estágio a realizar no dia 22 de Março, em Torre de
Moncorvo.

De salientar o desempenho dos atletas da escola de
natação de Moncorvo, que conseguiram o melhor tempo
em algumas provas disputadas. A organização é da As-
sociação Regional de Natação do Nordeste com o apoio
da Federação Portuguesa de Natação e do Município de
Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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Páscoa com programa religioso e de animação em
Macedo de Cavaleiros (2016-03-10 17:10)

Celebração religiosa, exposições e muita animação,
compiladas num programa recheado da Semana da
Ressurreição a viver de 19 a 28 de março. A não
perder: o parque de diversões, para toda a família
(Diariamente), a Via Sacra ao vivo, que vai surpreender
pelo realismo (Dia 25), e a Queima do Judas (Dia 26).
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No Jardim 1º de Maio, diariamente, vai estar presente o
Parque de Diversões, com insufláveis, os surpreendentes
carrinhos de Páscoa e uma exposição de Ovos de Páscoa,
pelas associações do concelho. No dia 19, estão agen-
dadas a abertura de 3 novas exposições no Museu de
Arte Sacra e a atuação dos grupos da Casa do Professor
no Jardim 1º de Maio. Também, em frente aos Paços do
Concelho, nos dias 24, 25 e 26 decorrerá o Mercadinho
de Páscoa. Neste sábado (26), recria-se a tradição da
Queima de Judas, o traidor que entregou Jesus aos seus
captores.

O programa religioso da Semana da Ressurreição
inicia dia 20, com duas Eucaris as de Bênção

[post _ad]

de Ramos e a Procissão com o Andor do Divino Senhor
dos Passos. No dia 24 realiza-se a Missa Vesper na da
Ceia do Senhor, com o tradicional rito de Lava-Pés, no
dia seguinte a Via Sacra e no Domingo de Páscoa a Visita
Pascal e a Eucaris a na Igreja de Santa Maria da Igreja.

A Semana da Ressurreição é organizada pela Câmara
Municipal, em parceria com a Unidade Pastoral de
Macedo de Cavaleiros, Santa Casa da Misericórdia, Op-
eração Armórica, Casa do Professor, Cercimac e Jovens
Mic, e a colaboração da GNR, Bombeiros Voluntários,
Agrupamento 602 dos Escuteiros, AJAM e associações do
concelho.

Nélio Pimentel
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Finalmente! (2016-03-11 08:59)
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| Hélio Bernardo Lopes | Como usualmente, estou a
escrever este texto num dos meus cafés do dia-a-dia. E
– espanto dos espantos! – vai-se falando e tudo, com
exceção da mudança presidencial de ontem. Fala-se
de ter passado o frio, do jogo do Benfica na Rússia,
dos clubes que podem seguir-se com os vermelhos, de
meras questões pessoais, mas nada sobre a mudança
presidencial.

Uma realidade diária, mas a que é necessário juntar
que a idade média das onze pessoas presentes nas
conversas deverá andar pelos sessenta e oito ou setenta
anos. Das três jovens novas presentes numa outra mesa,
apenas conversas sobre aspetos profissionais e coisas ao
redor do que se contém em certa revista do social. Mas
vamos, então, à mudança presidencial de ontem.

Finalmente, os portugueses viram-se livres do Presidente
da República menos apoiado destes quase quarenta e
dois anos. Terei a oportunidade, se a saúde o permi r,
de dar à estampa uma obra sobre esta passagem de
Aníbal Cavaco Silva pelo alto cargo de Presidente da
República. Reitero agora, em todo o caso, o que escrevi
já por diversas vezes: podemos hoje comparar o Portugal
que nhamos quando entrou em Belém com o que nos
deixa dez anos depois. Um abismo!

Quanto ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o
seu primeiro dia como Presidente da República mostrou
profundas diferenças com a postura do seu antecessor.
Desde logo, o modo como deixou a casa que foi de seus
pais para se dirigir à Assembleia da República. Desde a
rua de S. Bernardo, passando pela da Imprensa e Calçada
da Estrela, por aí chegou ao local onde primeiro o vimos.
Uma a tude muito pica de si, sempre imprevisível, mas
procurando mostrar a sua função como algo que não vive
desligado da realidade das pessoas comuns.

Logo depois, o seu discurso, muito diferente do seu
antecessor. Na forma, como no conteúdo. Na forma,
porque não foi apenas uma espécie de estátua falante,
antes alguém que transmi u alma, tanto pela imagem
gestual como pelo es lo muito afirma vo. Falou como
um comandante e não apenas como um apontador de
realidades.

Foi, indiscu velmente, um discurso marcado por
brilhan smo e por conteúdo substan vo. E foi, por igual,
um discurso que terá gerado alguma vibração junto dos

que o acompanharam, bem como a esperança de quem
no mesmo encontrou um sinal de esperança e de desafio
forte às capacidades dos portugueses.

Já pela tarde, aquele encontro ecuménico que lhe
foi sugerido por Abdul Vakil. Foi, sem dúvida, um encon-
tro que bem pode servir ao mundo, repleto de espírito
pacífico e unificador, coisas cada dia mais raras no mundo
destes dias. Uma raridade que cresce sem parar e para
níveis que se aproximam de uma conflitualidade global e
desastrosa.

Este encontro, porém, foi de pronto aproveitado
para pôr em causa o caráter laico do Estado Português,
tentando tornar diferente o que é igual, ou seja laicidade
e laicismo. O fim deste, pretendido desde há muito pelos
católicos mais referentes no seio da nossa sociedade,
acarretaria sempre o fim, na prá ca, do caráter laico do
Estado Português. É essencial evitar esta deriva, porque
se a mesma vier a ser posta em prá ca, aí renascerá
a discriminação social por mo vos de opção religiosa,
incluindo a de não ter religião alguma. Uma coisa são as
referências católicas da generalidade dos portugueses,
outra a mordaça que sempre resultaria de se pôr um fim
no caráter laico do Estado, e tudo em nome do combate
ao dito laicismo...

A deposição de coroas de flores nos Jerónimos foi
um ato de grande significado, embora com pouco
impacto ao nível do tecido cole vo. Foi um ato que
deverá dar início a uma a tude de culto em favor da
nossa História e da nossa heroicidade, desde os casos
pessoais à gesta cole va. E foi com o intuito de manter
o Presidente da República junto dos portugueses que
à noite teve lugar o espetáculo que se realizou na
praça da Câmara Municipal de Lisboa. Um dia que teve
solenidade e vivência cole va. Assim os portugueses
saibam aproveitar esta onda de esperança que, depois
da nova e humanista ação polí ca do atual Governo, se
vê reforçada com as linhas gerais da a tude polí ca do
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Por fim, os seus atos polí cos mais próximos. Foi
excelente a decisão de operar uma espécie de nova
tomada de posse, mas agora no Porto. Cidade e centro
metropolitano da maior importância no País. Só alguém
verdadeiramente polí co e sensível à História e aos
sen mentos dos portugueses pode assumir uma tal
a tude polí ca com tanto significado. Depois, as duas
visitas de Estado já para este mês: de manhã no Va cano,
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com o Papa Francisco; à tarde em Madrid, com Filipe
VI. Conhecendo a História de Portugal, percebe-se o
significado e a importância destas duas visitas. Mas tam-
bém o que se vem anunciando sobre o Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades Portuguesas, a realizar
em Paris, e em que será convidado de Estado François
Hollande. Deverão seguir-se o Reino Unido, as an gas
províncias ultramarinas e a União Europeia.

O que o dia de ontem permi u perceber foi o abismo
polí co entre duas figuras muito referentes na sociedade
portuguesa da III República. Os portugueses esperam
agora que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não
impeça a demonstração prá ca da esperança surgida
com o atual Governo, por via da histórica coligação
operada.

A verdade é que não há bela sem senão. A condec-
oração de Aníbal Cavaco Silva com o grande colar da
Ordem da Liberdade só pode compreender-se como
mero ato protocolar, porque o Presidente da República
sabe bem que a grande maioria dos portugueses nunca
aprovaria uma tal decisão.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Torre de Moncorvo recebeu mais uma edição do
Fim de Semana Gastronómico do Borrego da Churra
da Terra Quente (2016-03-11 09:24)

Os restaurantes da vila de Moncorvo serviram nos dias
4, 5 e 6 de Março vários pratos confecionados com
borrego, nomeadamente assado no forno ou na brasa,
estufado, com arroz de miúdos, em ensopado ou em
caldeirada.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/fimsemgastre.html
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Como sobremesa os visitantes puderam provar os bolos
picos de amêndoa tão caracterís cos de Torre de

Moncorvo, como o bolo de amêndoa, os almendrados e
tarte de amêndoa.

Durante estes três dias os restaurantes aderentes
veram uma grande

afluência de visitantes, sendo que foram consumi-
dos mais de 120 borregos, num total de 1200Kg de
carne. Os visitantes puderam provar esta iguaria nos
15 restaurantes aderentes, em Torre de Moncorvo na
“Lareira”, “Piscinas”, “Jardim”, “Frango”, “Lagar”,

“Típico”, “Pizzaria Panorâmica” e “Taberna do Carró”, em
Carviçais no “Artur”, “Casa do Benfica de Carviçais” e “Co-
zinha Regional de Carviçais”, no Carvalhal no restaurante
“O Botelho”, no Larinho no “BÔcafé” e “Estação Bar” e na
Açoreira no “Café Restaurante Romanzeira”.

[post _ad]

Este evento gastronómico é já um sucesso na divulgação
dos pratos picos do concelho, nomeadamente do
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borrego, pois os animais são criados à base de pastos e
aba dos muito jovens, o que define e mantém o sabor
caraterís co desta carne, normalmente de cor muito
clara, tenra, sem gordura e extremamente saborosa.

Os Fins de Semana Gastronómicos do Borrego da
Churra da Terra Quente são organizados pela Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo e Associação de Com-
erciantes e Industriais de Moncorvo, com o apoio do
Turismo do Porto e Norte de Portugal, Douro Superior
Associação de Desenvolvimento e ANCOTEQ.

Luciana Raimundo
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Marcas clássicas versus tecnológicas: quem deve
conceber o automóvel do futuro? (2016-03-11 09:32)

No duelo que irá opor as grandes empresas tecnológicas
aos construtores de automóveis tradicionais, os segun-
dos conservam uma verdadeira legi midade.

Na sua maioria, os automobilistas portugueses consid-
eram que os construtores de automóveis são quem deve
conceber e propor uma viatura conectada (69 %). Os
especialistas de TI surgem em segunda posição, com 57
% dos portugueses a atribuírem-lhes a sua confiança, à
frente dos fornecedores de equipamentos automóveis
(33 %).

Os gestores de infraestruturas de transportes (estradas,
estacionamentos, estações de carregamento de veículos
elétricos) (19 %), os distribuidores/reparadores que
estão regularmente em contacto com os clientes au-
tomobilistas (17 %) e as empresas de telefones e de
telecomunicações (14 %) fazem também parte desta lista.

Tal como os portugueses, a generalidade dos auto-
mobilistas dos 15 países analisados pelo Observador
Cetelem consideram que as marcas clássicas possuem
mais legi midade para fazer progredir o automóvel. Em
média, 62 % dos automobilistas atribuem-lhes a sua
preferência na construção da viatura conectada, en-
quanto os especialistas de informação recolhem 46 % das
opiniões, seguidos pelos fornecedores de equipamentos
automóveis (36 %).

Mas em determinados países a compe ção entre
construtores tradicionais e gigantes técnicos arrisca ser
muito renhida. É o caso do Brasil e do México, onde
os consumidores são quase tão numerosos a colocar
a sua confiança nas grandes empresas de TI como nas
marcas clássicas. A China chega mesmo a reconhecer
mais crédito aos intervenientes do digital (63 %) do que
aos construtores de automóveis (53 %).

«A maioria dos automobilistas está ainda muito lig-
ada às marcas clássicas, mesmo nos países sem tradição
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na construção automóvel, como é o caso de Portugal.
É incontornável que os construtores tradicionais têm
trunfos sérios para enfrentar as grandes empresas tec-
nológicas neste duelo: possuem savoir-faire, experiência
e já começaram a reagir e acelerar na implementação
de estratégias que lhes permitam responder a esta
nova realidade», explica Diogo Lopes Pereira, diretor de
marke ng do Cetelem.

As análises económicas e de marke ng, bem como
as previsões foram efetuadas em colaboração com a
empresa de estudos e consultoria BIPE (www.bipe.com).
Os inquéritos de campo ao consumidor foram conduzidos
pela TNS Sofres, durante o mês de julho de 2015, em
quinze países (África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil,
China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão,
México, Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia). No
total, foram ques onados mais de 8.500 proprietários de
ma viatura adquirida nos úl mos cinco anos.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Percurso Pedestre e “Rota das Amendoeiras”
(2016-03-11 09:48)

A freguesia da Açoreira recebe no próximo dia 13 de
Março, Domingo, a I edição do passeio pedestre “ Rota
das Amendoeiras”. A concentração está marcada para
as 09h00 junto da an ga escola primária.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A Rota das Amendoeiras é um percurso pedestre que se
dis ngue pelas paisagens de amendoais que, durante os
meses de Fevereiro e Março, se cobrem de um manto
branco e rosado digno de admiração.

O percurso percorre os caminhos usados nas lides
agrícolas da população, onde se destacam vários pontos
de interesse, entre eles a an ga escola primária, Igreja
Matriz, Capela de Santa Bárbara, Casa da Família Ramiro
Salgado, Casa da Família Canijo, Capela Divino Espírito
Santo, Fontalém, Serra do Roboredo, Fraga da Pinga e
nabais.

[post _ad]

As inscrições são gratuitas e estão abertas até às 12h00,
de dia 11 de Março, no Setor do Desporto da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo, Loja Intera va de
Turismo e Junta de Freguesia da Açoreira.
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A inicia va é da Junta de Freguesia da Açoreira e
conta com o apoio do Município de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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A frágil condição humana (2016-03-11 10:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Há umas semanas escrevi um
texto, que in tulei, COISAS DA LUTA POLÍTICA, ao redor
das mais recentes descobertas sobre a colaboração
de Lech Walisa com o serviço secreto polaco da época
comunista. Um texto onde mostrei a lógica dessa colab-
oração, bem como a quase certa causa da sua mudança.

Passaram, porém, as semanas que refiro ao início, e
aí nos surgiram novas confirmações da realidade de-
scoberta e já pra camente confirmada. E, como me
parece evidente, os livros de História sempre terão de
recordar Lech Walesa e o seu Solidariedade. Mas por
igual acabarão por tratar o caso que se tornou já claro:
consoante o vetor resultante, assim Walesa se dire-
cionava e assumia um sen do polí co. Se o comunismo
parecia estar de perda e cal, ele colaboraria com a polícia
polí ca. Se um papa polaco desenvolvia a sua ação em
Roma, ele deverá ter percebido que o tempo poderia

dar-se ares de mudança.

Acontece que Czeslaw Kiszczak, an go Ministro do
Interior da Polónia, faleceu há uns meses poucos, assim
colocando Walesa de novo à beira do abismo. Um abismo
que se foi abrindo por via da ação de Piotr Naimski, que
foi o líder dos serviços secretos que ajudou a descobrir
quem nha colaborado com a polícia polí ca comunista,
ajudado aí por Antoni Macierewicz, an go membro do
Solidariedade. Ob veram, deste modo, uma lista com
mais de seis dezenas de an gos colaboradores da polícia
polí ca comunista, que incluía Lech Walesa, designado
pelo nome de código, Bolek.

Será agora interessante estar atento ao que vai seguir-se,
de modo a poder perceber se, de facto, na livre Polónia
destes dias – é piada, claro – a lei é igual para todos. De
um modo muito geral, por quase todo o mundo não é tal
que tem lugar, pelo que o que deste caso vier a sair será
muito significa vo.

Existe já uma obra publicada sobre a colaboração
com a polícia polí ca na Polónia. Este livro mostra,
precisamente, as provas que incriminam Lech Walesa. O
tal Prémio Nobel da Paz... Felizmente, para lá de nada
dever vir a acontecer-lhe, ainda teve a sorte de, estando
zangado com um dos Kaczinsky, não ter sido convidado,
assim não falecendo no desastre do avião que levava a
comi va polaca à cerimónia do massacre de Katyn.

Enfim, Walesa já disse tudo e o seu contrário ao re-
dor deste caso, desde uma explicação infan l à completa
negação. As coisas da luta polí ca mostram, quase
sempre, a frágil condição humana.
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Município de Macedo de Cavaleiros abre candi-
daturas para Bolsas de Estudo no Ensino Superior
(2016-03-11 10:08)

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros procura
simplificar ao máximo as candidaturas para a atribuição
das [1]Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Superior ,
cujo período decorre de 14 de março a 8 de abril.
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Além da possibilidade de entrega da documentação pres-
encialmente, no balcão de atendimento, onde é prestada
toda a informação necessária, os estudantes podem
submeter a sua candidatura num processo integralmente
pela internet.

Inicialmente, cada estudante deverá fazer o seu reg-
isto nos “Serviços Online”, no separador “Balcão Virtual”,
bem visível no cabeçalho principal do website do Mu-
nicípio. Os serviços da autarquia farão a validação
do u lizador e enviarão a auten cação no período de
expediente, entre as 09:00H e as 16:00H.

[post _ad]

Segue-se um todo o processo é muito intui vo
e rápido. O estudante deverá clicar em “Entre-
gar”>”Formulários”>”Educação”>”Bolsas de Estudo
para Alunos Matriculados no Ensino Superior”. Segue-se
o requerimento, pré-preenchido automa camente,
devendo ser anexados os documentos solicitados,
previamente digitalizados. Depois, os serviços farão a
no ficação da conformidade da candidatura, que será
analisada posteriormente, após 8 de abril.
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Autarquia pretende realizar o maior desfile de sem-
pre de Capas de Honra (2016-03-11 11:46)

A Câmara Municipal de Miranda do Douro vai promover
um dos seus maiores ícones locais. No dia 19 de março
a cidade raiana realiza um desfile de pessoas trajadas
com a Capa de Honras Mirandesa, uma inicia va que
pretende promover o concelho e a sua cultura.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

"A Capa de Honras é um ícone da iden dade mirandesa
e, por esse mo vo, apelamos aos proprietários para
trazerem as suas capas para fazermos, em conjunto, o
maior desfile de sempre, onde esta peça de vestuários
será o principal mo vo de atracção", disse à Lusa o
presidente da câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes.

A Capa de Honras é uma peça de vestuário que ape-
nas é usada em ocasiões especiais. Trata-se de um
artefacto em burel feito de forma artesanal e que requer
um elevado número de horas devido à minucia como é
confeccionada.
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[post _ad]

No próximo dia 19 de março o município vai fazer uma
"Exaltação da Capa de Honras Mirandeses”, cerimónia
pública onde deverão par cipar representa vas dos
territórios de Aliste e Zamora, em Espanha.

"O obje vo da inicia va é também preservar e recu-
perar este património, associando-o também às regiões
espanholas de Aliste e Zamora e, ao mesmo tempo,
perceber o número de Capas de Honra existentes no
território", declarou o autarca Artur Nunes, citado pela
agência Lusa.

Na verdade, não é conhecido o número exacto de
Capa de Honras que existem no concelho, sendo esta
assumida como um valor familiar que é herdada e que
por tal mo vo passa de geração para geração.

O desfile do próximo dia 19 de março pretende re-
unir em Miranda do Douro o maior número possível de
exemplares.
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Alfândega da Fé celebra VII Semana da Proteção
Civil (2016-03-12 10:08)

Alfândega da Fé celebra, de 14 a 18 de março, a VII
Semana da Proteção Civil. A inicia va, organizada
pela Câmara Municipal, através do Gabinete Municipal

de Proteção Civil, conta com a parceria de diversas
en dades e ins tuições.
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Uma colaboração que tem como obje vos: informar
e sensibilizar a população para temá cas como a pre-
venção, segurança e autoproteção em situações de risco.
Para tal, ao longo destes dias, vão ser desenvolvidas um
conjunto de ações e a vidades.

A VII Semana da Proteção Civil inicia-se com uma
ação de formação sobre Socorrismo, a cargo da Del-
egação da Cruz Vermelha de Alfândega da Fé. Neste
mesmo dia a GNR leva a cabo uma ação de fiscalização
na Escola EB1 de Alfândega da Fé.

A prevenção de incêndios florestais também vai estar em
destaque com a realização de ações de sensibilização nas
freguesias de Sendim da Serra, Valverde e Vilarelhos- 15
e 17 de março às 16h00-. O Grupo de Intervenção de
Proteção e Socorro da GNR (GIPS) vai dar-se a conhecer
com a realização da Sessão “GIPS: Uma força Preparada
para as Catástrofes”- 15 de março, das 11h00 às 13h00,
no auditório do agrupamento de escolas-.

[post _ad]

Durante esta semana há também lugar para a demon-
stração e exercício de salvamento em grande ângulo,
no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da
Fé- 16 de março das 10h00 às 17h00-. No mesmo dia, a
equipa de saúde escolar realiza uma apresentação sobre
consumos nocivos- auditório do agrupamento de escolas,
das 14h00 às 16h00-.

O encerramento da VII Semana da Proteção Civil
faz-se na freguesia de Sambade com a demonstração de
meios dos vários agentes da proteção civil e as comemo-
rações do dia Mundial da Floresta e dia Mundial da Água.
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Sónia Salvador
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Forever young (2016-03-14 08:05)

| Tânia Rei | De todas as coisas que fiz na minha curta
vida, ser adulta é a pior delas todas. A mais di cil, e
a que me consume mais tempo e recursos. Já superei
medos, parvoíces e amores, mas ainda não consegui

perceber, em boa verdade, se já sou adulta ou não.

Há aquela expressão dos “jovens adultos”, só que,
quando olho para o Cartão do Cidadão percebo que,
se calhar, me devia deixar dessas aventuras do “ser
jovem”, e começar a ter outra postura na vida. Por
outro lado, agora parece que com isto de haver novos
paradigmas sociais, envelhecemos mais tarde. Como um
elixir milagroso. E por isso, temos mais tempo para andar
a vadiar no reino juvenil.

Pensei, em complemento à primeira ideia, começar
a deixar os ténis de parte, e andar sempre de saia ou
ves do, e de blusas sóbrias. Também não resultou.
Fiquei a sen r-me tão adulta como antes.

Depois, pensei, repensei e olhei para o umbigo, mas pela
parte de dentro, a que não se vê, e deduzi, pelo que lá
encontrei, que sou crescida, já. “Tudo está consumado”,
à semelhança daquela passagem bíblica, carregada
de pesar. É que sermos arrancados do nosso lado de
adolescentes dói, es ca a alma até ao inimaginável.

Achar que se é adulto, e não se ter a certeza, é como ir
ao supermercado comprar uma manga. Por mais que se
apalpe e cheire, só quem come mangas pode perceber o
que tem à frente. Nesse dia, da introspecção, sen que
comprei uma manga tão verde, mas tão verde, que vai
demorar uma eternidade a amadurecer.

Não sei se ser adulto é importante, ou necessário.
Em boa verdade, nem sei como é. É ser responsável? Ter
contas para pagar? Ganhar dinheiro para pagar as ditas
contas, e comprar uma casa e um carro? É casar e ter
filhos? É ser um profissional de sucesso? É começar a
achar que se está velho para andar de All Star?

Não sei.

Chego à conclusão de que nem quero saber. Xô
vida de adulto, xô! Pára de me zumbir aos ouvidos, de
me morder os calcanhares. Fica lá bem longe! Se calhar,
até é possível ser-se adulto sem sequer o saber. Algo
inato, que já trazemos de fábrica, e que, a dada altura,
salta como um daqueles bonecos enfiados em caixas
de madeira, que têm uma mola. Depois, só temos de
carregar na cabeça do boneco, para o enfiar dentro da
caixa de novo, e fechar. Aposto que até tem escrito
“abrir em caso de necessidade, ou depois dos 40, caso
não abra até lá (deixa de ser criançola, que já é tempo)”.
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Felizmente, e como os 40 são os novos trinta, ainda não
encontrei a minha caixa, ou as instruções.

Por isso, para já, nem procuro a caixa, que deve es-
tar longe, e fujo do mundo dos crescidos. É que acho que
já espreitei pela fechadura, e não gostei do que vi.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

As incompa bilidades (2016-03-14 08:18)

| Hélio Bernardo Lopes | Volta que não volta, surge
à super cie da nossa vida polí ca o problema da
incompa bilidade do exercício de cargos públicos com
outras funções, ou o desempenho destas na sequência
da saída da área das funções de soberania. A situação,
em todo o caso, mesmo que porventura retocada, fica
na mesma.

Esta realidade é mui ssimo nossa, pelo que se vai
mantendo apesar das mil e uma vicissitudes que se tem
podido observar. O mais espetacular, porém, é ouvir
a nossa classe jornalís ca, como por igual os nossos
comentadores, explicarem esta inacreditável dedução:
se se for chamado à governação, é para trabalhar na área
que se domina, portanto, depois de sair, vai-se para uma
área que não se domina?

Esta argumentação não resiste a uma observação
superficial, para o que basta recordar os casos de José
Mariano Gago, Maria de Lurdes Rodrigues, Nuno Crato,
António Correia de Campos, etc.. Todos regressaram às
áreas que eram as das suas profissões. E o mesmo se deu
com João Salgueiro, Fernando Teixeira dos Santos, José

Pedro Aguiar-Branco – quando foi Ministro da Jus ça –,
assim vindo a ser com Francisca van Dunem e todos os
restantes.

Veja-se, por exemplo, o caso desta úl ma. Admita-
se que, de forma completamente legal, o Ministério da
Jus ça, liderado por Francisca van Dunem, aprovava
tarefas no valor de duzentos milhões de euros a certa
empresa, até sem concurso. Bom, não poderia deixar
as suas atuais funções para ingressar na administração
da referida empresa, deixando a função de procuradora.
Mas só dessa, ou de uma outra em situação juridica-
mente similar.

Isto mesmo se dá com Maria Luís Albuquerque: ela
pode vir a exercer funções, e de imediato, como admin-
istradora da SIC, ou da RTP, ou da TVI, ou do Benfica,
ou mesmo de um grande banco norte-americano, mas
nunca se essas ins tuições vessem tratado com a an ga
Ministra das Finanças em negócios duros em Portugal. E
pode também voltar para a sua universidade, onde regia
uma ou mais disciplinas. E também pode ingressar na
TAP, ou numa grande cadeia de hotéis que a convide para
a administração do grupo.

Claro que a ida para a empresa ora em causa sem-
pre teria de criar perturbação, até pelo que a mesma
já expôs publicamente pretender de Maria Luís Albu-
querque. Tudo isto mostra o modo muito irresponsável
como a grande comunicação social aborda esta realidade
já muito an ga: é mau, há que mudar, mas não se pode
mudar...
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Torre de Moncorvo comemora feriado municipal no
dia de São José (2016-03-14 09:13)

A Comissão de Festas de S. José organiza com o apoio
do Município de Torre de Moncorvo as comemorações
do dia do Município e Fes vidades de S. José em Torre
de Moncorvo, no próximo dia 19 de Março.
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O programa tem início às 09h30 com o hastear das Ban-
deiras Nacional e do Município, nos Paços do Concelho,
com a par cipação da Escola Municipal Sabor Artes,
Agrupamento de Escuteiros 788, Corpo dos Bombeiros
Voluntários de Torre de Moncorvo e Corpo de Destaca-
mento da G.N.R de Torre de Moncorvo.

Às 10h00 decorre a procissão com a imagem de S.
José da Capela de Nossa Senhora de Fá ma para a
Igreja Matriz, acompanhada pela Banda Filarmónica de
Carviçais, seguida de missa solene em honra de S. José,
presidida por sua excelência D. José Cordeiro Bispo de
Bragança Miranda.

Durante a tarde, tem lugar nos Paços do Concelho a
cerimónia de homenagem aos funcionários do Município
Aposentados e a celebração de protocolos com as Juntas
de Freguesias, Ins tuições e Associações do concelho. Às
16h00, será inaugurado o monumento de “Homenagem
aos Artesãos do Ferro”, na rotunda do Prado de Baixo.

[post _ad]

Às 17h30 realiza-se a procissão em honra de S. José,
acompanhada pelos padroeiros da freguesias, Banda
Filarmónica de Carviçais, Corpo de G.N.R, Corpo dos
Bombeiros Voluntários de Torre de Moncorvo e Agrupa-
mento de Escuteiros de Torre de Moncorvo.

À noite, pelas 21h30, tem lugar um concerto com a
Escola Municipal Sabor Artes e com Tiago Be encourt,
no Largo General Claudino, seguido de uma sessão de
fogo-de-ar cio e fogo preso.

Luciana Raimundo
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Haja Luz nas Escolas (2016-03-14 09:20)

Em Portugal, o Ano Internacional da Luz (AIL2015) con-
nua a ser comemorado até ao final do presente ano

lec vo, ou seja até Junho próximo. Várias inicia vas
em torno da luz e das tecnologias baseadas na luz vão
ocorrer um pouco por todo o país e o leitor pode saber
delas consultando o [1]site do AIL2015 .

[post _ad]

Um dos principais projectos de âmbito nacional que
con nua a ocorrer é o designado por “Haja Luz nas
Escolas”. Este, conta com um programa especial de
ac vidades dedicadas às Escolas, professores e alunos
do Ensino Básico e Secundário. Teve início em Março de
2015 e prolonga-se, como já se disse, até Junho deste
ano.

Em que é que consiste este projecto? No âmbito
do Ano Internacional da Luz, inves gadores cien stas
disponibilizam-se para ir às escolas realizar palestras
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e/ou workshops em temas relacionados com a Luz
e Tecnologias baseadas na Luz. Essas a vidades são
palestras, workshops, oficinas, LIGHTtalks, formações,
manuseamento de Kits e visitas a uma exposição. As
palestras/workshops são gratuitas para as Escolas, tendo
estas que as solicitar através do preenchimento de um
pequeno formulário que se encontra no site do AIL2015:
h p://ail2015.org/index.php/palestras-e-workshops/.

Neste site do Ano Internacional da Luz pode ler-se
que “o projecto tem como principal obje vo envolver
a comunidade escolar nacional nas comemorações do
Ano Internacional da Luz e desta forma tornar clara a
importância da Luz na sociedade e nas várias áreas do en-
sino formal. Durante este projeto têm sido dinamizados
vários pos de a vidades de modo a promover, junto
dos alunos, o conhecimento sobre a luz e as tecnologias
baseadas em luz, bem como possibilitar junto destes,
a realização de trabalho laboratorial e o contacto com
tecnologia atual, de forma a fomentar o saber fazer e o
ensino experimental das ciências.”
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No âmbito deste projeto, que tem envolvido dezenas
de professores e inves gadores, já foram realizadas, no
presente ano lec vo, 57 palestras em Escolas de todo
o país. Estão já confirmadas mais 22 palestras até ao
final do presente ano lec vo. Exemplos das palestras
que se encontram disponíveis neste projecto são, entre
outras: “A pele: à luz da cor”, por Sara Mira; “Lasers
super-intensos: nas fronteiras da sica”, por Gonçalo
Figueira; “A luz na terra e no universo”, por Máximo
Ferreira; “Comunicar através da luz”, por Mário Fernando
dos Santos Ferreira; “Iluminação led: bene cios e de-
safios”, por Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira André;
“Moléculas pela luz das estrelas”, por Paulo Ribeiro-Claro;
“O maravilhoso mundo das comunicações ó cas”, por
Paulo André;“O sol e a luz: a fuga dos fotões!”, por Ivone
Fachada; “Qual é a luz mais brilhante?”, por Gonçalo
Figueira; “O que é a luz?”, por António Piedade; “A luz, a
química dos pirilampos e outras curiosidades de química”,
por João Carlos de Matos Paiva ou Carla Morais; “Luz e
holografia”, por Pedro Pombo.

Con nuemos a celebrar, com esta variedade e quali-
dade, o Ano Internacional da Luz!

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Hernâni Dias defende medidas para evitar que os
portugueses se abasteçam de combus veis em Es-
panha (2016-03-14 09:42)

Menos 35 cên mos por litro no preço da gasolina é
um dos mo vos que está a atrair os portugueses que
vivem na zona transfronteiriça para se abastecerem de
combus veis no país vizinho. A diferença é significa va
e a fuga dos portugueses para Espanha está a afectar a
economia portuguesa.

Hernâni Dias defende medidas para evitar que os por-
tugueses se abasteçam de combus veis em Espanha

PUB
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Tal facto já levou o Ministro da economia, Caldeira Cabral,
a apelar ao "civismo" de quem vive na fronteira, pedindo
para não abastecerem em Espanha, porque, lembrou,
são os impostos que servem para financiar os nossos
serviços públicos.

Mas o apelo parece não ter do nenhum efeito e
os portugueses con nuam a ir a Espanha para encher
os depósitos dos seus automóveis. Contas feitas, o acto
rende, e bem, ao bolso de quem lá vai.

Perante esta realidade também o presidente da Câ-
mara de Bragança, Hernâni Dias, já reagiu, defendendo
que mais do que apelos são necessárias medidas para
evitar que os portugueses vão a Espanha abastecer
combus vel e fazer compras.

O autarca manifesta-se perante um quadro que está
a afectar significa vamente a economia local, uma vez
que Bragança é uma zona de fronteira, o que torna mais
fácil a fuga de automobilistas para o país vizinho para se
abastecerem de combus veis.

Em declarações à Lusa, o autarca de Bragança de-
fendeu que "mais do que apelar a que as pessoas não
vão, faz sen do tomar medidas que não mo vem as
pessoas a ir".

[post _ad]

Hernâni Dias defende que "seria algo de muito posi vo
criar condições para que as pessoas não vessem ou não
se sen ssem obrigadas a deslocarem-se para Espanha
porque tudo que tem a ver com dinheiro e com a
poupança dele, obviamente que é um atrac vo para as
pessoas", declarou à Agência Lusa.

Segundo o autarca “devia haver uma atenção espe-
cial para os territórios de fronteira no sen do de terem
algum po de incen vos sobre essa matéria para que
não se vissem obrigados a deslocarem-se para o lado
espanhol, fazendo com que a economia de lá floresça e a
de cá comece a morrer ainda mais".

"Se eu souber que vou comprar combus vel, encho

o depósito com menos dinheiro e ainda consigo fazer
outro po de compras (...) isso só beneficia a economia
espanhola e é uma perda efe vamente para Bragança,
para a economia local, para os comerciantes, para
aqueles que durante o ano inteiro dão o seu contributo
para o desenvolvimento e para a economia nacional",
considerou, citado pela Lusa.
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FabLab IPB está entre os primeiros FabLabs
Portugueses na rede mundial de FabLabs
(2016-03-14 15:55)

O FabLab do Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB)
foi integrado na rede mundial de[1] FabLabs , desde o
inicio deste mês de março, cons tuindo o 11º FabLab
português com este reconhecimento.

Foto:[2] facebook FabLab IPB

PUB
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Um FabLab é um laboratório de fabricação digital, com
base no fabrico adi vo que permite o fabrico rápido
de protó pos, que pretende democra zar o acesso a
invenções pessoais e colabora vas através de tecnologias
digitais para criar “quase tudo”.

O conceito é pensado para servir a comunidade, fo-
mentando a educação técnica informal, criando as
condições ideais para a criação de um lugar frequentado
por fazedores: movimento “maker”. Os projetos são con-
cebidos em computador e posteriormente materializados
em 3D u lizando as máquinas existentes, assegurando-se
assim uma aprendizagem assente no “Learn by Doing”
e que apoia a metodologia de ensino “Project-Based
Learning”.

Os primeiros passos do FabLab IPB ocorreram em
abril de 2014, com o total apoio da Ins tuição onde está
inserido, dispondo atualmente este laboratório, para
além da impressão 3D, ferramentas como fresadoras
de pequeno e grande porte, torno mecânico, máquina
de corte e gravação a laser, corte de vinil, scâner para
digitalização 3D entre outros equipamentos.

[post _ad]

Estando o FabLab IPB integrado no ambiente académico
do Ins tuto, um dos obje vos é dar apoio, com os recur-
sos e competências adequadas ao ensino e a algumas
áreas da inves gação, estando neste momento focado
na inves gação e no apoio à realização de projetos
académicos. "Pretendemos criar ligações entre o IPB e
a comunidade em áreas como arquitetura, engenharia,
tecnologias da saúde, artesanato, design, entre outros,
privilegiando sempre a Imaginação e a Inovação", refere
os responsáveis do projeto.

Finalmente, e talvez o mais importante no atual mo-
mento, o FabLab IPB está comprome do com a Estratégia
Nacional para o Empreendedorismo, Startup Portugal,
colaborando com associações empresariais e em parceria
como Rede Nacional de Incubadoras, contribuindo com
o seu saber fazer para o desenvolvimento do país.

Querendo chegar a toda a [4]comunidade Brigan na e
não só, os responsáveis por este projeto convidam todos
a visitarem este espaço na [5]Escola de Tecnologia e
Gestão do IPB .
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Câmara Municipal de Bragança toma posição sobre
o Aumento do Imposto sobre Produtos Petrolíferos
(2016-03-14 16:20)

Foi aprovada em reunião de câmara realizada hoje,
14 de março de 2016, sob proposta do Presidente da
Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias, [1]uma
tomada de posição sobre o Aumento do Imposto sobre
Produtos Petrolíferos e o impacto nos territórios de
baixa densidade , na qual se propõe que sejam tomadas
medidas efec vas no quadro da Proposta do Orçamento
de Estado para 2016.
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A proposta defende uma forma de discriminar posi va-
mente as empresas que estão sedeadas ou desenvolvem
a sua ac vidade no território do interior transfronteiriço,
em sede de IRC, IRS e IVA, assim como baixar os impostos
sobre os produtos petrolíferos para valores que asse-
gurem que os combus veis de um e do outro lado da
fronteira sejam comercializados a igual valor.

A tomada de posição sobre o Aumento do Imposto
sobre Produtos Petrolíferos e o impacto nos territórios de
baixa densidade será enviada ao Presidente da República,
ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Economia e às
principais en dades, ins tuições e empresas locais e
regionais, bem como aos meios de comunicação social
regionais e nacionais.
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francisco madruga (2016-03-15 16:07:42)
Poderia começar por propor o fim das ligações aéreas para 3
pessoas e u lizar essas verbas para apoiar a região! Isso sim,
eram propostas sérias e constru vas!

Amílcar Paulo foi homenageado em Freixo de Es-
pada à Cinta (2016-03-14 19:54)

O estudioso do povo judeu em Portugal e no estrangeiro,
Amílcar Paulo, foi homenageado no dia 12 de Março
num evento inserido no ciclo de conferências “Ilustres
Desconhecidos” organizado pela Câmara Municipal de
Freixo de Espada à Cinta.

Amílcar Paulo foi homenageado em Freixo de Espada à
Cinta

[post _ad]

Artur Parra, Vice- Presidente da Câmara com o pelouro
da Cultura, iniciou a conferência com a apresentação
dos convidados e leu, a pedido de Margarida Ferreira,
autora da tese de mestrado “Amílcar Paulo, Uma Vida
na Defesa de um Povo Proscrito” algumas passagens
deste mesmo trabalho que refletem o percurso da vida e
obra deste autor, em Portugal e além fronteiras. ciclo de
conferências “Ilustres Desconhecidos” organizado pela
Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta.

A “luta” de Amílcar Paulo, pela história e importância do
povo judeu, foi lembrada por todos os intervenientes
fazendo jus ao reconhecimento merecido desta figura
que está incontornavelmente ligada à história de Por-
tugal e das suas gentes. “Faz parte do nosso governo
autárquico organizar estas homenagens que resultam
em momentos de par lha com os nossos concidadãos.
Ao prestar homenagem, a quem com os seus feitos e
percursos ergueu mais alto o nome de Freixo de Espada à
Cinta, estamos simultaneamente a evocar a força cole va
de da nossa terra”, lembrou Maria do Céu Quintas,
Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada
à Cinta. ciclo de conferências “Ilustres Desconhecidos”
organizado pela Câmara Municipal de Freixo de Espada à
Cinta.
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António Pimenta de Castro, autor de vários trabalhos so-
bre o percurso dos Judeus, nomeadamente em Lagoaça,
referiu também a importância de Amílcar Paulo dizendo
ser “um autor que merece ser lembrado e louvado pela
sua obra”. Sendo também um autor que muito aprecia,
António Pimenta de Castro referiu-se à temá ca sobre
Guerra Junqueiro e o facto de este, ser ou não de origem
judaica, cuja resposta está convencido que seja afir-
ma va. ciclo de conferências “Ilustres Desconhecidos”
organizado pela Câmara Municipal de Freixo de Espada à
Cinta.

O estudioso do povo judeu em Portugal e no estrangeiro,
Amílcar Paulo, foi homenageado no dia 12 de Março
num evento inserido no ciclo de conferências “Ilustres
Desconhecidos” organizado pela Câmara Municipal de
Freixo de Espada à Cinta. ciclo de conferências “Ilustres
Desconhecidos” organizado pela Câmara Municipal de
Freixo de Espada à Cinta.

Artur Parra, Vice- Presidente da Câmara com o pelouro
da Cultura, iniciou a conferência com a apresentação
dos convidados e leu, a pedido de Margarida Ferreira,
autora da tese de mestrado “Amílcar Paulo, Uma Vida
na Defesa de um Povo Proscrito” algumas passagens
deste mesmo trabalho que refletem o percurso da vida e
obra deste autor, em Portugal e além fronteiras. ciclo de
conferências “Ilustres Desconhecidos” organizado pela
Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta.
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A “luta” de Amílcar Paulo, pela história e importância do
povo judeu, foi lembrada por todos os intervenientes
fazendo jus ao reconhecimento merecido desta figura
que está incontornavelmente ligada à história de Por-
tugal e das suas gentes. “Faz parte do nosso governo
autárquico organizar estas homenagens que resultam
em momentos de par lha com os nossos concidadãos.
Ao prestar homenagem, a quem com os seus feitos e
percursos ergueu mais alto o nome de Freixo de Espada à
Cinta, estamos simultaneamente a evocar a força cole va
de da nossa terra”, lembrou Maria do Céu Quintas,
Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada
à Cinta. ciclo de conferências “Ilustres Desconhecidos”

organizado pela Câmara Municipal de Freixo de Espada à
Cinta.

António Pimenta de Castro, autor de vários trabal-
hos sobre o percurso dos Judeus, nomeadamente em
Lagoaça, referiu também a importância de Amílcar Paulo
dizendo ser “um autor que merece ser lembrado e
louvado pela sua obra”. Sendo também um autor que
muito aprecia, António Pimenta de Castro referiu-se à
temá ca sobre Guerra Junqueiro e o facto de este, ser
ou não de origem judaica, cuja resposta está convencido
que seja afirma va. ciclo de conferências “Ilustres
Desconhecidos” organizado pela Câmara Municipal de
Freixo de Espada à Cinta.

Joana Vargas
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Grupo Despor vo de Bragança: “Pizzi é o nosso
grande orgulho” (2016-03-14 21:47)

O Grupo Despor vo de Bragança é uma das 16 equipas
que disputa a Fase de Subida do Campeonato de Portu-
gal Prio. Conheça alguns dados históricos da equipa e
as expeta vas do clube para esta época nas palavras do
presidente, do treinador e do capitão de equipa.
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Manuel Mar ns é o presidente do GD Bragança e dá
conta do momento do clube que lidera. A cumprir o 5.º
mandato, após a reeleição em 2014, Manuel Mar ns
confirma que o apuramento para a Fase de Subida era
um obje vo da presente época. “Como presidente do GD
Bragança, ambiciono e trabalho sempre para o melhor
do meu clube. Temos obje vos bem definidos para cada
época, primeiro ser cumpridores dos nossos compro-
missos e despor vamente ter a melhor performance
possível”, afirma Manuel Mar ns.

Com cinco tulos nacionais da III Divisão no palmarés,
o líder do clube brigan no reconhece que “vencer uma
compe ção nacional é sempre um mo vo de orgulho”.
Ques onado se conquistar o Campeonato de Portugal
Prio seria o concre zar de um sonho, Manuel Mar ns
afirma: “temos muito presente a nossa realidade e essa
realidade diz-nos que existem neste campeonato equipas
com outros argumentos que nós não temos.

Esses clubes, sim, podem sonhar com essa conquista”.
Com um plantel predominantemente nacional, Manuel
Mar ns dá conta da aposta na formação “dentro das
nossas limitações, de forma a ter na equipa sénior
cada vez mais jogadores da terra”. Sobre a possibili-
dade de formar jogadores para evoluírem para outros
escalões, como aconteceu com Pizzi, atualmente no
SL Benfica, o presidente do Bragança reconhece que o
médio “é o nosso grande orgulho” e que “se aparecer
outro ‘Pizzi’, será ainda melhor” para a equipa brigan na.

Levar o Bragança para os escalões profissionais é um
desejo que Manuel Mar ns não esconde mas sublinha
a importância de seguir um rumo seguro para chegar a
esse obje vo. “Trabalhamos diariamente para o melhor
do nosso clube, não escondo que existe esse desejo mas
não vamos alterar a nossa postura nem a nossa forma de
gerir por mo vos emocionais”, afirma Manuel Mar ns.
“Temos orgulho em ser um clube cumpridor e assim
queremos con nuar. Se esse desejo for alcançado, terá
que ser sempre dentro da nossa realidade e sem por em
causa a estabilidade e o futuro do GD Bragança”, conclui

Manuel Mar ns.
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Um grupo de trabalho compe vo, com talento e von-
tade de crescer André David, 30 anos, é o treinador do GD
Bragança. A cumprir a 2.ª época no comando técnico do
clube, André David descreve o Bragança como um clube
“estável e com excelentes estruturas no Campeonato de
Portugal Prio”, o que leva a demonstrar “uma sa sfação
enorme em liderar este plantel”.

O técnico recorda que a Série A “era extremamente
compe va e exigente”, pelo que “a passagem à 2.ª
Fase é o reflexo do excelente trabalho desenvolvido pelo
grupo de trabalho”. Com um plantel composto por jo-
gadores jovens e com jogadores com alguma maturidade,
André David dá conta que na construção do grupo de
trabalho “procurámos, por um lado, ter a irreverência,
o talento e a capacidade de trabalho dos jovens, e por
outro lado, a maturidade e a experiência dos mais velhos.
Construímos um grupo de trabalho muito compe vo,
com imenso talento e uma vontade de crescer enorme”,
conclui o treinador.

A 10 jornadas do fim da Fase de Subida, André David as-
sume que a equipa quer “lutar pela melhor classificação
na história do clube. Queremos con nuar a evidenciar a
qualidade de jogo apresentada desde o início do campe-
onato e, com isso, promover a qualidade individual que
há neste plantel”. Sobre uma eventual subida à II Liga en-
quanto obje vo pessoal, André David afirma que “a vida
é feita de obje vos; mudar para um clube como o Grupo
Despor vo de Bragança foi um passo dado no sen do de
ficar mais próximo da II Liga. Acredito que num futuro
próximo isso vai ser uma realidade”, concre za o técnico.

Amor ao clube
É simultaneamente o capitão de equipa e o guarda-redes
do Bragança. Aos 34 anos, Ximena representa um caso
de dedicação ao clube, integrando o Bragança desde
a época 1999/2000. Nas suas palavras, esta ligação
“deve-se essencialmente ao amor pelo clube, família e
cidade”. “No início da carreira foram bastantes vezes
que fui abordado por outros emblemas mas, na hora
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da verdade, o clube do meu coração falou sempre mais
alto”, acrescenta Ximena. “Neste momento sinto que
a ligação ao clube aumenta a cada ano que passa e o
meu desejo é terminar a carreira no clube da minha terra
com a mesma alegria que ve da primeira vez que ves
a camisola desta grande ins tuição”, conclui o guardião
brigan no.
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Ques onado sobre o peso da responsabilidade acrescida
por ser capitão de equipa e guarda-redes, Ximena afirma
ser “uma grande honra defender as cores do Grupo
Despor vo de Bragança, assim como é um enorme prazer
envergar a braçadeira de capitão”. Reconhecendo que os
jogadores mais velhos do plantel têm que dar o exemplo,
do ponto de vista pessoal Ximena afirma sen r-se “na
obrigação de não facilitar nem falhar em coisas simples,
dentro das quatro linhas mas também fora”. O guarda-
redes enumera as qualidades que considera necessárias
a um capitão de equipa: “saber estar em grupo, saber
ouvir o colega, No fundo, saber ser jogador, mas em
primeiro lugar, saber ser homem”.

Ximena reconhece que entre os conselhos que dá
aos jogadores mais jovens está diver rem-se “com
responsabilidade enquanto treinam ou jogam, que
disfrutem de cada momento passado no relvado, bal-
neário ou mesmo nas viagens e estágios do clube que
representam. Tudo isto porque o tempo passa mesmo
muito rápido. Hoje temos 17 anos, amanhã já temos
37”. Ximena par lha uma expressão que costuma u lizar
muitas vezes no grupo de trabalho: “Cada um tem que
ser um bocadinho de capitão. Só assim é que juntos
vamos chorar durante a semana para rir no domingo. É
com esta maneira de ver o futebol que tento ajudá-los.
Será sempre uma alegria ver os miúdos crescer e evoluir
dia após dia, pois o futuro está nos jovens!”, conclui o
capitão do Bragança.

[post _ad]

Ximena não esconde que “adorava jogar pelo meu
clube numa liga profissional, é um dos meus obje vos

e as pessoas que melhor me conhecem sabem disso”.
Reconhecendo que não é uma tarefa fácil subir de
divisão, Ximena dá conta que sente que “nos úl mos
2/3 anos estamos mais próximos de o conseguir ou pelo
menos de lutar por esse obje vo”. Sobre este obje vo,
o guarda-redes par lha uma recordação: “Um dia, com
os meus 20 ou 21 anos, disse ao diretor despor vo de
então, o atual presidente, Sr. Manuel Mar ns, ‘apesar de
ter uma proposta melhor, não vou sair este ano, se calhar
até posso nunca sair deste clube mas um dia vou jogar
numa liga profissional’. Lembro-me desse dia como se
fosse hoje. É caso para dizer que, em relação ao futebol,
se isso um dia acontecer, já posso morrer feliz!”, par lha
de forma bem-disposta Ximena.

Por fim, de onde vem a origem da alcunha “Ximena”?
O capitão de equipa explica que tudo remonta à época
1994/1995 e que “o autor da proeza foi o meu colega,
compadre e amigo Tony, que também joga atualmente
comigo”, por altura de uma viagem para disputar o
Torneio Lopes da Silva, prova de sub-14 inter-associações.
Uma canção de uma conhecida telenovela brasileira
transmi da nessa altura em Portugal foi a banda sonora
no regresso até Bragança, cantada pelos dois de forma
repe da, e a alcunha acabou por ficar. “O nome pegou e
hoje, rando pra camente a minha família que me trata
por Miguel, o resto ninguém me conhece sem ser por
Ximena!”, conclui o jogador brigan no.

Bragança ao raio-x
Ficha:

• Ano de fundação: 1947

• Estádio: Municipal de Bragança (Eng. José Luís Pin-
heiro

• Títulos nacionais conquistados: 5 Campeonatos
da III Divisão Nacional (1978/1979; 1985/86;
1999/2000; 2002/2003; 2012/2013)

Época 2015/2016

• Plantel: 21 jogadores (76,2 % nacionalidade por-
tuguesa) *

• Média idade: 26, 67*
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Performance no Campeonato de Portugal Prio:

• Total: 22 jogos; 11 vitórias; 7 empates; 4 derrotas

• Classificação Fase de Subida (ao final da 4.ª jornada):

• 5.º lugar (6 pontos; 4 jogos; 2 vitórias; 0 empates; 2
derrotas; 3 golos marcados; 4 golos sofridos)

• 1.ª Fase, Zona A: 1.º lugar (18 jogos; 34 pontos; 9
vitórias; 7 empates, 2 derrotas; 32 golos marcados;
14 golos sofridos)

* Fonte: www.zerozero.pt

Sobre o Campeonato de Portugal Prio
O Campeonato de Portugal Prio tem 1515 jogadores
inscritos, dos quais 87 por cento são portugueses, 112
representam as seleções nacionais e a média de idades
está entre os 24 e os 25 anos. A prova vem subs tuir o
Campeonato Nacional de Seniores e pretende contribuir
para a concre zação de uma das grandes bandeiras da
Federação Portuguesa de Futebol: dar mais visibilidade e
desenvolver o futebol não-profissional em Portugal.

Gonçalo Vilela Santos e Pedro Rio
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Um quarto dos consumidores portugueses não con-
trola o seu orçamento (2016-03-15 08:22)

O controlo orçamental dos portugueses limita-se à
consulta do extrato bancário. No âmbito do Dia do

Consumidor, o Cetelem acaba de lançar um estudo
sobre o nível de literacia financeira dos portugueses,
onde constata que 26 % dos consumidores não fazem
qualquer controlo do seu orçamento familiar. Uma
percentagem superior à registada no ano passado
(20 %). Para a maioria dos portugueses, o controlo
do orçamento familiar limita-se à consulta do extrato
bancário (57 %).
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Face aos úl mos anos, há agora menos portugueses a
declarar gerir o seu orçamento familiar. Atualmente,
65 % dos consumidores afirmam controlar os ganhos
e as despesas, quando em 2015 eram 76 % e em 2014
chegavam mesmo aos 96 %.

O estudo do Cetelem revela ainda que, ques ona-
dos sobre a forma como fazem a gestão do orçamento,
a maioria dos portugueses (57 %) afirma consultar
regularmente o extrato bancário. Este tem sido o método
de controlo privilegiado pelos consumidores nos úl mos
anos: 61 % em 2015 e 70 % em 2014.

São ainda minoritários os portugueses que procu-
ram outras formas de gestão do orçamento além da
consulta do extrato bancário. Apenas 4 % dos inquiridos
afirmam ter uma tabela de controlo de gastos e somente
3 % declaram ter ajuda de um gestor de conta. Percent-
agens ligeiramente abaixo das que eram registadas no
ano passado (7 %). Já a u lização de ferramentas de
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check up financeiro permanece residual, uma vez que a
percentagem de inquiridos que afirma recorrer a este
método não chega sequer a 1 %.

«Os portugueses estão a controlar menos o seu orça-
mento, um sinal de que recuperaram alguma confiança
em relação aos úl mos anos. No entanto, é importante
con nuar a consciencializar os consumidores para a
importância da gestão orçamental familiar, como forma
de prever despesas, manter alguma liquidez e realizar
poupanças», explica Diogo Lopes Pereira, diretor de
marke ng do Cetelem.

O estudo Cetelem sobre a Literacia Financeira foi re-
alizado entre os dias 16 e 19 de fevereiro em colaboração
com a Nielsen, através de 500 entrevistas telefónicas a
portugueses de ambos os sexos, com idades compreendi-
das entre os 18 e os 65 anos, residentes em Portugal. O
erro máximo é de +4.4 para um intervalo de confiança de
95 %.

[post _ad]

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Dourada, prateada ou bronzeada? (2016-03-15 09:14)

| Hélio Bernardo Lopes | Como será do conhecimento
da generalidade dos que me leem, uma mão chega
para contar o número de textos de António Barreto por
mim lidos. Vivo, de facto, a anos-luz das suas posições
polí cas atuais.

Por um acaso, ao ler (e depois guardar) o texto de
ontem de Viriato Soromenho Marques – SUPORTAR O
INSUPORTÁVEL –, dei-me conta de um texto de António
Barreto, também no Diário de No cias de ontem, in t-
ulado, SERVIÇO E AMBIÇÃO. Tirei a conclusão de que o
mesmo teria de debruçar-se sobre a chegada de Marcelo
Rebelo de Sousa ao alto cargo de Presidente da República.
Não me enganei, embora apenas me tenha interessado
esta frase que surge logo no primeiro parágrafo: Todos
os presidentes da República pensam que o seu cargo
não é o fim da carreira. Nem uma recompensa, muito
menos uma reforma dourada. Truncando esta frase,
quedo-me nesta outra, que penso traduzir o que Barreto
quis também dizer: Todos os presidentes da República
pensam que o seu cargo não é (…) uma reforma dourada.

É muito provável que a frase traduza a realidade do
pensamento dos que foram já Presidentes da República,
mas a verdade é que o conceito de reforma dourada é
vago. Em todo o caso, esta imprecisão só se prende com
quem quiser dar-lhe uma definição precisa, o que não é o
caso da esmagadora maioria dos portugueses. E é muito
fácil provar esta realidade. Basta recolher a opinião dos
seus familiares, amigos e conhecidos a esta pergunta:
preferes viver com o que tens, ou ser Presidente da
República, com tudo o que este cargo confere aos que o
exercem, mormente no domínio material?

Mesmo no sen do meramente estrito de reforma
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após o exercício da função presidencial, até após um só
mandato, a situação material de um an go Presidente da
República é verdadeiramente singular no plano nacional.
Passa a dispor de um imóvel do Estado, com secretária e
meios inerentes, carro do Estado e motorista, para lá do
montante da reforma que lhe é inerente.

Claro está que banqueiros, administradores de grandes
empresas, grandes futebolistas ou treinadores e mais
um ou dois milhares de portugueses, poderão ter uma
condição melhor, mas a esmagadora maioria dos por-
tugueses fica a anos-luz de uma tal situação. A tudo isto,
claro está, poderão ainda juntar-se outros bene cios, se
o an go Presidente da República vier a colher os seus
legais e legí mos dividendos por outras ações a que
venha a estar ligado.

À laia de conclusão, fica-me a dúvida se uma tal re-
forma poderá considerar-se dourada, prateada ou
bronzeada. Certo é que só um número muito reduzido de
portugueses não trocaria a sua atual situação por aquilo
que, no plano material, é inerente à situação de se ser,
ou ter sido, Presidente da República.
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Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Museu de Arte Sacra e Centro Cultural com novas
exposições (2016-03-15 09:21)

São 4 exposições, em dois espaços emblemá cos de
Macedo de Cavaleiros, com abertura agendada para
sábado, dia 19. Museu de Arte Sacra e Centro Cultural
renovam o espólio das suas salas.

Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros

[post _ad]

O Museu de Arte Sacra entra no período da Páscoa com 3
novas exposições com abertura ao público marcada para
as 17:00H. No rés do chão vai estar patente a exposição
Antológica de Regina Affonso. No primeiro andar, estará
patente a Via Crucis de Ofélia Marrão e Luís Benites, e
a exposição Os Passos da Paixão, reunindo peças das
Paróquias do concelho de Macedo de Cavaleiros.

Para a noite, às 20:30H, no Centro Cultural, Regina
Affonso vai também apresentar uma outra faceta da sua
obra. Inicialmente com a apresentação do seu livro, com
fim social, e a exposição de pintura, marcada pelos tons
e os olhares.

Nota de imprensa CM Macedo de Cavaleiros

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Dedos Bionicos trazem a Bragança mais uma edição
do SpiritFest (2016-03-15 10:03)

[post _ad]

O SpiritFest está de volta dia 26 de Março! O fes val
sem data fixa, sem preço fixo, sem local fixo e que teima
em acontecer só por acontecer, regressa à cidade Bra-
gança para mais uma edição cheia de música intensa.

A 5ª edição vem confirmar a teimosia e a vontade
da Dedos Bionicos em fazer acontecer um evento de con-
tornos inéditos, apostando num cartaz de caris eclé co e
revivalista. O SpiritFest 5 decorrera no pavilhão dos BVB,
espaço gen lmente cedido pela União de Freguesias de
Bragança que este ano apoio a fes val.

Ar stas confirmados

A Rússia é quase impossivelmente vasta, um país cuja
geografia enorme se reflete numa gigante diversidade
cultural. [1]Os Gnoomes são oriundos da cidade de
Perm, que significa ’terra distante’. A cerca de 700 km
de Moscovo, Perm veio a torna-se no exílio de todos
os que se atreviam a ofender o Czar Alexandre I no séc.
XIX. Apareceram em fevereiro de 2014 e contam com os
membros Alex, Pavel e Dmitriy. Para evitar categorias
musicais surgiram com o seu próprio género ’Stargaze’.
Um estado psicológico e social, uma forma de escape à
realidade: o isolamento como um ga lho para sonhar,
e às vezes um sonho como uma mo vação para fazer
algo diferente contra todas as circunstâncias inóspitas
do quo diano. Estar numa banda é a única coisa que
nos impede da loucura russa afirmam os Gnoomes. Em
outubro de 2015 lançaram o seu debut com a mí ca
Rocket Recodings da Grã- Bretanha (editora que lançou
Goat, Hills, Hey Colossus, Teeth Of The Sea, entre muitos
outros).

[2]Os Galgo são provenientes dos soalheiros lados de
Oeiras, preferem a azáfama real ao mundo virtual, não
se importam se alguém manda um “prego” em concerto
e nos úl mos tempos têm-se tornado numa presença
rela vamente incontornável na cena da música lisboeta.
Tendo ba do terrenos como o Reverence Fes val Valada,
o Nova Música (que se passa na casa académica de
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Miguel, a Nova SBE) e o NOS Alive!, e ganho a edição do
transato ano do Oeiras Band Sessions, os quatro garotos
estão lançados num bom ritmo mediá co e aprecia vo
que já lhe conferiu uma vistosa e energé ca base de fãs,
numerosa nos concertos.

[3]Black Zebra nasceram da vontade em criar uma banda
juntos, dos irmãos Nuno Machado e Hugo Machado,
já tocávam juntos há cerca de dois anos e embora
achassem que fazê-lo por mera diversão fosse salutar
(no crescimento de qualquer músico) chegou ao ponto
em que finalmente sen ram necessidade de par r para
um projeto mais sério e coeso. Desde o início assumiram
que queríam lançar tudo de forma séria. Depois de
mostrarem o EP “The Worst Shit” está para breve a
edição do seu primeiro longa duração “Nonsquare”
gravado no Black Sheep Studios em Sintra.

[4]Sun Blossoms é o “bedroom project” pessoal e
(in)transmissível de Alexandre Fernandes, um adoles-
cente lisboeta que se tornou uma das apostas prioritárias
no scou ng da editora vimaranense, Revolve. Lo fi,
reverbs e delays, que desabrocham acordes circulares
e brandos de guitarra, invadidos bem lá no fundo por
uma voz demorada e confessional contaminada pelo
Kurt Vile. Um apartamento na capital, consumido pelos
raios solares da Califórnia e pelo revivalismo i nerante
deste slacker pop, guiado por Mac DeMarco, Ariel Pink
ou por uns Ducktails precoces. Um audacioso e emba-
ciado casulo a estagiar em tom Maior, consumado pela
experiência nos seus Blue Drones
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[5]CAN CUN é a banda de Bruno André Azevedo, Bruno
Coelho e Jorge Simões, um trio de Vila Real que se juntou
em 2014 para desconstruir um imaginário complexo as-
sente em sinte zadores, riffs, ritmos em loop e melodias
sonhadoras. Se por um lado o nome sugere paisagens
de areias brancas, águas límpidas e faunas tropicais, a
sonoridade i nerante entre o dream pop e o rock dos
anos 90 mostra-nos uns CAN CUN crus e obreiros de
texturas sonoras espessas. Uma espécie de natureza
mutável na sua génese transformadora, com raízes na
imponente Serra do Marão e horizontes que desaguam
num azul cristalino do Oceano Pacífico.

Henrique Rodrigues é um jovem talento de Bragança
que entre outros projetos, embarca agora em nome
próprio numa aventura que pretende levar a bom porto
com as suas músicas cheias de intenção e propósito.
Acompanhado por Rui na guitarra, Rómulo no baixo e
Milton na bateria, Henrique Rodrigues apresenta no
SpiritFest pela primeira vez o seu novo cunho.

BILHETES:
Entrada geral: 6€
1.5€ Reverte a favor da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Bragança.
Bilhetes à venda em:
Café Floresta, União de Freguesias de Bragança, Tó Liz
Hair Designer, etc
CARTAZ COMPLETO:
- Gnoomes (Perm – Russia)
- Galgo (Oeiras)
- The Black Zebra (Porto)
- Sun Blossoms (Lisboa)
- Can Cun (Vila Real)
- Henrique Rodrigues(Bragança)
- dgtldrmr. (Bragança)

INFO:
[6]www.dedos-bionicos.pt
[7]h ps://www.facebook.com/dbionicos
[8]h ps://www.facebook.com/spiri estbraganca
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21h30 Abertura de Portas
22h00 Can Cun
22h40 Henrique Rodrigues
23h20 Sun Blossoms
00h10 The Black Zebra
01h00 Gnoomes
01h50 Galgo
02h30 dgtldrmr

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.youtube.com/embed/2UX2WW5Jp2c?&rel=0&aut
oplay=1
2. http://www.youtube.com/embed/lUen4j5C-3k?&rel=0&aut
oplay=1
3. http://www.youtube.com/embed/1EkZZaQzKHQ?&rel=0&aut
oplay=1
4. http://www.youtube.com/embed/RjsEQSakjAc?&rel=0&aut
oplay=1
5. http://www.youtube.com/embed/LEJNIzmeBIs?&rel=0&aut
oplay=1
6. http://www.dedos-bionicos.pt/
7. https://www.facebook.com/dbionicos
8. https://www.facebook.com/spiritfestbraganca

Vila Flor recebe final da Taça de Portugal de Voleibol
Feminino (2016-03-15 13:51)

Vila Flor recebe nos dias 19 e 20 de Março as Meias-
Finais da Final 4 da Taça de Portugal - Seniores
Femininos.

Vila Flor recebe final da Taça de Portugal de Voleibol
Feminino Estas provas, organizadas pela Federação Por-
tuguesa de Voleibol, com o apoio da Câmara Municipal,
terão lugar no Pavilhão Gimnodespor vo. Este espaço,
que foi palco da úl ma edição da Supertaça Feminina,
acolhe as equipas do CD Ribeirense/Atlé co VC - Leixões
SC e Castelo da Maia GC - Porto Vólei 2014.

O primeiro jogo tem início às 15 horas e o segundo
às 17h30, do dia 19.

Dia 20, às 15 horas, será disputada a final, com transmis-
são em direto pela Sport TV.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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“Semana Santa Inclusiva” em Bragança
(2016-03-15 16:30)

A Santa Casa da Misericórdia de Bragança está a
organizar a “Semana Santa Inclusiva” , uma inicia va
que convida todas as ins tuições da cidade ligadas à
deficiência a par cipar na Semana Santa.

[post _ad]

O evento é organizado pela Santa Casa da Misericórdia e
pela Unidade Pastoral de Bragança, devendo realizar-se
entre os dias 20 e 27 de Março.

“No sen do de alargar a vivência neste momento
litúrgico a pessoas com deficiência, este ano vai contar
com a sua especial par cipação na Via Sacra da cidade,
dia 20, pelas 21h00 e na Missa Crismal, dia 24, às 11
horas, na Catedral”, refere u comunicado da ins tuição.

A proposta é que cada uma das ins tuições escol-
ham um utente que ficará responsável pela passagem
de testemunho numa estação da Via Sacra, durante o
cortejo na cidade.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

As ins tuições que vão par cipar são a Associação de Pais
e Amigos do Diminuído Intelectual (APADI), Associação

Sócio Cultural dos Deficientes de Trás os Montes (AS-
CUDT), Academia Santos Már res e Centro de Educação
Especial (CEE).

“A Santa Casa da Misericórdia tem como base de
trabalho uma polí ca inclusiva e de respeito pela
diferença”, refere-se no mesmo comunicado.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Protocolo com os Bombeiros Voluntários de Torre
de Moncorvo permi u apoiar o transporte de 419
doentes (2016-03-15 16:47)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo apoiou,
durante o ano de 2015, o transporte de 419 doentes
para os hospitais de Vila Nova de Foz Côa, Mirandela,
Macedo de Cavaleiros, Bragança, Vila Real e Porto.

Protocolo com os Bombeiros Voluntários de Torre de Mon-
corvo permi u apoiar o transporte de 419 doentes

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços
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Os doentes são transportados pelos Bombeiros Volun-
tários de Torre de Moncorvo, no âmbito de um protocolo
assinado dia 6 de Maio de 2015 entre a Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários desta localidade.

O Município apoia parte dos custos dos transportes
para as consultas e tratamentos em unidade hospitalares
de doentes com mais dificuldades económicas e finan-
ceiras.

Esta medida insere-se no programa “Ninguém Fica
de Fora” que além de ter uma vertente cultural tem uma
vertente social que permite levar os

[post _ad]

cuidados necessários à população do concelho e permite
aos idosos e pessoas mais desfavorecidas terem acesso a
serviços de forma gratuita.

Luciana Raimundo
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Insolvência ou penhora a nge 14,6% das Farmácias
do distrito de Bragança (2016-03-15 17:43)

O número de Farmácias em situação de insolvência
ou penhora con nua a subir. As graves dificuldades
financeiras do setor colocam em causa a cobertura far-
macêu ca e a rede de serviços de saúde de proximidade
à população.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

No distrito de Bragança, pra camente não exis am Far-
mácias em situação de insolvência ou penhora em 2012.
Em 2016, são já 14,6 % as Farmácias nestas condições.

A nível nacional, são 18,7 % as Farmácias (549) em
situação de insolvência ou de penhora, um crescimento
de 127,8 % entre dezembro de 2012 e fevereiro de
2016. Neste período, o número de insolvências mais
que triplicou, de 61 para 188 Farmácias (+208,2 %). Já
o número Farmácias sob penhora duplicou, de 180 para
361 (+100,8 %).

O crescimento das insolvências e das penhoras é
revelador dos problemas de sustentabilidade do setor
das Farmácias, que põem em cheque a capacidade e a
qualidade da resposta dos farmacêu cos às necessidades
dos utentes.

João Seabra e Pedro Tavares

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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UTAD assina protocolos de cooperação com mais de
30 Municípios do Norte (2016-03-15 21:22)

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),
por ocasião do seu 30º aniversário, realiza na próxima
sexta-feira, 18 de março, pelas 11h30, na Biblioteca
Central da UTAD, uma cerimónia de assinatura de
protocolos de cooperação com mais de 30 Municípios,
na qual estarão presentes os respe vos Presidentes,
assim como o Presidente da CCDR-N, Emídio Gomes e
o Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José
Mendes.

UTAD assina protocolos de cooperação com mais de 30
Municípios do Norte

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Esta cerimónia pretende dar a conhecer a importância do
trabalho que tem vindo a ser dinamizado entre a UTAD e
as autarquias em múl plos projetos de desenvolvimento,
ligados à inves gação, à inovação, à transferência de con-
hecimento e tecnologia para a comunidade e empresas,
ao empreendedorismo e que mostram um forte impacto
na economia regional e do país.

Os protocolos a assinar estendem-se maioritariamente
ao norte de Portugal e aos concelhos da margem sul
do Douro e abrangem áreas temá cas muito diversas
onde a UTAD tem desenvolvido competências: agri-
cultura, produção animal e floresta e o agroalimentar;

desenvolvimento regional, baseado no turismo, inovação
tecnológica e social.

Com este ato público pretende-se aprofundar o compro-
misso da nossa universidade com o desenvolvimento do
território.
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Os riscos de uma inú l revisão cons tuicional
(2016-03-16 09:39)

| Hélio Bernardo Lopes | Tenho do a oportunidade de
apontar o êxito social e polí co – sobretudo, o primeiro
– que está a merecer a intervenção de Marcelo Rebelo
de Sousa como Presidente da República.

Mas pude ontem referir que este êxito se deve, muito
acima de tudo o mais, a dois fatores: às singularidades
que costuma criar e que lhe são muito picas, mas, acima
de tudo, ao extremo desagrado que as presidências
do seu antecessor causaram junto dos portugueses, de
parceria com a fantás ca pobreza causada pela gover-
nação de Pedro Passos Coelho e do CDS/PP.

Com toda a lógica, para mais num discurso de tomada
de posse como Presidente da República, o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa não podia ter deixado de dizer
o que disse, como, por exemplo, que o poder polí co
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democrá co não pode demi r-se do seu papel definidor
de regras, corretor de injus ças, penhor de níveis equi-
ta vos de bem-estar económico e social, em par cular,
para aqueles que a mão invisível apagou, subalternizou
ou marginalizou.

Não me causaram estas palavras um mínimo de reação,
nem as tomei como novidade, porque há já muitas
décadas as pude escutar ao falecido Adelino Amaro da
Costa, em entrevista televisiva, quando o CDS vivia ainda
a anos-luz das posições de direita cruel para que foi
a rado pela ação polí ca de Paulo Portas. Mais recente-
mente, Diogo Freitas do Amaral, creio que em entrevista
que concedeu a Vítor Gonçalves, disse isto e muito mais,
mormente ao redor da mentalidade desumana de Hayek.
E não esqueço nunca a alegria de conhecidos meus
católicos, a maioria da Opus Dei, em face da publicação
que havia do lugar na Europa/América da obra de
Milton Friedman, onde pareciam ter encontrado a chave
da felicidade dos seres humanos. A tal (in)felicidade que
conduziu o mundo ao que hoje pode ver-se por toda a
parte.

Mas se aplaudo a atual ação polí ca, com forte cunho de
aparência social, também não esqueço a realidade das
coisas e sobre que escrevi durante a campanha eleitoral.
Como se deverá ter percebido, votei no académico
António Sampaio da Nóvoa, porque as garan as que
dava eram muito maiores que as que agora se possuem.
A prova disso está nisto: o Presidente Marcelo Rebelo
de Sousa, a uma primeira vista, parece afastar-se do
capitalismo puro e duro, mostrando-se preocupado com
aqueles que a mão invisível apagou, subalternizou ou
marginalizou. Simplesmente, isto são apenas palavras,
certamente sinceras, mas que precisam primeiro de ser
testadas.

Ora, é muito pouco provável que possa ser o Presi-
dente Marcelo Rebelo de Sousa a exigir o que a Direita
que o aplaudiu realmente deseja. A prova disso está no
facto dessa Direita o ter aplaudido, apesar de ter dito, no
seu discurso, que o poder polí co democrá co não pode
demi r-se do seu papel definidor de regras, corretor de
injus ças, penhor de níveis equita vos de bem-estar
económico e social, em par cular, para aqueles que a
mão invisível apagou, subalternizou ou marginalizou.

Pois, aí está já a Direita a propor o que o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa não disse mas sempre de-
fendeu. E todas as suas propostas vão sempre – é assim

há quarenta anos – no sen do de re rar à democracia
valor operacional, reduzindo-a a mera formalidade que
possa criar nos eleitores a ideia de que dispõem de poder
para legi mar os eleitos.

Ora, quais são as dificuldades que a Direita de hoje
encontra na atual Cons tuição da República? É fácil
elencá-las: o Sistema Polí co, o Sistema de Jus ça e o
Estado Social. Analisemos estes casos.

Quanto ao Estado Social, o que se pretende é destruí-lo.
Pôr um fim nas reformas auferidas por via das garan as
dadas através da lei impera va criada pelo próprio
Estado. Sem reformas capazes, as empresas passariam
a dispor de uma mão-de-obra barata. Os velhos seriam
lançados para a resignação e a morte. Os jovens, através
do desemprego galopante, trabalhariam por quase nada
ou mesmo con nuariam a emigrar. E é por isso que a
Ordem dos Médicos surgiu agora a defender o abaixam-
ento do numerus clausus no acesso a Medicina. De facto,
médicos para quê e para quem? O mesmo se pode dizer
do Sistema Educa vo, para o qual o histórico sonho é
priva za-lo tanto quanto possível. O que o tornaria, à
semelhança do que já está a dar-se no Reino Unido, num
sistema classista de seleção social: quem vesse riqueza,
ter-lhe-ia acesso; quem a não possuísse, ficaria com um
dos tais cursos muito interessantes, mas só para pobres.

A seguir, o Sistema Polí co. De há muito venho
referindo que o cansaço dos portugueses com a III
República se prende com as polí cas realizadas pelos
polí cos e não com a metodologia do funcionamento
daquele sistema. Como se torna evidente, ninguém pode
aplaudir o desenvolvimento de uma pobreza crescente,
com os polí cos a receberem prebendas de todo o po e
com direitos essenciais a serem cortados à esmagadora
maioria.

Ora, o que pretende a Direta com as alterações ao
Sistema Polí co – aqui também apoiada pelo PS? Pois, re-
duzir o número de deputados à Assembleia da República
e, por aí, ex nguir a representação parlamentar do Bloco
de Esquerda e do PCP. É um an quíssimo sonho, já dos
tempos de Spínola e de Sá Carneiro, ao início do 25
de Abril. E quem pode confirmar isto mesmo é o atual
conselheiro de Estado, Domingos Abrantes. Por fim, o
controlo do Sistema de Jus ça. Depois do Presidente
Cavaco Silva nos ter brindado com a sua ideia – foi
apresentada na sua intervenção na úl ma Sessão Solene
de Abertura do Ano Judicial – de conferir ao Presidente
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da República, após revisão cons tucional, a prerroga va
de nomear juízes para o Tribunal Cons tucional, surgiu
agora Pedro Motas Soares, em ar go publicado no Diário
de No cias, a defender a mesma ideia.

Acontece que eu escrevi sobre os perigos desta ideia
logo no dia imediato ao das palavras proferidas pelo
Presidente Cavaco Silva. E é muito simples perceber
estes riscos: os atuais juízes do Tribunal Cons tucional
são fortemente independentes, porque a sua escolha é
extremamente indireta. Os escolhidos pela Assembleia
da República estão devedores a quem? À Assembleia da
República, ou seja, a ninguém em par cular. Diferente
será o caso de serem escolhidos pelo Presidente da
República, para mais académico e cons tucionalista. A
dívida de gra dão surgiria logo e no plano estritamente
pessoal. Mas dar-se-ia agora um novo fenómeno: esses
juízes, a serem escolhidos pelo Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa, seriam sempre – já se deu isto com os
membros por si escolhidos para o Conselho de Estado –
da zona católica militante. Em geral, da Direita, e os que
fossem da esquerda sê-lo-iam como Guterres, Maria de
Belém ou Eduardo Lourenço...

Esta eviden ssima realidade mostra que o Tribunal
Cons tucional passaria a funcionar como um crivo de
natureza religiosa, com as posições desses juízes supor-
tadas, primeiro que tudo, nas posições públicas da Igreja
Católica. De resto, a recente cerimónia ecuménica, os
ecos de alastramento religioso que logo foram aproveita-
dos pelos católicos mais militantes, como também esta
simbólica visita ao Va cano – creio que nenhum dos
seus antecessores assim procedeu –, mostram o que,
neste domínio, é de esperar da intervenção polí ca do
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Logo depois, a ideia do Presidente da República pas-
sar a presidir a um novo Conselho Superior de Jus ça,
que englobasse todos os Conselhos Superiores ligados
à Jus ça. Duvido da existência de uma tal estrutura em
qualquer Estado do Primeiro Mundo. Mas há um dado
que é certo: passaria a ser uma estrutura de controlo do
poder judicial pelo Presidente da República, para mais,
com este órgão ocupado por um académico do Direito,
das áreas Cons tucional e Administra va.

Por fim e sem espanto, a no cia ontem surgida de
que o PS e o PSD estão disponíveis para avançar para
uma revisão cons tucional, mas não apenas para dar ao
Presidente da República o poder de nomear o governador

do Banco de Portugal, antes aproveitando a mesma para
uma revisão cons tucional mais alargada. Aqui está, pois,
como mesmo ainda sem a eutanásia legalizada, o suicídio
polí co já pode conduzir o PS a quase nada. E quem diz
PS, diz a esmagadora maioria dos portugueses.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Município de Torre de Moncorvo implementou pro-
grama “+ vidA va” nas Ins tuições Par culares de
Solidariedades Social (2016-03-16 14:10)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo está a pro-
mover um programa de assistência e apoio à população
tendo como áreas de intervenção a saúde mental, de
forma a melhorar a qualidade de vida dos utentes das
IPSS’s.
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[1]Consulte a tabela de preços

O programa está a ser implementado nas Ins tuições
Par culares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho
e des na-se às pessoas com epilepsia, dificuldades de
aprendizagem, perturbações mentais, trauma smos
cranianos, perdas de memória, acidentes vasculares
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cerebrais e doenças neurodegenera vas.

O projeto chega semanalmente às IPSS que aderi-
ram ao programa, nomeadamente Associação Social
e Cultural de Peredo dos Castelhanos, Centro Social e
Paroquial do Larinho, Associação Sociocultural e Recre-
a va do Felgar, Associação de Bem Fazer de Mós, Centro
Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira de Cardanha,
Centro Social e Paroquial de

[post _ad]

Felgueiras, Centro Social e Paroquial de Carviçais e
Fundação Francisco Meireles.

O programa “+VidA va” é composto por duas modal-
idades de serviço, o acompanhamento psicológico e
o acompanhamento neuropsicologico, que engloba
avaliações, reabilitação neuropsicologica, es mulação
cogni va, e apoio ao cuidador.

Luciana Raimundo
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Música e Dança tradicional vai animar Mogadouro
(2016-03-16 14:25)

P<7big>ela primeira vez o Município de Mogadouro vai
organizar um Encontro de Música e Dança tradicional

transmontana. Uma oportunidade para reunir os gru-
pos de gaiteiros e de pauliteiros do concelho e também
o Rancho Folclórico e Etnográfico de Mogadouro.

[post _ad]

A ideia é fazer uma ode à música e à dança tradicionais
de Trás-os-Montes que não têm ficado estagnadas no
tempo. Os grupos presentes neste encontro são, aliás,
maioritariamente cons tuídos por jovens. Sangue novo
que tem vindo a inves r e a dar muito de si às tradições
da região.

Gaiteiros do Variz, Lua nova, Os Chuços, Us do copo,
Os Roleses, Us da Burra, Moinho de Vento, Filhos da
Terra, Pauliteiricos de Mogadouro, Gaiteiros de Bem-
posta, Pauliteiras de Bemposta e Rancho Folclórico e
Etnográfico de Mogadouro são os grupos presentes neste
I Encontro de Música e Dança tradicional transmontana.
O evento realiza-se no Recinto da Feira da Amendoeira
em Flor este sábado, 19 de março, pelas 14h30.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-

304

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Carro sem condutor seduz 44% dos portugueses
(2016-03-16 14:35)

De acordo com o mais recente estudo do Observador
Cetelem, quase metade dos automobilistas portugueses
(44 %) mostra-se muito ou algo interessada na u lização
de um veículo sem condutor.

Embora não sejam ainda maioritários a imaginar-se numa
viatura autónoma, os portugueses são os europeus mais
convencidos de que esta tecnologia será, de facto, uma

realidade (84 % vs 73 % de média europeia).
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O Observador Cetelem ques onou automobilistas de
vários países do mundo e constatou que três em cada
quatro acreditam que o veículo sem condutor será uma
realidade. É nos países em desenvolvimento que se
verifica um maior o mismo, especialmente na China
(92 %), no México (87 %), no Brasil (86 %) e na Turquia
(86 %). Portugal surge logo na quinta posição (84 %).
Curiosamente, os japoneses (63 %), britânicos e amer-
icanos (61 %), pioneiros nesta matéria, mostram-se
bastante mais re centes em relação às possibilidades de
desenvolvimento do conceito.

Em média, 55 % dos automobilistas, a nível mundial,
mostram-se seduzidos pela u lização do carro sem condu-
tor. Uma vez mais, são os países emergentes que revelam
um maior interesse, especialmente a China, onde 91 %
dos automobilistas confessam querer u lizar uma viatura
autónoma. Pelo contrário, nos Estados Unidos, berço
de Silicon Valley – um dos grandes impulsionadores do
automóvel sem condutor, os consumidores interessados
são ainda minoritários (32 %).

«A adoção da viatura totalmente autónoma será,
sem dúvida, mais fácil nos países emergentes. Nos
países desenvolvidos, que acompanharam de perto
o desenvolvimento do conceito e onde o automóvel
tradicional está bem enraizado nos modos de vida,
existem ainda algumas reservas. O desfasamento entre
a evolução da tecnologia e o enquadramento legisla vo,
e as eventuais falhas da viatura autónoma – mesmo que
pouco numerosas, explicam esta falta de confiança»,
afirma Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do
Cetelem.

As análises económicas e de marke ng, bem como
as previsões foram efetuadas em colaboração com a
empresa de estudos e consultoria BIPE (www.bipe.com).
Os inquéritos de campo ao consumidor foram conduzidos
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pela TNS Sofres, durante o mês de julho de 2015, em
quinze países (África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil,
China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão,
México, Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia). No
total, foram ques onados mais de 8.500 proprietários de
ma viatura adquirida nos úl mos cinco anos.

[post _ad]

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Começaram os ataques (2016-03-17 08:46)

| Hélio Bernardo Lopes | Desde a manhã em que
Marcelo Rebelo de Sousa se dirigiu à Assembleia da
República, a fim de tomar posse como Presidente da
República, que a sua ação polí ca já nestas funções se
tem saldado num êxito cabal.

Ninguém hoje pode pôr em dúvida que o Presidente
Cavaco Silva já não concitava o apoio da maioria dos
portugueses há uns bons anos. O que agora está a dar-se
com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deve-se, em
mui boa medida, àquela realidade. O atual Presidente
da República procurou mostrar-se alguém próximo dos
portugueses, atento, sem distâncias desagradáveis. A
sua irrequietude contém imenso de alma e de profunda
sensibilidade humana e cristã.

O facto de alguém o ter apontado como o nosso
Papa Francisco, ou de certa senhora, repleta de lágri-
mas, lhe pedir que não esquecesse as pessoas, são
dois indicadores do estado de divórcio entre a grande
maioria dos portugueses e os líderes da anterior Maioria-
Governo-Presidente. Tal como pude escrever por vezes
diversas, a generalidade dos portugueses estava farta
daqueles líderes até à ponta dos seus maiores cabelos.
E, sobretudo, no que respeita ao Presidente Cavaco Silva.

Mas bastaram três dias de êxito pleno, junto dos
portugueses, por parte do Presidente Marcelo Rebelo
de Sousa, para que tenham já começado as crí cas e as
piadas à sua ação polí ca. Começou, indiscu velmente,
o caminho tão nosso conhecido por parte da grande
comunicação social.

Esta realidade, hoje já bem visível, mostra bem como
é di cil ser-se líder em Portugal. Um país onde os que
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de há vinham cri cando o Presidente Cavaco Silva, num
ápice, já lhe reconhecem agora não ter sido assim tão
mau! Há até quem va cine que Aníbal Cavaco Silva ainda
virá a ser recordado e com saudade!! É, de um modo
indubitável, falar para não estar calado.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Maior conferência Ibérica de cosmologia realiza-se
em Vila do Conde (2016-03-17 09:21)

A conferência IBERICOS 2016 é organizada pelo Ins tuto
de Astro sica e Ciências do Espaço (IA). Entre 29 e 31 de
março de 2016, Vila do Conde recebe a décima primeira
conferência Ibérica de cosmologia [1]IBERICOS 2016 ,
organizada pelo Ins tuto de Astro sica e Ciências do
Espaço ([2]IA ).
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Esta conferência é na realidade um encontro informal
entre cosmólogos e inves gadores de áreas similares
(como sica de par culas ou astro sica), que procura fo-
mentar a colaboração entre teóricos e observadores. Os
temas das apresentações serão bastante diversos, desde
as tão badaladas ondas gravitacionais, passando pela
radiação cósmica de fundo ou à variação das constantes
fundamentais do Universo.

O cosmólogo [4]Carlos Mar ns (IA e [5]Universi-
dade do Porto ), da organização do IBERICOS 2016,
comenta que “os encontros não são focados num único
tema. Aliás, a diversidade de temas das comunicações
apresentadas ilustra a vitalidade desta área na Península
Ibérica. Todos os grupos e inves gadores mais a vos
par cipam no encontro, e é par cularmente posi vo que
cerca de metade das comunicações serão apresentadas
por alunos de doutoramento e mestrado.”

Ricardo Cardoso Reis (Grupo de Comunicação de Ciência
do IA)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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A Semana Santa em Torre de Moncorvo
(2016-03-17 09:30)

De 18 a 27 de Março realizam-se em Torre de Moncorvo
várias a vidades que marcam as celebrações da Sem-
ana Santa. O ponto alto da Semana Santa tem lugar
com a Procissão do Encontro, que se realiza dia 20 de
Março, e conta com a representação ao vivo da Via
Sacra, pelo Grupo Alma de Ferro Teatro.
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No decorrer da semana, terão lugar outras celebrações
tradicionais como a Bênção dos Ramos no dia 19 de
Março, na Praça Francisco Meireles, a celebração da Ceia
do Senhor e a Procissão dos Passos, no dia 24 de Março,
a adoração da Cruz e a procissão do Enterro do Senhor,
no dia 25 de Março. Decorre no dia 26 de Março, uma
Vigília Pascal com Bênção da Água e do Círio Pascal, na
Igreja Matriz, e as Alvíssaras pelo Grupo Alma de Ferro
Teatro, na Igreja da Misericórdia.

No dia de Páscoa, 27 de Março, realiza-se a missa
da Ressurreição, a procissão da Aleluia e a Visita Pascal.

De salientar a nível musical o Encontro de Coros, no
dia 18 de Março no Cineteatro de Torre de Moncorvo,
e um concerto com os Lacre, no dia 25 de Março, na
Igreja Matriz de Torre de Moncorvo. A Semana Santa
é organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Torre
de Moncorvo e Município de Torre de Moncorvo, em
parceria com a Paróquia de Torre de Moncorvo e Grupo
Alma de Ferro Teatro.
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Encontro de Coros no Cineteatro de Torre de Moncorvo

No próximo dia 18 de Março, pelas 21h30, tem lu-
gar no Cineteatro de Torre de Moncorvo um Encontro de
Coros.

Ao palco vai subir o Coro da Escola Municipal Sabor
Artes, de Torre de Moncorvo, o Coral Brigan no, o Coro
do IPB e o Coro da Cruz Vermelha de Mirandela.

Os bilhetes estão à venda, no próprio dia, a par r
das 20h30, na bilheteira do Cineteatro.

A inicia va é da Câmara Municipal de Torre de Mon-
corvo.

Luciana Raimundo
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A Espanha das Três Culturas na Casa das Artes de
Mogadouro (2016-03-17 09:42)

A Casa das Artes de Mogadouro recebe no próximo dia
19 de março um concerto que reúne quatro intérpretes e
amigos, representantes das três culturas judaica , cristã
e muçulmana. O espectáculo está agendado para as
21.30 horas.
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Com um programa fresco e par cipa vo, que vai grad-
ualmente ganhando dinâmica com os temas rítmicos,
intercalando naturalmente sonoridades Ibéricas, da
Europa Central, Mediterrâneo e do Norte de África com
a guitarra flamenca como fio condutar.

“Tres Cultura Tres” junta a voz de quatro intérpretes
e amigos, representantes das três culturas (judaica ,
cristã e muçulmana) que conviveram durante séculos no
solo peninsular.

Paco Díez, Idó Segal, Wafir S. Gibril e Raúl Olivar
sobem ao palco da Casa da Cultura de Mogadouro este
sábado, 19 de março, a par r das 21:30 horas para um
concerto inesquecível.
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IPB e Ins tuto Nacional de Inves gação Agrária
e Veterinária geram protocolo de colaboração
(2016-03-17 19:03)

O IPB e Ins tuto Nacional de Inves gação Agrária e
Veterinária (INIAV,) geram protocolo de colaboração
com vista ao estreitamento de relações de cooperação
ins tucional.
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Com esse objec vo o presidente do INIAV , Nuno Canada,
estará amanhã em Bragança com vista ao estreitamento
de colaboração entre as duas en dades.

O Protocolo entre o IPB e o INIAV visa estreitar as
relações de cooperação e intercâmbio entre as duas
ins tuições, de modo a que ambas possam beneficiar de
acções de colaboração nos domínios de Ac vidade a que
se dedicam.

As acções de colaboração a desenvolver poderão in-
cidir sobre todos os domínios julgados úteis e relevantes
por ambas as ins tuições, devendo centrar-se em ac-

vidades nos domínios de ensino e da formação, no
desenvolvimento, em parceria,

[post _ad]

309

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


de Projectos de inves gação de âmbito nacional e
internacional, na promoção de prestação de serviços e
em estágios cien ficos e técnicos.

Estarão presentes na visita ao IPB e assinatura do
protocolo, além do presidente do INIAV Nuno Canada, os
inves gadores do INIAV de vários domínios, que reunirão
com os congéneres do IPB.
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Freguesia de Carviçais inaugurou "Neoberraco"
(2016-03-17 19:17)

Foi inaugurado no Sábado, dia 12 de Março, durante
o decorrer da Feira do Pão e da Amendoeira em Flor,
na Fraga da Urreta, a escultura do "Neoberraco",
integrada na realização do PAN Carviçais/Morille -
Encontro Transfronteiriço de Poesia e Arte de Van-
guarda, que se realizou no ano anterior, e que integrou
uma oficina de escultura, mediante soldadura e forja,
dirigida por José António Elvira.

[1]Foto: Junta de Freguesia de Carviçais

[post _ad]

Esta oficina de escultura, que teve a par cipação de
estudantes de faculdades de Portugal e Espanha, ex-
ecutou 8 peças em ferro e contou com o apoio de vários
Ayuntamientos espanhóis e Municípios e Freguesias
portugueses, nomeadamente o Município de Torre de
Moncorvo.

Segundo o Presidente da Freguesia de Carviçais, Francisco
Braz, "a implantação desta obra de arte em Carviçais,
marca não só a realização do Encontro Transfronteiriço
realizado entre Morille/Salamanca e Carviçais/Torre de
Moncorvo, mas também, e da parte da Junta de Fregue-
sia de Carviçais, uma nobre e honrosa homenagem à
agricultura desta terra, sempre bem patente e presente
no dia a dia desta população".
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Mirandela promove ‘Vales oferta’ para es mular
comércio tradicional (2016-03-17 19:59)

‘Nesta Páscoa o Comércio Tradicional Vale ofertas’ é a
campanha promovida pelo Município de Mirandela e
a Associação MIRCOM – Mirandela Comercial, como
forma de atrair cada vez mais visitantes bem como
proporcionar melhores oportunidades de negócio para
o comércio de proximidade durante o período da Páscoa.

[post _ad]
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Entre 19 e 26 de março, o comércio tradicional oferece
produtos regionais aquando da compra de produtos nas
mais de 150 lojas aderentes à inicia va ‘Nesta Páscoa o
Comércio Tradicional Vale ofertas’. Mediante a compra de
um certo montante em produtos, ao cliente é oferecido
um ‘vale oferta’ – contempla alheiras de Mirandela e/ou
vinhos de Trás-os-Montes –, podendo posteriormente
ser trocado no Posto de Turismo de Mirandela.

Os vales, para compras superiores a 25, 50 e 100
euros, têm como ofertas uma alheira de Mirandela, uma
garrafa de vinho de Trás-os-Montes e duas alheiras de
Mirandela mais uma garrafa de vinho de Trás-os-Montes,
respe vamente, consoante o valor da compra efetuada
nas
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lojas aderentes do comércio tradicional.

Para animar ainda mais esta campanha, as en dades
promotoras desta inicia va ofereceram a cada um dos
mais de 150 estabelecimentos aderentes um tapete de
cor roxa, alusivo ao período religioso que agora se inicia.
O cliente/visitante só tem que procurar o tapete roxo ou
o cartaz na montra e poderá receber produtos regionais
em troca das suas compras.

‘Nesta Páscoa o Comércio Tradicional Vale ofertas’
tem por horizonte proporcionar melhores oportunidades
de negócio para o comércio de proximidade,

PUB
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aproveitando este período de Páscoa em que são muitos
os visitantes que acorrem a Mirandela.

Recorde-se que ainda recentemente a Comissão Eu-
ropeia classificou a Alheira de Mirandela como produto
de indicação geográfica protegida (IGP), considerando
que se dis ngue de outros enchidos da mesma categoria
pelo seu aroma, paladar e forma de preparação. A área
geográfica de produção da Alheira de Mirandela está
circunscrita ao concelho de Mirandela.
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Trilhos de Mogadouro desafiam atletas
(2016-03-18 09:29)

São esperados cerca de 200 atletas, em Mogadouro,
para o 14.º Trilhos de Mogadouro – Amendoeiras em
Flor. A prova está integrada no Circuito Nacional de
Montanha 2016 e realiza-se no próximo domingo, dia
20 de março.

Trilhos de Mogadouro desafiam atletas
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São quase 21Km onde alternam as subidas e descidas de
inclinação suave a muito acentuada, u lizando caminhos
rurais, trilhos pedestres e corta-fogos passando pelas
serras de Mogadouro, Vilar de Rei, Zava e Figueira e
povoações de Zava e Figueira... apreciando as belas
paisagens do Planalto Mirandês.
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Entre os cerca de 200 atletas que estarão presentes
nestes Trilhos de Mogadouro, destaque para a par ci-
pação dos atletas do Clube Académico de Mogadouro
(Rui Muga, Pedro Rodrigues, Carlos Lopes e José Car-
valho), que conseguiram excelentes resultados na
primeira prova do Circuito Nacional de Montanha, que
se realizou em Manteigas.

[post _ad]

A par da é dada às 10H30, na Avenida Regimento dos
Comandos, em Mogadouro e a meta será no mesmo lo-
cal (em frente aos Bombeiros Voluntários de Mogadouro).

Em simultâneo realizam-se as Corridas Jovens – Mo-
gadouro 2016, para escalões jovens (10 aos 17 anos),
a realizar nos arruamentos do centro de Mogadouro,
coincidentes com a meta da prova principal e caminhada.

Os Trilhos de Mogadouro – Amendoeiras em Flor são
uma organização da Câmara Municipal de Mogadouro
em colaboração com a Federação Portuguesa de Mon-
tanhismo e Escalada, União de Freguesias de Mogadouro,
Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, Associação de
Atle smo de Bragança e Terras de aventura.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Encontro de Tunas Académicas animou Torre de
Moncorvo (2016-03-18 09:39)

Torre de Moncorvo recebeu no passado dia 12 de Março
um Encontro de Tunas Académicas, com a par cipação
da Orxestra Pitagórica, HinoPortuna, InVinus Tuna e da
Estudan na Feminina de Coimbra.
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Durante a tarde as ruas do centro histórico foram an-
imadas pelas referidas tunas, sendo que Estudan na
Feminina de Coimbra se deslocou até à Feira do Pão, em
Carviçais.

[post _ad]

Às 21h30, teve lugar no Cineteatro de Torre de Moncorvo
o Encontro de Tunas que teve grande adesão do público.

Durante duas horas os estudantes interpretaram
vários temas académicos e alguns conhecidos do público
em geral, com as animações em palco que tão bem os
caracterizam.

No final, o Presidente da Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo, Nuno Gonçalves, entregou os troféus a todas
as tunas e encerrou o encontro.

Esta foi mais uma inicia va da Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo, inserida nas Fes vidades da
Amendoeira em Flor.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

Uma chamadinha de atenção (2016-03-18 15:06)

| Hélio Bernardo Lopes | Como num dia destes escrevi,
aí nos surgiu Pedro Mota Soares, na peugada daquela
sugestão do Presidente Cavaco Silva, de poder o Presi-
dente da República, no futuro, poder passar a designar
alguns dos juízes do Tribunal Cons tucional.

Voltei, então, a chamar a atenção para o risco de
uma tal prá ca, que acabaria por saldar-se numa influên-
cia do Presidente da República sobre a posição assumida
por alguns dos juízes por si escolhidos.

Acontece, até com grande frequência, que nos é dado o
exemplo, nas televisões, do caso norte-americano, em
que o Presidente da República é quem escolhe os juízes
do Supremo Tribunal Federal. Precisamente o que está
agora a ter lugar com Barack Obama, que indicou para
novo juiz daquele Tribunal o juiz Merrick Garland, a fim
de preencher a vaga deixada em aberto pela morte de
Antonin Scalia.

Ora, o que agora nos é dado ver é que, afinal, essa
prerroga va do Presidente dos Estados Unidos está longe
de ser uma prerroga va absoluta, ou seja, só sua. Para
que Merrick Garland possa ocupar o lugar é preciso uma
audição perante o Senado e que da mesma advenha
a sua aceitação. Neste caso, uma aceitação que foi já
recusada e muito para lá da pessoa em causa.

Mostra isto, pois, que a escolha de um juiz para o
Supremo Tribunal federal, naturalmente, fica a anos-luz
do modo como a Direita costuma aqui apresentar o caso,
ou seja, como se essa escolha seja uma prerroga va
absoluta do Presidente dos Estados Unidos. Mas, como
facilmente se percebe, outra seria logo a proposta de
Pedro Mota Soares se o Presidente da República fosse,
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por exemplo, o académico António Sampaio da Nóvoa.

Há já muitos anos, na peugada das sucessivas tomadas
de posição de Alberto João Jardim, o conselheiro José
Marques Vidal, num pequeno livro de sua autoria, tam-
bém apontou os juízes do Tribunal Cons tucional como
dependentes das maiorias que os escolhem. Imaginamos
facilmente o que seriam as crí cas ao Tribunal Cons tu-
cional se boa parte dos seus juízes passassem a ser de
escolha unipessoal... Obje vamente, nem na II República
se chegou a um tal despautério.
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Hora do Planeta 2016: Alfândega da Fé volta a apa-
gar as luzes (2016-03-18 15:07)

A hora do Planeta é no sábado, 19 de março e Alfândega
da Fé volta a dizer presente neste movimento global
pelo ambiente e contra as alterações climá cas. Du-
rante uma hora, entre as 20h30 e as 21h30 os edi cios
municipais vão ficar às escuras.
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As luzes apagam-se nos edi cios dos Paços do Concelho,
Biblioteca Municipal, Casa da Cultura Mestre José Ro-
drigues e An ga Câmara Municipal. Um gesto que reflete

a preocupação do município com a sustentabilidade de
recursos e proteção ambiental e que pretende também
alertar consciências, contribuindo para fazer” brilhar
uma luz sobre a ação climá ca”. Este é também o mote
da inicia va em 2016.

Organizada pela WWF a Hora do Planeta começou
em 2007 em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de
pessoas e mais de 2.000 empresas apagaram as luzes por
uma hora numa tomada de posição contra as mudanças
climá cas. Um ano depois a Hora do Planeta tornou-se
um movimento de sustentabilidade global com mais de
50 milhões de pessoas em 135 países a mostrarem o seu
apoio a esta causa ao desligarem simbolicamente as suas
luzes. E m 2015 chegou a 172 países e territórios, a mais
de 8000 cidades e vilas. Alfândega da Fé juntou-se aos
118 municípios nacionais Em Portugal que aderiram à
inicia va com centenas de monumentos emblemá cos
nacionais a ficaram às escuras.

[post _ad]

Chamar a atenção para questões relacionadas com o
aquecimento global, mas também para a necessidade
adotar comportamentos sustentáveis, em prol do planeta
e da qualidade de vida das gerações futuras é um dos
principais obje vos deste movimento global. Compro-
misso também assumido pelo Município de Alfândega
a Fé, que no âmbito da evolução da campanha “ir mais
além da hora “ compromete-se também a introduzir boas
prá cas de eficiência energé ca nos edi cios municipais.

Sónia Lavrador
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O Fundador dos Padres Marianos, Estanislau
Papczynski, vai ser canonizado a 5 de junho
(2016-03-19 10:50)

No passado dia 15 de março, o Papa Francisco presidiu
o consistório para a canonização de cinco beatos, entre
eles o Pe. Estanislau Papczynski (1631-1701), sacerdote
polaco que fundou a Ordem dos Marianos da Imaculada
Conceição, que foi implantada em Portugal no ano de
1754 através do Venerável Servo de Deus, Frei Casimiro
Wyszynki, que está sepultado no Convento de Balsamão,
em Trás-os-Montes.

Estanislau Papczynski familiares, começou a rezar a
novena ao Beato Estanislau e alguns dias depois a jovem
recuperou a consciência, embora vessem desligado os
aparelhos que supostamente a man nham com vida.

No final da novena, a jovem recuperou totalmente
e os médicos ficaram surpreendidos ao ver que os pul-
mões da jovem estavam completamente curados. Esta
cura inexplicável torna-se ainda mais maravilhosa, tendo
em conta que a jovem adoeceu antes do casamento que
já estava marcado e que veio a realizar-se alguns meses
depois da sua cura milagrosa.

Atualmente tem dois filhos e está muito bem de
saúde. Uma equipa médica da Santa Sé analisou o caso
e no dia 17 de setembro de 2015 (no 314° aniversário da
morte do beato) afirmou por unanimidade que a cura da
jovem não tem uma explicação cien fica ou natural. No
dia 10 de novembro de 2015, uma equipa de teólogos
declarou que a cura ocorreu por intercessão do Beato
Estanislau e no dia 13 de janeiro de 2016 a Congregação
para a Causa dos Santos aprovou o milagre. Oito dias
depois, no dia 21 de janeiro, o Papa Francisco autorizou
a promulgação do decreto do milgare.
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O Pe. Andrzej Pakula, Superior Geral da Congregação
fundada pelo Beato Estanislau, disse que a rápida canon-
ização será “um presente” para os Marianos e para toda
a Igreja: “O seu exemplo de total dedicação a Cristo e à
Igreja, seguindo o exemplo da Imaculada Mãe de Nosso
Senhor, é tão grande que nos atrairá mais a uma vida
santa”, disse. Bea ficado em 2007, o Beato Estanislau
Papczysnki é recordado como um zeloso e fiel religioso,
amante da vida consagrada, que pregou e pra cou o
amor a Deus e ao próximo. Foi um pro cuo escritor de
livros de espiritualidade para promover a confiança à
misericórdia de Deus e a san dade dos religiosos e dos
leigos.

Dis nguiu-se também pela sua devoção a Maria
Imaculada e pelo seu zelo de oferecer orações e sac-
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ri cios pelas Almas do Purgatório. A centralidade do
mistério da Imaculada Conceição, a oração pelos fiéis
defuntos, juntamente com o Apostolado da Misericórdia
Divina e o auxílio pastoral consoante as necessidades da
igreja local con nuam a ser os pontos fulcrais do carisma
da Congregação dos Padres Marianos que foi fundada
pelo beato Estanislau em 1673 e que foi a primeira
ordem masculina dedicada à Imaculada Conceição da
Bem-Aventurada Virgem Maria.

[post _ad]

Juntamente com o Fundador dos Padres Marianos vai
ser canonizada a religiosa sueca Maria Elisabeth Hessel-
blad (1870-1957), fundadora da Ordem do San ssimo
Salvador de Santa Brígida, dedicada a trabalhar e a rezar
pela unidade dos cristãos da Escandinávia.

Pe. João Carlos Rodrigues, mic

Conteúdo fornecido por Gabinete de Imprensa do Vicari-
ato Português dos Marianos da Imaculada Conceição
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A simpa a e a realidade (2016-03-20 09:53)

| Hélio Bernardo Lopes | Com um terrível azar, foi ontem

mesmo, quando o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
visitava oficialmente o Papa Francisco, que se soube
aqui, em Portugal, da decisão da Cúria Romana de
afastar a língua portuguesa, uma das línguas oficiais da
Congregação para a Causa dos Santos.

Tratou-se de uma decisão sem fundamento lógico,
para mais aqui chegada ontem mesmo, quando o nosso
Presidente da República realizava a sua visita de Estado
à Santa Sé. Numa tal circunstância, o cardeal Clemente
surgiu a terreiro, contestando o valor desta decisão e
salientando que a língua portuguesa é a de um conjunto
de povos católicos que se pautam por cento e sessenta
milhões de seres humanos, para mais espalhados por
todos os con nentes.

Garan u o cardeal Clemente que a estratégia de de-
fesa da con nuação da língua portuguesa no Va cano
será definida pela Conferência Episcopal Portuguesa,
situação que nos deixa ansiosos, tanto pela estratégia
em si, como pelos ecos que possa vir a recolher junto do
Va cano, mormente da sua Cúria.

Tendo presente que os católicos no mundo são cerca
de mil e trezentos milhões, tal significa que os falantes
católicos de língua portuguesa superam os dez pontos
percentuais daquela totalidade. Em contrapar da, o
castelhano con nuará como uma das línguas usadas por
aquela estrutura. É uma decisão lógica, neste caso, mas
que não acompanha a que nos a ngiu.

Ora, qual é o (inacreditável) argumento da Cúria Ro-
mana? Pois, o de ser o português muito complicado!
De molde que a Cúria Romana, para o futuro, aconselha
que a redação das sínteses dos processos de futuros
santos sejam redigidas só em italiano, espanhol, inglês,
francês e la m. Mas a Cúria vai ainda mais longe,
mormente nas contas de mercearia com que trata este
tema, argumentando que Portugal apenas tem vinte
dioceses, muito menos que o Brasil!! Mas, afinal, qual é
a língua oficial do Brasil, de Angola, de Moçambique, de
Cabo Verde da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, de
Timor e até de muita gente de Goa? E mesmo a Guiné
Equatorial também assegura que a língua portuguesa
estará a progredir no país!

Quase com toda a certeza, o Presidente Marcelo Re-
belo de Sousa não terá tratado esta inacreditável decisão
com o Papa Francisco. Mas foi pena, porque para lá da
evidência do erro que comporta, parece que Francisco
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conviveu com muitos dos nossos nacionais emigrados na
Argen na. Para lá do ridículo da decisão, suportada em
erradas contas de mercearia, tudo quase se parece com
uma par da de mau gosto. Mas vamos esperar.
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Rota das Amendoeiras contou com cerca de 150 par-
cipantes (2016-03-20 10:25)

No passado dia 13 de Março realizou-se, na Açoreira, o
percurso pedestre Rotas das Amendoeiras.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/rotaamnd.html
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A população respondeu ao convite e mais de 150 pessoas
par ciparam neste percurso marcado pelas belíssimas
paisagens naturais e de amendoeiras que, durante os
meses de Fevereiro e Março, se cobrem de um manto
branco e rosado digno de admiração.

Ao longo do percurso de cerca de 12 Km, de dificul-
dade média, destacamos como pontos de interesses a
an ga escola primária, Igreja Matriz, Capela de Santa
Bárbara, Casa da Família Ramiro Salgado, Casa da Família
Canijo, Capela Divino Espírito Santo, Fontalém, Serra do
Roboredo, Fraga da Pinga e nabais.No final, realizou-se
um almoço convívio entre todos.

A inicia va é da Junta de Freguesia da Açoreira e
Associação Recrea va e Cultural da Açoreira (ARCA), com
o apoio do Município de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt
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Deolinda com lotação esgotada no Teatro Munici-
pal de Bragança (2016-03-20 11:07)

Se a vinda dos Deolinda até ao Nordeste Transmontano
era uma boa oportunidade para ver esta banda por-
tuguesa que se inspira no fado e na música tradicional,
esqueça, porque o auditório do Teatro Municipal de
Bragança, onde o grupo actua na próxima quarta-feira,
dia 23 de março, está completamente esgotado.
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Deolinda com lotação esgotada no Teatro Municipal de
Bragança
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O grupo regressa com “Outras Histórias”, o seu quarto
álbum de originais que consagra uma carreira feita de
imensos sucessos. Os Deolinda chegam a Bragança
depois de mais de 600 concertos realizados em todo o
mundo e em diversas cidades portuguesas.

Por este percurso há a registar 7 galardões de pla na,
4 discos de ouro, 3 globos de ouro, 1 prémio Amália
Rodrigues, 1 prémio José Afonso e um 1 Songlines Music
Award, que premeiam a profunda relação afec va que a
banda mantém com o seu público e que tem assegurado
uma das carreiras mais bem sucedidas da Música Por-
tuguesa.

[post _ad]

A canção “Parva que Sou”, estreada nos quatro concertos
feitos nos Coliseus de Lisboa e Porto, em Janeiro de
2011, foi imediatamente considerada um hino de uma
geração , com um forte impacto social, acabando por
se transformar numa música de contestação de uma
juventude sem perspec vas de futuro, num país em
grandes dificuldades económicas e que começava a
colapsar financeiramente. O tema inspirou o movimento
"Geração à Rasca" que no dia 12 de Março de 2011
realizou as maiores manifestações não vinculadas a
par dos polí cos desde a Revolução do 25 de abril.

Deolinda, um grupo com História que agora traz até
Bragança uma mão cheia de “Outras Histórias”.
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Bombeiros vão poder renovar parque automóvel
de combate a incêndios através de fundos comu-
nitários (2016-03-21 09:25)

Os bombeiros vão ter acesso a verbas europeias para
renovação de viaturas. Quem o anunciou foi o Se-
cretário de Estado da Administração, Jorge Gomes, que
em declarações à agência Lusa disse que os avisos des-

nados a candidaturas para subs tuição das viaturas
dos bombeiros voluntários serão abertos durante o mês
de maio.

Bombeiros vão poder renovar parque automóvel de com-
bate a incêndios através de fundos comunitários
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Jorge Gomes explicou que o parque automóvel de
combate a incêndios dos bombeiros portugueses poderá

318

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


agora ser renovado e requalificado através de fundos
comunitários que vão estar à disposição das corporações.

Na inauguração das obras de ampliação e de remode-
lação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Mêda,
o governante frisou que os fundos comunitários para a
renovação do parque de viaturas de combate a incêndios
estará disponível para as associações humanitárias de
bombeiros voluntários.

"Até aqui os fundos comunitários cobriam as viaturas que
ardiam nos fogos florestais e nós agora decidimos que
não é assim. É que as viaturas também envelhecem sem
arder, portanto, temos que as subs tuir", disse Jorge
Gomes citado pela Lusa.

[post _ad]

O Secretário de Estado da Administração já estabeleceu
as datas de abertura das candidaturas, garan do que
durante o próximo mês de maio serão abertos os respec-

vos avisos.

Também durante o próximo mês de abril sairão as
regras relacionados com obras de ampliação e requalifi-
cação de quartéis, que segundo o governante socialista
terão novos critérios. "Alterámos esses critérios, o
que vai permi r abranger muitos mais quartéis a nível
nacional e sobretudo nas áreas que convivem com a
floresta", explicou Jorge Gomes citado pela Lusa.
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9% dos portugueses não sabem quanto ganham e
gastam por mês (2016-03-21 09:41)

De acordo com o mais recente estudo do Cetelem, 19
% dos consumidores não sabem quanto recebem por
mês e outros 19 % desconhecem o valor dos seus gastos.
Face a 2015, há uma menor perceção dos rendimentos
e das despesas mensais, uma vez que no ano passado
apenas 15 % dos portugueses revelavam um total
desconhecimento. O inquérito constata ainda que para
um terço dos consumidores as despesas mensais fixas
pesam mais de 50 % do seu orçamento.

Tal como no ano passado, há mais portugueses a con-
hecerem com exa dão o seu rendimento mensal (41
%) do que as suas despesas mensais fixas (25 %). De
notar que uma grande parte dos inquiridos afirma saber
quanto recebe e gasta por mês, mas não com exa dão.
Efe vamente, 39 % dos consumidores declaram conhecer
apenas aproximadamente o valor dos seus ganhos e 56
% dizem não conhecer exatamente o valor dos suas
despesas.

319

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O estudo do Cetelem revela ainda que o peso das despe-
sas fixas no orçamento mensal das famílias aumentou.
Face a 2015, a percentagem de indivíduos que gastam
entre 50 % e 75 % passou dos 18 % para os 30 %. Também
o grupo de consumidores que despendem mais de 75 %
do seu orçamento no pagamento de despesas cresceu
ligeiramente (5 % vs 3 %). Uma parte ainda considerável
dos inquiridos (25 %) afirma usar entre 25 % e 50 % do
orçamento do seu agregado familiar no pagamento de
despesas fixas e apenas 11 % declaram despender menos
de 25 %.

«O facto de muitos portugueses desconhecerem quanto
ganham e gastam por mês é para nós algo de preocu-
pante e que deve ser corrigido. No nosso entender, só é
possível fazer uma boa gestão orçamental conhecendo
com exa dão o valor dos rendimentos e das despesas
mensais fixas», afirma Diogo Lopes Pereira, diretor de
marke ng do Cetelem.

O estudo Cetelem sobre a Literacia Financeira foi re-
alizado entre os dias 16 e 19 de fevereiro em colaboração
com a Nielsen, através de 500 entrevistas telefónicas a
portugueses de ambos os sexos, com idades compreendi-
das entre os 18 e os 65 anos, residentes em Portugal. O
erro máximo é de +4.4 para um intervalo de confiança de
95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance

[post _ad]

Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,

da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Hoje é “Dia Mundial da Árvore” (2016-03-21 09:46)

A primavera entrou ontem, mas hoje é comemorado
um pouco por toda a parte o “Dia Mundial da Árvore”,
uma inicia va que pretende sensibilizar a população
para a importância da preservação das árvores e das
florestas como forma de gerar um equilíbrio ambiental
e ecológico.

[post _ad]

Es ma-se que 1000 árvores adultas absorvem cerca
de 6000 kg de CO2 (dióxido de carbono), sendo estes
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seres vivos os principais responsáveis pelo processo de
fotossíntese que transforma o CO2 em Oxigénio.

O “Dia da Árvore” começou a comemorar-se em
1872, no estado norte-americano do Nebraska (EUA),
depois de uma ideia lançada pelo polí co Julius Sterling
Morton, que incen vou a plantação ordenada de árvores
no Nebraska, promovendo o "Arbor Day".

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo não fi-
cou indiferente a esta data e mais uma vez assinala a
comemoração do “Dia Mundial da Árvore” com uma
ac vidade des nada aos idosos das Ins tuições
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Par culares de Solidariedade Social do concelho.

Os idosos serão incen vados a escrever numa car-
tolina quais os sonhos que gostavam de ver realizados, e
no “Dia Mundial da Árvore” vão colocar os seus desejos
nos arbustos do Jardim Dr. Horácio de Sousa.

Os idosos vão plantar uma árvore e os jovens estu-
dantes integrados em equipas de voluntariado vão ler
poemas relacionados com o tema, seguido de um lanche
convívio na Capela de Nossa Senhora da Esperança.

A Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo tam-
bém preparou uma ac vidade com os idosos, na Nossa
Senhora da Esperança, pelas 14h00, com a reflorestação
de árvores, que serão apadrinhadas por associações e
ins tuições locais.
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"Caminhos de San ago" na Casa da Cultura Mestre
José Rodrigues (2016-03-21 10:28)

"Caminhos de San ago", é uma exposição que vai estar
patente ao público na Casa da Cultura Mestre José
Rodrigues , em Alfândega da Fé, entre os dias 23 de
março e 30 de maio de 2016.
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Cónego Belarmino Afonso (2016-03-21 14:15)

| Cláudio Carneiro |

Insigne trasmontano, com o ardor

Que lhe emana do ín mo do peito,

Consagra-te um poema um trovador

Que te es ma e venera com respeito.

Só tu me compreendes no meu canto,
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No meu dom de cantar a Deus, ao mundo.

Só tu, ente imortal e sacrossanto,

Espírito do bem, estro fecundo.

Bem-hajas, muitas graças, obrigado

Por quanto usufrui do teu saber

E o desmedido apoio que me deste.

Como outrora, pressinto-te a meu lado,

Na percepção concreta de te ver,

Embora lá no Reino a que ascendeste.
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Poeta ar ficial chega ao Twi er (2016-03-21 14:16)

Lembra-se do PoeTryMe, o poeta ar ficial apresentado
em 2014 por Hugo Oliveira, inves gador do Centro
de Informá ca e Sistemas (CISUC) da Universidade de
Coimbra (UC)? Este sistema de cria vidade computa-
cional evoluiu e chega agora ao Twi er, onde gera, com
regularidade, um poema inspirado nos assuntos mais
comentados nesta rede social.
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Exposição “Primeiro Olhar” inaugurou no dia 20 de
Março em Freixo de Espada à Cinta (2016-03-21 14:26)

A exposição de fotografia digital de recém nascidos,
“Primeiro Olhar”, inaugurou no Auditório Municipal de
Freixo de Espada à Cinta. Elodie Teixeira, autora do
trabalho, estreia-se, na sua terra, com um conjunto de
fotografias a que ninguém consegue ficar indiferente.
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Artur Parra, Vice Presidente da Câmara, que abriu a
sessão, elogiou o trabalho de uma conterrânea e a
importância da divulgação dos projetos realizados por
pessoas do concelho de Freixo de Espada à Cinta.

A autora revelou que o gosto por este po de tra-
balho surgiu quando frequentou um workshop de
fotografia e lhe interessaram as técnicas e os cuidados
u lizados com os bebés.

O trabalho está patente no Auditório Municipal até
ao dia 15 de abril.

Joana Vargas
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Filandorra comemorou o Dia Mundial da Poesia em
Carrazeda de Ansiães (2016-03-21 22:12)

No Dia Mundial da Poesia, que se assinalou hoje, a Fi-
landorra esteve em Carrazeda de Ansiães com "Poemas
à Solta", uma inicia va que marca o arranque da úl ma
semana do "Março o mês do Teatro" que desde o início
do mês tem marcado a agenda cultural da companhia
com espectáculos e animações des nados aos vários
públicos para assinalar o Dia Mundial do Teatro que se
comemora no próximo dia 27 de Março.

Filandorra comemorou o "Dia Mundial da Poesia" em Car-
razeda de Ansiães. Foto: Câmara Municipal de Carrazeda
de Ansiães Actores e Técnicos da Biblioteca Municipal de
Carrazeda de Ansiães recitaram e distribuiram poemas
de Sophia de Mello Breyner, Miguel Torga, Eugénio
de Andrade, entre outros, nos espaços públicos desta
vila dueiense como cafés, restaurantes e Feira, com o
propósito de assinalar o "Dia da Poesia", numa acção
que pretende sobretudo mostrar que a poesia pode
estar em todos os lugares e sensibilizar os cidadãos para
a importância da cria vidade e livre criação de ideias
através das palavras.
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Na quinta-feira a Filandorra con nua em Carrazeda de
Ansiães para no “palco” da Feira do Folar apresentar
ao público "Um turista no Marão", da autoria do Padre
Ângelo Minhava. O espectáculo acontecerá pelas 16h30
na Abertura da Feira. À noite e no Auditório do CITICA a
Companhia representa A Farsa de Inês Pereira, uma das
mais diver das e sa ricas farsas vicen nas que retractam
a vida quo diana do tempo de Gil Vicente, escrita a par r
do ditado popular Mais vale asno que me leve que cavalo
que me derrube.

A semana culmina com duas experiências de Teatro
e Comunidade em Vila Pouca de Aguiar e Montalegre,
concelhos onde a Filandorra tem vindo nos úl mos
meses a preparar com a comunidade local duas inicia -
vas de cariz popular e religioso. Assim, e na sexta-feira,
a Filandorra estreia o Auto da Paixão, a par r do guião
dramá co de autoria de Agos nho Chaves, jornalista,
escritor local e em tempos crí co de teatro do saudoso
Comércio do Porto, um projecto ar s co que envolve
duzentos colaboradores entre actores amadores da
Universidade Sénior e Escola Municipal de Teatro “Tia
Micas”, elementos do Orfeão de Vila Pouca de Aguiar
e da Banda de Música de Pon do, e populares, num
trabalho ar culado com a Câmara Municipal e a Paróquia
de Vila Pouca de Aguiar.
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A representação terá lugar na Praça Sousa e Costa, pelas
21h30 horas e é o resultado de dois meses de experimen-
tação de linguagens teatrais direccionada a um contexto
comunitário de cariz religioso com par lha de saberes,
vivências, experiências e prá cas enraizadas na cultura
religiosa da comunidade de Vila Pouca de Aguiar.

Na noite de Sábado, 26 de Março, a Filandorra vai
uma vez mais “exorcizar” a figura do judas, com a par-

cipação numa das tradições mais profundas de sá ra e

crí ca popular de Montalegre, a “Queima do Judas”. No
Largo do Município, onde se concentram os vários judas
(bonecos) construídos pelas associações de Montalegre,
a Filandorra apresenta pelas 22h00 uma paródia de
humor e boa disposição que vai marcar o início do desfile
dos judas pelas ruas da vila barrosã e que culminará
no recinto do castelo, com o “grande julgamento” e
posterior queima ao som de Tocadores de Gaitas de Foles
e enquadramento de fogo cénico do Grupo Animamos –
Santa Maria da Feira.

A queima de Judas. Foto: Filandorra É desta forma que
a Filandorra – Teatro do Nordeste “entra” em palco no
Dia Mundial do Teatro, a 27 de Março: combinando a ac-

vidade teatral com a animação de zonas históricas de-
safiando a comunidade local a interagir com o teatro, com
a história, com as tradições e costumes populares, com o
património e com a cultura em geral.

[post _ad]

"Março o mês do Teatro" é uma inicia va anual inicia va
anual desenvolvida por esta Companhia Profissional
de Teatro para assinalar na região o Dia Mundial do
Teatro que se comemora a 27 de Março, e que este ano
apresentou uma programação variada des nada aos
vários públicos que, entre espectáculos e animações,
contou com trinta acções que percorreram sete distritos
do norte do país (Aveiro, Bragança, Coimbra, Guarda,
Porto, Vila Real e Viseu) e vão envolver no seu conjunto
cinco mil espectadores.
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PCP traz jornadas parlamentares a Trás-os-
Montes para discu r as assimetrias regionais
(2016-03-22 09:29)

O grupo parlamentar do PCP vai-se deslocar a Trás-os-
Montes para discu r as assimetrias e o desenvolvimento
regional.
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Segundo avança a Agência Lusa, citando fonte do par do,
os deputados da bancada comunista vão reunir-se em
Trás-os-Montes entre os dias 11 e 12 de abril, trazendo na
agenda o "combate às assimetrias" e o "desenvolvimento
regional".

A comi va do PCP vai reunir com diversas en dades
locais e visitar várias ins tuições nos distritos de Vila
Real e de Bragança para colocar na agenda de discussões
os problemas com que a região se debate que, aliás, é
comum a toda a faixa do território nacional designado de
interior ou de territórios de baixa densidade.

Estas serão as primeiras jornadas parlamentares co-
munistas da XIII Legislatura, depois de em fevereiro de
2015 os deputados do PCP terem estado na região de
Aveiro, dedicados à "produção nacional" e "emprego
com direitos".
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Primeiro estudo clínico em Portugal sobre o im-
pacto da quimioterapia no gado (2016-03-23 09:14)

Por que razão a quimioterapia causa lesões no gado de
doentes com metástases de Cancro Colorretal, um dos
tumores com maior incidência em Portugal, impedindo
o sucesso da cirurgia hepá ca? A quimioterapia é
responsável pela principal lesão? E qual é o padrão de
incidência das lesões?
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Portugueses acreditam ser u lizadores de carro
autónomo em 2023 (2016-03-23 09:21)

O Observador Cetelem procurou saber junto dos au-
tomobilistas daqui a quanto tempo pensam poder ser
u lizadores de um automóvel sem condutor.

A nível mundial, a grande parte dos condutores (81 %)
es ma poder deixar o volante antes de dez anos, 52
% acreditam poder fazê-lo já daqui a cinco anos. No
caso concreto dos portugueses, a generalidade dos au-
tomobilistas espera poder ser u lizador de uma viatura
totalmente autónoma em 2023.

No Brasil e no México, mais de um terço dos auto-
mobilistas gostaria de poder deixar o volante daqui a
um ou dois anos (35 % e 36 % respe vamente, vs 20 %
média dos 15 países) e mais de dois terços daqui a 5 anos
(67 % e 74 %, respe vamente, vs 52 % em média). Já
os consumidores dos países com mercados automóveis
maduros, como a Europa, os Estados Unidos e o Japão,
mostram-se mais prudentes. No caso dos alemães, o
caminho parece par cularmente longo, uma vez que 70
% pensam que não u lizarão a viatura autónoma antes
de 2020.

[post _ad]

«Constatamos que os automobilistas de todo o mundo
mostram-se preparados para largar o volante muito em
breve e os portugueses não são exceção, uma vez que a
maioria acredita poder u lizar um carro autónomo já na

próxima década. Os progressos no desenvolvimento do
automóvel sem condutor foram extremamente rápidos e
hoje aquilo que há uns anos nos parecia obra da ficção
cien fica está muito próximo de se tornar uma reali-
dade», afirma Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng
do Cetelem.

As análises económicas e de marke ng, bem como
as previsões foram efetuadas em colaboração com a
empresa de estudos e consultoria BIPE (www.bipe.com).
Os inquéritos de campo ao consumidor foram conduzidos
pela TNS Sofres, durante o mês de julho de 2015, em
quinze países (África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil,
China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão,
México, Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia). No
total, foram ques onados mais de 8.500 proprietários de
ma viatura adquirida nos úl mos cinco anos.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
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Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Olhinho vesgo (2016-03-23 09:27)

| Hélio Bernardo Lopes | As duas úl mas edições do EX-
PRESSO trouxeram um amplo trabalho sobre o Arquivo
Mitrokin e o que sobre colaboradores portugueses
do KGB nele foi encontrado. O trabalho, porém, vem
permi ndo rar conclusões que contêm alguns riscos.
Passo a explicar.

Ninguém pode duvidar, desde que sobre o tema
tenha pensado um mínimo, que Lisboa, na sequência
da Revolução de 25 de Abril, e para mais com o tempo
polí co mundial de 1974, não fosse um verdadeiro
aquário de espionagem. Como teria de dar-se, aqui
atuaram amplas equipas dos Estados Unidos, da Espanha,
do Reino Unido, da Alemanha Federal e, naturalmente,
da União Sovié ca e da RDA. De resto, adequado ao
tempo, já assim se havia dado durante o segundo conflito
mundial. Mais: chegou mesmo a ter lugar, na sede da
PVDE, uma cena de ros entre polícias pró-Aliados e
pró-nazis. E mais ainda: com a devida adequação, o
mesmo se deu em muitos outros Estados da Europa,
embora, ao que sei, sem a cena de ros.

O estranho da nossa grande comunicação social,

bem como das academias, é que só se preocupam, de um
modo muito geral, com a presença do KGB ou da STASI
e mui rarissimamente com a CIA ou as suas congéneres
an comunistas.

Num outro domínio, é mui similar a situação: o que
envolve as lojas maçónicas, a Opus Dei, a Rosa Cruz, etc..
Com exceção da obra, SALAZAR E A CONSPIRAÇÃO DA
OPUS DEI, são muito raros os livros de qualidade e com
real conteúdo sobre as ligações da Opus Dei à polí ca e
ao grande capital, para já não referir outros grupos católi-
cos que intervêm de um modo secreto na vida nacional.
Mais: falta uma boa obra, ampla e de real conteúdo,
sobre o fenómeno da pedofilia no seio de estruturas da
Igreja Católica em todo o mundo, bem como de outros
grupos religiosos já conhecidos. Neste caso do KGB
con nua a discu r-se a ideia de uma culpabilidade do
PCP por via de uma sua ligação àquele serviço secreto,
sem se pensar, minimamente que seja, sobre as ligações
de par dos, pessoas ou outras estruturas aos serviços
secretos ocidentais.

Acontece que, ao contrário do propalado durante
muito tempo, o PCP não se reduziu a um quase nada.
Muito pelo contrário: é hoje uma das forças polí cas
nacionais que suportam a governação, situação que se
tem cons tuído para a Europa de hoje e para os arrivistas
que, saídos do Estado Novo, enchem hoje a boca com
o já quase desaparecido Estado de Direito Democrá co,
num osso na garganta como o que matou o criador da
Tosca.

Ao mesmo tempo, faltam estudos adequados sobre
Wiriamu, sobre o caso doo Angoche, sobre a Aginter
Press, sobre a ação da Gládio em Portugal, sobre o
Bolama, sobre quem, na oposição democrá ca do tempo,
esteve ligado à PIDE na morte de Humberto Delgado
e sobre o atentado de Camarate. Sobre estes temas,
faltam obras capazes e focando aspetos diversos de cada
um dos casos. Até o caso dos submarinos nunca foi
resolvido. E nem um estudo capaz sobre as empresas
que possuíam contratos com a Direção-Geral de Segu-
rança, em matéria de combate à agitação laboral, foi feito.

De molde que surge a questão: tem vindo a desenvolver-
se a errada ideia de que a diminuição de deputados
na Assembleia da República poderia ser um fator
dinamizador da crença dos portugueses no Sistema
Polí co, o que está completamente fora da realidade.
Portanto, se se conseguir mostrar que alguma informação
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foi fornecida por membros do PCP à URSS ou à RDA, de
pronto a nossa grande comunicação social ampliará
tal realidade ao próprio PCP, conseguindo, deste modo,
potenciar as mexidas no número de deputados, de molde
a poder reduzir a representa vidade proporcional dos
comunistas na nossa vida pública. É um domínio em que
prestar atenção ao que está a passar-se no Brasil – não
só – só traz vantagens... Está-se a operar-se uma redução
da democracia a mera formalidade. Para os grandes
interesses, é essencial mantê-la, mas reduzida a simples
forma.
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Torre de Moncorvo promove concerto de Páscoa
com os Lacre (2016-03-23 12:01)

No próximo dia 25 de Março, realiza-se na Igreja Matriz
de Torre de Moncorvo um concerto de Páscoa com os
Lacre.
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Os Lacre são um grupo transmontano que teve origem
em Bragança, em janeiro de 2012. Um ano e meio depois
editam o seu primeiro albúm discográfico, chamado
“Opus 0”.

A banda, com temas originais, é cons tuída por cinco
elementos, Carolina Franco Vieira na voz, Miguel Moita
Fernandes na Guitarra Clássica, Yazalde Afonso na
Guitarra Clássica, Rómulo Ferreira no Violoncelo e Igor
Ferreira no Violino.

Os Lacre caracterizam-se pela “música erudita, baseada
numa poesia simultaneamente melancólica, poderosa e
exultante do espírito,

[post _ad]

interpretada por instrumentos clássicos e uma voz
feminina segura em afinação e amplitude".

O concerto tem entrada gratuita e promete um es-
petáculo bastante in mista na Igreja Matriz de Torre de
Moncorvo.

A inicia va é promovida pelo Município de Torre de
Moncorvo e está inserido no programa das celebrações
da Semana Santa.

Luciana Raimundo
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Uns dos primeiros descendestes do Freixo Duarte
D’Armas já mora em Freixo (2016-03-23 12:08)
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No dia 21 de março, dia em que se comemora o Dia
Mundial da Árvore, um dos primeiros descendentes
do Freixo Duarte D’Armas, árvore emblemá ca da vila
manuelina, foi oferecido ao Município de Freixo de
Espada à Cinta.

[post _ad]

A recebê-lo esteve Maria do Céu Quintas, presidente da
autarquia, que se mostrou visivelmente emocionada e
sa sfeita com a ideia de o Freixo Duarte D’Armas poder
vir a constar de outras zonas do concelho.

O indivíduo que tem apenas seis meses foi criado a
par r do Freixo Duarte D’Armas cuja idade apurada é
de 500 anos, mais 300 anos que o normal, facto que
levou a que os inves gadores da UTAD – Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro, da UA – Universidade
do Algarve, e do ICNF – Ins tuto da Conservação da
Natureza e das Florestas decidissem estudar o Freixo e
tentassem a sua reprodução por via seminal para que
este possa figurar noutras zonas do concelho de Freixo, e
noutros concelhos de Portugal.
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O Freixo, com mais de cinco séculos, está há um ano a
ser alvo de uma intervenção de requalificação que visa
melhorar a saúde da árvore secular. Com a criação dos

primeiros indivíduos, a par r do Freixo Duarte D’Armas,
renasce a esperança de que a população freixenista
nunca perderá a sua iden dade cultural.

Sara Alves
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Mirandela: Fes val Gastronómico do Cabrito Trans-
montano (2016-03-23 12:17)

O Fes val Gastronómico do Cabrito Transmontano,
até 3 de abril, é um dos muitos mo vos que convidam
uma visita a Mirandela, que por estes dias programou
uma série de inicia vas no âmbito da Páscoa 2016,
designadamente o programa religioso marcado pela
realização da Via Sacra ao vivo com Enterro do Senhor,
pelas ruas da cidade.
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A representação cénica da Via Sacra decorre na Sexta-
feira Santa, dia 25 de março, a par r das 21h00, e
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é presidida pelo Bispo de Bragança-Miranda, D. José
Cordeiro, numa inicia va à qual se juntam a Unidade
Pastoral de Nossa Senhora do Amparo, Confraria de
Nossa Senhora do Amparo, Santa Casa da Misericórdia
de Mirandela e Câmara Municipal.

Paralelamente, o Município desenhou uma série de
inicia vas que convidam a uma visita a Mirandela, como
o Fes val Gastronómico do Cabrito Transmontano e ao
qual aderiram cerca de 20 restaurantes, mas também o
Mercado do Folar que privilegia as ricas iguarias locais
e tão comum nestes tempos de Páscoa, bem como
exposições,
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workshops, palestras, Encontro de Tunas e o Fes val
Nacional de Folclore, entre outros eventos.

Ao nível das exposições, há a reter a mostra “O rosto
que mudou o mundo”, patente no Palácio dos Távoras,
mas também as exposições sobre miniaturas e fotografia,
respe vamente “A evolução do automóvel contada
pelo brinquedo” e “Sensibilidades”, ambas no Museu
Municipal Armindo Teixeira Lopes.

Trocas ambientais promovendo a troca de latas de
metal e plás co por plantas aromá cas,

[post _ad]

o Encontro de Tunas Femininas e o XXIX Fes val Nacional
de Folclore, estas duas inicia vas no Auditório Municipal,
trazem os tons e os sons para dias que se querem fes vos
nesta Páscoa 2016 em Mirandela.

Recorde-se que entretanto decorre a campanha pro-
movida pelo Município de Mirandela e a Associação
MIRCOM ‘Nesta Páscoa o Comércio Tradicional Vale
ofertas’, como forma de proporcionar melhores opor-
tunidades de negócio para o comércio de proximidade
durante o período da Páscoa.

Até 26 de março, o comércio tradicional oferece
produtos regionais aquando da compra de produtos nas
mais de 150 lojas aderentes a esta inicia va. Mediante a
compra de um certo montante em produtos, ao cliente
é oferecido um ‘vale oferta’ – contempla alheiras de

Mirandela e/ou vinhos de Trás-os-Montes –, podendo
posteriormente ser trocado no Posto de Turismo de
Mirandela.
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Câmara Municipal de Torre de Moncorvo assina pro-
tocolo com UTAD (2016-03-23 14:26)

No passado dia 18 de Março a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo celebrou um protocolo com a Univer-
sidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que tem
como obje vo a cooperação entre as duas ins tuições,
tendo em vista a consultoria e apoio técnico nas várias
áreas do conhecimento e inves gação desenvolvidas
pela UTAD.
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O protocolo foi assinado pelo Reitor da UTAD, António
Augusto Fontaínhas Fernandes, e pelo Presidente da Câ-
mara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves.
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A sessão decorreu no âmbito da comemoração dos
30 anos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
na Biblioteca Central da UTAD, e contemplou a assinatura
de protocolos entre a Universidade e várias Autarquias.
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Ministério do Ambiente "entupido" com cartas con-
tra o Plano Nacional de Barragens (2016-03-23 14:33)

Mobilização contra o Plano Nacional de Barragens
cresce hora a hora e perto de 700 pessoas já enviaram
uma carta ao Ministro do Ambiente, exigindo o seu
cancelamento imediato.

[post _ad]

O desafio foi lançado pela associação de defesa do
ambiente GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento
do Território e Ambiente, no âmbito do projecto Rios
Livres: [1]Diga ao Ministro do Ambiente que não quer
mais barragens . Foi a 14 de Março, Dia Internacional
de Ação contra as Barragens e para os Rios, a Água e a
Vida. Uma semana depois, no dia Mundial da Água, que
hoje se comemora, quase 700 pessoas já enviaram uma
mensagem a João Pedro Matos Fernandes.

Fruto do acordo polí co entre o Par do Socialista e
o Par do Ecologista Os Verdes, que ajudou a viabilizar o
execu vo liderado por António Costa, o Programa do XXI
Governo Cons tucional prevê “reavaliar o Plano Nacional
de Barragens (PNB), no que diz respeito às barragens
cujas obras ainda não se iniciaram”.

Em causa estão as barragens de Fridão (concession-
ada à EDP), Daivões, Gouvães e Alto Tâmega (integrantes
do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, da Iberdrola), na
bacia do rio Tâmega, e Girabolhos-Bogueira (concession-
adas à Endesa), no rio Mondego.

Dando cumprimento ao assinado, o Ministro do Am-
biente anunciou no Parlamento, durante a discussão
do Orçamento de Estado para 2016, que até ao final
de março informaria o país sobre os resultados dessa
reavaliação.
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Marlene Marques, presidente do GEOTA, é cautelosa na
análise a esta decisão. “Infelizmente, esta reavaliação,
padece do mesmo obscuran smo que envolveu o todo
PNB. Não é público quem são as pessoas ou os organismo
públicos que a estão a realizar. Em que pressupostos,
dados ou estudos assenta? Que metodologia é seguida?
Quem foi ouvido? Onde está a par cipação das pop-
ulações locais? Se a análise é apenas de secretaria,
tememos que seja só mais uma manobra polí ca. O
que lamentamos, porque este Ministro podia fazer a
diferença”, argumenta.

A líder da associação ambientalista prossegue: “Não
somos contra barragens porque sim. Somos contra a
construção destas novas obras por serem inúteis. Já
temos 231 grandes barragens em Portugal. Há anos que
defendemos o cancelamento do Programa Nacional de
Barragens. Por ser despesista, assentar em pressupostos
errados e pelos reduzidos bene cios que traz ao País,
face ao seu elevado custo económico, ambiental e social.”

“Em especial desafiamos o Governo a revogar de
imediato o incen vo ao inves mento em novas barra-
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gens constante na Portaria 251/2012. Até termos no cia
de que o PNB morreu vamos batalhar por isso. Esta
carta, que lançamos, é uma forma de mostrar ao senhor
Ministro do Ambiente que este tema não é pacífico e que
tem de ser discu do, evitando a todo o custo a destruição
irreversível de património que nos pertence a todos e
que é motor de desenvolvimento local: as magníficas
paisagens em vias de ex nção!”
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Nem no Estado Novo! (2016-03-24 08:00)

| Hélio Bernardo Lopes | Foi sem grande admiração que
há dias pude ler, num grande diário nacional, que há
cerimónias religiosas a decorrer em escolas públicas,
numa situação em que, por vezes, professores, alunos
e funcionários são convidados a par cipar, ficando os
alunos cujos pais recusam tal colocados de parte, com
outras a vidades.

Embora esta realidade não me tenha causado admi-
ração, a verdade é que este meu sen mento se fica a
dever à obje va degenerescência que constato no fun-
cionamento das nossas ins tuições, muito em especial
no que diz respeito ao cumprimento da Cons tuição da
República e da legislação geral. A este propósito, convém
recordar uma história comigo passada no meu sé mo

ano liceal e que creio ter já exposto num outro texto.

Nesse ano era reitor do meu liceu o Dr. Mário Mora,
professor de Matemá ca. Este nosso professor não nha
descendentes e havia sido, ao longo da sua vida, ateu.
Com graça, constato que, em pleno Estado Novo, tal
condição não o impediu de se tornar professor efe vo e
de ter sido nomeado reitor do nosso liceu, que era até
um liceu misto.

Tendo já do lugar o Concílio Va cano II, com as
celebrações religiosas a serem já realizadas como agora
se dá, o meu reitor acabou por ser aliciado – é esta a
realidade – a estar presente num cursilho de cristandade.
Como seria de esperar, saiu de lá mudado, no seu ín mo
para melhor, embora numa trajetória essencialmente
humana, ou seja, com falhanços. E um desses falhanços
foi uma manifestação ditatorial do fana smo que de si se
apossara.

Em certo dia, teve lugar no ginásio do liceu, pelo fi-
nal do turno da manhã, uma missa por alma do falecido
professor de Educação Física, Serradas Duarte, de quem
era eu muito amigo. Com grande espanto e revolta, vim
a saber que Mário Mora havia mandado encerrar os
portões, de molde a que os alunos vessem que assis r
àquela cerimónia. Bom, sen -me revoltado, porque
sempre me pareceu ser coisa natural que uma prá ca
religiosa tenha de submeter-se à livre vontade e decisão
de cada um.

Num ápice, arrebanhei uma trintena de colegas e
por ali fomos em direção à reitoria. Após alguma ob-
strução do chefe dos con nuos – apesar de ser eu a
capitanear o grupo –, a verdade é que o reitor assomou
à porta do seu gabinete, mandando-nos entrar e fechar a
porta. Lá dentro foi-nos dizendo: ó Hélio, mas as missas
em português são tão bonitas! Imagina-se facilmente o
diálogo.

Ora, este diálogo foi interrompido, a dado instante,
pelo padre Alberto Neto – o padre da Capela do Rato,
que viria mais tarde a ser assassinado –, que de pronto
se voltou para o reitor e lhe disse: Senhor reitor, peço
perdão, mas eu mandei abrir os portões do liceu, porque
a Igreja não obriga ninguém a estar presente numa
missa. Repare-se, pois, que quem quisesse ia, quem não
quisesse, até poderia sair do liceu. Isto passou-se no
Estado Novo, o tal tempo do fascismo.
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Hoje, temos a dita democracia, mas constatamos
que, apesar do Estado ser laico, escolas públicas realizam
missas no seu seio, impondo aos que as não queiram
presenciar que fiquem numa sala como que de cas-

go. Trata-se, indiscu velmente, de um retrocesso em
matéria de Direitos Humanos. Ora, o que diz a isto o
Governo? Pois, o Ministério da Educação refere tratar-se
de uma tradição, alegando que só vai quem quer! Algo
inacreditavelmente, o Ministério da Educação finge não
ter conhecimento de que a colocação dos alunos que
não forem à missa numa sala se cons tui numa discrim-
inação obje va, que pode até ter consequências sociais,
escolares e psicológicas diversas. Ao Governo, porém,
há que juntar os sindicatos de professores, a Associação
Nacional das Escolas, a Associação Nacional dos País,
os próprios deputados. E mesmo a comunicação social
quedou-se pelo JORNAL DE NOTÌCIAS. E com nada mais
que uma no cia, embora merecedora de colocação na
primeira página da edição em causa.

Por fim, esta saída de Jorge Ascensão, que lidera a
Confederação Nacional das Associações de Pais: não
temos nada contra esta situação, desde que ninguém
seja prejudicado!! Uma inacreditável resposta, porque a
discriminação de jovens, colocados numa sala, só porque
não quiseram estar presentes numa celebração religiosa,
já se cons tui num evidente prejuízo para esses jovens.
Uma situação semelhante à que teve lugar no julgamento
da nossa concidadã Leonor Cipriano, onde foi visionado
um filme realizado durante a inves gação, e que não
podia ser ali passado. Perante a reação do advogado – o
filme já nha sido visionado –, o presidente do tribunal
informou os membros do júri de que, na sua deliberação
final, não deviam ter em conta o que haviam visto no
filme. Simplesmente impossível.

Este caso agora no ciado tem lugar no tempo do
dito Estado Democrá co de Direito, a que o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa tem vindo a juntar a condição
de Social. De resto, desde que o Presidente da República
surgiu com a inicia va de dar corpo à sugestão de Abdul
Vakil, que logo se percebeu o renascer de um potencial de
pressão e de oportunidade em matéria religiosa. E falam
tantos católicos do princípio da liberdade religiosa...
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Idosos confecionam folar na Santa Casa de Bra-
gança (2016-03-24 08:59)

Este ano, mais uma vez, a confeção dos folares da Santa
Casa da Misericórdia de Bragança ficou a cargo dos
residentes da Estrutura Residencial para Idosos.

"O conhecimento enraizado das tradições por parte dos
nossos residentes é sempre privilegiado, por isso, sempre
que possível, mantemos a vos os seus papeis não só
na ins tuição, como na sociedade. Assim, reunidos os
ingredientes do folar, um forno a lenha e o saber dos
utentes, bastou meter a mão na massa para resultar
um delicioso folar transmontano, elaborado de forma
tradicional", refere uma nota de imprensa da ins tuição.

A juntar a tudo isto, a a vidade contou ainda com a
par cipação das crianças da Escola EB1 da Santa Casa
que desde o início do dia puderam aprender a receita.

No final, a sa sfação estava estampada entre todos
que par ciparam na a vidade dado que foi um sucesso.
Os folares nham crescido, estavam corados e deliciosos
e a tradição manteve-se mais uma vez. “Fazemos questão
que, sempre que possível, envolver várias gerações em
a vidades intergeracionais”, explicou o técnico Eduardo
Alves da SCMB, que fez questão de ressalvar que, espe-
cialmente para os idosos, “é uma forma de reviverem
momentos e que passavam em suas casas”. Um dia de
convívio entre crianças, idosos, técnicos e vizinhos do
forno comunitário que se juntaram à a vidade.
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Cineteatro de Torre de Moncorvo recebeu Encontro
de Coros (2016-03-24 09:14)

Teve lugar no passado dia 18 de Março, pelas 21h30,
no Cineteatro de Torre de Moncorvo um Encontro de
Coros, promovido pela Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/corostm.html

A inicia va contou com a par cipação do Coro Infanto
Juvenil da Escola Municipal Sabor Artes, Coro Adulto da
Escola Municipal Sabor Artes, Coro da Cruz Vermelha de
Mirandela, Coro do IPB e Coral Brigan no.
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O espetáculo teve início com a atuação do coro infanto-
juvenil da Escola Municipal Sabor Artes que interpretou
quatro temas, o úl mo “Loucos de Lisboa” em conjunto
com o Coro Adulto. Este por sua vez interpretou cinco
temas. De seguida subiu ao palco o Coro da Cruz Ver-
melha que apresentou como repertório música sacra,
clássica e internacional, seguido do Coro do IPB. O
encontro encerrou com a atuação do Coral Brigan no.

O Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, procedeu à entrega de uma lembrança
do Encontro de Coros de Torre de Moncorvo aos respon-
sáveis dos Coros presentes.

O público aderiu muito bem à inicia va, estando
presentes mais de 200 pessoas no espetáculo.

NI CM Torre de Moncorvo
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Bombeiros de Bragança adquirem VSAE equipado
com o melhor e mais moderno material
(2016-03-24 09:20)

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Bragança acabou
de adquirir um veículo equipado com o melhor e mais

334

http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/corostm.html
http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/corostm.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


moderno material existente em Portugal e na Europa.
A compra representou um esforço financeiro que foi
integralmente suportado pela Associação Humanitária.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/bvast.html

Operacionalmente denominado como Veiculo de Salva-
mento e Assistência Especial, o VSAE é um todo-o-terreno
(4×4), da categoria S2, equipado com material específico
des nado à intervenção em operações de salvamento e
desencarceramento que representam risco para vidas e
bens, nomeadamente decorrentes de acidentes.
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Este veículo possui caracterís cas técnicas de chas-
sis todo-terreno que permite a sua deslocação sobre
condições adversas ou de di cil acesso, com rodado
duplo no eixo traseiro para garan r maior segurança às
suas 19 toneladas de peso propulsionadas por um motor
de 340 cv de potência.

Além do material usualmente designado para tare-
fas de desencarceramento, possui ainda uma ferramenta
mul usos portá l a bateria, um gerador acoplado à
tomada de força para iluminação nocturna, uma torre
telescópica com possibilidade de colocação de um balão
de iluminação a ar, almofadas de elevação pressurizadas,
macacos de elevação hidráulicos para grandes tonela-
gens,
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equipamento de estabilização de veículos acidentados,
equipamento de salvamento em grande angulo para
permi r resgates em locais de di cil acesso.

Permite ainda o combate a incêndios com u lização
de agente emulsor, equipamento de imobilização de vi -
mais de trauma para socorro em acidentes mul -vi ma
e ainda uma grua, com guincho próprio com capacidade
de elevar 4500 kg, que poderá ser u lizada para as
mais diversas ac vidades de salvamento ou elevação e
remoção de objectos.

Esta compra representou um esforço financeiro para a
Associação Humanitária de Bombeiros de Bragança,

[post _ad]

que suportou na íntegra a sua compra no valor de 150
000€. Desta forma os Bombeiros de Bragança ficam assim
dotados de mais um equipamento de topo, equiparado
aos melhores e mais modernos existentes em Portugal
e na Europa, de forma a garan r melhor socorro à
população.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/b
vast.html
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

335

http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/bvast.html
http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/bvast.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


O silêncio português e europeu (2016-03-24 13:29)

|Hélio Bernardo Lopes| Há uns dias poucos chegou-nos
aqui a voz do bispo católico de Alepo, Antoine Audo, na
devastada Síria, expondo que dois terços dos cristãos
sírios deixaram o país devido à violência dos grupos
extremistas, sobrando atualmente cerca de meio mil-
hão. E nesta cidade – Alepo – a debandada foi ainda
maior, restando cerca de quarenta mil cristãos. Ao que
acrescentou o prelado: não podem imaginar os perigos
que encaramos todos os dias.

O mais interessante das palavras ora proferidas por
aquele bispo foi a sua negação de que o presidente
sírio, Bashar al-Assad, seja responsável pelos horrores da
guerra, que já causou quase trezentos mil mortos nos
cinco anos que a guerra já leva. E foi mesmo mais longe
na clarificação da realidade: o Governo do Presidente
Bashar al-Assad não persegue cristãos, que são alvo
dos jihadistas, procurando transformar o conflito numa
guerra religiosa.

Olhando a solução futura que a guerra na Síria terá
de vir a ter, o bispo de Alepo salientou que, à luz da
sua perceção, cerca de oitenta por cento dos cristãos da
Síria apoia o Presidente Bashar al-Assad se for candidato
à reeleição. E mais: até os sunitas escolheriam Bashar
al-Assad, para afastar os extremistas.

Ora, o bispo Antoine Audo também referiu, nesta
sua entrevista que a Síria há muito que é um modelo
de como as comunidades muçulmana e cristã podem
viver em conjunto, num país onde a guerra foi importada.
E completou: esta guerra não veio do interior da Síria,
porque tudo foi organizado no exterior para destruir a
Síria. Uma realidade que me traz ao pensamento o caso
de Angola...

Aqui está, para a lamentável legião de polí cos, jor-
nalistas, analistas e comentadores que hoje enxameiam
as nossas televisões, a autên ca realidade de há muito
conhecida, mas sempre oportunista e cobardemente
escondida. A realidade que eu mesmo pude já expor
repe damente. Uma realidade que também havia já sido
iden ficada pelo núncio apostólico em Damasco.

No meio de toda esta montanha de men ra, diari-
amente veiculada nas nossas televisões, o estranho
silêncio sobre os muitos milhares de cristãos assassina-
dos nos países que os terroristas conseguiram ocupar,
fruto, imensamente acima de tudo, dos mil e um erros e
crimes pra cados pelo Ocidente.

É essencial não esquecer que mesmo no Iraque de
Saddam Hussein os cristãos eram protegidos, e que o
seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Tarek Aziz, era,
também ele, um cristão. Hoje, quase com toda a certeza,
ser-se cristão no Iraque será um acontecimento raro. E
tudo isto porquê? Pois, pelo que explicou alguém que
pertenceu ao gabinete de Ronald Reagan: vai ser muito
di cil acabar com o Estado Islâmico, porque foram os
Estados Unidos que o criaram.

Perante tudo isto, e depois do que já fizeram ou
consen ram, os líderes ocidentais, muito em par cular
os europeus, con nuam a esquecer as pessoas e a
olhar apenas a negociata. De cedência em cedência,
os polí cos europeus vão-se vendo na con ngência de
saltar de men ra em men ra.

Eu ainda compreendo o bispo católico de Alepo, An-
toine Audo, ao evitar expor toda a verdade ao redor da
guerra que devastou a Síria. Mas já não posso contempo-
rizar com a falta de coragem polí ca dos líderes europeus
e da União Europeia, que con nuam a mostrar-se inca-
pazes de recusar ver-se envolvidos numa perigosa guerra
de nervos criada pela tenta va de cerco dos Estados
Unidos à Rússia. É tempo, tantas décadas já passadas
sobre 1945, de os líderes europeus se assumirem como
gente poli camente independente.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Na fila (2016-03-24 13:31)

| Tânia Rei | Não há experiência social mais enrique-
cedora do que a que passamos as filas para a casa de
banho.

Quer seja numa festa, numa semana académica ou
num fes val, mulher que se preze faz logo “mira” às
casinhas de plás co perfiladas, para que, quando ver-
mos de as usar, saber o caminho sem gaguejo. Para os
homens é tudo mais fácil. Já para as senhoras…

Convém ir para a fila antes de estar desmesurada-
mente aflita. É que é coisinha para demorar, porque
parece que todas as mulheres presentes têm a mesma
idade ao mesmo tempo, e é, por isso, bom ir razoavel-
mente descansada. Ainda antes de cravarmos uma
amiga para companhia, importa também saber se não
nos esquecemos de colocar na mala ou no bolso um
pacote de lenços, dos de cheirinho ou normais, ou
toalhitas húmidas, porque ninguém quer passar nas
partes ín mas papel higiénico que, a exis r, já rebolou
em mais bactérias do que um piaçaba.

Aqui começa a experiência. É que nas filas para sat-
isfazer as necessidades fisiológicas tudo pode acontecer.
Um dos clássicos é a moça que nos avisa que “não há
papel” (grande novidade), ou então que nos anuncia
que “está tudo sujo”, ou que “cheira mal”. Podem,
eventualmente, pedir um lenço de papel dos nossos, que
vamos ceder, es cando o maço, para evitar qualquer
contacto sico desnecessário.

Pessoalmente, as idas à casa de banho, que aconte-
cem, pois, pelo menos em parelha, é a altura em que
me apercebo que estou rouca, e, por consequência, que
devo ter passado horas a falar uns decibéis acima do
permito por lei, porque há música aos berros. Acontece,
ainda, ver pessoas que não via há meses ou anos, e que,
por obra do acaso, estão com a mesma vontade do que
eu, o que me obriga a usar em esforço a voz que descobri
há minutos estar a dar falência.

Outro cliché é o pessoal que tenta furar a fila, porque
“estão muito afli nhas” ou “não dá mais”. Repare-se que
mesmo nestas ocasiões as mulheres não perdem a pose e

a postura, e não caem na brejeirada. É, contudo, possível
que haja cenas de pancadaria. Parece incoerente, mas
não é. É que às vezes um “ó linda, mas achas que és mais
do que as outras, é?” pode não cair bem quando o corpo
começa a dar sinais de si.

Boa ocasião para perceber quem se anda a enrolar
com quem, já que as amigas aproveitam aquele tempo
para dialogar sobre o que está a acontecer no evento:
quem disse o quê, a quem, como, quando e porquê –
repórteres de WC.

Nestas filas, há sempre uma rapariga fixe, que pen-
samos interiormente “ena pá, que fixe ela é”, e que é
quem nos diz “podes ir na boa, que eu pego-te na porta”.
Até porque alguém há-de ter já gritado há meia hora
atrás que a porta não tem trinco.

Uma vez dentro dos contentores, começa outro filme,
em que somos as protagonistas. Começamos a jogar soz-
inhas o Operação, em que tocar numa pon nha do que
quer que seja dá direito a ouvir uma buzina e a acender
luzes vermelhas. Tentamos não pensar em mais nada,
a não ser naquele momento. Muitas de nós tentarão
ser cívicas, e não demorar vidas dentro da casita, sob
pena de ouvir umas bufadelas assanhadas do lado de fora.

Claro que no tempo em que nos ausentamos para
fazer chichi, o mundo pulou e avançou. Os nossos amigos
homens já fizeram o que nham a fazer, e, benza-os
Deus, já nos arranjaram uma bebida.

O que significa que, dentro de pouco tempo, a saga
começa outra vez.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Município de Macedo de Cavaleiros com apli-
cação “mobile” para facilitar contacto dos cidadãos
(2016-03-24 13:32)

A “app” chama-se “Macedo Mexe” e está disponível
para instalação em disposi vos de comunicação móveis
com sistema de Android ou IOS. Surge com o obje vo de
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encurtar a ligação da autarquia com os seus munícipes
quando estes querem reportar alguma anomalia na
via ou equipamentos públicos. O sistema está também
disponível na área do “Balcão Virtual” no website da
Câmara Municipal.

[post _ad]

A Câmara Municipal procura facilitar ao máximo a comu-
nicação de sugestões dos cidadãos, disponibilizando uma
aplicação muito rápida e intui va. Através do telemóvel
com ligação à internet, os Macedenses podem facilmente
colaborar, reportando diferentes problemas. Tais como
equipamento ou pavimento degradado, poste de ilumi-
nação danificado, passadeira sem visibilidade e muitas
outras possibilidades de comunicação de sugestões. A
garan a é de muita interação, uma vez que a autarquia
informará o munícipe sobre o encaminhamento dado à
sugestão apresentada.

Com esta “app” a Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros cimenta a ligação de aproximação com os seus
munícipes, incen vando a colaboração de todos.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O recurso às novas tecnologias ajudam à consumação
desse obje vo, processo fortalecido com a criação do
novo website em 2015 e a consequente disponibilização
da plataforma de serviços on-line, de que é exemplo
a informação georreferenciada de planos e plantas,
as leituras de águas, ou do processo de submissão de

candidaturas às bolsas de apoio aos estudantes do ensino
superior que decorre até 8 de abril.

Nota de Imprensa CM Macedo de Cavaleiros

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Celebrações da Semana Santa com Via Sacra ao
Vivo em Torre de Moncorvo (2016-03-24 15:00)

De 18 a 27 de Março decorrem em Torre de Moncorvo
as celebrações da Semana Santa. Um dos pontos altos
destas comemorações é a realização da Via Sacra ao
Vivo, que teve lugar no dia 20 de Março.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/paixtr.html
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Inserida na Procissão do Encontro, a Via Sacra ao Vivo,
teve início na Igreja da Misericórdia e terminou na Praça
Francisco Meireles com a crucificação de Jesus. Durante
o percurso foram representadas, pelo Grupo Alma de
Ferro Teatro, as 13 estações da Via Sacra. Junto da
Igreja da Misericórdia realizaram-se as duas primeiras
estações, “Jesus é Condenado à Morte” e “Jesus Toma
a Sua Cruz”, já na Praça Francisco Meireles teve lugar a
terceira estação onde “Jesus Encontra a sua Mãe” e no
Largo Diogo Sá a quarta estação em que “Jesus Cai pela
Primeira Vez”.

Na quinta estação, no Largo de Santo António, “Cireneu
Ajuda a Levar a Cruz de Jesus”, na sexta, na Praça Fran-
cisco

[post _ad]

Meireles “ Verónica Limpa o Rosto de Jesus” e na sé ma
e oitava, na Rua dos Sapateiros “ Jesus Cai pela Segunda
Vez” e “Jesus Consola as Mulheres de Jerusalém.” Na
nona estação “ Jesus Cai pela Terceira Vez”, na Rua da
Misericórdia, tendo lugar as restantes na Praça Francisco
Meireles, onde “Jesus é Despojado das Suas Vestes”,
“Jesus é Pregado na Cruz”, “Jesus Morre na Cruz” e “Jesus
é Descido da Cruz”.

A realização da Via Sacra ao Vivo desenrola-se pelo
centro histórico da vila com as luzes apagadas e contou,
nesta edição, com mais de 30 figurantes do Grupo Alma
de Ferro Teatro e mais de 200 pessoas a assis r.

Conteúdo fornecido por Gabinete de Informá ca, Comu-
nicação e Mul média CM Torre de Moncorvo
(Luciana Raimundo)

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
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Anónimo (2016-06-26 17:32:22)
"Celebrações da Semana Santa com Via Sacra ao Vivo em
Torre de Moncorvo", - e eis que não passamos da idade
do bronze, onde uns poucos ram proventos de muitos,
mantendo-os atados nas amarras da supers ção.

Regula é o nome que se segue no Fes val Carviçais
Rock 2016 (2016-03-25 16:27)

Regula está confirmado para a edição de 2016 do
Fes val Carviçais Rock. Depois de Moonspell, "Don Gula
O da Vila" é a mais recente confirmação do Fes val,
apostando na variação dos es los de música. O evento
realiza-se nos dias 22 e 23 de Julho na aldeia transmon-
tana que lhe dá o nome. “[1]Toni do Rock ”, “Womb”,
“Casca Grossa” são alguns dos temas que constam no
alinhamento do espectáculo de Regula.
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Depois de um 2015 brilhante na carreira de Regula com
passagens pelo Meo Sudoeste, NOS Primavera Sound, Sol
da Caparica, Guarda, Faro ,Évora, Trofa, Nazaré, Aveiro,
Viseu, Setúbal, Elvas, Castelo Branco, entre muitas outras,
marcaram uma caminhada que começou com um espec-
táculo lotado no Lux (Lisboa), num ano em que ainda
houve espaço para nomeação para "Melhor Atuação ao
Vivo - Ar sta Nacional by Antena 3" dos Portugal Fes val
Awards.

Para o Fes val Carviçais Rock podemos esperar novos-
clássicos como “Womb” e “Casca Grossa”, “Casanova” e
“Cabeças de Cartaz”, e ainda o mais recente vídeo para
Haja (realizado por João Pedro Moreira,

[post _ad]

responsável por vários vídeos de Regula, bem como de
Buraka Som Sistema, 5-30, Ana Moura, entre outros).

O cartaz contará com 4 atuações em cada dia, actu-
ação de Dj´s, animação i nerante e outras surpresas a
revelar em breve. Um regresso bastante esperado do
cartaz nacional dos fes vais de verão.

Este fes val irá ser realizado este ano pela décima

quarta vez, numa parceria da Freguesia de Carviçais com
o Clube Académico de Carviçais e a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo.
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Regula é um dos nomes mais em ascenção do panorama
musical português. Depois de um ano explosivo com a
carreira a solo e o novo projecto 5-30 - com Carlão (Da
Weasel) e Fred (Orelha Negra) – Regula é o nome que
todos falam.

A rua é o seu ponto de par da para rimas cortantes
e contemporaneas, com exemplos como "Casanova"
(mais de 2 milhões de views) e "Solteiro" (colaboração
com Orelha Negra e Sam The Kid, com mais de 3 milhões
de views), a prevalecerem como "clássicos" do registo
mais abrangente do Regula. A colaboração com Blaya em
"Mêmo a Veres" ultrapassa o milhão e meio de views. O
álbum "Casca Grossa" conquista mais uma vez o público
jovem português. Ao longo do ano é convidado para
as mais diversas atuações de Norte a Sul do País, como
O Nos Primavera Sound, Semana Académica de Lisboa,
MEO Sudoeste, Fes val O Sol da Caparica e ainda a Seven
e Bliss em Vilamoura.

Conteúdo fornecido por Carviçais Rock
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Exposição de Bronzes e Instrumentos Musicais
tradicionais Chineses está patente ao público até ao
dia 2 de maio (2016-03-26 11:40)

Inaugurou no passado dia 19 de março, no Museu da
Seda e do Território, a Exposição de Bronzes e Instru-
mentos Musicais Tradicionais Chineses. A exposição
faz parte do espólio do Comissário da exposição Paulo
Sá Machado, e já percorreu 19 cidades portuguesas,
aproximando desta forma Portugal e China.

Maria do Céu Quintas, presidente da Câmara Municipal
de Freixo de Espada à Cinta, começou por dizer, no seu
discurso, que esta exposição é mais um “momento de afir-
mação cultural do nosso Município”, recordando ainda os
missionários, navegadores e marinheiros que “transmi -
ram pelo mundo fora os nossos valores e receberam dos
Povos orientais pormenores de cultura e de hábitos soci-
ais dignos de realce que ainda hoje perduram e nos aprox-
imam.
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Hoje, a séculos de distância, somos nós que nos encan-
tamos ao observar, na nossa terra, os instrumentos e
objetos u lizados à época nas festas, rituais e cerimónias
nas terras do oriente.”

Shu Jianping, Conselheiro Cultural da Embaixada da
República Popular da China, enalteceu o facto de Freixo
de Espada à Cinta ser uma Terra pequena, mas com
muita cultura para oferecer, reforçando o desejo de ver
“mais acontecimentos culturais desta envergadura em
Freixo” acrescentando ainda que com esta aproximação
de Freixo e a China espera que mais “chineses visitem
Freixo, uma terra de encantos”.

[post _ad]

Após a visita à exposição de Bronzes e Instrumentos Mu-
sicais Tradicionais Chineses, comentada pelo comissário

341



da mesma, Paulo Sá Machado, seguiu-se, no Auditório
Municipal de Freixo de Espada à Cinta, um concerto
que juntou, novamente, a cultura chinesa e portuguesa,
numa atuação da maestrina chinesa Lu Yanan como
solista da Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta.
O concerto foi dividido em duas partes, sendo que inicial-
mente Yanan brindou o público com música tradicional
chinesa, tocando instrumentos tradicionais chineses. A
ela juntou-se a Banda de Música de Freixo de Espada
à Cinta, e juntos, interpretaram músicas tradicionais
portuguesas.

Sara Alves (Conteúdo fornecido por CM freixo de Espáda
à Cinta)
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O terrorismo e as secretas (2016-03-29 08:37)

| Hélio Bernardo Lopes | Nada poderia ser melhor
para os polí cos dominados por espírito falcão que
os recentes atentados de Bruxelas. Num ápice, esque-
cendo todas as responsabilidades do próprio Ocidente,
os falcões de pronto surgem a pedir mais medidas.
Mormente as realizadas pelas secretas, em geral sem
controlo público.

O mesmo se pode dizer dos ambientes militares,
onde de pronto todos surgem a pedir mais dinheiro

e meios. E isto apesar dos fantás cos meios de que
dispõem as potências que realmente contam, mas que
parecem não servir de muito. Não fora a ação da Força
Aeroespacial da Rússia, e ainda hoje o Estado Islâmico
estaria no seu auge e a financiar-se com o petróleo e as
riquezas arqueológicas vendidas a Estados do Ocidente.

Sem grandes meios acrescidos, se eu fosse o líder
da Polícia Judiciária, ou do Serviço de Informações de
Segurança, de há muito nha posto em prá ca uma boa
estratégia preven va contra a possibilidade de virem
a ter lugar em Portugal acontecimentos como os de
França e da Bélgica. Mesmo com os meios atualmente
disponíveis, pode fazer-se mui ssimo mais e melhor.

Invariavelmente, no caso português, pede-se a possibil-
idade de operar escutas pelos serviços de informações.
Algo inacreditavelmente, o nosso fraco jornalismo não
vislumbra esta contradição: sem a possibilidade de
operar escutas, não temos atentados; os que as fazem,
são alvo de violência terrorista vasta. Claro está que pode
sempre dizer-se que muitos outros atentados foram já
evitados, o que, de facto, não se sabe. O que se sabe é
que mui boa informação esteve sempre disponível mas
não aproveitada. Uma realidade que vem já do 11 de
Setembro. Mas mesmo depois deste acontecimento, as
medidas de segurança tomadas foram as que acabaram
por permi r o suicídio e o homicídio múl plo do pi-
loto alemão nos Pirenéus. O crime só foi possível por
via das medidas de segurança entretanto implementadas.

O terrorismo a que estamos a assis r tem causas
longínquas e outras recentes. As primaciais, contudo,
são as recentes. E a razão é dupla: por um lado, a loucura
dos Estados Unidos, ao pretenderem cercar a Rússia
de hoje, que se deitou a não vender as suas riquezas a
pataco; por outro lado, a mania de fabricar democracias
à força, em geral a par r de uma ignorância histórica
profunda, mas também com um desprezo supremo pe-
los povos que es verem colonizados até há décadas atrás.

O Ocidente vive hoje com os olhos postos no din-
heiro e na negociata, esquecendo as pessoas e a sua
dignidade. Até mesmo os próprios ocidentais. No espaço
europeu esta a tude tornou-se mais aguda, dado o
modo muito aberto como o mesmo funciona: tudo entra,
tudo sai, tudo se vendo, tudo se compra. Um ambiente
que se aproveitou, em matéria da grande criminalidade
organizada transnacional do mecanismo de Schengen.
Porque este ou existe ou não existe. Se existe, há negoci-
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ata vasta, mas risco acrescido. Se não existe, aumenta a
segurança global, mas perde-se na negociata. Como se
sabe, tem aqui um enorme predomínio a negociata.

É neste ambiente, em face do seu fracasso, que as
secretas pedem cada vez mais poderes. Mas facilmente
se percebe que tudo acabará por saldar-se num autên-

co ambiente de perda forte de liberdade democrá ca.
Democracia hoje completamente reduzida a mera
fachada periódica, apenas des nada a poder gritar que
os governantes têm a legi mada dada pelos votos dos
eleitores. Uma conclusão é hoje certa: depois do que já
pôde saber-se pelo julgamento do an go líder do SIED,
Jorge Silva Carvalho, aumentar, mais ainda, os poderes
das secretas é correr um risco completamente inú l. Até
porque sem escutas – é o que diz a legislação em vigor
– não temos do atentados, sendo que os que os vêm
sofrendo são os que possuem as tais escutas legais. É
essencial ter muito cuidado, porque o direito à asneira é
muito livre...
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Como é que os neurónios comunicam?
(2016-03-29 09:22)

Uma equipa de inves gadores do Centro de Neuro-
ciências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra (UC) desvendou que a “ubiqui na” organiza
as proteínas que permitem aos neurónios trocar infor-
mação entre si.

Maria Joana e Ramiro Almeida
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O estudo publicado na revista cien fica Journal Of Cell
Biology contraria a ideia geral de que a ubiqui na é
apenas uma proteína que promove a destruição de
proteínas danificadas ou com erros. Neste trabalho
os autores descobriram que a ubiqui na atrai todos
os recursos necessários à formação de novas sinapses,
sendo essencial para a comunicação neuronal.

Maria Joana, primeira autora do ar go, sublinha que
«algumas proteínas que se acumulam nos neurónios têm
uma pequena “cauda” feita de várias ubiqui nas “atre-
ladas”. Neste trabalho descobrimos que a acumulação
destas proteínas contribui para a comunicação neuronal
porque as suas “caudas” de ubiqui nas funcionam como
um “íman”, os quais atraem e organizam corretamente
os recursos dessa comunicação.»

Por seu lado, Ramiro Almeida, líder da equipa, explica que
«decidimos arriscar uma abordagem pouco convencional
e inves gar o processo pelo qual a maquinaria de de-
struição das células contribui para o desenvolvimento do
sistema nervoso. Surpreendentemente, à luz do conheci-
mento atual, observámos um aumento extraordinário do
número de sinapses nos neurónios de ratos in vitro, em
contexto de experimentação laboratorial.»

O resultado ob do sugere que a ubiqui na, «para
além da sua tarefa de degradação, tem um outro papel
“constru vo” que explica o aumento de sinapses ob do»,
acrescenta o inves gador.

[post _ad]

As conclusões desta inves gação, desenvolvida ao longo
de quatro anos, contribuem para a compreensão dos
mecanismos de formação de sinapses, a estrutura
responsável pela passagem de informação no sistema
nervoso, e poderão auxiliar a comunidade cien fica a
encontrar novas abordagens para os casos de au smo,
esquizofrenia, atrofia muscular espinhal e principalmente
síndrome de Angelman.

O estudo foi financiado pela Fundação para a Ciên-
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cia e Tecnologia (FCT) e pela União Europeia através das
inicia vas Marie Skłodowska-Curie.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Conteúdo fornecido por © 2016 - Ciência na Imprensa Re-
gional / Ciência Viva
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Jogos Despor vos Concelhios 2016 (2016-03-29 09:26)

Durante o mês de Abril, a Câmara Municipal e Torre
de Moncorvo promove mais uma edição dos Jogos
Despor vos Concelhios.
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Esta inicia va, com muita tradição no concelho,
caracteriza-se por várias modalidades em compe ção

como futsal, dominó, sueca, pesca despor va e jogos
populares.

O campeonato de futsal tem início no dia 28 de
Março, sendo que a final se desenrola a 24 de Abril, no
Pavilhão Municipal. Já o dominó e a sueca realizam-se dia
3 e 17 de Abril, respe vamente, no Pá o das Associações.

A pesca despor va e os Jogos Populares têm lugar
no dia 24 de Abril, a primeira no Bico da Ribeira e a
segunda no Parque Despor vo S. Paulo. A cerimónia
de encerramento e de entrega dos prémios decorre no
Centro Escolar, também no dia 24 de Abril.

O prazo limite de inscrições é até 22 de Março, no setor
do Desporto da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
sendo a par cipação restrita às associações do concelho.

Luciana Raimundo
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Indústria Transformadora é a que mais contribui
para o crescimento do emprego na região norte
(2016-03-29 09:33)

No 4º trimestre de 2015, o emprego na Região do Norte
voltou a crescer em termos homólogos (+0,9 por cento),
depois de ter observado uma variação nula no trimestre
anterior. A indústria transformadora foi o sector que
mais contribuiu para esse crescimento.
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A taxa de desemprego cifrou-se em 13,5 por cento,
mantendo-se quase estável face ao trimestre anterior
(13,6 por cento). Estes e outros dados constam do
relatório Norte Conjuntura rela vo ao 4º trimestre de
2015, editado pela Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Norte (CCDR-N).

A exportação de mercadorias das empresas com
sede na Região do Norte registou, segundo os dados
disponíveis, uma aceleração de crescimento no 4º
trimestre, com uma variação homóloga de 7,7 por cento
em valor, impulsionada sobretudo pelas exportações da
fileira automóvel.

O financiamento do sistema bancário e financeiro
às famílias e às empresas da Região do Norte con nuou
a reduzir-se no 4º trimestre de 2015. O rácio de crédito
vencido das empresas aumentou três décimas de ponto
percentual, para 13,9 %, enquanto o das famílias se
reduziu ligeiramente (menos uma décima, para 4,5 %),
embora prosseguindo uma lenta trajetória ascendente
no segmento do crédito à habitação.

O relatório poderá ser consultado [2]aqui
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Câmara Municipal de Torre de Moncorvo comem-
orou dia do Município com programa diversificado
(2016-03-30 09:32)

Torre de Moncorvo recebeu no passado dia 19 de Março
as comemorações do dia do Município e Fes vidades de
S. José.
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Do programa fez parte o hastear das Bandeiras Nacional
e do Município, nos Paços do Concelho, com a par ci-
pação da Escola Municipal Sabor Artes, Agrupamento de
Escuteiros 788, Bombos da Lousa, Corpo dos Bombeiros
Voluntários de Torre de Moncorvo e Corpo de Destaca-
mento da G.N.R de Torre de Moncorvo.
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Durante a tarde teve lugar no Salão Nobre dos Paços de
Concelho a cerimónia de homenagem aos funcionários
do Município Aposentados e a celebração de protocolos
com as Juntas de Freguesias, Ins tuições e Associações
do concelho, nomeadamente com as Ins tuições Par c-
ulares de Solidariedade Social, Associação de An gos
Alunos do Colégio Campos Monteiro, Agrupamento
de Escuteiros, Associação Recrea va da Lousa, Clube

Académico de Carviçais, Grupo Alma de Ferro Teatro,
Associação Recrea va de Santo Cristo, Spor ng Clube de
Moncorvo, Associação Cultural e Despor va de Carviçais,
Sociedade Filarmónica do Felgar, Museu do Ferro, Pro-
jeto Arqueológico da Região de Moncorvo, Clube de
Caça e Pesca de Moncorvo, Santa Casa da Misericórdia
de Torre de Moncorvo, Associação de Comerciantes e
Industriais de Moncorvo, Fundação Francisco António
Meireles, Grupo Despor vo de Moncorvo e Associação
Humanitária do Bombeiros Voluntários de Torre de
Moncorvo.

[post _ad]

O Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, assinou protocolos com diversas ins -
tuições locais. “Hoje vamos assinar e assinalar mais um
ano de a vidade. Para terem uma ideia, neste sen do
do que é a transparência, assinamos hoje contratos e
protocolos no valor de 580.013,00€ e vamos assinar e
pagar os acordos de execução com as Juntas de Freguesia
no valor de 72. 048,00€, que são também um mudança e
uma viragem, têm de ser aprovados não só no execu vo
camarário mas também na assembleia municipal o
que quer dizer que não há possibilidade de se fazer
aqui qualquer pos de acordos com o Município e as
freguesias sem as outras saberem, mais um exemplo de
transparência”, referiu o autarca.

Foi também inaugurado o monumento de “Home-
nagem aos Artesãos do Ferro”, situado na rotunda do
Prado de Baixo. A cerimónia contou com a leitura de
um poema, de Henrique de Campos, sobre os artesãos
do ferro de Torre de Moncorvo, interpretado por dois
membros do Grupo Alma de Ferro Teatro.

Destaque também para as cerimónias religiosas com
missa e procissão em honra de S. José e o espetáculo
musical que teve lugar à noite no Largo General Claudino
com um concerto de Tiago Be encourt, cuja abertura
ficou a cargo da Escola Municipal Sabor Artes.

Luciana Raimundo
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Combater a corrupção (2016-03-31 07:21)

| Hélio Bernardo Lopes | É preciso um fantás co
estômago para se poder acreditar que o combate à
corrupção se cons tui, em Portugal, numa autên ca
realidade.

Um estudo muito recente, oriundo de uma en dade
acreditada internacionalmente, veio salientar que o
referido combate se encontra, em Portugal, a anos-luz
de poder ser considerado uma realidade. E, como se
sabe bem, o número de concidadãos condenados por
corrupção, em Portugal, é verdadeiramente ínfimo.

Obje vamente, os nossos detentores de soberania
pouco se preocupam com esta realidade. Basta ter
presente o dever de certos concidadãos de prestarem
contas ao Tribunal Cons tucional, ao mesmo tempo que
nada de sancionatório está previsto para o caso dessa
norma não ser cumprida. Mesmo em casos que não
dizem respeito a corrupção, como se dá com o serviço
a prestar por Maria Luís Albuquerque a certa empresa
estrangeira, mas que comportam uma situação com
riscos diversos, a verdade é que tudo acaba por seguir
em frente, depois um vasto e lógico alarido, embora sem
repercussões. E mesmo agora, quando o grupo parla-
mentar do PCP se prepara para apresentar proposta de
legislação que evite casos deste po, o que já se consta é
que PSD, PS e CDS/PP poderão vir a recusar tal legislação.

Tem sido erradamente argumentado, por vezes, que,

num dia destes, não haverá quem esteja na disposição de
desempenhar cargos públicos. É, porém, um argumento
sem lógica, porque o próprio Presidente Marcelo Rebelo
de Sousa, com elevadíssima probabilidade, auferiria
proventos imensamente maiores como jurisconsulto,
comentador e académico que como Presidente da
República, o que não o impediu de deixar tudo aquilo
para exercer o seu atual cargo polí co.

Mas podíamos, por igual, citar os casos dos restantes can-
didatos ao Presidente da República, nestas mais recentes
eleições, em geral sem grandes apoios e tendo de custear
boa parte dos gastos do seu bolso. A verdade é que,
sabendo – excetua-se o académico António Sampaio da
Nóvoa – que nunca viriam a ganhar tais eleições, nem por
isso deixaram de se empenhar, e com custos, na corrida
presidencial.

Voltando agora ao combate à corrupção, a grande
verdade é que a polí ca vive hoje subordinada aos
grandes interesses do jogo financeiro. E neste jogo, como
se vem vendo, um pouco por todo o mundo, quase vale já
tudo. Se é verdade que sempre exis u corrupção, e por
toda a parte, o que ainda o é mais é que o atual modelo
de organização das sociedades e do mundo cons tui
um autên co convite à entrada nos mecanismos da cor-
rupção. E é por se reconhecer tal realidade que o poder
polí co pouco ou nada faz de verdadeiramente eficaz no
domínio do combate à corrupção. É um lamentável sinal
do tempo que passa e do que por aí con nuará a chegar.
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Porque razão é que o Sol e a Lua nos parecem do
mesmo tamanho no céu? (2016-03-31 07:58)

O Sol e a Lua mostram o mesmo tamanho no céu. Mas
a Lua é mui ssimo menor do que o Sol, algo como
comparar um pequeno berlinde com uma bola gigan-
tesca de quatro metros de diâmetro. A que se deve a
coincidência aparente de tamanhos?
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O diâmetro do Sol é de cerca de 1 400 000 km. O
diâmetro da Lua mede aproximadamente. 3500 km.
Portanto, o diâmetro solar vale cerca de 400 vezes o
diâmetro lunar. Mas o Sol também está cerca de 400
vezes mais longe de nós do que a Lua.
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Desta coincidência espantosa resulta o facto de ambos os
astros, vistos da Terra apresentarem o mesmo tamanho
aparente: cerca de 0,5º. É essa coincidência que possi-
bilita a beleza dos eclipses totais do Sol, coberto “à justa”
pela Lua. Mas estes valores variam ligeiramente, no caso
do Sol e no caso da Lua, como o leitor verá seguidamente.

É possível fazer uma experiência simples e reveladora. Se
olharmos para uma pequena bola de 4 cm de diâmetro,
a um metro do olho, e para outra bola de 20 cm de
diâmetro, colocada 5 metros do olho, veremos que as
duas mostram o mesmo diâmetro aparente: parecem do
mesmo tamanho. Colocando a bola pequena alinhada
com a grande, mantendo as distâncias referidas, veremos
que a bola pequena cobre exactamente a bola grande.

O diâmetro aparente do Sol varia ligeiramente ao longo
do ano, em resultado da forma elíp ca da órbita da
Terra, o que faz com que a distância da Terra ao Sol tenha

uma pequena variação. O diâmetro aparente da Lua
varia um pouco mais do que o diâmetro aparente do Sol,
também devido à forma elíp ca da órbita da Lua, mas
esta órbita é mais excêntrica (menos parecida com uma
circunferência) do que a órbita da Terra em torno do Sol.

[post _ad]

Estas pequenas variações nas distâncias Terra-Lua e
Terra-Sol vão traduzir-se por diferenças nos diâmetros
aparentes com que, da Terra, vemos a Lua (variação de
14 % do seu diâmetro aparente) e o Sol (variação de 3,3
%). Se um eclipse do Sol ocorrer com a Lua no apogeu (ou
quase no apogeu), ela vai aparecer mais pequena e não
conseguirá ocultar totalmente o Sol, mesmo que (para o
observador terrestre) ela passe centrada com o Sol.

Mais informação em:
[2]h p://www.platanoeditora.pt/index.php?q-
=C/BOOKSSHOW/16
[3]h p://www.platanoeditora.pt/index.php?q-
=C/BOOKSSHOW/17

Sobre o autor: [4]h p://www.wook.pt/authors/detail/id/523
5
[5]h p://www.wook.pt/product/searchidautores/autor
_id/5235/fsel/8066

Guilherme de Almeida (n. 1950) é licenciado em
Física pela Faculdade de Ciências de Lisboa e foi pro-
fessor desta disciplina, tendo incluído Astronomia na
sua formação universitária. Proferiu mais de 90 de
palestras sobre Astronomia, observações astronómicas
e Física, publicou mais de 100 ar gos e é formador
cer ficado nestas matérias. É autor de oito livros
sobre Astronomia, observações astronómicas e Física.
Algumas das suas obras também estão publicadas
em inglês, castelhano e catalão. Mais informação em
h p://www.wook.pt/authors/detail/id/5235 Texto, fo-
tografia e ilustração de Guilherme de Almeida Conteúdo
fornecido por Ciência na Imprensa Regional – Ciência
Viva
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2. http://www.platanoeditora.pt/index.php?q=C/BOOKSSHO
W/16
3. http://www.platanoeditora.pt/index.php?q=C/BOOKSSHO
W/17
4. http://www.wook.pt/authors/detail/id/5235
5. http://www.wook.pt/product/searchidautores/autor_id
/5235/fsel/8066

31 de março Dia Nacional do Doente com AVC
(2016-03-31 08:06)

Alerta do Núcleo de Estudos da Doença Vascular Cere-
bral da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna:
Portugal precisa de maior ar culação entre a emergên-
cia pré-hospitalar, os Serviços de Urgência e as Unidades
de AVC.

Portugal precisa de uma ar culação estreita entre o
sistema de emergência pré-hospitalar (Vias Verdes), os
Serviços de Urgência e as Unidades de AVC, defende
Núcleo de Estudos da Doença Vascular Cerebral (NEDVC)
da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI)
por ocasião do Dia Nacional do Doente com AVC, que se
assinala a 31 de março.

Existem dois indicadores importantes de qualidade
no tratamento do AVC agudo que são a percentagem de
admissões nas Unidades de AVC (UAVC) e a percentagem
de admissões através da Via Verde. Segundo os dados
da Direção Geral de Saúde, apenas 62 % dos doentes
admi dos nos hospitais por AVC são admi dos em
Unidades de AVC e menos de 50 % (cerca de 43 % na
média dos úl mos 3 anos) dos doentes admi dos na
Unidade de AVC são admi dos através da Via Verde.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
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“Impõem-se planos de reestruturação da urgência e das
redes de referenciação do AVC. Impõe-se uma atualização
das condições de funcionamento das unidades de AVC e
da respe va hierarquização para efeitos de referenciação,
para que o doente certo vá para o centro certo”, afirma
Maria Teresa Cardoso, internista e coordenadora do
NEDVC.

“De facto está a começar uma nova era no tratamento do
AVC agudo e para o maior número de doentes beneficiar
dela, é preciso encurtar o tempo desde o início dos
sintomas até à realização da terapêu ca de reperfusão.
Reconhecer o AVC e ligar o 112 é o passo certo nesse
sen do”, observa a internista.

Nos úl mos anos ocorreu uma redução expressiva
do número de óbitos por doença vascular cerebral em
Portugal. Também a mortalidade intrahospitalar por
AVC isquémico tem vindo a diminuir, apesar de cada vez
se morrer mais no hospital e menos no domicílio. No
entanto, a taxa de mortalidade por DVC em Portugal
con nua muito acima da média europeia e esta patologia
encontra-se em primeiro lugar como a doença associada
a maior produção hospitalar segundo os dados da DGS
(Doenças Cérebro-cardiovasculares em números - 2015).

[post _ad]

Maria Teresa Cardoso refere ainda que “atualmente está
a acontecer uma grande viragem no tratamento dos
doentes com acidente vascular isquémico. Dispomos
da trombectomia (re rada do trombo por métodos
mecânicos) até às 6 h, com grande eficácia na reperfusão
do vaso e independência do doente aos 90 dias. Mas
esta terapêu ca só se aplica a um determinado grupo
de doentes com AVC isquémico e só está disponível nos
grandes centros. Tal como acontece com a trombólise, o
tempo é determinante no sucesso do procedimento e na
sobrevida do doente com autonomia. À medida que o
tempo passa, a elegibilidade do doente para terapêu ca
endovascular aproxima-se de zero”.
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Assim, “colocar o doente certo no hospital certo
com a equipa certa resultará num maior número de
doentes elegíveis para este tratamento específico. O
obje vo ul mo é aumentar a percentagem de doentes a
fazer trombólise e intervenção endovascular”, explica a
especialista. O NEDVC considera que assumem par cular
relevância neste domínio, fatores de educação na saúde,
como o reconhecimento pela população dos sinais de
alarme do AVC, o seu entendimento como uma situação
potencialmente ameaçadora de vida e da disponibilidade
de meios específicos de auxílio ao acionar a Via Verde do
AVC, chamando o 112.

Reconhecer os sinais de alerta e chamar de imedi-
ato o 112 é crucial para o doente poder usufruir do
melhor tratamento e ter maior probabilidade de ficar
autónomo. Boca ao lado, dificuldade em falar e perda
de força no braço, ou num dos lados do corpo, são
os sinais de alerta que não podem ser ignorados nem
menosprezados.
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Apresentado projeto de Arquitetura para an go
Asilo e Capela do Convento de S. Francisco
(2016-03-31 08:16)

No passado dia 11 Março foi apresentado, por uma
equipa da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Lisboa, o projeto de arquitetura para o an go Asilo e
Capela do Convento de S. Francisco.

A apresentação teve lugar no Salão Nobre dos Paços do
concelho e contou também com a presença do Presi-
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dente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno
Gonçalves, do
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Presidente da Fundação Francisco António Meireles, An-
tónio Moreira, do Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo, Victor Moreira e de um arquiteto
e engenheiro civil da mesma ins tuição. Pretende-se
criar neste espaço um Hotel com Spa, um conceito que
englobe o enoturismo, a produção vinícola e o bem-estar.

Após várias reuniões de trabalho com as en dades
promotoras surge agora o projeto que contempla 3
edi cios: o an go asilo, onde será implementado o
hotel que terá a par cularidade de ser cons tuído por
apartamentos, quartos em grupo para jovens e quartos
com acesso

[post _ad]

facilitado a pessoas com mobilidade reduzida, a Capela
do Convento de S. Francisco, onde será instalado um spa
e será ainda criado um edi cio, inserido na arquitetura
existente, onde ficará uma adega com parte des nada à
produção, ao estágio do vinho e de venda ao público.
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www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Deflagrou um incêndio na central hidroelétrica de
Miranda do Douro durante a madrugada de hoje
(2016-03-31 09:57)

Um incêndio deflagrou hoje durante a madrugada
num transformador de "alta potência" da central
hidroelétrica de Miranda do Douro.

PUB
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O incidente ainda não tem as causas apuradas, sabendo-
se que por volta das 04:40 foi dado como ex nto, disse
fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de
Bragança, citada pela Lusa.

No local es veram 22 bombeiros de Miranda do
Douro apoiados por seis viaturas.

Em declarações à Lusa durante a madrugada, o co-
mandante dos bombeiros de Miranda do Douro, Luís
Mar ns, explicou que "as altas temperaturas que se
registaram no início do incêndio, aliadas ao possível
risco de explosão de componentes do transformador,
levou os operacionais no terreno a tomarem as devidas
precauções".

O fogo causou danos significa vos no transformador da
barragem.
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1.4 April

O Programa Nacional de Reformas 1
(2016-04-01 07:38)

| Hélio Bernardo Lopes | Cumprindo o que havia sido
prome do, e que por muitos vem sendo exigido, o
Governo de António Costa apresentou na Assembleia da
República o seu PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS.

Como seria lógico, trata-se de um documento muito
aberto, suportado em dados e situações essenciais e
que aponta um conjunto de metas e de obje vos para o
futuro de Portugal.

Como metodologia de trabalho, este documento
mostra-se muito asser vo, razão que determinou um
facto logo muito referido: a sua estrutura, sendo tão
evidente, lógica e universal, poderia ser defendida por
qualquer pessoa conhecedora da realidade polí ca e
portuguesa. Trata-se, porém, de um argumento também
muito aberto, sempre susce vel de ser u lizado. Tão ou
mais aberto que o documento apresentado.

Acontece que este PROGRAMA NACIONAL DE RE-
FORMAS sucede a um célebre e vazio esboço do tema
que Paulo Portas em tempos apresentou – em nome do
Governo, claro – e que, como então pôde ver-se, era um
autên co conjunto vazio de tudo o que um programa
deste po sempre terá de conter. O que significa que o
valor das crí cas do PSD e do CDS/PP ao atual PROGRAMA
NACIONAL DE REFORMAS vale muito pouco. Aliás, vale
realmente nada.

Contrariamente ao ontem referido à saciedade, o

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS até poderia ter
sido estruturado de um outro modo, ainda que com um
esqueleto que muito con vesse de substan vamente
comum com o ora apresentado. Também aqui, pela
lógica das coisas humanas, existem alterna vas, mas
na envolvente em que o PROGRAMA NACIONAL DE
REFORMAS se cons tui.

Um dado é certo: o anterior Governo do PSD e do
CDS/PP nunca apresentou um qualquer programa deste

po, desde que des nado a receber uma classificação
acima do mínimo do medíocre. Foi até censurado pelos
seus amigos europeus por esse facto. Simplesmente,
exis u uma razão para se ter ido por onde se foi: procurar,
acima de tudo, destruir o modelo polí co-cons tucional
em vigor, nomeadamente ao nível do Estado Social.

Porque esse foi sempre o único programa de refor-
mas a estar no terreno durante os quatro anos da
anterior Maioria-Governo-Presidente. O resultado,
depois dessa destruição, seria o novo modelo de uma
organização social neoliberal.

Com as estruturas do Estado reduzidas a um ínfimo
do que exis a – incluindo o caso da Jus ça –, com a
amplíssima destruição do Estado Social, com a criação de
exames a esmo, a fim de parar o papel do saber como
ascensor social e com a subsequente priva zação dos
setores do Estado Social, o que sobraria para a grande
maioria dos portugueses seria um futuro de pobreza
e sem horizontes. E tudo isto muito potenciado pelo
desemprego que deverá ter vindo para ficar, porventura
crescer, fruto da desgraça da automação e da robó ca.
Quem ler um qualquer grande jornal nacional, facilmente
encontrará, a um ritmo diário, despedimentos maciços
no Primeiro Mundo.

Chegados aqui, já se percebem duas coisas: este
PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS é um documento
aberto, e quase tanto como acabou por mostrar-se o
atual Orçamento de Estado, que acabou por contemplar
centenas de alterações. Um dado é hoje certo – leia-se o
que disseram Pedro Passos Coelho e Assunção Cristas na
Assembleia da República: se PSD e CRS/PP regressarem
ao poder a médio prazo, tudo voltará à rampa descente
que se pôde ver nos úl mos quatro anos, com os por-
tugueses a caminho de uma miséria intensa e muito
generalizada.

A breve trecho teremos a oportunidade de perce-
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ber como se propõe o Governo preencher o interior do
casulo reformador que agora apresentou. Para já, como
todos acabaram por dizer – nunca o fizeram quando
es veram no poder...– está aí o fruto tão badalado, com
a sua casca e a sua divisória interna. E é o que, com
lógica e boa-fé, seria de esperar nesta fase do problema.
Ganhou pontos o Governo de António Costa, suportado
pelo PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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O céu de Abril 2016 (2016-04-01 08:07)

No dia 1, Júpiter será a “superestrela”, visível logo ao
anoitecer, a Sudeste. Mas para ver mais objetos do
Sistema Solar, será preciso esperar algumas horas, pois
Marte só nasce às 00:30, Saturno meia hora depois, e a
Lua só nasce às 3 da manhã.

Figura 1: O céu virado a Sudoeste, às 21:00 do dia
10 de abril. Em destaque estão o enxame de estrelas
das Plêiades e a Nebulosa de Orion (Imagem: Ricardo
Cardoso Reis/Stellarium)A Lua Nova será no dia 7 e no dia
seguinte, têm o desafio do mês, mas que só vale o esforço
se verem o horizonte completamente desimpedido a
Oeste. Nesse dia, um finíssimo crescente da Lua passará
a 6 graus de Mercúrio, mesmo ao anoitecer. O planeta
só deverá ser visível a par r das 20:30, com Mercúrio e a
Lua a passarem abaixo do horizonte cerca das 21:30.
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No dia 10, a Lua estará na constelação do Touro. Nessa
zona do céu, por volta das 21:00, poderão encontrar
vários objetos interessantes, alguns só visíveis a olho
nu em céus escuros (ou com binóculos, em céus com
poluição luminosa).

Começando à direita da Lua, a cerca de 12 graus
(aproximadamente a zona do céu tapada por um punho
fechado à distância de um braço estendido), está o
enxame das Plêiades, um aglomerado com cerca de
1000 estrelas extremamente jovens. Em Portugal são
conhecidas como o “sete estrelo”, por serem sete as
estrelas facilmente observáveis a olho nu.

[post _ad]

Já abaixo das estrelas do cinto de Orion, as “3 Marias”,
encontra-se a Nebulosa de Orion, a maternidade de estre-
las mais próxima de nós. Esta nebulosa, com 25 anos-luz
de extensão, tem uma massa correspondente a 2000 sóis.

Seguindo as “3 Marias” para a esquerda, em linha
reta, chegamos à constelação do Cão Maior, e à estrela
Sirus, a estrela mais brilhante do céu à noite. Esta é na
realidade um sistema binário, composto por uma estrela
azul (Sirius A), com pra camente duas vezes a massa
e o diâmetro do Sol, e uma anã branca (Sirius B), que
concentra pra camente a massa do Sol numa esfera do
tamanho da Terra.

Figura 2: O céu virado a Sul, por volta das 4 da manhã
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do dia 25 de abril, com a Lua, Marte, a estrela Antares
e Saturno a formarem uma “vela”. (Imagem: Ricardo
Cardoso Reis/Stellarium)Con nuando a viagem pelo céu,
no dia 14 a Lua a ngirá o Quarto Crescente, e no dia 17
passará a 3 graus de Júpiter. Já o dia 18 será o melhor dia
para observar Mercúrio, com o Sol a pôr-se por volta das
20:30 e Mercúrio apenas às 22:00.

Dia 22 será o dia do máximo da chuva de estrelas
das Líridas, mas esta chuva de meteoros deverá ser
“engolida” pelo brilho intenso da Lua Cheia. Dia 24, a Lua
nasce às 23:00 e Marte, a apenas 4 graus de distância,
nasce às 23:30. Meia-hora mais tarde (já no dia 25)
surge Saturno e a estrela Antares, da constelação do
Escorpião. Este quarteto formará uma curiosa conjunção
- uma espécie de "vela", que passará a Sul perto das 4 da
manhã. E para acabar o mês, no dia 30, a Lua estará em
Quarto Minguante.

Boas observações.

Ricardo Cardoso Reis (Planetário do Porto e Ins tuto de
Astro sica e Ciências do Espaço)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Alfândega da Fé recebe hoje a Federação Nacional
de Regantes (2016-04-01 08:17)

A Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da
Fé recebe no dia 1 de Abril, pelas 10h00, no Salão
Nobre dos Paços do Concelho a Federação Nacional de
Regantes de Portugal (FENAREG).

A receção surge no âmbito da Assembleia Geral da
FENAREG, que no dia 31 de março, reúne em Alfândega
da Fé representantes de Associações de Regantes de
todo o país.
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Durante a receção serão abordadas questões rela-
cionadas com o regadio com especial incidência para
o concelho de Alfândega da Fé e região transmontana.
Está ainda programada, durante a manhã, uma vista
às intervenções que estão a ser efetuadas no Regadio
de Alfândega da Fé, nomeadamente a execução dos
ramais secundários de ligação dos prédios beneficiados
aos hidrantes e o início do processo de colocação dos
contadores de medição dos consumos de água.

Recorde-se que este regadio foi recentemente re-
qualificado e as obras de beneficiação e alargamento
foram inauguradas em maio passado, pela Ministra da
Agricultura da altura.
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"A rota mágica do vale encantado" arranca em
Sabrosa (2016-04-01 08:29)

A Associação Vale d’Ouro leva aos palcos da região mais
uma edição da Mostra de Teatro do Douro, num fes val
que arranca no próximo dia 9 de abril em Sabrosa e
termina dia 30 em Santa Marta de Penaguião, depois
de passar por Régua, Mesão Frio e Pinhão.

Foto: Associação Vale d’Ouro
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Os sábados de abril vão uma vez mais ser preenchidos
com teatro, no vale do Douro. A Associação Vale d’Ouro
convida o Teatro Experimental Flaviense, o Teatro Fórum
Bo cas, o Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense,
o TearDouro e o Grupo de Teatro Aldeia Verde para
subirem aos palcos do Douro e formarem aquilo que
designa como “a rota mágica no vale encantado”.

A programação, anunciada no passado dia 27 de
março, dia mundial do teatro, conta com três peças orig-
inais de autores da região e duas estreias, cons tuindo
desta forma, e na opinião do Presidente da Direção
da Associação Vale d’Ouro, Luís Almeida, “uma clara e
inequívoca aposta na cultura

[post _ad]

produzida na região e nas pessoas que dão vida aos
grupos de teatro existentes promovendo em simultâneo

uma cooperação e ar culação em rede”.

O pano abre-se no dia 9 de abril, em Sabrosa, com
a peça “Bailado Russo”. Trata-se de uma adaptação do
Teatro Experimental Flaviense de duas peças de Thechov
e que aborda, com humor, as temá cas do casamento e
da guerra entre os sexos.

O vale do Douro engalana-se uma vez mais para re-
ceber esta rota mágica que o transforma, em abril, no
vale encantado.

A edição de 2016 da Mostra de Teatro do Douro
conta com o apoio da Direção Regional de Cultura do
Norte, da Fundação INATEL, das Câmaras Municipais de
Sabrosa, Régua, Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião,
Junta de Freguesia do Pinhão, Quinta de La Rosa e
Universidade FM.
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Município de Torre de Moncorvo par cipou na Feira
de Produtos Regionais Portugueses e da Ruralidade
em Nanterre 2016 (2016-04-01 15:50)

Nos dias 18, 19 e 20 de Março a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo esteve presente na Feira de Produtos
Regionais Portugueses e da Ruralidade que se realiza em
Nanterre, a 6 Km de Paris.[

Fotografias de autor]

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/nanterreTM.html
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Os emigrantes portugueses em França e os restantes
visitantes veram a oportunidade de comprar os diversos
produtos caracterís cos do concelho de Torre de Mon-
corvo, nomeadamente, vinhos, azeite, enchidos, queijos,
amêndoa coberta, amêndoa torrada e caramelizadas,
frutos secos, mel, compotas e bolos de amêndoa.

Presente no decorrer da feira e durante a abertura,
no dia 18 de Março, esteve o Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo, Victor Moreira, o
Presidente da ARCOP, o Cônsul Português em Paris e o
Presidente da Maire de Nanterre.

Como tem acontecido em anos anteriores a par c-
ipação do Município de Torre de Moncorvo foi um
sucesso, sendo que o stand teve sempre uma grande a
afluência de visitantes.

Luciana Raimundo
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Portugueses querem diversão a bordo do veículo
sem condutor (2016-04-01 16:04)

Ler, ver um filme ou uma série, ligar-se às redes sociais
e fazer chamadas eletrónicas… Estas são algumas
das a vidades que a maioria dos automobilistas por-
tugueses pretende fazer durante os trajetos na viatura
totalmente autónoma.

Bem mais do que um simples meio de transporte, este
novo po de veículo é encarado por muitos como um
espaço de diversão, especialmente pelos chineses (70 %),
turcos (57 %) e portugueses (56 %). Estas são conclusões
do mais recente estudo do Observador Cetelem.

Entre os 15 países analisados, Portugal é aquele
onde mais automobilistas manifestam vontade de
aproveitar os trajetos na viatura totalmente autónoma
para conversar com os outros passageiros (53 %). Uma
percentagem considerável (38 %) pretende u lizar essas
viagens para relaxar ou dormir. Os portugueses projetam
a viatura autónoma como um local de lazer e de repouso,
mas também como um local de trabalho, para 29 % dos
inquiridos.
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Apesar do entusiasmo, persiste ainda uma certa de-
sconfiança entre alguns automobilistas. No caso dos
portugueses, cerca de 28 % declaram pretender manter-
se atentos à estrada, pelo sim e pelo não. Essa suspeição
é bastante mais evidente noutros países, como os Esta-
dos Unidos (40 %), a Itália (37 %) e a Polónia (35 %).

«Embora alguns condutores revelem uma certa de-
sconfiança em relação à viatura autónoma, a maioria
imagina-se já a desfrutar plenamente dos trajetos,
considerando-a um espaço de lazer e descanso. No caso
dos automobilistas portugueses, a possibilidade de dele-
gação da condução torna-os especialmente entusiastas
perante a ideia de se poderem diver r a bordo», afirma
Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do Cetelem.

As análises económicas e de marke ng, bem como
as previsões foram efetuadas em colaboração com a
empresa de estudos e consultoria BIPE (www.bipe.com).
Os inquéritos de campo ao consumidor foram conduzidos
pela TNS Sofres, durante o mês de julho de 2015, em
quinze países (África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil,
China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão,
México, Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia). No
total, foram ques onados mais de 8.500 proprietários de
ma viatura adquirida nos úl mos cinco anos.

[post _ad]

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.
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O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Emissão filatélica comemora va do 100º Aniver-
sário do Museu do Abade de Baçal (2016-04-01 16:10)

Vai ser realizada uma emissão filatélica comemora va
do 100º Aniversário do Museu do Abade de Baçal. O
lançamento enquadra-se no conjunto de inicia vas
que enquadram a comemoração dos 151 Anos do
Nascimento do Abade de Baçal.

Está marcado para o próximo dia 9 de abril, em Baçal,
Bragança, um conjunto de inicia vas cujo programa
se inicia com uma Eucaris a presidida pelo Bispo da

Diocese de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, na Igreja
Paroquial de Baçal. Nesse mesmo dia será ainda feita
a apresentação da publicação "Padre Francisco Manuel
Alves – Natural e Abade de Baçal (Notas do Arquivo
Diocesano)".
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Da parte da tarde será feita a presentação pública da
emissão filatélica comemora va do 100º Aniversário do
Museu do Abade de Baçal e a entrega de prémios do
Concurso Escolar "O Abade de Baçal: Vida e Obra" com
trabalhos dos alunos do secundário que permanecerão
expostos no Museu do Abade de Baçal e na Casa do
Abade do Baçal.

Sobre a emissão filatélica comemora va
O Museu do Abade de Baçal, em Bragança, foi criado
por Decreto-Lei em 13 de Novembro de 1915, então
com o nome de Museu Regional de Obras de Arte, Peças
Arqueológicas e Numismá ca de Bragança. Este nome
foi alterado em 1935 para Museu do Abade de Baçal,

[post _ad]

em homenagem ao seu diretor entre 1925 e 1935,
Francisco Manuel Alves, o Abade de Baçal. O acervo
atual deste museu centenário é composto por peças
de Arqueologia, Epigrafia, de Arte Sacra, Ourivesaria,
Numismá ca, Mobiliário, Etnografia e Pintura.

É este o tema de uma nova emissão filatélica dos
CTT - Correios de Portugal, a primeira deste ano, e de
uma nova série que celebrará os Museus Centenários
de Portugal. O dia 16 de Fevereiro foi o primeiro dia
da emissão «Museu do Abade de Baçal», com um selo
e um bloco filatélico que mostram algumas das peças
expostas neste Museu de Bragança, como a Capela e a
Sala de Arqueologia, no selo de €0,80, com fotografias
do Arquivo do Museu, e de José Pessoa, do Arquivo
de Documentação Fotográfica da Direcção-Geral do
Património Cultural.

Quanto ao bloco filatélico, apresenta em imagem
de fundo a Sala de Arte Sacra, onde está a escultura
«Virgem e o Menino», e a «Arca dos Santos Óleos». O
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selo deste bloco mostra ainda, para além destas duas
imagens anteriores, a pintura «Primavera», de Veloso
Salgado. As fotografias do bloco são do Arquivo do
Museu, de Carlos Monteiro, de José Pessoa, e da DGPC.
O trabalho gráfico desta emissão é do Atelier B2, e a
impressão é da INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda.

Sobre o Abade de Baçal
Francisco Manuel Alves, mais conhecido como Abade de
Baçal, (Baçal, 9 de abril de 1865 — Baçal, 13 de novembro
de 1947) foi um arqueólogo, historiador e genealogista
português.

Nascido numa aldeia do concelho de Bragança, onde
nasceram também seus pais Francisco Alves Barnabé
e Francisca Vicente, foi ordenado sacerdote em 13 de
junho de 1889, desde então, e até à sua morte, tornou-se
pároco da sua aldeia natal.

Dedicou a sua vida a recolher testemunhos arque-
ológicos, etnológicos e históricos respeitantes à região de
Trás-os-Montes e, especialmente ao distrito de Bragança.
A sua obra principal são as memórias arqueológicas-
históricas do distrito de Bragança (1909-1947), em onze
volumes. Em 1925, foi nomeado diretor-conservador
do Museu Regional de Bragança, que, desde 1935,
é designado por Museu do Abade de Baçal em sua
homenagem.
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Municípios de Carrazeda de Ansiães e Vila Nova
de Foz Côa promovem caminhada "Entre Castelos"
(2016-04-01 20:58)

Vivem frente-a-frente, mas um situa-se na margem
norte e o outro na margem sul do rio Douro. Os castelos
de Ansiães e de Numão avistam-se há mais de cinco
milhares de anos, mas têm pelo meio o acidentado
vale de um rio que sempre os distanciou. Mas agora
os municípios de Carrazeda de Ansiães e Vila Nova de
Foz Côa querem uni-los a par r de uma caminhada

de confraternização e convivialidade que pretende
assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sí os.

Castelo de Ansiães
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Inserido nas comemorações do Dia Internacional dos
Monumentos e Sí os, as duas autarquias durienses vão
promover, no dia 17 de Abril, um passeio pedestre entre
o Castelo de Numão e o Castelo de Ansiães. Esta inicia-

va, que também conta com a colaboração da Direção
Regional de Cultura do Norte, da Junta de Freguesia de
Numão e do Atlé co Clube do Tua, pretende promover
e divulgar o vasto património militar existente no vale
do Douro e estreitar relações entre dois monumentos
nacionais com processos históricos muito semelhantes.

Os castelos de Ansiães e o de Numão são duas an -
gas vilas medievais que se situam, respec vamente, na
margem norte e na margem sul do rio Douro, com uma
longa diacronia ocupacional que se iniciou na pré-história
recente, período calcolí co, e perdurou até à época
contemporânea.

Em ambos os povoados foi a sua implantação geoes-
tratégica, sobre elevações rochosas situadas junto a este
curso fluvial, que determinou a sua importância como
elemento de controlo sobre este vale.
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Castelo de Numão

[post _ad]

Ao longo dos séculos vão-se construindo, nesses locais,
extensas for ficações que abrigam e protegem comu-
nidades e que culmina, durante a baixa idade média, com
a reedificação das vilas for ficadas de que atualmente
previvem as sua ruínas.

Para conhecer ao pormenor a história destes dois
povoados pode par cipar nesta inicia va efetuando a
sua inscrição até ao dia 13 de abril na Loja Intera va de
Turismo da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães,
através do telefone 278 098 507 ou do email lit@cmca.pt,
ou no Centro de Informação Turís ca da Câmara Munici-
pal de Vila Nova de Foz Côa, através do telefone 279 760
329 ou do email turismo@cm-fozcoa.pt.
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Vila Real registou o maior aumento de criminali-
dade do país (2016-04-02 11:11)

Os dados baseiam-se no número de crimes que foram
par cipados às autoridades e os resultados não são
muito animadores para a cidade de Vila Real que no
ano de 2015 viu crescer quase em 10 % a criminalidade,
sendo a cidade portuguesa que registou um maior
aumento percentual de crimes par cipados, segundo o
Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).
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Vila Real é o distrito com maior crescimento de criminal-
idade geral no úl mo ano, obtendo uma subida de 9,4
%. Os dados foram divulgados ontem pelo RASI. Ao todo
foram par cipadas 6.671 ocorrências, tendo-se ob do
mais 574 par cipações do que em 2014.

A Guarda, outra cidade do interior, também regis-
tou um aumento da criminalidade geral, com mais 7,4
% do que no ano anterior. A Guarda registou 4.537
ocorrências, mais 311 do que em 2014. Nos dados
divulgados pelo RASI Viana do Castelo teve um aumento
de 6,7 % da criminalidade par cipada e o Porto 3,8 %.

Lisboa, Porto e Setúbal, são, respe vamente, os dis-
tritos com maior peso absoluto no total de crimes
par cipados em 2015, sendo que, entre estes três
distritos, apenas em Setúbal a criminalidade par cipada
baixou face a 2014.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

"Onde o Frio se Demora", teatro que fala da violên-
cia domés ca e da solidão (2016-04-02 18:35)

É um texto muito sério, actual e para reflexão sobre
um tempo que habitamos com a pressão quo diana de
uma marca quase negra a que chamamos crise. "Onde
o Frio se Demora" é um texto de Ana Cris na Pereira
que chega aos palcos do teatro numa encenação de
Luísa Pinto. A peça é um grito de alerta e fala-nos sobre
a vida real de três mulheres. Pelo meio há o amor, a
solidão e a violência domés ca.
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No dia 6 de abril o Teatro Municipal de Bragança apre-
senta mais uma peça de teatro inserida no fes val Vinte
e Sete. "Onde o Frio se Demora" será representada pelas
21:30 horas e nela se vai falar "sobre violência de género,
rutura, solidão e incapacidade para amar, num país
marcado pela recessão e pelo envelhecimento. O texto
resulta de conversas longas e sem filtros das com três
pessoas residentes na Área Metropolitana do Porto e a
jornalista do Público Ana Cris na Pereira.

Três vozes de um país progressista e conservador,
moderno e obsoleto, tranquilo e violento, em qualquer
caso, desigual.

[post _ad]

É uma proposta de teatro-documental. Uma brecha para
um mundo feminino de desencontro, de desamor, de
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violência na in midade – umas vezes evidente, outra
sub l. O interlocutor original desaparece. O espectador
assume o seu lugar, faz as vezes de parceiro mudo.".

Esta criação conta com a interpretação de Margarida
Carvalho, do Guitarrista Peixe (Ornatos Violeta e Pluto) e
com imagens do fotografo Paulo Pimenta. A Produção é
da Narra vensaio
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Duarte Moreno explora parceria com Ins tuto Pi-
aget e outras ins tuições para rentabilizar insta-
lações de Macedo de Cavaleiros (2016-04-03 09:52)

O Presidente da Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros, Duarte Moreno, assumiu a aposta em
desenvolver parcerias de cooperação com o Ins tuto
Piaget e outras en dades: “Estas en dades estão
perfeitamente iden ficadas e recep vas a desenvolver
aqui pós-graduações e mestrados”, referiu o autarca.

Foto: CM Macedo de Cavaleiros
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Duarte Moreno falava este sábado na sessão de abertura
das Jornadas de Terapias Integra vas. A inicia va, que
abordou a Medicina Tradicional Chinesa, resultou de
uma parceria entre o Ins tuto Piaget e o Ins tuto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universi-
dade do Porto, contando com a presença dos respe vos
responsáveis: António Oliveira Cruz, Presidente do
Conselho Dire vo do Ins tuto Piaget, e Jorge Machado,
Diretor dos Cursos de Medicina Tradicional Chinesa do
ICBAS. O autarca defendeu que a realização das jornadas
poderiam apresentar-se “como um momento de viragem
e esperança rela vamente ao futuro do Ins tuto Piaget
em Macedo de Cavaleiros.”

[post _ad]

Para o Presidente da Câmara Municipal, a diminuição do
impacto económico do ensino superior representou uma
“mudança di cil, mas, entretanto a cidade adaptou-se, e
aprendeu a viver sem contar com o Ins tuto Piaget”.

Duarte Moreno destaca como fatores decisivos para
esta diminuição do impacto: “Mais do que a crise
económica, o alargamento das vagas de entrada e as
médias mais baixas nas ins tuições de ensino superior
público, e também, não menos importante, a oferta
educa va, a par r de determinado momento deixou de
ser atra va do ponto de vista da empregabilidade”.

Reconhecendo o “papel a vo que o Ins tuto Piaget
desempenhou e, em par cular, o do seu responsável
máximo”, para o autarca, “o grande inves mento feito
nas instalações só faz sen do, daqui para a frente, se
for man da uma exploração socioeduca va associada à
doação dos terrenos pela autarquia ao Ins tuto no início
da década de 90”. Assim, revelou: “Não enjeitamos a pos-
sibilidade de fazer regressar o ensino superior a Macedo
de Cavaleiros. Temos explorado essas potencialidades,
mantemos a abertura de ins tuições de referência em
alargar a oferta educa va a esta cidade, fazendo uso e
rentabilizando as instalações existentes.”

Fonte: Nota de Imprensa CM Macedo de Cavaleiros

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Dois cien stas do Ins tuto Gulbenkian de Ciência
ganham bolsas de mais de 1 milhão de dólares
(2016-04-04 07:16)

Ana Domingos, inves gadora principal do grupo de
Obesidade e Ivo Telley, inves gador principal do grupo
de Princípios Físicos da Divisão Nuclear, no Ins tuto
Gulbenkian de Ciência (IGC; Portugal) , receberam
agora bolsas de Jovem Inves gadores do Programa
Human Fron er, no valor de 1,05 e 1,35 milhões dólares
respe vamente, por um período de 3 anos.
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Democracias a esmo (2016-04-04 07:57)

| Hélio Bernardo Lopes | Quando terminou o úl mo con-
flito mundial, o número de Estados independentes era
muito reduzido, quase se restringindo aos ambientes
europeus e americanos – no con nente americano. A
Ásia também apresentava já Estados independentes,
mas tudo estava ainda muito longe do que hoje se
conhece.

Em completa consonância com a anterior realidade,
o número de Estados com democracias funcionais era
ainda mais reduzido. Passaram a viver-se democracias
nos Estados europeus – não todos –, bem como nos
países que, no entretanto, como consequência do início
das descolonizações, surgiram no âmbito da Comunidade
Internacional.

Em mui pouco tempo, constatou-se, de um modo
progressivo, que essas novas democracias, tal como
pra cadas nos seus cenários mais consolidados, foram
passando a Estados autoritários e suportados no culto
das personalidades que haviam conduzido às novas
independências, para, num ápice, se transformarem em
autên cas ditaduras. Invariavelmente, a pena de morte
foi colocada na ordem jurídica desses países.

Um pouco mais à frente, tais Estados autoritários vi-
ram surgir no seu seio guerras civis verdadeiramente
sangrentas. Inicialmente mo vadas por fatores ideológi-
cos, aos poucos foram-se suportando em elementos
religiosos. Precisamente o que hoje tem lugar em países
diversos do mundo e um pouco por todo o lado.

Olhando com atenção, são hoje raríssimos os casos
de verdadeiras e sen das democracias a funcionar, por
exemplo, no con nente africano. As guerras civis, já ao
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longo de décadas, têm vindo a desenvolver-se em muitos
desses Estados, com resultados fratricidas e, em muitas
situações, com plenas recriações nacionais. E mesmo nas
democracias suportadas num mínimo de tradição, como
se dava com a África do Sul, o resultado da (suposta)
plena democracia conduziu à completa deceção para
com a mesma e a cenários de potencial guerra de raças.

No meio de tudo isto, o caso de Angola, em mui
boa medida, é até deveras singular, porque dos acon-
tecimentos militares iniciais – um verdadeiro horror –
conseguiu-se passar para um tempo de estabilidade
polí co-social, agora com garan as fortes de poder
conduzir-se a uma situação bem mais próxima da estabil-
idade suportada numa democracia.

Ninguém pode duvidar de que existem em Angola
enormes distorções de todo o po, de que a mais
referente será, porventura, a terrivelmente desigual
distribuição da riqueza gerada. Uma riqueza que se
suportava, até há pouco, nas mui raras riquezas naturais
existentes naquele país. Uma realidade que a crise
mundial e mudanças tecnológicas importantes – talvez
também graves para extensas regiões da Terra – veio pôr
em causa.

Um dado é certo: até há pouco exis a paz em An-
gola, o território vinha conhecendo acréscimos razoáveis
de desenvolvimento, mas estavam também presentes
as limitações próprias de uma democracia ainda jovem
e que saiu, não há muito tempo, de uma guerra civil fo-
mentada, em grande medida, por interesses estrangeiros.
Ainda assim, estava-se mui ssimo melhor que no Zim-
babué, na Guiné Equatorial, na Eitreia ou numa miríade
de outros Estados do con nente africano. Simplesmente,
as populações angolanas, na sua generalidade, não vivem
pior que as sul-africanas. Na África do Sul a realidade da
revolta social é a mesma. A grande diferença está nisto:
os que contestam a situação angolana não o fazem com
a África do Sul.

Nestas circunstâncias, surge a questão: como aprox-
imar Angola, ainda mais, do dito Estado de Direito
Democrá co? A resposta não é, de facto, muito di cil:
por via de pressão diplomá ca, mormente de Portugal
e das Nações Unidas, mas usando de boa-fé e sendo
sempre tão realista quanto possível. E também é certa
esta outra realidade: um golpe polí co que derrube a
atual ordem cons tucional em Angola, com elevadíssima
probabilidade, conduzirá a uma situação pior que a atual.

O que se tem vindo a ver no leste europeu e no norte
africano dão essa garan a, havendo ainda que juntar a
toda esta realidade o completo descrédito que se abateu
sobre a bondade da generalidade das (ditas) democracias.

O Papa Francisco, há menos de um mês, cri cou os
que levantam muros, interpretado que foi como estando
a referir-se a Donald Trump. A verdade, porém, é que
não faltam hoje muros por toda a parte do mundo. O
tempo da globalização trouxe consigo a quase completa
adulteração do valor da pessoa, acabando por re rar
pres gio e credibilidade à própria democracia. E por isso
não pode alguém dotado de boa-fé deixar de olhar com
estranheza que uma União Europeia que procede contra
os refugiados da Síria como se vai vendo, venha agora
mostrar-se compungida com acontecimentos recentes
de Angola e com um suposto mau funcionamento ali
do Estado de Direito Democrá co e Social, que é como
agora, por razões tá cas, por cá se diz.

Se se prestar atenção, por exemplo, ao que agora
foi dito pelos advogados de José Sócrates, fica-se com
a ideia de que também em Portugal o Estado de Direito
estará em autên cas bolandas. E se a isto se juntar
o que se tem vindo a passar no Brasil, onde já hoje é
indubitável que se está perante um verdadeiro golpe
de Estado cons tucional – e ilegal –, percebe-se que o
caso angolano não pode facilmente ser cri cado pelos
polí cos portugueses ou brasileiros, por exemplo. Nem
pelos silenciosos jornalistas, comentadores ou analistas
que vão pululando pelas nossas televisões.

O recente caso de Luaty Beirão e dos seus colegas
trouxe-me ao pensamento o caso do casal Rosemberg.
Os nossos intelectuais desse tempo sempre por aqui
asseguraram tratar-se de um casal de inocentes, mal-
tratado e torturado pelo FBI de Hoover. Tal como se
havia aba do sobre as testemunhas que teriam contado
a verdade dos factos. Nada seria verdade na acusação,
horrorosamente sucedida pela execução do casal na
cadeira elétrica. Um caso em que esta interpretação se
manteve viva por muitas décadas. Pois, há menos um
ano, um filho do casal veio esclarecer a História: os pais,
de facto, eram espiões da an ga União Sovié ca.

O mesmo sucede com o recente julgamento de Lu-
aty Beirão e dos seus colegas. Num Estado de Direito
Democrá co do Primeiro Mundo – Estados Unidos,
Espanha, Reino-Unido, França, Alemanha, etc. –, se as
autoridades encontrassem o filme que se pôde agora
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visionar, a condenação seria, quase com toda a certeza,
muito pior que a agora atribuída. Mas surge aqui uma
questão: será Angola um Estado de Direito Democrá co?
Pois a resposta é muito simples: depende de quem
procura responder a esta pergunta e do que possa convir
a certos interesses. Assim, por exemplo, um poeta
condenado na Arábia Saudita a muitas chicotadas por
escrever poesia, mais ou menos crí ca, não consome um
infinitésimo do tempo de antena das nossas televisões. E
só agora, depois da chamada de atenção de José Pacheco
Pereira, as nossas televisões começaram a dar um eco
ligeiramente maior aos atentados nos Estados islâmicos.
Mas nem pensar em manifestações de vinte ou trinta
pessoas no Rossio. É informar, esquecer e seguir.

Em face desta realidade, Angola está incomensurav-
elmente mais próxima do Estado de Direito Democrá co
que a Arábia Saudita, o Iraque, o Afeganistão, a Nigéria,
a Líbia, o Egito, etc., etc.. Ou que o excelente Chile de
Pinochet, que Thatcher tanto apreciava, e que recebeu
honras militares no seu funeral. E tudo na maior das cal-
mas dos ditos democratas do tempo. O Estado Português,
nesse tempo, nem pestanejou... Para já não referir a
trágica Cimeira dos Açores, ao redor da destruição das
armas de destruição maciça que exis riam no Iraque de
Saddam Hussein. O tal Iraque que é hoje uma democracia
internacionalmente reconhecida.

Termino deste modo: se Artur Mas fosse descoberto
num filme como o que agora surgiu sobre Luaty Beirão,
a jus ça de Espanha pespegava-lhe uns vinte ou trinta
anos de prisão. E tudo acompanhado do pleníssimo
silencio dos Estados da União Europeia e da própria
Igreja Católica. Quem pretender uma Angola melhor,
pois que lute por ela no âmbito da ordem cons tucional
hoje em vigor. A transformação que se pretende, para
ter êxito, terá sempre de ser lenta, cautelosa e pra cada
com boa-fé.
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Ao Doutor Al no Moreira Cardoso (2016-04-04 08:00)

| Cláudio Carneiro |

Afortunado sou, que vos vera

Por mestre, bom amigo, conselheiro,

Professor e colega, companheiro...

E muito mais seria, se o houvera.

Sublime Aparição a mim descera

Lá dos confins do etéreo sobranceiro,

Que tudo vê. Arqué po primeiro

Que, sem o merecer, me considera.

Grato Vos sou Senhor e a vós amigo

Que me ensinaste os dons da Natureza,

Tornando a pedra bruta ser pensante.

Sem vós, ainda hoje o não consigo,

Criança imberbe, a sós, pela aspereza

Do rús co caminho, vacilante.
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Colocação de Paragem nas Peladinhas
(2016-04-04 08:09)

Foi iniciada a colocação de uma Paragem com abrigo no
cruzamento das Peladinhas, freguesia de Carviçais. A
nova estrutura vinha sendo pedida pelos moradores da
pequena localidade que necessitam do novo abrigo nas
horas de espera do autocarro, principalmente nos dias
em que as condições meteorológicas são mais adversas.
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Neste momento a estrutura encontra-se já em fase
de conclusão, devendo ficar operacional brevemente.
Peladinhas é uma localidade anexa da Freguesia de
Carviçais, onde residem 5 pessoas.

Entretanto foram pintadas e reparadas todas as restantes
paragens existentes na Freguesia, nomeadamente, Mar-

m Tirado, Macieirinha, Lugar da Estrada, Nogueirinha e
Carviçais.

Esta é a concre zação de mais um compromisso das
equipas lideradas por Francisco Braz e Nuno Gonçalves,
para com a Freguesia de Carviçais.
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IRS pode fazer bem ao coração (2016-04-04 08:22)

A Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) está a
promover uma campanha de captação de dona vos
através do preenchimento, na declaração de IRS, da

rubrica Consignação a Ins tuições par culares de
solidariedade social ou pessoas cole vas de u lidade
pública.
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Segundo dados da Direcção Geral de Saúde, em 2013 e
pela primeira vez, a taxa de mortalidade por doenças do
aparelho circulatório fixou-se abaixo dos 30 %. Contudo,
estas con nuam a ser a principal causa de morte em
Portugal, com 29,5 % do peso na mortalidade total nesse
mesmo ano.

A Fundação Portuguesa de Cardiologia, através dos
seus rastreios cardiovasculares e do seu trabalho de
educação para a saúde, con nua a combater estes
números, sensibilizando a população portuguesa para a
importância do controlo dos fatores de risco e adoção de
hábitos saudáveis.

[post _ad]

Ao apoiar esta causa, através da Declaração de IRS, os
contribuintes não irão pagar mais nem receber menos,
isto porque os 0,5 % são re rados do imposto já re do
pelo Estado. Assim, ao preencher, os contribuintes
deverão colocar no quadro 11 uma cruz (X) à frente de
“Ins tuições par culares de solidariedade social ou pes-
soas cole vas de u lidade pública” e indicar, no campo
1101, o NIF da Fundação Portuguesa de Cardiologia –
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500 936 994.

Deste modo, o valor será automa camente canal-
izado para a Fundação, sem quaisquer encargos para o
contribuinte.
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Ornitologia em discussão em Vila Real
(2016-04-04 08:47)

Cerca de 250 cien stas estarão reunidos entre 23 e 25
de abril na UTAD para o [1]IX Congresso de Ornitologia
da SPEA e VI Congresso Ibérico de Ornitologia .

Ornitologia em discussão em Vila Real ( Na imagem Pin-
tassilgo)
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O encontro de ornitólogos e estudantes pretende pro-
mover a troca de ideias e conhecimentos sobre o estudo
das aves e a conservação da natureza em Portugal e
Espanha.

Dezenas de oradores convidados, comunicações, work-
shops, saídas de campo, exposições e projeção de
documentários dedicados à Natureza integrará esta
inicia va que cons tui já um marco nacional na área da
conservação da natureza e da Ornitologia.

O programa incluirá o espaço CineAmbiente, onde
serão projetados filmes relacionados com o trabalho
de conservação de aves emblemá cas e ameaçadas em
Portugal e Espanha.

[post _ad]

Segundo Luís Costa, Diretor Execu vo da SPEA, “este
evento é um momento que muitos inves gadores
aguardam para par lhar o que de melhor se tem feito
em Portugal no âmbito da ornitologia e da conservação
da Natureza. É também uma oportunidade única de
networking e de aprendizagem, por isso a SPEA investe
muito na organização de um evento de qualidade, que
acreditamos ser uma mais valia para os par cipantes.”

Para o Diretor do Centro de Inves gação e Tecnolo-
gias Agro-ambientais e Biológicas da UTAD ( CITAB), “este
congresso, que transcende fronteiras, assume todavia
ainda mais relevância para as a vidades do CITAB,
consubstanciando a internacionalização da inves gação
não só na área da avifauna, mas também no domínio
da Ecologia Funcional e serviços dos ecossistemas, com
forte orientação nos agroecossistemas, onde o CITAB
procura reforçar as sua competências cien ficas”, afirma
Eduardo Rosa.
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Os quarenta anos da Cons tuição de 1976
(2016-04-04 09:05)

| Hélio Bernardo Lopes | Passou neste sábado mais
recente o quadragésimo aniversário da Cons tuição de
1976, sobre que se tem desenrolado a nossa Terceira
República. De um modo muito geral – imensamente
geral, mesmo –, os portugueses têm vivido calma e
pacatamente à luz da sua presença.

Não recordo agora, quando escrevo o presente texto,
que os portugueses alguma vez tenham manifestado
para com a Cons tuição de 1976 a fantás ca má vontade
que hoje têm contra o euro e contra a União Europeia,
verdadeiros obstáculos à recuperação da situação por-
tuguesa.

Mas é claro que o valor de um texto como a Cons -
tuição Portuguesa de 1976 não se pode medir apenas
pelo facto de ser já o mais extenso texto cons tucional
do País. Há razões tão evidentes para se perceber que é
esta a realidade, que me dispenso de as referir agora.

Em contrapar da, é essencial olhar a situação de
hoje de Portugal, com as suas perspe vas para o futuro,
à luz da posição rela va de Portugal no concerto das
nações desde o auge dos Descobrimentos, quando a
Holanda começou a pon ficar no domínio marí mo, logo
seguida dos ingleses, uns anos depois. Tal como Adriano
Moreira bastas vezes vem referindo, Portugal precisou
sempre de ajuda na sua História.

Quer isto dizer, pois, que, com mui elevada proba-
bilidade, Portugal nunca deverá vir a conseguir grandes
resultados nos domínios onde, de um modo muito geral,
nunca os teve. Sobretudo, naqueles em que compe u
por um lugar no pódio, digamos assim.

Mas será por sermos inferiores aos que alumiam
duas vezes? Claro que não! O que somos é culturalmente
diferentes, sendo que, lamentavelmente, vamos atrás
das modas que vêm dos vencedores de sempre.

A verdade, porém, é que con nuam a exis r mino-
rias contra a Cons tuição de 1976, acusada de ser a razão
da grave crise em que Portugal se encontra. Ora, os que

assim falam são os mesmos que já ao tempo de 1975 e
1976 tudo fizeram para que a Cons tuição da República
não ficasse como ficou. Foram esses e os seus herdeiros,
hoje fortemente apoiados por uma União Europeia sem
real representa vidade e nada sen da (e menos vivida!)
pela grande generalidade dos portugueses. E, em boa
verdade, qual será o português que pode con nuar a
defender um espaço polí co mul nacional onde Portugal
vê os resultados das suas eleições serem colocados no
cesto dos papeis, ao mesmo tempo que os eurodep-
utados recebem vinte mil euros por mês sem impostos
e com um apoio de três anos nessas circunstâncias se
deixarem essas funções? Só um interessado ou um tolo!

E se é verdade que a Cons tuição da República não
deve ser uma estrutura está ca, antes dotada dos meios
que permitam que o País possa enfrentar as adversidades
de um mundo que se está a tornar pior e ruma, perigosa-
mente, sem sen do, a verdade é que um tal texto deve
sempre de suportar-se em valores. E estes têm de ser os
que defendem a dignidade de cada ser humano, coisa
hoje cada vez mais ausente do mundo. Tal como tão bem
refere o Papa Francisco, a atual economia mata.

Pois, os defensores das mudanças na atual Cons tu-
ição da República Portuguesa movem-se, precisamente,
no sen do do primado dos negócios e dos seus lucros
sobre a defesa da pessoa. Aliás, sempre assim proced-
eram, mesmo quando se viram forçados a ter de aceitar
a Revolução de 25 de Abril e a sua Cons tuição de 1976.
Há décadas que sonham com a destruição do Estado
Social, sempre com o pensamento colocado no negócio,
no seu lucro e no tal deus dinheiro tão referido por
Francisco. A ideia de um texto cons tucional virado para
uma elevada adaptação às realidades do mundo de hoje
será sempre marcada pela completa secundarização da
pessoa em face dos negócios, do lucro e do deus dinheiro.
O que sempre se pretendeu destruir é, precisamente,
o elevador social que se contém na Cons tuição de
1976, suportado, natural e justamente, na estrutura do
Estado Social. Nunca será por esta via que se conseguirá
trazer a juventude para a polí ca. Pelo contrário, o que
con nuará a dar-se é a saída, às centenas de milhares –
já milhões? – dos nossos melhores para os Estados que
sempre alumiaram duas vezes e que defendem para os
seus o melhor. O resto são estórias...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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O Programa Nacional de Reformas 2
(2016-04-04 09:06)

| Hélio Bernardo Lopes | O recente PROGRAMA NA-
CIONAL DE REFORMAS, apresentado pelo Governo
de António Costa, suporta-se no lema “MAIS CRESCI-
MENTO. MELHOR EMPREGO. MAIOR IGUALDADE.”, que
se cons tui num obje vo estratégico extremamente
asser vo, natural e necessário. De facto, tal lema seria
sempre susce vel de ser subscrito por qualquer força
polí ca, embora a anterior Maioria-Governo-Presidente
o não tenha materializado.

Hoje, já com cerca de três meses do Governo de
António Costa, e depois do recente congresso do PSD,
percebe-se facilmente que a grande linha de ação polí ca
do Governo de Pedro Passos Coelho se suportou sempre
na diminuição profunda dos rendimentos de trabalho
dos portugueses, na minimização das funções do Estado
e na venda dos grandes fatores de produção da riqueza
nacional. E são estes factos que permitem perceber a
aparente ausência de propostos do PSD e do CDDS/PP
para o futuro de Portugal no momento presente.

Ninguém pode hoje duvidar de que o grande obje-
vo das lideranças do PSD e do CDS/PP se cons tui

no desastre polí co da atual governação, mesmo que
provocado pela ação do FMI e da União Europeia – dos
poderosos do EUROGRUPO e das empresas de notação,
aliás –, de molde a que os respe vos líderes possam,
algo inacreditavelmente, apontar o PS de António Costa
como o responsável de um desastre causado pela Direita

mundial, mormente a europeia. O que eu designo por
polí ca abutre.

Certo, isso sim, é que com António Costa à frente
do Governo, e até agora com o Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa, há uma alegria e uma esperança que
regressaram à generalidade dos portugueses, de que
se excetua aquela ínfima minoria que vai vivendo da
miséria gerada junto da grande maioria. Uma alegria e
uma esperança que o anterior Governo e o Presidente
da República do tempo haviam feito desaparecer. Uma
realidade hoje bem espelhada nos quase dois milhões e
meio de emigrantes nestes quatro anos passados, para já
não referir a quase plena diminuição da imigração. Um
verdadeiro desastre pré-humanitário.

Pela lógica das coisas, o PROGRAMA NACIONAL DE
REFORMAS teria sempre de apresentar um diagnós co
da realidade sobre que irá ser posto em prá ca. No
fundo, as suas condições iniciais. Esse diagnós co é
já conhecido de há muito, apresentando componentes
historicamente inerciais, mas por igual os efeitos da de-
sastrosa polí ca da anterior Maioria-Governo-Presidente.
E é aqui que o PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS
irá fazer sen r, em essência, os seus efeitos. Assim o
FMI, o EUROGRUPO e as empresas de notação financeira
consintam a materialização da vontade polí ca da ampla
maioria dos portugueses.

Estas condições iniciais do PROGRAMA NACIONAL DE
REFORMAS estão con das no diagnós co apresentado,
mostrando a evolução do PIB português rela vamente ao
período 1996 – 2015, mormente na análise da evolução
do mesmo, do Inves mento, da Balança Comercial,
das Dívidas Privada e Pública, das Qualificações dos
Portugueses, da Pobreza e Exclusão Social e do Emprego.
Como facilmente quase todos convirão, o panorama
materializado neste leque de condições iniciais é ver-
dadeiramente terrífico. Boa parte desta desastrosa
realidade fica a dever-se, precisamente, à ruinosa polí ca
da anterior Maioria-Governo-Presidente. A tal polí ca
cuja con nuação se cons tui no único programa de ação
polí ca futura do PSD e do CDS/PP. Só na aparência estes
dois par dos não apresentam propostas para futuro...

A par r deste leque de condições iniciais, o Gov-
erno de António Costa formulou um conjunto de PILARES
ESTRATÉGICOS – obje vos estratégicos. Estes seis obje-

vos são: QUALIFICAR OS PORTUGUESES, PROMOVER A
INOVAÇÃO NA ECONOMIA, VALORIZAR O TERRITÓRIO,
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MODERNIZAR O ESTADO, CAPITALIZAR AS EMPRESAS
e REFORÇAR A COESÃO E IGUALDADE SOCIAL. Simples-
mente, estes seis PILARES ESTRATÉGICOS só na aparência
merecem o apoio amplo da Direita. Um apoio aparente,
suportado na ideia de que todos eles seriam sempre
susce veis de apoio generalizado, mas em verdade
pelo facto de não ser a Direita a formular um projeto
estratégico para o futuro de Portugal à luz da ideia central
de reformar a globalidade do País e das suas condições
de desenvolvimento e de afirmação.

Assim, a qualificação dos portugueses nunca seria
um obje vo estratégico da Direita. Os casos da destru-
ição das Novas Oportunidades e da priva zação dos
setores do Ensino e da Inves gação, conjuntamente
com a saída maciça de quadros com grande qualidade
profissional, mostram bem que a anterior Maioria-
Governo-Presidente nunca olhou a qualificação dos
portugueses como uma área central de intervenção.

Também a valorização do território foi domínio ca-
balmente esquecido da anterior governação. Basta olhar
o crescimento acelerado do envelhecimento e a rápida
deser ficação de quase todo o território nacional para
se perceber que foi assim a realidade polí ca antes de
António Costa liderar o Governo.

De igual modo, a modernização do Estado ficou-se
pela sua rápida minimização, tudo em ordem a gastar o
menos possível, sempre entregando domínios essenciais
à área do negócio privado, por aí esquecendo as pessoas
a servir em domínios fundamentais, como se dá com
o Estado Social. E quanto ao reforço da coesão e da
igualdade social, bom, os portugueses puderam, mas
com grande dor, assis r a um empobrecimento quase
geral e acelerado, ao mesmo tempo que se alargou
terrivelmente o fosso social para valores nunca experi-
mentados em Portugal. Um verdadeiro desastre.

O que realmente se operou foi a capitalização das
empresas, mas operada à custa do dinheiro pago pelos
portugueses para acudir aos mil e um desastres privados
e nunca punidos. E se a economia conseguiu inovar, foi
também à custa de uma mão-de-obra progressivamente
mais barata e quase sem direitos essenciais. No fundo, o
que o Governo de Pedro Passos Coelho fez foi promover
medidas simples: pagou a maioria, que assim foi em-
pobrecendo, para o País con nuar na mesma ou pior,
mas com uma minoria a sair extremamente beneficiada.
Haverá de convir-se que uma tal polí ca é fácil e barata,

mas só para a ínfima minoria de beneficiados da mesma.

Por fim, o modo de financiar este programa es-
tratégico des nado a reformar o País na sua globalidade,
dinamizando-o para enfrentar o futuro de um modo
razoavelmente vencedor: até 2020 Portugal inves rá
10 500 milhões de euros, contribuindo o Plano Juncker
com 2 500 milhões. Não se inserindo nada disto numa
ciência exata, estando o mundo de hoje em verdadeira
ebulição e sem rumo, tudo isto está muito dependente
de fatores que os governantes não controlam. Mas há
um dado que é certo: agora dispõe-se de PROGRAMA
NACIONAL DE REFORMAS, o que nunca foi conseguido
pela anterior Maioria-Governo-Presidente, que se limitou
a ir desmantelando o País e a vender o que pudesse dar
algum dinheiro. Bom, ficámos, dolorosamente, a ver e a
sen r os resultados de uma tal polí ca.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Florbela Oliveira dá aula Aberta com o tema
“Empowerment Económico da Mulher” na UTAD
(2016-04-04 12:59)

A economista, fundadora da empresa Plano Viável e
comentadora do Programa da SIC "Queridas Manhãs"
foi convidada pela Universidade de Trás os Montes e
Alto Douro para par cipar numa Aula Aberta com o
tema “Empowerment Económico da Mulher” dia 7 de
Abril, às 11:00 horas.
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Florbela Oliveira O convite surge no sequência do projeto
Aula Aberta, desenvolvido pelo Grupo de Missão Cultura
da UTAD com base no tema de trabalho deste ano:
“Mulheres e outras Margens”. As aulas decorem entre 4
de Abril e 31 de Dezembro de 2016.

"Estou muito sa sfeita com este convite. Tenho a
oportunidade de regressar à UTAD, onde me licenciei em
Economia, para par lhar o forte poder e potencial das
mulheres na economia", refere a economista Florbela
Oliveira.

Sobre “Mulheres e Outras Margens”
Entre 4 de Abril e 31 de Dezembro de 2016, o Grupo de
Missão Cultura da UTAD promove o projeto Aula Aberta
com base no tema de trabalho deste ano, “Mulheres e
outras Margens”.

O tema deste ano celebra a diversidade, a diferença, a
iden dade e o direito às escolhas e soluções pessoais.
Embora dirigida aos estudantes, toda a academia é
convidada a assis r.

Sobre Florbela Oliveira

PUB
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Florbela Oliveira, economista com especialização na área
da recuperação financeira.

Iniciou a sua a vidade profissional na área bancária,
tendo sido fundamental as competências técnicas
adquiridas na formação académica, essencialmente pela
forte componente de análise de risco financeiro.

Aos 13 anos recebeu a sua primeira mesada. A quan a
era pouca, e por isso era necessário aprender a geri-la,
de forma a pagar os lanches na escola e durar até ao
final do mês. Foi a sua primeira experiência a administrar
finanças pessoais. E talvez tenha nascido aqui também a
decisão de escolher o curso de Economia. Na Faculdade,
foi desde o primeiro ano trabalhadora-estudante, tendo
trabalhado em várias ins tuições bancárias. Suou as

"estopinhas" e em nada beliscou o curso pelo facto de
ter decidido trabalhar em simultâneo.

Concre zou todos os meus obje vos. Hoje, quando
olha para trás, não tenho dúvidas que o seu percurso foi
construído com esforço e dedicação até aqui.

Após a licenciatura, voltou a trabalhar na banca,
passando por várias en dades bancárias como o BBVA,
o BES e MONTEPIO GERAL. Mas depressa percebeu que
não era opção con nuar do lado do credor. E durante
cinco anos, dedicou-se então, incansavelmente, à recu-
peração de empresas. É com orgulho que verifica hoje,
que, muitas das empresas que recuperou/reestruturou,
encontram-se ainda no a vo.

[post _ad]

No período 2008/2011, com a crise financeira a afetar
o tecido social de forma severa e generalizada, mudou
uma vez mais de posição e juntou-se aos devedores em
risco de perder o seu rendimento e o património.

Através da PlanoViável - empresa que fundou na
área de consultoria financeira - já teve a oportunidade
de aconselhar e acompanhar largas dezenas de pessoas
e famílias, com necessidadess urgente de intervenção.

Acarinhada pelo público, acredita que todos os ca-
sos têm solução. Só em 2015, par cipou em mais de
500 processos. Quer reeducar os portugueses finan-
ceiramente e discute, todas as semanas, nos estúdios da
SIC, temas relacionadas com a gestão e recuperação de
finanças pessoais. Tem 24.663 seguidores no Facebook.
Está nomeada para o Prémio "The Best of Porto 2015" na
categoria Revelação.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Feira Medieval de Torre de Moncorvo regressa de 8
a 10 de Abril (2016-04-04 13:26)

De 8 a 10 de Abril Torre de Moncorvo recria uma
parte da sua história com mais uma edição da Feira
Medieval de Torre de Moncorvo. Esta inicia va surge
da variedade de acontecimentos históricos decorridos
na Idade Média em Torre de Moncorvo.

[post _ad]

A figura central da Feira Medieval é o Rei D. Dinis e o
tema desta edição “D. Dinis, Poeta e Trovador”, sendo
as várias teatralizações sobre as can gas de amigo,
amor e escárnio e maldizer escritas pelo monarca. A
cultura foi um dos seus interesses pessoais. D. Dinis
não só apreciava literatura, como, foi ele próprio, um
poeta notabilíssimo e um dos maiores e mais fecundos
trovadores do seu tempo.

D. Dinis foi também importante porque deu con-
nuidade a medidas importantes para afirmação da

autoridade do rei, com a construção de castelos, o
incen vo ao povoamento e à exploração económica de
algumas regiões, tendo sempre durante o seu reinado
uma atenção especial para com o concelho de Torre de
Moncorvo.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Com o pano de fundo o centro histórico da vila, a
Feira Medieval de Torre de Moncorvo é já um marco
entre as várias feiras medievais que se realizam no país,
englobando nove espaços de animação e milhares de
figurantes trajados a rigor.

"Convidamos a população em geral e as pessoas
que nos visitam a par cipar neste inicia va, deixando-se
levar pelo ambiente vivido dentro das portas desta vila
medieval e entrando em plena idade média, fazendo com-
pras nos mercadores e artesãos existentes, usufruindo
das tabernas e locais de repasto e assis ndo às várias
recriações históricas das quais destacamos o assalto
ao castelo, os cortejos de chegada e par da do Rei D.
Dinis, as oficinas do velho o cio, as concessões régias
aos moradores de Moncorvo, o treino dos cavaleiros, a
audiência geral dos povos e os vários acampamentos
existentes", refere uma nota de imprensa da autarquia.

Destaque também para a animação de rua com mendi-
gos, ciganas, magos, bobos da corte, malabaristas e
cuspidores de fogo. Decorrerão também rixas entre
grupos rivais, haverá sal mbancos e menestréis, trovas,
folguedos, demonstração de armas e músicas e danças
medievais.

De grande importância económica e turís ca para o
concelho além do incremento da economia local o
evento trás a Torre de Moncorvo muitos visitantes.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Feira da Saúde do Nordeste arranca em Macedo de
Cavaleiros no próximo dia 8 de abril (2016-04-04 16:51)

A Feira da Saúde do Nordeste Transmontano decorre
de 8 a 10 de abril, no Parque Municipal de Macedo
de Cavaleiros. É uma inicia va anual promovida pela
Associação dos Diabé cos do Distrito de Bragança com
o apoio da Câmara Municipal.

[post _ad]

A feira promove a dinamização do empreendedorismo na
área da saúde através da divulgação de diversas soluções,
produtos e equipamentos na área da Saúde, Segurança,
Desporto, Esté ca, Bem Estar e Produtos Horto Fru colas.

O evento conta com várias ac vidades ao longo dos
três dias, onde se destaca Workshops sobre alimentação
saudável, sustentabilidade alimentar, um seminário
para profissionais de saúde, sessões de educação para
a saúde e rastreios gratuitos (Diabetes, AVC, Colesterol;
Nutricional). Associado está ainda um conjunto de
ac vidades despor vas e de Lazer como a música, dança,
ciclismo e corrida.

A abertura oficial da 4ª Feira da Saúde do Nordeste
Transmontano realizar-se-á no dia 8 de abril, pelas 18:00
horas.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Alfândega da Fé vai integrar projeto-piloto de com-
bate à violência domés ca (2016-04-05 08:38)

A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade,
Catarina Marcelino, esteve em Alfândega da Fé numa
reunião de trabalho com autarcas do sul do distrito
de Bragança. Em cima da mesa esteve a estratégia
nacional de intervenção na área da violência domés ca.
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Alfândega da Fé vai integrar projeto-piloto de combate à
violência domés ca (Foto: CM Alfândega da Fé)

PUB
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Catarina Marcelino quer melhorar as respostas no ter-
reno. Para tal desafiou os autarcas a unirem esforços e a
abraçarem um projeto conjunto de intervenção na área
da violência domés ca. A ideia passa pela criação de uma
estrutura intermunicipal que permita alargara resposta
no distrito, estabelecendo protocolos de cooperação
entre autarquias e forças de segurança, envolvendo o
ministério público,

a medicina legal e saúde. Uma resposta integrada,
assente no trabalho em rede e de parceria que vai pro-
porcionar outro nível de ar culação entre as en dades
que atuam no terreno, visando o estabelecimento dos
passos a seguir e papel de cada en dade

[post _ad]

no processo de apoio à ví ma. Até porque como recon-
heceu a Secretária de Estado, o que é preciso mudar não
é a lei mas sim a respostas e ar culação no terreno. É
aqui que este novo projeto pode fazer a diferença, para a
Presidente da Câmara de Alfândega da Fé ao trabalhar em
rede aumenta-se a capacidade e melhora-se a resposta.
No fundo o que se pretende é a criação de um novo
núcleo de apoio à ví ma que irá servir a parte sul do
distrito de Bragança. Uma resposta de proximidade cuja
sede ficará numa ins tuição par cular de Solidariedade
Social ou Organização Não Governamental.

Um projeto comunitário que nesta primeira fase irá

abranger os Municípios de Alfândega da Fé, Mogadouro,
Miranda do Douro e Vila Flor, mas que pode também ser
estendido a Carrazeda de Ansiães, Torre de Moncorvo e
Freixo de Espada à Cinta. Os protocolos para a cons tu-
ição deste núcleo deverão ser celebrados antes do início
do verão.

No mesmo dia a Secretária de Estado visitou as in-
stalações da Liga dos Amigos do Centro de Saúde de
Alfândega da Fé onde ficou a conhecer o trabalho
desenvolvido por esta ins tuição na área da violência
domés ca.

Fonte: CM Alfândega da Fé
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BTT Challenge Terras de Cavaleiros integra circuito
do GPS EPIC Series 2016 (2016-04-05 08:50)

Dia 16 de abril é mais um “dia épico” por Macedo de
Cavaleiros. O BTT Challenge Terras de Cavaleiros vai
integrar o mí co circuito do GPS EPIC Series 2016. As
paisagens naturais do concelho servem de cenário
perfeito para mais uma incursão turís ca do BTT pelo
território.
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BTT Challenge Terras de Cavaleiros integra circuito do GPS
EPIC Series 2016

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Esta é a 3ª etapa do circuito, que repete a vinda a Macedo
de Cavaleiros, depois do sucesso de 2015. Organizada
pela Associação Vimont e pelo Clube Ciclismo de Macedo
de Cavaleiros, com o apoio da autarquia, a etapa prom-
ete voltar a ficar na memória das várias centenas de
par cipantes, nas distâncias de 30 Km, 60 Km ou 90 Km.

O GPS Epic surgiu em 2011 com o obje vo de criar
um conjunto de passeios de BTT, com razoável grau de
dificuldade e orientação exclusiva por GPS. A organização
desta 3ª etapa propõe uma experiência mágica: “Desco-
brir recantos, Conhecer gentes e locais das nossas terras,
Fugas gastronómicas, uma conquista de Superação
pessoal... em resumo um dia Épico, nos encantos do
Nordeste Transmontano.”

Nota de Imprensa CM Macedo de Cavaleiros
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Associação LEQUE realiza o 1º Fes val de Sabores
Transmontanos (2016-04-05 15:12)

A Associação LEQUE realiza no próximo dia 16 de Abril
(Sábado), pelas 19h30, na Escola Secundária de Alfân-
dega da Fé, o 1º Fes val de Sabores Transmontanos. O

evento tem como objec vo primordial angariar fundos
para a compra de uma viatura para a Associação.

PUB
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Segundo a Presidente da Associação LEQUE, Celmira
Macedo, "esta inicia va surge no enquadramento de
várias outras, que pretendem contribuir para a autossus-
tentabilidade da Associação Leque e ao mesmo tempo
sensibilizar a comunidade local e regional para a compo-
nente solidária da enraizada na cultura transmontana e
fazer emergir nos parceiros a área de responsabilidade
social para com a única IPSS de apoio à população com
deficiência que opera na zona sul e este do distrito de
Bragança".

Neste evento os par cipantes vão ter a oportunidade
de provar as mais diversas iguarias transmontanas, tais
como a chouriça, a alheira, o queijo entre outros [post
_ad]

produtos. Celmira Macedo acrescentou ainda que "está
neste momento a decorrer uma sensibilização junto dos
restaurantes locais de forma a estes doarem comes e
bebes para o Fes val".

Com este certame a Associação pretende envolver
toda a comunidade alfandeguense e concelhos limítrofes,
num convívio gastronómico, solidário e inclusivo. A
organização do evento é promovida pela Associação
LEQUE, em parceria com o Agrupamento de Escolas de
Alfândega da Fé e com o Município de Alfândega da Fé.
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Lacre deu concerto memorável na Igreja Matriz de
Torre de Moncorvo (2016-04-05 15:32)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo promoveu
um concerto de Páscoa com o grupo brigan no Lacre,
no passado dia 25 de Março, na Igreja Matriz de Torre
de Moncorvo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/lacremoncorvo.html
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Durante cerca de 1h30, a banda interpretou temas do
seu primeiro album “Opus 0” e brindou o público com
novas músicas que estão já a preparar para o segundo
disco. No decorrer do espetáculo foram ouvidas músicas
já bem conhecidas como “Prosas Mordazes”, “Insígnias”
e “Ode aDeus”.

Um concerto in mista e singular que se desenrolou
num ambiente memorável que conjugou a música, a
iluminação e o espaço interior da imponente Igreja
Matriz de Torre de Moncorvo.

[post _ad]

A receção ao grupo foi bastante calorosa, pois muitos
foram os moncorvenses e visitantes que assis ram ao
espetáculo, contando a Igreja Matriz com casa cheia.

Esta banda promissora da actual música portuguesa
é cons tuída por cinco elementos, Carolina Franco Vieira
na voz, Miguel Moita Fernandes na Guitarra Clássica,
Yazalde Afonso na Guitarra Clássica, Rómulo Ferreira no
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Violoncelo e Igor Ferreira no Violino.

O Município de Torre de Moncorvo "mantém assim
a aposta em proporcionar cultura de qualidade aos mon-
corvenses, projetando desta forma também o concelho
de Torre de Moncorvo".

Nota de Imprensa (Luciana Raimundo)
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The Underground Youth dão concerto em Vila Real
no próximo dia 12 de Abril (2016-04-05 22:11)

A “[1]Dedos Bionicos ”, uma promotora independente
sediada em Bragança que tem como missão colmatar
uma lacuna de cariz ar s co em Trás-os-Montes, leva
pela segunda vez os Britânicos The Underground Youth
ao Club de Vila Real.

IFRAME: [2]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=1815665644/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [3]Beau ful &
Damned by The Underground Youth

O concerto, agendado para as 22:30 horas do próximo
dia 12 de abril, terá ainda como banda de entrada os
vila-realenses Echo Mountain, numa noite que promete
animar a primavera nocturna da capital transmontana.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[4]Consulte a tabela de preços

Depois de uma passagem eletrizante que lotou o Club de
Vila Real em Maio de 2015, os The Underground Youth
estão de regresso com novos temas na bagagem, numa
tour que passa ainda por Lisboa e Porto.

A abrir a noite estarão os [5]Echo Mountain , um
dos mais recentes projetos saídos da cidade do Corgo.
Formado por membros com forte ligação umbilical à
tradição rockeira vila-realense - Hüska Burra Mamô, Nine
Eyed Supers on, Fuckness ou Mord3 são alguns dos
nomes que vêm imediatamente à memória -, o projecto
deambula por terrenos próximos do post-rock.
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IFRAME: [6]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps
%3A//api.soundcloud.com/tracks/256517640 &auto
_play=false &hide _related=false &show _com-
ments=true &show _user=true &show _reposts=false
&visual=true

"Os The Underground Youth provêm de Manchester.
Craig Dyer fundou este projecto em 2009 e desde então
apresenta-se como um dos mais pro cuos dos úl mos
tempos, sem prejuízo algum à qualidade, editaram
entre 2009 e 2011 cinco álbuns: "Morally Barren",
"Voltage", "Mademoiselle", "Sadoya" e "Delirium", a
que se seguiram dois EPs: "Low Slow Needle" e "An
Introduc on".

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[7]Consulte a tabela de preços

Desde o início deste ano que, unidos à Flower Power
Records editora independente inglesa, a banda vê final-
mente os seus trabalhos serem editados em formato
sico.

Podemos situar estes ingleses entre o psicadelismo
e o garage rock e apesar de serem percep veis algumas
influências de bandas como The Velvet Underground ou
The Jesus and Mary Chain, as suas melodias amadure-
ceram e criaram um espaço único no panorama musical
actual.

A imagé ca usada pela banda parte de filmes de culto
incontornáveis na história do cinema, desde Bergman
a Jarmusch, criando uma deliciosa promiscuidade entre
som e a imagem".

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://dedos-bionicos.pt/index.htm
2. https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=18156656
44/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/transparen
t=true/
3. http://the-underground-youth.bandcamp.com/album/bea
utiful-damned
4. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g

6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
5. http://www.youtube.com/embed/DvjEOCXMzpE?&rel=0&aut
oplay=1
6. https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api
.soundcloud.com/tracks/256517640&auto_play=false&hid
e_related=false&show_comments=true&show_user=true&sh
ow_reposts=false&visual=true
7. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Apenas 4% dos portugueses poupam todos os
meses (2016-04-06 07:47)

Atualmente, somente 4 % dos consumidores afirmam
poupar com uma regularidade mensal, menos do que
no ano passado (8 %). A diferença é abissal quando
comparado com 2014, ano em que 30 % dos portugueses
economizavam todos os meses.

O estudo revela ainda que a maioria dos inquiridos (59 %)
não faz qualquer po de poupança. Quanto aos métodos
de amealhar dinheiro, é a transferência para conta a
prazo que conquista mais consumidores (20 %).

Face a 2015, há uma clara diminuição do hábito de
fazer poupanças. No ano passado, 47 % dos portugueses
declaravam economizar de alguma forma, percentagem
que caiu agora para os 36 %. No total de inquiridos, 29
% afirmam poupar sempre que possível, ou seja, quando
sobra algum dinheiro no final do mês e somente 4 % dos
consumidores declaram fazê-lo com uma regularidade
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mensal. Há ainda uma minoria (3 %) a confessar fazer
poupanças, mas apenas de forma pontual, com os
subsídios de Natal e férias, por exemplo.

[post _ad]

O Cetelem revela ainda que a transferência de dinheiro
para conta a prazo é o principal método de poupança
dos portugueses, sendo u lizado por 20 % dos consum-
idores. O mealheiro tradicional, que no ano passado
transformou-se na principal forma de poupança, perde
adeptos e volta agora a ocupar asegunda posição (9 %).
Apenas 2 % dos consumidores optam pelos inves mentos
em produtos bancários, como os PPR’s, as ações e as
obrigações.

«Constatámos que o peso das despesas fixas men-
sais é cada vez maior e que há portugueses que revelam
ter dificuldades em fazer face a esses gastos. Conse-
quentemente, no final do mês, torna-se ainda mais
di cil colocar dinheiro de lado. É por isso fundamental
promover os bons hábitos de gestão orçamental junto
dos consumidores, pois só com controlo e método é
possível poupar de uma forma regular», explica Diogo
Lopes Pereira, diretor de marke ng de Cetelem.

O estudo Cetelem sobre a Literacia Financeira foi re-
alizado entre os dias 16 e 19 de fevereiro em colaboração
com a Nielsen, através de 500 entrevistas telefónicas a
portugueses de ambos os sexos, com idades compreendi-
das entre os 18 e os 65 anos, residentes em Portugal. O
erro máximo é de +4.4 para um intervalo de confiança de
95 %.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto

de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Lá voltou a Segurança Social à baila...
(2016-04-06 07:51)

| Hélio Bernardo Lopes | É extremamente significa vo
o tema que tem vindo a ser ba do pelo PSD e CDS/PP,
mormente desde este mais recente congresso do PSD: a
dita reforma da Segurança Social.

Um tema que se cons tui, de facto, numa das grandes
bandeiras do PS e dos par dos que suportam o atual
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Governo de António Costa e que mereceu do PS, Bloco de
Esquerda, PCP e Verdes o compromisso de devolver aos
aposentados os valores que lhes foram re rados, sem
legi midade nem é ca, pela anterior Maioria-Governo-
Presidente.

PSD e CDS/PP, em face do seu obje vo de destruir
o Estado Social, deitam mão de um velho ditado popular
digno de registo: água mole em pedra dura, tanto dá até
que fura. E, em boa verdade, tudo está agora dependente
da posição do PS. Porque se o PS se deitar a procurar um
qualquer acordo com PSD e CDS/PP acabará por sofrer
duas consequências: logo que a Direita chegue ao poder
esse acordo será modificado e piorado; e um tal acordo,
para ser possível, passará sempre pela destruição da
Segurança Social Pública.

Não custa perceber que o Presidente Marcelo Re-
belo de Sousa de pronto par rá em defesa de um
consenso e de um acordo, supostamente duradouro. Ou
seja, acabará, mesmo que indiretamente, por ajudar na
defesa dos obje vos do PSD e do CDS/PP e que é pôr um
fim na excecional estrutura da Segurança Social Pública.

Ontem mesmo, por via de um acaso, lá pude escu-
tar as palavras de João Salgueiro na Renascença, com a
peregrina ideia de se criar uma comissão de três técnicos
especializados no domínio da Segurança Social, que
acreditava merecer o acordo do Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa, e em três ou quatro semanas surgiria a
solução capaz e duradoura!!

Sendo certo que há sempre quem acredite em bale-
las, a grande verdade é que qualquer um de nós, com um
mínimo de experiência da vida, sabe já, neste momento,
quais seriam as conclusões dessa comissão. Infelizmente,
o PS pouco ou nada reagiu, limitando-se o ministro
José Vieira da Silva a salientar – é a verdade – que,
normalmente, isso quer dizer cortes nas pensões.

Simplesmente, os portugueses esperam do atual
Governo de António Costa que volte a reforçar o Estado
Social, mormente repondo os valores injustamente

rados aos aposentados. Veremos se, mais uma vez, o
PS embarcará nesta can ga de inimigo que está a ser
cantada de um modo persistente. Se o fizer, e se não
cumprir os compromissos assumidos, é minha convicção
que encontrará o seu fim. Vamos esperar.
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Inves gador da UC recebe o mais importante
Prémio Europeu na área da Computação Evolu-
cionária (2016-04-06 08:05)

Penousal Machado, docente e inves gador da Fac-
uldade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra (FCTUC), acaba de ser dis nguido com o
EvoStar Award for Outstanding Contribu on to Evolu-

onary Computa on in Europe 2016, atribuído pela
EvoStar, a Conferência Cien fica líder na Europa neste
campo da ciência.
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Alfândega da Fé reforça cooperação com a UTAD
(2016-04-06 08:17)

O Município de Alfândega da Fé e a Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro estreitam laços com o
obje vo de dinamizar projetos que contribuam para o
desenvolvimento do concelho.
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Este é o principal propósito de um protocolo celebrado
entre o município e esta ins tuição de ensino, no âmbito
das comemorações do 30º aniversário da universidade.

Alfândega da Fé foi uma das 30 autarquias da região
Norte e Centro do país a firmar este documento, que visa
apoiar a conceção e a implementação das estratégias de
promoção e de desenvolvimento do município, aprovei-
tando também as novas oportunidades oferecidas pelo
Quadro Estratégico Comum (QEC) 2014-2020. Uma
cooperação interins tucional que aproxima o mundo
académico do poder local, fazendo do conhecimento
cien fico uma mais-valia no processo de desenvolvi-
mento social e económico do concelho.

[post _ad]

Recorde-se que a UTAD tem sido um dos parceiros
privilegiados em alguns dos projetos em curso ou
desenvolvidos no concelho. É o caso do programa de
empreendedorismo, da candidatura efetuada para alarga-
mento e requalificação da Zona Industrial de Alfândega
da Fé ou da cooperação com a coopera va agrícola para
a implementação de projetos, nomeadamente na área
do amendoal.

A assinatura deste Protocolo vem reforçar e consoli-
dar esta cooperação, que se pretende ver traduzida na
criação de melhores condições de vida na região.
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Universidade Sénior inicia a vidade em Mo-
gadouro (2016-04-06 08:29)

Um mês depois da apresentação pública, a Universidade
Sénior de Mogadouro (USM) está pronta para entrar
em a vidade. O ano le vo começa já na sexta-feira, dia
8 de abril.

[post _ad]

Por acreditar numa formação con nua ao longo da vida,
a autarquia lançou a USM para ocupar o tempo livre
de um modo ú l e agradável e promover a saúde sica,
mental e relacional dos seniores, bem como contribuir
para a melhoria da sua qualidade de vida.

Pretende, ainda, oferecer aos alunos um espaço de
vida socialmente organizado e adaptado às suas idades
e proporcionar a frequência de aulas e cursos onde os
seus conhecimentos possam ser divulgados, valorizados
e ampliados.

A Universidade Sénior de Mogadouro tem a sua sede na
Biblioteca Municipal Trindade Coelho

PUB
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e para operacionalização das suas a vidades irá u lizar
diversas instalações (casa da cultura, casa das artes e
o cios, complexo despor vo, etc.).

Entre as 14 disciplinas disponíveis estão inglês, in-
formá ca, expressão dramá ca ou formação musical,
saúde, história e património local, plantas comes veis,
medicinais e aromá cas silvestres, francês, psicologia,
pintura e hidroginás ca entre outras. A propina mensal
será de 10€, com o aluno a poder frequentar todas as
disciplinas que desejar.

O ano le vo da USM arranca dia 8 de abril, pelas 17
horas.
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Macedenses são os que pagam menos IRS e IMI
(2016-04-06 08:38)

Abril é mês de impostos. IRS e IMI entram no calendário
que lhes é des nado. Macedenses pagam menos que
os residentes noutros concelhos de toda a região.
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Os trabalhadores por conta de outrem ou pensionistas
têm este mês para entregar a declaração eletrónica de
IRS (os trabalhadores das restantes categorias de rendi-
mentos entregam em maio). As autarquias têm direito a
receber 5 % das verbas do IRS cobrado no concelho.

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros opta
por atribuir o valor aos seus munícipes, conferindo-se
num apoio direto às famílias Macedenses. É a autarquia
que maior valor devolve aos seus cidadãos em Trás-os-
Montes, destacando-se no Top 20 de todo o país.
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Também o imposto sobre imóveis deve em abril ser pago,
tanto a prestação única, como a primeira prestação,
para valores a pagar acima de 250€. Igualmente neste
imposto, os Macedenses são privilegiados rela vamente
aos residentes noutros concelhos da região.

A Câmara Municipal tem fixada a taxa de IMI no seu valor
mínimo possível desde 2014, a que acrescentou, este
ano, o conceito de IMI Familiar, aplicando também as
reduções máximas previstas na lei. Além da taxa mínima
de 0,3 %, as famílias Macedenses com dependentes
beneficiam de reduções de 10 % (1 dependente), 15 % (2
dependentes) e 20 % (3 ou mais dependentes).

O Imposto Municipal sobre Imóveis e Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Singulares cons tuem-se
como obrigações legais de impacto muito significa vo
nas famílias. Mercê da melhoria da sua situação finan-
ceira, a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros opta
por promover o alívio destes encargos fiscais, reforçando
as condições de residência e fixação no seu concelho,
destacando-se dos demais de Trás-os-Montes e, mesmo,
de todo o interior do país.

Nota de Imprensa CM Macedo de Cavaleiros
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Como se criam as ro nas no nosso cérebro?
(2016-04-07 10:32)

Estudo de neurocien stas da Fundação Champalimaud
desafia dogma cien fico sobre como aprendemos a
selecionar que ações fazer, ou não.

Rui Costa inves gador da Fundacao Champalimaud
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Seria certamente muito estranho ver alguém a chamar
um elevador pressionando o botão com o nariz, ou com
um cotovelo. Mas, na verdade, por que não? Qualquer
pessoa que já tenha pedido a uma criança para chamar o
elevador sabe muito bem que o dedo indicador poderá
não ser a sua primeira escolha. Mas porque é que
acabamos por usar o dedo, e não o nariz, ou o cotovelo?
Como é que o cérebro escolhe a ação ó ma para a ngir
um obje vo e, em seguida, repete-a até que esta se torne
um hábito?

No estudo publicado a 4 de Abril na revista cien -
fica Current Biology, neurocien stas do Champalimaud
Centre for the Unknown vêm desafiar a forma como a
[post _ad]

comunidade cien fica tem vindo a pensar sobre como
as ações são selecionados e os hábitos são formados no
cérebro.

Mas e como é que o cérebro seleciona uma deter-
minada ação? O que se pensa é que se trata de um
processo mediado por dois circuitos conhecidos por via
direta e via indireta, localizados numa zona do cérebro
chamada gânglios da base. O modelo atual é que a via
direta é responsável pelo envio do sinal “posi vo”, que
promove a execução de uma ação - voltando ao exemplo
do elevador, que nos faz pressionar o botão do elevador;
e a via indireta, é descrita como aquela que envia o sinal
“nega vo” que faz com que se evite aquela ação.
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O que este novo estudo vem revelar é que estas
duas vias nem sempre estão a compe r uma com a outra
mas sim funcionam simultaneamente para promover
resultados dis ntos, do po “posi vo”.

"O que descobrimos foi que, ao contrário do que se
pensava, a via indireta nem sempre bloqueia a execução
de determinadas ações, aliás esta via até pode servir para
reforçar o desempenho dessas mesmas ações. O que o
nosso trabalho revela é que a via indireta é responsável
pela promoção de um po específico de ações, os
hábitos" - explica Rui Costa, inves gador principal deste
estudo.

Segundo Pedro Galvão-Ferreira, um dos co-autores
do estudo, "Os hábitos são um po de ação muito
importante no nosso dia-a-dia. Por hábito entendemos
uma ação automá ca, que já foi tantas vezes repe da
e ensaiada, que podemos confiar que vai sair bem,
mesmo sem termos que lhe prestar par cular atenção.”
E acrescenta, “Neste momento ainda não se sabe se
executar um hábito é menos dispendioso, do ponto de
vista energé co, para o cérebro. No entanto, o que a
nossa experiência nos diz é que é mais fácil executar
várias ações automá cas ao mesmo tempo do que
desempenhar ações intencionais que são para nós uma
novidade.”

Para estudarem como é que as duas vias funcionam
na seleção do po de ação, os inves gadores recorreram
a ferramentas que permitem a a vação sele va de cada
uma das vias no cérebro de ra nhos. "Ao contrário
do que se pensava, quando a vámos sele vamente
a via indireta, em vez de inibir as ações dos ra nhos,
observámos um reforço dessas mesmas ações. No en-
tanto essas ações rapidamente se tornavam num hábito.”
“Percebermos o funcionamento dos gânglios da base não
é só fundamental para conseguirmos compreender como
é que o cérebro seleciona e gera ações, mas também
para perceber a base de alguns distúrbios neurais, tais
como a doença de Parkinson ou a perturbação obsessiva-
compulsiva, cuja origem está relacionada com o mau
funcionamento desta zona do cérebro."- Explica Rui
Costa.

“Ainda há muito por descobrir sobre estas áreas do
cérebro. Por exemplo, como mostramos no nosso
estudo, as vias direta e indireta parecem nem sempre
compe r uma com a outra e serem ambas importantes
para conseguirmos executar ações. No exemplo do

elevador, a via direta poderá estar a promover que o
nosso dedo pressione o botão do elevador, enquanto a
via indireta inibe que o façamos com o nariz ".

Este estudo foi publicado a 4 de Abril na revista cien fica
Current Biology: Vicente AM *, Galvão-Ferreira P *,
Tecuapetla F, Costa RM. Direct and indirect dorsolateral
striatum pathways reinforce different ac on strategies.

Fundação Champalimaud

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Saúde ocular: quatro sintomas de alerta
(2016-04-07 13:53)

Por ocasião do Dia Mundial da Saúde, que se assinala
a 7 de abril, a Sociedade Portuguesa de O almologia
(SPO) deixa um alerta: há vários sintomas que indicam
alterações na saúde dos olhos e que deverão mo var
uma observação realizada por um o almologista.
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Começar a ver de forma “enevoada” ou perder ca-
pacidade de visão subitamente poderá comprometer
irreversivelmente a visão, cons tuindo uma das causas
mais importantes de urgência em o almologia. “Nestas
situações, alguns dos passos mais relevantes do exame
o almológico são o despiste de oclusão vascular re ni-
ana, descolamento de re na, neuropa a ó ca e perda da
transparência dos meios, como é o caso do hemovítreo.

Para este grupo de patologias, a coexistência de doenças
sistémicas poderá ser par cularmente relevante”, explica
Rita Flores, secretária geral da SPO. “Nos casos em que
existe perda gradual da acuidade visual, a observação
atempada em consulta está indicada, sendo que doenças
como a catarata, o glaucoma ou doença re niana crónica
devem ser excluídos”, acrescenta a especialista.

[post _ad]

Olho vermelho – Caso a situação seja aguda deverá
merecer especial atenção, “uma vez que pode ser a
forma de apresentação de inúmeras patologias oculares,
desde afeções das pálpebras e anexos, conjun va,
córnea, inflamações intraoculares ou glaucoma agudo,
este úl mo associado a dor ocular e a baixa da acuidade
visual”, refere Rita Flores. A associação frequente de olho
vermelho crónico, prurido e ardor são frequentemente
atribuídas ao olho seco e à alergia ocular. Dor ocular - É
um sintoma que frequentemente mo va a observação
o almológica, sendo a sua caraterização, quanto à
localização, intensidade e sintomatologia acompanhante,
essencial para o diagnós co. “A dor mais intensa poderá
corresponder a maior gravidade do quadro, como por
exemplo uveíte, glaucoma agudo ou lesão da córnea”,
alerta a o almologista.
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Trauma smo ocular – Os ferimentos nos olhos carecem
de observação por um especialista “sempre que exis r
perda da acuidade visual, dor moderada a intensa, sus-
peita de perfuração do globo ocular ou corpo estranho
intraocular”, afirma a secretária geral da SPO. “Após ex-
is r um contacto com produto químico, a irrigação ocu-
lar abundante e imediata influencia significa vamente o
prognós co, e posteriormente a observação da super cie
ocular permite a exclusão de lesões que possam compro-
meter a função visual”, conclui. A SPO lembra ainda que
em bene cio da saúde ocular, qualquer sintoma agudo ou
persistente inexplicado deve mo var a procura de um of-
talmologista para esclarecimento e encaminhamento ad-
equado da situação.
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Linhagem de Bravos (2016-04-08 07:39)

Linhagem de Bravos é uma viagem à Época Medieval,
aos primórdios da nacionalidade, ao frio, à lama, à
fome e às dificuldades de um povo que luta pelo pão de
cada dia.
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1289. Um rei. Um foral. Um outeiro. Simão da Cruz é um
pedreiro em fuga, por um crime come do. Trata-se de
um delito de honra. De morte de um fidalgo. A jus ça
segue no seu encalço.

Em simultâneo, uma família – pai e três filhos ór-
fãos de mãe – abandona, pela calada da noite, as terras
do fidalgo a quem sempre serviu. A fuga impõe-se pelo
desejo de uma vida melhor, mas também pelo roubo
perpetrado. Sobre a carroça furtada ao nobre, um arado
de ferro é a esperança de uma vida melhor, em terras
de Trás-os-Montes, onde – diz-se – el-rei D. Dinis deseja
fundar a cidade.

Depois de se furtarem a inúmeras dificuldades avis-
tam finalmente a cidade que começa a ser envolvida
pelas muralhas em construção. Desce o lusco-fusco
quando, sob o olhar atento de uma estranha personagem
- Robalo, o Tolo, cruzam as portas, a família primeiro, a
Simão a seguir.

Enquanto um fidalgo tudo tenta para impedir a im-
plantação da cidade e um povo tudo faz pela sua
edificação, há uma história que se constrói. Feita
de sangue e de lágrimas, de vidas que se erguem, de
mortes, mistérios, fantasmas, religião e adultério e amor.

Linhagem de Bravos é um livro de Emílio Miranda,
autor de 1089 - O Livro Perdido das Origens de Portugal.

Título: Linhagem de Bravos
Autor:Emílio Gouveia Miranda

Edição:Marcador
[1]Compar online
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Percurso pedestre em Quintanilha (2016-04-08 07:51)

Vai ser comemorado no Parque do Colado, em Quin-
tanilha, o 5º Aniversário da associação Enzonas. Um
percurso pedestre com cerca de 15Kms, um brinde junto
à placa do "Ribeiro do Enzona", um almoço convívio,
a "2ª saída do Projecto Rios" e, acima de tudo, muita
animação e amizade .
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De novo os pactos, mas os verdadeiros
(2016-04-08 08:09)

| Hélio Bernardo Lopes | Desde que o Movimento das

Forças Armadas teve a sua vitória, mormente depois
de entrar em vigor a Cons tuição de 1976, que os
portugueses passaram a dispor de um mecanismo de
escolha muito livre dos seus representantes.

Ins tuído de início o Estado Democrá co, logo uns anos
depois, após uma das muitas revisões cons tucionais,
passou aquele conjunto de textos a ser designado por
Estado de Direito Democrá co, o que, ao menos em ter-
mos expressivos, se cons tui num acrescento de enorme
importância. E, mais recentemente, no próprio ato de
tomada de posse do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa,
este fez referência ao Estado de Direito Democrá co e
Social. Ora, esta úl ma semân ca tem um significado
que deve ser considerado.

Como se torna evidente, o pensamento polí co do
atual Presidente da República não mudou, sendo que
as crí cas que foi operando, como comentador da TVI,
à ação do anterior Governo do PSD e do CDS/PP nunca
mostraram que fosse um defensor do Estado Social, tal
como o mesmo existe na Cons tuição da República e
sempre mereceu o apoio dos portugueses. O tal Estado
Social que PSD e CDS/PP sempre pretenderam entregar
ao domínio privado, assim colocando o lucro acima dos
direitos mais essenciais das pessoas. E os portugueses
puderam ver isto mesmo com a intervenção polí ca da
anterior Maioria-Governo-Presidente.

Os portugueses devem estar atentos ao que lhes
vai chegando, de todo o mundo, através da grande
comunicação, mesmo sabendo-se que boa parte de tais
conteúdos é debitado pelos grandes centros de poder
e de interesse. Se prestarem essa atenção, facilmente
perceberão que a designada democracia se está a tornar,
aceleradamente, numa treta. Sem mais nem menos,
ditaduras mais duras ou menos duras vão caindo em
nome da democra zação dos seus Estados, embora tudo
acabe nas mãos de marionetas dos grandes interesses
mundiais, atuando, tanto quanto possível, em nome
da dita democracia. Uma realidade em que a grande
comunicação, por todo o mundo, tem do um papel
essencial.

Se o leitor se der ao trabalho de ler o texto da tomada
de posse do Presidente Cavaco Silva, nele encontrará
uma frase em todo equivalente a esta que o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa proferiu na sessão solene do
75º Aniversário da Liga Portuguesa Contra o Cancro: ou
vamos mais longe no envolvimento das pessoas e das
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suas organizações, mais próximos dos seus problemas,
mais atentamente abertos a entender e a ajudar, ou
perdemos todos em valores, em solidariedade, em
capacidade para construir em conjunto um País mais
justo, e, por conseguinte, mais Humano. É espantosa a
equivalência formal destas palavras com as proferidas
por Aníbal Cavaco Silva no ato de posse da sua primeira
função presidencial. Ou seja: deve ter um papel primacial
no setor do Estado Social a ação de cada um de nós e
mui ssimo menos o Estado. Por outras palavras: deve
pôr-se um fim no Estado Social, tal como existe e é
realmente eficaz, e devem as suas funções ser entregues
à ação de solidariedade do todo nacional, suportada em
valores essenciais. Ou seja, o Deus dará para o Estado
Social.

Acontece que o Presidente Marcelo Rebello de Sousa,
nesta sua intervenção recente, começou logo por cumpri-
mentar de forma especial, o Ministro da Saúde, assim
o alcandorando a uma posição que permita potenciar o
valor das suas decisões em matéria de Serviço Nacional
de Saúde, ADSE, etc.. Ou seja, sabendo-se que PSD e
CDS/PP desejam a ex nção do Serviço Nacional de Saúde
tal como existe – foi sempre assim, desde que nasceu –
e vendo-se apoiado o Ministro da Saúde, logo ao início
da intervenção do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa,
sobrará para as mudanças a operar no setor da Saúde um
potencial muito elevado: até o Presidente Marcelo Re-
belo de Sousa, muito mais simpá co e repleto de afetos
para com os portugueses, apoia tais mudanças, ou seja,
estas são excelentes... Num certo sen do, o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa está para o Presidente Cavaco
Silva, assim como o Papa Francisco está para o Papa
Bento XVI: o primeiro é o dos afetos, o segundo o sisudo.
Tudo, porém, con nuou na mesma no seio da Igreja
Católica: con nuação do banco va cano, mulheres fora
do sacerdócio, permanência do celibato, etc.. No fundo,
a diferença entre beijinhos e sisudez. A con nuação do
mesmo por outros meios...

É neste contexto que ressurge a ideia de um pacto
na Saúde, mas um verdadeiro pacto. Simplesmente,
sabe-se que um tal pacto só pode ser conseguido à custa
da destruição do Serviço Nacional de Saúde tal como ele
existe, ou seja, universal e tendencialmente gratuito. Só
que um tal pacto acabará por ser o primeiro passo para
o fim do que existe e é ú l e eficaz. Logo que a Direita
voltar ao poder, outro pacto terá de nascer, já muito
mais próximo da priva zação total do setor da Saúde,
que é o que, desde sempre, PSD e CDS/PP defenderam,

hoje apoiados aí pelos grandes interesses da URSS sem
KGB em que se tornou a famigerada União Europeia,
comandada pela Alemanha.

O que o tempo de vida de Marcelo Rebelo de Sousa
como Presidente da República mostra é que a ausência
de intervenção pública do Presidente Cavaco Silva foi
subs tuída por uma intervenção governa va do Pres-
idente Marcelo Rebelo de Sousa. Isso mesmo no-lo
diz António Barreto recentemente, salientando que
o Presidente da República deve chamar a Belém os
par dos polí cos para promover uma reforma profunda
no setor da Jus ça. Até porque está tudo a correr
bem a Marcelo Rebelo de Sousa, pelo que o atual
Presidente tem condições para ajudar a fazer reformas,
porque não está comprome do com nada, nem ninguém.

É claro que esta úl ma afirmação não é verdadeira,
porque sendo o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa um
concidadão do PSD desde a primeira hora, tendo este
par do sido sempre contra o Estado Social, nunca tendo
o Presidente dissonado, de modo frontal, contra tal
posição, as suas posições neste domínio encontram-se
posi vamente correlacionadas com as do PSD, ou seja, da
Direita. Uma correlação que é de cem por cento. O que
isto mostra é que os pactos desde sempre defendidos
pelo Presidente Cavaco Silva voltam agora à ribalta, e
pela mão do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A
grande diferença é que os ora propostos devem ser
verdadeiros pactos. Ou seja: tudo está agora nas mãos
do PS de António Costa.

A posição do PSD de Pedro Passos Coelho é simples,
clara e sincera: o PS e António Costa que esqueçam e
ponham de lado as promessas eleitorais – Passos Coelho
fez isto mesmo – e que vão ao encontro do PSD, ou seja,
façam os tais pactos para os setores do Estado Social,
mas que sejam verdadeiros pactos. Bom, se assim vier a
ser, será o fim do PS a prazo médio. É essencial olhar os
resultados eleitorais úl mos...
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Caminhada e passeio de bicicleta pretende angariar
bens alimentares (2016-04-08 08:15)

Caminhada e III Passeio de Bicicleta Solidário, cujo
principal obje vo é o de angariar bens alimentares que
serão entregues na Delegação de Mirandela da Cruz
Vermelha Portuguesa, encerram este sábado, dia 9 de
abril, a par r das 16h00, a Semana da Saúde promovida
pela Câmara Municipal de Mirandela.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Porque o bem-estar, traduzido em saúde sica e mental,
é fundamental para a qualidade de vida das pessoas
de todas as idades, sexos e classes sociais, Mirandela
dedicou mais uma vez uma semana à saúde.

Ao longo da semana, a vidades despor vas, palestras,
workshops e a Feira da Saúde – com rastreios gratuitos de
o almologia de crianças e adultos, glicemia capilar, ten-
são arterial, nutrição, colesterol, psicologia/demência,
ansiedade, depressão, medicinas alterna vas e mas-
sagens – têm ocupado os muitos mirandelenses que por
estes dias acorrem à zona pedonal da Rua da República.

[post _ad]

A Semana da Saúde é uma inicia va da Câmara Municipal
de Mirandela e conta com a colaboração de 20 empresas

e ins tuições ligadas à área da saúde e bem-estar do con-
celho de Mirandela, que mais uma vez demonstraram a
sua dinâmica aderindo em massa a esta ação tão impor-
tante para as nossas gentes.
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Começa hoje a Feira Medieval de Torre de Mon-
corvo (2016-04-08 08:46)

Decorrerá nos dias 8, 9 e 10 de Abril, no Centro Histórico
da vila de Moncorvo,mais uma edição da feira medieval.
A inicia va foi promovida pela primeira vez em 2011
e desde então tem-se afirmado, ano após ano, no
panorama cultural da vila de Torre de Moncorvo e da
região.

Começa hoje a Feira medieval de Torre de Moncorvo

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
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A figura central é o Rei D. Dinis, sendo que toda feira se
desenvolverá à volta do tema “D. Dinis, Poeta e Trovador”.
As várias teatralizações serão sobre as can gas de amigo,
amor e escárnio e maldizer escritas pelo monarca.
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Nesta edição haverá nove espaços de animação en-
tre eles o Largo do Sagrado Coração de Jesus, Largo
do Castelo, Praça Francisco Meireles, Porta da Traição,
Escadas do Baldoeiro, Largo General Claudino, Largo
Balbino Rego, Jardim Dr. Horácio de Sousa e Largo da
Feira.

Aqui decorrem as principais a vidades como o Mer-
cado Medieval com artesãos, mís cos, ar fices e
tabernas,

[post _ad]

leitura da carta de atribuição de foral a Torre de Mon-
corvo, cortejo do Rei e sua Corte, assalto ao castelo,
pelourinho, can gas e trovas d’El Rei, concessões régias
aos moradores de Moncorvo, treino dos cavaleiros,
audiência geral dos povos, celebração de esponsais de D.
Dinis com D. Isabel de Aragão, pracear das aves, oficinas
do velho o cio, exposição de máquinas de tortura
medievais, passeios de cavalgaduras, parque infan l
medieval, espetáculo equestre Cavaleiros d’El Rei, jogos
medievais, acampamento mouro, acampamento de D.
Mendo, acampamento militar dos homens bons, acam-
pamento de arqueiros e cortejo de despedida de D. Dinis.

Não faltará animação de rua com mendigos, ciganas,
magos, bobos da corte, malabaristas e cuspidores de
fogo e músicas e danças Decorrerão também rixas entre
grupos rivais, haverá sal mbancos, menestréis, trovas,
folguedos e demonstração de armas que certamente irão
agradar à população em geral e a quem nos visita.

IFRAME: [2]h p://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=fdhiep3no
&wmode=window &bgcolor=EEEEEE &t=1460083485

A Feira medieval de Torre de Moncorvo dis ngue-se das
demais existentes no país devido à grande envolvência da

população local, quer seja de associações ou ins tuições,
sendo grande parte dos figurantes pessoas do concelho.
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A Escola do 1º Ciclo da Santa Casa respondeu ao de-
safio “E se fosse eu?” (2016-04-08 09:03)

Deixar tudo para trás. Uma mochila, nada mais! A
escola do 1º Ciclo da Santa Casa da Misericórdia de
Bragança respondeu ao desafio "E se fosse eu", da
Plataforma de Apoio aos Refugiados .

A Escola do 1º Ciclo da Santa Casa respondeu ao desafio
“Esse fosse eu?”
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Uma campanha que pretende sensibilizar os estudantes
para o drama de guerra. Assim, na manhã de quarta
feira, todos os alunos, sem exceção, colocaram nas suas
mochilas os mais diversos objetos que entenderam como
“essenciais” para sobreviver.
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No átrio todos puderam expor e explicar o que nham
colocado nas mochilas, criando um ambiente agitado
já quer todos estavam expetantes. Maria Madureira de
10 anos levava “um peluche”, com que dorme, “comida
à base de enlatados, roupa, soro fisiológico, ligaduras,
fenis l para queimaduras, documentos e uma fotografia
da família”.

[post _ad]

Já Erikson Pedro levava “uma camisola, sapa lhas, po-
mada, um saco cama e umas bolachas para matar a fome”.
Com apenas oito anos, o aluno já sabe o significado da
palavra refugiado: “São pessoas que numa situação
de guerra têm que deixar a casa e fugir rapidamente”,
explicou.

Uma a vidade que envolveu toda a comunidade da
escola e que pretendeu alertar para a realidade pela qual
passam milhares de refugiados e que vêm a sua vida
reduzida a uma mochila. A ação faz parte da campanha
"E se fosse eu? Fazer a mochila e par r", promovida
pela Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), em
colaboração com a Direção-Geral da Educação, o Alto
Comissariado para as Migrações e o Conselho Nacional
de Juventude.

A Santa Casa da Misericórdia de Bragança é uma
das Ins tuições que faz parte da Plataforma de Apoio a
Refugiados e está pronta para os receber.
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Aí está a resposta (2016-04-11 07:09)

| Hélio Bernardo Lopes | No meu texto de ontem,
NUNCA É TARDE PARA A ILUSÃO DA JUSTEZA, abordei o
tema do perigo nuclear tratado por Adriano Moreira no
seu texto desta semana no grande diário nacional em
que escreve.

Qual transmissão de pensamento, eis que o líder
russo, Vladimir Pu n, veio a público garan r que a Rússia
está pronta para cooperar com os Estados Unidos na área
da segurança nuclear, mas com a (natural) condição de
que tal se desenrole em pé de igualdade.

Do texto de Adriano Moreira, e do que se conhece
do seu pensamento polí co, percebe-se que a sua
preocupação resultará, quase com toda a certeza, do
facto de as armas nucleares impedirem uma inicia va de
confronto militar norte-americana, em que muitos acred-
itam que os Estados Unidos sairiam sempre vencedores.

Simplesmente, estas palavras recentes do Presidente da
Rússia vêm assegurar que, pelo seu lado, a análise da
segurança nuclear tem porta aberta, embora com aquela
mais que natural condição: que tal se desenrole em pé
de igualdade. Mas será que os Estados Unidos aceitarão
uma tal condição? Não creio.

Por ser esta a realidade, o Presidente da Rússia ex-
plicou que esta cumpriu as suas obrigações, construindo
as adequadas e combinadas instalações, sendo que os
Estados Unidos, muito recentemente, vieram com a
nova ideia de (supostamente) eliminar o combus vel
nuclear enriquecido através de um método dis nto do
acordado, que consiste na mistura (reversível) com out-
ras substâncias, conservando o conjunto em recipientes
especiais, ou seja, reservam para si o designado potencial
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de retorno. E citou mesmo o acordo de eliminação de
plutónio usado em armas nucleares, assinado entre a
Rússia e os Estados Unidos no início de 2000, e que estes
nunca cumpriram à luz das condições acordadas.

A grande verdade, como ontem mesmo escrevi, é
que a paz entre as grandes potências con nua a vigorar
desde o final do úl mo grande conflito mundial. Uma
realidade que fica a dever-se à existência das armas
nucleares. E se os conflitos proliferam pelo Planeta, tal
só se deve à corrupção claramente incen vada pelo
neoliberalismo triunfante e pela globalização – duas
lamentáveis realidades –, bem como pela guerra religiosa
hoje em curso no mundo. Haverá mesmo transmissão de
pensamento?
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Percorrer o Universo ao longo de Portugal
(2016-04-11 07:39)

Inves gadores do Ins tuto de Astro sica e Ciências do
Espaço estão a percorrer o país e a levar o Universo a
locais com menos acesso à divulgação de ciência.

Na Digressão Ignite Astro, oito a dez inves gadores
apresentam a sua inves gação sobre Astro sica e Ciên-
cias do Espaço, em localidades com menos acesso à
inves gação nestas áreas. Em apenas cinco minutos,
cada inves gador apresentará uma sequência de 20
slides, que avança automa camente a cada 15 segundos.

Para o coordenador do IA, [1]José Afonso (IA e
[2]Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa ):
“O gosto pela ciência está em todos, mas infelizmente
a ciência não chega a todos os locais com a mesma

facilidade. No IA assumimos o dever, e o prazer, em
comunicar a ciência que fazemos, e com a Digressão
Ignite Astro pretendemos levar um pouco da Astro sica e
das Ciências do Espaço nacionais a todos os portugueses
- muito em par cular, aos que estão mais longe dos
grandes centros urbanos.”
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[3]Consulte a tabela de preços

O formato compacto dos eventos Ignite Astro permite
expor, em menos de uma hora, cerca de uma dezena
de temas atuais da inves gação em ciências do espaço,
que vão do estudo do Sistema Solar, à recente deteção
de ondas gravitacionais, passando pela caracterização
de exoplanetas, dinâmica das estrelas, evolução das
galáxias, e ainda pelo desenvolvimento e construção das
próximas gerações de instrumentos de observação.

O cocoordenador do Grupo de Comunicação de Ciência
do IA, [4]Daniel Folha (IA e [5]Planetário do Porto m
– Centro Ciência Viva), diz que: “em geral, apenas se
encontram grupos de cien stas nos centros de inves-

gação onde trabalham, ou em encontros nacionais e
internacionais vedados ao público. O formato Ignite
Astro coloca grupos de inves gadores em ambientes
próximos da população, a falar de ciência para todos,
em sessões que são de promoção da cultura cien fica e
tecnológica.”

A Digressão Ignite Astro começou em Janeiro em
Moimenta da Beira, e já passou pelo Mon jo e por
Grândola. Dia 16 deste de Abril estará em Vila Real, onde
nove inves gadores do Ins tuto de Astro sica e Ciências
do Espaço vão falar sobre a sua inves gação no auditório
da Zona Livre - Associação Cultural, com início às 17:30,
naquele que será o quarto evento desta digressão por
Portugal. Depois de Vila Real, seguirá para Tavira em
maio, sucedendo-se Beja em junho e Bragança em julho.

A Digressão Ignite Astro pode ser seguida em
[6]www.iastro.pt/ignite e também pelas redes soci-
ais [7]Facebook , [8]Twi er e [9]Google+ .
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Ins tuto de Astro sica e Ciências do Espaço

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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55,4% das crianças e adolescentes e 27% dos adul-
tos e idosos do estudo ANIBES não cumprem
qualquer recomendação de a vidade sica
(2016-04-11 08:24)

O estudo cien fico ’ Os padrões de a vidade sica da
população espanhola são determinados principalmente
pelo género e idade: resultados ob dos do estudo
cien fico ANIBES’, foram recentemente publicados na
revista cien fica PLOS ONE e é mais um passo nos dados
deste estudo, coordenado pela Fundação Espanhola de
Nutrição (FEN) juntamente com um comité cien fico de
especialistas.

[post _ad]

Esta pesquisa, conduzida pela Prof. Marcela González
Gross, diretora do grupo cien fico ImFINE e professora da
Faculdade de Ciências da A vidade Física e do Desporto
da Universidade Politécnica de Madrid, centrou-se na
descrição da a vidade sica para determinar os padrões
da mesma na população que par cipou no estudo cien -
fico ANIBES sobre a avaliação de dados antropométricos,
ingestão de macronutrientes e micronutrientes, assim
como o nível de a vidade sica e dados socioeconómicos
da população. As mudanças no es lo de vida que
ocorreram nos úl mos anos na população europeia da
área mediterrânica ajudaram também nas alterações
das a vidades de lazer, o que levou a uma redução
significa va da a vidade sica.
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Neste sen do, os resultados do estudo cien fico ANIBES
indicam que o género e idade são os fatores que mais
influenciam os padrões de a vidade sica, embora haja
outros aspetos como a localização geográfica, o tamanho
da população de residência ou o nível de estudos que
também influenciam esses padrões, embora numa média
menor.

Como refere a Prof. Dra. Marcela González-Gross,
professora de Nutrição Despor va e Fisiologia do Exer-
cício da Universidade Politécnica de Madrid, “Graças a
este estudo vimos que, em média, a população ANIBES
tem taxas de a vidade sica intensa e/ou moderada
acima das recomendações internacionais, apesar de uma
elevada proporção da amostra não cumprir as mesmas.
Na verdade, 55,4 % das crianças e adolescentes (9-17
anos) e 27 % dos adultos e idosos (18-75 anos) que
par cipam no estudo cien fico ANIBES não cumpre
nenhuma das recomendações de a vidade sica."
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420 Minutos semanais de a vidade sica para jovens
"As recomendações internacionais indicam que os
jovens com idade entre os 5 e os 17 anos devem fazer
pelo menos 60 minutos diários de a vidade sica de
moderada a intensa, o equivalente a 420 minutos por
semana", lembra a Prof. Dra. González-Gross, que por
sua vez sugere que "mais da metade dos par cipantes
do estudo cien fico ANIBES entre 9 e 17 não cumpre
esta recomendação (55,4 %), valor que sobe para 73,3
% quando falamos de população feminina nessa faixa
etária. No que se refere jovens rapazes, a percentagem
de incumprimento é de 44,5 %."

Percentagem do incumprimento em adultos
A autora do estudo, Prof. Dra. Marcela González-Gross,
indica que "no que diz respeito ao grupo dos adultos
e idosos (18-75 anos), as recomendações sugerem a
concre zação de pelo menos 150 minutos de a vi-
dade sica moderada ou 75 minutos de a vidade

sica intensa por semana. Neste sen do, 27 % deste
grupo de população do estudo cien fico ANIBES não
segue nenhuma das recomendações. Se nos referimos
exclusivamente à a vidade sica moderada, a percent-
agem de incumprimento aumenta para 36,2 %, chegando
aos 65,4 % quando se trata a vidade sica única intensa."

Além disso, conclui-se: "no que respeita à população
masculina nesta faixa etária, 56,2 % não chega a realizar
nem mesmo 75 minutos de a vidade sica intensa por
semana, e 45,6 % não cumpre a recomendação dos 150
minutos de a vidade sica moderada por semana. E,
31,1 % não sa sfaz nenhuma dessas recomendações."

Por outro lado, para os autores desta publicação
cien fica: "74 % das mulheres entre os 18 e os 75 anos
não pra ca 75 minutos de a vidade sica intensa por
semana, e 27,5 % não cumpre as recomendações de
a vidade sica moderada. A isto acrescenta-se que 23,2
% da população feminina não põe em prá ca nenhuma
destas recomendações".

Comité Cien fico do Estudo ANIBES
- Prof. Dr. Javier Aranceta, Presidente do Comité Cien-

fico da Sociedade Espahola de Nutrição Comunitária
(SENC), Diretor Clínico da Fundação para a Inves gação
Nutricional (FIN) e Professor Associado de Nutrição
Comunitária da Universidade de Navarra
- Prof. Dr. Ángel Gil, Presidente da Fundação Iberoamer-
icana de Nutrição (FINUT), Diretor do Grupo Cien fico
BioNit e Catedrá co de Bioquímica e Biologia Molecular
da Universidade de Granada.
- Prof. Dra. Marcela González-Gross, Vice-presidente da
Sociedade Espanhola de Nutrição (SEÑ), Responsável do
Grupo de Inves gação imFine e Catedrá ca de Nutrição
Despor va e Fisiologia do Exercício da Universidade
Politécnica de Madrid Comité Cien fico do Estudo
ANIBES.
- Prof. Dr. Javier Aranceta, Presidente do Comité Cien-

fico da Sociedade Espahola de Nutrição Comunitária
(SENC), Diretor Clínico da Fundação para a Inves gação
Nutricional (FIN) e Professor Associado de Nutrição
Comunitária da Universidade de Navarra.
- Prof. Dr. Ángel Gil, Presidente da Fundação Iberoamer-
icana de Nutrição (FINUT), Diretor do Grupo Cien fico
BioNit e Catedrá co de Bioquímica e Biologia Molecular
da Universidade de Granada.
- Prof. Dra. Marcela González-Gross, Vice-presidente da
Sociedade Espanhola de Nutrição (SEÑ), Responsável do
Grupo de Inves gação imFine e Catedrá ca de Nutrição
Despor va e Fisiologia do Exercício da Universidade
Politécnica de Madrid.
- Prof. Dra. Rosa Mª. Ortega, Directora do Grupo de
Inves gação VALORNUT e Catedrá ca de Nutrição da
Universidade Complutense de Madrid.
- Prof. Dr. Lluìs Serra-Majem, Presidente da Fundação
para a Inves gação Nutricional (FIN), Presidente da
Academia Espanhola de Nutrição (AEN), e Catedrá co de
Medicina Preven va e Saúde Pública da Universidade de
Las Palmas de Gran Canaria.
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- Prof. Dr. Gregorio Varela-Moreiras, Presidente da
Fundação Espanhola de Nutrição (FEN) Diretor do Grupo
de Inves gação Nutrição e Ciências da Alimentação
(CEUNUT) e Catedrá co de Nutrição e Bromatologia da
Universidade CEU San Pablo de Madrid.

Ficha técnica do estudo ANIBES
Desenho: amostra representa va da população resi-
dente em Espanha (excluindo Ceuta e Melilla) Amostra:
Indivíduos com idades compreendidas entre 9-75 que
vivem em municípios com mais de 2.000 habitantes
Universo: 37 milhões de habitantes.

Amostra final: 2.009 indivíduos (2,23 % de erro e
95 % de margem de confiança) Amostra aleatória mais
reforço: 2.285 par cipantes *.

Considerou-se um reforço no tamanho da amostra com
o obje vo de obter uma correta representação Comité
Cien fico do Estudo ANIBES.
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Mesão Frio e Régua são dos des nos que se seguem
na rota mágica do teatro (2016-04-11 08:28)

Sabrosa recebeu este sábado, pela segunda vez, o
arranque da Mostra de Teatro do Douro. Por terras
de Torga e Fernão de Magalhães, coube ao Teatro
Experimental Flaviense, as honras de abrir o pano da
oitava edição deste certame.
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Em estreia absoluta, o TEF apresentou em estreia abso-
luta: “Bailado Russo”, uma comédia composta por duas
peças de Anton Tchekhov que deliciaram os espectadores
que se deslocaram ao Auditório Municipal de Sabrosa.

No final do espetáculo, os responsáveis do municí-
pio, da Associação Vale d’Ouro e do TEF mostraram-se
bastante sa sfeitos pela adesão do público e renovaram
a vontade de dar con nuidade a esta parceria.

A rota mágica do teatro con nua a percorrer o vale
encantado e no próximo fim-de-semana chega à Régua e
a Mesão Frio.

[post _ad]

A Régua receberá o Centro Cultural Lordelense com “Há
horas felizes”, uma comédia original de Joaquim Ferreira
que assinala os seus 50 anos de carreira no teatro de
amadores. Este espetáculo decorrerá no Teatrinho a
par r das 21h30 de sábado e trata-se da segunda de três
estreias que a Mostra de Teatro do Douro proporcionará
aos seus espectadores.

À mesma hora, em Mesão Frio, sobe ao palco do
Auditório Municipal, o Teatro Fórum Bo cas com “Carai,
valha-me Deus”, naquela que será a úl ma represen-
tação deste texto também ele original do transmontano
José Carlos Barros. Ambos os espetáculos têm entrada
gratuita.
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Dia Diocesano da Juventude em Torre de Mon-
corvo conta com a presença de D. José Cordeiro
(2016-04-11 09:04)

Torre de Moncorvo acolhe a edição deste ano do Dia
Diocesano da Juventude, integrado na 53ª Semana de
Oração pelas Vocações.O encontro acontece no próximo
dia 16 de abril.
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Todos os jovens da diocese de Bragança�Miranda estão
convocados para esta edição, que conta com a presença
do bispo diocesano, D. José Cordeiro.

Logo na sexta�feira anterior, dia 15, realiza�se uma
vigília de oração, a par r das 21h00. No sábado, o acolhi-
mento aos par cipantes decorre no largo da Corredoura
e está marcado para as 9h30. A par r das 11h00 é o
Grande Encontro, no largo General Claudino.

Da parte da tarde, destaque para encenações teatrais e
musicais de cada uma das 14 Obras de Misericórdia, de

acordo com o Ano Jubilar, que serão interpretadas por
vários Movimentos e Ins tuições Juvenis, a par r das
15h00.
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No Dia Internacional dos Monumentos e Sí os 2016
DRCN concede entradas gratuitas (2016-04-11 09:05)

A 18 de abril comemora-se o Dia Internacional dos
Monumentos e Sí os (DIMS). Tratando-se de uma
segunda-feira, dia em que a maior parte dos Monumen-
tos encerram ao público, a Direção Regional de Cultura
do Norte determinou a gratui dade de entrada no dia
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17 de abril nos monumentos sob sua tutela que estejam
encerrados à segunda-feira, e no dia 18 de abril nos
espaços abertos nesse dia da semana.

[post _ad]

Este ano subordinado ao tema Desporto, um Património
Comum, o DIMS contará com mais de 600 a vidades em
todo o país, nos dias 16, 17 e 18 de abril.

O Dia Internacional dos Monumentos e Sí os foi
criado pelo ICOMOS (Conselho Internacional dos Monu-
mentos e Sí os) a 18 de abril de 1982, e aprovado pela
UNESCO no ano seguinte, com o obje vo de sensibilizar
os cidadãos para a diversidade e vulnerabilidade do
património, bem como para o esforço envolvido na
sua proteção e valorização. Celebrando o património
nacional, comemora também a solidariedade interna-
cional em torno do conhecimento, da salvaguarda e da
valorização do património em todo o mundo.

Em cada país, é promovido, anualmente, um pro-
grama de a vidades a nível nacional, cujo acesso, na
grande maioria, é gratuito.
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O centralíssimo problema das galhetas
(2016-04-11 09:47)

| Hélio Bernardo Lopes | Portugal, indiscu velmente,
é engraçadíssimo ao nível da sua vida polí ca. Desta
vez, o tema central – tema importan ssimo – foi o do
par de galhetas. A verdade é que sempre se cons tuiu
num episódio de rara graça, porque bastou andar pela
rua, ou por cafés, para logo se poder ouvir o tema das
galhetas. E, ou bem me engano, ou o tema terá vindo
para ficar, mormente em momentos nevrálgicos.

Neste caso, não custa perceber que existe aqui um
erro múl plo – o grau de mul plicidade é deveras ele-
vado – de João Soares. Um erro, para mais com o grau de
mul plicidade que teria sempre de apresentar, que João
Soares nha o dever de evitar na sua intervenção pública.

Como facilmente se pode imaginar, o tal par de gal-
hetas não representa uma realidade material. Não passa
de uma expressão produzida na fúria da circunstância.
Em todo o caso, para mais com as funções ora exercidas
por João Soares, tal expressão teria sempre de não ser
usada. E também creio que isto de páginas pessoais
é pouco recomendável quando se exerce uma função
polí ca ministerial.

Acontece que João Soares tem a obrigação de con-
hecer a História de Portugal da III República, que foi
sempre, em mui boa medida, um prolongamento da
correspondente à da II República. Sendo assim, João
Soares tem de conhecer que sempre exis u, ao nível da
comunidade portuguesa da Direita, um ódio visceral ao
seu pai. O exemplo mais simples de apresentar foi o que
se ligou ao falso caso da bandeira, que teve lugar em
Londres.
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O funcionamento da democracia em Portugal permi-
u que os portugueses, através de eleições livres e

inteiramente válidas, vessem escolhido Mário Soares
para Presidente da República. Esse foi o acontecimento
que permi u pôr um fim na tenta va da extrema-direita
da III República – tem de dizer-se democrá ca – de
colocar Mário Soares no pelourinho da História.

Pelo lado de Maria Barroso nunca surgiram proble-
mas. Uma realidade que se fortaleceu muito após a sua
conversão católica. Passou, do ponto de vista polí co, e
à luz da visão da tal extrema-direita, a ser uma variável
polí ca neutra. Além do mais, era mulher. E o mesmo
sucedeu com Isabel Soares, que nunca se meteu em
polí ca, antes deitando-se a conduzir a vida do colégio
da família. Sobrou, pois, João Soares.

Num ápice, os que sempre tentaram pôr Mário Soares
no pelourinho da História mas veram de engoli-lo,
passaram a fazer de João Soares o bombo da festa. Mário
Soares, afinal, passou a excelente, mas o seu filho João a
anos-luz do pai. É uma frase repe da à saciedade pelos
tais que sempre foram fiéis ao Estado Novo e ainda hoje
raciocinam como vingadores do seu fim. O problema
está em encontrar alguém que possa servir para bater.

Ora, a ação polí ca de João Soares tem contribuído
para que lhe tenham ba do à porta as consequências
do par de galhetas virtual. Expressão literária, tradutora
de uma fúria em que poderá ter razão e também a não
tem. Um ministro não pode proceder assim, com ou sem
razão. A não ser, naturalmente, numa situação muito
extrema de legí ma defesa ( sica)

Se até poderá ter do razão de fundo no caso Lamas – já
escrevi sobre o tema –, esta do par de galhetas acabou
por quase o colocar no tal pelourinho em tempo distante
pensado para seu pai. O caminho que João Soares nha
para prosseguir neste po de situações seria deixar que
cada um dissesse o que entendesse e escrevesse o que
quisesse. Até insultos. João Soares tem a obrigação de
saber que a generalidade dos portugueses nada liga a
tais conversas.

Por fim, o que João Sores teria de fazer seria, à luz
do Programa de Governo para o Setor da Cultura, ap-
resentar o seu programa detalhado de ação polí ca,
prestando contas, progressivamente, do que fosse sendo
realizado. E, claro está, salientar as limitações que
pudessem ainda exis r, ao nível orçamental, no Setor

da Cultura. Seria até muito interessante que tentasse,
neste domínio, um acordo estratégico muito abrangente
com os par dos que suportam o Governo, mas por igual
com os da atual oposição. Tudo, pois, inicia vas que não
necessitariam de pares de galhetas. Nem de pares nem
de ímpares. Em todo o caso, proceeu bem, deixando a
pasta que sobraçava até hoje.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Trás-os-Montes recebe Jornadas Parlamentares do
PCP (2016-04-11 09:53)

Estão a decorrer na região as Jornadas Parlamentares
do PCP. Durante dois dias os deputados comunistas vão
reflec r sobre os problemas do interior, com enfoque
especial nos mecanismos capazes de criarem emprego,
inves mento público e fixação de pessoas, refere João
Oliveira, deputado do PCP que vai estar presente nesta
inicia va.

Jerónimo de Sousa, Secretário Geral do PCP
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O PCP reservou segunda e terça-feira para se dedicar,
por exclusivo, ao debate dos problemas do interior.
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O par do vai tratar de "questões relacionadas com a
agricultura, sectores produ vos, extracção de minério e
aproveitamento das riquezas naturais do país e que, em
par cular no interior, podem ter uma outra perspec va
de valorização se houver o inves mento público ade-
quado e uma polí ca dirigida ao seu aproveitamento",
disse João Oliveira, citado pela Agência Lusa.

Hoje o PCP vai reunir-se com vi cultores do Douro,
na cidade da Régua, e depois terão um encontro com
delegados e dirigentes sindicais na Sala do Arquivo
Distrital de Vila Real, contando esta com a presença de
João Oliveira e do

[post _ad]

secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa. Uma
reunião na aldeia de Tourencinho, Vila Pouca de Aguiar, a
que se seguirá um encontro com membros dos conselhos
direc vos e compartes dos baldios trasmontanos, fazem
também parte dos trabalhos deste primeiro dia das
Jornadas Parlamentares do PCP.

Pelo périplo da comi va comunista passa também a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Hospital
de Chaves, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, a escola secundária de Mirandela, o Museu Abade
Baçal, o Ins tuto Politécnico de Bragança e o Hospital de
Macedo de Cavaleiros.

A linha do caminho-de-ferro do Tua também faz parte
das preocupações dos comunistas nesta passagem pela
região, estando agendadas visitas ao complexo industrial
do Cachão e a uma estação de comboios da Linha do Tua.
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Propostas vencedoras no Orçamento Par cipa vo
de Mirandela vão ter 150 mil euros à disposição
(2016-04-11 13:02)

‘Parque Gerações’, ‘Património Histórico / Informar para
valorizar’ e ‘Aquisição de ambulância de socorro para os
Bombeiros Voluntários de Torre de Dona Chama’ foram

as propostas vencedoras no âmbito do Orçamento Par-
cipa vo do Município de Mirandela nas componentes

Juventude, Urbano e Rural, respe vamente, e para as
quais está disponibilizado um total 150 mil euros do
orçamento municipal para as pôr em prá ca.
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Numa estratégia de aproximação dos cidadãos à a vi-
dade autárquica, a Câmara Municipal promoveu pela
primeira vez o Orçamento Par cipa vo do Município de
Mirandela. Uma inicia va que vai de encontro a outras
que o município vem implementando, promotoras do ex-
ercício de uma cidadania par cipada, a va e responsável,
com vista à melhoria da qualidade de vida do concelho.

Terminado o prazo de votação no pretérito dia 31
de março em todas as modalidades, OP Urbano, OP Rural
e OP Juventude, já são conhecidas as propostas vencedo-
ras sujeitas a escru nio público. Foram registados 948
par cipantes no Orçamento Par cipa vo do Município
de Mirandela.

[post _ad]

As propostas apresentadas foram 34, das quais 21 foram
a votação. Responderam 747 votantes, repar dos por
566 votos no OP Urbano, 1190 no OP Rural e 403 no OP
Juventude.

A Câmara Municipal de Mirandela divulgará breve-
mente, em cerimónia pública a designar, todos os
resultados ob dos por cada uma das propostas das três
modalidades do Orçamento Par cipa vo 2016, altura em
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que também será apresentado o Orçamento Par cipa vo
2017.
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Gastronomia de Trás-os-Montes e Alto Douro
candidata a Património Cultural da Humanidade
(2016-04-11 18:15)

No próximo dia 15 de abril, por inicia va da Associação
de Desenvolvimento da Terra Quente (DESTEQUE),
da Douro Superior Associação de Desenvolvimento e
da Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da
Raia Nordes na (CORANE), irá decorrer uma sessão
de apresentação para lançamento da Candidatura da
Gastronomia e dos Produtos da Terra Ligados à Alimen-
tação de Trás-os-Montes e Alto Douro a Património
Cultural Imaterial da Humanidade, da UNESCO .
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O evento terá lugar na histórica Quinta do Romeu, no
restaurante Maria Rita a par r das 12h30.

A apresentação será presidida pelo Conselheiro de
Estado Professor Doutor Adriano Moreira que, na sua
condição de transmontano, aceitou presidir à Comissão
de Honra desta candidatura. A Comissão Execu va será
liderada por Manuel Duarte Moreno, Presidente da
Direção da DESTEQUE, em representação do Município
de Macedo de Cavaleiros e integrará os presidentes da
DOURO SUPERIOR e da CORANE, o empresário Dinis
Alves Cordeiro e o autarca António Fidalgo Mar ns
respe vamente.

[post _ad]

A Comissão Técnica da candidatura será liderada por Car-
los Laranjo Medeiros, que já coordenou e desenvolveu
outras candidaturas idên cas a dis nções da UNESCO.

A caracterização da manifestação cultural e o seu
âmbito geográfico, elementos importantes da candi-
datura, bem como o desenvolvimento de um plano de
salvaguarda e promoção deste inques onável património
serão aspetos focados nesta apresentação.

A Candidatura da Gastronomia e dos Produtos da
Terra Ligados à Alimentação de Trás-os-Montes e Alto
Douro a Património Cultural Imaterial da Humanidade
apresentará também as linhas de um programa de
envolvimento das gentes e en dades transmontanas e
alto-durienses neste processo, que culminará na apre-
sentação formal da candidatura à UNESCO, em março de
2018.

Segundo Manuel Duarte Moreno, que preside à can-
didatura, “no próximo dia 15, daremos o primeiro
passo em direção a um obje vo an go das gentes de
Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta candidatura da nossa
gastronomia a tão elevada dis nção certamente unirá
à volta deste desígnio todos os filhos destas terras, os
que cá estão e toda a nossa diáspora. Faz parte da nossa
cultura iden tária saber responder a estes desafios, que
tanto valorizam a nossa forma de ser e estar, como
promoverão certamente um futuro com mais oportu-
nidades.”
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A lição de Capela (2016-04-12 08:01)

| Hélio Bernardo Lopes | Nesta passada sexta-feira,
minutos antes da uma da tarde, quando me preparava
para iniciar o almoço, pude ouvir algumas palavras do
árbitro João Capela, que iria arbitrar o jogo entre a
Académica e o Benfica em Coimbra. E, como normal-
mente, terão surgido ques únculas ao redor da sua
escolha.

O interessante foi a sua exposição sobre o tema em
causa, que apresentou ao jornalista com quem falava:
não acompanha, de um modo muito geral, o que se
no cia em torno da sua pessoa, nomeadamente antes
dos jogos. Explicou mesmo que evitava, a todo o custo,
tomar conhecimento do que se vai dizendo na grande
comunicação social em torno dos clubes, dos jogos e das
arbitragens.

Achei interessante esta postura, porque eu mesmo
pude já defendê-la em diversas outras situações, mor-
mente no futebol. Pude mesmo escrever que, se fosse
treinador de uma equipa de futebol, sempre instaria
junto dos meus jogadores no sen do de não se darem
à leitura dos jornais despor vos, nem ao visionamento
desses fantás cos quão inúteis programas sobre a bola
nossa de cada dia, que hoje inundam os nossos canais
televisivos.

Há já umas décadas ve a oportunidade de ver e
ouvir as palavras de certo juiz conselheiro do nosso

Supremo Tribunal de Jus ça, à saída deste órgão, quando
acabava de ter o seu fim o caso de Macau. E pude vê-lo
levantar um exemplar do livro de Rui Mateus, ao mesmo
tempo que dizia para os jornalistas: só agora vou lê-lo.
Precisamente porque este juiz conselheiro desde sempre
terá reconhecido a evidência das coisas: toda a gente é
susce vel de ser influenciada.

Esta excelente lição do árbitro João Capela, talvez
por um modo de ser nervoso, foi o que João Soares
não pra cou durante o tempo em que sobraçou a pasta
da Cultura. Sendo, quase com toda aa certeza, um
concidadão com temperamento nervoso, João Soares
cometeu o erro de ligar ao achismo de boa parte dos
crí cos que foram da Esquerda, ao tempo da II República,
mas se situam hoje na Direita pura, dura e trauliteira.
Uma coisa é estar atento ao que se diz e escreve, sobre-
tudo se ver fundamento, outra passar a intervir ao nível
da resposta sem fim à vista. Uma realidade agora com
consequências conhecidas e que me traz ao pensamento
aquela célebre frase dos filmes americanos: tem o direito
a estar calado e tudo o que disser pode ser usado contra
si.

No tempo que passa, o essencial, muito acima de
tudo, é gerir bem a coisa pública, defender os interesses
naturais dos portugueses, essenciais à sua dignificação
e valorização, mas esquecer o que se vai queimando na
fantás ca fogueira de vaidades hoje alimentada pelos
que ajudaram a a rar Portugal e a generalidade dos
portugueses para a lamentável situação a que se chegou.
E quem pensaria que tão bom senso poderia provir do
ambiente da bola nossa de cada dia?
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Carviçais arranja passeios (2016-04-12 08:06)

A aldeia de Carviçais, concelho de Torre de Moncorvo,
tem em curso um projecto de arranjo urbano dos pas-
seios no Cabo dos Tapados. Os trabalhos veram início
no dia 1 de Abril e consistem na colocação de pavimento
novo na extensão dos passeios, que já se encontravam
em alguns locais, em avançado estado de degradação.
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Carviçais arranja passeios
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Estes trabalhos também contemplam o alargamento e
delimitação da zona de estacionamento lateral, para que
aí posteriormente os veículos possam ser estacionados e
deixem de o ser em cima dos passeios, refere uma fonte
da Junta de Freguesia.

Trata-se de uma obra prevista no Programa de Mandato
da Junta de Freguesia que actualmente gere os des nos
da aldeia, numa obra conjunta entre a Junta de Freguesia
de Carviçais e a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.
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Bolsas de Estudo para o Ensino Superior com muitas
candidaturas (2016-04-12 08:16)

O número de candidaturas às Bolsas de Estudo para
o Ensino Superior que a autarquia de Macedo de
Cavaleiros lançou para os jovens locais ultrapassou

todas as expecta vas. Ao todo foram registadas 34
candidaturas de jovens do concelho que pretendem
apoio para frequentar o ensino superior.

Bolsas de Estudo para o Ensino Superior com muitas can-
didaturas
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O período de candidaturas para a atribuição de Bolsas de
Estudo aos alunos matriculados este ano le vo no Ensino
Superior, decorreu de 14 de março até à passada sexta-
feira. Oito dos candidatos, submeteram a documentação
pela internet, beneficiando do serviço disponibilizado
pela Câmara Municipal no seu website.

“Registámos com agrado as mais de três dezenas de
candidaturas”, confirma o Presidente da Câmara Munic-
ipal. “Sabemos que não conseguiremos apoiar todos os
estudantes. No entanto, aqueles alunos que beneficia-
rão da bolsa, atribuída de acordo com os escalões do
abono de família, terão uma ajuda muito significa va”,
prosseguiu.

[post _ad]

A autarquia reservou um valor total de 10 mil Euros para
a atribuição das Bolsas de Ensino Superior.

As candidaturas serão agora analisadas na Divisão
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de Educação, Cultura e Turismo, e ordenadas de acordo
com os critérios definidos nos ar gos 45º e 46º do
regulamento do programa Macedo Educar.

Nota de Imprensa CM de Macedo de Cavaleiros
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Bragança recebe seminário sobre empreende-
dorismo e inovação na agricultura, Agro-Indústria,
Floresta e mar (2016-04-12 10:57)

O [1]Crédito Agrícola organiza, em parceria com a Ino-
visa, a 15 de Abril, em Bragança, o segundo seminário
do ciclo “Empreendedorismo e Inovação na Agricultura,
Agro-Indústria, Floresta e Mar” onde promove a par-

cipação no “Prémio Empreendedorismo e Inovação
Crédito Agrícola”, cujas candidaturas estão abertas.

Bragança recebe seminário sobre Empreendedorismo e
Inovação na agricultura, Agro-Indústria, Floresta e mar

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

O evento, des nado a empresários, agricultores,
produtores e fornecedores dos sectores agrícola, agro-
industrial, florestal e do mar, conta com um conjunto
de reputados oradores do sector empresarial e do
mundo académico e tem como objec vos es mular e
disseminar o empreendedorismo baseado na inovação.
Temas relacionados com a produção e transformação, a
comercialização e internacionalização, a inves gação e
desenvolvimento tecnológico, e ainda o desenvolvimento
rural estarão em debate.

Licínio Pina, presidente do Conselho de Administração
Execu vo do Crédito Agrícola, João Lima, da Direcção do
Ins tuto Nacional de Inves gação Agrária e Veterinária,

[post _ad]

Gonçalo Santos Andrade, Vice-presidente da Portugal
Fresh, Alexandrina Fernandes, CEO da Bísaro – Sal-
sicharia Tradicional, Francisco Araújo, Presidente da
In.Cubo, José Adriano Pires, Pró-Presidente da Área
de Empreendedorismo e Empregabilidade do Ins tuto
Politécnico de Bragança e Hernâni Dias, Presidente da Câ-
mara Municipal de Bragança são os oradores convidados.

Depois de Gaia, Bragança é a segunda cidade a re-
ceber o ciclo de seminários “Empreendedorismo e
Inovação na Agricultura, Agro-Indústria, Floresta e Mar”.
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PCP em Trás-os-Montes: “é urgente implementar
polí cas necessárias para assegurar o desenvolvi-
mento equilibrado do país". (2016-04-12 20:12)

Terminaram as Jornadas Parlamentares do PCP em
Trás-os-Montes. No inicio desta semana a bancada
parlamentar do par do veio até à região para colocar
em discussão o problemas das assimetrias e do desen-
volvimento regional, que cons tui um dos principais
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entraves da actualidade ao desenvolvimento equili-
brado e homogéneo do país.

PCP em Trás-os-Montes: “é urgente implementar polí -
cas necessárias para assegurar o desenvolvimento equili-
brado do país".
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Durante dois dias, segunda e terça-feira, os deputados
comunistas visitaram diversas ins tuições regionais
e inteiraram-se dos gravíssimos problemas com que
se debate a região de Trás-os-Montes e Alto Douro
que , aliás, também são extensivos a toda a faixa do
interior, mais recentemente designados como territórios
de baixa densidade, devido aos processos de despovoa-
mento por que estão a passar desde há algumas décadas.

A pequena aldeia de Tourencinho, no concelho de
Vila Pouca de Aguiar, foi escolhida pelos comunistas
como um exemplo perfeito de gestão dos baldios por
parte dos compartes.

[post _ad]

Segundo o PCP, Tourencinho é um bom exemplo de
como a recente lei dos baldios aprovada por PSD e CDS
pode prejudicar esta realidade de gestão territorial tão

pica do interior e que tem reflexos posi vos directos
na vida da comunidade. O PCP defende, por isso, que
os compartes não podem ficar prejudicados por essa
inicia va legisla va do anterior governo de direita.

O par do reivindica as alterações necessárias à leg-
islação vigente para que os compartes não percam os
terrenos para as juntas de freguesias. Segundo defen-
dem, os baldios de compartes não são nem devem ser
propriedade pública, mas sim propriedade comunitária,
e como tal deve con nuar a ser gerida sem interferências.
O par do vai propor alterações profundas ao regime dos
baldios aprovado pela anterior maioria PSD/CDS e conta
já com o apoio do PS.

Nestas jornadas, os comunistas também defenderam o
estabelecimento do horário semanal de trabalho de 35
horas de trabalho para todos, incluindo o setor privado,
e a reposição de freguesias ex ntas pela reforma admin-
istra va do anterior execu vo PSD/CDS-PP .

João Oliveira , líder da bancada parlamentar do PCP,
anunciou uma interpelação direta ao Governo socialista
no parlamento sobre as assimetrias e desenvolvimento
regional.

O deputado salientou, citado pela Agência Lusa, que "o
obje vo é, de facto, interpelar o Governo rela vamente
às questões das assimetrias regionais e polí cas que é
necessário concre zar para dar resposta aos problemas.
É um debate especial, do ponto de vista parlamentar. Pre-
tendemos, com a u lização desse mecanismo especial,
da interpelação ao Governo, dar destaque à necessidade
de discu r estas questões", adiantou.

De Trás-os-Montes os comunistas saem com a noção
muito clara que é necessário uma "polí ca geral, centrada
nos problemas das assimetrias regionais, deser ficação e
despovoamento do território", sendo certo, afirmam, que
também é urgente implementar "polí cas necessárias
para assegurar o desenvolvimento equilibrado do país".
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Tapar o sol com a peneira (2016-04-13 07:18)

| Hélio Bernardo Lopes | Só com um extraordinário
cinismo, também com uma desfaçatez dos diabos, é
possível assegurar o desconhecimento da grande crimi-
nalidade organizada transnacional e do uso fantás co
que por ela – não só – é feito através das offshores. Por
esta razão, ninguém hoje consegue apresentar aquelas
duas caraterís cas antes referidas: cinismo e desfaçatez.

Como seria natural, num ápice, milhões que rara-
mente se ouviam sobre o criminoso papel das offshores
vieram a terreiro pronunciar-se sobre o tema: pois claro,
é terrível, embora também por elas se desenrolem
a vidades legais. E, como teria de dar-se, nenhum se
recorda de referir o que há dias o académico Francisco
Louçã expôs no seu TABÚ: esse dinheiro teve que passar
pelos nossos bancos. Mero esquecimento, claro. Como
aqueles de que temos voltado a ver imagens já anteriores,
passados nas comissões de inquérito. O que me traz ao
pensamento uma expressão minha de muito pequenito:
num lemba...

Como muito bem referiu há dias Ana Gomes, ou
mesmo Ricardo Costa, num outro programa, o caso está
nisto: é, ou não, essencial pôr um fim nas offshores?
Bom, ninguém disse que não. E neste mesmo sábado,
com grande a no, Artur Santos Silva veio também a
terreiro com esta sua tomada de posição: sou um grande
defensor do fim das offshores, porque escondem muita
coisa que não deve ser escondida.

Acontece que Artur Santos Silva tem aqui uma van-
tagem, digamos assim: foi banqueiro. Uma condição
que lhe confere uma força grande nesta sua tomada
de posição. Inteligente e sério, não se pôs a defender

que sim senhor, mas que terão de ser todos e por todo
o mundo. Essa metodologia, desde sempre defendida
pelos que nunca verdadeiramente puseram em causa
a miséria moral agora vista e sempre conhecida, foi,
precisamente, o que permi u que as offshores se desen-
volvessem como cogumelos venenosos, conduzindo a
generalidade dos povos do mundo à pobreza e à miséria,
com uns pouco milhares a viveram como num paraíso.

Já por vezes diversas expus que nenhum dos nossos
Presidentes da República, incluindo Francisco Costa
Gomes, alguma vez em público e num areópago inter-
nacional alertou ou defendeu o fim das offshores. E
mesmo agora, estranhamente, é pouco provável que
figuras de topo da vida pública, mormente portuguesas,
se determinem a lançar uma pe ção mundial para que
as Nações Unidas proíbam a con nuação das offshores.

Espanto dos espantos, eis que fui encontrar na edição do
Diário de No cias deste sábado um texto de Fernando
Rocha Andrade sobre este tema. Nele nos é apresentado,
num outro tom, um convite à resignação: nenhum país
acaba sozinho com as offshores. É, mais uma vez, a remis-
são do tema para o tempo das calendas. A indicação do
caminho para que tudo con nue na mesma. A verdade é
que todos temos momentos de infelicidade.

Ora, nós vemos um líder da União Europeia – José
Manuel Durão Barroso –, pelo que seria de grande
u lidade que este nosso concidadão também se juntasse
ao essencial movimento mundial de luta pelo fim das
offshores. Um movimento que bem poderia ser lançado
a par r de Portugal, até porque não faltam pe ções de

pos os mais diversos, postas em movimento entre nós
e lançadas por concidadãos de grande notoriedade.

E mesmo agora, quando está a decorrer a corrida
ao cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas, seria de
extrema u lidade saber o que pensa desta realidade o
concidadão António Guterres e que estratégia entende
dever seguir se vier a alcançar aquele posto polí co. E
o que defende, como metodologia de ação polí ca, o
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa?

Um dado é certo: nada acontecerá sem que um
processo des nado a pôr um fim nesta realidade crimi-
nosa seja iniciado, seja lá por quem for. O histórico tema
da simultaneidade não pode ser o caminho a seguir,
porque a perceção diz-nos que a solução que lhe poderia
estar associada nunca chegará. Nada fazer, ou fazer
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coisas como as que con nuam a permi r as realidades
ora vindas a público – sempre se percebeu que teria
de ser esta a realidade –, significará, afinal, que os que
realmente mandam são os que suportam esta máquina
universal de criminalidade organizada.
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Mais de metade dos portugueses sem capaci-
dade de suportar uma despesa inesperada
(2016-04-13 07:18)

Em caso de surgimento de uma despesa inesperada,
apenas 23 % dos portugueses teriam capacidade de
suportá-la. Uma percentagem bastante inferior à que
era registada no ano passado, altura em que 42 %
dos consumidores afirmavam conseguir fazer face a
despesas extras. Estas são conclusões de um recente
inquérito realizado pelo Cetelem, que todos os anos
analisa o nível de literacia financeira dos portugueses.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O estudo mostra que aumentou consideralvelmente o
número de consumidores sem qualquer capacidade de
suportar despesas extras (36 %) face àqueles que as
poderiam enfrentar sem recorrer a emprés mos (23
%). Entre os que afirmam ter capacidade para lidar com
uma despesa inesperada, o valor disponível para essa
eventualidade é muito variável.

No caso de surgimento de uma despesa extra, 8 %
dos portugueses afirmam conseguir suportar até 100€
num mês. Cerca de 6 % conseguiriam enfrentar gastos
inesperados até 250€ e outros 6 % poderiam ir até aos
500€. Apenas 2 % dos inquiridos declaram conseguir
fazer face a despesas

[post _ad]

até aos 1.000€ e somente 1 % poderia suportar até
2.000€.

«Verificamos que quanto maior o valor da despesa
extra, menos são os consumidores com capacidade para
a suportar. Mas mais preocupante ainda é o facto de
serem cada vez mais os portugueses que não conseguem
enfrentar gastos extras sem recorrer a emprés mos.
Neste momento, o peso das despesas fixas é de tal
forma elevado, que resta pouca folga no orçamento
para enfrentar gastos inesperados», declara Diogo Lopes
Pereira, diretor de marke ng do Cetelem.
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O estudo Cetelem sobre a Literacia Financeira foi re-
alizado entre os dias 16 e 19 de fevereiro em colaboração
com a Nielsen, através de 500 entrevistas telefónicas a
portugueses de ambos os sexos, com idades compreendi-
das entre os 18 e os 65 anos, residentes em Portugal. O
erro máximo é de +4.4 para um intervalo de confiança de
95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Parque Nacional da Peneda-Gerês e Museu Dioce-
sano de Santarém entre os vencedores do Prémio
da União Europeia para o Património Cultural
(2016-04-13 07:31)

O projeto de Desenvolvimento Sustentável do Planalto
da Mourela no Parque Nacional da Peneda-Gerês

e a reabilitação da Catedral e Museu Diocesano de
Santarém encontram-se entre os vencedores do Prémio
da União Europeia para o Património Cultural/Prémios
Europa Nostra 2016, o mais importante prémio europeu
no domínio do património.
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200 crianças no Torneio de Futebol de Mogadouro
(2016-04-13 08:22)

A Câmara Municipal de Mogadouro, vai realizar no
próximo dia 16 de abril, sábado, no Estádio Municipal
de Mogadouro, o “III Torneio De Futebol Pe zes /
Traquinas”.
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200 crianças no Torneio de Futebol de Mogadouro

PUB
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[1]Consulte a tabela de preços

A autarquia nha lugar para 8 equipas neste torneio,
número que foi prontamente a ngido. Assim, estarão
neste torneio AR Alfandeguense, GD Sendim, Escola
Crescer, FC Mão d’Água, SC Mirandela, GD Mirandês,
Escolinhas do Município de Mogadouro e C.A.S.C Freixo
de Espada à Cinta, num total de 200 crianças.

Os jogos, tanto de pe zes como de traquinas, têm
início marcado às 9H40, no Estádio Municipal de Mo-
gadouro e prolongam-se durante todo o dia. Se as
condições climatéricas não permi rem jogar ao ar livre,
o Gabinete de Desporto do Município tem já um plano
B que envolve a realização dos jogos nos pavilhões da
Escola Secundária e da Junta de Freguesia de Mogadouro.
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Surma passa por Bragança já amanhã
(2016-04-13 08:31)

A Dedos Bionicos inicia já na próxima Quinta-feira, dia
14 de abril, uma parceria com o recém inaugurado

espaço bar-cultural Praça 16 com o concerto de Surma,
ar sta de Leiria em ascensão triunfal.

Surma passa por Bragança já amanhã

IFRAME: [1]h p://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/track=79838122/size=small/bgcol=fffff
f/linkcol=0687f5/transparent=true/ [2]Maasai by Surma

PUB
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Débora Umbelino é original de Leiria mas o que nos
traz vem de locais bem mais exó cos. SURMA, é o
seu projecto one-woman-band, onde domina teclas,
samplers, cordas, vozes e loop sta ons em sonoridades
que fogem do jazz para o post-rock, da electrónica para o
noise e nos levam para paragens mais ou menos incertas,
com paisagens desconhecidas e muito prazer na viagem.

O que: Concerto de Surma
Onde: Bar-cultural Praça 16 - Bragança
Quando: 14 deabril de 2016
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Hora:22h30
Entrada: 5€
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Frequência das relações sexuais aumenta com a
chegada da Primavera. Sexóloga explica as 5 razões
(2016-04-13 08:46)

A frequência das relações sexuais com a chegada da
Primavera aumenta em 30 % rela va-mente ao Inverno.
Sol, vestuário, aromas, viagens e escapadelas de lazer,
assim como a alimentação são algumas das razões para
o despertar da libido.
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Nesta época regista-se igualmente um incremento de 25
% na venda de ar gos eró cos em relação aos meses de
Inverno, segundo dados da Dolce Love, demonstrando
uma maior predisposição para as brincadeiras em casal.

Na Primavera, o sangue altera-se. Uma frase que se
repete de forma compulsiva quando chega esta época
do ano mas que corresponde fielmente à realidade. Se-
gundo Valérie Tasso, reconhecida escritora e sexóloga da
Dolce Love, “com a chegada da Primavera, a frequência
das relações sexuais aumenta em média 30 % em relação
ao Inverno”.

[post _ad]

Não se trata de uma casualidade, já que, de acordo a
sexóloga, existem cinco razões fundamentais pelas quais
a libido desperta nestes meses:

1. A primeira das razões é o sol. A mudança que se
produz com o aumento da luminosidade e da temper-
atura tem implícita uma alteração no estado de espírito,
desajustando a nossa a vidade hormonal. Para além
disso, a luz es mula a produção de serotonina. Esta
situação permite que sejamos mais comunica vos e
muito mais rece vos a relações sexuais.

2. Outra das razões é a temperatura e o vestuário.
Com o aumento da temperatura aproveita-se mais a
vida no exterior, sendo o vestuário mais ligeiro e menos
aborrecido. Mostrar mais a sensualidade dos corpos sem
dúvida influencia a libido, fazendo disparar os ins ntos
sexuais mais adormecidos durante o Inverno. Deixar
correr a imaginação com um vestuário mais ligeiro é obra
do efeito hormonal da Primavera.

3. Sem dúvida, o terceiro elemento que faz crescer
a vontade de sexo na população se deve a questões de
aroma e de hormonas. A temperatura faz com que os
perfumes intensos se conservem durante mais tempo e
que se misturem com a maior secreção de feromonas
produzidas nesta época do ano. Este cocktail influencia
decisivamente o estado de espírito e o interesse por
relacionar-se com outras pessoas, aumentando o desejo
de forma exponencial quando a oxitocina ou a dopamina
também marcam presença. Pode-se dizer que a influên-
cia do aroma no incremento do desejo sexual é inerente
à questão hormonal.
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4. As viagens e as escapadelas de lazer fomentam o
desejo sexual nesta época do ano. A quarta razão passa
por um aumento notável das escapadelas em casal para
disfrutar da companhia um do outro e receber com
alegria e bom sexo a chegada do bom tempo. Está
demonstrado que a libido primaveril es mula a imagi-
nação e o desejo de pra car sexo fora dos ambientes
habituais do dia-a-dia. Jacuzzis, terraços, habitações
rurais de charme… qualquer ambiente dis nto do quo d-
iano é válido para o sexo primaveril.

5. E, finalmente, a alimentação resulta num elemento
importante no despertar do nosso ins nto sexual. Nos
meses de Primavera e de Verão aumenta a ingestão de
frutas que es mula e a va o desejo sexual. O abacate
nas saladas, os figos, a banana e inclusive a baunilha
nas sobremesas são alguns exemplos de alimentos que
potenciam a energia sexual e despertam os ins ntos
mais primários.

Um dos dados curiosos da Primavera, segundo a
Dolce Love, é o crescimento da venda de ar gos eró cos
em 25 % em relação ao Inverno. Ou seja, há mais brin-
cadeiras e es mulo das relações em casal com recurso a
acessórios, jogos e roupa eró ca.

Sobre a Dolce Love
A Dolce Love é o maior franchising de estabelecimentos
eró cos e de lingerie sexy em Espanha, pela sua dimen-
são e número de lojas. É também pioneira no conceito
de parafarmácia eró ca e reuniões de tuppersex.

Em Portugal conta com três unidades em Lisboa, Al-
mada e Costa da Caparica, estando previstas mais
aberturas ao longo deste ano, e um total de 75 assesso-
ras de tuppersex.

A marca comercializa brinquedos e acessórios eró -
cos, com base numa preocupação com a saú-de sexual. A
sexualidade é muito importante para o desenvolvimento
integral de cada pessoa e de cada cliente. Sem dúvida
que temos consciência das imensas barreiras que ainda
existem na nossa sociedade na hora de conhecer, desen-
volver e desfrutar da nossa sexualidade.

É nesse sen do que, através da nossa equipa composta
por psicólogas, sexólogas e profissionais especializadas
nesta área, nos propomos chegar às mulheres para
que estas, através dos nossos produtos e reuniões de
tuppersex, possam aprender a assumir a sua sexualidade

de uma forma natural.
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Dia Internacional dos Monumentos e Sí os:
Alfândega da Fé assinala data com Peddy Paper
(2016-04-13 08:47)

Alfândega da Fé vai comemorar o Dia Internacional dos
Monumentos e Sí os com a realização de um Peddy
Paper na sede do concelho. Descobrir Alfândega é
o desafio lançado aos par cipantes, que no próximo
dia 18 de abril vão colocar os conhecimentos sobre o
património concelhio à prova.
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A a vidade tem como público-alvo a população estu-
dan l, mais concretamente os alunos do 2º e 3º ciclos
e secundário. Com esta inicia va a Câmara Municipal
pretende fomentar, junto dos mais jovens, os valores
de pertença e iden dade local, sensibilizando para a
importância de valorizar e preservar o património do
concelho.
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Este foi também o principal obje vo da ins tuição
do Dia Internacional dos Monumentos e Sí os. A
efeméride foi criada pelo ICOMOS (Conselho Interna-
cional dos Monumentos e Sí os) a 18 de abril de 1982,
e aprovada pela UNESCO no ano seguinte. Associado à
necessidade de valorizar e preservar o património a data
pretende também chamar

[post _ad]

a atenção para a diversidade e vulnerabilidade do
património.

O município de Alfândega da Fé associa-se, uma vez
mais, às comemorações nacionais da efeméride, este ano
subordinada ao tema “desporto um património comum”.

De acordo com a Direção Geral do Património (DGP),
que em conjunto com a ICOMOS Portugal, promovem
as comemorações nacionais o obje vo da temá ca é
“enaltecer a importância cultural e social do desporto,
destacar o papel insubs tuível, ao longo da história,
de inúmeras associações, clubes, autarquias, museus e
outras organizações, públicas e privadas, na formação
e consolidação da iden dade de comunidades locais,
regionais e nacionais, e também fazer ressaltar as difer-
entes formas de expressão do património associado ao
desporto, seja em edi cios, em tradições ou em registos
de diferente natureza.”
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2ª Edição do Percurso Pedestre “Rota dos Sobreiros”
(2016-04-13 11:36)

No próximo dia 17 de Abril, domingo, tem lugar na
Lousa a 2ª edição do passeio pedestre “ Rota dos
Sobreiros”. A concentração está marcada para as 08h30
na Associação Cultural e Recrea va. A rota conta com
dois percursos, um mais longo com 10 Km e um mais
curto com 8 Km.
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2ª Edição do Percurso Pedestre “Rota dos Sobreiros”
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A caminhada tem início no Largo do Santo, segue pelo
moinho de vento da Portela, e passa por locais que
fazem parte do passado recente dos habitantes da
freguesia como a fonte do Corisco, o curral de rebanho
a céu aberto, os moinhos de água em ruinas, o forno de
secagem de figos e a patada da burrinha.

Durante o percurso destacam-se as paisagens sobre
a mata de sobreiros, as quedas de água e a vista
panorâmica sobre a aldeia de Lousa e sobre Torre de
Moncorvo. Em terras classificadas como Património
Mundial da UNESCO de salientar a vista sobre o Rio
Douro.

As inscrições estão abertas até ao dia 15 de Abril,
às 12h00, no Gabinete do Desporto da Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo e Junta de Freguesia de Lousa.

Luciana Raimundo
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Azeite de Vila Flor entre os melhores do mundo
(2016-04-13 11:49)

Oazeite [1]OLMAIS acaba de receber o cer ficado da
Medalha de Prata no mais importante concurso interna-
cional de azeites biológicos, o [2]Prémio BIOL realizado
em Puglia, Itália.

[post _ad]

Em quase 500 concorrentes apenas 6 azeites portugue-
ses foram premiados na 21.ª edição deste concurso
internacional realizado na maior região produtora de
azeite italiana, evidenciando assim a qualidade desta
jovem marca transmontana que ombreou com gigantes
do azeite.

A Quinta dos Olmais vê assim os seus esforços vali-
dados e a excecional qualidade do seu azeite biológico
reconhecida a nível internacional, afirma o gerente da
empresa, Gomes Alves.

O Azeite Biológico Virgem Extra OLMAIS é proveniente
de oliveiras selecionadas e cul vadas em modo biológico
nas encostas da região da Terra Quente, situada no Vale
da Vilariça em Vila Flor, Trás-os-montes e a empresa
com apenas 3 meses está focada nas exportações e no
segmento Premium e Gourmet.

O agora premiado azeite pode ser adquirido online
em [3]olmais.com e para saber mais sobre a marca, o
azeite e a quinta basta visitar a [4]página do Facebook .
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Painéis com poemas de Guerra Junqueiro em-
belezam Zona Histórica de Freixo de Espada à Cinta
(2016-04-13 13:25)

A Rua da Fonte Seca ganhou nova vida com a implemen-
tação de quatro painéis com poemas de Abílio Guerra
Junqueiro, o maior poeta freixenista.

Painéis com poemas de Guerra Junqueiro embelezam
Zona Histórica de Freixo de Espada à Cinta

PUB
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Os painéis que encerram em si quatro temas bem
diferentes, a Mãe, a Pátria, o Regresso ao Lar e o Douro,
foram colocados no muro traseiro do Museu da Seda e
do Território, o que nos transmite ainda mais a sensação
de estarmos perante um Museu a Céu Aberto.

Um Museu que nos dá a conhecer a par e passo
Guerra Junqueiro. A colocação destes painéis na Zona
Histórica de Freixo de Espada à Cinta é uma aposta do
atual execu vo municipal que pretende desta forma
embelezar e tornar aquela Zona mais apela va através
de vultos da cultura local.

Sara Alves
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“Praia + Acessível” dis ngue Praia de Macedo de
Cavaleiros (2016-04-13 16:19)

A Praia da Fraga da Pegada foi dis nguida com o
prémio de “Praia + Acessível”. A inicia va promovida
pelo Ins tuto Nacional para a Reabilitação, Agencia
Portuguesa do Ambiente e Turismo de Portugal atribuiu
o 2º lugar à área balnear da Albufeira do Azibo.
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“Praia + Acessível” dis ngue Praia de Macedo de Cav-
aleiros

PUB
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O prémio, uma cadeira de rodas an bia “Job Walker”,
foi atribuída esta terça-feira, pela empresa Mobilitec,
patrocinadora da inicia va, em cerimónia decorrida no
Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. O prémio já
havia sido dado a conhecer no úl mo dia 3 de dezembro,
no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Foi
agora entregue num evento em que foram apresentadas
inicia vas inovadoras de inclusão, e que contou com a
presença das Secretárias do Turismo e da Inclusão das
Pessoas com Deficiência.

Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado para a Inclusão,

[post _ad]

felicitou os Municípios de Loulé (Praia de Vila Moura – 1º
classificada) e de Macedo de Cavaleiros pelo “excelente
trabalho na promoção da acessibilidade para todos às
suas praias. As praias são um incomparável património
de Portugal e as polí cas de inclusão devem ser explo-
radas cada vez mais.”

A governante, par lhando a sua própria experiência
enquanto invisual, destacou que “um turismo inclusivo,
não é exclusivo das pessoas com deficiência. Estas serão
sempre as grandes beneficiárias, mas acima de tudo é
um trabalho para todas as pessoas, independentemente
das suas caracterís cas sicas.”

O Presidente da Câmara Municipal, usando da palavra,
evidenciou as caracterís cas das praias da Albufeira do

Azibo, “onde se tem realizado um grande trabalho focado
nas pessoas com deficiência, procurando atenuar as suas
dificuldades em usufruir destes espaços.”

As regras do Prémio “Praia + Acessível” impediam
mais que uma praia candidata em cada concelho,
Macedo de Cavaleiros optou realizar a candidatura
da praia fluvial com mais Bandeiras Azuis da Europa,
reforçando as condições de atra vidade do espaço.

Aqui, tal como na Praia da Ribeira, os u lizadores
com mobilidade reduzida encontram zonas de estaciona-
mento próprias, posto de socorro adaptado, passadiços
extensos, painéis informa vos específicos, inclusive
em Braille, beneficiando da possibilidade de banhos
acompanhados com os nadadores salvadores e com
recurso a cadeiras an bias.

Duarte Moreno assegurou a con nuidade “no re-
forço das condições existentes, até porque, Macedo de
Cavaleiros pode também marcar a diferença por um
turismo inclusivo, onde todos têm lugar.”

Nota de Imprensa CM Macedo de Cavaleiros
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O pobre Coração (2016-04-14 08:19)

| Tânia Rei | Despidinho e indefeso, jaz, deitadinho
numa cama tosca de palha, o pobre Coração.

Ao contrário da analogia bíblica, não há uma mãe
zelosa, um pai adop vo preocupado, nem sinal de
estrelas, e muito menos senhores simpá cos que se
fazem transportar de camelo, para dar presentes caros.

Despidinho, com os pés de fora, repousa o Coração,
protegido apenas por uma reles cabana presa com cola
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barata, a sair por todos os lados, e uns farrapos verdes a
cobrir alguns buracos, tudo comprado em conjunto numa
qualquer loja de ar gos chineses. O Coração foi criado
para suportar todas as alfinetadas da vida. Um már r,
pois claro. E não fosse a capacidade de regeneração,
todos morreríamos novos e insipientes.

Tanto cresce como se retrai, este Coração de que se
fala. Incha sem grandes mo vos, por coisas simples do
dia-a-dia, banais. Perde o fôlego e volta a ficar pequenino
quando algo não agrada, desilude ou irrita. Mas o
Coração não é de lutas. Não. O Coração dá a outra face,
e chora, ora em silêncio, ora em prantos dolorosos.

O Coração guarda toda a inocência que o passar
largo dos anos permite. O Coração tropeça, mas rápido
esquece o sangue a escorrer. Esconde a cicatriz, por
mais feia que seja, puxando atabalhoadamente um
remendo das calças, esfoladas nos joelhos. É solitário e
pensa muito, sempre sozinho. Aprende sozinho, pois, e
apesar da árdua caminhada nunca a nge a maioridade,
guardando a jovialidade de um adolescente.

O Coração foi feito, em úl ma análise, para nos roubar
de uma existência sisuda, cadavérica e sem propósito. É
o Coração que arranja, com pós mágicos e ofuscantes,
mo vos estapafúrdios para dar sen do a certas e deter-
minadas coisas que fazemos.

Por vezes, como já disse, o Coração sofre, ai se sofre!
Como nunca outro sofreu igual. Uma dor fininha, que fica
na garganta, que fica ali a roer. Só que, ainda que haja
adversidades sérias, nada mais importa para o Coração
do que a etapa seguinte, que se adivinha mais feliz, que
se avizinha de mudança.

E por isso, deitado de barriga para cima na andra-
josa cabana, o Coração sorri, em tom de desafio. Não se
lamenta, não se contorce de frio, não aperta o estômago
com a fome. O Coração desvia ligeiramente a cabeça,
para espreitar por um buraquinho da sua humilde
residência, um que está tapado pelo falso musgo, e de
onde se vê o céu, desenhado pelo Futuro, esse eterno
mafioso, que parece só estar bem a pregar par das. O
Futuro não importa. Dali vê-se o céu. Um glorioso céu. E
isso basta.
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E de novo a rede (2016-04-14 08:24)

| Hélio Bernardo Lopes | Penso já não exis rem dúvidas
sobre a razão que esteve na base da célebre e histórica
exposição da Procuradora-Geral da República ao redor
da existência de certa rede criminosa.

De resto, as paté cas reações que tal afirmação suscitou
foram logo a prova de que Joana Marques Vidal havia to-
cado num cacharolete de campainhas e de sensibilidades.

A verdade é que a sucessão dos dias e das noites
prossegue, sendo que a cada dia que chega assim sucede,
por igual, com novos dados que ajudam a compreender
o tal conceito apresentado por Joana Marques Vidal e
desde sempre percebido por parte dos mais probos e
atentos.

Pois, ontem mesmo, logo pela manhã, mais um leque
de novidades nos chegou, o que até me impediu de
viver mais uma horita de sono. Em poucas palavras, a
situação é, naturalmente, do po soma e segue. Tal
como ontem escrevi, tudo está em procurar, porque
em mui boa medida acabarão por encontrar-se dados
rela vos à tal eviden ssima e expectável rede apontada
pela Procuradora-Geral da República. Esperemos, pois,
pelo final desta nova ação judiciária.

Desta vez e nos termos da nota da Procuradoria-
Geral da República, entre os suspeitos, estão técnicos de
administração tributária, inspetores tributários, chefes
de finanças, um diretor de serviços da Autoridade
Tributária, um diretor de finanças adjunto, um membro
do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, advogados,
técnicos oficiais de contas e empresários.

Assim, nos termos da referida nota, em causa estão
alegadas ligações que terão sido estabelecidas entre
alguns suspeitos, funcionários da Autoridade Tributária,
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e técnicos oficiais de contas, advogados, empresários,
outros prestadores de serviços na área tributária e con-
tribuintes que se mostrassem dispostos a pagar quan as
monetárias ou outros proventos para que lhes fosse
fornecida informação fiscal, bancária ou patrimonial de
terceiros e consultadoria fiscal, inves gando-se, pois,
suspeitas da prá ca, por parte de trabalhadores da
Autoridade Tributária, de atos violadores dos respe vos
deveres funcionais, a troco de dinheiro ou de outros bens.
Bom, caro leitor, simplesmente fantás co, mas não para
quem conheça o modo português de estar na vida e os
mil e um graus de liberdade entretanto conseguidos com
o conhecido desinteresse dos portugueses pela é ca na
polí ca.

Mas se tudo isto é verdadeiramente imenso, tam-
bém a intervenção das autoridades o teria de ser. Deste
modo, depois de realizadas uma centena e vinte de
buscas na região de Lisboa, foram operadas quinze
detenções. E, nos termos do no ciado, terão sido
mobilizados juízes, procuradores e polícias, tudo num
total de mais de duzentos elementos.

Espero, pois, que a Procuradoria-Geral da República
con nue a atuar a esta cadência, porventura acrescida,
porque o que está em jogo ao nível da tal rede é incomen-
suravelmente maior. E espero também que a classe
polí ca não deixe de tributar a Joana Marques Vidal a
sua confiança, voltando a outorgar-lhe a condução das
suas atuais funções. A menos que Joana entenda ter já
feito o trabalho que a Comunidade Nacional de si sempre
terá esperado.
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Fundação da Juventude tem cerca de 1000 vagas
para estágios em mais de 100 áreas de formação
(2016-04-14 08:32)

Os jovens a frequentar o penúl mo e úl mo ano de qual-
quer curso do ensino superior já se podem candidatar
ao 24º Programa de Estágios de Jovens Estudantes do
Ensino Superior nas Empresas (PEJENE), promovido pela
Fundação da Juventude. As vagas estão disponíveis em

[1]www. uventude.pt/pejene2016

Fundação da Juventude tem cerca de 1000 vagas para
estágios em mais de 100 áreas de formação São cerca de
1000 as vagas que se encontram disponíveis em mais de
100 áreas de formação que vão desde saúde, a tecnolo-
gias passando pelo ensino, formação, ambiente, gestão
ou áreas específicas como antropologia ou arqueologia.
O número de vagas, cujo crescimento é de 36 % face a
2015, abrange todo o território nacional, oferecendo a
cada estudante a possibilidade de se candidatarem até 4
vagas de estágio, de acordo com as suas preferências.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Os estágios realizam-se entre julho e setembro de 2016 e
pressupõem a atribuição de subsídio de alimentação e de
transporte, assim como um seguro de acidentes pessoais.

Segundo Ricardo Carvalho, Presidente Execu vo da
Fundação da Juventude, «na úl ma edição do programa
PEJENE a taxa de empregabilidade, verificada após a
realização do estágio, foi de 15 %. São resultados que
se revelam bastante significa vos, tendo em conta a
conjuntura atual, em que existe uma grande dificuldade
de empregabilidade por parte de jovens diplomados».
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O PEJENE enquadra-se num dos vetores estratégi-
cos de atuação da Fundação da Juventude - Emprego e
Empreendedorismo – e cons tui um importante fator
de enriquecimento curricular assim como aquisição
de experiência e conhecimento em contexto laboral.
Este programa tem vindo a responder, desde 1993, às
necessidades dos jovens que se encontram a finalizar
o ensino superior, permi ndo desempenhar tarefas de
caráter profissional, e aumentar os seus conhecimentos
em ambiente real de trabalho.

Sobre a Fundação da Juventude:A Fundação da Juven-
tude é uma ins tuição privada, de interesse público, sem
fins lucra vos, focada na Formação, Empreendedorismo
e apoio ao Emprego Jovem. Foi criada por escritura
notarial a 25 de setembro de 1989, pela mão de 21
ins tuições públicas e privadas e declarada ins tuição de
u lidade pública, em março de 1990. De âmbito nacional,
a Fundação da Juventude tem Sede na cidade do Porto e
uma Delegação na Região de Lisboa e Vale do Tejo.
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Empresas organizam "Dia do Coração"
(2016-04-14 08:54)

A Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) desen-
volveu um projeto específico para empresas, o “Dia
do Coração”, que tem como obje vo alertar os fun-
cionários para a importância da adoção de es los de
vida saudáveis.

Na data escolhida pela empresa, são realizadas diversas
inicia vas como ações de divulgação, rastreios cardiovas-
culares, ginás ca laboral, dicas de alimentação saudável,
distribuição de material didá co e ações de formação.

A realização de rastreios cardiovasculares é uma das
formas que a Fundação u liza no sen do de sensibilizar
a população a controlar os fatores de risco mais impor-
tantes, que condicionam o aparecimento das doenças
cardiovasculares, como a hipertensão arterial, tabagismo,
diabetes, sedentarismo ou hipercolesterolemia.

PUB
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Nestes rastreios doseia-se o nível de colesterol total no
sangue, avalia-se a pressão arterial, mede-se o peso e a
altura para calcular o índice de massa corporal e mede-se
o perímetro abdominal. Estas ações são realizadas por
equipas cons tuídas por enfermeiros e nutricionistas,
que fazem as avaliações técnicas e estão aptos a dar
aconselhamento nutricional.

Uma alimentação saudável, variada, equilibrada e
adequada às necessidades individuais, é fundamental
para prevenir o aparecimento das doenças cardio-
vasculares. Assim, a Fundação pretende sensibilizar a
população para, entre outras regras, fazer várias refeições
por dia, merendar a meio da manhã e da tarde, que ajuda
a controlar o ape te e a evitar os “grandes” almoços e
jantares.

Paralelamente, caso a empresa disponha de refeitório
e em parceria com a empresa de restauração, estará
à disposição dos utentes do refeitório uma “Sugestão
para o Coração”, ou seja, uma refeição confecionada
segundo as recomendações da Fundação Portuguesa de
Cardiologia.
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"Plaza Suite" com Alexandra Lencastre e Diogo In-
fante chega ao Teatro de Vila Real (2016-04-14 09:12)

Depois de um enorme sucesso em Lisboa, com salas
esgotadas e o público rendido às representações de
Alexandra Lencastre e Diogo Infante, Plaza Suite chega
ao Teatro de Vila Real no próximo dia 22 de Abril,
sexta-feira, às 21h30.

Com quatro personagens interpretados por dois actores,
Neil Simon, um dos nomes maiores da dramaturgia
norte-americana, conta-nos a história de dois casais
muito diferentes, que enfrentam momentos cruciais das
suas vidas.
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Com um humor sofis cado e deliciosamente engraçado,
Plaza Suite vai de encontro aos receios de todos aqueles
que amam: pode um amor durar para sempre?

A resposta, nem sempre fácil e muito menos óbvia,
fica ao critério do público. Mas uma coisa é certa: a
promessa de uma noite inebriante e o prazer de ver
Alexandra Lencastre e Diogo Infante, em dois registos
dis ntos, brilharem em palco.

Texto: Neil Simon
Tradução: Luísa Costa Gomes
Encenação: Adriano Luz
Assistente de Encenação: Isabel Rosa Cenário Fernando
Ribeiro Figurinos Isabel Carmona
Música: Filipe Melo
Desenho de Luz: Luís Duarte
Produção: Força de Produção
Interpretação: Alexandra Lencastre, Diogo Infante,
Helena Costa e Ricardo de Sá

Onde: Teatro de Vila Real
Quando: 22 de Abril
Hora: 21h30
Bilhetes à venda: bilheteira@teatrodevilareal.com
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Novo Jogo de cartas “A Vida Escondida nos Solos”
(2016-04-15 07:28)

“A Vida Escondida nos Solos” sensibiliza os mais jovens
para a importância do solo e a sua biodiversidade.
Com regras semelhantes ao “jogo do peixinho” ou
“jogo da pesca”, os jogadores de “A Vida Escondida
nos Solos” são transportados para o fantás co mundo
secreto debaixo dos nossos pés, permi ndo descobrir os
organismos escondidos que habitam o solo, como vivem
e como são estudados.
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Equação elementar (2016-04-15 07:29)

| Hélio Bernardo Lopes | Perceber que os Estados Unidos
estão na base do caso dos Papeis da Mossack Fonseca
cons tui-se, de facto, numa equação muito elementar.
Já escrevi sobre o caso o suficiente para se perceber ter
de ser esta a explicação com maior probabilidade de ser
verdadeira.

Acontece, porém, que se sabe hoje com clareza que as
palavras do Presidente da Rússia, sobre aquelas dezenas
de Estados que compravam petróleo ao Estado Islâmico
– já terão parado? – eram verdadeiras e se mostraram
certeiras. Do mesmo modo que se conhece o saque op-
erado sobre peças de alto valor patrimonial roubadas em
cidades da Síria, que estão ou es veram ocupadas pelo
Estado Islâmico. Tudo coisas que não são de estranhar,
porque o mesmo se passou com Estados Aliados, ou a
si ligados, com o ouro e outros bens roubados pelos nazis.

Mas Vladimir Pu n foi mais longe, acabando mesmo por
destruir o Estado Islâmico e permi ndo que o Governo
legí mo da Síria reocupasse o território do país. A
generalidade dos povos europeus, certamente também
outros povos do mundo, deram-se conta de que os
Estados Unidos, a terem feito o que quer que fosse, foi
no sen do de ajudar, direta ou indiretamente, o Estado
Islâmico. Só perante a evidência mundial de que a Força
Aeroespacial da Rússia estava a pô um fim, de facto, no
Estado Islâmico os Estados Unidos se determinaram a
mostrar a sua face.

A grande comunicação social ocidental, naturalmente,
foi escondendo a ação e os êxistos russos, passando a
apontar a dita coligação liderada pelos Estados Unidos
como a rainha daquela guerra posta em funcionamento
com a ajuda, precisamente, dos Estados Unidos. Uma
realidade que permi u que o poder norte-americano
tenha percebido esta realidade: o sonho de sempre
parece estar por terra.

Perante tudo isto, Vladimir Pu n voltou a explicar o
desde sempre evidente: os Estados Unidos são os respon-
sáveis pela divulgação dos designados Panama Papers,
que relacionam várias personalidades com empresas
opacas em paraísos fiscais. Como se percebe facilmente,
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já hoje ninguém duvida desta eviden ssima realidade.

Mas o leitor dispõe de várias provas acessórias que
mostram que Vladimiir Pu n diz a verdade. Por um lado,
não surge ninguém norte-americano, ou com origem
norte-americana, nos papeis. Por outro lado, ao nível dos
polí cos ocidentais os efeitos são nulos. E depois, esta
fantás ca máquina de crime, ao contrário do defendido
por Artur Santos Silva e Luís Marques Mendes, vai con n-
uar a exis r e a realizar a sua função. Sendo três provas
acessórias, elas acabam por cons tuir-se numa autên-

ca prova real. Ou seja: uma simples equação elementar.

Perante este impasse, os Estados Unidos começam
agora a virar-se para o fim – e cabal, claro – das armas
nucleares. Com a sua posse, a Rússia e a China não
podem ser atacadas. Mas os anericanos acredditam
que, sendo dominadores do mar e do ar – acreditam
mesmo nisto –, uma guerra convencional terminará a seu
bene cio. Espero, pois, que Vladimir Pu n não se deixe
levar por uma estratégia neogorbacheviana, porque o
resultado será mais um enxovalho à Rússia e aos seus
povos. Não vessem sido criadas as armas nucleares e a
guerra já estaria aí por toda a Europa.
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Tecnologias vieram mudar os hábitos de deslo-
cações dos portugueses (2016-04-15 08:05)

O Observador Cetelem analisa qual o impacto das
aplicações de navegação na mobilidade dos indivíduos.
Na perspe va dos automobilistas portugueses, estas
ferramentas vieram alterar os hábitos de deslocação,
especialmente em termos de tempo de percurso (87

%), quilómetros percorridos (76 %), mas também no
número de deslocações (49 %) e na escolha do meio de
transporte (46 %).

Também para os automobilistas dos restantes catorze
países analisados, as aplicações de navegação permi -
ram, em primeiro lugar, ganhar tempo (80 %). Além de
ter encurtado a duração das viagens, as novas tecnologias
vieram influenciar os quilómetros percorridos (70 %),
mas também, numa percentagem significa va, o número
de deslocações (54 %) e a escolha do meio de transporte
(51 %).
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Nos países em desenvolvimento, onde o conges ona-
mento nas grandes cidades é muito elevado, a o mização
do tempo de percurso é a prioridade: para 95 % dos
brasileiros e 94 % dos chineses, as ferramentas de
navegação permi ram reduzir a duração das deslocações.
As aplicações de informação em tempo real para orientar
as deslocações e as escolhas dos meios de transporte
são numerosas na China; é por isso, sem surpresa, que
94 % dos chineses declaram que estas ferramentas têm
impacto nos seus hábitos de mobilidade.

«Os automobilistas têm, à sua disposição, um leque
cada vez maior de aplicações de navegação, que per-
mitem ganhar a corrida contra o relógio e o mizar as
deslocações. Este po de ferramentas, que vieram
mudar o tempo de percurso, os quilómetros percorridos,
o número de deslocações e até a escolha do meio de
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transporte, têm um forte impacto não só na mobilidade
dos indivíduos, mas também a nível ambiental e na
poupança que os automobilistas podem fazer, quer
em tempo, quer em combus vel», explica Diogo Lopes
Pereira, diretor de marke ng do Cetelem.

As análises económicas e de marke ng, bem como
as previsões foram efetuadas em colaboração com a
empresa de estudos e consultoria BIPE (www.bipe.com).
Os inquéritos de campo ao consumidor foram conduzidos
pela TNS Sofres, durante o mês de julho de 2015, em
quinze países (África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil,
China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão,
México, Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia). No
total, foram ques onados mais de 8.500 proprietários de
ma viatura adquirida nos úl mos cinco anos.

[post _ad]

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Dia Mundial da Doença de Pompe (2016-04-15 08:32)

Por ocasião do Dia Mundial da Doença de Pompe, a
Associação Portuguesa de Neuromusculares e a Sanofi
Genzyme, pretendem alertar a população e a classe
médica sobre os sintomas e o tratamento existente
para esta patologia que afeta atualmente cerca de 31
portugueses diagnos cados, es mando-se contudo que
haja um número ainda maior sem o diagnós co correto.

Dia Mundial da Doença de Pompe A doença de Pompe
é uma doença neuromuscular rara, debilitante e pro-
gressiva, cujas manifestações clínicas são extremamente
variáveis e podem ocorrer, quer durante a infância, quer
na idade adulta.

A forma infan l é, normalmente, mais grave. A forma
juvenil, tardia ou adulta, tem uma progressão mais lenta
mas é de di cil diagnós co, pois os sintomas são idên -
cos aos de muitas outras doenças. Os sintomas podem
manifestar-se desde o nascimento e caracterizam-se
pelo enfraquecimento muscular, e em alguns casos falta
de ar provocada por fraqueza dos músculos respiratórios.

Tal como ilustra o Joaquim Brites, presidente da APN, “a
doença de Pompe é uma doença gené ca e progressiva
que provoca perda de força muscular, necessitando os
doentes a quem foi diagnos cada, de apoios e/ou ajudas
técnicas, como por exemplo o recurso, por vezes, a uma
cadeira de rodas. É fundamental ter em conta estes e
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outros sintomas para avançar com um diagnós co ainda
numa fase inicial para que a terapêu ca seja mais eficaz.”.

Segundo o Dr. Luís Brito Avô, coordenador do Núcleo
de Estudos de Doenças Raras da Sociedade Portuguesa
de Medicina Interna, “a Doença de Pompe é uma
Doença de Lisossomal de Sobrecarga e simultaneamente
uma Glicogenose. È uma doença gené ca em que
por mutações do GENE AGA, codificador do enzima
α-Glucosidase acida, provocam a sua deficiência, do que
decorre uma acumulação de Glicogénio (proteína que
armazena o açúcar glucose) nos músculos corporais, no
músculo cardíaco e em outros tecidos. Este facto provoca
inflamação e disfunção dos músculos afetados.”.
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Em relação aos sintomas da doença, o Dr. Brito Avô deixa
o alerta: “Na sua forma infan l, de maior gravidade,
os sintomas instalam-se logo no 1º ano de vida com
significa vo deficit da força dos músculos respiratórios e
envolvimento cardíaco, originando uma miocardiopa a
grave. Se não tratados os doentes morrem por insufi-
ciência cardiorrespiratória na sua maioria logo no 1º
ano de vida. Na forma juvenil e do adulto geralmente
o envolvimento cardíaco é discreto e instala-se deficit
progressivo da força muscular inicialmente nos músculos
próximais das pernas e região lombar, mais tarde tam-
bém dos membros superiores e na fase mais adiantada
dos músculos respiratórios e também da face e pescoço,
provocando dificuldade mas gatória e da deglu ção.

Quando não tratados, os doentes ficarão dependentes
para as a vidades básicas da vida diária, perdem a
marcha e ficam confinados ao uso de cadeira de rodas. A
dificuldade respiratória irá provocar apneia do sono, e na
fase mais grave dependência de ven lação mecânica as-
sis da. As causas de morte são a insuficiência respiratória
e as suas complicações ou a rotura de aneurismas de
vasos cerebrais que são também afetados por alterações
da camada muscular das suas paredes, o que causa os
aneurismas.”.

Hoje em dia é possível rastrear a doença com um
método em tudo semelhante ao teste do pezinho, que

consiste na recolha de gotas de sangue em papel de filtro
- teste em gota de sangue seca (DBS, dry blood spot).

O tratamento da doença é feito através da terapêu-
ca enzimá ca de subs tuição (TSE), uma terapêu ca

que comemora este ano dez anos e que permite atuar
diretamente na fonte do problema, ou seja, subs tuir a
enzima deficitária. O efeito terapêu co para este medica-
mento é tanto maior quanto mais prematuramente for
diagnos cada a doença, preferencialmente em estadios
ligeiros do envolvimento clínico, para se obter uma
resposta terapêu ca maior e sustentada. Para isso, é
essencial que a doença seja conhecida pela população
geral e reconhecida precocemente pelos médicos.

[post _ad]

Para o Dr. Brito Avô, “felizmente existe desde há uma
década a terapêu ca de subs tuição enzimá ca, através
de uma enzima sinté ca que subs tui a enzima natural
em falta, permi ndo a metabolização do glicogénio acu-
mulado e melhoria dos sintomas da doença. Apesar de
ainda não se registar uma quebra significa va da mortali-
dade da doença, consegue prolongar-se drama camente
a sobrevida e a qualidade de vida dos doentes. Estão
atualmente em Portugal 31 doentes sob este regime
terapêu co, sendo a sua eficácia muito promissora”.
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"Programa Porta 65": candidaturas abrem a 28 de
abril (2016-04-15 08:44)

A fase de candidaturas de abril e maio de 2016 ao
Programa Porta 65 decorre no período entre o dia 28
de abril e o dia 31 de maio. Este programa apoio a
arrendamento jovem de habitação para a residência
permanente, atribuindo uma percentagem de valor da
renda como subvenção mensal.
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Podem candidatar-se a este Programa Jovens com idade
igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos e no caso
de casais de jovens, um dos elementos pode ter até 32
anos.

Os candidatos devem reunir como condições gerais
o facto de serem tulares de um contrato de arrenda-
mento, não usufruírem, cumula vamente, de qualquer
subsídios ou de outra forma de apoio público à habitação.
também nenhum dos elementos do jovem casal mem-
bros do agregado deve ser proprietário ou arrendatário
para fins habitacionais de outro prédio ou fracção habita-
cional e nenhum dos jovens membros do agregado seja
parente ou afim do senhorio.
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A apresentação das candidaturas é feita, exclusivamente,
através da [2]internet no Portal da Habitação .

Para obter informações e apoio na instrução da
candidatura através do Portal da Juventude –
www.juventude.gov.pt , da Linha da Juventude – 707 20
30 30, do Ins tuto da Habitação e da Reabilitação Urbana,
I.P. e Linha 707 101 112 e ainda Ins tuto Português do
Desporto e da Juventude (Lojas Ponto JÁ).
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Fes val Carviçais Rock com as confirmações de
Mundo Segundo e DJ Oder (2016-04-15 08:53)

Mundo Segundo e DJ Oder vão marcar presença na 14ª
edição do Fes val Carviçais Rock. Mundo Segundo, "O
Ancião" traz com ele Macaia e Mazé dos Dealema, eles
que vão apresentar um espectáculo em Live Band no
Fes val Carviçais Rock a 22 de Julho. Recentemente
foi-lhe atribuído pela Rádio Nova Era, o prémio de
Melhor Ar sta do Ano.

DJ Oder sobe ao palco do fes val a 23 de Julho, ele que
é sem dúvida um dos ar stas nacionais do momento,
levando nos úl mos anos o Drum & Bass Nacional além
fronteiras. DJ ODER trabalha regularmente para editoras
como Dim Mak de Steve Aoki (USA) e Titan Records
de AMC & Risky (D &B Arena UK), conta já com vários
remixes e originais editados que têm tocado em pistas de
dança espalhadas por todo o globo.
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Para além de Mundo Segundo e DJ Oder, estão já
confirmados Moonspell, a 23 de Julho, e Regula, a 22
de Julho, apostando na variação dos es los de música.
O evento realiza-se nos dias 22 e 23 de Julho na aldeia
transmontana do Douro Superior, que lhe dá o nome.
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O cartaz contará com 4 atuações em cada dia, actu-
ação de Dj´s, animação i nerante e outras surpresas
a revelar em breve. Um regresso esperado do cartaz
nacional dos fes vais de verão.

Este fes val irá ser realizado este ano pela décima
quarta vez, numa parceria da Freguesia de Carviçais com
o Clube Académico de Carviçais e a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo.
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Mais de metade da população portuguesa insa s-
feita com grau de escolaridade (2016-04-15 09:01)

A constatação de que mais de 60 por cento da população
portuguesa afirma não estar sa sfeita com o nível de
escolaridade a ngido e gostaria de ter um grau mais
elevado, é uma das principais conclusões do estudo
sobre o Valor atribuído pelos Portugueses à Educação, o
primeiro do projeto EDULOG, o Think Tank de Educação
que a Fundação Belmiro de Azevedo apresentou esta
quarta-feira, 13 de abril, em Lisboa.

O projeto propõe-se analisar e promover o desenvolvi-
mento de novas estratégias e soluções na área da

educação, tendo em conta três focos fundamentais:
Inves gação, Divulgação e Recomendação. Uma das
formas de o fazer é através da criação de um Observatório
da Educação, que irá produzir estudos como o que foi
apresentado.
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Coordenado por Patrícia Ávila, do ISCTE-IUL, e com
apoio/execução da IPSOS APEME, o estudo inquiriu 1200
pessoas e revelou que o perfil médio de escolaridade
portuguesa é muito baixo compara vamente com o
registado noutros países europeus. 63 por cento dos in-
quiridos tem escolaridade inferior ao ensino secundário,
isto é, não passou do 9.º ano. Ainda assim, 68 por cento
dos inquiridos considera que as qualificações escolares
de das são suficientes atendendo ao que lhes é exigido
pelo trabalho que realizam e 82 por cento considera que
são suficientes para as necessidades do dia-a-dia.

Observou-se, ainda, uma relação muito acentuada
entre a escolaridade e a ajuda prestada pelos pais nas
a vidades da escola. Mais de 90 por cento dos pais com
ensino superior declara ajudar habitualmente os filhos
nas a vidades escolares, enquanto apenas 21 por cento
dos inquiridos com escolaridade até ao 1º ciclo de ensino
básico declarou ajudar os filhos nessas a vidades. 36
por cento dos inquiridos com escolaridade até ao 1º
ciclo assumem que não ajudam os filhos porque não o
conseguiriam fazer.

O seminário de apresentação contou, ainda, com as
intervenções de José Novais Barbosa, de John N. Fried-
man, professor auxiliar na universidade norte-americana
de Brown, e de Pedro Carneiro, inves gador da University
College London.

O úl mo momento da sessão foi marcado por um
debate sobre o Impacto da Educação na Sociedade, que
contou com a moderação de Eduardo Marçal Grilo, an go
ministro da Educação no XIII Governo e reconhecido es-
pecialista em matérias ligadas à educação, formação e
cultura.
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[post _ad]

O EDULOG
O impacto da educação na sociedade, a existência e
cobertura de indicadores, o impacto do professor no
desempenho dos alunos, as competências de gestão nas
escolas e a eficiência do sistema de ensino e retenção
escolar são os temas-chave do Edulog e que estarão no
centro das a vidades desenvolvidas pelo Think Tank para
a Educação.

Estas materializar-se-ão em quatro grandes ações:
• Observatório, que visa agregar e analisar indicadores e
conteúdos educacionais;
• Projetos de Pesquisa, sobre temas específicos de Ed-
ucação e com a par cipação de centros de inves gação
nacionais e internacionais;
• Projetos Colabora vos, promovendo compe ções de
ideias para solucionar problemas e desafios iden ficados
em escolas e no sistema educa vo;
• Seminários e Conferências Públicas, que visam discu r
os temas relevantes para as polí cas públicas, promover
o debate de indicadores-chave e encontros colabora vos
para a par lha de conhecimento e discussão de ideias
inovadoras.

“Há, em Portugal, uma falta de inves mento na in-
ves gação sobre Educação em Portugal”, declara Alberto
Amaral, membro do Conselho Consul vo do Edulog, à
margem do Seminário de apresentação do Think Tank.
“O que este projeto nos traz é não só a capacidade de
reunir informação sobre a Educação, mas também de
o fazer de forma sistema zada e analisá-la do ponto
de vista cien fico, em colaboração com en dades de
renome na área, e propor soluções reais e concretas para
este setor”, esclarece.

Para a orientação e definição de prioridades, o Think Tank
tem o apoio do Conselho Consul vo, o qual é presidido
por Belmiro de Azevedo, presidente do Conselho de
Administração do Grupo Sonae, e composto por António
Barreto, professor da Universidade Católica e da Univer-
sidade de Lisboa, Isabel Alçada, membro do Conselho
de Administração da European Cultural Founda on e
ex-ministra da Educação, Isabel Leite, professora da
Universidade de Évora e ex-Secretária de Estado da Edu-
cação e Ciência, Alberto Amaral, presidente da Agência
Nacional de Avaliação e do Centro de Inves gação de
Polí cas do Ensino Superior e ex-reitor da Universidade
do Porto, José Novais Barbosa, Presidente do UPTEC,

Professor Emérito da Universidade do Porto ex-reitor da
Universidade do Porto, João Filipe Queiró, professor da
Universidade de Coimbra e ex-Secretário de Estado do
Ensino Superior, David Jus no, presidente do Conselho
Nacional de Educação, assessor para os Assuntos Sociais
da Presidência e ex-ministro da Educação e, ainda, Luís
Reis, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da
Porto Business School, professor da Universidade do
Porto e CEO da Sonae Financial Services.
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E propostas? (2016-04-15 10:00)

| Hélio Bernardo Lopes | A generalidade dos portugue-
ses atentos ao que vai por Portugal e pelo mundo
não atribui hoje um ínfimo credibilidade ao Fundo
Monetário Internacional, (FMI).

Creio não estar errado se disser que, para os portugueses,
o FMI a falar é como o Sol a corar. Talvez nem só para os
portugueses, porque já todo o ambiente tecnicamente
dominador teve a oportunidade de assis r a mudanças
entre o branco e o preto em um ou dois dias por parte do
FMI.

Transportando alguma surpresa, eis que o nosso
concidadão Vítor Gaspar, atualmente a liderar o Depar-
tamento de Assuntos Orçamentais do FMI, nos surgiu a
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perorar sobre os Papeis da Mossack Fonseca. E o que nos
veio, desta vez, referir Vítor Gaspar? Bom, surgiu-nos
a condenar o comportamento dos ricos, que são quem
devia dar o exemplo e pagar, mais do que os pobres.

Esta interessan ssima afirmação não comporta um
ínfimo de valor, e menos ainda de eficácia. E essa é a
razão para a cabalíssima ausência de reação dos grandes
representantes dos visados nestas considerações do
nosso an go Ministro da Finanças. Tudo não passa de
uma afirmação circunstancial, porque o seu efeito é
nulo. Pois não é verdade que as offshores vão con nuar?
Portanto…

Mas Vítor Gaspar foi mesmo mais asser vo, salientando
que numa altura em que as perspe vas económicas
não são brilhantes e que, em muitos sí os do mundo,
é pedido às pessoas para contribuir para as finanças
públicas, é simplesmente inaceitável ter uma perceção
de que os mais ricos não estão a pagar a sua parte no
esforço, usando meios, legais ou ilegais, para se evadir
ou evitar impostos.

Ora, o interessante nesta afirmação de Vítor Gaspar
é o facto dele se referir à perceção das pessoas, assim
como se a realidade possa nem ser tão terrível como é
percebida. Além do mais, Vítor Gaspar ainda refere que
as pessoas, no geral, à volta do mundo estão profunda-
mente consternadas, o que, em minha opinião, não tem
fundamento. E não o terá porque toda a gente atenta
ao que se passa hoje no mundo de há muito sabe que
isto – e o muito pior que se conhece ou percebe – é
man do pela classe polí ca, obje vamente virada para
servir os grandes interesses que hoje dominam o mundo.
Só se ficaria consternado se o que agora se viu não fosse
conhecido desde há muito.

Vítor Gaspar passa completamente ao lado, com es-
tas suas palavras, da cabalíssima ausência de mudança
no suporte fundamental da grande criminalidade, na-
cional ou internacional, suportada, precisamente, pelas
offshores. Aliás, o que agora se pôde ver nem foi a
profunda consternação das pessoas, mas a terrível
aflição que tudo isto causou a uma boa montanha de
gente do poder mundial. Aliás, uma aflição que começa
já a dissipar-se. As offshores, como teria de dar-se, vão
con nuar.

Um pouco adiante, Vítor Gaspar garan u que o FMI
sempre defendeu a transparência fiscal e a boa gover-

nance. Bom, au até acredito que tal seja uma realidade,
mas a verdade é que os resultados do que vai pelo mundo
no domínio da negociata e das suas consequências para
os povos deriva da falta de uma postura moral e é ca
que sempre terá de suportar-se para lá do dinheiro e
ao serviço das pessoas. E disto o FMI viveu sempre
cabalmente arredado. De resto, os resultados estão bem
à vista de todos.

Faltou, nesta oração de Vítor Gaspar, a apresentação de
propostas suportadas nos valores da moral e da é ca,
des nadas a servir as pessoas, mas que contenham
garan as seguras de se poder vir a pôr um travão forte
na ação criminosa das offshores. Simplesmente, sabendo
todos nós e desde há tanto tempo que a realidade é a
agora divulgada – pior, com toda a certeza –, a verdade
é que quase tudo irá ficar na mesma. Da classe polí ca,
bom, o melhor é rirmo-nos um pouco, porque nada de si
e de novo surgirá.
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Vai ser inaugurado o Órgão Sinfónico da Catedral de
Vila Real (2016-04-15 10:01)

A inauguração do novo Órgão Sinfónico da Catedral de
Vila Real está agendada para o próximo dia 20 de abril,
pelas 18 horas, contando com a presença do Bispo da
Diocese de Vila Real, do Presidente do Município de Vila
Real e do Diretor Regional de Cultura do Norte.
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A instalação de um órgão de tubos na Sé de Vila Real
inscreve-se na afirmação da catedral como centro da
diocese e pólo de excelência na vida cultural da cidade;
servirá não apenas como suporte à liturgia própria do
culto católico, mas sobretudo como difusor do rico e
renovado reportório concer s co – integrando a cidade e
a região nos circuitos europeus que têm este instrumento
como solista ou acompanhante da a vidade musical.

O novo órgão de tubos da Sé de Vila Real insere-se
numa moderna pologia internacional com expressão
presente na iden dade portuguesa – seja no Santuário
de Fá ma, seja na Igreja de Santo António dos Portugue-
ses de Roma – concorrente para uma diversificação
do panorama nacional, em par cular com os órgãos
históricos de tradição ibérica presentes no território
(entretanto restaurados).
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Com a instalação do órgão na Sé de Vila Real, esta deixará
de ser a única catedral do Norte de Portugal des tuída
de tal po de instrumento, resultando de uma ação
promovida pela Fábrica da Igreja Paroquial da Sé, São
Dinis (Vila Real), com o patrocínio pessoal de Monsenhor
Agos nho Borges (atual Reitor do Ins tuto Português de
Sant’António em Roma) e o apoio da Câmara Municipal
de Vila Real.

Esta ação foi integrada na candidatura ‘Rota das
Catedrais do Norte de Portugal’ e teve o apoio técnico
à sua implementação, por parte da Direção Regional de
Cultura do Norte.

[post _ad]

Contempla um inves mento aproximado de 494 Mil
Euros, cofinanciado, através do ON2, a 85 % por fundos
da União Europeia e ao abrigo daquela candidatura
promovida pela Direção Regional de Cultura do Norte.

O fabrico e montagem do órgão esteve a cargo da
“Famiglia Vincenzo Mascioni, S.R.L.”, empresa sediada
em Azzio (na província lombarda de Varese), na Itália. A

empresa Mascioni é uma das mais an gas e reputadas
fábricas de órgãos e outros instrumentos musicais da
Europa; a va desde 1829, mantém o cunho familiar, com
a artesania e saber transmi dos de pai para filho, de
geração em geração.

O concerto de apresentação está agendado para o
dia 21 de abril, pelas 21.30 horas com o organista
Giampaolo Di Rosa a interpretar obras de Manuel Faria,
Johann Sebas an Bach, Giampaolo Di Rosa.

No dia 22 abril, também às 21h00, Giampaolo Di
Rosa volta a interpretar obras de Carlos Seixas, Johann
Sebas an Bach, César Franck e Ferenc Liszt.

O órgão da Sé de Vila Real compõe-se por Quatro
teclados, 33 registos e 2.192 tubos, tratando-se de uma
peça única na região transmontana.
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Uma Bondade Perfeita (2016-04-15 15:49)
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No dia em que foi mãe, 1 de Março de 1990, Ágata
jura dar a vida pela filha, Indira. Tem 18 anos. Qua-
tro anos antes, no Verão, voluntariou-se para um infan-
tário, no estrangeiro. Irma, a irmã, recomendou-a a uma
senhora do bairro, Alcina, que dirigia uma organização
não-governamental num país longínquo. Foi encontrar
o filho da benfeitora, que nascera em 1984: Clemente

nha dois anos.

Durante uma semana, não o arrancou do mu smo.
Dividida entre dezenas de meninos, que a guerra fechara
nos arrabaldes da capital, não houve tempo, quando
invadiram o recreio. Não viu quem o raptava; encontrou-
se sob um mascarado, que a violou. Menigno, o bruto,
forçou-a repe damente; nos intervalos, alimentavam-na
bem, perguntando-lhe, em língua retorcida, se sabia o
paradeiro de Alcina, a mãe do menino. Ela acariciava
uma medalha pobre no seio. Engravidou, mas não viu a

filha que nascia: Indira.

Clemente, agora um carrasco de 26 anos, tem por
tarefa executar a mãe, Alcina. Recorre a Filodemo,
um frade cujo passado de jornalista ilumina existência
crua e vinga va de Menigno, ex-marido e director da
prisão. Num universo turvo, desequilibrado, com sujeitos
em perda de iden dade, o sexto romance de Ernesto
Rodrigues magnifica «uma bondade perfeita, absoluta,
tal que nenhuma violência ou imposição nos possa forçar
a ser maus». Este é um livro que conduz o leitor por
uma intrincada teia de encontros e desencontros, sendo
atravessado por uma escrita cuidada, que garante prazer
de leitura.
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Pouco deve ser do como garan do na narra va, pois
ali se semeia surpresa, se tece intriga, se avança com a
certeza de que as personagens vão crescendo ao longo
das páginas, ganhando espessura e interesse. E no meio
de ódios, morte e maldade, espreita a bondade.

Titulo: Uma Bondade Perfeita
Autor: Ernesto Rodrigues
Edição: Gradiva
Preço: 13,50€
[2]Comprar online
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Eleutério Alves recebeu o tulo de deputado hon-
orário (2016-04-15 15:54)

Eleutério Alves foi a única personalidade do distrito de
Bragança a receber o tulo de deputado honorário. O
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an go deputado dirige a Misericórdia de Bragança há
cerca de 17 anos.

Eleutério Alves Este é tulo está previsto desde sempre no
ar go 29º do estatuto dos deputados. Segundo se lê na
regulamentação, o tulo é “atribuído por deliberação do
plenário, sob proposta fundamentada subscrita por um
quarto dos deputados em exercício de funções, aos dep-
utados que, por

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

relevantes serviços prestados na defesa da ins tuição
parlamentar, tenham contribuído decisivamente para a
sua dignificação e pres gio”. Embora esteja previsto nos
estatutos, este tulo nunca nha sido atribuído.

No total foram 132 deputados cons tuintes que es-
veram na cerimónia de homenagem que decorreu no

âmbito dos 40 anos da Cons tuição.

Entre alguns nomes de deputados da Cons tuinte
figuram nomes como Marcelo Rebelo de Sousa, Manuel
Alegre, António Barbosa de Melo, Ângelo Correia, Jorge
Miranda, Carlos Brito, Diogo Freitas do Amaral, Jerónimo
de Sousa, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, Mota
Amaral, Jaime Gama ou Miranda Calha.

eutério Alves recebeu o tulo de deputado honorário
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Hoje é dia da Voz: Avaliação por especialista
ajuda ao diagnós co precoce de doenças vocais
(2016-04-16 13:22)

Portugal é o terceiro país europeu com maior incidência
de cancro da laringe e, por isso, torna-se fundamental
alertar a população para eventuais alterações na voz, o
que ajuda ao diagnós co precoce das doenças vocais.
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Manter uma a tude saudável
Beber água com frequência, evitar a ingestão de bebidas
demasiado frias ou demasiado quentes são cuidados
que ajudam a garan r o bom funcionamento da voz.
Evitar o álcool, o tabaco e esforço excessivo da voz,
fazendo um uso controlado e consciente da mesma, são
também fatores a ter em conta na prevenção. Ter uma
boa qualidade de sono e manter uma dieta saudável
(evitando bebidas gaseificadas e alimentos com mais
gordura) são comportamentos importantes a adotar para
a manutenção da saúde vocal.
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Doenças da voz mais frequentes
O cancro da laringe é um dos mais frequentes cancros
da cabeça e do pescoço. Em Portugal são diagnos cados
cerca de 600 novos casos por ano, correspondendo a 2 %
de todos os cancros diagnos cados. Portugal é assim o
terceiro país da Europa com maior incidência deste po
de cancro. Além deste, laringites, lesões benignas das
cordas vocais (nódulos, pólipos e quistos), paralisia das
cordas vocais são as doenças de voz mais frequentes. A
rouquidão persistente, as crises de afonia, a tosse crónica
ou outras alterações na voz podem ser sinais de alerta
para estas patologias.

O diagnós co precoce é muito importante para pre-
venir lesões e alterações mais graves na voz, uma vez
que, os sintomas relacionados com cancro da laringe
aparecem logo nos primeiros estágios da doença e, se
for precocemente diagnos cado, a percentagem de cura
ronda os 90 %. A desvalorização dos sintomas resulta em
diagnós cos tardios que, consequente, diminuem a taxa
de cura.
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Fes val de “luxo” para uma região que merece
(2016-04-16 14:30)

“Poeta de Cordas”. O nome não poderia ser mais
ajustado para um fes val de “luxo” que no próximo mês
de maio arranca em Bragança na sua primeira edição.
Trata-se de um conjunto de concertos de grande qual-
idade, trazidos, mais uma vez, pela mão da promotora
“[1]Dedos Bionicos ”, que também já nos habituou a
eventos de excelen ssima competência.

Glenn Jones

IFRAME: [2]h p://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=4176955442/size=small/bgcol=fff
fff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [3]Glenn Jones
Folkadelphia Session 3/6/2016 by Glenn Jones

O Fes val de Guitarra “Poeta de Cordas” pretende
destacar a importância da “guitarra acús ca” em par c-
ular e convoca ao Centro de Arte Contemporânea Graça
Morais e Domus Municipalis, na cidade de Bragança,
alguns dos mais importantes guitarristas de vanguarda
da actualidade, que revelarão as potencialidades do
instrumento numa manifestação de arte e cultura, com
espectáculos capazes de convidar todos a sair de casa.
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Norberto Lobo

IFRAME: [4]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=4078888109/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [5]Mel Azul by Nor-
berto Lobo

Na sua primeira edição, que acontece a 7 de Maio de
2016, o fes val não poderia arrancar de melhor forma,
juntando três dos melhores intérpretes da guitarra a
nível mundial.

Marque já na sua agenda o dia 7 de maio com a
palavra imperdível! Ao virtuoso norte-americano Glenn
Jones, artesão musical e amigo do génio da guitarra
Jonh Fahey, a “Dedos Bionicos” junta Norberto Lobo, um
guitarrista que é considerado já como o mais talentoso
guitarrista da nova geração em Portugal. A este duo
de grandes interpretes, junta-se ainda “ Filho da Mãe”,
outro virtuoso da guitarra que nos úl mos anos se tem
afirmado como indispensável.

Filho da Mãe

IFRAME: [6]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2196996003/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [7]Mergulho by
Filho da Mãe

O fes val conta ainda com a projecção do filme In
Search of Joe Death: The Saga of John Fahey de James
Cullingham, um documentário que busca a verdade em
relação à iden dade do músico.
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1. http://dedos-bionicos.pt/
2. http://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=4176955442
/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/transparent=
true/
3. http://folkadelphia.bandcamp.com/album/glenn-jones-
folkadelphia-session-3-6-2016
4. https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=40788881
09/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/transparen
t=true/
5. http://norbertolobo.bandcamp.com/album/mel-azul
6. https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=21969960
03/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/transparen
t=true/
7. http://filhodamae.bandcamp.com/album/mergulho

Homem morreu arrastado pela corrente de um rio
em Varge, Bragança (2016-04-17 08:07)

Um homem de 41 anos de idade perdeu ontem a vida ao
tentar atravessar um pontão que nha sido submerso
pela força das água do rio de Onor, em Varge, concelho
de Bragança.

A ví ma, Pedro Gonçalves, nha 41 anos e era natural de
Rebordãos, estando actualmente emigrado em Toledo
(Espanha).
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Ao tentar atravessar, de moto-quatro, uma ponte sub-
mersa pelas águas, não concluiu a travessia porque foi
puxado para o leito e arrastado pela corrente do rio.

Um grupo de amigos portugueses e espanhóis pra -
cavam todo-o-terreno na zona quando o indivíduo foi
arrastado. O acidente aconteceu pela hora de almoço,
cerca das 13:00 horas.

Os colegas ainda tentaram socorrê-lo, mas sem sucesso.
O resgate do corpo envolveu cerca de 30 bombeiros de
Bragança e equipas da GNR.
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Montes e Alto Douro
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Nem tudo o que parece ciência o é! (2016-04-17 09:34)

“Nem tudo o que reluz é ouro e quando a esmola é
grande o pobre desconfia. Estes são dois exemplos da
sabedoria popular que nos lembram a importância de
sermos cép cos e crí cos.
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Mitos e falsas alegações podem ser bastante prejudiciais
para a nossa saúde e carteira, por isso é essencial saber
como separar o trigo do joio � é preciso ques onar e
exigir provas antes de aceitar algo como verdadeiro. O
cep cismo e o pensamento crí co são parte fundamen-
tal da ciência, mas todos/as nós podemos e devemos
aplicá�los nas decisões que tomamos no dia�a�dia.”

O texto do parágrafo anterior foi-me enviado por
elementos da COMCEPT – Comunidade Cép ca Por-
tuguesa, organização cidadã fundada em Abril de 2012
por Diana Barbosa, Leonor Abrantes e João Monteiro, to-
dos eles excelentes comunicadores de ciência. Os quatro
anos de existência que se cumprem este mês permitem já
uma avaliação e divulgação merecida da ac vidade desta
organização. Começo por enunciar que o “objec vo da
COMCEPT é promover a ciência e o pensamento crí co
através do ac vismo cép co. Isto envolve a denúncia da
pseudociência, isto é, de tudo aquilo que tenta passar�se
por ciência sem o ser, mas também do negacionismo de
factos cien ficos bem estabelecidos”.
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A COMCEPT deu-se primeiramente a conhecer na sua
[2]página na internet , sí o onde desde o primeiro
momento têm sido divulgados textos de diferente índole
relacionados com a sua ac vidade. Segundo David
Marçal, bioquímico e comunicador de ciência, “no sí o
de Internet da COMCEPT podemos encontrar ar gos
aprofundados, que de modo fundamentado e claro aju-
dam a esclarecer algumas pseudociências e a desmontar
os argumentos dos seus par dários.”

A COMCEPT organiza vários eventos ao longo do
ano. Tertúlias mensais e informais in tuladas “Cép -
cos com Vox” que têm lugar, de forma alternada, em
Lisboa e Porto, “ com debates à volta de temas muito
relevantes e pouco deba dos”, segundo David Marçal.
Anualmente promove ainda uma conferência nacional, a
“ComceptCon”, onde pretende reunir todos os cép cos
portugueses, mas também qualquer pessoa que tenha
curiosidade pela ciência. Também organiza anualmente
o ciclo “ Conferências do Sols cio ”, no sábado anterior
ao Natal, mais ou menos coincidente com o sols cio de

Inverno.

Para o professor de Física, historiador e comunicador
da ciência Carlos Fiolhais, “a COMCEPT, Comunidade
Cép ca Portuguesa, tem feito excelente serviço público.
Tal como outras congéneres noutros países, tem de-
fendido a ciência, procurando sempre dis ngui-la da
pseudociência. O espírito cép co é uma das marcas
da ciência. Não podemos acreditar em tudo, mas sim
e apenas naquilo que resis r a uma análise crí ca. E a
caracterís ca principal da ciência é o exercício ao máximo
dessa análise crí ca.”

Para António Gomes da Costa, presidente da Sci-
Com Pt – Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia,
“a COMCEPT desenvolve um trabalho essencial: exigir
que as afirmações, julgamentos e decisões que fazemos
requeiram sempre uma grande e salutar dose de lógica
e de razão e, sobretudo, que se baseiem em factos con-
cretos e bem demonstrados. Tudo o que assim não for
não passa de uma opinião ou de uma crença e deve ser
encarado com todas as reservas.” E sublinha que “parece
simples, mas é uma a tude infelizmente rara num mundo
em que juízos de valor apressados e baseados em coisa
nenhuma são muitas vezes responsáveis por catástrofes
humanitárias e por problemas graves de saúde pública.
É neste campo que a COMCEPT desenvolve um trabalho
intenso e regular (com pelo menos uma tertúlia mensal
e um grande encontro anual), cuja qualidade tem au-
mentado de ano para ano, e que é dinamizado de modo
voluntário essencialmente por três pessoas: A Leonor
Abrantes, a Diana Barbosa e o João Monteiro.”

David Marçal também reconhece que “a COMCEPT
tem feito ao longo dos úl mos quatro anos um trabalho
persistente e meritório na promoção da cultura cien fica
em Portugal. Tem contribuído para esclarecer equívocos
acerca de coisas que se fazem passar por ciência, sem o
serem. A sua actuação concre za-se de várias maneiras,
complementares e mobilizadoras.”

[post _ad]

“Prémios Unicórnio Voador”
Outra ac vidade em que a COMCEPT se tem destacado
é a da atribuição anual dos “Prémios Unicórnio Voador”.
Com estes prémios a organização pretende desmascarar
as situações mais gritantes de pseudociência que popu-
lam na sociedade portuguesa. Para David Marçal, estes
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prémios são “dis nções humorís cas que visam pre-
miar as manifestações mais absurdas da pseudociência.
Sempre com rigor, clareza e boa fundamentação. E não
apenas uma vez, por outra, mas com grande regularidade
e con nuidade.”

Ainda sobre estes prémios, o professor de Química e
comunicador de ciência Paulo Ribeiro-Claro diz-nos: “sou
fã do Prémio Unicórnio Voador, que é uma forma muito
cria va e bem-humorada de enfrentar um problema
sério: como a comunicação social - e televisão em par c-
ular - é permissiva e cúmplice de toda e qualquer vigarice
pseudocien fica que explore a falta de cultura cien fica
do cidadão. É um prémio que merecia uma gala... na TV!”

Posto isto, afirmo em plena concordância com David
Marçal que “a Comunidade Cép ca Portuguesa é uma as-
sociação que fazia falta em Portugal!”. Sugiro ao leitor/a
que esteja atento/a às inicia vas desta organização e
que, se possível, nelas par cipe.

A COMCEPT pode ser seguida na [3]web , [4]Face-
book e [5]Twi er . Os interessados podem subscrever a
newsle er aqui.

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Reação em cadeia? (2016-04-18 07:32)

| Hélio Bernardo Lopes | Obje vamente, parece que
a CIA, talvez também a NSA, lá acabaram por causar
um problema a países e polí cos de todo o lado. Um
problema que, nos termos do ontem no ciado na TVI,
parece ter-se tornado num verdadeiro pesadelo, agora
a desenvolver-se qual reação em cadeia. Assim nos
referiu Rui Araújo, entrevistado numa tangente por José
Alberto Carvalho no no ciário da hora do jantar.

Num dia destes, logo que disponha de um mínimo
de calma, escreverei um modelo explica vo meu, mais
estruturado, sobre o que terá estado na base deste caso
dos Papeis da Mossack Fonseca. A tal empresa que
sempre me traz ao pensamento a expressão Mossad Fon-
seca. Até porque, por razões muito fáceis de perceber, a
MOSSAD é um pouco como a histórica Bélarte: está em
toda a parte.

De tudo isto, o que acabou por sobressair foi que o
mundo ocidental, de facto, se suporta na grande crim-
inalidade das offshores. E depois, que tudo isto, tendo
vindo para ficar, só pode ser man do, de facto, com a
tolerância e o apoio da classe polí ca. Com esta manobra
dos Estados Unidos o que acaba por ver-se à evidência
é que a dita democracia se transformou, depois do fim
do comunismo sovié co e do triunfo neoliberal, numa
autên ca pantomina.

Que teria de ser assim, pois, houve quem dissesse
e a tempo e horas. Simplesmente, a classe polí ca,
aqui muito apoiada pela grande comunicação social,
entretanto tomada pelos grandes interesses, foi sempre
negando. O problema foi esta Mossack Fonseca. Agora,
muito para cá de um mínimo de erro, ficou a ver-se tudo
às claras. Sendo esta a quarta empresa mundial do setor,
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percebe-se a verdadeira razão de cada um de nós viver
acima das nossas possibilidades...

Tudo isto, como terá de compreender-se, está a gerar
uma verdadeira reação em cadeia, tentando levar, em
países diversos, os jornalistas a expor o leque de nomes
por si já conhecidos. Ora, é fácil conseguir tal realidade,
embora de um modo arriscado: um tribunal dos Estados
Unidos poderá determinar que sejam entregues os tais
triliões de informações. Simplesmente, para lá de outros
riscos, o que assim se ficaria a saber é que onde houver
gente com poder estará, com elevada probabilidade,
alguém com pilim numa ou mais offshores.

Por tudo isto, pode o leitor perceber agora que a
democracia, de facto, é uma pândega. No fundo, o que
há uns anos – já muitos – escrevi: a democracia é uma
ilusão, mas que funciona. Só que funciona cada vez
pior. Portanto, caro leitor, vá contando os dias até ao
momento em que as Nações Unidas venham a proibir as
offshores... E por falar em Nações Unidas: com este caso
da Mossack Fonseca a decorrer, reparou que António
Guterres, na sua audição de ontem, não se lhe referiu,
nem lhe foi o tema colocado?
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Regresso ao Futuro, Deser ficação e Desemprego
(2016-04-18 07:37)

| António José Leite | Deser ficação e desemprego são
provavelmente os maiores problemas que Portugal
enfrenta no momento actual, pelo que não será possível

fazer destas calamidades nacionais uma solução de
progresso e desenvolvimento!?

Convidar os desempregados que estão mesmo sem
qualquer po de esperança e em desgraça sem trabalho
e pão para se alimentarem a aprender trabalhos rurais
e integrá-los em aldeias e zonas deser ficadas. Com
beneficio também para a população local e idosa que
podia ser ajudada na sua solidão e nas tarefas que já não
pode fazer por força da idade.

Sei que é di cil juntar vontades e interesses comuns
numa causa que para muitos é um regresso ao passado
que há muito todos têm fugido, mas se pararmos um
pouco para pensar não será antes a forma de sobrevivên-
cia, de terminar com a desgraça de nada terem para
fazer, de ter um futuro digno e sem fome!?

Sim eu também estou desempregado e luto por to-
das as formas que sei e posso para ter uma vida ac va
e com o meu conforto, sozinho nunca vou conseguir
mas se juntar o meu gosto pelas zonas rurais com todos
aqueles que par lhem desta mesma ideia, com certeza
repovoar as aldeias será um regresso ao futuro.

Quem estará interessado em combater estas duas
calamidades?
Quem mudaria de uma cidade para construir um futuro
numa aldeia?
Será que vou ter muitas respostas a esta proposta?
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Programa OTL abre candidaturas para promo-
tores de projetos de curta e longa duração
(2016-04-18 07:44)

O Programa OTL abre candidaturas para promotores de
projetos de curta e longa duração, para o período de
verão, de 13 de junho a 09 de setembro de 2016.
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O OTL é um programa onde os jovens podem ocupar
os seus tempos livres, par cipar em projetos para a
comunidade, desenvolver capacidades e competências
pessoais, profissionais, sociais, dinamizar o seu espírito
empreendedor e adquirirem conhecimentos.
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Apresentação dos projetos poderá ser realizada até 6
de maio de 2016. A inscrição dos jovens par cipantes
decorre a par r de 8 de junho, até 5 dias úteis antes do
início de cada projeto. Apresentação dos projetos de
Longa Duração é de 1 de abril a 30 de setembro de 2016,
devendo os projetos ser apresentados 30 dias antes do
seu início.

Aprovação dos projetos realizar-se-á até 15 dias úteis do
inicio dos projetos. Os Promotores são Jovens monitores,
com idade entre 18 e 30 anos, formação na área do
projeto que apresentam, e uma parceria para a execução
do projeto com uma das en dades que poderão ser
Associações Juvenis inscritas no RNAJ -

[post _ad]

Registo Nacional do Associa vismo Jovem, Clubes De-
spor vos, Associações de Modalidades e Federações
Despor vas, ONG - Organizações Não-Governamentais,
IPSS - Ins tuições Par culares de Solidariedade Social,
Misericórdias e Mutualidades, Câmaras Municipais,
Juntas de Freguesia ou outras en dades privadas sem
fins lucra vos.

As candidaturas podem ser feitas em formulário próprio
através do Portal da Juventude ou nas Direções Regionais
do IPDJ, I.P. da sua área de residência.

Para mais informações os interessados poderão sempre
consultar o [2]site associado a estas inicia vas
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Uma região unida pelo teatro (2016-04-18 08:22)

Pela primeira vez a Mostra de Teatro do Douro propor-
cionou dois espetáculos em simultâneo. Este sábado, o
Teatrinho da Régua e o Auditório Municipal de Mesão
Frio foram pequenos para receber, respe vamente,
o Grupo de Teatro do Centro Cultural Lordelense e o
Teatro Fórum Bo cas.

Uma região unida pelo teatro. Foto: Associação Vale
d’Ouro Na Régua, o Grupo de Teatro do Centro Cultural
Lordelense apresentou, em estreia absoluta para esta
temporada, a comédia “Há Horas Felizes”. Além da
excelente casa registada no Teatrinho, o espetáculo ficou
ainda marcado pela homenagem da Mostra de Teatro
do Douro a Joaquim Ferreira que comemora este ano

436

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/OcuparTemposLivres/ProgOTL/Paginas/OTL-Entidadespromotoras.aspx
http://juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/OcuparTemposLivres/ProgOTL/Paginas/OTL-Entidadespromotoras.aspx
http://juventude.gov.pt/TurismoTemposLivres/OcuparTemposLivres/ProgOTL/Paginas/OTL-Entidadespromotoras.aspx


cinquenta anos de palco.
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É já o terceiro ano consecu vo que a Régua recebe este
certame numa parceria sólida entre a autarquia e a
Associação Vale d’Ouro que se deverá renovar em futuras
edições.

Já em Mesão Frio coube ao teatro Fórum Bo cas
com a comédia, também original, “Carai, valha-me Deus”,
subir a palco perante um público que não arredou pé e
encheu por completo o Auditório Municipal. Esta peça
retrata as vivências transmontanas de uma forma pecu-
liar e bastante realista. A assis r ao espetáculo, entre
outras personalidades e representantes ins tucionais do
concelho esteve o Presidente da Câmara Municipal, Dr.
Alberto Pereira.

[post _ad]

À semelhança da Régua, também em Mesão Frio os
responsáveis autárquicos e da Associação Vale d’Ouro
manifestaram vontade de que este certame con nue a
passar pela vila.

O desafio lançado pela Associação Vale d’Ouro de
se realizarem dois espetáculos em simultâneo no âmbito
da Mostra de Teatro do Douro pretendeu unir a região
em torno do teatro e da cultura produzida pelos agentes
do vale do Douro e Trás-os-Montes. No final o balanço
desta jornada dupla foi posi vo e revelou forte adesão
do público.
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Culturas de hor colas foram quase devastadas no
Vale da Vilariça (2016-04-18 09:22)

O vale da Vilariça está completamente alagado pela
intensidade das chuvas da úl ma semana, que também
obrigaram ao aumento de descargas da barragem
do Baixo-Sabor. O vale mais produ vo do Nordeste
Transmontano tem as suas culturas hor colas quase
devastadas.

Em declarações à Agência Lusa, Fernando Brás, presi-
dente da Associação de Beneficiários do Regadio do Vale
da Vilariça, disse que “90 % da zona dos hor colas foi
afetada e ainda está alagada”.
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Muitas das produções hor colas distribuídas na região, e
mesmo na zona do Porto, são daqui provenientes, tendo
estas um enorme peso na economia das populações de
aldeias como, por exemplo, Sampaio, Junqueira, Horta
da Vilariça e Foz do Sabor.

Além dos prejuízos registados nas culturas que se
encontravam já num estádio de desenvolvimento
avançado, há ainda a contabilizar prejuízos relacionados
com a destruição de infraestruturas onde se inclui alguns
componentes eletrónicos, contadores e sistema de
telegestão de rega.

[post _ad]
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Segundo Fernando Brás, citado pela Lusa, “esta área
tem sido constantemente fus gada por cheias e já não
é a primeira vez que alguns agricultores perdem tudo,
devido ao aumento do caudal da ribeira da Vilariça e do
rio Sabor”. O dirigente disse não entender a razão porque
“a EDP não atuou preven vamente”, já que se encontra
construído todo o complexo da barragem do Baixo Sabor,
precisamente naquela zona, com duas barragens, uma
mais pequena, a jusante, com capacidade de bombear
água para armazenamento na principal, a montante.

Ainda segundo a Agência Lusa, a deputada do PS por
Bragança, na Assembleia da República, Júlia Rodrigues,
disse já ter feito a comunicação da situação ao Diretor
Regional de Agricultura e Pescas do Norte, “dando-lhe
conta das legí mas preocupações e solicitando uma
avaliação técnica dos prejuízos causados pelas cheias,
tendo em vista minorar os prejuízos”.
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Misericórdia em debate na cidade de Mirandela
(2016-04-18 14:25)

“Fixar o olhar na Misericórdia” ser “sinal eficaz do agir
do Pai” será o tema de uma conferência que o Cón. Luís
Miguel Figueiredo Rodrigues, professor da Universidade
Católica Portuguesa, oriundo da Arquidiocese de Braga,
irá proferir em Mirandela no próximo dia 21 de abril.
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O tema escolhido prende-se com o Ano da Misericórdia
que desde 8 de Dezembro passado se vive a convite do
Papa Francisco sendo que a conferência terá um cunho
marcadamente pastoral.

«Procurará apresentar a todos os presentes, mas so-
bretudo aos agentes comprome dos mais seriamente
no serviço das Unidades Pastorais, uma proposta de
como olhar para a Misericórdia, numa linguagem actual
e ca vante», salienta Fá ma Pimparel, presidente da
comissão de Festas da Paróquia de Nossa Senhora da
Encarnação, en dade organizadora.

[post _ad]

A conferência procurará, ainda, contribuir para um
discernimento mais claro «sobre possíveis formas de
nós, Igreja, sermos todos, no quo diano, sinal vivo e
concreto do Amor do Pai explanado na infinitude da sua
Misericórdia», salienta a responsável.

A inicia va terá lugar no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mirandela, pelas 21h30, e contará com a
presença de Sua Excelência Reverendíssima, Senhor D.
José Cordeiro, Bispo de Bragança-Miranda.
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Alfândega da Fé recebe final distrital do Concurso
Nacional de Leitura (2016-04-18 14:51)

Na semana em que se assinala o Dia Mundial do Livro,
Alfândega da Fé recebe a final distrital do Concurso
Nacional de Leitura. No dia 20 de abril, alunos do
3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário das
escolas do distrito de Bragança reúnem-se na sede deste
concelho para a eliminatória distrital.

Esta é a 10ª edição deste concurso, promovido pelo Plano
Nacional de Leitura, em parceria com a Direção - Geral
do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, com a Rede das
Bibliotecas Escolares e com a RTP. A inicia va pretende,
de uma forma lúdica, promover o gosto pela leitura e
o conhecimento de autores de diversas gerações e de
diferentes es los literários.
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O Município de Alfândega da Fé, através da Biblioteca
Municipal, foi convidado pela Direção Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas, a organizar a 2ª fase
do concurso, a nível distrital. O encontro pretende
assumir-se como uma grande festa do livro e da leitura.
Tendo como principal obje vo o es mulo da leitura e
desenvolvimento de competências de expressão oral e
escrita dos alunos o concurso desenvolve-se ao longo
de 3 fases. A primeira decorre nas diferentes escolas do
País, a segunda é realizada a nível distrital e a terceira
fase corresponde à final nacional.

Na final distrital de Alfândega da Fé mais de 70 alunos vão
par cipar nas provas eliminatórias, compostas por uma
prova escrita e outra oral que decorrem, respe vamente,
na Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé e Casa da
Cultura Mestre José Rodrigues.
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Sónia Lavrador
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Ai que aflição (2016-04-19 07:54)

| Hélio Bernardo Lopes | Começa a perceber-se o pânico
que está a varrer as hostes da liderança do PSD. Um
pânico que começou a dar os seus frutos no recente
congresso – até já antes –, com o reconhecimento de

que a coligação que suporta o Governo de António
Costa apresenta indiscu vel consistência.

É claro que qualquer um que vesse estado atento
às conversas de rua durante a campanha eleitoral teria
percebido que a esmagadora maioria dos portugueses
estava como tantas vezes eu mesmo referi: pelas pontas
dos seus maiores cabelos com o Presidente Cavaco Silva
e com o Governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas.
O grande obje vo estratégico da grande maioria dos por-
tugueses era afastar este terno da nefanda influência que

veram sobre a vida da grande maioria dos portugueses.

Acontece que a atual coligação con nua a manter
vivos os valores de cada um dos par dos que apoiam o at-
ual Governo de António Costa. A verdade é que o mundo
é plural e nem sempre o facto de se ter razão deve levar
a um qualquer suicídio polí co em nome da coerência
em face de um conjunto de valores polí co-ideológicos.
Há muito tempo histórico pela frente.

É por esta razão, e por aquele sen mento muito
distribuído pela comunidade portuguesa durante o
tempo eleitoral, que peca por irrealismo a afirmação do
PSD sobre o Bloco de Esquerda e o PCP: estão vendidos
ao perfume do poder. O problema ultrapassou em muito
o domínio do ideológico, porque o Bloco de Esquerda
e o PCP souberam perceber o sen mento muito geral
dos portugueses, cada um com os seus valores para a
organização da nossa sociedade.

Ao recusarem um conjunto de audições parlamentares,
o que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem é evitar o
inú l espetáculo que se pretendia com as mesmas. Até
porque tudo está já hoje cabalmente esclarecido. E só se
chegou ao que se viu, porque assim o determinou uma
grande comunicação social que vive sempre carente de
sensacionalismo. E da bola nossa de cada dia, claro está.

O que esta reação do PSD veio agora mostrar é o clima
de pânico que estará a iniciar o seu desenvolvimento no
interior do par do, à medida que a coligação que suporta
o Governo de António Costa se vai mostrando tão plural
no plano ideológico como unida no mandato claro dos
portugueses, e que foi o de manter longe do poder os
dois par dos da Direita que bem desgraçaram Portugal e
a maioria dos portugueses.
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Laço humano para dizer não à violência pra cada
sobre crianças e jovens (2016-04-19 08:50)

Em abril a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
assinala o “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na
Infância”. A CPCJ local e a autarquia estão a convidar a
população para uma concentração, no próximo dia 20
de abril, no Jardim 1º de Maio, para a formação de um
laço humano.
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A concentração está a ser agendada para 20:30 horas,
e pretende ser uma forma simbólica de dizer não à vio-
lência pra cada sobre crianças e jovens. A organização
pede para que todos os que estejam interessados em
par cipar nesta inicia va que tragam uma peça de roupa
azul ves da, devendo fazer-se acompanhar de uma vela.

O programa associado ao Mês Internacional da Pre-
venção dos Maus-Tratos prevê igualmente ações de
divulgação junto de toda a comunidade e a transmissão

do filme “O Principezinho”, des nado às crianças do
pré-escolar e alunos do 1º e 2º Ciclos.
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O Amor tem química! (2016-04-19 09:06)

Quase sempre celebrado como um fenómeno espiritual,
por vezes apenas sico, o amor raramente é visto como
resultado da ação de algumas substâncias químicas
sobre o nosso cérebro.

Sem querer diminuir tão nobre sen mento, a verdade é
que o amor é um complexo fenómeno neurobiológico,
baseado em ac vidades cerebrais como o desejo, a
confiança, o prazer e a recompensa. A vidades estas
que envolvem a acção de um número elevado de men-
sageiros químicos. Assim, quando duas pessoas estão
apaixonadas, existe mesmo química entre elas!

Os cien stas já encontraram muitas relações direc-
tas entre os compostos químicos que circulam no nosso
sangue e actuam sobre o nosso cérebro e os comporta-
mentos que temos nas diversas fases do amor.

Numa primeira fase, o desejo sexual é despertado
pela circulação das hormonas sexuais, iniciada na ado-
lescência: a testosterona nos homens e o estrogénio nas
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mulheres.

A segunda fase é a fase da paixão. É a altura em
que perdemos o ape te, não conseguimos dormir e os
nossos pensamentos passam a girar apenas em volta da
pessoa amada.
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Tudo isto acontece pela acção de um outro conjunto de
compostos químicos que atuam no nosso cérebro: os
neurotransmissores, como a noradrenalina, que acelera
o bater do coração, a serotonina, que nos leva a ficar
fixados no objecto da nossa paixão e a dopamina, que
nos faz sen r felizes (e até um pouco tolos) só com um
sorriso ou um olhar.

Conseguem reconhecer os sintomas?!
Mas como ninguém consegue manter-se eternamente
neste estado de euforia, passamos à terceira fase do
amor, a fase de ligação a qual é garan da pela presença
de duas hormonas que se libertam durante o ato sexual:
a oxitocina, a chamada hormona do carinho e a vaso-
pressina, cuja presença se acredita ser indispensável para
garan r a fidelidade dos parceiros sexuais.

Estudos recentes dão também algumas pistas sobre
a forma de os homens aumentarem o interesse das suas
parceiras femininas. Mas isso é algo que não vamos
revelar aqui.

Outras moléculas com ac vidade sobre o amor
Apesar de todo o arsenal químico de que o corpo hu-
mano dispõe para garan r a aproximação entre machos
e fêmeas – e garan r a existência de ac vidade sexual – a
verdade é que é bastante elevada a procura de compos-
tos químicos que funcionem como auxiliares adicionais.
Neste grupo destacam-se – até pelo impacto mediá co
que têm recebido - os promotores do desejo sexual
(afrodisíacos), e os promotores da erecção masculina
(como o Viagra®).

É interessante referir que enquanto no caso dos homens
o problema que se procura ultrapassar é a dificuldade em
obter a erecção apesar do desejo (disfunção eréc l), no

caso das mulheres considera-se que a ‘disfunção sexual
feminina’ é a falta de desejo. Descrevem-se a seguir
quatro moléculas representa vas: o NO e o Sildenafila
(associados ao mecanismo da erecção masculina), o
Bremelano de (o primeiro afrodisíaco comprovado) e a
Nore ndrona (base da primeira pílula an -concepcional)

[post _ad]

Óxido nítrico, NO
A molécula de NO (um átomo de nitrogénio ligado
a um átomo de oxigénio) foi durante muito tempo
conhecida como um produto indesejável dos escapes
dos automóveis e um poluente com responsabilidades
na formação de chuvas ácidas. O seu papel no corpo
humano foi ignorado até 1987, quando os cien stas se
aperceberam que o NO podia ser produzido pelas células
dos vasos sanguíneos – e que quando libertado para o
interior das artérias provoca o relaxamento das células
musculares próximas, e desta forma baixa a pressão
arterial. Estes resultados permi ram compreender como
é que os comprimidos de nitroglicerina actuam no cont-
role da angina de peito. E em 1991 foi descoberto que
o NO é importante no processo da erecção do pénis: os
es mulos eró cos enviam um sinal aos nervos do corpo
cavernoso (o músculo esponjoso do pénis) para que
este liberte NO. O NO assim libertado origina o aumento
dos níveis de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) que
por sua vez, provoca o relaxamento do músculo. É este
relaxamento do corpo cavernoso que permite a entrada
do sangue e a consequente erecção.

Sildenafila
Mais conhecido como Viagra®, o Citrato de Sildenafila é
um fármaco desenvolvido nos anos 90 pelos laboratórios
farmacêu cos Pfizer, aprovado para uso no tratamento
da disfunção eréc l pela autoridade norte-americana
para os medicamentos (FDA - Food and Drug Administra-

on) em 27 de Março de 1998.

O Citrato de Sildenafila começou a ser estudado pe-
los laboratórios Pfizer no controle da hipertensão e da
angina de peito, mas na fase de testes com voluntários
estes reportaram o facto de o medicamento induzir
erecções penianas, levando a empresa a comercializá-lo
como tratamento para a disfunção eréc l. O seu mecan-
ismo de acção está fortemente relacionado com o papel
do NO na erecção. De uma forma simples, a molécula
de Silfadenila protege da degradação a molécula de
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guanosina monofosfato cíclico (GMPc), e portanto,
permite a relaxação muscular necessária à erecção.

Depois da comercialização do Viagra, outras empre-
sas farmacêu cas introduziram no mercado moléculas
inibidoras da degradação do GMPc, como o tadalafil
(Cialis®, da Eli Lilly) e o vardenafil (Levitra®, da Bayer).

Uma par cularidade interessante deste mecanismo
de acção é que ele só funciona depois de os es mulos
eró cos desencadearem a libertação de NO, ou seja,
não funciona na ausência de desejo sexual. Isto significa
que não há qualquer base química/fisiológica para a
u lização crescente do Citrato de Silfadenila, ou dos seus
análogos, como afrodisíaco (o que não quer dizer que
não possa resultar simplesmente por efeito placebo).

Bremelano de
Entre os “auxiliares” mais procurados estão os afrodisía-
cos, ou seja, os compostos químicos capazes de provocar
o desejo sexual. E é também sobre estes que estão
disseminados os maiores mitos e os maiores equívocos.
Por exemplo, os alegados efeitos afrodisíacos do pó de
corno de rinoceronte estão provavelmente ligados à
quase ex nção desta espécie. Por outro lado, o pó de
cantárida, à base do corpo triturado deste besouro, é
conhecido por provocar irritação na zona genital, mas
dificilmente se pode confundir o ardor ou comichão com
desejo sexual.

Actualmente, é na internet que se encontram com
facilidade os produtos infalíveis que deixarão as mul-
heres (ou os homens) loucas de desejo. Na verdade,
até ao início do século não exis a qualquer substância
química com efeitos afrodisíacos comprovados cien-

ficamente (incluindo o corno de rinoceronte!). Mas
no início deste século a empresa farmacêu ca Pala n
Technologies encontrou um polipep deo (ou pequena
proteína), com apenas 7 aminoácidos, inicialmente
designada por PT-141, capaz de provocar o desejo sexual
em homens e mulheres. O PT-141 desencadeia o desejo
sexual não devido a uma qualquer acção periférica, ao
nível dos órgãos genitais, mas através de uma acção ao
nível central, na região cerebral do hipotálamo, de onde
partem as respostas aos es mulos sexuais.

Em 2006, o PT-141 foi estrela numa conferência interna-
cional de sexologia, já com o nome de Bremelano de
e depois de iniciados os ensaios que permi riam a sua
aprovação para comercialização. Mas em 30 de Agosto

de 2007 a empresa reconheceu publicamente que havia
sérias preocupações da autoridade americana para os
medicamentos (FDA - Food and Drug Administra on)
rela vas ao aumento pressão arterial provocado pelo
Bremelano de. Face a este efeito secundário, em Maio
de em 2008, a Pala n Technologies acabou por anun-
ciar a desistência da produção deste composto como
afrodisíaco (embora mantenha os estudos iniciais, como
fármaco para tratamento de choque hemorrágico). No
entanto, anunciou imediatamente a intenção de apostar
num outro composto de efeitos afrodisíacos comprova-
dos, por enquanto apenas conhecido como PL-6983, que
em testes com animais revelou não provocar aumento
da pressão arterial. Pode dizer-se que aguardamos mais
“novidades excitantes” nesta área de inves gação...

Nore ndrona
Neste grupo de fármacos auxiliares merece também
ser incluída a pílula an concepcional. Embora não seja
propriamente um produto de auxílio ou es mulo à ac vi-
dade sexual, a verdade é que a pílula, ao permi r sexo
sem gravidez, contribuiu para uma verdadeira revolução
(não só sexual) na sociedade ocidental.

No entanto, a pílula an concepcional pode ter efeitos
inesperados sobre o processo de selecção dos parceiros
sexuais. De facto, no “teste das camisolas suadas”
anteriormente referido, nem todas as mulheres acer-
taram com o parceiro gene camente mais adequada
para reprodução: as mulheres que tomavam a pílula
no momento do estudo demonstram preferência por
odores correspondentes a perfis gené cos idên cos aos
seus. A explicação para este comportamento tem sido
relacionada com os efeitos das alterações hormonais ob-
servadas em fêmeas de outras espécies. Por exemplo, é
sabido que as fêmeas de rato, após engravidarem, voltam
a preferir a companhia de indivíduos gene camente próx-
imos (irmãos, pais, primos...) porque estes as protegem,
como forma de protecção dos genes da família. Embora
o paralelismo deva ser feito com reservas, é possível que
a pílula – ao simular na mulher alguns efeitos da gravidez
– induza a mulher a preferir a companhia de familiares,
ou seja, indivíduos gene camente próximos. Dada a
importância do contacto social na escolha de parceiros,
a pílula pode induzir a mulher a escolher parceiros
“errados” do ponto de vista da variabilidade gené ca.

A pílula an concepcional mais u lizada actualmente é
uma combinação de um estrogénio e um progestagénio,
para impedir o processo de maturação do óvulo (o
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primeiro) e impede que um possível ovo fecundado se
fixe no útero (o segundo).

Mas a primeira pílula contracep va oral nha como
composto base a Nore ndrona, uma molécula que tem
sido mencionada como uma das mais importantes na
história de humanidade.

Paulo Ribeiro-Claro (projecto “A Química das
Coisas”/Universidade de Aveiro)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Seis azeites da região de Trás-os-Montes e
Alto Douro entre os melhores do mundo
(2016-04-19 09:36)

O 6.º Concurso Internacional de Azeites Virgem Extra -
Prémio CA Ovibeja, elegeu 10 azeites portugueses como
os melhores do mundo. Seis são da região de Trás-os-
Montes e Alto Douro. Os prémios serão entregues no
dia 23 de Abril, às 12h00, na Ovibeja, numa cerimónia
patrocinada pelo Crédito Agrícola.

Seis azeites da região de Trás-os-Montes e Alto Douro
entre os melhores do mundo A Coopera va de Olivicul-
tores de Valpaços, CRL., Cliente do Crédito Agrícola do
Alto Douro, arrecadou a medalha de prata na categoria
“Frutado Maduro”, a medalha de bronze na categoria
“Frutado Verde Ligeiro” e uma menção honrosa na
categoria “Frutado Verde Intenso”.
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A Quinta do Crasto, S.A. recebeu o primeiro prémio
na categoria “Frutado Verde Ligeiro”. Ainda na mesma
categoria, a Trás-os-Montes Prime, Lda., Cliente do
Crédito Agrícola do Alto Douro, foi dis nguida com uma
menção honrosa. A Erta, Sociedade Agrícola, Lda., foi
dis nguida na categoria “Frutado Maduro” com uma
menção honrosa.

No concurso, que é já considerado o melhor do mundo,
o júri, composto por 42 elementos de 13 nacionalidades,
escru nou 140 amostras de oito países (62 das quais
portuguesas). Espanha arrecadou 11 prémios, Itália dois
e Grécia um. As amostras de Israel, Eslovénia, Chile e
Alemanha não ob veram dis nções.

[post _ad]

Todos os azeites premiados vão estar disponíveis na
Ovibeja, de 21 a 25 de Abril, na Arena do Azeite, local-
izada no Pavilhão Terra Fér l, para provas comentadas
por especialistas que permi rão aos visitantes conhecer
aromas, sabores e caracterís cas dos azeites de difer-
entes zonas do globo.

O Crédito Agrícola está ao lado dos produtores na-
cionais, apoiando e valorizando a produção de qualidade
num sector que tem vindo a crescer sistema camente
nos úl mos anos. De salientar que a maioria dos produ-
tores nacionais que submeteram amostras a concurso são
clientes do Crédito Agrícola, o que denota a proximidade
do único Banco coopera vo nacional a este sector de
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ac vidade.

Patríccia Soares
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Milhares de visitantes na Feira Medieval de Torre de
Moncorvo (2016-04-19 11:50)

Torre de Moncorvo regressou à idade média, nomeada-
mente ao reinado de D. Dinis, com mais uma edição da
Feira Medieval que teve lugar nos dias 8, 9 e 10 de Abril.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/feiramtorree.html
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Com o tema “D. Dinis, Poeta e Trovador” foram várias
as recriações históricas e can gas de amigo, escárnio
e maldizer interpretadas no decorrer dos três dias.
Destaque para o cortejo de chegada do Rei, que contou
com a par cipação dos Alunos do Agrupamento de
Escolas de Torre de Moncorvo e de alunos e professores
das escolas de Freixo de Espada à Cinta, Alfandega da Fé,
Vila Flor, Mirandela, Carrazeda de Ansiães e Vila Nova de
Foz Côa.

Digno de admiração foi também o espetáculo de as-
salto ao castelo, onde foi representada uma invasão
castelhana a terras de Moncorvo. Foi ainda recriado o
milagre das rosas, os desamores de D. Dinis, julgamentos
no pelourinho,

[post _ad]

um casamento medieval e jogos medievais.

Música medieval, teatro, sal mbancos, mendigos,
ciganos e demonstração de armas foram outras das
a vidades que animaram os diversos espaços da feira.

Como era habitual na época não podia faltar um
mercado medieval cons tuído por mais de 70 expos-
itores incluindo artesãos, mercadores e taberneiros.
Nas tabernas, local de convívio nos tempos medievais
puderam-se apreciar os sabores da época.

Importa ainda salientar o empenho dos comerciantes do
centro histórico em par cipar nesta viagem, ves ndo-se
a rigor e ornamentando as suas lojas e montras.

Os visitantes presentes nesta feira veram ainda a
oportunidade de conhecer várias armas de guerra
expostas, assim como os velhos o cios da época e os
diferentes acampamentos de D. Mendo, de Arqueiros e
acampamento mouro.

Esta inicia va é da responsabilidade da Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo e é caracterizada pelo envolvi-
mento de toda a comunidade local, nomeadamente
comerciantes, Agrupamento de Escolas, Agrupamento
de Escuteiros, GNR, Dragon Force Torre de Moncorvo,
Bombos Lousenses, Grupo Alma de Ferro Teatro, entre
outros. A Feira Medieval teve um balanço bastante
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posi vo, pois contou com mais de 1000 figurantes e
milhares de visitantes.

Luciana Raimundo
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Centena e meia de pessoas ligaram os Castelos
de Numão e de Ansiães através de um passeio
pedestre (2016-04-19 15:59)

As câmaras municipais de Carrazeda de Ansiães e de
Vila Nova de Foz Côa resolveram, este ano, comemorar o
dia Internacional dos Monumentos e Sí os em conjunto,
tendo para o efeito realizado um passeio pedestre
que uniu os castelos de Numão e de Ansiães, situados,
respec vamente, na margem sul e na margem norte do
rio Douro.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/passeioentrecastelos.h
tml

No passado domingo, dia 17 de abril, cerca de 150
pessoas integraram um grupo de caminheiros que par u
de Carrazeda de Ansiães com des no à localidade de
Numão para daí, e depois de uma vista guiada ao Centro
Interpreta vo e ao Castelo, calcorrearem toda a encosta
sul do vale do Douro, num percurso de 8 quilómetros
que os conduziu até ao apeadeiro do Vesúvio.
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Embarcados numa composição de comboios da CP,
o grupo dirigiu-se até à estação de Foz Tua, onde
retemperou forças e energias, numa refeição servida
num restaurante local, ficando assim preparada para a
segunda fase do percurso que culminaria na vila amural-
hada de Ansiães.

A inicia va pretendeu promover e divulgar o património
monumental dos dois concelhos ribeirinhos, fruindo,
deste modo, de toda a riqueza patrimonial e paisagís ca
que esta zona possui.

De entre o grupo de par cipantes muitas foram as
manifestações de agrado pela

[post _ad]

forma como as duas autarquias fizeram a promoção
destes dois exemplares de património classificado
existente nos seus territórios, tendo sido enaltecido a
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oportunidade da inicia va e a maneira como a história da
região que está associada a estes dois castelos medievais
foi explicada a quem neste passeio cultural par cipou.

O convívio, a informação histórico/cultural, a prá ca
de exercício sico e até a gastronomia cons tuíram os
mo vos para um dia de sã confraternização entre os
par cipantes que se deslocaram de vários pontos do
norte de Portugal, como Porto, Mirandela, Mondim de
Bastos, Vila Flor, Marco de Canavezes ou Vila Real.

O Passeio pedestre “Entre Castelos” foi uma inicia-
va da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

e da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa e
contou com a colaboração e apoio da Junta de Fregue-
sia de Numão e da Direcção Regional de Cultura do Norte.
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Apenas 13% dos portugueses preparam a reforma
(2016-04-20 07:59)

O estudo do Cetelem sobre Literacia Financeira alarga
este ano os parâmetros em análise e procura saber se
os portugueses estão, de alguma forma, a preparar

a reforma. As conclusões revelam que a esmagadora
maioria dos consumidores (81 %) não estão a fazer nada
para assegurar uma reforma tranquila.

O mesmo estudo analisa a forma como poupam os con-
sumidores que declaram estar a preparar a saída da vida
a va. Entre as diferentes alterna vas, a conta a prazo
é aquela que reúne mais adeptos (9 %), seguida pelos
PPR’s (Plano de Poupança Reforma), que conquistam 3
% dos portugueses. A percentagem de inquiridos que
recorre ao inves mento em produtos bancários, como
ações e obrigações (1 %), e ao mealheiro tradicional (0,4
%) é pra camente residual. reforma tranquila.
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«Todos idealizam uma reforma tranquila depois de
longos anos de trabalho, mas poupar para preparar um
futuro tão distante não é, na maioria das vezes, uma
prioridade imediata para os consumidores. Este estudo
revela que há ainda muito a fazer para sensibilizar as
pessoas para a necessidade de poupar ao longo da vida
de forma a garan r uma reforma sem atritos e uma
maior independência financeira. E quanto mais cedo se
começar a inves r no futuro a longo prazo, mais dinheiro
se consegue capitalizar até à idade de aposentação»,
explica Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do
Cetelem. reforma tranquila.

O estudo Cetelem sobre a Literacia Financeira foi re-
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alizado entre os dias 16 e 19 de fevereiro em colaboração
com a Nielsen, através de 500 entrevistas telefónicas a
portugueses de ambos os sexos, com idades compreendi-
das entre os 18 e os 65 anos, residentes em Portugal. O
erro máximo é de +4.4 para um intervalo de confiança de
95 %. reforma tranquila.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
reforma tranquila.
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone. reforma
tranquila.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável. reforma tranquila.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Corrida para a frente (2016-04-20 08:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Como seria de esperar, o caso
dos Papeis da Mossack Fonseca deu em pra camente
nada. E, em boa verdade, teria de ser assim, porque
a realidade ora no ciada em profusão era conhecida
desde há muito. Não era no ciada com a presente
aparência de realidade forte, mas sempre seria ele-
mentar perceber que as offshores teriam de servir para
o que agora se no cia. Por isso elas foram criadas e
man das, quase sem um protesto.

Perante estas evidências, também se compreende
que não poderia agora ir ser posto um fim nas offshores.
No lugar de serem pura e simplesmente proibidas, o
que os polí cos vão fazer é supostamente apertá-las,
digamos assim. Mas claro que se percebe que tudo não
passa de uma fuga para a frente, porque a serven a que
sempre veram irá manter-se.

A no cia de que quase uma centena de países pas-
sará a receber automa camente informação dessas
offshores é simples fachada, porque quem as comanda
só fornece o que quiser e sobre quem muito bem en-
tender. Se já com a situação das apregoadas listas VIP
em matéria financeira em Portugal é o que se no cia,
e sempre sem resultados dignos de registo, imagina-se
facilmente no que irá dar o resultado desta corrida para
a frente, a fim de manter as offshores.

Acontece que se começa já a perceber que existe
um mecanismo para pôr fim a possíveis riscos para os
visados nos Papeis da Mossack Fonseca: simplesmente
negar a propriedade de tais bens, porque tudo passará
a estar ao encargo das autoridades nacionais, sem que,
quase com toda a certeza, se chegue a um resultado
final. Se o jornalista diz frito, o visado diz assado. A vida,
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naturalmente, con nua a correr.

O que este caso dos Papeis da Mossack Fonseca
veio mostrar – foi o realmente importante – é que o
designado Estado de Direito simplesmente deixou de
exis r. Está explícito no papel e nas leis, mas o seu
funcionamento depende de quem o faça realmente
funcionar. E isto depende das pessoas. Num tempo sem
moral, com o Estado definhado e despres giado, este
acaba por ser tomado, em boa medida, pelas quadrilhas
que geraram a tal rede referida pela Procuradora-Geral
da República, Joana Marques Vidal. Uma realidade que,
com cambiantes, está por todo o lado.
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"Agora Nós": projeto de voluntariado tem candidat-
uras abertas (2016-04-20 08:23)

O IPDJ promove ação de voluntariado ao abrigo do
Programa "Agora Nós" em parceria com as Associações
ou Federações Juvenis. Esta ação tem como obje vo
proporcionar aos jovens oportunidades de conheci-
mento do mundo associa vo através de um projeto de
voluntariado.

A aquisição de competências recorrendo a metodologias
de educação não formal potencia o surgimento de novas
associações e o aumento da adesão ao movimento
associa vo.
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As associações juvenis inscritas na RNAJ, que pretendam
desenvolver a vidades enquadradas na ação , "Volun-
tariado Associa vo", devem preencher um formulário
com dados rela vos, à duração de a vidades, local de
desenvolvimento. área de intervenção, descrição das
tarefasm, definição do perfil dos voluntários e nome da
pessoa responsável pela coordenação de voluntários.

O formulário deve ser enviado por email, após preenchi-
mento, para a Direção Regional do IPDJ da área geográfica
em que se desenvolve a ação. As a vidades decorrem
entre 6 de junho e 9 de dezembro. Cada voluntário ou
voluntária realiza cinco horas diárias na sua tarefa.

[post _ad]

Uma ação pode ter vários voluntários mas, em tarefa,
simultaneamente, só pode estar um jovem, por dia.
Os jovens podem par cipar com idade compreendida
entre os 14 e os 30 anos, inscrevem-se preenchendo o
formulário e enviando-o para o email da Direção Regional
do IPDJ da área geográfica onde residem.

A apresentação das candidaturas das Associações e
Federações Juvenis vai de 12 a 29 de abril de 2016 As
inscrição de jovens é de 23 de maio até oito dias úteis
antes do inicio da ação.
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Câmara Municipal de Torre de Moncorvo assinalou
731 anos do Foral concedido por de D. Dinis a Torre
de Moncorvo (2016-04-20 08:38)

No passado dia 12 de Abril, assinalaram-se 731 anos
do Foral que D. Dinis atribuiu a Torre de Moncorvo, em
1285. A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo não
quis deixar passar a data em branco e assinalou-a com
a implantação dos brasões das freguesias na Rua do
Concelho.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/brasoesjuntaTM.html
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Uma vez que foi esta carta de foral que concedeu nova
sede e nova designação ao Concelho de Torre de Mon-
corvo, a autarquia resolveu comemorar os seus 731 anos
com as freguesias do concelho.

Presente na cerimónia esteve o Vice-Presidente da
Câmara Municipal e Torre de Moncorvo, Victor Moreira,
que leu umas breves palavras deixadas pelo Presidente
da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno
Gonçalves, e que descerrou a placa de inauguração na
presença de todos os representantes das freguesias.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
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Nova estratégia para o combate à Obesidade e Dia-
betes po 2 (2016-04-20 08:49)

Estudo desenvolvido na Universidade de Coimbra revela
nova estratégia para o combate à Obesidade e Diabetes

po 2.

Raquel Seiça Um estudo pioneiro desenvolvido ao longo
de dois anos na Universidade de Coimbra (UC), dis n-
guido agora com o Prémio Nacional de Diabetologia,
no valor de 20 mil euros, atribuído pela Sociedade
Portuguesa de Diabetologia, permi u estabelecer as
relações da irrigação do tecido adiposo com a obesidade
“não saudável” e a diabetes po 2.
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Pela primeira vez, uma equipa de inves gadores, do
Laboratório de Fisiologia, Ins tuto de Imagem Biomédica
e Ciências da Vida (IBILI) da Faculdade de Medicina e do
Ins tuto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS)
da UC (coordenados, respe vamente, pelos Professores
Raquel Seiça e Miguel Castelo-Branco), avaliou in vivo
(em rato) a eficácia da Ressonância Magné ca no estudo
dos efeitos da glicação na irrigação e na expansão do
tecido adiposo e suas consequências locais e sistémicas.

A formação de produtos de glicação avançada ocorre na
diabetes mellitus, em relação com o aumento da glicose

[post _ad]

no sangue, mas também pode ser consequência da
ingestão destes produtos, presentes nomeadamente
na denominada “dieta de cafetaria” (p. ex., alimentos
processados, ricos em açucares e sujeitos a temperaturas
elevadas como os fritos).

Sabendo que o tecido adiposo tem a capacidade de
armazenar o excesso de energia ingerida, expandindo-se
de forma quase ilimitada, e impedir a acumulação
nociva de gordura noutros locais como o gado, os
inves gadores quiseram perceber a relação entre a
irrigação do tecido adiposo e a acumulação de produtos
de glicação avançada, e o envolvimento deste processo
no desenvolvimento da obesidade “não saudável”,
colocando a hipótese de os produtos glicados alterarem
a microcirculação do tecido adiposo e a sua expansão
adequada, comprometendo desta forma a sua função.

Foram estudados três grupos de ratos normais: ao
primeiro grupo foi administrado um produto glicado,
o segundo foi alimentado com dieta gorda (rica em
triglicerídeos) e o terceiro grupo foi sujeito à combinação
de ambos (produto glicado e dieta gorda). Observou-
se que a acumulação de produtos glicados provoca
diminuição da irrigação do tecido adiposo e a dieta
gorda, isoladamente, induz expansão do tecido adiposo;
mas é a associação da glicação e da dieta gorda que
altera a função do tecido adiposo conduzindo a insulino-

resistência local e sistémica.

A inves gação mostrou que na expansão do tecido
adiposo que ocorre na obesidade, mais do que a
hipertrofia (aumento de volume) das células adiposas,
anteriormente associada aos distúrbios da função deste
tecido, são as alterações microvasculares e da irrigação
do tecido adiposo, causadas pela glicação, que levam
à perda da sua função com consequências locais e
metabólicas sistémicas como aumento dos níveis sanguí-
neos de glicose e lípidos.

Ou seja, «a acumulação de produtos glicados poderá
estar envolvida no desenvolvimento da obesidade “não
saudável”, fortemente associada à pré-diabetes e à
progressão para diabetes po 2», explica a coordenadora
do estudo, Raquel Seiça.

Os resultados desta inves gação, nota a Catedrá ca
da FMUC, «revelam ainda que a Ressonância Magné ca
pode ser uma técnica promissora na deteção e prevenção
destas alterações, possibilitando ainda desenhar estraté-
gias terapêu cas que melhorem a função microvascular
do tecido adiposo e previnam a obesidade “não saudável”
e as suas complicações como a diabetes po 2».

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Nos úl mos três anos a autarquia de Bragança re-
duziu a dívida em 24,64% (2016-04-20 10:28)

São os úl mos dados oficiais fornecidos pela Câmara
Municipal de Bragança. Nos três úl mos anos a autar-
quia reduziu a dívida em 24,64 %.
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Entre 2013 e 2015, o Município de Bragança reduziu em
2,89 milhões de euros o volume total da sua dívida (24,64
por cento). Só no ano passado, a dívida desceu cerca
de 14 por cento, num montante global de 1,48 milhões
de euros. "Esta diminuição da dívida reflete a gestão
financeira do Execu vo pautada pelo rigor, contenção
e disciplina orçamental, garan ndo a sustentabilidade
e equilíbrio das contas municipais", refere uma nota de
imprensa do município.

Registou-se, ainda, uma redução do prazo médio de paga-
mentos aos fornecedores para 19 dias, contribuindo para
a recuperação da economia. Em termos patrimoniais, o
Balanço da autarquia sofreu um incremento global de
540 mil euros, face a 2014.

O resultado líquido do exercício económico de 2015
é de 4,17 milhões de euros. Os dados constam do
Relatório de Contas e Gestão de 2015, documento que
será subme do à apreciação da Assembleia Municipal na
próxima reunião agendada para dia 29 de abril.

212.450 euros vão ser transferidos para as Fregue-
sias e Uniões das Freguesias

O Execu vo Municipal também aprovou, em Reunião de
Câmara realizada em de 18 de abril de 2016, a transfer-
ência de apoios financeiros para as Freguesiase e União
das Freguesias de Gondesende, Gostei, Macedo do Mato,
Mós, Quintela de Lampaças, Rabal, Rebordãos, Parada e
Faílde, S. Julião de Palácios e Deilão, Carragosa, S. Pedro
Serracenos e Zoio, no montante global de 212.450,00
euros, para financiar a execução de várias obras.

O objec vo, segundo os responsáveis, é melhorar
"a qualidade de vida dos cidadãos residentes no meio
rural e promotoras de maior coesão territorial e social",

refere fonte autárquica.
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Maio, mês do Coração: Doentes com Insuficiência
Cardíaca têm em média mais quatro patologias rel-
evantes (2016-04-21 07:33)

A Insuficiência Cardíaca (IC) é um problema de Saúde
Pública em Portugal e é uma síndrome com elevada
morbilidade e mortalidade. Em Maio assinala-se o
Mês do Coração e a Sociedade Portuguesa de Medicina
Interna (SPMI) lembra que os doentes com IC têm
sempre outras condições médicas associadas.

Um registo ibérico de IC realizado em vários Serviços de
Medicina Interna mostra que em média estes doentes
tem mais quatro patologias relevantes, daí a abordagem
sistémica desta doença cardíaca ser fundamental para
um tratamento adequado.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

452



Os doentes com IC são geralmente idosos e frágeis,
de estratos socioeconómicos mais desfavorecidos e
com várias doenças em simultâneo, como a doença
respiratória crónica, a diabetes a anemia e as arritmias.
Todos estes fatores fazem destes doentes uma população
par cularmente vulnerável. Paulo Be encourt, internista
e especialista no tratamento da IC, afirma que “a insufi-
ciência cardíaca é a causa mais comum de internamentos
médicos na população com mais de 65 anos. Sempre que
um doente com IC necessita de internamento hospitalar
este representa um sinal de alerta para o médico de que
a sua condição clínica está a evoluir desfavoravelmente”.

[post _ad]

“Sabemos hoje que o uso adequado de diversas terapêu-
cas em doentes com insuficiência cardíaca leva a uma

redução da necessidade de internamento hospitalar.
Se conseguirmos reduzir o número de internamentos
provocados por esta patologia saberemos que estamos
no bom caminho, no sen do em que ele espelha a
melhor acessibilidade dos doentes ao melhor tratamento
que estes doentes podem ter”, refere o especialista.

Rela vamente aos sintomas de alertas da IC, Paulo
Be encourt explica que “a IC é uma condição que tem
sintomas que são muito par lhados com outras patolo-
gias, nomeadamente a doença respiratória obstru va
crónica (DPOC). O cansaço a falta de ar, por exemplo,
comuns à DPOC, estão entre os sintomas mais comuns
nos doentes com IC. Os doentes que tenham fa gabili-
dade e falta de ar deverão ter acompanhamento médico
que irá iden ficar qual a causa para estes sintomas que
podem ser muito limitantes e condicionantes de redução
da qualidade de vida”.

O principal problema que a IC apresenta hoje em
dia é a incapacidade e a redução da qualidade de vida,
uma vez que nas úl mas décadas tem havido uma
redução muito significa va da mortalidade associada à IC.
A sua prevalência em Portugal varia entre 1,36 por cento
no grupo etário dos 25 aos 50 anos e 16 por cento acima
dos 80 anos. Prevê-se que vá aumentar em 50 a 75 por
cento até 2030, devido ao envelhecimento progressivo
da população.
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Vergonha não chega (2016-04-21 07:41)

| Hélio Bernardo Lopes | O grande desenvolvimento
das comunicações permi u que se visse, certamente
por todo o mundo, a recente sessão da Câmara dos
Deputados do Brasil, em que foi votada a des tuição de
Dilma Rousseff. E o que pôde ver-se foi uma verdadeira
sessão de loucura.

Obje vamente, o inenarrável. Nenhum de nós, se
pretender contar o que viu a alguém, consegue encontrar
um modo adequado de transmi r a inenarrável sucessão
de comportamentos que puderam ver-se naquele ambi-
ente verdadeiramente desvairado.

Sabe-se agora que, de facto, se tratou de um com-
portamento simplesmente comandado por interesses
polí cos da Direita brasileira e, com toda a certeza,
mundial. Uma sessão que bem poderia ter do algo de
similar em Angola, embora de um modo adequado à
situação existente neste país, diferente, obviamente, da
brasileira.

Se em tempos a OTAN, sob o comando dos Estados
Unidos e da Extrema-Direita mundial, pôs em marcha a
Estratégia de Tensão, operando atentados à bomba em
algumas das cidades europeias, agora o que se opera é a
Estratégia do Caos, à luz da doutrina exposta em livro por
um académico norte-americano de uma mui pres giada
universidade do país.
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Como facilmente se percebe já hoje, a democracia
está reduzida a nada. A situação de pensamento único,
com a quase completa desvalorização da vida, conduziu
o mundo ao estado que todos vão podendo ver. Natural-
mente, a miséria acabaria por gerar uma revolta ín ma
no seio das pessoas a ngidas pelo desprezo do poder,
hoje realmente comandado pelos grandes interesses
financeiros, sem é ca nem controlo. Basta ver o que está
a passar-se com a deportação maciça de refugiados para
a Turquia, ou o famoso caso da Mossack Fonseca, que
apenas veio pôr a nu o que sempre se havia conhecido. A
verdade, como já se sabe agora, é que tudo vai con nuar
na mesma.

Durante muito tempo pensou-se que uma alternân-
cia por via democrá ca poderia dar aos acontecimentos
um outro rumo, mas a verdade é que casos par culares
diversos já deram para perceber que, por aí, nada se
mudará. Há muita gente, no seio da classe polí ca dos
países, que realmente se encontra envolta no mecanismo
mundial que tem vindo a trazer a pobreza a povos de
toda a parte. Sobra, pois, o potencial de revolta ín ma
dos cidadãos.

Acontece que existe a memória, bem como a cria vidade,
pelo que o recurso ao golpe de Estado militar caiu em
desuso. E foi aqui que veio encaixar-se o pensamento do
tal académico norte-americano: aproveitar o potencial
de descontentamento existente para, por via interna, op-
erar os tais golpes de Estado que outrora eram operados
pela força militar. Foi o que se deu agora no Brasil e o que
esteve à beira de ter do lugar em Angola. E foi o que
teve lugar nas ditas primaveras árabes. Como pôde já
ver-se em todos os lugares em que esta metodologia foi
aplicada, o que sobreveio foi ainda pior que o que estava.

Neste caso do Brasil ele é importante por duas razões. Por
um lado, porque mostra que é possível des tuir alguém
eleito por via da atribuição de crimes nunca pra cados
nem alvo de acusação pelas autoridades competentes.
Por outro lado, este caso brasileiro tem todo o potencial
para se desenvolver pela generalidade dos países da
América La na, desde que nestes esteja presente um
Governo que apoie reformas que vão ao encontro da
sa sfação de direitos essenciais da generalidade dos seus
povos.

O que agora pôde ver-se em direto, e que tem vindo
a desenvolver-se ao longo do tempo, suporta-se nisto
mesmo e cons tui a prova mais cabal de que a democ-

racia, de facto, só serve se for a Direita a dispor do
poder. Pude já referir, por diversas vezes, que foi isto
mesmo que expliquei a um conhecido meu no dia que
se seguiu ao caso dos acontecimentos do Cemitério de
Santa Cruz, em Timor. É bom não esquecer que, em
dado momento, no primeiro mandato de Obama, Donald
Trump chegou a ques onar se o presidente era, de facto,
norte-americano, ou apenas um naturalizado. Tudo
passou a valer.

A razão do potencial deste mecanismo – o tal cri-
ado pelo académico norte-americano – reside no grande
descontentamento das populações do mundo em face
da pobreza gerada pelo atual modelo imposto pelo
neoliberalismo e pela globalização. Essa vasta energia de
descontentamento acaba por ser canalizada para as ruas
ou para uma meia dúzia de criminosos que se suporte na
mesma.

O que agora se pôde ver no parlamento brasileiro
não pode ser qualificado de vergonha, porque este
conceito é manifestamente insuficiente. É, de facto,
um verdadeiro golpe de Estado, mas operado à custa
da tolerância de enorme parte da população brasileira,
completamente desinteressada com o facto de estar
a maior parte dos acusadores de Dilma envoltos em
processos judiciais. Vergonha já não chega.
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“Chaves D’Aurora” (2016-04-21 08:13)
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Em “Chaves D’Aurora”, Raimundo Alberto convida o
leitor a se transportar até aos anos 1912-1926, para
acompanhar as peripécias de uma saga familiar, in-
spirada em factos reais, ocorridos em Trás-os-Montes
(Portugal) e na Amazónia brasileira.

O autor, de ascendência materna aveiro-flaviense,
nasceu em Belém do Pará, em 1944, e mora no Rio de
Janeiro desde 1966. Os originais do romance foram
totalmente escritos em Chaves, Trás-os-Montes, onde
Raimundo passou mais de dois meses recolhendo dados,
conversando com os moradores e pesquisando, entre
outros temas, os ciganos e suas tradições, as aparições
em Fá ma, a Segunda Guerra Mundial, as lutas dos
republicanos flavienses contra os monarquistas, vindos
de Verín, a Pneumónica, além de lendas e mitos region-
ais. Tudo isso forma um contexto histórico e social que

envolve a família Bernardes (nome fic cio).

Sobre o livro
Mesclando os fic cios Bernardes de um clã verdadeiro,
com personagens imaginárias, ou extraídas de lendas
urbanas, essas vidas se entrelaçam com eventos históri-
cos, tais como as incursões monárquicas a Chaves,
as aparições em Fá ma, a Primeira Guerra Mundial,
a Pneumónica (Gripe Espanhola) e outros registros
pitorescos, colhidos em jornais da época, além de mitos,
crendices, jogos e costumes transmontanos. Em Belém
do Pará, abordam-se as reformas urbanas, no apogeu
do comércio da borracha, as óperas no Teatro da Paz
e o Círio de Nazaré (a protagonista real nasceu em um
domingo de Círio).

“Chaves D’Aurora” conta a história de amor entre
uma jovem recatada, de boas posses e um cigano
também rico, mas volúvel, que se torna proibida, face
os preconceitos e as tradições de ambos os clãs, o que
poderá conduzir a um desenlace não fatal, mas, de algum
modo, trágico. No entanto, convicta dos sen mentos
de seu amado, a jovem perseguirá, até à exaustão, a
esperança de um final feliz.

O romance também apresenta uma curiosidade tex-
tual: o autor pesquisou nos dicionários, quase que
inteiramente, palavra por palavra do texto, de modo
a perseguir uma escrita na qual a maior parte delas
sejam comuns aos dois falares, o brasileiro e o lusitano.
Restaram apenas alguns termos de expressões locais do
nosso idioma, diferenças que se notam entre regiões de
qualquer um dos países lusófonos.

Sobre o autor
Raimundo Alberto é ator, poeta e dramaturgo, com
vários espetáculos encenados e premiados. Sua mais
recente atuação foi em “O Mercador de Veneza”, de
William Shakespeare, no Rio, entre 2013 e 2015.

Dentre as suas mais de 30 peças, várias levadas ao
palco na forma de montagens ou leituras drama zadas,
estão “O Campeonato dos Pombos”, prêmio e edição
do Serviço Nacional de Teatro, em 1974; “A Úl ma
Pastorinha”, prêmio MINC-Brasil 2001; “Águas de Oxalá”
(Seleção Brasil em Cena – CCBB, 2008); e “Próximo Ato,
Suspense”, publicada em antologia do ICCG / FUNARTE /
Editora Teatral, Rio, 2009.

Em 2014, foi o homenageado do ano no V Seminário
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de Dramaturgia Amazônida, promovido pelo Centro de
Artes e Ciências da Universidade Federal do Pará.

Bacharel em Literaturas Brasileira e Portuguesa (UFRJ,
1978). Como compositor musical (letrista), par cipou
do CD “Bonde Folia”, da Orquestra Popular Céu na
Terra, Prêmio TIM de Música 2008. Atual presidente do
Ins tuto Cultural Chiquinha Gonzaga, foi diretor da SBAT
- Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e da ALTAAC
– Associação Livre de Trabalhadores em Artes Cênicas.
Poeta, fez parte da Antologia Poesia do Grão-Pará,
organizada por Olga Savary, Rio,2001.

Título: Chaves D’Aurora
Autor: Raimundo Alberto
Edição: Chiado Editora
[1]Comprar online
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Fundação da Juventude atribui mais de 6000€ a pro-
jetos cien ficos inovadores (2016-04-21 08:21)

Para os melhores projetos há mais de 6.000€ em prémios
e a oportunidade de par ciparem em certames inter-
nacionais com os trabalhos das mais variadas áreas
de estudo: Biologia, Ciências da Terra, Ciências do
Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Econo-
mia, Energia/Eficiência Energé ca, Engenharias, Física,
Informá ca/Ciências da Computação, Matemá ca ou
Química.
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A par cipação é aberta a estudantes do ensino básico,
secundário ou primeiro ano do ensino superior, com
idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos, desde
que tenham um projeto/trabalho cien fico inovador que
tenha sido concluído antes da entrada no ensino superior.

Desenvolvido pela Fundação da Juventude desde
1992, o Concurso para Jovens Cien stas e Inves gadores
tem como obje vos promover os ideais da cooperação e
do intercâmbio entre jovens cien stas e inves gadores
e es mular o aparecimento de jovens talentos nas
áreas da Ciência, Tecnologia, Inves gação e Inovação.
«O Concurso para Jovens Cien stas e Inves gadores
é uma das fortes apostas da Fundação da Juventude
na promoção da ciência e da tecnologia bem como do
espírito empreendedor junto dos jovens estudantes.
Entendemos que é uma forma de es mular os jovens
pré universitários a apostarem nas áreas STEM (ciência,
tecnologia, engenharia e matemá ca) consideradas hoje,
e na próxima década, as áreas de maior empregabilidade,
tanto a nível nacional como internacional», acrescenta
Ricardo Carvalho, Presidente Execu vo da Fundação da
Juventude.

A avaliação e a seleção dos trabalhos cabe a um Júri
designado pela Ciência Viva - Agência Nacional para Cul-
tura Cien fica e Tecnológica, o qual integra professores
e inves gadores de reconhecido mérito das diferentes
áreas cien ficas envolvidas, para além de representantes
da Fundação da Juventude, da Ciência Viva, da Direção
Geral da Educação do Ministério da Educação, Agência
para a Energia e da Agência Portuguesa do Ambiente.

A lista de projetos selecionados para estarem pre-
sentes na 10ª Mostra Nacional de Ciência, que decorre
nos dias 30 de maio e 1 de junho, no Museu Nacional de
História Natural e da Ciência, em Lisboa, será publicada
no website do Concurso até meados de maio.
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[post _ad]

Promovido pela Fundação da Juventude com o apoio
do Museu da Eletricidade, Fundação EDP, Direção Geral
de Educação, Ciência Viva, Fundação Luso-Americana
de Desenvolvimento, Astrazeneca, Porto Editora, Adene,
Lipor, MEO, Intel, Pousadas da Juventude e Cartão Jovem,
o Concurso pretende incen var um espírito compe vo
nos jovens, através da realização de projetos/trabalhos
cien ficos inovadores. A submissão de trabalhos deve
ser feita até 22 de Abril através do formulário disponível
em www. uventude.pt/jcien stas2016.

Sobre a Fundação da Juventude:
A Fundação da Juventude é uma ins tuição privada,
de interesse público, sem fins lucra vos, focada na
Formação, Empreendedorismo e apoio ao Emprego
Jovem. Foi criada por escritura notarial a 25 de setembro
de 1989, pela mão de 21 ins tuições públicas e privadas
e declarada ins tuição de u lidade pública, em março de
1990. De âmbito nacional, a Fundação da Juventude tem
Sede na cidade do Porto e uma Delegação na Região de
Lisboa e Vale do Tejo.
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Ciclos de palestras sobre os recursos geológicos de
Trás-os-Montes e Alto Douro (2016-04-21 08:31)

Ciclos de palestras sobre Recursos geológicos da região
de Trás-os-Montes e Alto Douro vão realizar-se durante
o mês de abril na vila de Torre de Moncorvo. A inicia va
resulta de uma parceria entre o Ins tuto Politécnico de
Bragança, a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, a
Agência Nacional Ciência Viva e o Museu do Ferro & da
Região de Moncorvo.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

São dois os ciclos de palestras sobre o tema dos recurso
geológicos na região, iniciando-se o o primeiro ciclo já
amanhã, dia 22 de abril, às 10h00, no Museu do Ferro &
da Região de Moncorvo.

As palestras serão efetuadas no âmbito dos Laboratórios
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de Par cipação Pública, uma inicia va do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, como forma
de valorizar o conhecimento no Nordeste Transmontano.

As comunicações enquadram-se também no âmbito
do Curso Técnico Superior Profissional (CTESP) de
Prospeção Mineral e Geotécnica, lecionado pelo IPB em
Torre de Moncorvo, e serão abertas a todos as pessoas
interessadas.
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Nova Marca Bragança no Top 30 nacional
(2016-04-21 08:38)

Um ano e três meses após o lançamento, a nova Marca
Bragança integra, pela primeira vez, o Top 30 nacional
das marcas municipais mais valiosas, registando uma
subida de 11 posições rela vamente a 2015.

Esta é a conclusão do estudo “Portugal City Brand
Ranking 2016” publicado, ontem, pela Bloom Consult-
ing, que mede a atra vidade dos 308 Municípios nos
seus públicos-alvo de Negócios (Inves mento), Visitar
(Turismo) e Viver (Talento), mediante a análise de um
conjunto de importantes variáveis.
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[1]Consulte a tabela de preços

No ranking da Região Norte, no universo dos 86 Mu-
nicípios, Bragança assume a 11.ª posição, subindo dois
lugares rela vamente a 2015 e seis posições na dimensão
negócios, sendo a marca com melhor desempenho na
sub-região de Trás-os-Montes e Alto Douro.

"Estes resultados validam a nova estratégia de de-
senvolvimento económico e marke ng territorial que
está a ser implementada pelo Município de Bragança,
orientada para a criação de novos fluxos turís cos e cap-
tação de inves mento (nacional e estrangeiro), geradores
de riqueza e emprego", refere fonte da autarquia.
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Treta (2016-04-22 08:03)

| Hélio Bernardo Lopes | Num dia destes a líder do Bloco
de Esquerda salientou que trabalho voluntário é uma
treta, porque se é trabalho, tem que ter contrato. E
completou com grande acerto: voluntariado é o que
as pessoas podem fazer depois de terem um contrato
de trabalho semanal, quando se querem dedicar a
outra a vidade, o que se cons tui num eviden ssima
realidade.

Vão passados uns bons anos, ao redor do surgimento
da crise mundial nascida nos Estados Unidos, quando
por aqui começou a surgir a defesa do voluntariado. De
um modo muito geral, através de concidadãos ligados à
Igreja Católica ou a ins tuições com ligações históricas
a esta. Uma realidade que me levou, então, a chamar a
atenção para a armadilha do voluntariado: aos poucos,
os voluntários iriam subs tuir a força de trabalho con-
tratada, permi ndo maiores lucros às ins tuições que
os u lizavam e gerando um desemprego crescente na
sociedade portuguesa. Bom, sabemos o que acabou por
ter lugar...

Nos dias de hoje, como facilmente se percebe, o
trabalho voluntário terá sempre que fortalecer a pre-
cariedade laboral. Uma realidade hoje muito dominada
pelas empresas que gerem o trabalho temporário. Refere

a líder do Bloco de Esquerda que tais empresas têm
aumentado a sua faturação a um ritmo anual, para lá do
facto de que tal realidade bem poderia ser operada pelos
centros de emprego. É uma realidade.

Quando a grande maioria dos portugueses rechaçou a an-
terior Maioria-Governo-Presidente, ela estava desejosa,
e esperançada, em que um Governo liderado pelo PS de
António Costa, para mais suportado também no Bloco
de Esquerda, PCP e Verdes, pusesse um fim paula no na
realidade da exploração do valor do trabalho que aquela
força polí ca havia posto em vigor em Portugal e com
uma intensidade nunca vista até então.

Para já, faltam passos visíveis neste sen do. É ver-
dade que ainda passou pouco tempo de governação,
mas mesmo que apenas ao nível da linguagem é essen-
cial serem dados sinais de esperança com vista a uma
sociedade mais justa e humana. Com trabalho precário,
como se sabe de há muito, o que sempre acabará por
sobrevir é a revolta ín ma dos cidadãos e uma queda
forte na a tude cole va de promoção das empresas,
dos seus produtos e do próprio País. Obje vamente, o
voluntariado, tal como defendido hoje pela Direita, é
uma treta. Mesmo uma forma simplória de exploração
escravizante.
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Carrinhos de Rolamentos foram atracção em Torre
de Moncorvo (2016-04-22 08:37)
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No passado dia 10 de Abril, decorreu em Torre de
Moncorvo a 5ª prova do Campeonato Nacional de
Carrinhos de Rolamentos 2016.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/rolamentos2016.html
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Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

O percurso com uma extensão de 1Km iniciava na
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, seguia pela
rua das Aveleiras e terminava na Rua das Carmelitas.
Par ciparam nesta prova 34 pilotos oriundos de todos os
pontos do país que se aventuraram na magnífica pista de
asfalto.

A compe ção estava dividida em 4 categorias: classe A,
tradicional, alterados e Tuning. Os vencedores da classe A
foram Luís Almeida, Hernâni Fernandes e Raul Fernandes,
da tradicional Luís Ferreira, André Seca e Duarte Silva,
dos alterados Eduardo Santos, Bruno Mortágua e Carlos
Dias e da prova tuning Basílio Ferreira e Filipa Ferreira.

[post _ad]

Como o evento decorreu durante a Feira Medieval foi
criada uma prova para carrinhos medievais com prémio
para o carro mais rápido e para o piloto com o melhor
traje medieval.

Foi de consenso entre os pilotos que a pista de Torre de
Moncorvo era excelente reunindo todas as condições
para a prá ca da a vidade, não esquecendo a beleza
paisagís ca em que a mesma está inserida bem como a
animação medieval que decorreu no fim de semana que

ocorreu a prova.

Luciana Raimundo
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Campos de Trabalho Internacionais para o ano 2016
já têm as inscrições abertas (2016-04-22 08:54)

Estão abertas inscrições para os Campos de Tra-
balho Internacionais, a realizar em Portugal e no
estrangeiro.Trata-se de um programa de intercâmbio
para jovens onde se pode conviver e desenvolver ac vi-
dades com rapazes e raparigas de diferentes países.

PUB
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[1]Consulte a tabela de preços

Os Campos de Trabalho Internacionais (CTI) realizados
no estrangeiro, inserem-se num programa de inter-
câmbio de jovens de diferentes países, com vista ao
reconhecimento das diferentes iden dades culturais e à
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consciencialização do mosaico cultural mundial.

Nos CTI, os jovens voluntários podem par cipar em
ac vidades como Arqueologia, sócio-comunitária,
restauro e valorização do património histórico-cultural,
ambiente e outras áreas de reconhecido interesse.

Os CTI dirigem-se a jovens portugueses e estrangeiros
residentes em território nacional, com idades entre
os 18 e os 30 anos, decorrem maioritariamente nos
meses de Verão e têm a duração máxima de 15 dias. os
interessados Poderão encontrar todos esses campos de
forma mais resumida, e outros não incluídos no [2]site
da inicia va .

Para obter informações e efectuar inscrições, os in-
teressados poderão consultar o [3]Portal da Juventude
ou uma qualquer Loja Ponto JÁ do Ins tuto Português do
Desporto e Juventude do distrito de Bragança.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. http://www.workcamps.info/
3. http://www.juventude.gov.pt/

Consórcio Norte Natural pretende fomentar o Tur-
ismo de Natureza da Região Norte (2016-04-22 09:00)

Realizou-se no passado dia 8 de abril, no Centro de Inter-
pretação das Pedras Parideiras, na Serra da Freita, em
Arouca, a assinatura de um protocolo que que ins tuiu o
Consórcio Norte Natural Turismo de Natureza da Região
Norte. O objec vo é a valorização dos tesouros naturais
nortenhos na a vidade turís ca, propondo-se gerir e
operacionalizar a estratégia no turismo de natureza.

Consórcio Norte Natural pretende fomentar o Turismo
de Natureza da Região Norte O consórcio conta com 15
en dades e é liderado pelo Turismo do Porto e Norte de
Portugal (TPNP). Estão ainda envolvidos o Ins tuto de
Conservação da Natureza e das Florestas, a Agência de
Desenvolvimento regional do Vale do Tua, a Associação
de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da
Peneda-Gerês, a Associação de Desenvolvimento Rural
Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira,
o Geopark de Arouca, o Geoparque Terras de Cavaleiros,
a Associação Parques com Vida que é liderado pelo
actual presidente da Junta de Carviçais, Francisco Vaz, a
Associação de Turismo de Natureza e Animação Turís ca,
as comunidades intermunicipais das Terras de Trás-os-
Montes, do Alto Minho, do Tâmega e Sousa e do Douro,
a Coopera va de Turismo de Natureza e a Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro. nortenhos na a vidade
turís ca, propondo-se gerir e operacionalizar a estratégia
no turismo de natureza.
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[1]Consulte a tabela de preços

A nova composição de cooperantes pretende dinamizar o
turismo, com par cipação de atores públicos e privados
da região Norte. Com a consolidação da a vidade, a
união pretende beneficiar a economia local. O turismo
de natureza vai ser trabalhado como produto estratégico,
a vidade onde a marca PORTOENORTETEM vai atuar.
O Norte Natural propõe-se ainda a integrar a rede de
des nos que são dis nguidos com a “Carta Europeia de
Turismo Sustentável” (CETS) em contexto internacional.
nortenhos na a vidade turís ca, propondo-se gerir e
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operacionalizar a estratégia no turismo de natureza.

O consórcio conta com estruturas como o Parque
Nacional na Peneda-Gerês, quatro parques naturais, dois
geoparques em Arouca e em Terras de Cavaleiros, 19
sí os de interesse comunitário da Rede Natura 2000,
duas reservas da biosfera transfronteiriça, duas pais-
agens culturais Património da Humanidade e ainda seis
espaços reconhecidos com a Carta Europeia de Turismo
Sustentável – Peneda-Gerês, Montesinho, Alvão, Douro
Internacional, Montanhas Mágicas e Alto Minho.
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Projeto do Centro de Alto Rendimento de Remo do
Pocinho foi novamente dis nguido (2016-04-22 09:43)

O Projecto para o Centro de Alto Rendimento de Remo
no Pocinho, da autoria do arquitecto Álvaro Fernandes
Andrade, foi novamente dis nguido e desta vez venceu
o Prémio Nacional do Imobiliário 2016 na categoria
‘Equipamentos Colec vos’.

O equipamento está-se a transformar num edi cio
icónico da região ao nível da arquitectura contem-
porânea, tendo sido um projeto dis nguido com vários
prémios, onde se incluem o prémio internacional ECOLA,
uma Menção Especial do Júri no 2015 Archi zer A+
Awards, esteve nomeado para o prémio alemão de
design, na categoria de “excelente design de comuni-
cações”, e foi uma das obras finalistas ao Prémio Europeu
de Arquitectura Contemporânea Mies van der Rohe 2015.
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O seu autor, o arquitecto Álvaro Fernandes Andrade,
é inves gador do Centro de Estudos de Arquitectura
e Urbanismo (CEAU) da Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto (FAUP) e foi docente da FAUP
entre 1999 e 2012,

O Prémio Nacional do Imobiliário é um concurso,
organizado pela revista Magazine Imobiliário, que
dis ngue desde 1997 “a qualidade e a inovação da
promoção imobiliária”, conforme refere o Regulamento
do Concurso.
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Caminhada Solidária 2016 em Carrazeda de Ansiães
(2016-04-22 09:58)

A Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães em
parceria com a Liga Portuguesa contra o cancro, e como
apoio da Junta de Freguesia de Carrazeda de Ansiães,
vai realizar no dia 8 de Maio, pelas 9h00, a “Caminhada
Solidária 2016”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Esta inicia va tem como objec vo a angariação de
fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro através
do pagamento de uma inscrição de 3 euros, revertendo
o valor apurado, na integra, para esta ins tuição.

A Caminhada Solidária 2016 percorrerá uma distân-
cia de aproximadamente 12 quilómetros, par ndo do
CITICA, com passagens pela Junta de freguesia de Car-
razeda de Ansiães, Luzelos, Marzagão, Zona de Lazer das
Piscinas Municipais Descobertas, Fraga das Ferraduras e
terminando na Praça do Município.

As inscrições nesta inicia va deverão ser efectuadas
até ao dia 5 de Maio na Loja Intera va de Turismo de
Carrazeda de Ansiães, através do email lit@cmca.pt ou

do telefone 278 098 507.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Locomo va histórica Mallet que estava esta-
cionada em Foz Tua foi vendida para o estrangeiro
(2016-04-22 15:08)

Uma locomo va histórica a vapor, que se encontrava
estacionada na Estação de Caminho-de-ferro do Tua em
avançado estado de degradação, foi re rada durante o
dia da passada quarta-feira por um camião de matricula
francesa, da empresa Transports Marquet, sediada em
Mions, Lyon, devendo a peça ter rumado a França
onde irá ser recuperada para operar em troços de
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caminho-de-ferro históricos.

Locomo va histórica Mallet que estava estacionada
em Foz Tua poderá ter sido vendida aos franceses.
Fotografia re rada do facebook Segundo fonte da CP,
em declarações à plataforma especializada em assuntos
de caminho-de-ferro [1]webrails.tv , a locomo va foi
efec vamente vendida. “Podemos adiantar que o com-
prador é estrangeiro e o contacto surgiu na sequência de
uma manifestação sua de interesse na aquisição deste
material”, referiu o responsável citado pela webrails.

A an ga locomo va a vapor, uma Mallet ex-MD 401/10,
é considerada uma peça de material não circulante de
grande interesse patrimonial, documentando o período
histórico em que operou nas linhas estreitas do Tua, do
Corgo e do Sabor.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Ainda segundo a plataforma [3]webrails , a Fundação
Museu Nacional Ferroviário (FMNF) disse desconhecer
e referiu não ter sido contactada sobre o processo de
venda da locomo va da estação do Tua. "A Fundação
Museu Nacional Ferroviário desconhece o processo a
que se refere, não tendo esta en dade, até à data, sido
contactada pela en dade produtora e proprietária do
Bem em causa”, referiu a fundação num e-mail enviado e
publicado pela [4]webrails .

Mas a polémica está instalada, porque a CP tam-
bém disse à [5]webrails que a FMNF “foi consultada
previamente”, como, aliás, refere o operador publico
“tem sido o formato aplicado no material aba do ao
serviço vendido para sucata”.

[post _ad]

Exercendo o seu direito de resposta face às questões lev-
antadas pela [6]webrails.tv junto da FMNF, José Pontes
Correia, responsável pela Unidade de Gestão da Frota
Não Operacional da CP, fez questão de salientar que “a
CP não comercializa qualquer material re rado da circu-
lação que seja do interesse manifesto da FMNF preservar
por mo vos de interesse histórico e/ou museológico”,
salientando este responsável que “existe documentação
que iden fica este material, que a Fundação atualiza
sempre que entende necessário. Nesta documentação
não consta esta locomo va”, lê-se no comunicado de
José Pontes Correia que consta da no cia publicada pela
plataforma especializada em assuntos ferroviários.

O responsável da CP refere mesmo que é “com al-
guma estranheza que a Unidade de Gestão de Frota não
Operacional da CP, responsável por esta matéria, recebe
a informação rela va a esta resposta da Fundação, que
não está em linha com a responsabilidade que essa en-
dade detém, no âmbito da preservação do património
ferroviário português”.

Ficam assim indefinidas as responsabilidades que
levaram a autorizar a alienação e venda da locomo va
histórica que estava estacionada em Foz Tua, sendo
certo que que a mesma neste momento já deverá
estar em França, onde poderá voltar a operar, depois
de restaurada, num caminho de-ferro histórico, uma
mais valia turís ca que em França, e em outros países
europeus, está a ser explorada com muito sucesso e
retorno económico.

Apesar de não ter sido revelado pela CP o local para
onde foi vendida a locomo va Mallet, um dos des nos
possíveis em França poderá ser "Le Train des Moue es",
um comboio a vapor que opera para fins turís cos num
troço de 21 quilómetros, entre as localidades de La
Tremblade e Saujon, em Charente-Mari me, no sudoeste
de França, a cerca de 700 quilómetros de Lyon.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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"Jus ça fiscaliza riqueza dos governantes"
(2016-04-22 18:39)

| Hélio Bernardo Lopes|

Na edição de ontem do CORREIO DA MANHÃ surgia
uma informação, logo na capa, onde se podia ler o tulo
deste meu texto. Embora não tenha lido o conteúdo
da no cia, pareceu-me que tal metodologia seria coisa
natural. Em todo o caso, tenho as mais sérias dúvidas
sobre a correspondente materialização.

De há muito defendo a lógica das coisas, desde que
se pretenda, de facto, operar uma requalificação é ca da
polí ca em Portugal – não só: aplicar aos que desempen-
ham cargos públicos a equação de balanço, o que o que
recebe – o que declara – de onde provém. A verdade
é que, por meras razões doutrinárias ou formais, esta
metodologia nunca foi aplicada em Portugal. O resultado
é o que se conhece nos dias de hoje.

Em muitos outros países – os que alumiam duas
vezes –, esta metodologia está desde há muitas décadas
em vigor. Mas é claro que os traços culturais dos povos

têm aqui uma importância absolutamente essencial.
E, como cada um de nós conhece bem, em Portugal
tolera-se quase tudo e com uma calma olímpica, sempre
à luz daquela maneira muito portuguesa de estar na vida:
não viu, não ouviu, não sabe, não pensa, obedece.

Mas se aquela metodologia ora no ciada seria exce-
lente, tal não dispensará nunca um ensino fortemente
virado para a cidadania, a ter lugar na escola, e logo
desde a mais tenra idade. E o mesmo se poderá dizer,
por exemplo, sobre o racismo e sobre a defesa do valor
essencial da Paz ou do dever de auxílio a quem do mesmo
possa necessitar.

Veremos aonde esta medida ora no ciada nos levará. Se
não surgirem os expectáveis resultados, bom, é porque
tudo não passou de mero tulo de jornal, ou porque tal
inicia va se terá transformado numa borracheira ou em
peça teatral. Será, naturalmente, a geral conclusão dos
portugueses, de há muito conhecedores do nacionalís-
simo método da palmada. Vamos, pois, esperar pelas
no cias dos resultados. Para já, estamos à espera dos
resultados nacionais ao redor dos Papeis da Mossack
Fonseca.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Leandro Vale vai ser homenageado em Torre de
Moncorvo (2016-04-22 20:13)

Leandro Vale, o encenador, actor, escritor e dramaturgo
que dedicou parte da sua vida à descentralização e
incen vo da arte do teatro na região do Nordeste Trans-
montano, vai ser homenageado em Torre de Moncorvo
no próximo dia 24 de abril. A homenagem contempla
o lançamento de um livro e um espectáculo de música
e de marionetas no Cine Teatro de Torre de Moncorvo.
[ar go com áudio ]
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Adicionar legenda A inicia va decorrerá no próximo dia
24 de Abril e tem início às 21h30, com a apresentação do
livro “Leandro Vale em Movimento – (2ºacto: amigos nos
camarins) ”, seguido da exibição da peça de marionetas
da autoria de Leandro Vale “Uma Nova Maneira de
Contar Abril”, interpretada pelo Grupo de Teatro Nova
Morada.

Carlos d’Abreu fala-nos, em depoimento gravado para o
No cias do Nordeste, desta homenagem a Leandro Vale
A cerimónia contará ainda com a exibição da curta-
metragem “Aqui Jaz a Minha Casa” realizado por Rui
Pilão, que tem como actor Leandro Vale, leitura de
poemas, animação musical com um Gaiteiro, o flau sta
José Luís Ferreira e cantautor Carlos Pedro.

A obra “ Leandro Vale em Movimento” é apresentada
pelo coordenador, Carlos d’Abreu, e tem a par cipação
de 62 autores.

A inicia va conta com o apoio e a colaboração do
município de Torre de Moncorvo e da associação trans-
fronteiriça Ribacvdana.

Nota biográfica de Leandro Vale
Leandro Vale foi um resistente que colocava em tudo o
que fazia a sua marca de militante de esquerda. Ligado
ao Par do Comunista, o ar sta foi um dos grandes impul-
sionadores das artes cénicas na região de Trás-o-Montes,
tendo escolhido primeiro Bragança e depois Torre de
Moncorvo, onde viveu até perto dos seus úl mos dias.
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Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Leandro Vale nasceu em Travanca de Lagos, concelho de
Oliveira do Hospital a 18 de Agosto de 1940. Formado
pelo Conservatório de Lisboa, dedicou toda a sua carreira
à promoção da ac vidade teatral fora dos grandes cen-
tros urbanos. Foi um dos Fundadores do CITAC (Circulo
de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra) em 1955 e
trabalhou durante vários anos no Teatro Experimental do
Porto.

Para a televisão manteve ao longo de meio ano um
programa semanal na RTP Açores. Além do teatro tra-
balhou também como jornalista e radialista e no cinema
par cipou na longa-metragem “Sombra dos Abutres” do
realizador Leonel Vieira.

[post _ad]

Escreveu 180 peças de teatro, das quais 102 chegaram a
ser representadas.

Nos úl mos anos da sua vida estabeleceu uma re-
lação ar s ca com Cuba que considerava como a sua
segunda pátria. Nesse âmbito desenvolveu alguma
ac vidade cultural neste país , tendo estado presente
no Fes val Internacional de Teatro de Havana, dirigindo
uma companhia de Holguin, a segunda cidade de Cuba,
o Trevol Teatro, num texto de sua autoria in tulado “La
Obscuridad Transparente”, baseado no julgamento dos
5 de Miami, um trabalho encomendado pelo Ministério
Cultural Cubano.

Leandro Vale foi ainda o responsável por uma mis-
são portuguesa no mais importante certame cultural da

466



América La na.

O actor e encenador que dedicou parte da sua car-
reira à dinamização e ao fomento da a vidade teatral no
Nordeste Transmontano morreu a 2 de Abril de 2015.
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Kris n McClement sobe ao palco do “Praça 16”,
em Bragança, para embalar com o seu folk
(2016-04-23 14:04)

Dia 27 de abril, a britânica Kris n McClement vai subir
ao palco do bar cultural “Praça 16” com as suas belas
canções folk. O concerto promete ser um embalo de
emoções. Com mais esta realização da produtora
independente “Dedos Bionicos”, a capital nordes na
mantem-se na rota da música de grande qualidade.

IFRAME: [1]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2893054752/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [2]The Wild Grips
by Kris n McClement

Nascida na África do Sul mas há muito radicada em
Inglaterra, McClement editou em 2015 o álbum de
estreia in tulado "The Wild Grips", resultado lógico de
uma maturação folk que teve a ajuda na produção de
Chris an Hardy dos Leisure Society para quem, alíás,
assegurou algumas primeiras partes da digressão na
primavera passada.

PUB
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Integrada no grupo Wilkommen Collec ve com sede em
Brighton, é par r de lá que, aos poucos e com a ajuda de
Joel Owens na bateria, a sua aura brilhante alcançou já a
Itália e a França.

Segundo a cri ca da especialidade, "The Wild Grips"
é um trabalho inaugural muito bem conseguido, que
agora todos os amantes da música poderão comprovar
no concerto que Kris n McClement vai dar em Bragança
no próximo dia 27 de abril, pelas 22.30 horas. No dia
anterior, a cantora passará também pelo Club de Vila
Real.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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t=true/
2. http://kristinmcclement.bandcamp.com/album/the-wild
-grips
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Oceanos versus mares (2016-04-23 14:28)

Em linguagem corrente mar e oceano confundem-se
muitas vezes, sendo estes dois termos usados indis-
criminadamente. Desde cedo, na escola, a par r da
geografia, interiorizámos que os oceanos são grandes
e profundos e que os mares são mais pequenos, menos
profundos, ladeando os con nentes e, normalmente,
sem limites que os separem daqueles.

O termo mar chegou-nos do la m mare, a parte líquida
do Mundo, em oposição a terra, sólida. Esta dualidade
foi julgada exis r no nosso satélite natural, cujas planuras
basál cas, escuras, foram vistas como maria (mares, no
plural), ao contrário das regiões montanhosas, anortosí -
cas, mais claras, designadas por terræ (terras, no plural).
O termo oceano chegou-nos do grego okéanos, através
do la m oceanus, o grande mar.

“Assim fomos abrindo aqueles mares
que geração alguma não abriu..."

(Luís de Camões) De u lização mais erudita, traduzindo
a ideia de mar ou de oceano, o termo grego thalassa
encontra-se, por exemplo, na expressão talassoterapia,
o tratamento de certas enfermidades através de banhos

de mar. Pantalassa foi o nome dado ao oceano único
que rodeava a Pangea no final do Paleozóico. Talasso-
grafia e Talassologia são sinónimos menos comuns de
Oceanografia e Oceanologia, respec vamente.

Se alguns mares são bem definidos por estrangula-
mentos, como é o caso do Mediterrâneo (estrangulado
pelo canal de Suez), do Mar Negro (pelo Bósforo), do
Mar Vermelho (pelo Bab-el–Mandeb) ou do Mar Bál co
(pelo Skagerrak), outros são totalmente abertos ao largo,
como são os mares do Norte, de Bering, das Caraíbas, da
China, do Japão e outros.

PUB
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Outras extensões marinhas poderiam, igualmente
chamar-se mares, mas a tradição refere-as como golfos,
alguns bem conhecidos, como o Golfo da Gasconha (ou
da Biscaia), o Golfo do México, o Golfo Pérsico, o Golfo
de Bengala.

O Mar Cáspio é hoje um lago, grande entre os maiores.
À semelhança do Mediterrâneo, é o que resta do an go
oceano Tethys ou Mesogea, na sequência da colisão das
Placas Africana e Eurasiá ca. Exceptuando este e o Aral,
com a mesma origem e também ele um mar residual,
todos os mares e oceanos da Terra estão ligados entre
si numa única massa líquida a que chamamos Oceano
Global.

[post _ad]

Perfazendo cerca de 71 % da super cie do planeta,
representa mais de 97 % da água livre superficial e
subterrânea. Nesta ambiguidade, também as expressões
domínio marinho e domínio oceânico se confundem. No
intuito de ultrapassar a ausência de definição dos termos
mar e oceano, tanto no discurso vulgar como no erudito,
têm surgido no glossário geológico expressões como
mares epicon nentais ou mares marginais, aludindo aos
mares pouco profundos, na periferia dos con nentes.
Com o mesmo propósito, o restante domínio marinho, o
mais profundo e afastado dos con nentes, passa a ser
designado, não apenas por domínio oceânico, mas por
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domínio oceânico profundo, domínio onde se situam
as bacias oceânicas profundas, duas expressões assim
adjec vadas para fugir à citada ambiguidade.

Para os gregos, o Mediterrâneo era o mar onde
navegavam, um mar rodeado de terra, no meio de terra,
a que chamaram Té s (Tethys), o nome da deusa, esposa
de Oceano, o deus do “grande rio que corre em torno
da terra”, para lá das Colunas de Hércules (Estreito de
Gibraltar).

O “grande rio” era o Oceano Atlân co, o único que
conheciam. Esboça-se, já aqui, neste saber clássico, a
diferença entre o mar, algo confinado à terra, e o oceano
sem fim nem fundo, para lá de onde ela se acaba.

Recorde-se que o nome Atlân co dado a este oceano
pelos romanos, alude a Atlas, o nome da cadeia de mon-
tanhas do Norte de África, para lá da qual se abria sem
fim que se conhecesse. Atlas, recorde-se, era o gigante da
mitologia grega que transportava o Mundo (incluindo a
esfera celeste) às costas, mais tarde petrificado naquelas
montanhas.

O mar, no sen do de oceano, é um sistema dinâmico
e complexo, alimentado por forças incomensuráveis
que quase nunca dominamos, cuja acção sobre o litoral
busca, constantemente, um equilíbrio de coexistência
nunca alcançado à escala do tempo geológico, embora
aparentemente estável no tempo de vida humana.

O estudo cien fico dos mares, incluindo o dos seus
fundos, desde as faixas litorais às profundidades
ultra-abissais, teve início no século XIX com o navio
oceanográfico Challenger, nas suas viagens de circum-
navegação entre 1862 e 1939. Este estudo, em grande
parte resultante de cooperação internacional, foi con n-
uado, após a II Guerra Mundial, com o apoio de vários
navios de diversos países, entre os quais se destacou o
Glomar Challenger, bem equipado com material cien -
fico e de sondagens nos grandes fundos oceânicos, um
laboratório flutuante que navegou e operou até finais do
século XX.

Este outro navio oceanográfico cumpriu um impor-
tante programa, conhecido pela sigla DSDP (Deep Sea
Drilling Project), tendo-se-lhe seguido o navio Joids Res-
olu on, com o Ocean Drilling Project (ODP), igualmente
em apoio a projectos internacionais essencialmente
na área da geologia marinha. Portugal aderiu a este

Projecto, através de um convénio assinado pelo então
Ministro da Ciência e da Tecnologia, para nós, cien stas,
nunca esquecido Prof. Mariano Gago.

Centenas de perfurações e milhares de testemunhos de
sondagens, estudados ao pormenor, dão-nos hoje uma
visão bem mais ampla e precisa do que a que nhamos
em meados do século XX. A Geologia Marinha, ou
Oceanografia Geológica , é hoje uma disciplina cien fica
bastante desenvolvida, sendo interessante assinalar
que foi a par r do estudo dos fundos oceânicos que se
encontrou a explicação da dinâmica global da Terra, hoje
bem interpretada na Teoria da Tectónica de Placas.

Também os conhecimentos que hoje dispomos ac-
erca da sedimentogénese marinha têm-nos permi do
conhecer o significado da grande maioria das séries e
sequências sedimentares li ficadas, das mais an gas
(Pré-câmbricas) às mais recentes, que integram a crosta
con nental.

Nesta caminhada, a sedimentologia experimentou novos
caminhos com a u lização de sonars, amostradores
de sedimentos, obtenção de imagens através do ROV
(Remote Operate Vehicle), reflexão sísmica con nua,
mergulhos tripulados em submersíveis especiais e sonda-
gens em quaisquer pos de fundos.

António Galopim de Carvalho

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
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Peça rara da coleccão do Museu do Abade de Baçal
vai estar exposta em Singapura (2016-04-23 14:46)

Uma casula litúrgica que integra a colecção do Museu
do Abade de Baçal, em Bragança, estará em Singapura,
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no sudoeste asiá co, onde vai ficar exposta até Setem-
bro.
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A casula vai integrar a exposição «Chris anity in Asia:
Sacred Art and Visual Splendour», dedicada à expansão
do cris anismo, que estará patente no Museu das
Civilizações Asiá cas (ins tuição pertencente ao Na onal
Heritage Board), a par r do próximo mês até Setembro,
e que contará com peças portuguesas, espanholas e
filipinas.

Esta é a primeira vez que uma peça do Museu do
Abade de Baçal é emprestada a uma ins tuição do
con nente asiá co. A casula, de origem persa, faz parte
da coleção do museu, desde que este foi criado, há cem
anos.

Para subs tuir esta peça, enquanto está em Singa-
pura, a igreja da Sé emprestou ao Museu do Abade de
Baçal, uma outra casula, datada da mesma época e,
também, provavelmente, de origem oriental.

Felicidade Ramos
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Misericórdia deba da em Mirandela
(2016-04-24 17:45)

«A misericórdia de Deus para com o homem exige uma
resposta de obediência, uma vontade de seguir os seus
caminhos».

Misericórdia deba da em Mirandela A afirmação é do
cónego Luís Miguel Figueiredo Rodrigues, professor da
Universidade Católica Portuguesa na passada quinta-feira
à noite proferiu a conferência “Fixar o olhar na Misericór-
dia” ser “sinal eficaz do agir do Pai” (MV,3), na cidade de
Mirandela, Unidade Pastoral Nossa Senhora do Amparo,
diocese de Bragança-Miranda.
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Para o sacerdote da arquidiocese de Braga «é a leitura
e consequente narração da exposição pessoal, à luz da
misericórdia explanada na história da salvação, que torna
possível a cada crente ser sinal eficaz do agir do Pai,
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membro ac vo de uma Igreja chamada à permanente
conversão e a ser sacramento do agir de Deus no mundo»,
salientou.

A inicia va teve lugar no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Mirandela, pelas 21h30, e contou com a
presença de D. José Cordeiro, Bispo de Bragança-Miranda.

Promovida pela Comissão de Festas de Nossa Senhora da
Encarnação a conferência teve um cunho marcadamente
pastoral e visou apresentar «olhares sobre a misericórdia,
numa linguagem actual e ca vante», frisou a presidente
Fá ma Pimparel.

Bruno Luís Rodrigues
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Portanto, fica tudo na mesma (2016-04-25 08:45)

| Hélio Bernardo Lopes | Não deixo de achar graça ao
que está a dar-se com as reações da classe polí ca ao
caso dos Papeis da Mossack Fonseca. Hoje, já de um
modo indubitável, ficou claro que os polí cos atuais
sempre souberam das reais funções das offshores,
embora sempre recusando a solução mais óbvia.

Tais estruturas tornaram-se num pilar fundamental
daquela minoria de usufrutuários das grandes jogadas
financeiras, que acabaram por conduzir o mundo – a
própria Terra – ao estado que se conhece. Os polí cos,
como agora pode ver-se à saciedade, eram os seus
funcionários de mão.

Por ser esta a realidade, lá me voltou o sen mento
de graça neste úl mo fim-de-semana, por via da fantás-

ca tomada de posição de Pedro Passos Coelho – Luís
Marques Mendes designou-o, neste úl mo domingo, por
Primeiro-Ministro emérito –, ao salientar que a questão
das offshores necessita de uma resposta à escala eu-
ropeia e que o PSD vai apresentar uma recomendação ao
Governo para um tratamento mais forte contra paraísos
fiscais.

Perante esta máxima – é digna dos Dupont e Dupond
– é caso para perguntar ao leitor: acha que é possível
proposta mais vaga num domínio tão importante e
perigoso, ligado como está à grande criminalidade
organizada transnacional e a algumas das piores causas
do degradado estado a que chegaram as pessoas, os
Estado e o mundo? Ou ainda: consegue perceber que o
que Pedro Passos Coelho e o PSD propõem é que tudo
con nue na mesma? E mais ainda: percebe que, afinal,
Pedro Passos Coelho e o PSD – com o CDS/PP é o mesmo
– se limitam a chutar para o Governo de António Costa
uma solução deste problema, embora nunca exigindo o
óbvio, ou seja, que o Governo de Portugal proponha, ao
nível internacional – União Europeia e Nações Unidas – o
fim total das offshores?

Assim, Pedro Passos Coelho e o seu PSD defendem
é que os países tenham, dentro do espaço europeu, uma
comunicação mais limpa, mais harmoniosa sobre o que
significam e como deve ser feito o controlo sobre os
paraísos ficais. Simplesmente fantás co! O que a vida
dita democrá ca acaba por permi r, e sem que ninguém
diga sobre o tema, ao menos num café, uma só palavra
sobre o tema!!

Quando Pedro Passos Coelho salienta que ele e o
PSD só veem que o controlo desta a vidade criminosa
possa ser exercido por autoridades financeiras e neste
caso pelo próprio Banco Central Europeu, sobre a relação
entre o sistema financeiro europeu e essas praças que
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têm regimes fiscais mui ssimo mais favoráveis, tal
é como se nos dissesse que o controlo da a vidade
terrorista na Europa só poderia ser operado por uma
procuradoria europeia e pelo Tribunal Europeu de Jus ça.
É, pois, o momento de o leitor poder largar a sua mais
aberta gargalhada.

Fica o leitor a perceber, por via destas palavras, que
pelo lado da nossa atual oposição tudo irá con nuar
na mesma. E pelo lado do Governo, como pelo dos
restantes órgãos de soberania, também nada aponta
para a única inicia va realmente eficaz no combate à
grande criminalidade que atravessa as offshores: pôr
um fim nesta realidade. Portanto, se as offshores vão
con nuar, é porque a finalidade da sua criação con nua
viva e con nua a valer a pena serem man das. Sabe
o que lhe digo, caro leitor? Temos o Estado de Direito
Democrá co, realidade que agora mesmo pôde ver-se a
funcionar no Brasil...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Mostra de Teatro do Douro inaugura uma renovada
Casa do Povo, no Pinhão (2016-04-25 10:06)

O Pinhão recebeu a Mostra de Teatro do Douro, este
sábado com a atuação do TearDouro, na Casa do Povo,
um espaço que recebeu obras de beneficiação e está
agora melhor preparado para a realização de eventos
culturais.

Mostra de Teatro do Douro inaugura uma renovada Casa
do Povo, no Pinhão. Foto Associação Vale D’ouro

[1]

Foi uma sala cheia aquela que acolheu a estreia de
“Sete Pecados e meio”, a nova produção do TearDouro
encenada por Jorge Saraiva, grupo de teatro da cidade
da Régua. O espetáculo apresentado é uma sequela do
primeiro trabalho que este grupo trouxe à Mostra de
Teatro do Douro, precisamente há sete anos atrás.
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Além da terceira estreia deste certame, a noite ficou
ainda marcada pela abertura ao público da renovada
sala de espetáculos da Casa do Povo do Pinhão. Este
espaço tem capacidade para 100 pessoas e pode as-
sumir configurações diferentes conforme o evento que
se pretenda realizar. No final do espetáculo, Albano
Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia do Pinhão,
congratulou-se pelo inves mento realizado, recordou
momentos que o próprio viveu outrora nesta sala e con-
vidou todos os pinhoenses e associações a contribuírem
para a dinamização deste espaço. A assis r ao espetáculo
esteve também Cris na Felgueiras, vereadora da Câmara
Municipal de Alijó.

A Mostra de Teatro do Douro entra na sua úl ma
semana. No próximo sábado o úl mo espetáculo acon-
tece em Santa Marta de Penaguião. Será a segunda vez
que esta vila duriense recebe o encerramento deste
certame. Sobe ao palco o Grupo de Teatro Aldeia Verde
de Lazarim, com a peça, “Só é corno quem quer”.
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Começou a mobilização para uma acção colec va
contra uma patente sobre os tomates normais
(2016-04-25 10:29)

Uma coligação de organizações não governamentais de
toda a Europa, onde se inclui a Plataforma Transgénicos
Fora, iniciou os procedimentos legais para uma ação
cole va contra a patente do tomate (resultante de
melhoramento convencional) atribuída à companhia
suíça Syngenta.

Durante o período inicial, até 12 de Maio, milhares de
cidadãos vão ser convidados a aderir e tornar-se parte
interessada do processo legal. Espera-se que desta
forma os polí cos europeus acabem por ser legalmente
forçados a tomar medidas que protejam a sociedades
das patentes indiscriminadas que priva zam plantas
e animais totalmente normais que sempre foram um
recurso comum da Humanidade.
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Em 2015 o Ins tuto Europeu de Patentes concedeu a
patente EP 1515600 à Syngenta onde se reivindicam
tomates com elevado teor de compostos aparentemente
benéficos para a saúde (flavonóides). A patente cobre
as plantas, sementes e frutos. Esta assim chamada
“invenção”, no entanto, é simplesmente o produto do
cruzamento de tomates da região de origem (América

La na) com variedades que crescem atualmente nos
países industrializados. A Lei de Patentes Europeia proíbe
patentes em variedades de plantas e em processos de
melhoramento convencional, embora permita patentes
em variedades transgénicas.

[post _ad]

“Esperamos que tantos cidadãos quanto possível possam
aderir esta oposição e nos ajudem a pôr pressão sobre os
polí cos para terminar as patentes em plantas e animais.
As grandes mul nacionais estão a abusar do sistema das
patentes para conseguir chegar ao que realmente lhes
interessa: controlar o acesso à comida” diz a Dra. Teresa
Rodrigues, da Plataforma Transgénicos Fora: “Nós temos
que parar isto agora.”

Esta oposição cole va deverá ser apresentada for-
malmente ao Ins tuto Europeu de Patentes no próximo
dia 12 de Maio. Nesse dia haverá um encontro do
comité da Lei das Patentes, que é um dos orgãos que
supostamente controla o Ins tuto Europeu de Patentes
e que é composto por representantes dos Estados
Membros do IEP. O comité irá discu r a forma como
as proibições atuais presentes na Lei das Patentes, que
excluem patentes sobre variedades de plantas e animais
e processos de melhoramento convencional, têm vindo a
ser aplicadas.

Atualmente estas proibições, pela forma como são
interpretadas pelo IEP, não têm qualquer efeito. As or-
ganizações e cidadãos por detrás desta oposição massiva
exigem que os Estados Membros do IEP assumam uma
ação decisiva para bloquear futuras patentes em plantas
e animais. O Conselho de Administração do IEP, que pode
tomar decisões acerca das regras de implementação das
proibições constantes na Lei, vai ter o seu próximo
encontro no final do próximo mês de Junho.

O formulário para cada cidadão assinar encontra-se
disponível [2]aqui
Informações sobre a [3]patente
Razões para a [4]oposição
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6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
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Laço Humano contra os maus-tratos 
(2016-04-25 16:17)

A inicia va pretendeu assinalar o mês de abril como o
da prevenção aos maus-tratos a crianças e jovens. O
laço humano, formado nesta úl ma sexta-feira, juntou
várias pessoas que, com uma peça de roupa azul, cor da
campanha solidária, e uma vela, ergueram bem alto a
luz da prevenção.

Ficaram marcadas com grande simbolismo as comemo-
rações do mês internacional contra os maus-tratos. A
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Macedo
de Cavaleiros (CPCJ) não deixou passar em claro a
comemoração “porque é na prevenção que mais facil-
mente poderemos combater o fenómeno”, explicou o
Presidente da CPCJ, José Luís Afonso.
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“O ano passado fizemos uma caminhada solidária, depois
de também fazermos um laço com os alunos no Pólo 2.
Agora, decidimos juntar a comunidade, na certeza de
que este é um problema transversal, para o qual todos

nós deveremos estar consciencializados” acrescentou o
também Vereador da Câmara Municipal.

A CPCJ de Macedo de Cavaleiros, na úl ma semana,
no Centro Cultural, promoveu igualmente a transmissão
do filme “O Principezinho”, baseado na entusiasmante
e didá ca obra de Antoine de Saint-Exupéry dirigido às
crianças do pré-escolar e alunos do 1º e 2º Ciclos. Não
tendo sido possível a presença das crianças da escola de
Chacim e do jardim de infância de Lombo, o filme será
visionado esta semana nos respe vos estabelecimentos
escolares.

Conteúdo fornecido pelo Serviço de Comunicação da CM
Macedo de Cavaleiros (Nota de Imprensa)
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Novo modelo matemá co pode ajudar a
racionalizar o uso de an bió cos (2016-04-25 16:56)

Um novo modelo matemá co, desenvolvido no Ins tuto
Gulbenkian de Ciência, avalia o melhor protocolo de
tratamento para eliminar uma infeção, tendo em conta
o papel do sistema imunitário.

474

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://tinyurl.com/z8oaasr
http://tinyurl.com/j58xq4v
http://tinyurl.com/zgr3rr7
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


A resistência a an bió cos é um dos principais problemas
da medicina moderna. Um novo estudo, por [1]Erida
Gjini e Patrícia H. Brito do Ins tuto Gulbenkian de Ciência
(IGC; Portugal) , fornece um novo modelo matemá co
para avaliar o melhor protocolo de tratamento para
eliminar uma infeção, tendo em conta o papel do sistema
imunitário. Este modelo, publicado na úl ma edição da
revista cien fica PLoS Computa onal Biology, pode ser
usado no futuro para tratamentos personalizados.
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Os an bió cos são necessários para tratar infeções
bacterianas graves, mas o seu uso indevido ou abusivo
tem contribuído para um aumento da resistência de
bactérias. Na presença de resistência, os tratamentos
existentes tornam-se menos eficazes ou não funcionam
de todo. Como a descoberta de novos an bió cos não
acompanha a velocidade a que as resistências se desen-
volvem, é importante promover um uso mais racional
dos medicamentos disponíveis.

Erida Gjini, inves gadora principal no Ins tuto Gul-
benkian de Ciência (IGC), e Patrícia H. Brito, inves gadora
no IGC e na Faculdade de Ciências Médicas da

[post _ad]

Universidade Nova de Lisboa, abordaram este problema
desenvolvendo um modelo matemá co para comparar
diferentes tratamentos. Estes incluíram tratamentos
agressivos, onde se usa a maior dose possível de an-

bió co, e terapias moderadas, que combinam tempo
de administração adequado, dose reduzida do fármaco e
curta duração do tratamento.

De modo a compreender de que forma o problema
de resistência a an bió cos pode ser minimizado sem
comprometer a saúde dos pacientes, as inves gadoras
u lizaram análises matemá ca e simulações computa-
cionais para comparar tratamentos com dose e duração
fixas de an bió co, com tratamentos onde a dose e a
duração acompanham os sintomas do paciente.

“A imunidade do hospedeiro é um fator importante,
embora seja muitas vezes ignorada no processo de

eliminação de infeções. Uma resposta imune forte
pode reduzir substancialmente a necessidade de realizar
tratamentos agressivos, nós só temos que descobrir
como”, diz Erida Gjini. Assim, além de parâmetros
chave, como a taxa de crescimento do patogénio e a
dosagem de an bió cos, a equipa interdisciplinar do
IGC integrou também no modelo informações sobre o
sistema imunológico do hospedeiro.
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Patrício H. Brito explica que com este modelo “podemos
quan ficar a forma como a resposta do sistema imu-
nitário, juntamente com o ming apropriado, a dosagem
e a duração da terapia, determina o sucesso ou fracasso
do tratamento com an bió cos. Através da u lização
de simulações também poderemos prever se algumas
reincidências são causadas por bactérias sensíveis que
podem ser tratadas com o mesmo an bió co, e não por
bactérias resistentes como é geralmente assumido.”

Acerca da importância deste estudo, Erida refere
que: “A op mização de tratamentos na era da medicina
personalizada irá necessitar cada vez mais de indicadores
quan ficáveis da resposta do sistema imunitário do hos-
pedeiro, patologia e processos de recuperação durante a
infeção. As abordagens matemá cas e computacionais,
como a u lizada neste estudo, serão fundamentais para
integrar essas informações com a prá ca clínica.”

Referência do ar go: Gjini, E., Brito, P. H. (2016)
Integra ng An microbial Therapy with Host Immu-
nity to Fight Drug-Resistant Infec ons: Classical vs.
Adap ve Treatment. PLoS Computa onal Biology.
doi:10.1371/journal.pcbi.1004857.t001

Inês Domingues (Ins tuto Gulbenkian de Ciência)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Abre amanhã a XXX Feira de Artesanato e da Feira
das Cantarinhas de Bragança (2016-04-26 08:37)

A XXX Feira de Artesanato e da Feira das Cantarinhas de
Bragança terá amanhã a inauguração. Este ano cerca
de 500 expositores e feirantes de todo o País estarão
em Bragança para expor os seu produtos. São sete
dias de animação que levam até à capital do Nordeste
Transmontano um conjunto variado de inicia vas.
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No certame poderão ser adquiridos todo o po de
produtos artesanais, estando preparados vários ateliers
onde os visitantes poderão observar muitos artesão a
laborarem os seus produtos ao vivo.

Concertos, palestras e espectáculos diversos inte-
gram a edição de 2016. Uma das grandes novidades
deste ano é a abertura das Tasquinhas das Cantarinhas
que ficará instaladas na plataforma superior do Jardim
Dr. António José de Almeida, nas arcadas por baixo da

Rua da República.

Haverá ainda um espaço para os mais novos. O es-
paço Criança vai possibilitar um conjunto de ac vidades
lúdicas e recrea vas. Um insuflável monitorizado do IPB
para um estudo comportamental estará também em
funcionamento durante a edição deste ano da Feira de
Artesanato e da Feira das Cantarinhas, que decorrerá em
Bragança de 27 de abril a 3 de maio.
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Democracia comemorada em Macedo de Cav-
aleiros (2016-04-26 08:51)

“Ao estarmos mais juntos das famílias Macedenses,
estamos a elevar os valores de Abril na nossa ação
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diária.” O Presidente da Câmara Municipal de Macedo
de Cavaleiros defendeu, esta segunda-feira, nas comem-
orações do 42º aniversário do 25 de Abril, que a
preocupação da autarquia “tem sido determinante para
o reforço do apoio às famílias”. Habitação social vai
também beneficiar de apoio no arrendamento privado.

Na sua intervenção, Duarte Moreno revelou que vai ser
feita uma revisão ao regulamento da habitação social
para “dar resposta às solicitações, com vista ao apoio ao
arrendamento privado, procurando também dinamizar
o mercado imobiliário.” Uma medida de apoio direto às
famílias do concelho, que se junta à redução fiscal no
âmbito do IRS e IMI e ao programa Macedo Educar com
ajudas em todos os níveis de ensino.
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O autarca recordou ainda a implementação da Unidade
Móvel de Saúde e do programa de intervenção junto da
comunidade “Operação Armórica”, numa área onde é
desenvolvido “todo um trabalho, que é muito, visível
apenas e bem, aos olhos de quem dele necessita, como
é a CPCJ, o EcoSolidário, ou os diversos outros projetos
desenvolvidos junto das populações”. Projetos que serão
reforçados “já em maio com a implementação do Cartão
Municipal do Idoso e da Oficina Móvel de Reparações”.

Duarte Moreno considerou que “o processo democrá co
é um acto con nuo, que não se esgota num determinado
dia, é reflexo de todos os anos”. Acrescentou que,

tal como a democracia, “também uma região ou um
concelho como o de Macedo de Cavaleiros afirma o seu
desenvolvimento com o esforço diário de cada um de
nós. Nada se conquista em uma qualquer madrugada.”
As oportunidades de emprego sairão reforçadas: “Não
só, mas também na Zona Industrial, onde já fizemos a
reversão de 13 lotes, com a entrega a novas empresas.
Ali queremos con nuar a infra-estruturação e fazer um
substancial alargamento da área de instalação, como
previsto no Plano Diretor Municipal que aprovámos no
ano passado.”

Intervenção da Assembleia Municipal

[post _ad]

As comemorações desenvolveram-se ao longo de dois
dias. Na noite de 24, no Centro Cultural, o serão foi
dedicado ao fado e às can gas da revolução com a
atuação de Luís Neves. Pela voz de

Filipa Vaz e Ana Carolina Gomes, alunas do Agrupa-
mento de Escolas, deu-se espaço à poesia alusiva.

Nesta segunda-feira, usou também da palavra Clemen na
Gemelgo, 2º secretário da mesa da Assembleia Munic-
ipal. A deputada destacou “os 40 anos das primeiras
eleições autárquicas”, realizadas em Dezembro de 1976.
Momento em que “pela primeira vez o povo decidia
livremente sobre os seus des nos”.

Clemen na Gemelgo defendeu que “as autarquias,
rosto da transformação democrá ca, são hoje recon-
hecidas como um dos pilares da sociedade.” Depois de
4 décadas em que se trilharam caminhos importantes,
“foram-se concre zando os des nos dos concelhos, das
cidades, dos lugares, dos bairros e das ruas”, pelo que:
“será para nós eleitos do tempo presente, um impera vo
de consciência, um dever cole vo.”

A representante da Assembleia Municipal, lembrou
diversos desafios futuros, em múl plas áreas de in-
tervenção das autarquias. “Os desafios que hoje se
apresentam, não são os mesmos de há 40 anos. Os
tempos que hoje vivemos não se compadecem nem
com burocracias, nem com braços cruzados.” Como tal,
evidenciou: “Aos autarcas exigimos que sejam os mel-
hores gestores da causa pública e dos meios colocados à
disposição para servir os eleitos e as populações.”
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Conteúdo fornecido pelo Serviço de Comunicação da Câ-
mara Municipal de Macedo de Cavaleiros (Nota de Im-
prensa)

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Cruz Vermelha Portuguesa lança apelo para apoio a
ví mas do terramoto no Equador (2016-04-26 13:08)

O terramoto que abalou o Equador no passado dia 16
de abril provocou mais de 525 ví mas mortais, milhares
de feridos e desaparecidos. Es ma-se que 1.2 milhões
de pessoas tenham sido afetadas por este terramoto
devastador e que os custos dos danos rondem pelo
menos os 3 mil milhões de dólares. A Coordenadora do
serviço de Restabelecimento dos Laços Familiares da
CVP já se encontra no Equador a prestar apoio através
do Comité Internacional da Cruz Vermelha.

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) acaba de se juntar às
operações humanitárias que estão a ser levadas a cabo
pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho.

Desta forma, a Federação Internacional das Sociedades
da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) lança
hoje um apelo de angariação de 19 milhões de dólares
para apoiar a Cruz Vermelha Equatoriana a prestar

assistência a cerca de 100 mil pessoas com necessidades
urgentes.
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Este apelo vai permi r à Cruz Vermelha con nuar a dar
resposta às necessidades vitais das pessoas afetadas
durante os próximos 12 meses, visando prestar cuidados
básicos de saúde, apoio psicossocial, bem como fornecer
abrigos temporários, água potável, sistemas de sanea-
mento e alimentação adequada.

Solidária com este apelo, a CVP vem pedir o apoio
da comunidade na recolha de fundos para o Equador, aju-
dando este país a recuperar dos efeitos desta catástrofe
destruidora.

No Equador já se encontra Diana Araújo, coordenadora
do serviço de Restabelecimento dos Laços Familiares da
CVP, que estará a trabalhar para o Comité Internacional
da Cruz Vermelha nesta missão.

Os dona vos poderão ser efetuados via mul -
banco/netbanking (pagamento de serviços, en dade
20999, referência 999 999 999) ou por transferência
bancária com o IBAN PT50 001000003631911000174.
Também é possível fazer um dona vo online no [2]site
ou f[3]acebook da CVP .

Para mais informações ou esclarecimento de dúvi-
das que possam surgir, contactar a Área Internacional
da Cruz Vermelha Portuguesa, Andreia Padre, di-
fusao@cruzvermelha.org.pt
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al.html
3. http://www.facebook.com/cruzvermelhaportuguesa.sede
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O discurso do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
(2016-04-26 16:36)

| Hélio Bernardo Lopes | Como teria sempre de dar-se,
agora que Aníbal Cavaco Silva deixou de exercer o cargo
de Presidente da República, ve de acompanhar as diver-
sas manifestações do Dia 25 de Abril. Fi-lo desde o início
e, graças às atuais tecnologias, pude acompanhar tudo
o que sobre o tema passou pela nossa grande comuni-
cação social.

Como ponto central estava o discurso que o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa iria proferir na Assembleia
da República. E, sendo um discurso muito expectável,
foi também bastante abrangente, que consigo não
transportou nada de verdadeiramente novo, permi ndo,
pelo que disse e pelo que não disse, apreciar o potencial
de decisão polí ca do atual Presidente da República.
Neste sen do, este texto, para poder ser cabalmente
compreendido, terá de ser longo, de molde a inte-
grar o leitor na plena interpretação do que foi dito neste
Dia 25 de Abril pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Pelo acaso da vida, Marcelo Rebelo de Sousa viveu
sempre no âmago na polí ca. Sempre adorou a polí ca,
o culto da sua História, e o desenvolver de raciocínios e
conjeturas sobre a coisa pública, tanto no plano nacional
como no internacional. Estudando os clássicos, a filosofia
e vivendo uma opção religiosa oriunda da educação
recebida, tudo acabou por contribuir para a aquisição
de um invulgar grau de liberdade na apreciação da vida
polí ca geral. A carreira no Direito completou este
quadro.

Tudo isto foi depois mostrado aos portugueses através de
um simbiose única entre polí ca e comunicação social,

operada ao longo de décadas, para mais através de quase
duas nas televisões. Por este leque de circunstâncias, é
hoje possível perceber que Marcelo Rebelo de Sousa foi
sempre, e é, um liberal. Um liberal naquele sen do que
era o da posição polí ca de Francisco Sá Carneiro, que
nunca foi, de facto, um social-democrata.

Embora não recorde agora com garan a, é quase
certo que Marcelo Rebelo de Sousa terá votado em
Soares Carneiro contra Eanes, em Freitas do Amaral
contra Mário Soares e em Cavaco Silva contra Jorge
Sampaio. É mui elevada a probabilidade de ter sido esta
a realidade, sobretudo, em face do seu constante apoio
às posições polí cas do PSD – não tanto do CDS/PP – nos
seus milhares de comentários polí cos. Foi por ser esta a
razão que, num comentário meu para com um seu colega
académico, salientando que ele errava em tudo, sendo
catedrá co, enquanto eu acertava em quase tudo, não o
sendo, dele ouvi esta resposta: ah, mas é que o Marcelo
está ali a defender o par do dele! Ora, esta realidade
não mudou.

É também essencial recordar que as crí cas à anterior
Maioria-Governo-Presidente eram incomensuravelmente
menos contundentes que as de Manuela Ferreira Leite
e José Pacheco Pereira. Até que as de Luís Marques
Mendes ou Rui Rio. Não eram corre vos, antes ligeiros
abanões. E foi sempre essa razão que re rou a esses
comentários real importância e impacto polí co. Apenas
Pedro Santana Lopes e Rui Gomes da Silva se deixaram
levar pelos comentários de Marcelo Rebelo de Sousa.
Uma realidade a que Sócrates nunca aderiu.

A campanha eleitoral recente que conduziu Marcelo
Rebelo de Sousa a Presidente da República mostrou o
que se está hoje a passar: o mecanismo dos afetos. Sendo
absolutamente essencial, é da maior importância que
os portugueses não esqueçam o estado de pobreza que
a ngiram com a anterior Maioria-Governo-Presidente,
mas também que tal é sempre um horror, com ou sem
afetos. Com ou sem grandes atribuições de galardões
a personalidades do PS. Os portugueses não vivem disso.

Nessa campanha eleitoral o académico António Sam-
paio da Nóvoa assegurou, logo na apresentação da
sua candidatura, que os portugueses seriam sempre
auscultados em tudo o que se prendesse com futuras
perdas de soberania, o que Marcelo Rebelo de Sousa
nunca garan u. E aí temos nós o tratado entre os Estados
Unidos e a União Europeia, feito às escondidas, sem que

479



o tema seja exposto aos portugueses e por estes avaliado.
Nada, pois, de ouvir os portugueses.

Já no desempenho das suas novas funções de Presi-
dente da República, o Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa tem man do as melhores relações com o Governo
do PS de António Costa. E

uma das nuances introduzidas pelo Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa foi o conceito de Estado Social de Direito.
Nunca este conceito foi u lizado pelos seus predeces-
sores, de pronto introduzindo, de um modo subliminar, a
ideia de que os Direitos Sociais dos portugueses poderão
estar agora seguros com um Presidente da República
como Marcelo Rebelo de Sousa.

Acontece, porém, que o Estado Social não é uma
brincadeira para os portugueses. O Estado Social, que a
anterior Maioria-Governo-Presidente procurou destruir
a todo o custo, cons tui a garan a do Direito às reformas
já atribuídas, o Direito de acesso ao saber, independente-
mente de se ser rico ou não, e o essencialíssimo Direito a
poder tentar salvar a vida, através do acesso rápido e sem
problemas, a cuidados de saúde. Tudo isto já vigorava
quando surgiu a anterior Maioria-Governo-Presidente.

Claro está que esta realidade só pode ser operada
através do esforço de todos e para todos. Qualquer outro
critério conduzirá sempre a exclusões sociais terríveis.
A verdade, porém, como se vai vendo, é que a Direita
– PSD e CDS/PP – con nuam a bater-se em defesa da
con nuação do desastre humanitário a que conduziram
milhões de portugueses. Mais: já todos se aperceberam
de que essa Direita deseja hoje, in mamente, o desastre
da atual governação, o que será sempre muito facilitado
pela nefanda e an democrá ca ação do poder da oligar-
quia europeia.

Pelo lado do Bloco de Esquerda, do PCP e d’Os Verdes,
a decisão de hoje é a de sempre: manter, de facto, o
Estado Social, ou, como agora o designa o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa, o Estado Social de Direito.
Resta saber, porém e com clareza, se o PS de António
Costa assim vai proceder, ou se vai deitar-se a seguir a
forte moda do momento, e que é a de mudar a estrutura
pública da Segurança Social, ou seja, pôr-lhe realmente
um fim. O que o PS vier a fazer marcará, defini vamente,
o futuro polí co do PS aos olhos dos portugueses.

Para já, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem

vindo a bater-se pelo Serviço Nacional de Saúde, embora
esta realidade seja incontrolável ao nível dos cidadãos,
ou seja, o contrário da Segurança Social e das reformas
e pensões. Não têm faltado palavras e atos envolvendo
o setor da Saúde, bem como o envolvimento de per-
sonalidades marcantes do PS ou mesmo, como agora
se viu, a simpa a e gra dão para com os Capitães de
Abril e o Povo. Simplesmente, os grandes problemas
para os portugueses não são esses, antes a as reformas
e as pensões, o acesso ao saber e o acesso garan do
a cuidados de saúde. Tudo o resto vale, ao pé destas
realidades, mui ssimo pouco. Mas vamos, então, ao
discurso do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Foram muito fortes e frequentes as referências a
Abril, e mesmo a saudação aos Capitães de Abril, que
ali estavam de novo. E até saudou o Povo, referindo
que converteu a Revolução de Abril no Estado Social de
Direito. Uma afirmação – esta úl ma – que só simbolica-
mente corresponde à realidade, porque a Direita desde
sempre tudo tentou para inviabilizar toda a mui boa
estrutura do Estado Social que a Esquerda havia criado.
E foi por ser esta a realidade que o Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa considerou que toda a revolução é feita
de várias revoluções, concluindo que a Cons tuição de
1976 assumiu o compromisso possível…

Logo de seguida, o Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa referiu terem surgido, em pouco tempo, quatro
desafios cimeiros: descolonização, democra zação,
integração europeia e construção de uma nova economia.

Quanto à democra zação, as coisas es veram longe
de ser lineares, sendo bom recordar as explicações do
Conselheiro de Estado Domingos Abrantes sobre o modo
como António de Spínola recebeu Álvaro Cunhal e os que
o acompanhavam e o que desde logo lhes disse. Já por
essa altura a democracia era para ser tomada, segundo a
Direita, com os adequados limites...

Sobre a descolonização, a verdade é que ela foi o
desastre mais que expectável à luz de uma revolução
em curso de desenvolvimento. Além do mais, como se
vai podendo ver, os seus resultados estão a anos-luz de
terem sido assim tão excelentes. Mesmo nos dias que
passam.

Já a integração europeia nada nha que ver com a
Revolução de Abril. Nunca teve. Nem mesmo o con-
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ceito de Europa era o que depois se tentou criar, mas
suportado na base de uma cobiça de dois ou três, ao
ponto de se ter posto mesmo em causa a soberania dos
Estados mais pequenos e a própria democracia. Um
falhanço. Mas um falhanço que só decorreu da vontade
(muito mal) iluminada dos fracos polí cos que temos

do. E também do enorme desinteresse de sempre dos
portugueses pela polí ca.

Em contrapar da, obje vamente, ainda hoje se de-
sconhece o que é essa nova economia a que se referiu
o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa no seu discurso,
uma vez que o futuro do mundo é decido secretamente e
nas costas dos povos. Nunca nada foi exposto do que se
pretendia e, por isso mesmo, também nunca se puderam
pedir contas a ninguém.

De pronto o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
tratou a mudança da economia, em ciclos muito diversos,
desde os tempos de há quarenta e dois anos. A verdade
é que o anterior Presidente do Conselho, numa das suas
Conversas em Família, teve um dia a oportunidade de
chamar a atenção para que Portugal, sem as províncias
ultramarinas, ficaria reduzido a uma província da Europa.
Cabe já hoje ao leitor aquilatar da verdade desta previsão.
E devo dizer que nunca da mesma duvidei, logo quando
a escutei. Estou convicto, porém, de que, ao menos
durante muitas décadas, assim não terá pensado o atual
Presidente da República. A verdade é que há sempre
quem acredita que a nossa Seleção de Futebol até pode,
trabalhando bem, ganhar o Europeu ou o Mundial da
modalidade. Sonhos com um caríssimo preço...

Muito interessante é a história que conta dos seus
alunos, a quem, vezes sem conta, lhes chamou a atenção
para o tempo que não conheceram e para o que foi o
percurso que para todos eles é já pré-história. Simples-
mente, isso não conta. Ou antes, conta o mesmo que
explicar-lhes que com D. Afonso II nem vacina exis a para
o tétano. O que conta é se os portugueses a nham há
cinco anos e dela se veem privados hoje. Dada a natureza
das coisas, é isto que aos tais alunos importa.

De resto, de há muito expliquei, até por diversas
vezes, que, sobretudo para os portugueses, nas décadas
de sessenta e de setenta a primeira derivada da função
esperança pessoal no futuro apresentava sinal posi vo,
ao passo que hoje – ainda hoje – essa função derivada
apresenta sinal nega vo. Ou seja: naquele tempo de
sessenta e setenta sabia-se, à noite, já na cama, que o dia

seguinte não seria pior. Hoje, nas mesmas circunstâncias,
sabe-se que o dia de amanhã será pior. Tem-se uma
democracia, mas os resultados dos eleitores portugueses
são tratados como passatempo pelos mandantes da
Europa. Vivemos, de facto, de mão estendida, seja
perante a China, a Europa ou Angola.

Logo um pouco à frente, lá nos veio o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa com o discurso de certa
Direita católica que por aí anda – e que nunca aceitou
cabalmente os par dos e por isso nunca nestes militou –,
com a perigosíssima ideia da introdução do caos polí co
na vida do País, defendendo que tem de se repensar
o fechamento no sistema de par dos e nos parceiros
sociais, recriar formas de aproximação entre eleitores e
eleitos, ser mais efe vo no combate à corrupção e mais
transparente na vida polí ca.

Quanto à União Europeia, bom, a sua abordagem
foi simplesmente inexistente. E bem podia ter deitado
mão das mil e uma observações e condenações do Papa
Francisco, indo mesmo mais longe. A verdade é que,
tal como se deu sempre com o PS, ao nível da Europa o
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lá acaba por aceitar
tudo. Por exemplo: nem uma palavra de exigência de
clareza e de discussão sobre o tratado entre os Estados
Unidos e a União Europeia, negociado às escondidas dos
povos e que lhes irá custar uma autên ca neoescravatura.
Mas sempre – sempre! – com as (inúteis) eleições livres...

Finalmente – mais uma vez –, os consensos. E em
que setores? Bom, num leque de três, mas terminando
na… Segurança Social. Uma verdadeira mina para a
negociata imoral que o Papa Francisco tantas vezes tem
referido ser hoje a marca dominante nas sociedades
ocidentais. Sim, porque o Presidente Marcelo Rebelo
de Sousa não referiu que o tempo que hoje se vive no
mundo é o de guerra religiosa, o da ação de cerco dos
Estados Unidos à Rússia e o da omissão de auxílio da
União Europeia a refugiados. E também o da Mossack
Fonseca, onde, afinal, ninguém parece ter feito nada do
que se tem vindo a desvendar. As offshores, como teria
de ser, vão con nuar...

Foi um discurso inteligente, mas para a grande maioria
da população, ou para uma meia dúzia que tudo esquece
ao redor da concessão de um qualquer louvor. Mesmo
que justo. Mas para uma minoria que esteja atenta, o
discurso tem de ser medido pelo que não abordou e pelo
que potencia. Se concitou apoio tão geral, para que lado
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acabarão as coisas polí cas por cair?..

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

25 de Abril comemorado em Freixo de Espada à
Cinta (2016-04-26 16:37)

Foi de uma forma simbólica que o Município de Freixo
de Espada à Cinta comemorou os 42 anos do 25 de Abril.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/25abrilfreixo.html
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Às 10 horas a Bandeira Nacional começou a ser hasteada
no edi cio dos Paços do Concelho, ao mesmo tempo
que a Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta
entoava o Hino Nacional – A Portuguesa. O momento foi
assis do por muitos populares que não quiseram deixar
de assinalar o dia em que a Liberdade chegou a Portugal,
e juntaram-se a Maria do Céu Quintas, Presidente da
Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, Artur
Parra, vice-presidente da Câmara e Fernando Rodrigues,
vereador na Câmara Municipal, na cerimónia do Hastear
da Bandeira Nacional.

Seguiu-se depois a realização de um Cravo Humano,
uma a vidade levada a cabo pela Câmara Municipal de
Freixo

[post _ad]

de Espada à Cinta em cooperação com o Agrupamento
de Escolas de Freixo, e no qual par ciparam alguns
populares ali presentes.

Ao longo de todo o dia pelas ruas da Vila Manuelina
tocaram as Canções de Abril, que não deixaram ninguém
esquecer o dia que estávamos a viver.

O 25 de Abril, ou a Revolução dos Cravos, como
popularmente ficou conhecida, aconteceu a 25 de Abril
de 1974, e teve na sua génese derrubar o Governo de
Marcelo Caetano, e devolver ao povo a Liberdade que
lhes vinha sendo roubada desde o regime ditatorial de
António de Oliveira Salazar.

Sara Alves

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/2
5abrilfreixo.html
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
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Câmara de Alfândega da Fé reduz dívida em 1 mil-
hão de euros (2016-04-26 16:46)

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé fechou o ano
de 2105 com menos 1.053.414,00€ de dívida global. Ao
longo de 2015 o endividamento de curto prazo caiu
291.156,25€, situando-se nos 507 347,55 €, o nível mais
baixo dos úl mos 5 anos. Já a dívida de médio e longo
prazo conheceu uma redução de 731.725,34€ (excluindo
a contribuição para o Fundo de Apoio Municipal -FAM).

A boa gestão dos dinheiros públicos tem reflexos tam-
bém no prazo de pagamentos a fornecedores. Neste
campo o município cumpre todos os prazos legais, não
há pagamentos em atraso que ultrapassem os 90 dias,
situando-se o prazo médio de pagamento nos 19 dias, no
final de 2015.

[post _ad]

Contas feitas no ano de 2015 o município apresenta um
“desempenho excelente”, com uma execução orçamental
de 98 %, superando largamente os 85 % impostos pela Lei
das Finanças Locais. Estes dados fazem parte do relatório
e contas 2015 aprovado na Assembleia Municipal de
abril.

Para a Presidente da Câmara Municipal “estes resul-
tados são bons indicadores para o futuro, que refletem
o rigor que temos vindo a imprimir à gestão pública
municipal. São boas no cias para o município e para
os alfandeguenses no que toca à sustentabilidade finan-
ceira”.

Berta Nunes destaca também que a redução do en-

dividamento ainda seria maior não fosse o facto de o
município ter de assumir e pagar os
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custos de processos judiciais, herdados do execu vo an-
terior, que desde o início dos mandatos deste execu vo,
em 2009, já ultrapassaram os 700 mil euros.

Para 2016 a autarquia tem expeta vas o mistas no
que toca à redução da dívida. Para tal deverá contribuir
a venda do Hotel & SPA, neste momento gerido por
privados e cuja venda deverá ser pelo passivo apresen-
tado pela Alfandegatur à data da venda. “É importante
lembrar que em 2009 as dívidas das empresas municipais
(EDEAF e Alfandegatur) eram de 4.327.013,49 euros e
estamos prestes a aliviar o município defini vamente
destas dívidas”, refere a Presidente da Câmara.

Por outro lado, o Plano de Ajustamento Municipal
obteve, no final de março, o visto tácito do Tribunal de
Contas. Ora, tal vai refle r-se na diminuição dos encargos
com juros da dívida à banca. O quadro aponta para que o
município con nue a ver a dívida diminuir, consolidando
a sustentabilidade financeira.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Filandorra comemora os trinta anos de existência
com mais teatro (2016-04-26 20:49)

No âmbito das Comemorações dos Trinta Anos de
ac vidade a Filandorra - Teatro do Nordeste apresentou
hoje em Conferência de Imprensa, realizada do Teatro
de Vila Real, o Ciclo de Teatro Vicen no a ter lugar neste
equipamento cultural entre os dias 27 e 28 de Abril, com
a representação para Escolas e Público em Geral dos
espectáculos Auto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês
Pereira.
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A Farsa de Inês Pereira Trata-se de uma inicia va voltada
sobretudo para o público escolar, dado que ambos os
textos integram o programa curricular da disciplina de
Português do 9º e 10º ano, respec vamente, e que
visa sobretudo contextualizar em palco as componentes
do texto dramá co: texto, dramaturgia, encenação,
interpretação, cenário, guarda-roupa, luminotecnia e
sonoplas a, facilitando assim a sua compreensão.
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Auto da Barca do Inferno foi estreado em 2002 e desde
então já foi visto por mais de 40.000 espectadores, sobre-
tudo alunos do 9º ano dada a componente pedagógica do
espectáculo que respeita fielmente o texto original, mas
actualiza a galeria de personagens vicen nas no espaço
e no tempo modernos que viajam ao som de ícones
musicais da actualidade e desfilam sob guarda-roupa
vistosamente contemporâneo.

Por sua vez A Farsa de Inês Pereira é a mais recente
produção da Companhia, estreada em Novembro de
2015 no Teatro de Municipal de Vinhais no âmbito de
uma Residência Ar s ca naquele Teatro, e surgiu da
opção

[post _ad]

ar s ca da Companhia em acompanhar as novas metas
curriculares da disciplina de Português (10º ano).

Trata-se de uma diver da comédia de carácteres e
costumes que conta a história de Inês Pereira, jovem
caprichosa e ambiciosa, que anda encantada por Brás da
Mata, galante combatente, mas é pressionada a casar
com Pêro Marques, um lavrador simples e sem cultura…
Depois de Vila Real, este espectáculo segue para o
Cine-Teatro de Vila Pouca de Aguiar no dia 29 de Abril
e nos dias 03 e 04 de Maio estará em Amarante, com
sessões agendadas no Auditório da Escola Secundária
e des nadas a todos os alunos daquele Concelho que
frequentam o 10º ano.

Para além da apresentação deste Ciclo de Teatro Vi-
cen no, que traz pela primeira vez a Vila Real A Farsa de
Inês Pereira, a Conferência de Imprensa serviu também
para Companhia apresentar o balanço de ac vidades
2015. Assim, e mesmo sem o apoio do Ministério da
Cultura/Dgartes nos Concursos de Apoio às Artes nos
úl mos quatro anos, a Filandorra com o apoio dos Municí-
pios da Rede Protocolada con nuou a marcar a agenda
cultural da região com 262 ac vidades de animação e
formação realizadas no ano anterior para um universo de
45.436 espectadores. Já no primeiro trimestre de 2016, a
dinâmica da Companhia manifesta-se nas 95 ac vidades
de animação e formação já realizadas por toda a região,
tendo já a ngido um universo de 15.847 espectadores.

IFRAME: [2]h p://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash= k8va2qp
&wmode=window &bgcolor=EEEEEE &t=1461683522

No final da Conferência foi apresentado aos jornalistas
o pré-programa das Comemorações dos Trinta Anos de
ac vidade da Companhia, que para além de duas es-
treias nacionais, nomeadamente O Lubisomem de Camilo
Castelo Branco em Ribeira de Pena e Uma Cesta de Con-
tos tão alegres como tontos em homenagem ao escritor
Alexandre Parafita, contempla a reposição de cinco pro-
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duções que marcaram a história da Companhia: Amor de
Dom Perlimplim com Belisa em seu Jardim de Federico
Garcia Lorca no dia 21 de Julho numa Co-produção com o
Conservatório Regional de Música de Vila Real, Tio Vânia
com sabor a Douro… de Tcheckov, À Manhã de José Luís
Peixoto, O Doido e a Morte de Raul Brandão (1986), e Um
pedido de Casamento de Tcheckov (1986), revisitando es-
paços de criação e Residência Ar s ca como o Centro Cul-
tural Regional de Vila Real, Casa dos Barros em Sabrosa e
a Casa da Cultura “Mestre José Rodrigues” em Alfândega
da Fé. Entre outras ac vidades, como projectos especí-
ficos de Teatro e Comunidade, Formação, a Companhia
destacou a realização de um ENCONTRO com todos aque-
les que passaram pela Filandorra … e foram muitos! na
cidade de Vila Real, entre encenadores, dramaturgos, ac-
tores, técnicos, figurinistas, etc.
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Associação lança Banco do Medicamento para aju-
dar idosos carenciados (2016-04-27 10:37)

É amanhã lançado em Portugal o Banco do Medica-
mento, uma plataforma solidária que visa ajudar os
idosos com graves carências económicas a adquirir os
seus medicamentos.

Implementado pela Associação Cuidar Solidário, este
projeto piloto irá complementar outras inicia vas já em
curso nesta área de intervenção social, preenchendo
lacunas existentes e aumentando o número de doentes
abrangidos.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

As esta s cas são claras quanto à gravidade desta reali-
dade. De acordo com o Estudo Nacional sobre a Adesão
à Terapêu ca, um terço dos doentes crónicos admite
que não compra os medicamentos por falta de dinheiro
e dados divulgados em 2015 indicam que 20 a 25 % das
prescrições médicas não são adquiridas.

“Através do Banco do Medicamento, a Associação
Cuidar Solidário pretende garan r condições necessárias
para que os reformados e pensionistas acima dos 65
anos e em grave carência económica, possam aceder
em condições de igualdade aos medicamentos que ne-
cessitam”, explica Luis Duarte, Presidente da Associação
Cuidar Solidário.

A Associação Cuidar Solidário está a cons tuir parcerias
com Câmaras Municipais, indústria farmacêu ca, em-
presas privadas e outras ins tuições. O projeto piloto
iniciar-se-á em Vila Nova de Foz Côa e Alvito, estando a
decorrer contactos com outros municípios.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

485

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=ftk8va2qp&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=1461683522
http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=ftk8va2qp&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=1461683522
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Comemorações do 25 de abril em Torre de Mon-
corvo marcado pelo lançamento de livro de home-
nagem a Leandro Vale (2016-04-27 16:43)

25 de Abril assinalado em Torre de Moncorvo com
apresentação de livro e peça de marionetas. A Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo comemorou o 25
de Abril com uma homenagem a Leandro Vale, no
Cineteatro de Torre de Moncorvo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/25leandro.html

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

A cerimónia realizou-se na noite de 24 de Abril, com a
exibição da curta-metragem “Aqui Jaz a Minha Casa” ”
realizado por Rui Pilão e que tem como actor Leandro
Vale e a apresentação do livro “ Leandro Vale em Movi-
mento – (2ºacto: amigos nos camarins) ” que conta com
a par cipação de mais de 60 amigos de Leandro Vale e
que tem a coordenação de Carlos d’Abreu.

Durante o lançamento do livro tomou a palavra o
Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, o Director do No cias do Nordeste,
Luís Pereira, o editor e posfaciador, António Sá Gué
e o Coordenador da obra Carlos d’Abreu. Seguiu-se
a interpretação da peça de marionetas da autoria e
encenação de Leandro Vale “Nova Maneira de Contar
Abril”, pelo grupo Nova Morada. No

No decorrer das comemorações houve ainda lugar
para a declamação de alguns poemas e interpretação
de temas de abril pelo flau sta José Luís Ferreira e o
cantautor Carlos Pedro.

Luciana Raimundo
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Já ouviu o novo órgão de tubos da Sé de Vila Real?
(2016-04-27 19:17)

Já ouviu o som novo orgão de tubos da Sé de Vila
Real? Se não esteve no concerto inaugural deste novo
equipamento da Sé Catedral de Vila Real é provável
que ainda não. Mas a Direcção Regional de Cultura do
Norte (DRCN) lançou hoje [1]um vídeo na plataforma
youtube,onde você poderá apreciar a melodia criada
por este extraordinário instrumento musical.
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A inauguração do novo Órgão Sinfónico da Catedral de
Vila Real ocorreu no passado dia 20 de abril, tendo estado
presente o Bispo da Diocese de Vila Real, o Presidente do
Município de Vila Real e o Diretor Regional de Cultura do
Norte.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Esta instalação contemplou um inves mento aproximado
de 494 Mil Euros, cofinanciado, através do ON2, a 85
% por fundos da União Europeia e ao abrigo daquela
candidatura promovida pela DRCN.

O fabrico e montagem do órgão esteve a cargo da
“Famiglia Vincenzo Mascioni, S.R.L.”, empresa sediada
em Azzio (na província lombarda de Varese), na Itália. A
empresa Mascioni é uma das mais an gas e reputadas
fábricas de órgãos e outros instrumentos musicais da
Europa; a va desde 1829, mantém o cunho familiar, com
a artesania e saber transmi dos de pai para filho, de
geração em geração.

O órgão da Sé de Vila Real compõe-se por Quatro
teclados, 33 registos e 2.192 tubos, tratando-se de uma
peça única na região transmontana.

IFRAME: [3]h p://www.youtube.com/embed/Kw1YBQYiYp4?showinfo=0
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Rever a cons tuição ou destruir Abril?
(2016-04-28 07:47)

| Hélio Bernardo Lopes | A esmagadora maioria dos por-
tugueses dispõe de três caraterís cas, quando olhados à
luz da problemá ca da Cons tuição da República: sabe
que a mesma existe; nunca a terá lido infimamente;
conhece que na mesma se contêm os direitos mais
essenciais a cada pessoa, como o do acesso à saúde, o
da possibilidade de estudar para lá de ter riqueza e que
se encontra estabelecido um mecanismo público justo
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de atribuição de reformas.

Mas é claro que pra camente todos os portugueses
sabem que desde a entrada em vigor da Cons tuição
de 1976 nunca a vida polí ca do País se viu perturbada
pela sua existência e funcionamento. E conhecem, por
igual, que Portugal se con nua a situar, no plano rela vo
europeu, numa posição semelhante à do tempo da II
República, com a fundamental diferença de que no lugar
da soberania daquele tempo, o que hoje sobrevém é
uma dependência quase total em face do poder alemão,
do Banco Central Europeu e duma Comissão Europeia
sem real pres gio.

Por fim, todos terão percebido que o grande inimigo
de hoje da democracia portuguesa não é a Cons tuição
da República, mas as estruturas da União Europeia,
essencialmente comandadas por interesses financeiros,
que não pretendem condicionar ao interesse geral e
à soberania dos Estados-Membros. E muito menos à
desprezada democracia, desde que os resultados caiam
nas mãos da Esquerda com reais preocupações sociais e
humanas.

Como teria de dar-se, tem vindo a crescer o desin-
teresse dos portugueses pela vida polí ca, como a
correspondente reação abstencionista. Mas trata-se de
uma abstenção que nada tem que ver com o desinteresse
pela Cons tuição, ou com a sua reprovação, antes com
os maus resultados a que sucessivos Governos têm
conduzido a vida da generalidade dos portugueses. Não
é a Cons tuição da República que é repudiada pelos
portugueses, mas a União Europeia e os seus polí cos.
Basta olhar o crime da recusa de auxílio aos refugiados,
para logo se perceber que Portugal, com a Cons tuição
que tem, de há muito espera que uns milhares desses
refugiados aqui cheguem, o que os comandos polí cos
da Europa vêm recusando. público justo de atribuição de
reformas.

Desde que com boa-fé, o que facilmente se pode
perceber é que a Cons tuição da República con nua a
ser um marco de referência justo para a generalidade dos
portugueses. Mexer-lhe, dado que terá sempre de ser
com a finalidade de destruir o Estado Social – criar mais
pobreza e alargar, ainda mais, o fosso social –, só servirá
para criar ainda mais desinteresse pela polí ca e repúdio
pelos polí cos que vamos tendo.

Foi, pois, com grande sa sfação que pude saber que, na

opinião do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não há,
neste momento, prioridade à revisão cons tucional, o
País tem outros problemas muito mais urgentes. Para
que um tal desastre social possa vir a ter lugar será
necessário que uma qualquer liderança futura do PS
– lembrar seguristas e socra stas – volte a virar o PS
à direita, unindo esforços primacialmente com o PSD,
porventura também com o CDS/PP.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Sea Lion passa em Bragança no dia 5 de Maio 
(2016-04-28 09:13)

A Sueca Linn Osterberg aka , [1]Sea Lion , tem marcada
uma mini tour Ibérica que tem na cidade de Bragança o
único concerto em Portugal com o selo Dedos Bionicos.

“Linn Osterberg vem incubando frágeis músicas que
solta a voar, anilhadas com o alias de Sea Lion, desde
um quarto da sua Gotemburgo natal. Apesar da sua
juventude, derrama uma madura contenção e uma
poderosa sinceridade na qual se adivinha expiação.

A Sueca veste uma honesta armadura de baixa fidel-
idade cada vez mais controlada, guitarras distorcidas
com sub leza, e uma voz adornada com efeitos sublimes,
franca e pessoal. Na sua janela, um horizonte prometedor
com Mazzy Star, Jessica Pra e, sobretudo, essa primeira
Cat Power, como pontos cardinais.
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Dia 5 de Maio apresenta-se pela primeira vez ao
vivo em Portugal para um concerto único em território
nacional no Praça 16 em Bragança.”

Quando: Quinta-feira dia 5 de Maio 2016
Onde: Praça 16, Bragança
Entrada: 6€
Reservas: reservas@dedos-bionicos.pt

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.youtube.com/embed/27iEVusbIwo?&rel=0&aut
oplay=1

Passeio Pedestre pela Serra do Reboredo e Ecopista
do Sabor (2016-04-28 15:02)

No dia 1 de Maio, domingo, tem lugar na Serra do
Reboredo e Ecopista do Sabor um percurso pedestre
promovido pela Junta de Freguesia de Torre de Mon-
corvo com o apoio da Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo.

PUB
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[1]Consulte a tabela de preços

O percurso com uma extensão de 12 km, tem concen-
tração marcada para as 09h00 no Jardim Trindade Coelho,
segue pela Serra do Reboredo passando pela Capela de
Nossa Senhora da Conceição e Casa do Guarda até à
fonte das Lamelas. Aqui o percurso passa a desenrolar-se
na Ecopista do Sabor, sendo que na an ga Estação do
Larinho decorre uma aula de Zumba. A caminhada
con nua depois até Torre de Moncorvo.

No final realiza-se um almoço convívio entre todos
os par cipantes.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até dia
29 de Abril às 13h00, no Gabinete de Desporto da
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e na Junta de
Freguesia de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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Laço azul humano contra os maus tratos em Alfân-
dega da Fé (2016-04-28 15:12)

Um laço azul humano promete invadir o Parque Verde
de Alfândega da Fé no próximo Sábado. Em causa a
prevenção dos maus tratos na infância e juventude.
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Laço azul humano contra os maus tratos em Alfândega da
Fé

[1]

O desafio é lançado à população pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Alfândega da Fé, que
assim encerra o mês da prevenção dos maus tratos na
infância e Juventude.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
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“Abril-mês da prevenção dos maus-tratos na infância e
juventude” é uma campanha de sensibilização desen-
volvida a nível nacional pela CPCJS. A inicia va pretende
consciencializar a comunidade para a importância de
desempenhar um papel a vo na prevenção e combate
aos maus tratos na infância e juventude.

Alfândega da Fé associou-se a esta campanha e no
úl mo dia de abril promove a formação de um laço
azul humano que pretende unir a comunidade local no
combate e prevenção a esta problemá ca. As fitas azuis
simbolizam a cor das lesões presentes nos corpos das
crianças ví mas de abusos.

[post _ad]

A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se
em 1989, na Virgínia, E.U.A. quando uma avó, Bonnie
W.Finney, prendeu uma fita azul à antena do seu carro

em sinal de alerta e protesto contra os maus tratos de
que foram ví mas os seus netos.

A ação ganhou notoriedade e expandiu-se à escala
global e o laço azul é, atualmente, símbolo desta luta.
“Porque a infância não se repete” é o mote da ação de
encerramento do mês da prevenção dos maus tratos na
infância e juventude em Alfândega da Fé, que a par r das
14h30 promete unir em torno desta causa a população
local.
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As offshores e a democracia (2016-04-29 11:49)

| Hélio Bernardo Lopes | O já histórico caso dos Papéis
da Mossack Fonseca, acabando, como sempre poderia
deduzir-se, por dar em nada, sempre comportou uma
vantagem: deu nome – irá mesmo dar? – a uma
realidade desde sempre percebida. E permi u com-
preender a verdadeira a tude ín ma dos polí cos em
face da máquina de imoralidade e de crime em que se
cons tuem as offshores.

No caso português, de um modo imensamente geral,
temos uma tripla realidade: quase sempre os conci-
dadãos surgidos negam o que se no cia; CDS/PP, PSD e
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PS nem uma página realmente legível se propõem escr-
ever para pôr um fim defini vo nas offshores; e, quase
com toda a certeza, não surgirão resultados judiciários
dignos de registo com gente de real poder. Com elevada
probabilidade, pois, tudo voltará entre nós a ser nada.

Num certo sen do, estas realidades até se podem
compreender, porque todo o sistema mundial se suporta
numa vasta máquina de crime. A crise que surgiu nos
Estados Unidos veio pôr isto mesmo à vista. E este caso
de agora, dos Papéis da Mossack Fonseca, só se limitou
a corroborar o que sempre se soube e estava já exposto
em mil e um documentos, desde memórias e estudos
a documentários. Tal como tantas vezes pude salientar,
pouco se pode fazer por parte dos lamentáveis polí cos
do mundo de hoje, porque o sistema só pode viver por
via de uma vasta e universal máquina de crime, mais ou
menos legalizado.

Se cada Estado gerisse bem as suas finanças, deixaria
de ter interesse a a vidade económica, porque todos
evitariam importar e apenas exportar. A economia
internacional quase deixaria de exis r, caindo-se numa
situação de quase subsistência.

Paradoxalmente, o que o caso dos Papéis da Mossack
Fonseca veio potenciar é a publicação, dita democrá ca,
de legislação que venha a proibir este po de revelações.
A prova de que assim poderá vir a ser está no jornalista
francês e nos dois ex-auditores da Pricewaterhouse
Coopers que se sentaram anteontem no banco dos
réus, por terem passado ao Consórcio Internacional de
Jornalistas de Inves gação documentos que provavam
um esquema de fuga aos impostos por parte de grandes
empresas do mundo: o caso LuxLeaks.

O LuxLeaks, surgido há dois anos, pôs a descoberto
a forma como o Luxemburgo, um pequeno país e paraíso
fiscal, ajudou mul nacionais a não pagarem impostos nos
países onde atuam, sendo que o Governo do Luxemburgo,
tal como as empresas citadas no escândalo, con nuam
a defender que as suas prá cas não são criminosas. São
as offshores no seu melhor, aí suportadas por uma classe
polí ca podre, que se suporta nas inúteis democracias
destes dias.

A posição luxemburguesa é cínica mas simples: fugir aos
impostos noutros Estados não é, para o Luxemburgo, um
crime. Como o problema deixa, por esta via, de poder
ser resolvido, os criminosos que correm para as offshores

con nuam na melhor. Talvez seja preferível pôr um fim
nos impostos, com cada um lançado num totobola de
vida? Mas há uma conclusão que pode já hoje rar-se:
a democracia, obje vamente, não concede aos povos
um poder infimamente eficaz. Como um dia escrevi, a
democracia é uma ilusão, mas que funciona.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Abril foi mês de mais uma edição dos Jogos De-
spor vos Concelhios (2016-04-29 11:50)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo organizou
durante o mês de Abril mais uma edição dos Jogos De-
spor vos Concelhios. Este ano par ciparam nesta com-
pe ção cerca de 200 atletas e 15 Associações nas mais
diversas modalidades.
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IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/josgosdesp.html
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Um dos ex-libris dos Jogos Despor vos Concelhios é o
futsal, sendo que a final teve lugar no dia 24 de Abril
entre a Associação Recrea va e Cultural da Açoreira e a
Associação de Caça e Pesca do Vale da Vilariça, saindo
vencedora a ARC Açoreira.

No dominó a equipa vencedora foi o Spor ng Clube
de Moncorvo, na sueca a Associação Despor va e
Cultural de Mós, na malha a Associação Caça e Pesca
da Vilariça e na raiola a ADC Souto da Velha. Na Pesca
Despor va a equipa vencedora foi a ADC Souto da Velha
e o prémio individual foi para Luís Cardoso da União
Despor va do Felgar.

A cerimónia de entrega dos prémios realizou-se dia
24 de Abril, no Pavilhão Municipal de Torre de Moncorvo
e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, e
do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo e vereador do Desporto, Victor Moreira.

Luciana Raimundo
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Porque mo vo certas pessoas com fibromialgia en-
tram em depressão? (2016-04-29 15:43)

Inves gadores da Universidade de Coimbra estudam a
depressão nos doentes com fibromialgia.

Equipa de estudo fibromialgia Por que mo vo certas
pessoas com fibromialgia, uma doença crónica altamente
debilitante, entram em depressão? Esta foi uma das
questões de par da para o estudo in tulado “Trajetórias
para a depressão na fibromialgia: o papel do pensamento
repe vo nega vo e do afeto nega vo”, realizado por
uma equipa de inves gadores da Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra (FMUC), através da Clínica
Reumatológica de Coimbra e do Serviço de Psicologia
Médica.
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O estudo, dis nguido recentemente em Madrid, no 24º
Congresso Europeu de Psiquiatria, envolveu uma amostra
de 103 mulheres diagnos cadas com fibromialgia, com
idades compreendidas entre 18 e 65 anos de idade,
recrutadas em várias unidades de saúde.

Os resultados ob dos na inves gação mostram que
«o impacto dos sintomas de fibromialgia no desenvolvi-
mento de sintomatologia depressiva opera através do
pensamento repe vo nega vo e do afeto nega vo.
Quer isto dizer que pessoas que apresentam mais
sintomas de fibromialgia tendem a envolver-se em es-
tratégias mal adapta vas como o pensamento repe vo
nega vo

[post _ad]

(isto é preocupações e ruminações) numa tenta va de
lidar com estes sintomas», explica a primeira autora do
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trabalho, Ana Margarida Pinto.

«Estes resultados são importantes na medida em
que revelam o papel fundamental que certas variáveis
psicológicas desempenham no contexto da dor crónica
e sublinham a importância de incluir tais variáveis nas
intervenções psicossociais na fibromialgia, uma doença
crónica caracterizada por dor generalizada e difusa,
normalmente acompanhada por outros sintomas como
perturbação de sono, rigidez muscular, hipersensibil-
idade a es mulos ambientais, ansiedade, depressão,
défices cogni vos e fadiga extrema», assinala a inves -
gadora da Universidade de Coimbra.

Este trabalho faz parte de um estudo mais amplo,
coordenado pelos Professores António Macedo e José
António Pereira da Silva, que tem como obje vo principal
inves gar se a fibromialgia se diferencia de outras
doenças crónicas, como a artrite reumatoide, bem como
de controlos sem dor crónica no que diz respeito a deter-
minados traços de personalidade (como o perfecionismo)
e processos psicológicos (como os es los cogni vos,
ou seja, formas habituais de pensar, de interpretar as
situações, etc.).

Presente em 2-5 % da população, a fibromialgia é
uma doença debilitante que interfere muito na qualidade
de vida das pessoas, tendo um grande impacto não só ao
nível pessoal mas também ao nível familiar e social. O
desconhecimento acerca da sua origem, assim como a
existência de diferentes configurações de sintomas que
flutuam ao longo do tempo, tornam o seu tratamento
di cil.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Secretário de Estado da Saúde inaugura monu-
mento evoca vo ao Serviço Nacional de Saúde em
Torre de Moncorvo (2016-04-30 15:44)

O 1º de Maio em Torre de Moncorvo vai ser comemo-
rado com a conferência “ O 25 de Abril – A Implantação
da Democracia em Portugal” que terá como orador
António Arnaut, às 15h00, na Biblioteca Municipal de
Torre de Moncorvo.

[post _ad]

Será ainda inaugurada uma exposição “O Homem e a
Obra – António Arnaut”, cedida pelo Município de Penela,
que é cons tuída por vários painéis, documentos e livros
de António Arnaut. A exposição ficará patente no átrio
da Biblioteca até ao final do mês de Maio. Seguir-se-á
uma sessão de músicas e um “Vinho Fino” de Honra, no
Pá o da Biblioteca Municipal.

Às 17h30, realiza-se a inauguração do monumento
evoca vo ao Serviço Nacional de Saúde pelo Secretário
de Estado da Saúde, Manuel Delgado, na Avenida das
Amendoeiras, junto à rotunda do Centro de Saúde.
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O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado,
nasceu em Luanda em 1952,
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é licenciado em Economia pelo Ins tuto Superior de
Economia e pós-graduado em Administração Hospitalar
pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universi-
dade Nova de Lisboa. Foi presidente do Conselho
de Administração do Hospital Curry Cabral e presidente
do Conselho de Administração do Hospital Pulido Valente.

António Arnaut licenciou-se em Direito, pela Facul-
dade de Direito da Universidade de Coimbra. Foi
militante da Acção Socialista Portuguesa, co-fundador
do Par do Socialista, em 1973, tendo sido seu dirigente
até 1983. Fez parte do II Governo Cons tucional, 1978,
liderado por Mário Soares, como Ministro dos Assuntos
Sociais. Ao seu nome ficou ligada a criação do Serviço
Nacional de Saúde, sendo por isso considerado o “Pai do
Serviço Nacional de Saúde.”

Luciana Raimundo
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Duas praias, duas Bandeiras Azuis. Macedo de Cav-
aleiros destaca-se no calendário turís co nacional
(2016-04-30 15:45)

Há no cias que, embora se repitam anualmente,
mantêm todo o interesse no momento em que são
conhecidas. Agora que se conhecem as praias que em
2016 ostentarão a Bandeira Azul, Macedo de Cavaleiros
volta a dis nguir-se dos demais, com duas praias
galardoadas. É o concelho do interior norte do país com

mais praias dis nguidas.

Macedo de Cavaleiros com duas bandeiras azuis A
Albufeira do Azibo, que reúne predicados ambientais que
lhe merecem o estatuto de Paisagem Protegida, sai este
ano ainda mais reforçada turis camente.
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Ao “selo” das 7 Maravilhas - Praias de Portugal, com a
Praia da Ribeira, soma-se a eleição da Praia da Fraga da
Pegada como a estância balnear fluvial mais acessível
para cidadãos de mobilidade reduzida. A simbiose das
condições ambientais e as extraordinárias condições para
o lazer balnear, fazem de Macedo de Cavaleiros um dos
mais apetecíveis locais para as férias de verão de 2016.

A autarquia vai, para a nova época balnear, realizar
novos inves mentos no extraordinário cartão de visita
que é a Albufeira do Azibo. As chuvas alagaram as duas
praias, obrigando a um reforço acrescido de areia, no
sen do de repor as condições a que estão habituados os
banhistas.

[post _ad]

Ao nível da acessibilidade serão melhoradas as condições
nos sanitários. Um trabalho que possibilitará, com
certeza, que a Albufeira do Azibo e o concelho de
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Macedo de Cavaleiros se mantenham como o des no
turís co mais visitado no Nordeste Transmontano no
período es val.

A lista das áreas balneares que em 2016 vão hastear a
Bandeira Azul foram conhecidas esta sexta-feira em 314
praias, mais 15 que o ano passado.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação Câmara
Municipal de Macedo de Cavaleiros (Nota de Imprensa)
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Pela primeira vez há análises e revelam situação de-
scontrolada. Glifosato: O herbicida que contamina
Portugal (2016-04-30 18:55)

Análises realizadas pela Plataforma Transgénicos Fora
em colaboração com o[1] Detox Project evidenciaram
níveis inesperados e absolutamente assombrosos
de glifosato (mais conhecido por Roundup), o pes-

cida químico sinté co mais usado na agricultura
portuguesa*1 – e até agora o mais ignorado.

Há pelo menos dez anos que não se conhece qualquer
análise oficial à sua presença em alimentos, solo, água,
ar ou pessoas. Este vazio, inédito a nível europeu, é
hoje preenchido parcialmente com os resultados das

análises realizadas à urina de 26 voluntários portugueses
e a algumas amostras de alimentos. Portugal tem agora
de encontrar soluções a nível nacional e europeu que
esclareçam as razões de tal contaminação humana e a
reduzam em várias ordens de grandeza.
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Muito embora o Ministério da Agricultura mantenha,
ao longo de sucessivos governos, um plano anual de
monitorização em alimentos que testa a presença de
mais de 300 resíduos de pes cidas, o glifosato tem
sido excluído das análises.*2 O mesmo se passa com
a água de consumo, uma vez que o Ministério não
inclui o glifosato na lista de substâncias a pesquisar
pelas en dades fornecedoras.*3 Quando ques onado
formalmente no início deste ano o mesmo Ministério não
apresentou quaisquer análises, nem mesmo as previstas
pelas dire vas técnicas da União Europeia, afirmando
que até à data nha sido considerado desnecessário
incluir este químico nas suas análises de ro na.*4

[post _ad]

Mas as mais de 1600 toneladas de glifosato vendidas
anualmente, que para além de fins agrícolas também se
aplicam abundantemente em zonas urbanas de Norte a
Sul do país para controlo de ervas em ruas e caminhos
(salvo nalguns, poucos, municípios), não desaparecem
sem deixar rasto. Elas representam um potencial de con-
taminação generalizado que até agora nha ficado por
testar. Hoje começa finalmente a traçar-se um primeiro
quadro onde sobressai a gravidade dessa poluição
silenciosa, invisível e provavelmente mortal (segundo a
Organização Mundial de Saúde o glifosato é provavel-
mente carcinogénico em humanos e demonstradamente
carcinogénico em animais de laboratório).*5

Em 26 voluntários portugueses, o glifosato foi dete-
tado em 100 % das análises efetuadas à urina. Na Suíça,
em 2015, uma inicia va equivalente nha detetado
glifosato em apenas 38 % dos casos e, em 2013, num
outro levantamento realizado pela associação Amigos da
Terra em 18 países europeus, estavam contaminadas 44
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% das pessoas.*6

O valor médio de glifosato na urina dos portugue-
ses testados foi de 26.2 ng/ml (nanogramas por mililitro).
Para referência tome-se a Dire va da Qualidade da Água:
na água de consumo o glifosato não pode ultrapassar os
0.1 ng/ml. Isto significa que a quan dade de glifosato
agora detetada, se es vesse em água da torneira, con-
taminaria essa água 260 vezes acima do limite máximo
legal!

A situação noutros países não é brilhante, mas apresenta-
se muito menos grave do que a portuguesa. O estudo
"Urinale 2015"*7, que abrangeu mais de 2000 alemães,
encontrou uma média de apenas 1.1 ng/ml: cerca de
20 vezes abaixo dos resultados portugueses. Além
disso, o valor mais alto detetado na Alemanha foi de 4.2
ng/ml, enquanto que os valores portugueses variaram
entre 12.5 e 32.5 ng/ml. Ou seja, o português menos
contaminado tem três vezes mais glifosato que o pior
caso alemão. Outros estudos publicados picamente
apresentam valores médios próximos dos alemães.

Mais alguns dados relevantes a re rar dos resulta-
dos nacionais:
– os três voluntários mais novos (com idades entre os 7 e
os 19 anos) apresentaram um valor médio mais elevado
(26.7 ng/ml) que o grupo global, uma desproporção que
também foi iden ficada no estudo alemão;

– não se detetou diferença clara na média de valores
dos 4 voluntários que, sendo jardineiros profissionais,
poderiam estar mais contaminados do que os restantes
(estes úl mos, todos eles habitantes de uma zona urbana
e sem exposição profissional);

– embora o caso com mais glifosato seja o de um
jardineiro, o segundo lugar pertence a um não-jardineiro;

– os valores acima de 20 ng/ml cons tuem, face à
literatura disponível, as maiores concentrações jamais
medidas em pessoas sem exposição profissional.

Note-se ainda que os níveis de glifosato na urina
representam apenas uma fração da exposição real (que é
inevitavelmente várias vezes superior).*8

Alguns alimentos foram também objeto de análise.
A Plataforma escolheu o trigo (em grão e em farinha),
a aveia em grão e o leite. Este úl mo não apresentou

glifosato detetável, mas o mesmo não se pode dizer dos
cereais. Enquanto que a aveia testada apresentava 10
ng/g (nanogramas por grama), o trigo não processado
a ngia os 43 ng/g. Já os resultados em farinha branca

po 55 deixam entrever que o glifosato não se limita ao
reves mento exterior: o glifosato detetado foi o mais
elevado de todos, com 46 ng/g. Muito embora todos
estes valores estejam abaixo dos limites legalmente
estabelecidos eles mostram como o glifosato pode estar
a entrar regularmente na alimentação dos portugueses,
o que explicaria um quadro de exposição crónica.

As análises agora realizadas pela Plataforma Trans-
génicos Fora são em pequeno número e não permitem
re rar conclusões defini vas, mas lançam ainda assim
fortes alertas. O Ministério da Agricultura tem de sair
do estado de negação profunda em que se encontra e
encarar finalmente o glifosato como o químico tóxico e
omnipresente que de facto é. Não se conhecem ao certo
quais as principais vias de exposição, mas a alimentação
e a água são candidatos óbvios e devem começar a
ser amplamente testadas e as fontes de contaminação
eliminadas.

Além disso, enquanto não puser a casa em ordem e
reduzir dras camente os níveis de contaminação em Por-
tugal, o governo nacional não tem autoridade moral para
votar em Bruxelas a favor da reautorização do glifosato
(ou sequer abster-se). Essa votação está prevista já para
este mês de maio num comité técnico onde tem assento
o Ministério da Agricultura. A proibição do glifosato
é, aliás, amplamente apoiada pelos europeus,*9 e os
portugueses, face aos resultados aqui apresentados,
dificilmente poderão nutrir qualquer outro sen mento.

A toxicidade do glifosato não é ainda um facto cien-
fico consensual e estabelecido. Além do cancro,

existem na literatura cien fica diversas publicações que
ligam o glifosato a efeitos teratogénicos (defeitos de
nascimento)*10, desregulação hormonal*11, toxicidade
hepá ca e renal*12 e até au smo,*13 mas muitos
cien stas, nomeadamente os que têm algum po de
ligação à indústria, discordam destes resultados. Na
própria Autoridade Europeia de Segurança Alimentar,
uma estrutura da Comissão Europeia, 62 % dos especial-
istas que integram o painel de avaliação de pes cidas
apresentam conflitos de interesse face às empresas
cujos produtos estão a avaliar.*14 De qualquer forma
existem ainda muitas zonas de ignorância e incerteza que
jus ficam uma profunda desconfiança face aos discursos
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de segurança das ins tuições oficiais.

Este cenário é agravado por dois aspetos adicionais.
No caso da desregulação hormonal, por exemplo, não
existem limiares de contaminação aceitável. Ou seja,
qualquer concentração é perigosa e pode desencadear
efeitos nefastos. Além disso o glifosato nunca é usado
sozinho: os herbicidas comerciais possuem diversas out-
ras substâncias, não indicadas no rótulo, que aumentam
a agressividade do glifosato e podem ser, elas próprias,
muito tóxicas.*15 Por isso a deteção do glifosato significa
a presença adicional provável de outros químicos que
não são de todo considerados quando se estabelecem os
limites legais para cada pes cida.

Enquanto a inves gação adicional não é feita e as
dúvidas dissipadas, a única forma de proteger a saúde
pública é através de medidas de precaução: no caso
do glifosato isso implica votar NÃO à sua reautorização
(que a Comissão Europeia pretende por mais 15 anos e o
Parlamento Europeu por mais 7 anos).

Em nome da transparência deve notar-se que as análises
foram realizadas por inicia va exclusiva da Plataforma
Transgénicos Fora que depois obteve a colaboração do
Detox Project. O financiamento foi angariado em fóruns
online e junto de empresas e associações. O custo total –
mais de quatro mil euros – foi coberto da seguinte forma:
- diversas pessoas a tulo individual 250€
- duas empresas da área da agricultura biológica 2225€
- associações membros da Plataforma (Quercus, Agrobio,
Gaia e MPI) 1580€

A Plataforma foi a única responsável pela condução
do processo e pela redação deste comunicado. Estão
disponíveis informações adicionais sobre o método
analí co e os laboratórios envolvidos.*16

Referências:
Podem ser descarregadas em
[3]h p://www. nyurl.com/refsglifosato2016
1 – Vendas de produtos fitofarmacêu cos em Portugal -
2014
2 – Controlo nacional de resíduos de pes cidas em
produtos de origem vegetal (2000 a 2014)
3 – Pes cidas a pesquisar em águas des nadas ao
consumo humano (2012 a 2016)
4 – Esclarecimentos rela vos ao glifosato
5 – IARC Monographs Volume 112: Evalua on of five

organophosphate insec cides and herbicides
6 – Un herbicide contesté présent jusque dans votre
urine; Determina on of glyphosate residues in human
urine samples from 18 european countries
7 – Auswertung von 2011 Humanurinproben auf ihren
Glyphosatgehalt
8 – A cri cal review of glyphosate findings in human urine
samples and comparison with the exposure of operators
and consumers
9 – h p:// nyurl.com/jap8erm
10 – Glyphosate-based herbicides produce teratogenic
effects on vertebrates by impairing re noic acid signaling
11 – Prepubertal exposure to commercial formula on of
the herbicide glyphosate alters testosterone levels and
tes cular morphology
12 – Effect of the herbicide glyphosate on liver lipoper-
oxida on in pregnant rats and their fetuses; Glyphosate,
hard water and nephrotoxic metals: are they the culprits
behind the epidemic of chronic kidney disease of un-
known e ology in Sri Lanka?
13 – The possible link between au sm and glyphosate
ac ng as glycine mime c - A review of evidence from the
literature with analysis
14 – h p:// nyurl.com/h3gj65r
15 – Poten al toxic effects of glyphosate and its commer-
cial formula ons below regulatory limits
16 – Lab and method confirma on for glyphosate tes ng;
Glyphosate exposure analysis report; Anresco results 1;
Anresco results 2

A Plataforma Transgénicos Fora é uma estrutura in-
tegrada por onze en dades não-governamentais da
área do ambiente e agricultura (AGROBIO, Associação
Portuguesa de Agricultura Biológica; Campo Aberto,
Associação de Defesa do Ambiente; CNA, Confeder-
ação Nacional da Agricultura; CPADA, Confederação
Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente;
GAIA, Grupo de Ação e Intervenção Ambiental; GEOTA,
Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e
Ambiente; Associação IN LOCO, Desenvolvimento e
Cidadania; LPN, Liga para a Proteção da Natureza; MPI,
Movimento Pró-Informação para a Cidadania e Ambiente
e QUERCUS, Associação Nacional de Conservação da
Natureza) e apoiada por dezenas de outras. Contactos:
info@stopogm.net e www.stopogm.net

Nota: O texto, os dados e todas a informações aqui
con das são da exclusiva responsabilidade da Plataforma
Transgénicos Fora. O No cias do Nordeste não efetuou
quaisquer pesquisas sobre este assunto. Optamos por
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publicar integralmente a nota de imprensa enviada pela
Plataforma Transgénicos Fora por a considerarmos de
grande relevância para o domínio público, sendo de
realçar que foi esta organização a única responsável
pela condução do processo que levou aos dados e à
informação con da neste texto.
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Onde moram as palavras? (2016-04-30 21:59)

Precisamos das palavras para viver. Elas são uma das
essências do nosso pensamento, que faz de nós os seres
humanos que somos. As palavras que usamos, e o modo
como as usamos, dizem muito de quem nós somos.

Sabemos que é no cérebro que as palavras ganham os
seus significados, é no cérebro que estão “guardadas” as
memórias que a elas estão associadas. Mas onde moram
as palavras no cérebro? Haverá algum local próprio
para cada uma das milhares de palavras que usamos? E
palavras de línguas diferentes terão “moradas” dis ntas
no cérebro?
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Para melhor compreender como é que o cérebro pro-
cessa palavras ouvidas, inves gadores neurocien stas
da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados
Unidos da América, usaram técnicas de imagiologia por
ressonância magné ca funcional (fMRI) para visualizar
e mapear as regiões do cérebro de sete voluntários
enquanto este ouviam, de olhos fechados, segmentos de
mais de duas horas de uma história re rada do programa
de rádio [2]The Moth Radio Hour . Os cien stas selec-
cionaram, neste estudo, um conjunto de 985 palavras,
cons tuído maioritariamente por substan vos e verbos.

[post _ad]

A imagiologia por ressonância magné ca funcional mede
as variações do fluxo sanguíneo (a que correspondem
variações no consumo de oxigénio por parte das células
neuronais) nas diferentes regiões do cérebro, o que é
associado à ac vação neuronal dessas zonas. Com os
milhares de dados ob dos foi gerado um atlas semân co
que pode ser consultado neste [3]site . Nele é possível
iden ficar localizações específicas de diversas famílias
de palavras em diferentes regiões cerebrais. Parece
haver “moradas” para as palavras! E os inves gadores
verificaram que essas localizações eram surpreenden-
temente semelhantes em todos os sete indivíduos que
par ciparam no estudo!

Usando os mapas ob dos, os inves gadores desen-
volveram um algoritmo matemá co que lhes permi u
prever qual a resposta neural dos par cipantes no
estudo, aquando da audição de outras histórias nunca
antes ouvidas! Ou seja, a “morada” cerebral de cada uma
das 985 palavras estudadas parece ser independente da
história em que estão contextualizadas.

Ao contrário do que se esperava tendo em conta
anteriores dados e estudos clínicos de doentes com
danos cerebrais, este estudo revelou que tanto o hem-
isfério esquerdo, como o hemisfério direito do cérebro,
estão envolvidos na ac vidade de atribuir significado às
palavras. Até agora, os cien stas associavam o proces-
samento da linguagem ao hemisfério esquerdo, num
processo chamado de lateralização. Mas por outro lado,
o que os cien stas observaram nestas experiências foi a
audição e não a produção de linguagem.
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Assim, estas duas ac vidades poderão possuir arqui-
tecturas funcionais dis ntas no cérebro. Quando se
está a avaliar a compreensão das palavras no cérebro,
os resultados apontam para que os dois hemisférios
trabalhem em conjunto.

Todo este estudo foi publicado na revista [4]Nature
da passada quinta-feira e é um ponto de par da, mais
que um de chegada. Abrem-se com ele novas perspec -
vas de inves gação e surgem novas questões ainda sem
resposta, como é próprio da ciência. Por exemplo, os
autores deste estudo consideram importante ampliar
o número de indivíduos a estudar e verificar se o atlas
semân co agora ob do pode ser aplicado a pessoas de
outras línguas e de outras culturas.

Quanto a aplicações, e pondo de lado a fácil especulação
de desenvolver uma técnica para “ler” o pensamento,
a equipa de cien stas antecipam futuras aplicações
médicas: “Um descodificador de linguagem pode ter
um valor incalculável para indivíduos com problemas
de comunicação como na esclerose lateral amiotrófica
e na síndrome do encarceramento” diz Jack Gallant, o
líder da equipa deste estudo. Este é mais um passo
experimental da moderna neurociência que nos diz
também, com humildade, o quanto ainda não sabemos
sobre o funcionamento do nosso cérebro.

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://themoth.org/radio-hour
3. http://gallantlab.org/huth2016
4. http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7600/ful
l/nature17637.html

1.5 May

The Blank Tapes actuam em Vila Real no dia 4 de
Maio (2016-05-01 08:34)

Os Californianos [1]The Blank Tapes carregados de pop
solarenga tocam na próxima Quarta-feira dia 4 de Maio
no Club de Vila Real num concerto com o cunho Dedos
Bionicos.

The Blank Tapes actuam em Vila Real no dia 4 de Maio 
"Vieram da Califórnia numa máquina do tempo directa-
mente da década de sessenta e aterraram no universo
indie pela mão da Antenna Farm Records. Chamam-se
The Blank Tapes, são liderados por Ma Adams, e este é
a corporização do som californiano. Desde a juventude
num subúrbio do sul da Califórnia até se estabelecer
na superficialmente dourada Los Angeles, Ma Adams
aprendeu a tocar virtualmente todos os instrumentos
necessários a fundar uma banda de garagem, e assim fez.

Os The Blank Tapes levam-nos de volta à pop lumi-
nosa dos anos sessenta, aquela pop tão solarenga como
o estado norte-americano onde Ma reside."

O que: Concerto dos Blank Tapes
Quando: 4 de Maio de 2016
Onde: Club de Vila Real - Vila Real
Entrada: 5€

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

499

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://themoth.org/radio-hour
http://gallantlab.org/huth2016
http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7600/full/nature17637.html
http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7600/full/nature17637.html


1. http://www.youtube.com/embed/mTQJWg0B7ug?&rel=0&aut
oplay=1

Par do Ecologista “Os verdes” defende abolição de
taxas de portagens na Autoestrada Transmontana
(A4) (2016-05-01 10:06)

O Grupo Parlamentar “Os Verdes” propôs a abolição
total de portagens na autoestrada transmontana (A4).
As recomendações foram feitas ao Governo ao abrigo
das disposições cons tucionais e regimentais aplicáveis
e defendem a abolição das portagens na A4 e a não
instalação de novos pór cos em toda a sua extensão.

A argumentação do par do “Os Verdes”, apoia-se nos
dados disponíveis para os distritos de Vila Real e de
Bragança, dois distritos que “no nosso país apresentam
piores indicadores económicos e sociais”, referem.
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[1]Consulte a tabela de preços

“Segundo os censos de 2011, estes dois distritos
perderam cerca de 27.500 residentes, números estes que
se têm vindo a agravar nos úl mos anos, fruto das polí -
cas seguidas pelos úl mos governos, que conduziram ao
encerramento de escolas, centros de saúde, tribunais,
ao abandono de terras por parte de agricultores e
produtores de gado, ao aumento do desemprego, à em-
igração, entre outros”, salienta o par do em comunicado.

Segundo estudos efetuados no distrito de Bragança,
esta região perdeu cerca de 30 % dos jovens e a diferença
entre o número de óbitos e nascimentos quase duplicou
de 1996 para 2013, passando de um saldo nega vo

[post _ad]

populacional de 717 para 1240 indivíduos.

Por tais razões “Os verdes” pretendem que sejam
colocadas em prá ca medidas capazes de inverter
este quadro, em distritos do interior como Vila Real
e Bragança, onde, consideram os ecologistas, devem
ser adotadas medidas públicas nacionais capazes de
“assegurar a coesão territorial, combater as assimetrias e
promover a igualdade entre cidadãos”.

É neste contexto, que o Grupo Parlamentar “Os
Verdes” defende “a não introdução de portagens,
em autoestradas nomeadamente do interior”, porque,
sublinham, “foi sempre jus ficada com a necessidade de
compensar as regiões do país com medidas de discrimi-
nação posi va, tendo em conta as disparidades regionais
existentes”.
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Rota mágica do teatro terminou em Santa Marta de
Penaguião (2016-05-02 08:38)
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A oitava edição da Mostra de Teatro do Douro chegou
este sábado ao fim em Santa Marta de Penaguião com
a peça: “Só é corno quem quer”, depois de ter passado
por Sabrosa, Mesão Frio, Régua e Pinhão.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/teatrofim.html
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Coube ao Grupo de Teatro Aldeia Verde as honras de
encerrar mais uma edição da Mostra de Teatro do
Douro com uma diver díssima peça que deixou todos os
espectadores bem-dispostos e com uma nova perspe va
sobre as relações amorosas.

Na cerimónia de encerramento o Dr. Luís Machado,
presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de
Penaguião, congratulou-se pelo facto da Associação Vale
d’Ouro, uma vez mais, ter escolhido a localidade para
encerrar este certame e referiu que este é um concelho
com muita cultura e sempre disponível a abraçar projetos
culturais inovadores.

[post _ad]

Em representação da Fundação INATEL, o gestor cultural
do distrito de Vila Real, dr. Orlando Mourão realçou
o crescimento da Mostra de Teatro do Douro. Não
esqueceu ainda o facto do certame contribuir para a
produção cultural na região e antevê que as próximas
edições a njam ainda mais sucesso.

Já Luís Almeida, presidente da direção da Associação
Vale d’Ouro, realçou a importância desta edição para a
afirmação da capacidade organiza va da ins tuição e
destacou a inovação de pela primeira vez, excertos dos
espetáculos, terem sido transmi dos em direto pelas
redes sociais. Anunciou ainda que em 2016 a média de
espectadores foi superior à centena.

A noite terminou ainda com o sorteio do vencedor
do passatempo promovido durante o fes val e que
atribuía uma noite para duas pessoas na Quinta de La
Rosa. O vencedor assis u ao espetáculo no Pinhão e
deverá reclamar o prémio em 30 dias.

Fechou-se o pano da VIII Mostra de Teatro do Douro e de
acordo com a Associação Vale d’Ouro, a próxima edição
deverá ocorrer em abril e maio de 2017.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
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Câmara de Mirandela com resultados posi vos
(2016-05-02 08:48)

A Câmara Municipal de Mirandela apresentou um resul-
tado líquido posi vo de 690 mil euros e uma redução da
dívida de 10,7 %, o que “reflete a estratégia de gestão
implementada pelo execu vo municipal, assente na
racionalidade e no rigor sem descurar o inves mento e
o apoio à sociedade civil”.
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Na sessão ordinária da Assembleia Municipal em que
foram aprovadas as contas de 2015, o presidente da
Câmara, António Almor Branco, sublinhou ainda que “a
recuperação gradual da estabilidade financeira municipal
permite abordar com maior confiança os desafios do
novo Quadro Comunitário Portugal 2020 e responder
às crescentes necessidades de manutenção do espaço
público”.
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Com uma taxa de execução orçamental situada nos 72
% (26,5 M€ de receita e 26 M€ de despesa), um dos
valores mais elevados dos úl mos anos, a execução
de 2015 manteve também a tendência de redução
das despesas correntes, com significa vas reduções
nos autoconsumos. Permi u ainda a transferência de
verbas de receita corrente para as despesas de capital
(inves mento), o que traduziu um nível da execução de
72 % do Plano Plurianual de Inves mentos e o respeito
pelo princípio de equilíbrio orçamental.

Ainda neste âmbito, destacam-se a conclusão dos
inves mentos da Escola Superior de Comunicação,
Administração e Turismo (2,6 M€), o Quartel

[post _ad]

da GNR de Torre de Dona Chama (230 mil euros), a
ECOTECA (365 mil euros), o Museu da Oliveira e do Azeite
(230 mil euros), o Complexo Cultural (360 mil euros) e
o Campo de Treinos Despor vo da REGINORDE (380 mil
euros).

De registar também o valor de 2,2 M€ em transfer-
ências correntes e de capital para ins tuições diversas
do concelho de índole religiosa, cultural ou despor va,
como o Sport Clube de Mirandela (116 mil euros), o CTM
(89 mil euros), a APPACDM (51 mil euros) ou a Freguesia
de Torre de Dona Chama (84 mil euros), entre muitas
outras, bem como o valor bruto de 317 mil euros em
apoios e programas sociais.

Respeitando os compromissos assumidos no Plano
de Saneamento Financeiro, a execução de 2015 repre-
sentou ainda uma redução de 10,7 % no valor da dívida
municipal que é agora de 19,8 M€. Esta redução significa
também que neste momento existe um saldo de 4,1 M€
abaixo do limite de endividamento legal, não se tendo
registado qualquer incumprimento no que diz respeito
à obrigatoriedade de redução de pagamentos em atraso
nos meses de 2015.
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Fes val Nacional de Robó ca decorre este ano em
Bragança (2016-05-02 13:27)

O Fes val Nacional de Robó ca (FNR) decorrerá este
ano em Bragança e 4 a 8 de maio. O evento, promovido
pelo Ins tuto Politécnico de Bragança e pela Sociedade
Portuguesa de Robó ca, reúne no pavilhão do NERBA e
integra um número bastante variado de a vidades.
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O Fes val Nacional de Robó ca é um evento organizado
pela Sociedade Portuguesa de Robó ca, uma associação
sem fins lucra vos, cujo principal obje vo é o de pro-
mover e es mular o ensino, a inves gação cien fica, o
desenvolvimento tecnológico e as aplicações (indústria e
serviços) na área da robó ca.
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O FNR 2016 integra várias compe ções como robó cas,
encontro cien fico, demonstrações e ateliers. Estas com-
pe ções promovem o espírito inovador e empreendedor
das crianças e jovens através de métodos a vos de ensino
divulgando também esta área junto do público em geral.

No FNR efetua-se ainda o apuramento das equipas
Portuguesas para o RoboCup, compe ção de robó ca de
âmbito mundial, que reúne as melhores equipas de cada
País, e na qual Portugal conta já com um historial de bons
resultados.

[post _ad]

O FNR 2016 contará com cerca de 500 par cipantes,
incluindo alunos das escolas básicas e secundárias, ins -
tuições de ensino superior e inves gadores, nas áreas da
robó ca e automação, de diferentes países (Portugal, Ale-
manha, Espanha, Japão, Irão, Eslovénia, Brasil, Turquia,
Croácia, Holanda, México, entre outros). É expectável
que seja visitado por cerca de 5000 visitantes, a entrada
no recinto do fes val é gratuita.

O Distrito de Bragança estará representado por uma
equipa do Ins tuto do Emprego e Formação Profis-
sional de Bragança, na compe ção Busca e Salvamento.
Em paralelo, decorrerá a conferência IEEE Interna-

onal Conference on Autonomous Robot Systems and
Compe ons, que contará com a presença de vários
inves gadores nesta área cien fica.

O evento conta com o Alto Patrocínio do Presidente
da República.
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BE interroga Governo sobre a venda da locomo va
histórica Mallet do Tua (2016-05-02 20:00)

A [1]locomo va histórica a vapor , que se encontrava
estacionada na Estação de Caminho-de-ferro do Tua foi
objecto de uma interpelação do Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda ao Governo.

O Bloco de Esquerda (BE) quer saber se a an ga loco-
mo va a vapor, uma Mallet ex-MD 401/10, considerada
uma peça de material não circulante de grande interesse
patrimonial que documenta o período histórico em
que operou nas linhas estreitas do Tua, do Corgo e do
Sabor, foi vendida com o conhecimento do Ministério do
Planeamento e das Infraestruturas.
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Saliente-se o facto de a peça histórica ter sido re rada da
Estação de Caminho-de-Ferro do Tua durante o dia 20 de
abril por um camião de matricula francesa, da empresa
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Transports Marquet, sediada em Mions, Lyon, devendo
depois ter rumado a França onde irá ser recuperada para
operar em troços de caminho-de-ferro históricos.

Segundo fonte da CP, a locomo va foi efec vamente ven-
dida. “Podemos adiantar que o comprador é estrangeiro
e o contacto surgiu na sequência de uma manifestação
sua de interesse na aquisição deste material”, disse na al-
tura um responsável da CP citado pelo site especializado
em assuntos ferroviários [3]webrails .

[post _ad]

O BE vem agora cri car “o desmantelamento do
património histórico da ferrovia” e caso a venda tenha
sido efectuada, este par do afirma que o acto “configura
uma decisão atentatória do património histórico-cultural
da região e, em par cular, da própria CP”.

Segundo o BE afigura-se, «bastante insólito que, ex-
is ndo um Museu Nacional Ferroviário, que tem como
missão “contar a história do caminho de ferro em Portu-
gal” e sendo a Linha Ferroviária do Tua parte indelével
dessa história, não haja no cia de audição prévia de
várias en dades públicas, tais como a Fundação do
MNF ou outras, sobre a legalidade e oportunidade para
esta e outras vendas semelhantes que já ocorreram no
passado».

Agora o BE pretende saber se “foram estabelecidos
contactos oficiais com algumas en dades públicas su-
pervenientes, designadamente a Fundação do Museu
Nacional Ferroviário, para obter o seu pronunciamento
sobre a oportunidade e legalidade da referida venda
da locomo va E166, que se encontrava estacionada
na Estação do Tua, há vários anos, e se tenciona ou
não o governo adotar medidas urgentes para travar
a delapidação e a desmantelamento do património
histórico e museológico dos comboios que operaram na
Linha Ferroviária do Tua, nomeadamente locomo vas
e carruagens a fim de proceder à sua reabilitação e
integração no acervo histórico e patrimonial do caminho
de ferro em Portugal”.

Os bloquistas também perguntaram ao Governo se
existe “a possibilidade de reverter a venda da locomo va
E166, em concreto, a confirmar-se que a mesma foi
ilegal por não ter acautelado todos os procedimentos
legalmente estabelecidos, que visam a proteção do

património histórico e museológico do caminho de ferro
português”.
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Aquarius reúne mais de cento e cinquenta médicos
internos de Espanha e Portugal (2016-05-03 07:04)

Esta edição, que foi um sucesso em termos de par-
cipações, centrou-se nos úl mos avanços em Gas-

trenterologia e Nutrição. Com mais esta edição, já são
mais de 1.150 médicos internos de Gastroenterologia,
Medicina Interna e Medicina Geral e Familiar que par-

ciparam na formação e elevaram o seu conhecimento
na área.

Valencia acolheu a mais recente edição da Jornada de
Formação em Gastroenterologia organizada anualmente
pela Aquarius, marca pertencente à Coca-Cola Ibéria,
juntamente com a Universidade Complutense de Madrid
(UCM), a Associação Espanhola de Gastroenterologia
(AEG), a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia
SPG) e a Sociedade Espanhola de Nutrição Comunitária
(SENC) com o obje vo de colaborar na formação con-

nuada dos médicos internos que queiram elevar o seu
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conhecimento nestas áreas.
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Mais de cento e cinquenta médicos internos de Gastroen-
terologia, Medicina Interna e Medicina Geral e Familiar
dos hospitais universitários de Espanha e Portugal par c-
iparam na IV Jornada Aquarius Ibérica e IX Espanhola de
Formação em Gastroenterologia, o que contabiliza um
total de mais de 1.150 médicos internos no conjunto de
todas as edições já realizadas.

O evento foi dirigido pelo Professor Enrique Rey Díaz-
Rubio, Professor Titular de Medicina, Chefe do Serviço
do Sistema Diges vo do Hospital Clínico Universitário de
San Carlos em Madrid da Universidade Complutense de
Madrid.

[post _ad]

Dispepsia, uma abordagem moderna
Para o Prof. José Berkeley Co er, diretor do Serviço
de Gastrenterologia da Senhora da Oliveira, Guimarães
-Portugal, “a dispepsia é caracterizada por uma conste-
lação de sintomas que causam desconforto na região
gastroduodenal e epigástrica. Es ma-se que entre 20 % e
40 % da população ocidental sofra de dispepsia ao longo
de 1 ano e que possa estar estreitamente relacionado
com a ingestão dos alimentos".

“A dispepsia funcional é mais frequente e caracteriza-se
por sintomas crónicos que se produzem pelo menos
uma vez por semana e, no mínimo, durante 6 meses,
sem que exista uma explicação orgânica”, acrescenta o
especialista.

Durante a inves gação sobre dispepsia, o Prof. Cot-
ter refere que, “um exame de endoscopia diges va alta
é indicado como primeira escolha quando há sinais que
podem ser considerados como um alarme. Se estes
sinais não estão presentes, é aceitável a realização de
procedimentos não-invasivos, como ecografia e testes
de Helicobacter pylori para o tratamento empírico, se os
resultados forem posi vos".

Neste sen do, O Prof. Co er salienta ainda que “a
inves gação de um paciente com dispepsia deve ter
em conta os aspetos individuais e a especificidade dos
sintomas que, posteriormente, refle rão na opção
terapêu ca mais apropriada”.

O papel dos ácidos biliares nos transtornos funcionais
diges vos
Até há pouco tempo, a nossa compreensão sobre o
papel fisiológico desempenhado pelos ácidos biliares
era limitado ao seu papel na absorção de gordura. No
entanto, nos úl mos anos vários estudos têm revelado
outros efeitos.

De acordo com o Prof. Enrique Rey Diaz-Rubio, chefe
de Gastroenterologia do Hospital Clínico San Carlos
em Madrid, “começamos a conhecer o papel do apar-
elho diges vo na regulação do trânsito intes nal e,
especialmente, a par cipação de uma maior ou menor
quan dade de sais biliares no cólon para que se gere
diarreia ou obs pação, tendo inves gado os mecanismos
para o conhecido efeito catár co".

"Este conhecimento vai expandir as nossas possibil-
idades para explicar o fenó po dos pacientes com
distúrbios funcionais e oferece novas oportunidades para
o desenvolvimento de armas terapêu cas. De um ponto
de vista clínico, isto traduz-se em en dades específicas
clínicas (tais como a má absorção de ácidos biliares) e
no desenvolvimento de medicamentos que modificam
a reabsorção de ácidos biliares", salienta o diretor das
Jornadas.

Vírus da hepa te C e insuficiência renal
Outro dos temas abordados nas jornadas foi o vírus da
hepa te C e insuficiência renal. De acordo com a Profª.
Mª José Devesa, do Serviço do Sistema Diges vo do
Hospital Clínico San Carlos de Madrid, “a infeção crónica
pelo vírus da hepa te C (VHC) é a hepa te crónica mais
comum em pacientes com insuficiência renal crónica. A
sua prevalência neste grupo é maior do que na popu-
lação em geral devido à transmissão nosocomial do vírus
através da exposição ao sangue e produtos sanguíneos
em pacientes em hemodiálise".

“No nosso país”, segundo explica a especialista, "a
prevalência de VHC na hemodiálise encontrava-se, num
estudo realizado entre 1997 e 2001, em 22 %; no entanto,
os dados mais recentes publicados em 2013 já referem
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um valor de 5,6 %. Em doentes com transplante renal,
estes números variam muito entre 7 e 40 %, com uma
grande variabilidade geográfica e demográfica”.

No entanto, a Profª Devesa adverte que, “a importância
desta infeção reside no mau prognós co conferido à
doença renal, que é responsável por um aumento da
morbimortalidade antes e após o transplante de gado”.

"Embora ainda existam alguns aspetos controversos
sobre a terapia an viral eleita em hemodiálise e do
ambiente do transplante, devemos insis r sobre a
necessidade de avaliar cuidadosamente a situação dos
pacientes com doença renal crónica infetados com VHC e
considerá-los candidatos a novos tratamentos an virais",
conclui o Prof. Devesa.

Tratamento da pancrea te aguda, as primeiras 48
horas
"Nas úl mas décadas tem claramente aumentado o
número de diagnós cos de pancrea te aguda, de acordo
com vários estudos em diferentes países. Isto pode estar
relacionado com o aumento do consumo de álcool da
população, mais excesso de peso, que é associado com
cálculos biliares, etc.", explica o Dr. Enrique de Madaria,
da Unidade de Patologia Pancreá ca do Hospital Univer-
sitário Geral de Alicante.

Existem dois perfis principais perfis de doentes com
pancrea te aguda, "o primeiro é o doente com cálculos
biliares que geralmente tem mais de 50 anos, embora
possa afetar qualquer idade, ocorrendo mais frequente-
mente em mulheres. O segundo perfil são doentes
alcoólicos, neste caso geralmente homens acima de 40
anos, muitas vezes associada a problemas sociais", refere
o especialista.

Atualmente, "não há nenhum tratamento específico
para ajudar a curar. A dor é o sintoma inicial mais
complicado para o doente, pelo que é feito um esforço
considerável para melhorar com analgésicos. Na admis-
são, todos os doentes com pancrea te seguem uma dieta
absoluta e são administrados líquidos intravenosos até
se encontrarem melhor", salienta o Dr. De Madaria.

As vitaminas e minerais na nutrição ó ma
Para o Prof. Javier Aranceta, Professor Associado de
Nutrição Comunitária da Universidade de Navarra e
Presidente do Comité Cien fico da Sociedade Espanhola
de Nutrição Comunitária (SENC), “na sociedade atual

é muito frequente uma situação de risco de ingestão
inadequada de folato, vitamina D, cálcio, magnésio, ferro
e zinco, entre outros elementos".

Neste sen do, o Prof. Aranceta assinala que, “as
pessoas com situações especiais, doença crónica e os
idosos podem precisar de orientações individualizadas.
O profissional de saúde deve indicar a possibilidade de
complementar sua dieta normal com alimentos enrique-
cidos, alimentos funcionais ou suplementos de vitaminas
e/ou minerais".

Acrescenta que "os atletas ou pessoas com um es-
lo de vida mais a vo podem precisar de aportes extras

de líquidos, nutrientes ou alimentos que devem ser
valorizados de forma con nuada".

"Além disso, no período preconceção e durante a
gravidez a suplementação é muitas vezes necessária,
ferro, cálcio... assim como adaptar o perfil alimentar de
uma forma geral a esta situação tão sensível e especial.
Tanto o médico e a parteira devem dar as orientações
necessárias que no caso da alimentação deve ser dada de
forma individual e, de preferência por e com o acompan-
hamento de um nutricionista", conclui o Prof. Aranceta.

Hidratação. A vidade sica e saúde
A água é um nutriente essencial que é ob do através do
consumo de diferentes alimentos e bebidas como parte
de nossa dieta. No caso das bebidas, é recomendável
ler a informação nutricional e as calorias que fornecem.
Existem alterna vas de baixas calorias ou mesmo sem
calorias que se podem escolher.

O Dr. Rafael Urrialde, Diretor de Saúde e Nutrição
da Coca-Cola Ibéria, concluiu esta Jornada referindo que,
“a necessidade de consumo de água diária estabelecida
pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimen-
tos (EFSA) é, em geral, de 2 e 2,5 litros por dia para
mulheres e homens adultos, respe vamente. A maioria
da população europeia não cumpre estas recomen-
dações.” O Dr. Urrialde observa ainda “a hidratação
inadequada prejudica o desempenho nos exercícios
aeróbicos, especialmente em climas mais quentes”.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
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6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

VI Feira do Emprego, Educação e Solidariedade
(2016-05-03 07:53)

Decorrerá em Bragança, no dia 5 de maio de 2016, pelas
15:00 horas, no Jardim Dr. António José de Almeida, a
VI Feira do Emprego, Educação e Solidariedade.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Novas formas de pagamento conquistam cada vez
mais consumidores (2016-05-03 08:50)

As Caixas Self-Service, o Paypal e o MB Net são as
novas formas de pagamento mais u lizadas pelos
consumidores portugueses.
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De acordo com o estudo Cetelem sobre Literacia Fi-
nanceira, 39 % dos portugueses afirmam u lizar as
Caixas Self-Service disponíveis nos espaços comerciais e
sentem-se confortáveis com a sua u lização. Seguem-se
o Paypal e o MB Net, u lizados por 22 % e 15 % dos
inquiridos, respe vamente.

Todas as novas formas de pagamento analisadas
cresceram face a 2015, mas é o serviço Paypal que
mais se destaca, tendo duplicado a percentagem de
u lizadores. No ano passado, apenas 10 % dos por-
tugueses declaravam usar este método de pagamento,
percentagem que chega agora aos 22 %.

Além dos métodos já referidos, são também cada vez
mais os consumidores a recorrer ao telemóvel (13 %) e
ao serviço MB Way (11 %) na hora de pagar as compras.
O Cartão Contactless, que permite pagamentos inferiores
a 20 euros sem introduzir o PIN, conquista ainda poucos
consumidores: apenas 9 % dos inquiridos afirmam
sen rem-se confortáveis com a sua u lização.

O estudo Cetelem sobre a Literacia Financeira foi re-
alizado entre os dias 16 e 19 de fevereiro em colaboração
com a Nielsen, através de 500 entrevistas telefónicas a
portugueses de ambos os sexos, com idades compreendi-
das entre os 18 e os 65 anos, residentes em Portugal. O
erro máximo é de +4.4 para um intervalo de confiança de
95 %.

IFRAME: [1]h p://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash= pabs8iz
&wmode=window &bgcolor=EEEEEE &t=1462243720

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

[post _ad]

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de referência
das principais insígnias do comércio, dos serviços, da
banca e das companhias de seguros, en dades às quais
aporta o seu know-how, propondo o po de crédito e de
serviço mais adaptado à a vidade e estratégia comercial
dos seus parceiros. É, também, ator de referência em
matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://files.flipsnack.com/iframe/embed.html?hash=f
tpabs8iz&wmode=window&bgcolor=EEEEEE&t=1462243720
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Balcão Eletrónico da CCDR-N com novo serviço di-
rigido à Administração Local (2016-05-03 13:44)

O Balcão Eletrónico Plataforma +Serviços, um sí o
online disponibilizado pela [1]CCDR-NN , disponibiliza
um novo serviço dirigido a en dades públicas da Ad-
ministração Local, através da submissão de pedidos de
assessoria jurídica e financeira.

A par r do portal, que subs tui o preenchimento de for-
mulários em papel para diferentes áreas de intervenção,
passa a ser possível solicitar e receber pareceres jurídicos
e financeiros.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Considerado um canal privilegiado de contacto com a
CCDR-N, a plataforma serve igualmente para submeter
e/ou consultar os dados rela vos a operações de gestão
de resíduos, aterros sanitários, denúncias, projetos de
plantação e reconversão de vinha e muros e monitoriza-
ções de emissões atmosféricas.

O Balcão Eletrónico da CCDR-N Plataforma +Serviços, um
inves mento cofinanciado pelo COMPETE, através do
QREN e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
insere-se na polí ca de desmaterialização de processos e
permi rá eliminar por completo o envio em papel de um
volume significa vo de informação, assim como reduzir

de forma expressiva o seu período de análise.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://e-balcao.ccdr-n.pt/
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Município de Bragança vai apoiar alunos do ensino
superior com 30 mil euros (2016-05-03 18:32)

O Execu vo Municipal de Bragança aprovou o projeto
de regulamento municipal de atribuição de bolsas de
estudos a alunos do ensino superior, que estará em
fase de discussão pública, pelo período de 30 dias,
para recolha de sugestões, após publicação em Diário
da República, para agregados familiar residentes no
concelho de Bragança há mais de três anos e que
frequentem estabelecimentos de ensino superior do
território nacional.

As bolsas des nam-se a apoiar o prosseguimento dos
estudos a estudantes economicamente carenciados, a fre-
quentar um curso de licenciatura, e com aproveitamento
escolar que, por falta de meios, se veem impossibilitados
de o fazer.

509

https://e-balcao.ccdr-n.pt/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A bolsa será anual, com o valor máximo correspondente
ao salário mínimo nacional, atribuída durante 9 meses, a
iniciar no mês de outubro de cada ano.

Para o ano le vo de 2016/17, a verba ca va para
apoio a alunos do ensino superior é de 30 mil euros,
acrescendo aos cerca de 800 mil euros já afetos ao apoio
social escolar (transporte, refeições e manuais escolares
dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico).

Para Hernâni Dias, Presidente da Câmara Municipal
de Bragança, esta é mais uma medida do Município
amiga das famílias, que visa a promoção do desenvolvi-
mento

[post _ad]

das igualdades de oportunidades no acesso ao ensino
superior, no sen do de minimizar as diferenças socioe-
conómicas, possibilitando a prossecução dos estudos ao
nível superior pelos alunos mais carenciados.

Com a elaboração do [2]Regulamento de atribuição
de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior, o
Município de Bragança pretende incen var o acesso à
formação superior, reforçando a percentagem de resi-
dentes com licenciatura superior, que segundo os Censos
de 2011, é superior à média nacional, contribuindo, as-
sim, para um equilibrado desenvolvimento educacional,
social, económico e cultural do território, diminuindo as
assimetrias sociais e permi ndo a formação de novos
quadros técnicos superiores, refere a autarquia em nota
de imprensa.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Cartão amarelo às contas municipais
(2016-05-04 08:49)

Na recente sessão da Assembleia Municipal de Alijó,
realizada no dia 26 de abril e des nada à apreciação e
votação da prestação de contas de 2015 do Município,
19 dos deputados municipais não as votaram favorav-
elmente. No final registaram-se 3 votos contra e 16
abstenções, tendo as contas sido aprovadas com apenas
13 votos a favor.

A maioria da Assembleia Municipal demonstrou desconfi-
ança face às contas apresentadas pela Câmara Municipal,
o que resulta das declarações de voto apresentadas e
subscritas pelos deputados municipais.

Este “cartão amarelo” exibido às contas municipais de
2015, surge na sequência do sucedido nas reuniões da
Câmara Municipal de 8 e 15 de abril, tendo em ambas
sido apresentados pelo Presidente da Câmara relatórios
de contas rela vos a 2015, muito diferentes entre si,
diz um comunicado do Movimento Alijó Inovação com
Segurança, com representação na Assembleia Municipal.

Na reunião da Câmara Municipal de Alijó, realizada
no dia 15 de abril, foi analisada e votada a Conta de
Gerência do ano de 2015, o que aconteceu pela se-
gunda vez no espaço de uma semana, uma vez que na
anterior reunião de 8 de abril, já havia sido deba do e
aprovado pela maioria camarária, um outro documento
de prestação de contas rela vo ao mesmo período.

"Da 1.ª para a 2.ª versão do relatório de contas de
2015, assis u-se à subs tuição de uns números por
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outros, substancialmente diferentes, sendo somado
cerca de 1 milhão de euros nas receitas e re rados cerca
de 2 milhões e meio de euros nas despesas", refere o
mesmo comunicado.

Miguel Rodrigues, vereador eleito pelo Movimento
MAIS- Movimento Alijó Inovação com Segurança, clas-
sificou então esta situação como “mais um precedente
nega vo na gestão financeira do Município de Alijó”,
considerando que “alterar um relatório de contas,
com tão grande alcance, é incompreensível e inaceitável,
revelando a incompetência deste execu vo permanente”.

"notar que na apreciação da 1.ª versão do relatório
de contas, foi detetado pela oposição camarária que o
resultado final do exercício do ano de 2015 apresentava
um valor total das despesas superior ao valor das receitas,
o que demonstrava deficiências na execução orçamental
do ano passado. Também na segunda versão do relatório
de contas, o vereador do MAIS detetou incorreções e
desconformidades em vários dos seus capítulos" sublinha
o MAIS.

Na sua declaração de voto, o vereador Miguel Ro-
drigues afirmou que “esta trapalhada vem re rar toda a
credibilidade a este execu vo permanente”, salientando
que “com a mesma naturalidade com que a maioria
camarária aprovou este 2.º relatório, na semana anterior
igualmente aprovou um relatório de contas totalmente
diferente”. Ambas as versões contraditórias do relatório
de contas de 2015, foram aprovadas na Câmara Municipal
com os votos favoráveis do execu vo PSD e do vereador
João Manuel Gouveia (PS). Votaram contra os vereadores
Miguel Rodrigues (MAIS) e António Fernandes (PS).

Perante a Assembleia Municipal de Alijó, o Presidente da
Câmara acabou igualmente por reconhecer que também
a 2.ª versão do relatório de contas contém incorreções
que terão de ser corrigidas. Exatamente aquelas que

nham já sido detetadas pela oposição camarária, tendo
as suas observações sido então ignoradas pelo execu vo
camarário permanente.

Perante este cenário, a Assembleia Municipal, por
ampla maioria, não votou favoravelmente a Conta de
Gerência de 2015.

Em reunião de Câmara realizada no dia 29 de abril,
o vereador Miguel Rodrigues exortou o execu vo ca-
marário permanente “a fazer uma reflexão e alterar

os seus procedimentos e a tudes”, tendo ques onado
o Presidente da Câmara sobre como pretende agora
corrigir as desconformidades existentes na Conta de
Gerência levada à Câmara e Assembleia Municipal.
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Novo método de avaliação do risco cardiovascular
em estudo (2016-05-04 19:07)

Um estudo piloto realizado no ICNAS - Ins tuto de
Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde da Universidade
de Coimbra (UC) – mostrou que o radiofármaco fluoreto
de sódio marcado com fluor-18, usado classicamente
na deteção de metástases ósseas, parece ser eficaz na
iden ficação precoce da doença cardiovascular.

Uma equipa mul disciplinar, liderada pela docente
e inves gadora Maria João Ferreira, da Faculdade de
Medicina da UC (FMUC), aplicou este método de imagem
não invasiva em indivíduos com risco cardiovascular,
seguidos na consulta externa de Cardiologia do Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra (HUC-CHUC).
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Foi verificado ser possível iden ficar placas ateroscle-
ró cas em processo de microcalcificação a va, mais
vulneráveis e por isso mais sujeitas a rotura, o que
parece relacionar-se com o risco de se associarem a
quadros agudos como o enfarte do miocárdio ou o
acidente vascular cerebral. O seu reconhecimento pode
condicionar tratamentos que visam a sua estabilização
e, consequentemente, a diminuição do risco de eventos
cardiovasculares.

Os resultados ob dos neste estudo piloto «são muito
promissores e parecem apoiar esta nova aplicação deste
“velho” marcador, mas há ainda muito trabalho a ser
desenvolvido. Para tal será indispensável

[post _ad]

a con nuação do esforço de uma equipa onde a inves-
gação básica e clínica interagem de forma pro cua»,

repara Maria João Ferreira.

A inves gadora acrescenta que «a importância deste con-
hecimento poderá, num futuro que se antevê próximo,
relacionar-se com o risco cardiovascular do indivíduo e
por isso com a sua orientação terapêu ca.»

Apostar em novos métodos de diagnós co precoce
das doenças do foro cardíaco é muito relevante porque,
salienta docente da FMUC, «a doença cardiovascular, nas
suas várias componentes, é uma das principais causas
de morte que, de acordo com esta s cas Europeias, é
responsável por cerca de 42 % das mortes nos homens e
51 % nas mulheres.»

«Trata-se por isso de uma en dade clínica associada
a enormes custos, de di cil contabilização, que urge
tratar e sobretudo prevenir. O diagnós co precoce,
bem como a estra ficação de risco são dois pilares
importantes em qualquer estratégia que vise lidar com
esta doença», afirma a especialista da UC.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)
Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Mascarados do Nordeste Transmontano no XI Des-
file da Máscara Ibérica (2016-05-04 20:12)

Os mascarados do Nordeste Transmontano este ano
quase que cons tuem a maioria dos grupos que vão
desfilar na XI Edição do Fes val Internacional da Más-
cara Ibérica, que se realizará de 5 a 8 de maio na cidade
de Lisboa

O concelho de Macedo de Cavaleiros, território destacado
pela UNESCO através do Geopark Terras de Cavaleiros e
da Reserva da Biosfera Transfronteiriça, dá-se a conhecer
aos Lisboetas e aos turistas da capital.

[post _ad]

Macedo de Cavaleiros vai estar presente com um stand
promocional na “Mostra das Regiões” na Praça do Rossio
e com o grupo de Caretos de Podence no grande desfile
de sábado à tarde, que percorre parte da baixa Lisboeta.

O desfile, que se realizará dia 7 de Maio, pelas 16h30,
começará na Praça do Município e vem acabar na Praça
do Rossio.

Da região do Nordeste Transmontano desfilarão os
Caretos de Podence, Macedo de Cavaleiros, os Caretos
de Parada, Bragança, os Caretos de Salsa, Bragança,
os Caretos de Grijó, Bragança, os Caretos de Vila Boa,
Vila Boa de Ousilhão, o Chocalheiro de Bemposta, Mo-
gadouro, o Velho de Vale do Porco, Mogadouro, a Festa
dos Velhos de Bruçó,
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Mogadouro, os Pauliteiros, Miranda do Douro, Vila Chã,
Miranda do Douro e S. Pedro da Silva, Miranda do Douro.

O fes val reúne os tradicionais mascarados, costumes e
rituais vindos de Portugal e de Espanha, transformando
Lisboa na "capital da cultura ibérica” durante o próximo
fim -de-semana.
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Transportes Alterna vos no Tua: Verdes querem a
manutenção do serviço e exigem apuramento de re-
sponsabilidades (2016-05-05 16:21)

Na sequência das no cias surgidas recentemente na
comunicação social, que anunciaram a paragem do
serviço de transportes alterna vos ao comboio na
Linha do Tua, o Par do Ecologista “Os verdes” (PEV) já
reagiu e quer impedir esta decisão penalizadora para as
populações do Vale do Tua.

Linha desac vada de caminho-de-ferro do Tua Os Verdes
que sempre contestaram a destruição da Centenária

Linha do Tua e a construção da Barragem de Foz Tua,
reafirmam mais uma vez “que as populações do Vale do
Tua, lesadas e isoladas pela barragem e pela perda do
comboio, não podem ser agora ainda mais prejudicadas
com a paragem dos transportes alterna vos”, defendem
em comunicado de imprensa.
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Por isso o PEV diz exigir uma solução imediata, de forma
a con nuar a assegurar os transportes alterna vos às
populações, e querem também que sejam apuradas
as responsabilidades, rela vas à imputação dos custos
destes transportes.

Custos que segundo “Os Verdes” “devem ficar im-
putados à EDP no quadro das condicionantes da DIA
(Declaração de Impacte Ambiental) que deu o aval à
construção da Barragem”.

Estas foram as posições que “Os Verdes” defend-
eram hoje, na reunião ocorrida com o Secretário de
Estado

[post _ad]

das Infraestruturas, Guilherme d´Oliveira Mar ns, no
quadro das conversações que o PEV vai mantendo com o
Governo, no âmbito desta nova maioria Parlamentar.

Segundo o par do ecologista “o Secretário de Es-
tado par lhou da preocupação de “Os Verdes” em
relação à necessidade de garan r a manutenção dos
transportes à população e manifestou o seu empenho
em garan r uma solução para tal, concordando também
com a necessidade de se apurar responsabilidades sobre
a matéria em apreço”.

Ao início da tarde de hoje, Guilherme d’Oliveira Mar ns
anunciou que durante este ano está garan do o encargo
com os transportes alterna vos ao comboio na Linha do
Tua, entre Mirandela e o Tua, distrito de Bragança. "A
CP vai suportar esse encargo no horizonte temporal de
um ano", disse o secretário de Estado das Infraestruturas
à Lusa, no final de uma reunião com o presidente da
Câmara de Mirandela, António Branco, que decorreu em
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Lisboa.
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Alfândega da Fé Celebra 722 anos de Município
(2016-05-05 19:21)

Alfândega da Fé comemora, a 8 de maio, o dia da
fundação do concelho, data em que se assinalam 722
anos sobre a atribuição da primeira Carta de Foral, pelo
Rei D. Dinis. Este ano a data assume um significado
acrescido.
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É que é a primeira vez que o Feriado Municipal se comem-
ora neste dia. A altura vai ficar marcada por um conjunto
de inicia vas culturais e recrea vas que visam fomentar
o espírito comunitário e fortalecer o simbolismo que se
impõe a um Feriado Municipal.

Este foi também um dos principais mo vos que levou
a Assembleia Municipal de Alfândega da Fé a deliberar
sobre a alteração da data do Feriado Municipal. Até
2015 a efeméride foi celebrada a 29 de junho, data que

corresponde apenas ao orago da Paróquia da Vila, tendo
as restantes Paróquias o seu próprio orago. Esta data foi
definida em 1978, numa época em que quase todos os
municípios o fizeram,

[post _ad]

mais por “moda” do que por reflexão sobre a razão de
ser de um Feriado Municipal.

Com esta alteração pretendeu-se conferir a esta cel-
ebração um caráter mais concelhio e mobilizador de
toda a comunidade. Pretende-se assim, promover a
iden ficação de todos e todas os alfandeguenses com
o dia do concelho, celebrando a data que o viu nascer
e conferindo importância e significado acrescido às
comemorações.

Alfândega da Fé vai, assim, estar em festa no fim-
de-semana de 7 e 8 de maio. Do programa constam a
realização de Mercadinho de Produtos Locais, nas insta-
lações da Associação Industrial e Comercial de Alfândega
da Fé e um jantar concerto com o popular ar sta Toy.

A 8 de maio destaque para a leitura encenada da
Carta de Foral de D. Dinis, para a atribuição de dis nções
honoríficas aos Bombeiros Voluntários de Alfândega
da Fé e apresentação do livro “Roteiro Documental do
Arquivo Histórico Municipal de Alfândega da Fé”, de
Francisco José Lopes. As comemorações encerram com
um concerto musical que conta com a par cipação Grupo
de Concer nas de Sambade e dos Grupos de Cantares de
Alfândega da Fé e de Sambade.
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António Arnaut inaugurou monumento evoca vo
ao Serviço Nacional de Saúde (2016-05-06 09:31)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo promoveu
no passado dia 1 de Maio um programa cultural com a
conferência “ O 25 de Abril – A Implantação da Democra-
cia em Portugal” que teve como orador António Arnaut
e a inauguração do monumento evoca vo ao Serviço
Nacional de Saúde pelo Secretário de Estado da Saúde,
Manuel Delgado.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/saudearnaut.html

A conferência decorreu no Pá o da Biblioteca Municipal
de Torre de Moncorvo e teve início com as palavras do
Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
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Nuno Gonçalves, que apresentou o orador e o trabalho de-
senvolvido por este ao longo os tempos. Aproveitou ainda
a presença do Secretário de Estado da Saúde, Manuel Del-
gado, para alertar para a implementação do SUB em Torre
de Moncorvo, que possui melhores condições e uma mel-
hor localização por se situar no sul do distrito de Bragança.
Salientou ainda a sua importância “no grande projeto
mineiro previsto para Torre de Moncorvo, o qual prevê
a existência de serviços de saúde equivalente a um SUB,
a menos de 10 Km do centro da exploração mineira, no
Carvalhal”.

[post _ad]

Alertou ainda para a situação preocupante que se vive no
Centro de Saúde com a falta de médicos.

António Arnaut falou sobre o 25 de Abril e as suas
conquistas, debruçando-se na criação do Serviço Na-
cional de Saúde. Referiu que a liberdade é importante,
mas o que ficou do 25 de Abril essencialmente foi o
Serviço Nacional de Saúde e o poder local democrá co e
autónomo.”“O que dá sen do à liberdade e à democracia
são os factos concretos, são os direitos exercidos por
todos e não apenas por alguns, disse também António
Arnaut.

O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado,
falou sobre a diferença entre os números antes do 25
de Abril e nos dias de hoje, ao nível da saúde. Sobre a
deslocação do SUB para Torre de Moncorvo disse que “ a
pretensão é legí ma e razoável do seu ponto de vista da
sua possibilidade de realização. Nós estamos a estudar
isso com a Região de Saúde do Norte e veremos a muito
breve prazo como podemos solucionar o problema.”

Decorreu na Avenida das Amendoeiras, junto à ro-
tunda do Centro de Saúde, a inauguração do monumento
evoca vo ao Serviço Nacional de Saúde por sua excelên-
cia o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Manuel Delgado.
Além do Presidente e Vice-Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Torre de Moncorvo esteve presente António
Arnaut que caracterizou este momento como “um acto
com grande significado, com grande simbolismo porque
que eu saiba não existe nenhum monumento no mundo
dedicado a uma reforma social.”

De salientar ainda que está patente desde dia 1 de
Maio a exposição “O Homem e a Obra – António Arnaut”,
cedida pelo Município de Penela, que é cons tuída por
vários painéis, documentos e livros. António Arnaut

ofereceu à Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo
vários tulos da obra da sua autoria.

O Município de Torre de Moncorvo homenageia as-
sim a criação do Serviço Nacional de Saúde e o seu
mentor, António Arnaut.

Luciana Raimundo
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Viaturas autónomas: o fim dos acidentes
rodoviários? (2016-05-07 06:41)

No seu mais recente estudo, o Observador Cetelem
analisa a viatura autónoma enquanto solução para
lutar contra a mortalidade nas estradas. Mais fiável que
o Homem – atualmente apontado como responsável
por 90 % dos acidentes, a viatura autónoma vai permi r
reduzir a sinistralidade rodoviária. Num mundo de
veículos totalmente autónomos, deixarão de exis r
condutores com comportamentos de risco: condutores
alcoolizados, sonolentos ou distraídos.

A mul plicação das tecnologias de assistência à condução
e, no futuro, a viatura autónoma, contêm promessas
em termos de segurança rodoviária e são já vários os
intervenientes do setor a estabeleceram compromissos
claros. A Volvo fixou como obje vo reduzir o número
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de mortos a zero nos seus veículos até 2020 e a Google
es ma ser possível reduzir para metade a morte nas
estradas graças às viaturas autónomas.

[post _ad]

«Num futuro mais ou menos distante, poderemos
certamente falar em ‘sinistralidade zero’, mas antes de
alcançarmos esse feito, as viaturas autónomas terão de
coexis r com a condução humana. Haverá uma fase
de transição que não estará isenta de riscos, dado que
o veículo totalmente autónomo terá dificuldades em
prever comportamentos por vezes aleatórios, e muitas
vezes potencialmente perigosos, dos automobilistas»,
declara Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do
Cetelem.

No passado mês de fevereiro, o Google Car foi pela
primeira vez responsável por um acidente rodoviário,
precisamente por não conseguir antecipar os compor-
tamentos imprevisíveis do condutor de um autocarro.
Ainda assim, esta foi a primeira, e até ao momento a
única vez, que a viatura autónoma da Google falhou em
mais dois milhões de quilómetros percorridos.

As novas tecnologias ao serviço da segurança
Por agora, e até a viatura autónoma ser uma realidade,
os automobilistas podem contar com a ajuda das novas
tecnologias para garan rem uma maior segurança. Cada
vez mais, o condutor está sob vigilância apertada e as
novas gerações de automóveis vão permi r que este
receba permanentemente informações sobre o seu
comportamento de condução e, mais precisamente,
sobre os riscos das suas ações. O abuso do álcool, o
consumo de estupefacientes, a sonolência: os novos
automóveis vão alertar o condutor sobre o seu estado
antes de ir para a estrada, e mesmo bloquear o veículo
em caso de comportamento inadequado.

O eCall, sistema de urgência geolocalizada conce-
bido para lançar um alerta para um centro de socorro em
caso de acidente, é outro exemplo de como a tecnologia
pode servir a segurança. Neste caso, o foco não está na
prevenção, mas na rápida atuação de socorro, crucial
para minimizar os danos traumá cos e aumentar as
hipóteses de sobrevivência. A par r de abril de 2018,
será obrigatório que todas as viaturas novas comercial-
izadas na União Europeia sejam equipadas com o sistema
eCall.

Segurança, a prioridade dos automobilistas
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Na úl ma edição do estudo automóvel, o Observador
Cetelem procurou saber junto dos automobilistas que
critérios uma viatura deve sa sfazer prioritariamente.
Os portugueses elegeram como prioridade a segurança
das pessoas e dos veículos (78 %). Entre os numerosos
serviços/funcionalidades que sa sfazem esses critérios,
os mais mencionados pelos automobilistas em Portugal
foram: • Sistema de manutenção preven va que permite
avisar o condutor em caso de avaria ou de problemas
iminentes (95 %);
• Sistema de deteção de peões, ciclistas e outros obstácu-
los na estada (92 %);
• Receber informações de auxílio à manutenção do
veículo (83 %);
• Sistema de controlo do estado de saúde do condutor e
transmissão destes dados para infraestruturas médicas
em caso de urgência (82 %).

Os números da sinistralidade em Portugal
De acordo com dados da ANSR – Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária, registaram-se no ano passado
mais de 122 mil acidentes rodoviários em Portugal, que
provocaram 478 mortos, 2.206 feridos graves e 37.958
feridos ligeiros.

As análises económicas e de marke ng, bem como
as previsões foram efetuadas em colaboração com a
empresa de estudos e consultoria BIPE (www.bipe.com).
Os inquéritos de campo ao consumidor foram conduzidos
pela TNS Sofres, durante o mês de julho de 2015, em
quinze países (África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil,
China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão,
México, Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia). No
total, foram ques onados mais de 8.500 proprietários de
ma viatura adquirida nos úl mos cinco anos.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
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Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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“Bancos: Lucros Privados, mas Perdas Públicas”
(2016-05-07 07:23)

| Serafim Marques* | O que é um banco, poderia
perguntar-se a qualquer pessoa, mas cuja resposta
dependeria dos seus conhecimentos acerca das especi-
ficidades. Contudo, com mais ou menos pormenores,
todo o adulto conhece um banco, porque usa o dinheiro
e sabe que é lá que ele é “fabricado” e desde que o
homem subs tuiu os meios de pagamento com géneros
(sal, couros, ouro, etc) pela moeda, surgiram os bancos.

Existem relatos de sistemas financeiros desde a an-
guidade, onde os povos fenícios, que aportaram até

Lisboa, já u lizavam várias formas diferentes de realizar
pagamentos, como documentos de créditos. Mas, foi no
século XVII que os bancos se firmaram, com o lançamento
do dinheiro de papel (papel-moeda) que passou a ter, ba-
sicamente, três funções: meio ou instrumento de troca;
unidade de medida ou de conta – a moeda serve para
uniformizar as medidas de valor, independentemente
dos bens ou serviço e reserva de valor - a moeda pode ser
guardada para uso posterior, pois apenas representa um
valor que pode ser trocado por mercadorias ou serviços,
no presente ou no futuro.

Em síntese, a moeda, aqui em sen do lato e com-
posto pelas notas e moedas sicas, é um tulo de
credito representa vo duma parte da riqueza dum país,
entendendo-se assim por que as moedas dos diferentes
países têm valores de câmbio diferentes. Sem bancos, a
moeda (dinheiro) não funcionaria e con nuaríamos no
longínquo período das trocas directas, incompa vel com
a globalização, cujo sistema financeiro se tornou cada
vez mais dificil de controlar.

Os bancos são empresas, designadas por ins tu-
ições financeiras, que podem ser privadas ou públicas,
essenciais à sociedade e à manutenção da ac vidade
económica e dos Estados, porque além de oferecerem
serviços financeiros, facilitam transacções de pagamento
e oferecem crédito às empresas, às pessoas, ao Estado,
etc, contribuindo para o desenvolvimento das sociedades
modernas e das transacções internacionais. Se de facto
são os Bancos Centrais (BC) que “produzem” as notas
e as moedas, são os bancos comerciais que “criam e
destroem” a moeda, porque as notas só são dinheiro
quando circulam no sistema, mesmo que estejam
paradas debaixo do colchão, isto é, desde que saem ou
entram nos cofres dos bancos.

Como membro dum sistema (financeiro) dinâmico,
um banco capta o dinheiro (depósitos) dos clientes
(pessoas, empresas, Estado, etc) que depois é u lizado
para conceder emprés mos aos seus clientes. Como são
empresas com fins lucra vos, salvo algumas excepções,
os bancos conseguem obter lucros, através dos juros
e das taxas cobradas pelas transacções e serviços efec-
tuadas. E é, essencialmente, na concessão do crédito
que os bancos vêem, duma forma pouco limitada, a sua
capacidade de criação de moeda, a chamada moeda
escritural, pois o dinheiro em notas e moedas representa
em média 8 % do PIB e depende também dos hábitos de
pagamento dos consumidores. Com base no contrato e
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duma forma contabilís ca, a Massa Monetária aumenta.
É, pois, o crédito, a fonte dinamizadora da economia mas
também o “calcanhar de Aquiles” dos bancos, porque os
incobráveis geram prejuízos que fazem perigar a solidez
dum banco, como se viu nos exemplos recentes em
Portugal.

Quanto mais lucra vo for uma banco, o que não agrada a
muita gente, baseado na sua dimensão, eficiência, etc, e
não em transacções especula vas ou afins, melhor para
o sistema e para todos, porque a falência dum banco tem
elevados custos directos ou indirectos para TODOS, sim,
todos, mesmo para aqueles que dizem nada ter a ver
com isso. No nosso país e muito recentemente, temos
exemplos de sobra que nos têm prejudicado a todos os
contribuintes. São os casos do BPN, BPP, BES e agora do
BANIF.

Como foi possível que aquelas empresas/ins tuições
es vessem tão “doentes”, por dolo/crime ou por neg-
ligência e as ins tuições fiscalizadoras (BdeP, CMVM, etc)
não vessem detectado a tempo os perigosos caminhos
ou “pântanos” onde estavam mergulhadas? Ao longo da
história bancária, sempre houve falências, mas nada faria
supor que o nosso país fosse cas gado deste modo. Onde
estão/estavam os responsáveis directos (conhecemos
alguns porque estão a contas com a jus ça, que tarda) e
indirectos, que não poderemos mencionar?

Um an go responsável do sector (Dr João Salgueiro),
disse, por estes dias, que outros bancos estarão na calha
para serem resgatados (entenda-se com injecção de
dinheiros dos contribuintes). Ao ouvi-lo, ocorreu-me o
que aconteceu ao BANIF que, segundo se diz por aí, a
derrocada começou com uma no cia veiculada numa
televisão. Com que intenção vem este senhor dizer isto
e em público? É que os bancos funcionam numa base de
confiança que se for abalada pode significar a derrocada
ou o abanão de um ou mais, pois eles funcionam em
sistema e as no cias e discussões na “praça pública”
em nada favorecem os interesses do sistema e dos seus
agentes, incluindo os depositantes ou inves dores.

Numa qualquer empresa, se não for estratégica (EDP,
etc) a sua falência não abala o sistema, mas já aos bancos,
pela sua especificidade, exige-se que, embora sejam pri-
vados e, por isso, com direito à distribuição de lucros aos
seus accionistas, sejam eficazmente controlados pelas
respec vas autoridades, para que as perdas que ocorrem
não sejam públicas, isto é, suportadas por todos nós,

contribuintes, bem penalizados que temos sido,porque
quem de direito e dever não terá desempenhado bem as
suas funções. O poder poli co, económico e judicial do
mundo, corre sérios riscos, porque o poder do sistema
financeiro é enorme e incontrolável (fugas de capitais,
offShores, máfias, etc.).

*Economista

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Mais de 5 mil crianças integram projeto pioneiro de
rastreio de saúde visual infan l (2016-05-07 07:29)

Mais de mais de 5 mil crianças nascidas em 2014 vão
integrar um projeto piloto do Ministério da Saúde que
visa alargar cuidados de saúde visuais nos cuidados de
saúde primários. O protocolo, que conta com a colabo-
ração da Sociedade Portuguesa de O almologia (SPO),
vai ser assinado no dia 6 de maio, às 16h, no Centro de
Saúde de Rio Tinto (sede do ACeS de Gondomar).

A cerimónia de assinatura contará com a par cipação
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando
Araújo, a Presidente da SPO, Maria João Quadrado e o
Bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva.

PUB
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Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
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Segundo a Agência Lusa, este rastreio de saúde visual
infan l, de base populacional, deve observar todas as
crianças no semestre em que completam dois anos de
idade. Um segundo rastreio, a complementar o efetuado
aos dois anos, deverá ser feito a todas as crianças entre
os quatro e os cinco anos de idade. Este segundo rastreio
tem como obje vo detetar novos casos de crianças com
ambliopia ou em risco de a desenvolver. As crianças com
rastreio posi vo são rapidamente referenciadas para
uma consulta de o almologia no Serviço Nacional de
Saúde.

A Direção da Sociedade Portuguesa de O almologia
explica que “este é um projeto que resulta da vontade

[post _ad]

do Ministério da Saúde em fortalecer a saúde visual
em ar culação com os cuidados primários do SNS”,
projeto que a SPO acompanhou e para o qual contribuiu
defendendo designadamente um rastreio nacional de
fatores de risco implicados na ambliopia.

Pedro Menéres, Médico O almologista da Direção
da Sociedade tem a expecta va, que “após a validação
do estudo piloto que envolve mais de 5000 crianças do
grande Porto, o programa de rastreio nas crianças possa
ser alargado a todo Portugal já em 2017 com o obje vo
de eliminar a ambliopia no nosso país. “A ambliopia é
vulgarmente conhecida como olho preguiçoso e apenas
tem tratamento nos primeiros anos de vida”.

Vão ainda avançar, também de modo inicial na região
Norte, os primeiros rastreios da degenerescência macular
da idade (DMI), que deve abranger todos os utentes do
SNS selecionados para o rastreio primário da re nopa a
diabé ca.
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Plataforma criada na UC acompanha duas dezenas
de jovens em risco (2016-05-07 07:50)

Duas dezenas de jovens de todo o país, saídos de ins -
tuições de acolhimento, estão já a ser acompanhados
pela Plataforma de Apoio a Jovens Ex-Acolhidos (PAJE),
lançada no início deste ano por João Pedro Gaspar,
inves gador da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC).

Na sua maioria, os jovens requerem apoio nas diferentes
áreas de atuação da PAJE, tais como saúde, educação,
financeira, psicológica e outras. Devido à natureza dos
casos, a Plataforma está a prestar um acompanhamento
prolongado porque, explica João Pedro Gaspar, «são
situações muito complexas que não têm resolução com
uma intervenção única.»

PUB
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Por exemplo, esclarece o inves gador da UC, «temos o
caso de um jovem que nos procurou numa situação de
desespero (verbalizando mesmo a palavra suicídio): não
possuía cartão do cidadão, nha medicação psiquiátrica
imprescindível para comprar e que já não tomava há mais
de um mês por falta de dinheiro, dois processos judiciais
em curso, sendo que um deles era grave e urgente
(correndo o risco de ser preso), sem habitação, numa
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situação de desemprego, com baixa autoes ma, sem
autoconfiança e com défices de competências sociais e
emocionais.»

Também o número de voluntários na plataforma
triplicou, passando de 10, na fase de arranque, para 30
voluntários atualmente. A colaboração é muito variada,
desde a organização de eventos e divulgação da PAJE até
ao acompanhamento dos casos, entre outros serviços.

O responsável da PAJE realça ainda que «temos sido
contactados por organizações nacionais de diferentes
áreas no sen do de se inteirarem sobre o projeto e de
estabelecer eventuais protocolos. Além destes, outros
contactos estabelecidos por empresas já originaram uma
dezena de parcerias em áreas como a saúde, restauração,
educação, arte e cultura. Também a nível internacional
já fomos contactados por algumas organizações de
apoio a jovens e com quem temos ar culado de forma a
estabelecermos parcerias.»

No entanto, a PAJE necessita de angariar fundos para
cumprir os seus obje vos e sa sfazer as necessidades
dos jovens que a procuram. Por isso, vai marcar presença
em várias inicia vas previstas para os próximos meses na
cidade e na região de Coimbra, e promover [2]um vídeo
de sensibilização junto da população.

A PAJE pretende igualmente realizar ações de formação
e de sensibilização junto dos jovens ainda acolhidos e
dos seus cuidadores, fomentando a autonomização dos
primeiros e a qualidade do acolhimento. Em paralelo,
aproveitando a égide da Unidade I &D da Universidade de
Coimbra - Ins tuto de Psicologia Cogni va (IPCDHS/FCT),
irão ser desenvolvidos estudos e projetos de inves gação,
perspe vando conhecer a realidade atual neste domínio.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)
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O céu de Maio de 2016 (2016-05-07 07:54)

O início deste mês é marcado por uma chuva de estrelas
que parecem surgir de uma parte do céu (o radiante)
muito próxima da estrela eta da constelação do Aquario,
daí o seu nome: as Eta Aquarídeas.

Figura 1: Céu a Sudeste pelas 5 horas da madrugada
de dia 6. É visível o radiante da chuva destrelas Eta
Aquáridas junto com os planetas Saturno e Marte, mais
algumas constelações e estrelas de relevo. Igualmente,
podemos encontrar a posição de Marte na madrugada de
dia 22 e da Lua nas madrugadas de dias 22 e 23. (Imagem
adaptada de Stellarium)Esta chuva meteoros, que não
são mais do que pequenas rochas e poeiras provenientes
do cometa Halley, tem o seu pico de a vidade nos dias 5
e 6. Trata-se de uma chuva de estrelas pouco intensa da
qual, em condições de observação ideais, são de esperar
uma a duas dezenas de meteoros por hora.

PUB
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Neste mesmo dia 6 o nosso satélite natural a nge o seu
perigeu. (ponto da sua orbita mais próximo da Terra), e
perto do pôr-do-sol desse dia terá lugar Lua Nova. Esta
é altura do mês em que podemos contar com as marés

521

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://www.youtube.com/embed/meqna4STAPA?&rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/meqna4STAPA?&rel=0&autoplay=1


mais intensas.

Dois dias depois iremos encontrar a Lua ao pé de
Aldebarã, o olho da constelação do Touro.

No dia 9, terá lugar o evento mais marcante do mês:
a passagem de Mercúrio diante do Sol (ou trânsito de
Mercúrio). Esta efeméride irá ter início às 12 horas e 12
minutos (hora con nental) e irá durar até às 19 horas e
42 minutos, com o máximo pelas 15 horas e 56 minutos.
Ao longo dessa tarde várias ins tuições nacionais levarão
a cabo a observação deste fenómeno recorrendo a
instrumentos devidamente equipados.

Embora Mercúrio passe por entre a Terra e Sol a
cada 116 dias (o seu período sinódico), geralmente fá-lo
demasiado acima ou abaixo do plano da orbita terrestre
(ou da eclíp ca) não passando pelo disco solar. Este é o
mesmo mo vo pelo qual não há eclipses solares a cada
Lua Nova. Este evento é incomum ao ponto de, embora o
próximo trânsito de Mercúrio tenha lugar em novembro
de 2019, o seguinte já só irá ocorrer em 2032.

De notar que observar um pequeno ponto negro
contra um fundo brilhante (o Sol) é muito mais di cil do
que observar um ponto brilhante contra um céu escuro.
Assim o trânsito de mercúrio só será visível recorrendo a
binóculos e telescópios.

É importan ssimo recordar que estes instrumentos
devem estar SEMPRE equipados com filtros específicos
para o efeito ou, à falta de filtros, a luz deve ser projetada
contra um ecrã. Em todo o caso a observação deverá
feita por períodos curtos de poucos segundos. Olhar
diretamente para o Sol sem equipamento apropriado, ou
recorrer soluções caseiras tais como o adaptar óculos de
eclipse a binóculos ou telescópios, pode mesmo levar à
cegueira.

Figura 2: Representação do trânsito de Mercúrio de dia
9 de maio. A informação temporal corresponde à hora
legal em Portugal con nental.O quarto crescente terá
lugar no dia 13. Entre a meia-noite desse dia e o início a
madrugada de dia 15 podemos apreciar a forma como a
Lua se terá deslocado desde a constelação do Caranguejo
até ao pé de Júpiter, passando ao pé de Régulo, o coração
da constelação do Leão, ao início da madrugada de dia
14.

[post _ad]

Por sua vez, na madrugada de dia 18 a Lua já terá chegado
até ao pé da estrela Spica da constelação da Virgem. A
Lua Cheia terá lugar no dia 21. Junto a ela situar-se-á
Marte, planeta que a ngirá a posição diametralmente
oposta à do Sol no dia seguinte. Esta é a altura do
ano em que Marte se encontra mais próximo de nós,
apresentando-nos a sua face totalmente iluminada.
Assim este planeta irá parecer mais brilhante do que é
habitual. Apesar disso (e ao contrário dos rumores que
circulam todos os anos) é impossível que Marte a nja
o tamanho ou brilho da Lua Cheia (como aliás teremos
reparado na véspera).

Junto a estes astros iremos encontrar igualmente
Saturno (que será visitado pela Lua no dia 22), e uma
estrela cuja cor e brilho tentam "rivalizar" com os de
Marte: Antares, a estrela no coração da constelação do
escorpião. O quarto minguante de dia 29 marca o final

522



de mais um mês de eventos astronómicos.

Boas observações!

Fernando J.G. Pinheiro

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Passeio Pedestre pela Serra do Reboredo e Ecopista
do Sabor (2016-05-07 08:07)

A Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo com o apoio
da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo promoveu
no passado dia 1 de Maio, Dia do Trabalhador, mais um
passeio pedonal pela Serra do Reboredo e Ecopista do
Sabor.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/passeiocarv16.html

[post _ad]

Cerca de 90 caminhantes percorreram os 12 km de
extensão, de dificuldade média, que fizeram parte deste
passeio.

Com início no Jardim Trindade Coelho, o percurso
seguiu pela Serra do Reboredo passando pela Capela de
Nossa Senhora da Conceição e a Casa do Guarda até à
fonte das Lamelas. Aqui entrou na Ecopista do Sabor
e desenrolou-se até à an ga Estação do Larinho, onde
decorreu uma aula de zumba.

O passeio pedestre seguiu depois em direção a Torre de
Moncorvo onde se realizou um almoço convívio entre
todos os par cipantes.

O percurso ficou marcado pelas paisagens ricas em
contrastes e pela passagem em locais bucólicos e singe-
los da Serra do Roboredo e da Ecopista do Sabor.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt
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Vão ser atribuídas dis nções honoríficas aos
Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé 
(2016-05-07 08:17)

O Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge
Gomes, vai estar no próximo domingo, 8 de maio, em
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Alfândega da Fé, para presidir à cerimónia de atribuição
de dis nções honoríficas aos Bombeiros Voluntários de
Alfândega da Fé .

A inicia va surge no âmbito das comemorações do
Feriado Municipal, que pela primeira vez se celebra a 8
de maio, data da atribuição da primeira Carta de Foral a
Alfândega da Fé.
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A altura que vai ficar marcada por diversas inicia vas,
foi também escolhida para homenagear homens e
mulheres que fazem a história de uma das ins tuições
mais representa vas de toda a comunidade. Esse é
também o verdadeiro espírito de um Feriado Municipal,
a celebração dos traços iden fica vos locais, o reconhec-
imento de todos os que contribuem para a elevação e
afirmação do nome do concelho

Na cerimónia, agendada para as 10h00, no Quartel
dos Bombeiros Voluntários, vão ser dis nguidos 33
Voluntários Alfandeguenses.
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Mineral versus cristal (2016-05-07 08:18)

O conceito demais divulgado de MINERAL diz que,
além de natural, tem de ter uma composição química
suscep vel de variar dentro de determinados limites e
ser sólido, no sen do sico deste estado da matéria.

Azurite Neste sen do, um mineral tem de ter estrutura
cristalina, isto é, um arranjo dos respec vos átomos
segundo uma rede tridimensional (triperiódica) baseada
num dado mo vo ou malha, de forma paralelepipédica,
que se repete nas três direcções do espaço, estrutura
essa bem definida e caracterís ca de cada espécie.
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Fogem a esta regra, por exemplo, a opala, uma variedade
de sílica que habitualmente é descrita como amorfa, isto
é, não cristalina, o mercúrio na vo, que ocorre no estado
líquido, e o vidro vulcânico, principal cons tuinte de
rochas como a pedra-pomes ou a obsidiana.

Há pouco mais de vinte anos, a Comissão para os
Novos Minerais da Interna onal Mineralogical Associa-

on (IMA), en dade credenciada para o efeito, propôs (in
“The Canadian Mineralogist”, Vol. 33, pp. 689-690,1995),
como nova definição de mineral, “um elemento químico
ou um composto, geralmente cristalino, gerado por um
processo geológico”. Mais simples e abrangente, inclui
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as espécies excluídas pela anterior definição, que alguns
autores referiam por mineraloides, e, até, o gelo.

Ainda que cristalinas, não são consideradas minerais as
substâncias orgânicas (açúcar, mentol, cânfora e muitas
outras) e inorgânicas produzidas ar ficialmente (sulfato
de cobre, bicarbonato de sódio, iodeto de potássio
e muitos, muitos outros). Hoje em dia, são muitos
os chamados sinté cos, isto é, substâncias química e
estruturalmente semelhantes a determinadas espécies
minerais produzidas (sinte zadas) em laboratório e/ou
industrialmente. O diamante, o rubi, a safira, a esmeralda
ou o quartzo sinté cos não são, pois, minerais. A sua
produção com fins tecnológicos de ponta é hoje uma
ro na.

Por tradição, o conceito de CRISTAL implicava o carácter
poliédrico (facetado) do sólido, fosse ele uma substância
mineral ou orgânica, natural ou produzida ar ficialmente.

Tal concepção foi abandonada a par r do momento
em que se tornou conhecida a estrutura ín ma, à escala
atómica, dos corpos no estado sólido. Assim, cristal é
hoje entendido como uma porção uniforme de matéria
cristalina, limitada ou não por faces planas bem definidas.

O arranjo geométrico tridimensional referido atrás é
posto em evidência, entre outras manifestações, pelas
faces do cristal, mas nem sempre a matéria cristalina se
manifesta com a configuração de um ou parte de um
poliedro. Um grão de areia de quartzo, por mais boleado
que esteja, não deixa de ser parte de um cristal. Minerais
e cristais são, pois, na an ga concepção de mineral, duas
realidades indissociáveis.

Opala preciosa Vinda da An guidade, com destaque
para as civilizações chinesa, babilónica, hindu e egípcia,
através da tradição e dos textos eruditos dos clássicos
gregos e la nos, a MINERALOGIA atravessou a Idade
Média de mãos dadas com a Alquimia, tendo aí crescido
e deixando para trás muitas das concepções fantasiosas
e mís cas dos escolás cos. Afirmou-se e desenvolveu-se
como ciência, juntamente com a química, ao longo
dos séculos XVIII e XIX, fazendo-a progredir e rando
dela o essencial do seu desenvolvimento com acentuada
organização sistemá ca. Fez nascer, deu corpo e aprofun-
dou uma nova disciplina cien fica, de cariz geométrico
e matemá co - a CRISTALOGRAFIA MORFOLÓGICA
– de que se serviu como meio de diagnose, até às
primeiras décadas do século XX. Alargou-se, depois, com
a CRISTALOQUÍMICA, numa abordagem à organização
espacial das redes cristalinas, em função da natureza dos
elementos químicos que as cons tuem para, a par r daí,
se irmanar com a sica do estado sólido, com recurso às
modernas tecnologias de análise. A mineralogia acom-
panha hoje o caminho da chamada, CRISTALOGRAFIA
ESTRUTURAL, nova disciplina de âmbito alargado a todos
os sólidos cristalinos, sejam eles inorgânicos ou orgânicos,
naturais e ar ficiais ou sinté cos.

A par de uma mineralogia dita pura, interessada
nos aspectos cien ficos fundamentais desenvolveu-se
uma MINERALOGIA APLICADA, visando a u lização
dos minerais como matérias-primas nas mais variadas
indústrias e u lizações.

António Galopim de Carvalho

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Jornadas finais do Campeonato prometem emoção
até ao apito final. Bragança na expeta va
(2016-05-07 08:19)

Jornadas finais do Campeonato prometem emoção até
ao apito final. Fafe e Vizela lutam pela subida de divisão
com Bragança na expeta va.

Adicionar legendaJornadas finais do Campeonato prom-
etem emoção até ao apito final. Bragança na expeta va
O Fafe e o Vizela, duas das equipas mais compe vas
da Série B da 1ª Fase do Campeonato de Portugal Prio,
voltam a dividir as atenções, desta vez na Zona Norte
da Fase de Subida. A duas jornadas do fim da prova
aspiram à subida à LEDMAN Liga Pro. Para já a liderança
cabe à AD Fafe, com um ponto de vantagem sobre o FC
Vizela.. O Bragança, que ocupa o 3.º lugar, ainda pode
chegar ao playoff, estando obrigado a vencer e a esperar
pelo desempenho do Vizela nas jornadas que faltam. A
reta final está a ser vivida com expeta va, esperança e
mo vação por fafenses, vizelenses e brigan nos.
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Agos nho Bento: “O futuro está nas nossas mãos”
Para assegurar matema camente a subida de divisão, a
AD Fafe estava obrigada a vencer na jornada passada.
Mas o resultado final acabou por ser um empate a zero.
O treinador da equipa fafense, Agos nho Bento, revela
estar “um pouco triste por não ter ganho o jogo” mas
revela-se “muito confiante no futuro”, deixando claro o

estado de espírito do grupo que lidera em relação aos
dois jogos que faltam cumprir: “Seremos nós a decidir o
nosso futuro”.

Apesar da vantagem de apenas um ponto em re-
lação ao mais direto perseguidor, Agos nho Bento afasta
qualquer po de pressão adicional sobre a equipa. “A
pressão não é uma novidade para nós. Lidamos com
ela desde a 2.ª jornada, quando assumimos a liderança.
Nunca vemos mais de três pontos de vantagem e não
nos temos dado mal com essa situação”, sustenta o
treinador.

Perante a aproximação do fim da prova, Agos nho
Bento reforça que o grupo de trabalho que lidera está
focado apenas no próximo jogo e não das duas jornadas
que faltam. “Esta jornada será uma final que iremos
disputar com tudo aquilo que temos. A importância
deste jogo é mo vação suficiente para todos nós”, afirma
Agos nho Bento. O treinador fafense não quer falar
no cenário da subida de divisão: “Neste momento
queremos apenas focar-nos em vencer nesta jornada.
Vamos tentar ao máximo não pensar na subida para não
nos afastarmos do obje vo que está traçado”.

Jorge Fernandes: “Acredito que vamos voltar aos
campeonatos profissionais”
As gentes de Fafe acreditam que o sonho da subida de
divisão está prestes a tornar-se realidade. Quem o diz
é o presidente da AD Fafe, Jorge Fernandes, convicto
de que “o concelho está unido em torno do clube e
do obje vo da subida”, sem deixar de sublinhar as
dificuldades que a equipa terá ainda de enfrentar: “Fal-
tam apenas dois jogos e vão ser de muita dificuldade.
Temos que vencer estas duas finais. Só conseguiremos se
es vermos ao nosso melhor nível”, va cina o presidente.

Jorge Fernandes mostra-se confiante na qualidade e
no trabalho quer dos jogadores, quer da equipa técnica
do clube. “Acredito que vamos voltar aos campeonatos
profissionais. É um desejo que todos os fafenses par l-
ham há 27 anos, desde que es vemos na 1.ª Divisão, na
época de 1988/89”, afirma. Na reta final da compe ção,
o presidente da AD Fafe lança o repto aos adeptos para
que se juntem no apoio à equipa. “Este clube e esta
equipa estão com os adeptos. O pensamento é apenas
um: dar-lhes alegrias e o orgulho de serem fafenses”,
conclui.

Ricardo Soares: “A liderança vai ser disputada até
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à úl ma jornada”

[post _ad]

O FC Vizela completou na jornada passada uma série de
três vitórias consecu vas, importantes para os obje vos
da equipa. “É bom ganhar. As vitórias dão confiança para
o futuro mas temos noção de que só com muito empenho
é que será possível a ngir a subida de divisão”, afirma
o treinador da equipa, Ricardo Soares. Com a AD Fafe à
frente com apenas mais um ponto, Ricardo Soares quer
que a equipa se concentre apenas na próxima par da
e se abstraia do desempenho do líder do campeonato.
“Para nós o que importa é estar focado no próximo jogo.
No final de cada jornada faremos uma análise para ver as
possibilidades que temos de chegar ao topo”, afirma.

O FC Vizela enfrenta este domingo o Vilaverdense,
equipa que travou a AD Fafe na jornada anterior,
impedindo-a de confirmar a subida de divisão. Ricardo
Soares prevê “um jogo di cil contra uma equipa que
tem jogadores de grande qualidade individual e que
deu um grande salto qualita vo nos úl mos jogos” mas
contrapõe que o adversário “respeita e reconhece valor
ao Vizela”. No entender de Ricardo Soares a decisão
sobre quem vai subir diretamente para a LEDMAN Liga
Pro apenas será conhecida após o úl mo jogo do campe-
onato. “Acreditamos que o 1.º lugar será disputado até à
úl ma jornada. No entanto, antes temos de garan r o 2.º
lugar, que nos permite con nuar a carregar a esperança
de subir de divisão”, conclui Ricardo Soares.

Panin: “Na nossa casa, mandamos nós!”
Foi o autor do golo da vitória do Vizela na jornada
anterior, completando a reviravolta no marcador. Panin,
de 21 anos, ganhou o estatuto de herói ao manter
vivas as aspirações do clube chegar à liderança da Zona
Norte. “ Foi um grande momento para mim. Entrei em
campo para ajudar a equipa e foi fantás co conseguir
a vitória já na reta final da par da”, afirma o jovem ganês.

Depois de um triunfo di cil, Panin acredita ser pos-
sível ao Vizela chegar ao 1.º lugar da classificação.
“Estamos na luta! Sabemos que é di cil mas nada é
impossível. Estamos a trabalhar nos limites e a dar o
nosso máximo para chegar a esse obje vo. Vamos lutar
até ao fim”, afirma o avançado. Reconhecendo que o
jogo desta jornada, frente ao Vilaverdense, “vai ser uma
par da di cil”, Panin afirma que o grupo tem apenas
um pensamento: “Não vai ser fácil mas aqui, em Vizela,

mandamos nós. Queremos a vitória”, conclui o avançado.

André David: “Estamos na luta pelo 3.º lugar”
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A realizar uma prova posi va, só conhecendo o sabor da
derrota na Fase de Subida, pela margem mínima, frente a
Fafe e Vizela, o Grupo Despor vo de Bragança pode ainda
chegar ao playoff de apuramento – dada a diferença de
cinco pontos - caso vença as suas par das e o Vizela
baqueie nas jornadas que restam. “A margem pontual
que o Vizela tem permite jogar de forma tranquila e
resolver a ida ao playoff com maior ou menor dificul-
dade”, reconhece o treinador do Bragança, André David.
Apresar de ter consciência das dificuldades existentes, o
treinador deixa claro que “o Bragança vai procurar vencer
os dois jogos que faltam para consolidar o 3.º lugar”.

Este domingo o Bragança tem um jogo importante,
enfrentando o Estarreja, que está atrás de si na tabela,
a apenas um ponto de distância. “Este é um jogo
contra um adversário que está a fazer um Campeonato
surpreendente e que é muito forte nos jogos em casa. É
um jogo onde está em causa a luta pelo 3.º lugar”, afirma
André David. Independentemente do desfecho da prova,
o técnico faz um balanço muito posi vo do desempenho
do grupo de trabalho que lidera. “A nossa época está a
ser excelente.

O trabalho realizado por todos é ímpar na história
recente do clube. Classificamo-nos em 1.º lugar na Série
A na 1.ª Fase e, sem ninguém esperar, conseguimo-nos
intrometer na luta pelo 2.º lugar nesta fase final”, sub-
linha André David. “Esta época propusemo-nos a deixar
uma marca na história do clube e vamos consegui-lo.
Conseguimos dar uma enorme visibilidade ao clube e
a vários jovens jogadores, que trabalham com ambição
e sonham jogar no futuro nos escalões profissionais”,
conclui o treinador.

Capelo: “Está a ser uma época fantás ca a nível
cole vo”
Fabien Pinto, mais conhecido por Capelo, um dos
capitães do Bragança e um dos jogadores em evidência
na equipa, faz também um balanço posi vo da época do
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clube. “Vamos ficar na história do Grupo Despor vo de
Bragança pelo que já fizemos até agora no Campeonato
de Portugal Prio. Para além de já termos conquistado
mais pontos do que na úl ma vez que es vemos neste
escalão, tudo aquilo que passámos para chegar até aqui
trouxe-nos mais experiência e mais ideias para encarar o
futuro”, afirma o jogador.

Consciente de que o Bragança não depende apenas
de si para a ngir ao 2.º lugar, Capelo revela que o grupo
de trabalho está focado em ganhar os úl mos dois jogos
e esperar por um deslize do Vizela. Para isso, o Bragança
tem de levar a melhor este domingo sobre o concorrente
direto, o Estarreja. “Já sabíamos que este jogo ia ser
como uma final. Com o Campeonato a caminhar para
o fim sabemos que apenas a vitória nos interessa. É
com esse pensamento e com essa vontade que vamos
defrontar o Estarreja”, conclui Capelo.

Sobre o Campeonato de Portugal Prio
O Campeonato de Portugal Prio tem 1515 jogadores
inscritos, dos quais 87 por cento são portugueses, 112
representam as seleções nacionais e a média de idades
está entre os 24 e os 25 anos. A prova vem subs tuir o
Campeonato Nacional de Seniores e pretende contribuir
para a concre zação de uma das grandes bandeiras da
Federação Portuguesa de Futebol: dar mais visibilidade e
desenvolver o futebol não-profissional em Portugal.

Gonçalo Vilela Santos e Pedro Rio

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Queres ir ao Fes val Carviçais Rock à pala? Cria um
slogan! (2016-05-07 18:36)

O Carviçais Rock está a promover um passatempo com o
obje vo de criar um slogan para o Fes val, permi ndo a
interação dos fes valeiros nessa escolha. O passatempo
decorre através da rede social [1]facebook , sendo que

qualquer pessoa poderá par cipar e habilitar-se a
ganhar 2 passes gerais para o Fes val Carviçais Rock
2016.

Foto: Carviçais Rock (facebook) O Passatempo está
dividido em 2 fases, numa primeira fase, aberta até às
17h de 14 Maio, decorre a criação dos slogan´s par ci-
pantes, seguido de uma segunda fase, com um período
de votações para apurar o Slogan vencedor, que será o
Slogan com maior números de "Gostos". O vencedor
será anunciado às 19h de 21 Maio.
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O portador do Slogan vencedor ganha 2 passes gerais
para a 14ª edição do Fes val, que conta já com nomes
confirmados como Moonspell (23 Julho), os mais inter-
nacionais metálicos portugueses, Dj Oder, o mestre do
Drum &Bass, e nomes fortes do hip-hop nacional: Mundo
Segundo e Regula (22 Julho), apostando na variação dos
es los de música. O evento realiza-se nos dias 22 e 23 de
Julho na aldeia transmontana do Douro Superior, que lhe
dá o nome.

O cartaz contará com 4 atuações em cada dia, actu-
ação de Dj´s, animação i nerante e outras surpresas
a revelar em breve. Um regresso esperado do cartaz
nacional dos fes vais de verão. habilitar-se a ganhar 2
passes gerais para o Fes val Carviçais Rock 2016.
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Este fes val irá ser realizado este ano pela décima
quarta vez, numa parceria da Freguesia de Carviçais com
o Clube Académico de Carviçais e a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo.
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Um túnel aberto e mais 300 milhões de euros para
dinamizar Trás-os-Montes (2016-05-07 21:11)

O primeiro-ministro, António Costa, inaugurou na tarde
de hoje o Túnel do Marão, uma infraestrutura consider-
ada como fundamental para encurtar a distância entre
a região transmontana e o litoral.

O primeiro-ministro disse hoje que inaugurar o Túnel
do Marão abre séculos de oportunidades para Trás-
os-Montes "Hoje é um dia histórico para o país com a
inauguração desta infraestrutura", afirmou.
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António Costa realçou a importância da ligação do
interior ao litoral e a importância em ter uma faixa fron-
teiriça que nos liga a muitos mais milhões de habitantes
peninsulares. “Hoje, o nosso desafio não é só sermos
mais coesos entre nós, é sermos mais capazes de nos
projetar no espaço global, mas também no mercado
ibérico”, salientando que “é cada vez mais importante
devolver às regiões o poder para definir a sua estratégia
de desenvolvimento”.

Costa enalteceu a importância das regiões afirmando
que “é necessário reforçar os poderes daquelas que
são as en dades e autoridades representa vas das
populações, das gentes de Trás-os-Montes. É por isso
que é importante

[post _ad]

complementar esta estratégia com um novo impulso à
descentralização”, afirmou.

Segundo o primeiro-ministro Trás-os-Montes é um es-
paço territorial que pode reforçar a dinâmica económica
de todo o país, devido à sua localização privilegiada
rela vamente a alguns dos grandes centros urbanos da
vizinha Espanha. Para António Costa Trás-os-Montes
“tem de ser a frente avançada para a afirmação da
economia portuguesa no conjunto do mercado ibérico”,
disse.

O responsável pelo atual Governo também lembrou
que o PIB per capita da região é de 61 % quando
comparado com o da região do Grande Porto, devido
a décadas de atraso e de isolamento da região trans-
montana, isolamento esse que agora o Túnel do Marão
poderá vir a colmatar.

Na mesma cerimónia de inauguração do Túnel que
abrirá ao trânsito a par r da meia-noite, o ministro do
Planeamento e das Infraestruturas anunciou inves men-
tos de mais de 300 milhões de euros nos distritos de Vila
Real e Bragança, verbas que, disse, vão contribuir para
dinamizar a região.

"Estamos a contratualizar os planos de desenvolvi-
mento urbano para toda a região norte, em par cular da
região de Trás-os-Montes e Alto Douro, de cerca de 160
milhões de euros", anunciou Pedro Marques.
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francisco (2016-05-08 06:50:55)
Excelentes no cias. Um grande bem haja

Murça reuniu arqueólogos para discu rem o seu
ícone, a “Porca de Murça” (2016-05-08 09:38)

A vila de Murça recebeu no passado dia 6 de maio
uma [1]palestra com vista a discu r a contextualização
Histórica e Social da “Porca de Murça”, um berrão
proto-histórico que se tornou no ícone principal da vila
transmontana.

[2]Foto: CM Murça Não há ninguém neste país que
quando se fala de Murça não associe a vila à famosa
escultura zoomórfica que se ergue imponentemente
na praça principal do seu aglomerado urbano. O ícone
transformou-se mesmo numa imagem de marca iden-

tária e foi com vista a tentar esclarecer a sua origem
que a autarquia reuniu três especialistas para debaterem
o assunto.
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O auditório da Câmara Municipal ficou de lotação com-
pletamente esgotada para ouvir António Luís Pereira,
da Direção Regional de Cultura do Norte, que abor-
dou o Território dos Berrões no contexto da história
de Trás-os-Montes; Armando Redentor, do Centro de
Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património
da Universidade Coimbra que apresentou os Berrões
sobre o ponto de vista da sua Morfologia, Cronologia
e Significado, e Alexandra Vieira, professora da Escola
Superior de Comunicação Administração e Turismo do
Ins tuto Politécnico de Bragança, que expôs a temá ca
dos Berrões em ar culação com a formação de Lendas.

[post _ad]

A mesa foi moderada por José Alexandre Pacheco, diretor
Agrupamento de Escolas de Murça e teve a apresentação
geral do presidente da edilidade, José Maria Costa, que
se referiu à “Porca de Murça” e à sua importância para o
turismo local.

Berrões é o nome popular que os arqueólogos adoptaram
para designar esculturas em pedra, predominantemente
de granito, da Idade do Ferro ou mesmo já da época
romana que representam, porcos, javalis e touros.

Estas esculturas surgem quase sempre associadas à
representações de animais machos e o termo berrão,
ou verraco em espanhol, u lizou-se de forma a designar
animais que surgem representados sem castração, com
explicita função reprodutora, os popularmente chamados
"porcos de cobrição".

Trata-se de um fenómeno localizado na região do
Nordeste Transmontano, onde até ao momento surgiram
cerca de 50 exemplares destas estátuas maioritariamente
de granito e de tamanhos diversos. A tulo de exemplo,
os especialistas citaram, para lá da “Porca de Murça”,
a “Berrôa de Torre de D. Chama” (Mirandela), a “Porca
da Vila “ de Bragança, o “Touro de Parada de Infanções”
(Bragança), o “Berrão de Coelhoso” (Bragança), o "Berrão
de Vila de Sinos" (Mogadouro), os berrões de Picote
(Miranda do Douro) ou ainda as pequenas esculturas
zoomórficas representando porcos, touros ou mesmo
javalis que surgiram no Olival dos Berrões, em Cabanas
de Baixo (Torre de Moncorvo) ou no Monte de Santa
Luzia, no concelho de Freixo de Espada à Cinta.
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Fora da região de Trás-os-Montes, o fenómeno surge
muito residualmente na Beira Alta, onde ainda existem
os berrões de Santo André das Arribas, concelho de
Figueira de Castelo Rodrigo, o Berrão da aldeia histórica
de Castelo Mendo, e no concelho de S. João da Pesqueira,
na aldeia de Paredes da Beira, o chamado "Porco de
Pedra". Saliente-se, no entanto, que o fenómeno cultural
com cerca de 2500 anos se concentra de forma par c-
ularmente densa na área geográfica correspondente ao
Nordeste Transmontano, estende-se depois ao território
extremenho da Beira Alta para entrar pelas províncias es-
panholas de Cáceres, Salamanca, Ávila, Zamora, Segóvia,
Toledo e Burgos, onde se conhecem mais 300 exemplares.

No caso transmontano, explicaram os especialistas,
tratam-se de esculturas técnica e este camente pouco
elaboradas na maior parte dos casos. Algumas chegam
mesmo a ser rudes e indefinidas, daí a confusão que o
povo sempre faz na atribuição do sexo, embora possa
afirmar-se o carácter eminentemente masculino destas
representações.

As primeiras tenta vas de sistema zar o estudo destas
esculturas organizam-nas em pologias, tendo por base
de análise as suas dimensões que podem variar entre
os 30 cen metros, como os “berrõezinhos” de Santa
Luzia (Freixo-de-Espada-a-Cinta), ou as peças recolhidas
no Olival dos Berrões, em Cabanas de Baixo (Torre de
Moncorvo), e os dois metros da "Porca da Vila" de
Bragança.

Tendo em conta os trabalhos de inves gação que
foram realizados no país vizinho, em que alguns exem-
plares destas esculturas foram encontradas em contexto,
"in situ", os arqueólogos elaboraram um conjunto de teo-
rias que lhes atribuem significados funerários, funções
mágico protectoras do gado, marcos de delimitações
territoriais e de delimitações de espaços para pastagens.
Alguns autores atribuem aos berrões a função de indi-
cadores de caminhos ou marcos terminais de territórios
tribais.

Não se sabe exactamente qual o significado cultural
dos berrões, mas um facto que pode ser constatado é
que a área geográfica onde aparecem também corre-
sponde a uma interessante manifestação cultural, ainda
muito mal estudada, e que diz respeito aos povoados
de Pedras Fincadas, um processo de povoamento proto-

Histórico que apresenta um sistema de defesa muito
evoluído, cons tuído por um conjunto formado por
torreão, murallha ou muralhas, fosso e pedras fincadas.

A "Porca de Murça" - que afinal é um porco, reiteraram
os arqueólogos presentes-, sendo uma destas manifes-
tações de origem proto-histórica (cuja cronologia poderá
rondar os 500 anos Antes de Cristo), trasformou-se ao
longo do tempo num símbolo iden tário, assumindo
na actualiade um conjunto de significados muitos mais
amplos e diversificados, sendo desde há séculos o sím-
bolo incontestado do concelho de Murça e uma das mais
famosas, se não a mais famosa escultura zoomórfica do
país.
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Parabéns Despor vo de Chaves! (2016-05-08 13:08)

O Despor vo de Chaves está novamente na I Liga
portuguesa de futebol. Depois de um afastamento
que durou 17 anos, os trasmontanos regressaram ao
escalão maior do futebol português. O Despor vo de
Chaves está de parabéns, a região agradece.
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As ruas da cidade Chaves estão a animar-se com muitas
pessoas a manifestarem a sua alegria devido ao grupo
despor vo da cidade ter confirmado, há poucas horas, a
subida à I Liga portuguesa de futebol.

O Despor vo de Chaves assegurou hoje o regresso
à I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 no terreno
do Por monense, em jogo da 45.ª e penúl ma jornada
da II Liga.
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Mercúrio vai passar hoje à frente do Sol
(2016-05-09 08:14)

No nosso sistema solar, Mercúrio é o planeta mais
próximo do Sol. Enquanto a Terra está a cerca de 150
milhões de quilómetros, Mercúrio está “só” a cerca de
58 milhões de quilómetros do Sol (mais precisamente, a
46 milhões no periélio e a 70 milhões de quilómetros no
afélio).

trânsito de mercúrio Este planeta dá uma volta completa
ao Sol em pouco menos de 88 dias. Curiosamente,

o dia em Mercúrio tem uma duração de cerca de 58
dias. Mercúrio executa três rotações para cada duas
translações!
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O conhecimento sobre a existência de Mercúrio perde-se
na noite dos tempos. Até aos Gregos, pensava-se que
se tratava de duas estrelas: Apolo, a estrela da manhã e
Hermes a estrela da tarde. Mas no tempo de Heraclito
de Éfeso (aproximadamente 535 a.C. - 475 a.C.), por
exemplo, já se sabia que ambas as estrelas eram um
mesmo planeta. Recorde-se que a palavra planeta vem
do grego an go planí s, que significava “estrela errante”.

Mas porquê é que estamos a mencionar Mercúrio?
É porque, como já leu no tulo, este planeta vai passar
na próxima segunda-feira, dia 9 de Maio, à frente do Sol,
num fenómeno designado por trânsito de Mercúrio.

[post _ad]

Este evento astronómico é raro: a úl ma vez que ocorreu
foi a 7 de maio de 2003; o próximo terá lugar em Novem-
bro de 2019, e o seguinte só irá ocorrer em 2032.

Em Portugal, se o Sol es ver descoberto, a obser-
vação do trânsito terá início 12 horas e 12 minutos (hora
con nental) e irá durar até às 19 horas e 42 minutos, com
o máximo pelas 15 horas e 56 minutos.

Ao longo da tarde várias ins tuições nacionais levarão a
cabo a observação do trânsito, recorrendo a instrumen-
tos devidamente equipados. É o caso do Observatório
Astronómico da Universidade de Coimbra, o Planetário
do Porto – Centro Ciência Viva e o Planetário Calouste
Gulbenkian – Centro Ciência Viva, organizando-se a vi-
dades abertas ao público que vão da observação do
evento com telescópios, até conversas com astrónomos
destas ins tuições.

Na impossibilidade de se observar o trânsito devido
ao mau tempo, poderemos seguir esta efeméride através
do [2]site da Nasa .

Se o Sol es ver descoberto, a observação do trân-
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sito de Mercúrio deverá ser efectuada com muito
cuidado. Devido ao tamanho deste planeta, o evento
não é visível à vista desarmada. Por isso não tente olhar
directamente para o Sol. Aliás, em nenhum caso deve
[3]olhar directamente para o Sol .

O trânsito de mercúrio só será visível recorrendo a
binóculos e telescópios apropriados. É importan s-
simo salientar que estes instrumentos devem estar
sempre equipados com filtros específicos para o efeito
que devem ser adquiridos em lojas da especialidade.
Não é aconselhável o uso de óculos para ver eclipses.
Acrescente-se que a observação deverá ser feita por
períodos curtos de poucos segundos. Na falta de filtros,
a luz captada pelo telescópio deve ser projetada contra
um ecrã.

António Piedade

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
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Qual o albatroz mais especial do mundo?
(2016-05-09 08:56)

Das aves marinhas, os albatrozes são das maiores do
mundo, com asas tão grandes que podem passar horas
sem as bater uma única vez. São animais fantás cos
que evoluíram para viver quase toda a sua vida no mar,
vindo só a terra para se reproduzir. Nesta nossa parte
do planeta, no Atlân co norte, não existem albatrozes.
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A Duatlo Cidade de Vila Real já prepara a terceira
edição (2016-05-09 08:57)

A Duatlo Cidade de Vila Real já prepara a terceira
edição desta prova transmontana que se realizará no
próximo dia 17 de Julho de . 2016 A inicia va tem a
Colaboração com a Federação Triatlo de Portugal (FTP)
e a par cipação da Câmara Municipal de Vila Real.

A prova que de Duatlo Sprint, écons tuida por 3 segmen-
tos (5km Corrida/ 20KM BTT / 2,5 km corrida), podendo
ser disputado individualmente ou em estafetas de 2 ou 3
atletas.
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A concentração bem como a par da e a chegada será
à semelhança das úl mas duas edições na Avenida da
Alameda, frente ao Centro Comercial Dolce Vita Douro
e todos os atletas terão a oportunidade de percorrerem
os locais mais belos da cidade de Vila Real, como o
Parque do Corgo, passagem pela "Ponte de Ferro" junto
à estação de Comboio, Rua dos Ferreiros e pela an ga
linha de comboio.

Tendo em conta apreciação posi va por parte das
centenas de atletas que par ciparam nas duas edições
anteriores , a 3ª Edição a convite da FTP, vai fazer parte
do Circuito Regional Norte Duatlo Spint, Circuito Regional
Norte Jovem. As inscrições já estão abertas e o prazo
limite termina a 15 de Julho de 2016.
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Hoje é Dia Mundial do Lúpus (2016-05-10 07:17)

Hábitos de vida saudáveis e bom cumprimento da
terapêu ca é fundamental para os doentes com lúpus.

Por ocasião do Dia Mundial do Lúpus, que se assi-
nala hoje, e numa altura em que se debatem diariamente

os hábitos de vida saudáveis, o Núcleo de Doenças Au-
toimunes (NEDAI) da Sociedade Portuguesa de Medicina
Interna (SPMI) lembra que quer para o desenvolvimento
da doença, quer para o seu controlo, os hábitos saudáveis
como não fumar, ter uma alimentação saudável, pra car
exercício sico, manter a vidades ao ar livre e evitar
ambientes poluídos, são prá cas absolutamente funda-
mentais.

[post _ad]

António Marinho, internista, da Unidade de Doenças Au-
toimunes do Hospital Santo António no Centro Hospitalar
do Porto e coordenador nacional do NEDAI, realça que
estas medidas em conjunto com a evicção da exposição
solar (u lizando proteção solar adequa diariamente)
e com a toma correta da medicação, são as pedras
angulares da terapêu ca do Lúpus Eritematoso Sistémico
(LES).

O especialista explica ainda que apesar da medi-
cação para o LES ser atualmente muito diversificada
e complexa, muitas das falhas terapêu cas se devem
à baixa implementação de hábitos de vida saudáveis
aliados ao incumprimento terapêu co de medidas
básicas, como a toma de suplementos de vitamina D e
de hidroxicloroquina, an -malárico com elevada eficácia
como imunomodelador no LES.
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O lúpus é uma doença autoimune, mul sistémica e com
manifestações muito variadas. O diagnós co baseia-se
normalmente nas caracterís cas clínicas que são picas
da doença, sobretudo quando consideradas em conjunto.
“Estas incluem a erupção cutânea na face, nas bochechas,
com a pica distribuição em “asas de borboleta”, a in-
flamação das ar culações, a alopecia (queda de cabelo),
as a as, a fotossensibilidade e múl plos pos de afeção
cutânea relacionadas muitas vezes com a exposição solar.

O envolvimento de órgãos internos é na maioria
dos casos detetado pelo conjunto de dados ob dos
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através de uma história clínica e exame sico cuidadosos
e simples testes laboratoriais que estão disponíveis na
maioria dos laboratórios”, refere António Marinho. No
entanto “as manifestações da doença podem surgir ao
longo do tempo e por vezes só é possível ter a certeza do
diagnós co após algum tempo de seguimento”, defende
o internista.

O obje vo do tratamento do LES é manter a doença
ina va, prevenir as recidivas e minimizar o dano perma-
nente que a doença pode causar, realçando novamente
que as terapêu cas para as formas graves, como os
cor coides, imunossupressores e biológicos, também
provocam dano e a lógica da sua u lização implica tam-
bém o bom cumprimento das medidas atrás referidas.
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Fes val Transfronteiriço de Poesia, Património
e Arte de Vanguarda regressa a Carviçais
(2016-05-10 08:48)

Carviçais vai receber mais uma edição do ncontro e
Fes val Transfronteiriço de Poesia, Património e Arte
de Vanguarda (PAN). Trata-se da realização de um
«Encontro de Artes Transfronteiriço», em ambos os
lados da fronteira, Portugal e Espanha.

Este projecto já se realiza há 13 anos, com a designação
de PAN, em Morille, pequena aldeia da província de
Cas lla León, e há 2 anos em Carviçais no concelho de
Torre de Moncorvo.
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Este ano o PAN irá realizar-se em Morille (Salamanca),
na sua XIV Edição, de 15 a 17 de Julho de 2016, e em
Carviçais (Torre de Moncorvo), na sua II edição, de 29 a
31 de Julho de 2016.

O tema deste ano do PAN será "O Outro" e contará
com a vidades diversas na área da poesia, património,
dedicado ao Ferro, com exposições, apresentações de
vídeo e workshops, arte, com exposições de pintura e
esculturas, entre muitas outras manifestações, como o
teatros, atuações musicais e animação de rua.

Na edição deste ano estarão presentes os mais variados
"ar stas" envolvidos neste Encontro Transfronteiriço,
desde associações diversas, poetas, pintores, escultores,
escritores como, por exemplo o Alcaide de Morille,
Manuel Ambrosio Sánchez, o Presidente da Junta de
Freguesia de Carviçais, Francisco Braz e o Presidente
da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno
Gonçalves.
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13 Milhões de Euros para a Cultura e Património do
Norte (2016-05-10 09:02)

A Direção Regional de Cultura do Norte espera con-
cre zar um inves mento total de 13 Milhões de Euros
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até final de 2018, no âmbito das candidaturas apre-
sentadas ao Programa Operacional Norte 2020. Em
Trás-os-Montes as catedrais de Miranda do Douro e
Vila Real, o Museu da Terra de Miranda e os Castelos
de Montalegre, de Monforte de Rio Livre (Chaves), de
Outeiro (Bragança), de Mogadouro e de Miranda do
Douro, deverão beneficiar destes inves mentos.

A estratégia delineada pela Direção Regional de Cultura
do Norte (DRCN) visa a descentralização do inves mento,
alargando as suas ações a todo o território, num plano de
trabalho em rede que contempla, igualmente, dioceses,
autarquias e agentes culturais locais, com os quais a
DRCN estabeleceu já protocolos de colaboração.
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Visando a salvaguarda e proteção do património, mas
também a sua dinamização, divulgação e consequente
fruição por parte do público, as candidaturas apre-
sentadas aos fundos comunitários revestem-se de um
caráter transversal, dando con nuidade ao trabalho que
tem vindo a ser realizado ao longo dos úl mos anos,
num claro esforço de criação de sinergias alargadas a
todo o território, com claras repercussões ao nível das
economias locais.

A Candidatura «Rota das Catedrais do Norte de
Portugal» possui um inves mento total de 2,5 Milhões
de Euros, a concre zar até final de 2018. Esta operação
visa promover e consolidar o projeto nacional, iniciado
em 2009,

[post _ad]

através de um Acordo de Cooperação celebrado entre
o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Por-
tuguesa.

A «Rota das Catedrais a Norte de Portugal» com-
preende intervenções infraestruturais de qualificação
e valorização no Património imóvel, móvel e integrado
de sete Sés/Catedrais da Região Norte: Braga, Bragança,
Lamego, Miranda do Douro, Porto, Vila Real e Viana do
Castelo.

Esta operação em concreto está organizada em 12
ações infraestruturais que incidem em 7 Sés ou Catedrais,
e uma ação de promoção e gestão transversal a todos os
espaços.

A coordenação e acompanhamento técnico será da
competência da Direção Regional de Cultura do Norte
e a responsabilidade financeira será repar da entre as
en dades eclesiás cas de acordo com a natureza da
intervenção em cada catedral.

A candidatura «Mosteiros a Norte», possui um in-
ves mento total de 2,5 Milhões de Euros, a concre zar
até final de 2018. Esta operação visa dar con nuidade
às intervenções de consolidação do edificado já ante-
riormente realizadas nos Mosteiros de Arouca, Grijó,
Rendufe, Tibães, Pombeiro e Vilar de Frades. Pretende-
se melhorar e criar espaços de receção/acolhimento,
reforçar as inicia vas culturais e ar s cas, divulgar os
espaços monás cos como pólos de atração no território
e atrair novos públicos.

A operação «Mosteiros a Norte» cons tui um i nerário
de valor patrimonial, resultante do aprofundamento
dos modos de intervir em monumentos, da criação de
condições de receção e acolhimento dos visitantes. Todos
os mosteiros integrados nesta candidatura estão atual-
mente abertos ao público e sem intervenções a decorrer.

A candidatura «Museus a Norte» possui um inves -
mento total de 2,5 Milhões de Euros, a concre zar até
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meados de 2018. Esta operação visa contribuir para o
reforço do poder de captação de público através de mel-
horias na divulgação, qualidade de receção, atendimento
e experiência de visita.

As ações a desenvolver serão transversais a toda a
rede e contribuirão para o desenvolvimento turís co,
com bene cio económico para as regiões onde se
inserem, e irão incidir no Museu de Lamego, Paço
dos Duques, Museu da Terra de Miranda e Museu dos
Biscainhos.

Até 2019, a Direção Regional de Cultura do Norte
es ma que o número de visitantes nos quatro museus
que integram esta rede possa a ngir a fasquia dos 400
mil visitantes/ano.

A Candidatura «Castelos a Norte» vai beneficiar de
um inves mento total de 2,5 Milhões de Euros, a con-
cre zar até final de 2018, esta operação visa intervir nos
castelos raianos da Região Norte: Castelo de Montalegre,
Castelo de Monforte de Rio Livre (Chaves), Castelo de
Outeiro (Bragança), Castelo de Mogadouro e Castelo de
Miranda do Douro.

Através de um projeto de revitalização, incidindo
sobretudo em ações de recuperação, divulgação e
promoção turís co-cultural, pretende-se potenciar o
usufruto dos monumentos pela população local e pelos
turistas, nacionais e estrangeiros.

Em termos beneficiários, esta operação inclui, além
da Direção Regional de Cultura do Norte, os Municípios
de Miranda do Douro e Montalegre.

A candidatura «Artes no Território a Norte», com
um inves mento total de 400 Mil Euros, a concre zar
até meados de 2018, esta operação visa cons tuir-se
como uma proposta de dinamização cultural de um
conjunto de espaços afetos à Direção Regional de Cultura
do Norte, entre os quais três mosteiros (Tarouca, Tibães
e Pombeiro) e três castelos (Miranda, Mogadouro e
Montalegre), num percurso que se pretende con nuado
e alargado no tempo, mas inicialmente circunscrito a
um período de dois anos. Surge como complemento às
operações «Mosteiros a Norte» e «Castelos a Norte».

O projeto «Artes no Território a Norte» cumpre o
duplo propósito de valorizar o património e es mular a
criação ar s ca em diferentes domínios ou expressões

e compreende 4 ações a realizar nos espaços acima
mencionados, promovendo o cruzamento ar s co entre
estruturas representa vas de todas as disciplinas ar s-

cas existentes na região: Artes Plás cas no Mosteiros;
Artes Performa vas nos Castelos; Música nos Castelos e
Cinema nos Castelos.

A Candidatura «Dias do Património a Norte», com
um inves mento total de 400 Mil Euros, a concre zar
até final de 2017. Esta operação cons tui-se como
um projeto de turismo cultural inovador, agregador e
atra vo, que u liza como instrumentos fundamentais a
programação cultural, o trabalho de mediação com as
comunidades e a comunicação ao serviço da qualificação
da experiência turís ca e da compe vidade da econo-
mia regional.

O foco deste evento em rede será, numa primeira
fase, a «Rota das Catedrais do Norte de Portugal» e a
rede «Mosteiros a Norte», concretamente as catedrais
de Braga, Bragança, Lamego e Miranda do Douro e os
mosteiros de Arouca, Grijó, Tibães e Vilar de Frades.

Será desenhada uma experiência única e par cular
para cada um dos lugares, oferecendo ao longo de 1 dia
uma programação que impregnará de novas memórias
os espaços, visitantes e comunidades. O ciclo de progra-
mação «Dias do Património» vai decorrer no primeiro
sábado de cada mês, entre Março e Outubro de 2017.
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Feira do Livro envolve a comunidade em Freixo de
Espada à Cinta (2016-05-10 12:56)

Durante 5 dias o Largo do Passeio, em Freixo de Espada
à Cinta acolheu a terceira edição conjunta da Feira
do Livro do Município de Freixo e do Agrupamento de
Escolas.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/livrofreix.html
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Na sessão de abertura desta edição Artur Parra, vice-
presidente do Município de Freixo de Espada à Cinta,
salientou a importância que esta tem na promoção
da leitura junto do público mais jovem. Reforçando
ainda a cooperação que existe entre o Município e o
Agrupamento de Escolas para que ano após ano o Feira

do Livro seja um sucesso.

Para Alber na Parra, Diretora do Agrupamento de
Escolas de Freixo de Espada à Cinta, a Feira do Livro só faz
sen do neste formato de cooperação entre estas duas
ins tuições, pois, segundo a Docente “não fazia sen do
haver uma Feira do Livro dentro de portas (na Escola)
e outra do Município, fazendo todo o sen do ser em
cooperação”.

[post _ad]

Este ano, há semelhança de anos anteriores, a Feira con-
tou com uma vasta programação, para miúdos e graúdos,
que passou pela representação de contos infan s com
fantoches e declamação de poemas. Um dos pontos altos
foi a conversa com o autores Transmontanos António
Tiza e Tiago Patrício. O tema andou à volta das máscaras
transmontanas, e da sua importância para a população
transmontana, ficando todos os que par ciparam nesta
tertúlia mais esclarecidos sobre a tradição das máscaras.

A Feira do Livro começou no dia 5 de maio e termi-
nou no dia de hoje, 9 de maio, e tem como grande
obje vo promover a leitura junto do público mais novo,
mas também fomentar esse gosto junto de toda a
população.

Sara Alves
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Município de Carrazeda de Ansiães inaugurou mais
duas obras no Parque Internacional de Escultura
(2016-05-10 16:30)

Foram inauguradas no passado dia 8 de maio mais duas
obras de arte da autoria dos escultores carrazedenses
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Hélder de Carvalho e Paulo Moura. As duas novas
esculturas passaram também a integrar o Parque Inter-
nacional de Escultura de Carrazeda de Ansiães, vindo
dessa forma a enriquecer e a contextualizar a vivência e
a história da vila duriense nas temá cas abordadas no
seu Parque Internacional de Escultura.

Em “Pedras de Iden dade”, umas das obras inauguradas
da autoria de Hélder de Carvalho, foca-se a temá ca
da história local, sendo este o elemento inspirador que
esteve na origem desta criação. A escultura representa
um momento crucial da história concelhia, e par cular-
mente a data de 1734, altura em que num ato simbólico
o pelourinho de Ansiães é intencionalmente quebrado e
o concelho é transladado para Carrazeda de Ansiães.

A sua implantação frente à Praça do Município reveste-se
também de uma valoração simbólica, uma vez que se
trata do lugar onde atualmente reside o poder admin-
istra vo local e onde se acredita que voltará a exis r o
poder judicial. A representação do rosto esculpido vai
buscar inspiração à figura lavrada no capitel do pelour-
inho original onde, numa das faces, está representado
um velho ancião.

Também para Paulo Moura a sua criação “interior
(Es)” procura nas raízes locais, que guardam em si um
passado, a revelação de um presente sempre atual.
As interrogações do autor procuram “quem fomos e
quem somos” e a sua sustentabilidade “assenta na
interioridade e na diversidade de formas naturais de
raízes que nos rodeiam. Essas vivencias trazem em si a
mís ca revelação de uma iden dade, abri-las são como
descobertas nos processos de vida!”.

No final das inaugurações foi efetuada uma visita à
exposição permanente da Galeria Alberto Carneiro, que a
par r da tarde de ontem foi renovada com a incorporação
de novas peças cedidas pelo escultor.

No discurso final, proferido pelo presidente da Câ-
mara Municipal, José Luis Correia disse que o Parque
Internacional de Escultura de Carrazeda de Ansiães e
a Galeria Alberto Carneiro são estruturas de extrema
importância para a projeção e divulgação do concelho
no contexto dos locais associados à arte contemporânea.
O autarca sublinhou também a importância de dotar
Carrazeda de Ansiães com obras de arte contemporânea,
uma vez que, salientou, “estamos a efetuar um in-
ves mento no futuro e a deixar uma marca da nossa
contemporaneidade ar s ca”.
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Marcelo e o acordo ortográfico (2016-05-11 07:48)

| Hélio Bernardo Lopes | Ninguém duvidou, fosse
quando fosse, de que o Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa se cons tui num concidadão nosso de elevada
inteligência, cultura profunda, manha essencial para a
polí ca e bastante experiência neste domínio, embora
não necessariamente governa va.

Por tudo isto, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem
vindo a colher grande simpa a junto dos portugueses.
Ainda assim, espera-se sempre uma qualquer sua dia-
tribe, desde sempre pica do seu modo de fazer polí ca
e jornalismo.

Os mais atentos já se terão dado conta de que o
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem uma propensão
profunda para intervir no plano polí co que se liga à
governação. Não tanto diretamente, mas por via do que
costuma designar-se por uma espécie de regime forçado,
(quase) invisível.

Precisamente o que há perto de uma semana se
deu, e com algum mau resultado, ao redor das suas
apreciações sobre o novo Acordo Ortográfico. Além do

mais, fez essas suas considerações em Moçambique,
tratando o tema numa perspe va dinâmica, assim como
se o Governo de Portugal es vesse, neste domínio,
dependente do que venha a ter lugar em Moçambique e
Angola. Como seria expectável, as reações não se fizeram
esperar. Em Portugal, na CPLP e em Cabo Verde.

Ora, o Presidente da República tem o dever de unir,
não de alimentar uma separação por razões meramente
polí co-par dárias. A Direita de hoje – e a Extrema-
Direita, obviamente – nunca assumiria a posição que se
lhe conhece sobre o Acordo Ortográfico se este vesse
sido posto em vigor pelo Governo de Pedro Passos Coelho
ou de Cavaco Silva. Só o fazem agora porque ele foi de-
cisivamente impulsionado pelo Governo de José Sócrates.

Por tudo isto, no mínimo, o Presidente Marcelo Re-
belo de Sousa não devia ter nunca apresentado a sua
ideia – pouco feliz e evidentemente inoportuna – ao
redor da revisão do Acordo Ortográfico. Bastaria que

vesse do presente que existem hoje muitas centenas
de milhares de crianças e de jovens que vêm escrevendo
à luz do novo convénio desde há muitos anos. E também
que tal temá ca está ligada à generalidade dos países da
CPLP. É muito natural que os países desta estrutura pos-
sam ter interpretado as palavras do Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa como uma espécie de intervenção nos
seus assuntos internos.

O novo Acordo Ortográfico foi aprovado pelo Gov-
erno de Portugal e pelos restantes da CPLP, pelo que o
Presidente da República, para lá de não ajudar à divisão
criada pela Direita e pela Extrema-Direita, deve atuar
sempre como um Presidente da República que não
ajude a alimentar divisões ar ficiais, até porque não lhe
compete governar. Mais um momento pouco feliz do
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

542



O que fazem os portugueses pela educação finan-
ceira dos filhos? (2016-05-11 08:26)

Menos de metade dos portugueses declaram estar pre-
ocupados com a educação financeira dos seus filhos (48
%). Conclusão de um inquérito Cetelem sobre literacia
financeira, que constatou ainda que 13 % dos indivíduos
afirmam nada fazer para ensinar os mais jovens a lidar
com o dinheiro.

Ques onados sobre as ações desempenhadas para
educar financeiramente os filhos, 31 % dos portugueses
declaram explicar os conceitos no dia-a-dia. Ler livros (7
%), fazer jogos (4 %) e assis r a programas de televisão
e/ou rádio (1 %) relacionados com o tema são outras
das a vidades realizadas pelos pais, embora em menor
percentagem.
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«A maioria dos pais não parecem ainda sensibilizados
para a importância da educação financeira dos filhos. E,
no entanto, sabemos que quanto mais cedo as crianças
aprenderem a lidar com os conceitos financeiros, mais
preparados estarão no futuro para tomar decisões de
forma consciente e responsável. Pais, escolas e ins -
tuições financeiras devem trabalhar em conjunto para
apoiar a formação dos mais jovens e dotá-los desde cedo
de conhecimentos de gestão de dinheiro e de poupança»,
declara Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do
Cetelem.

Para incen var a educação financeira dos filhos, os pais
dispõem de cada vez mais ferramentas com informações
prá cas, como dicas de gestão e de poupança, que
facilmente podem ser aplicadas no dia-a-dia e trans-
mi das aos mais jovens. É o caso do Notas em Dia
(www.notasemdia.pt), um portal que quer precisamente
melhorar os níveis de literacia das famílias portuguesas e
onde os pais podem encontrar uma série de conteúdos
úteis relacionados com a gestão orçamental.

[post _ad]

O estudo Cetelem sobre a Literacia Financeira foi real-
izado entre os dias 16 e 19 de fevereiro em colaboração
com a Nielsen, através de 500 entrevistas telefónicas a
portugueses de ambos os sexos, com idades compreendi-
das entre os 18 e os 65 anos, residentes em Portugal. O
erro máximo é de +4.4 para um intervalo de confiança de
95 %.
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Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 28.000 colaboradores, em
30 países e em 4 con nentes, o BNP Paribas Personal
Finance é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua
a vidade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza
uma gama completa de crédito a par culares via ponto
de venda (lojas, concessionários automóvel) e por via
direta aos seus clientes: Internet e telefone.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem. Com cerca de 600
colaboradores esta nova en dade posiciona-se como
líder de mercado em Portugal no crédito a par culares.
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Festa do Cinema regressa em Maio a Torre de Mon-
corvo (2016-05-11 08:35)

O cineteatro de Torre de Moncorvo acolhe nos dias 16,
17 e 18 de Maio mais uma edição da Festa do Cinema.

No dia 16 de Maio será exibido o filme “ O Quarto”, no dia
17 o filme “Spotlight” e no dia 18 de Maio “ A Rapariga
Dinamarquesa”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Destaque ainda para os preços dos bilhetes que terão um
custo de 2,50€ por sessão.

De salientar que a edição de 2015 foi um sucesso e,
tendo em conta que as sessões decorreram durante a
semana, passaram pela sala do Cineteatro mais de 400
pessoas.

O Município de Torre de Moncorvo adere assim a
mais esta inicia va com o obje vo de sensibilizar a
população para o cinema, dar mais vida ao Cineteatro e
ao mesmo tempo proporcionar aos seus munícipes as
mesmas oportunidades que dispõem as populações que
vivem nas grandes cidades.

Luciana Raimundo
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Banda Russa regressa a Bragança para nos atormen-
tar (2016-05-11 08:47)

A banda Russa [1]Messer Chups regressa a Bragança
para nos atormentar com o seu Surf Horror-Rock.

“Os Messer Chups estão de regresso a Portugal e vão par-
r a louça toda com o seu Trashy Sci-Fi Horror Surf-Rock.
Banda sonora ideal para um filme B porno de vampiros
surfistas no velho oeste. Esta banda Russa é responsável
por essa indescri vel mixórdia musical num grau de
bizarrice só possível numa colisão entre Ed Wood, The
Cramps, um Theremin e vodka contaminada.”

O grupo passa por Bragança já amanhã, quinta-feira,
dia 12 de Maio 2016, onde actuará no bar cultural
"Praça 16". Os interessados em ouvir a banda terão de
desembolsar 6€ para assis rem a mais este concerto com
a chancela da Dedos Bionicos.
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Macedo de Cavaleiros promove Feira regional de
Agricultura (2016-05-11 11:15)

Feira de Agricultura de Trás-os-Montes. São 3 dias,
entre 20 e 22 de maio, dedicados inteiramente ao setor
mais in mamente ligado às gentes Transmontanas:
a Agricultura. A Câmara Municipal de Macedo de

Cavaleiros promove a inicia va, apoiada numa parceria
alargada com associações de produtores de toda a
região.

O evento é o resultado da evolução natural imprimida
com a Mostra Agrícola realizada nos 2 anos anteriores.
Associa a Apiocasião, evento anual da fileira do Mel de
Macedo de Cavaleiros, que é também a Capital Nacional
da Apicultura.
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Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Juntam-se as Freguesias do concelho, comerciantes, asso-
ciações e ins tuições de toda a região, que lhe conferem
a abrangência de Trás-os-Montes, numa homenagem ao
setor e aos produtores.

A inicia va congrega a realização de concursos da
Churra da Terra Quente, Churra Badana, Churra Galega
Bragançana, Cabra Serrana e de Bovinos de Raça Mi-
randesa, dos seminários temá cos, curso de Análise
Sensorial de Mel, provas Cegas de Mel, concentração e
gincana de tratores.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da Câ-
mara Municipal de Macedo de Cavaleiros
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O Dia da Europa (2016-05-11 18:50)

| Hélio Bernardo Lopes | Num destes dias veram lugar
as comemorações do Dia da Europa. Tal efeméride
permi u perceber a cabalíssima distância a que o tema
se situa das preocupações e da atenção dos portugueses.

Para lá de quase ninguém saber que esse era o Dia
da Europa, raros terão dispensado um qualquer conjunto
de considerações sobre o mesmo. Obje vamente, nos
dias de hoje, a União Europeia já não dispõe de uma
ínfima projeção no imaginário cole vo dos portugueses,
nem da quase totalidade dos povos europeus.

Os portugueses foram colocados à força na estru-
tura da Europa, sem nunca terem sido consultados, tal
como agora irão ser a rados para a fogueira do novo
TTIP, que virá pôr um fim no mínimo de esperança dos
portugueses num futuro melhor, com mais segurança e
maiores expecta vas para os vindouros. Duas autên cas
desgraças.

O mais interessante é constatar o modo deformante
como o tema da União Europeia con nua a ser tratado,
mesmo por aqueles que discordam completamente
daquilo em que se transformou a União Europeia e do
horror para que os povos europeus estão a ser a rados,

até num clima de cabal segredo, para as gravíssimas
consequências do TTIP.

Uma das deformações muito apontadas pelos ina-
creditáveis defensores da União Europeia é o facto
de, supostamente, com ela se ter conseguido pôr uma
paragem nas constantes guerras que vinham tendo lugar
no espaço europeu. Nada é mais errado. O que levou a
essa paragem foi o surgimento da OTAN, sempre superi-
ormente liderada, ao nível militar, por um oficial-general
de quatro estrelas dos Estados Unidos. Um país que
con nua a mandar, ao nível militar, no espaço europeu e
em quase todos os países.

Lamentavelmente, a União Europeia, como alguém
escreveu cheio de oportunidade, é hoje uma nova
União Sovié ca, mas sem KGB. Graças à União Europeia,
a democracia quase desapareceu dos Estados mais
pequenos e limítrofes do seu espaço. Tudo está hoje re-
duzido ao direito de votar em par dos, mas que se vêem
tutelados e limitados na sua ação pelo poder central da
Alemanha, de comissários sem real legi midade, ou pelo
próprio BCE.

Mas a União Europeia tem vindo a ser, por igual, o
comando da destruição do Estado Social. Mas também o
ditador que vem impondo uma estrutura de intervenção
polí co-económica que está a conduzir os povos da
Europa a um nível de pobreza nunca até há pouco
imaginado. E isto – creio que já se percebe agora – está
ligado ao tal TTIP, porque os Estados Unidos necessitam
de que na Europa se ponha um fim no Estado Social,
uma vez que eles nunca o veram nem no mesmo estão
infimamente interessados.

Tal como por tantas vezes escrevi, já lá vão umas
boas décadas, este século iria ser um século de grande
pobreza. Uma pobreza que logo se acelerou com o fim
da an ga União Sovié ca. Foi a presença desta que
permi u que os povos europeus pudessem dispor de
uma estrutura de valorização de cada pessoa, olhada
como um ser com direitos inerentes à dignidade natural
da vida. E não deixa de ser interessante que o Papa
Francisco não deixe sair uma palavra sobre o próximo
descalabro humanitário que por aí está a vir na peugada
do secreto TTIP...
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Outra vez os consensos (2016-05-11 18:51)

Lamentavelmente, o Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa não se determina a pôr silêncio sobre a desde
há muito perigosa ideia dos consensos. Uma ideia que
pertence, muito acima de todos os restantes atores
polí cos, aos par dos e aos seus deputados eleitos.

Como muito bem conhece o Presidente da República,
nunca, desde a entrada em vigor da Cons tuição de 1976,
se conseguiram grandes consensos. Logo a começar pela
votação do CDS histórico contra a própria Cons tuição
de 1976. Mas por igual com as mil e uma vicissitudes em
que o PSD se mostrou como o par do campeão. De resto,
e como pude já escrever por vezes diversas, Francisco Sá
Carneira era um liberal, não um social-democrata. O PSD,
de um modo que só por má vontade se pode con nuar
a negar, nunca foi um par do social-democrata.sa ideia
dos consensos. Uma ideia que pertence, muito acima
de todos os restantes atores polí cos, aos par dos e aos
seus deputados eleitos.

Acontece que o anterior Governo da Direita, lider-
ado por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, fez o que a
grande maioria dos portugueses pôde ver: deitou-se a
destruir o Estado Social, priva zando tudo e umas botas
mais, deixando Portugal e os portugueses mui ssimo
pior do que estavam antes da sua chegada ao poder. E
é bom recordar que o histórico PEC IV havia merecido o
apoio da Comissão Europeia e de Angela Merkel. Não

vesse sido a lamentável posição do PCP, Bloco de

Esquerda e Verdes, e Portugal não teria sido a rado para
as garras neoliberais que deixaram os portugueses no
estado que se conhece.sa ideia dos consensos. Uma ideia
que pertence, muito acima de todos os restantes atores
polí cos, aos par dos e aos seus deputados eleitos.

Por tudo isto, percebe-se facilmente que, mesmo
no que resta da destruída democracia hoje presente em
Portugal, não existem consensos possíveis entre par dos
com preocupações sociais obje vas e outros de pendor
neoliberal. Os primeiros estão em consonância com o
espírito da Revolução de 25 de Abril e com a Cons tuição
de 1976. Os segundos estão inteiramente dominados
pela destruidora visão neoliberal. Ou seja: não há con-
sensos possíveis, a menos que o PS, no âmbito desta ação
do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, se volte a passar,
com armas e bagagens, para a execução da polí ca desde
sempre pretendida pela Direita portuguesa, ou seja, pelo
PSD e pelo CDS/PP.sa ideia dos consensos. Uma ideia
que pertence, muito acima de todos os restantes atores
polí cos, aos par dos e aos seus deputados eleitos.

Será muito bom para Portugal, pois, que o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa deixe de con nuar a seguir as
pisadas do seu antecessor, aceitando que quem governa
em nome dos portugueses tem todo o direito – e o dever
– em defender a Cons tuição da República e em cumprir
o seu programa eleitoral. Já chega dessa perigosa ideia
dos consensos (ao redor dos interesses da Direita). sa
ideia dos consensos. Uma ideia que pertence, muito
acima de todos os restantes atores polí cos, aos par dos
e aos seus deputados eleitos.
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Vem aí o segundo Passeio Pedestre “Rota das Ma-
ias” (2016-05-11 18:57)

No próximo dia 15 de Maio realiza-se a segunda edição
do passeio pedestre “Rotas das Maias”, na freguesia de
Cabeça Boa. O percurso que liga Cabeça de Mouro à
Foz do Sabor, tem uma extensão de cerca de 10km de
dificuldade média.
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A concentração está marcada para as 08h30 na Capela do
Espirito Santo, junto da rotunda com a Lousa, seguindo a
caminhada em direção à Cabeça de Mouro, Cabeça Boa,
Cabanas de Baixo e terminando na Praia Fluvial da Foz do
Sabor.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O percurso é marcado pelas magníficas paisagens sobre
o Vale da Vilariça, Serra do Reboredo, sede de concelho,
escalão jusante da Barragem do Baixo Sabor, Rio Douro e
foz do Rio Sabor.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até ao
dia 13 de Maio, no Gabinete do Desporto da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo, Loja Intera va de
Turismo e Junta de Freguesia de Cabeça Boa. A inicia va
é organizada pela Junta de Freguesia de Cabeça Boa e
conta com o apoio do Município de Torre de Moncorvo.
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Simplesmente lamentável (2016-05-11 19:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Foi com grande surpresa que
tomei conhecimento da posição assumida por Vítor
Constâncio em face da sua convocatória pela comissão
parlamentar que trata o caso BANIF. E foi assim, porque
esta a tude simplesmente o compromete, bem como
ao Governo de António Costa.

E isto apesar de estar convicto de que a explicação
já reiteradamente dada pelo Ministro das Finanças,
Mário Centeno, está inteiramente correta. A verdade é
que o que parece acaba, em muitas situações, por passar
a ser.

A a tude assumida até aqui por Vítor Constâncio
tem diversas vertentes nega vas. Em primeiro lugar, ele
não teria nunca que responder a temas sobre que só
deve explicações ao Parlamento Europeu.

Em segundo lugar, fica, como já escrevi, a ideia de
que poderá temer ser posto em contradição com aspetos
diversos do caso. Em terceiro lugar, esta a tude, em
minha opinião, comporta um grau de ilegalidade, dado
que, nos termos da legislação portuguesa, qualquer
português não pode recusar-se a estar presente numa
comissão deste po, embora podendo responder com
entender. E se em certos domínios ele só ver que
responder perante o Parlamento Europeu, pois é isso
que deve invocar na comissão da nossa Assembleia da
República.

E, em quarto lugar, Vítor Constâncio parece mostrar
alguma desconsideração pelas ins tuições portuguesas,
neste caso pela Assembleia da República. Uma situação
que, apesar do estado de apa a que se abateu sobre
a comunidade portuguesa, nunca irá deixar de contar.
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Os portugueses nunca irão esquecer esta a tude de
Vítor Constâncio, secundarizando a Assembleia da
República, para mais tendo até liderado o PS durante
algum tempo. É simplesmente lamentável, esta a tude
Vítor Constâncio.
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Pastoral do Turismo lança tour virtual pelas igrejas
da Diocese Bragança - Miranda (2016-05-11 19:08)

Os principais templos religiosos da diocese de Bra-
gança�Miranda estão agora à distância de um clique.

O Serviço diocesano da Pastoral do Turismo acaba de
lançar um [1]tour virtual pelas principais igrejas e
santuários marianos de Bragança�Miranda, como sejam
a Catedral, a igreja da an ga da sé, a concatedral de
Miranda do Douro, a Basílica de Santo Cristo de Outeiro,
a matriz de Torre de Moncorvo, o mosteiro de Castro de
Avelãs, entre outros.
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[2]Consulte a tabela de preços

Trata�se de «uma inicia va pensada já há algum tempo,
apoiada pelo programa PRODER, e que vem no segui-
mento de outras ações da Pastoral do Turismo como é o

caso dos roteiros pelas igrejas da cidade de Bragança e o
quiosque mul média», salienta Alexandrina Fernandes,
presidente daquele serviço.

«Este tour está disponível em [3]www.ptbm.pt , e per-
mite visualizar em 360o, nesta primeira fase, a riqueza
patrimonial e arquitetónica, interior e exterior, de 15
templos. Temos o obje vo de alargar este levantamento
a outros templos da Diocese», refere aquela responsável.

Na página da Pastoral do Turismo também está disponível
um conjunto de pontos de interesse, nomeadamente
roteiros e percursos que envolvem o património e a
natureza.

A Pastoral do Turismo mantém ainda uma presença
a va nas redes sociais facebook, instagram, twi er,
foursquare, youtube e runkeeper.
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Noémia Delgado, a cineasta que “reabilitou” as Fes-
tas de Inverno Transmontano, vai ser homenageada
em Lisboa (2016-05-12 09:04)

A realizadora [1]Noémia Delgado , falecida no passado
dia 02 de março, vai ser homenageada na segunda-feira
em Lisboa no âmbito de Fes val Internacional de
Marionetas e Formas Animadas.
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Filme "Máscaras" de Noémia Delgado A cineasta é autora
de uma obra de referência para entender o processo de
reabilitação das festas dos mascarados na região de Trás-
os-Montes. A longa-metragem documental "Máscaras",
filmada entre 1974 e 1975, recupera para o cinema um
conjunto de manifestações que se encontravam num
processo de ex nção quando se deu o 25 de abril de
1974.
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O filme ilustra rituais seculares do nordeste transmon-
tano, próprios do Ciclo de Inverno, associados ao sols cio
e à iniciação dos jovens na idade adulta. É uma das
obras representa vas do Novo Cinema português no
documentário e a mais representa va obra do uso do
cinema directo na prá ca da antropologia visual.

Filmado por Noémia Delgado entre o Natal de 1974
e a quarta-feira de cinzas de 1975, em Varge, Grijó da
Parada, Bemposta, Pondence, Rio de Onor e Bragança, o
filme é exibido na segunda-feira, às 21:30, na sala Félix
Ribeiro da Cinemateca Portuguesa, com a presença da
gestora cultural Luísa Soares de Oliveira.

[post _ad]

A apresentação do filme documental de Noémia Delgada,
no âmbito do Fes val Internacional de Marionetas e
Formas Animadas (FIMFA-Lx16), jus fica-se por refle r

a relação "entre a arte da marioneta e ar stas de várias
áreas, ou a relação entre a marioneta e o cinema", refere
em comunicado a [3]Cinemateca Portuguesa , citada pela
Agência Lusa.

Nascida em Angola, Noémia Delgado foi com um
ano para Moçambique onde viveu a infância e a ado-
lescência, e chegou a Portugal em 1955. Casou-se dois
anos depois com o poeta Alexandre O’Neill (1924-1986).
Como realizadora, a sua obra mais conhecida é Máscaras,
de 1976, inspirada nos trabalhos etnográficos de Ben-
jamim Pereira.

Realizou cerca de 20 filmes, entre os quais «Mafra,
o barroco europeu», «O Canto da sereia, «Walpurgis» e
«A estranha morte do professor Antena».

Na televisão, assinou, entre outras, as séries «Palavras
herdadas», «TV ar stas», «Arte Nova e Deco no norte de
Portugal» e «O trabalho do ouro e da prata no norte».

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.cinemateca.pt/Cinemateca/Destaques/NOEMI
A-DELGADO-1933-2016.aspx
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. http://www.cinemateca.pt/Cinemateca/Destaques/NOEMI
A-DELGADO-1933-2016.aspx

De que átomos somos feitos? (2016-05-14 21:18)

Olhe para a sua mão. Não tem dúvidas de que ela é
feita de átomos, pois não? Aliás, como tudo à sua volta.
Tudo é feito de átomos. Átomos forjados no início do
Universo (principalmente o Hidrogénio) e ao longo da
vida das estrelas (a maioria dos restantes).
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Actualmente, os químicos conhecem 118 elementos.
Teremos todos esses elementos no nosso corpo? Não.
Então de que átomos somos feitos? Encontramos nosso
corpo 41 elementos atómicos diferentes. Alguns em
maior quan dade do que outros, naturalmente, mas a
variedade é deveras surpreendente! Até podemos ter
Ouro (Au) e Urânio (U) em quan dades ves giais!

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

No Universo, o elemento mais abundante é o Hidrogénio
(H), o principal cons tuinte das estrelas. Mas, no nosso
corpo, o elemento mais abundante é o Oxigénio (O):
em média, 61 % da nossa massa é devido à presença
de Oxigénio. Isto não deve ser de estranhar: somos
maioritariamente feitos de água e esta molécula é
composta por Oxigénio e por Hidrogénio. Este úl mo
contribui em cerca de 10 % para a massa do nosso corpo.

A vida é marcada pela bioquímica de moléculas que
têm na sua composição Carbono (C). Cerca de 23 % da
massa do nosso corpo é devida à presença de Carbono.

[post _ad]

Recorde-se que estes três elementos (H, O e C) estão
sempre presentes na composição dos açúcares (como
a glicose), das proteínas (como a albumina), dos lípidos
(como a leci na), dos ácidos nucleicos (como o ADN), das

hormonas (como a progesterona), dos neurotransmis-
sores (como a oxitocina), das vitaminas (como o ácido
ascórbico).

Mas estas biomoléculas possuem outros elementos
na sua composição. Por exemplo, as proteínas, que se
encontram em grande abundância nos músculos, são
cons tuídas por aminoácidos, e estes possuem sempre,
para além daqueles três elementos, Nitrogénio (N) na
sua composição. Cerca de 2,7 % da massa do nosso corpo
é devida a este elemento.

Outro elemento essencial é o Fósforo (P). Está pre-
sente nos fosfolípidos cons tuintes da membrana celular
e nos ácidos nucleicos. A presença deste elemento
corresponde a cerca de 1,1 % da massa do nosso corpo.

Outro elemento presente nas proteínas é o Enxofre
(S) que contribui com 0,2 % para a nossa massa corporal.
E quanto Cálcio (Ca) está presente na matriz dos nossos
ossos, mas também em todos os outros tecidos? Para
uma pessoa que pese 60 kg, cerca de 1kg é devido à
presença de Cálcio.

E quanto sal de cozinha, ou seja, Cloreto de Sódio
(NaCl), temos no nosso corpo? Cerca de 156 g numa
pessoa que pese 60 kg: 84 g de Sódio (Na) e 72 g de Cloro
(Cl).

O que resta, cerca de 0,25 % da massa total, é de-
vido à presença de outros 32 elementos, uns com
presença mais abundante do que outros. Entre eles,
refira-se o Ferro (Fe), o Cobre (Cu), o Zinco (Zn), o
Potássio (K) e o Magnésio (Mg).

Todos os valores atrás indicados foram re rados do
[2]sí o da internet Webelements . São valores médios. A
composição química quan ta va varia de indivíduo para
indivíduo. Mas os valores indicados permitem-nos ter
uma ideia da rica diversidade da composição química do
nosso corpo.

António Piedade
Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://www.webelements.com/

Nove milhões de Euros para Aquisição de Equipa-
mento (2016-05-14 21:26)

O NORTE 2020 lançou um novo concurso dirigido a
apoiar a aquisição de equipamento para as ins tuições
de ensino superior público da região, considerados fun-
damentais ao funcionamento de novos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais (TeSP).

O concurso prevê a aplicação de 9 milhões de Euros do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
na aquisição de equipamento que contribua para a
adequação das infraestruturas educa vas, equipamentos
e recursos didá cos, inclusivamente no que respeita a
salas de apoios para os alunos como laboratórios, oficinas
e centros de recursos.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Os TeSP são uma oferta educa va de natureza profis-
sional, introduzida recentemente no âmbito do ensino
superior de nível ISCED 5, que não confere grau
académico. A sua conclusão com aproveitamento con-
duz à atribuição de um diploma de Técnico Superior
Profissional. Esta oferta de formação tem uma forte
inserção regional, assente numa lógica de aproximação
das ofertas forma vas às necessidades do mercado de
trabalho e da colaboração entre as ins tuições de ensino
superior com o tecido empresarial.

As condições do concurso, que decorre até 13 de
junho, podem ser consultadas [2]aqui .

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. http://www.norte2020.pt/concursos/concursos-abertos

Inteligência Emocional desafia cidadãos e empresas
na UTAD (2016-05-14 21:51)

O seminário “Inteligência Emocional – Um Novo Desafio
para a Gestão” é Protagonizado por 12 oradores, o
seminário contará com a presença de mais de uma
centena de par cipantes

Gestão de equipas e foco nos resultados são prioridades
para qualquer gestor, mas há um desafio transversal a
todo o processo: a Inteligência Emocional. É esse o mote
do seminário que terá lugar a 20 de Maio, no auditório
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do Geociências, na Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro.

Vocacionado para gestores, empresários e empreende-
dores, o seminário “Inteligência Emocional – Um Novo
Desafio para a Gestão” vai contar com a presença de 12
nomes consagrados nesse campo de actuação.

“Procuramos convidar pessoas ligadas às três grandes
áreas dos nossos cursos – Gestão Empresarial, Gestão
Pública e Gestão dos Serviços de Saúde, que, pela sua
experiência profissional, nos possam oferecer uma visão
fundamentalmente prá ca sobre o tema do seminário”,
explica a organização.

Organizado pelos alunos dos 2º Ciclos em Gestão e
Gestão dos Serviços de Saúde da UTAD, este seminário
procurará consciencializar a audiência para o impacto
da inteligência emocional no campo profissional e na
vida pessoal. “A Inteligência Emocional não se limita
ao campo da Gestão. Alguns estudos demonstram uma
relação posi va entre a inteligência emocional, o desem-
penho dos recursos humanos e a cultura organizacional
inovadora, mas também se verifica uma correlação
directa entre elevados níveis de Inteligência Emocional e
a qualidade das relações e interações sociais, bem como
relações familiares mais posi vas e maiores níveis de
op mismo e sa sfação de vida”, jus ficam.

O painel “Gestão de equipas com inteligência emo-
cional” contará ainda com o contributo de José Rouco,
Tenente-Coronel da Academia Militar, Lauren na Teix-
eira, do ACES –Alto Tâmega e Barroso, Patrícia Oliveira,
Directora de Recursos Humanos da Kathrein Automove
Portugal e de Ilídio Renato Pereira, administrador do
Centro Hospitalar de S. João.

Durante a tarde, José Miguel Nora, vice-presidente
da Associação Portuguesa de Direito Despor vo, Nélson
Ferreira Pires, director da empresa Jaba Recorda , João
Abreu, director da Academia das Emoções, Soluções
Cria vas e de Desempenho, e Cláudio Ferreira, director
da empresa ToolBox – Consultoria de Gestão, vão animar
o debate em torno do papel da Inteligência Emocional na
orientação para resultados.

Apesar da par cipação ser gratuita, os interessados
devem inscrever-se através do website do evento, uma
vez que as vagas são limitadas à disponibilidade do
auditório. Pela per nência do tema e pela qualidade

dos oradores, acreditamos que o seminário ‘Inteligência
Emocional – Um Novo Desafio para a Gestão´ será uma
oportunidade de enriquecimento para empresários,
gestores, estudantes e público em geral”, conclui a
organização.
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A Cimeira das Lajes (2016-05-15 07:50)

| Hélio Bernardo Lopes | Existem sempre, na vida de
cada um de nós, momentos de extrema infelicidade.

Até de inoportunidade de intervenção. Um desses mo-
mentos foi o que assis u a José Manuel Durão Barroso,
ao redor da Cimeira das Lajes. Dificilmente se poderia
ter sido tão inoportuno nas considerações que produziu
sobre o acontecimento em causa.

Como se percebe, o tema estava já entregue aos
historiadores, sendo pra camente certo que cada um
dos par cipantes naquele encontro, mais diretamente
ou menos, acabará por expor versões dis ntas do que
teve lugar. Portanto, seria de toda a lógica ter evitado
falar do tema tal como se pôde ver, tentando puxar a
suposta posição de Jorge Sampaio para a decisão do
Governo sobre a referida cimeira. Como teria de dar-se,
Durão Barroso de pronto foi corrigido por Jorge Sampaio,
sendo evidente que a perda de credibilidade polí ca
de Durão sempre a rará a opinião da generalidade
dos portugueses para a explicação dada pelo an go
Presidente da República. Mas vamos, então, aos factos.

Em primeiro lugar, já por essa altura se percebia
que a posição da equipa chefiada por Hans Blix estava
correta: nunca se haviam encontrado ves gios das tais
armas de destruição maciça, pelo que era elevadíssima
a probabilidade de que estas realmente não exis ssem.
Tal como se veio a confirmar.

Em segundo lugar, a própria França, mas também a
Rússia e a China, sempre se mostraram contrárias à
intervenção militar no Iraque, que, lamentavelmente,
veio a criar as condições para o futuro nascimento do
Estado Islâmico, depois também potenciado pela crimi-
nosa inicia va dos Estados Unidos e do Ocidente contra
Bashar Al-Assad, naturalmente em nome da defesa dos
Direitos Humanos e da democracia... Bom, o resultado é
hoje conhecido de todo o mundo. E sem responsáveis!

E, em terceiro lugar, a explicação de Durão Barroso
na Assembleia da República: era um aliado, mostraram-
me documentos. A verdade é que esse aliado sempre
deitou mão da trapaça na polí ca ao longo da História, e,
como veio a poder ver-se, tais documentos não nham
um mínimo de fundamento. Documentos forjados pela
CIA, sob a orientação difusa de Cheney e Rumsfeld, e que
serviram de jus ficação para a desgraçada intervenção
dos Estados Unidos e do Reino Unido no Iraque, hoje no
estado que se vê a cada semana que passa, e para lá da
realidade do Estado Islâmico.

A escolha das Lajes teve, em minha opinião, duas
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razões. Por um lado, era um lugar a meio caminho
entre a Europa e os Estados Unidos. Por outro lado,
era uma importante base militar norte-americana, o
que logo concitaria um simbolismo militar muito forte.
Obje vamente, depois desta cimeira, ninguém poderia
imaginar que não se lhe seguiria a guerra (não legi mada
à luz do Direito Internacional Público).

Claro está que ninguém hoje duvida de um conjunto ra-
zoável de aspetos. Em primeiro lugar, a posição de Jorge
Sampaio era diametralmente oposta da norte-americana
e de Barroso.

Em segundo lugar, esta posição nunca seria publica-
mente explicitada pelo nosso Presidente da República.
No fundo, protestando e não apoiando, calava e consen-

a. Uma prá ca muito pica de todos os líderes do PS,
desde a Revolução de Abril até hoje.

Em terceiro lugar, a Cimeira das Lajes nada nha
que ver com a úl ma oportunidade para a paz, porque
tudo havia já sido montado pelos Estados Unidos e pelos
Estados que lhe são subservientes no sen do de criar tais
condições, que as mesmas, nunca podendo ser aceites,
acabariam por jus ficar a guerra desgraçada que veio a
ter lugar e que só serviu para levar ao Iraque a destruição,
a pobreza e a miséria. E tudo sem responsáveis!

E, em quarto lugar, sendo a tal cimeira uma úl ma
oportunidade para a paz – treta, claro está –, ela iria ser,
com garan a de cem por cento, o primeiro passo para
a guerra. Precisamente o que veio a ter lugar e que se
cons tuía numa evidência lídima. A ninguém era lícito
pensar de um outro modo.

Outra coisa é saber o que faria um Governo do PS
numa tal circunstância, mesmo que liderado, por ex-
emplo, por Jorge Sampaio. A resposta é-nos dada pela
História: aceitaria a realização da cimeira nos Açores,
uma vez que o PS foi sempre, desde a Revolução de Abril,
um elo fundamental da grande estratégia dos Estados
Unidos. Mesmo hoje, quando a própria democracia
portuguesa é tratada como lixo pela famigerada União
Europeia, depois do verdadeiro crime por omissão de
auxílio aos refugiados, o PS con nua a mostrar-se como
o maior campeão português do europeísmo! Foi sempre
assim. Uma sina.

O que sobrevém das infelizes palavras de José Manuel
Durão Barroso é mais ruído na vida nacional, maior

confusão histórica e crescente divisão entre os portugue-
ses. Para Durão seria sempre essencial não dizer o que
disse, porque os portugueses, de um modo esmagador,
escolherão sempre Jorge Sampaio ao an go líder do
principal par do da Direita.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Meio-Irmão e Carlos Besser vão atuar na 14ª edição
do Fes val Carviçais Rock (2016-05-15 09:24)

A banda [1]Meio-Irmão e o [2]DJ Carlos Besser são as
mais recentes confirmações para o Fes val Carviçais
Rock. Meio-Irmão, Os Meio-Irmão são sinónimo de
boas histórias, alegria, ritmos quentes e Pop Portuguesa
de “levantar o astral”! Eles que vão atuar no Fes val
Carviçais Rock a 22 de Julho.

DJ Carlos Besser sobe ao palco do fes val a 22 de Julho.
O jovem DJ produtor é considerado um dos Djs mais
influentes e revolucionários da sua zona. A Sua força de
vontade e de inovação acabam por o tornar sempre na
próxima surpresa.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[3]Consulte a tabela de preços

Meio-Irmão e Carlos Besser, juntam-se assim aos já
confirmados Moonspell, Serrabulho, DJ Oder e DJ Miguel
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Pina, a 23 de Julho, Regula e Mundo Segundo, a 22 de
Julho, apostando na variação dos es los de música. O
evento realiza-se nos dias 22 e 23 de Julho na aldeia
transmontana do Douro Superior, que lhe dá o nome.

O cartaz contará com 4 atuações em cada dia, actu-
ação de Dj´s, animação i nerante e outras surpresas
a revelar em breve. Um regresso esperado do cartaz
nacional dos fes vais de verão.

Este fes val irá ser realizado este ano pela décima
quarta vez, numa parceria da Freguesia de Carviçais com
o Clube Académico de Carviçais e a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo.
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1. http://www.youtube.com/embed/M9UTzhrq3-M?&rel=0&aut
oplay=1
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Feira da Agricultura de Trás-os-Montes
(2016-05-15 09:29)

Realiza-se entre os dias 20 a 22 de maio, a Feira da
Agricultura de Trás-os-Montes, que de decorrerá em

Macedo de Cavaleiros.
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Filandorra mistura teatro com museus
(2016-05-15 09:30)

A Filandorra – Teatro do Nordeste vai estar a par-
r de segunda-feira, 16 de Maio, a “celebrar” os

museus como espaços vivos de cultura, com espec-
táculos/performances con nuos no Museu Amadeo de
Souza-Cardoso em Amarante, des nadas sobretudo
ao público escolar, mas também o público em geral
com a apresentação na noite de 20 de Maio, a Noite
dos Museus, do espectáculo/performance Amadeo e a
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inquietação pelas paisagens de Manhufe, Amarante e
Marão.

O desafio à Companhia foi lançado pela Direcção do
Museu pelo segundo ano consecu vo, depois da ex-
periência do ano anterior que levou àquele espaço de
cultura mais de mil visitantes.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Assim, e entre os dias 16 a 18 de Maio, dia em que se
assinala o Dia Internacional dos Museus, cerca de 800
crianças que frequentam o 1º ciclo do Ensino Básico de
Amarante vão ter a oportunidade de vivenciar o Museu
numa perspec va diferente, redescobrindo a obra de
Amadeo a par r da performance ar s ca Amadeo
ConVida… a vir ao seu Museu, que toma como fio
condutor a figura de Amadeo do nascimento até à morte,
construído a par r de uma fada/metáfora "com cabelos
da cor do arco-íris" que apareceu ao pintor "no dia em
que veio ao mundo, no frio Novembro de Manhufe",
desenrolando-se em drama zações de vários quadros da
colecção do Museu e da vida do autor.

[post _ad]

A visita culmina na Sala Amadeo, onde é drama zada
a criação do quadro Canção Popular- o Pássaro do

Brasil. As crianças serão recebidas e acompanhadas
pela "fada com cabelos da cor do arco-íris", num espec-
táculo/performance baseado na obra de José Jorge Letria
Amadeo e o mundo às cores.

Na sexta-feira, e no âmbito da Noite dos Museus, a Filan-
dorra apresenta pelas 22h00 o espectáculo/performance
Amadeo e a inquietação pelas paisagens de Manhufe,
Amarante e Marão, a par r de fragmentos biográficos
relatados no romance Amadeo de Mário Cláudio bem
como em escritos de Teixeira de Pascoaes com relevância
para cartas do próprio Amadeo.

A performance da Filandorra assenta numa revisitação
lúdico-cénica e musical a nove momentos referentes às
obras que definem a paisagem cultural das terras de
Amadeo: os verdes das vinhas verdes; a cozinha e casa
de Manhufe; a procissão do Corpus Chris de Amarante;
o pastor; a menina dos cravos; entre outros…

O espectáculo/performance interage com a par ci-
pação ao vivo de grupos de cantares e grupos de música
tradicional de Amarante, como a Banda de Música de
Amarante, Tocata do Rancho de Amarante e o grupo de
tocadores de viola amaran na, o Progadode, que em
conjunto com o elenco da Filandorra e elementos do
Grupo de Teatro de Amarante - T’Amaranto, transportam
Amadeo e os seus mais directos familiares e amigos
(mãe, Tio Chico, Manuel Laranjeiro, Modigliani, Teixeira
de Pascoaes…) para um evento cénico que rememora
a sua obra enquanto pintor modernista no ano da sua
consagração mundial.

O projecto foi criado e desenvolvido pela Filandorra
em estreita colaboração com a equipa do Serviço Educa-

vo do Museu de Souza-Cardoso e decorre do Protocolo
de Cooperação entre a Filandorra e o Município de
Amarante, autarquia que integra a Rede CARAS – Comu-
nidades de Acolhimento e Residências Ar s cas.
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"A Volta" de volta a Macedo de Cavaleiros
(2016-05-15 09:42)

A maior prova do ciclismo nacional regressa a Macedo
de Cavaleiros. Depois de um início de etapa o ano
passado, o concelho registará agora um fim de uma
etapa da Volta a Portugal, 19 anos depois da úl ma vez.
Será a 30 de julho, na ligação Montalegre – Macedo de
Cavaleiros.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/bycmac.html
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Para já, foram os mais novos a experimentar as sensações
da Volta a Portugal. A Academia da Volta, de visita às
localidades que recebem uma das mais mediá cas provas
despor vas do país, esteve esta sexta-feira em Macedo
de Cavaleiros.

Com um programa especialmente virado para as cri-
anças dos 7 aos 8 anos, a Academia trouxe uma ação
de sensibilização para a prá ca despor va, seguida da
sessão prá ca, a mais desejada pelos alunos do 3º ano.

Todos puderam diver r-se a andar de bicicleta, en-
quanto recebiam algumas instruções mais técnicas. Foi,
por isso, uma tarde diferentes para as crianças, que rece-
beram ainda alguns brindes alusivos à Volta a Portugal.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
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Automóvel: segurança e redução de custos são a
prioridade dos portugueses (2016-05-16 07:28)

O Observador Cetelem quis saber quais são os critérios
que uma viatura deve sa sfazer prioritariamente na
opinião dos automobilistas. A maioria dos portugueses
privilegia a segurança das pessoas e dos veículos (78
%) e as economias financeiras, como a redução do
consumo de combus vel (76 %). Em terceiro lugar surge
a o mização do tempo do trajeto, critério fundamental
para 54 % dos portugueses.
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Além das caracterís cas já referidas, os portugueses
procuram também um maior conforto em termos de
condução (48 %) e mostram-se preocupados com o ambi-
ente e a ecologia (27 %). Cerca de 16 % dos portugueses
consideram o conforto em termos de diversão, como a
possibilidade de ligação às redes sociais e o acesso ao
email, como um critério fundamental.
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Tal como para os portugueses, também para os auto-
mobilistas do resto do mundo, a viatura deve, antes
de mais, garan r a segurança tanto das pessoas como
dos veículos (77 %). Em segundo lugar, os condutores
prestam atenção aos custos de u lização do veículo,
tendo preferência por veículos que consomem menos
combus vel (73 %). A o mização do tempo de percurso
é também uma expecta va forte (50 %), assim como o
conforto da condução (48 %), o respeito pelo ambiente
(31 %) e o conforto em termos de diversão (22 %).

As análises económicas e de marke ng, bem como
as previsões foram efetuadas em colaboração com a
empresa de estudos e consultoria [2]BIPE. Os inquéritos
de campo ao consumidor foram conduzidos pela TNS
Sofres, durante o mês de julho de 2015, em quinze
países (África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil, China,
Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México,
Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia). No total,
foram ques onados mais de 8.500 proprietários de ma
viatura adquirida nos úl mos cinco anos.
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Mais uma vez, o Marquês! (2016-05-16 08:00)

| Hélio Bernardo Lopes | Lamentavelmente, aí está
de novo a infeliz ideia de comemorar uma vitória no
futebol cimeiro português na Praça Marquês de Pombal,
em Lisboa. Sempre me pareceu uma má ideia e por
todas as razões.

Quase com toda a certeza, o Benfica sagrar-se-á
campeão nacional, o que é muito agradável para todos
os benfiquistas, como se dá comigo, embora hoje me
situe a anos-luz da realidade do futebol. Nacional ou
internacional, com as notáveis exceções dos Europeus e
dos Mundiais de Futebol.

Nestas circunstâncias, é natural que se comemore
uma tal efeméride – o mesmo se pode dizer se for o
Spor ng a vencer o campeonato –, mas com a condição
de minimizar os riscos e o grau de perturbação pública
ao redor dessas comemorações. Uma realidade que,
manifestamente, só com um grau elevado de risco se
pode conseguir num local como a Praça Marquês de
Pombal.

Desde há muitos anos que discordo das comemo-
rações naquele local, desde sempre defendendo que as
mesmas devem ter lugar no estádio do clube vencedor.
Uma realidade muito facilmente a ngível num qualquer
dos estádios do Benfica, Porto ou Spor ng. Locais onde
as comemorações poderiam mesmo apresentar um
elevado grau de espetacularidade, bem para lá de saltar,
beber, par r, bater e ser ba do. Nalguns casos, até ser
de do e presente a juízo.

Bem fará o Spor ng em comemorar o seu segundo
lugar e a sua excelente época – podia e ainda pode vir a
sagrar-se vencedor – no seu estádio. Pode aí fazer muito
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e com elevada beleza e par cipação sen da dos adeptos.

É meu entendimento que o Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, Fernando Medina, logo que decor-
rido este próximo domingo, deve encetar com a Liga de
Clubes de Futebol e com as lideranças do Benfica e do
Spor ng, uma nova modalidade de comemoração de
vitórias no campeonato de futebol da I Liga. Não faltarão
ideias e facilmente se virá a perceber que os resultados
serão mui ssimo melhores e com maior repercussão a
todos os níveis.

Espero que a Polícia de Segurança Pública, as autori-
dades do futebol e as lideranças dos clubes consigam
evitar, se possível na plenitude, cenas desagradáveis
ou perigosas neste próximo domingo. E viva o futebol
português!
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Ins tuto Politécnico de Bragança realiza a 12ª
edição da Semana Erasmus (2016-05-16 09:24)

A 12ª edição da Semana Erasmus do Ins tuto Politécnico
de Bragança decorrerá entre 17 e 20 de maio, envol-
vendo a par cipação de professores e colaboradores
de várias Ins tuições de Ensino Superior (IES) da União
Europeia.

O programa do encontro incluirá a realização de sem-
inários pelos docentes internacionais e a realização de

workshops que juntarão colaboradores do IPB e das IES
europeias para troca de experiências nos mais variados
domínios de intervenção.
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A sessão oficial de abertura da 12ª Semana Erasmus
realiza-se no dia 17 de maio, pelas 10h00, no Auditório
Eng. Alcínio Miguel da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão do IPB. mais variados domínios de intervenção.

Na mesma sessão, realizar-se-á igualmente a cerimónia
de lançamento da 5ª Edição da Teaching Crossroads, uma
publicação patrocinada pelo IPB e que compila os textos
de seminários efetuados pelos professores europeus
durante a anterior Semana Erasmus 2015. mais variados
domínios de intervenção.

[post _ad]

Após a sessão de abertura, pelas 11:30, no átrio da
Escola Superior de Educação, realizar-se-á a Feira Inter-
nacional dos Estudantes do IPB, uma mostra cultural e
gastronómica promovida pelos estudantes internacionais
que estudam neste estabelecimento de ensino superior.
mais variados domínios de intervenção.

No dia 19 de maio, pelas 18h00 e com ponto de par da
na Escola Superior de Educação do IPB, realizar-se-á a
Corrida IPB for All (IPB para todos). O percurso terá início
no Campus do IPB e passará pelo centro da cidade de
Bragança, contando com a par cipação dos estudantes,
docentes e colaboradores nacionais e internacionais
no IPB, e está aberta à par cipação da sociedade civil
residente na região de Bragança. A Corrida IPB for All pre-
tende promover a integração dos estudantes e restantes
residentes de nacionalidade estrangeira na comunidade
académica do IPB e na região. Para além da cerimónia
de entrega de prémios aos melhores classificados de
cada Con nente, o IPB oferecerá um churrasco-convívio
a todos os par cipantes.

Complementando a inicia va de integração, realizar-
se-á de 16 a 20 de maio a Semana Gastronómica
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Internacional, com a disponibilização de menus prepara-
dos sob a orientação dos estudantes estrangeiros do IPB.
Dez refeições representa vas de dez países diferentes
serão disponibilizadas ao almoço e jantar na can na geral
dos alunos e na can na alterna va do IPB. mais variados
domínios de intervenção.

A 12ª Semana Erasmus consolida o projeto de inter-
nacionalização do Ins tuto Politécnico de Bragança. O
IPB é hoje uma ins tuição mul cultural, onde 16 % dos
seus estudantes possuem nacionalidade não portuguesa.
O IPB possui um programa de internacionalização de
reconhecido sucesso, envolvendo a mobilidade anual de
900 estudantes e 300 professores e colaboradores, fruto
da cooperação com várias ins tuições de ensino superior
europeias (programa Erasmus+) e extra comunitárias,
com destaque para os países e regiões de expressão
portuguesa. Mais informação em [2]Semana Erasmus .
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Guia “Museus Norte de Portugal” vai ser apresen-
tado em Bragança (2016-05-16 15:16)

Para assinalar o Dia Internacional dos Museus, a En -
dade Regional do Turismo do Porto e do Norte (TPNP)
apresenta o guia “Museus Norte de Portugal”, que
reúne um leque de informações essenciais dos museus
da região, como a sua pologia e as coleções em
exposição permanente. O guia será apresentado no dia
18 de maio, às 11h, no Centro de Arte Contemporânea
Graça Morais, em Bragança.

Dar a conhecer a história e a cultura locais e fomentar o
turismo cultural, sa sfazendo a exigência de um público
cada vez mais diversificado, são os principais obje vos
deste roteiro, que, ao longo de 120 páginas, apresenta
104 museus nortenhos. “Museus Norte de Portugal” vai
ser apresentado no dia 18 de maio, às 11h, no Centro
de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança,
e vai contar com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Bragança, Hernâni Dias, e do Presidente da
TPNP, Melchior Moreira.
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“Os museus são indubitavelmente um importante re-
curso para o desenvolvimento do nosso turismo cultural
e são o exemplo de como as nossas ofertas turís cas
se complementam de modo a prolongar a estadia do
nosso visitante. A diversidade e a qualidade dos museus
que temos no nosso des no tornam a experiência mais
enriquecedora”, afirma o presidente da TPNP, Melchior
Moreira.

O palco escolhido para a apresentação deste guia
foi o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, cuja
recuperação ficou a cargo do arquiteto Souto Moura, e
que foi concebido para estreitar relações culturais entre
as cidades de Bragança e Zamora, apostando na cultura
como fator de modernização e compe vidade.

[post _ad]

“Fazer parte de um roteiro exclusivamente dedicado
à divulgação ar s ca da nossa história e dos nossos
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antepassados é, sem dúvida, um privilégio que muito nos
honra. Bragança é cada vez mais um ponto de referência
na cultura portuguesa e queremos que seja também,
cada vez mais, conhecido internacionalmente”, declara
Hernâni Dias, Presidente da Câmara Municipal de Bra-
gança. A apresentação deste roteiro na cidade “também
um reconhecimento do trabalho meritório que o Centro
de Arte Contemporânea Graça Morais tem vindo a fazer
ao longo dos anos pela comunidade”, salienta.
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Torre de Moncorvo vai ter parque verde
(2016-05-16 15:23)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo celebrou no
dia 10 de maio a escritura pública de aquisição de um
prédio rús co e um outro urbano no Lugar do Pomar de
Doutel e no Bairro de São Paulo, na freguesia de Torre
de Moncorvo.

O Município de Torre de Moncorvo pretende efetuar
uma candidatura aos quadros comunitários para desen-
volver, neste espaço, uma nova área verde em Torre de
Moncorvo.

Os terrenos adquiridos são baldios e a zona envol-
vente encontra-se bastante degradada, permi ndo este
projeto a sua requalificação e a criação de um novo
espaço de convívio e lazer dentro da vila.
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Queda ver ginosa (2016-05-17 07:39)

| Hélio Bernardo Lopes | O estado a que a sociedade
portuguesa chegou, mais de quatro décadas depois da
Revolução de 25 de Abril, é verdadeiramente de loucos.
Uma comunidade humana em verdadeira e ver ginosa
queda, onde tudo o que de pior existe hoje no mundo
aqui se vem implantando, década após década, ano a
ano, mesmo a um ritmo semanal.

Sucedem-se os homicídios e os raptos, ou mesmo
simples desaparecimentos. Surgem em catadupa fenó-
menos de corrupção iden ficados e apontados desde há
décadas. As cadeias estão a deitar por fora, em condições
já apontadas como humanamente inaceitáveis, mas em
que se percebe tudo ir con nuar por via da histórica falta
de dinheiro. Nos hospitais surgem casos os mais diversos,
sabendo agora já que muitos outros deverão vir a surgir,
etc., etc..

No seio da famigerada União Europeia, os portugue-
ses perceberam já que tal presença se cons tui na
destruição do que resta da real democracia que nos
trouxe aquele acontecimento histórico. Constrói-se, nas
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costas dos portugueses e de Portugal, um tratado com
terríveis consequências humanas e sociais, e no cia-se
que os bombeiros poderão vir a ter um fim!

Discute-se, sem parar, um campeonato de futebol,
que teve o vencedor e os outros. A grande comunicação
social transforma o cabalmente inú l num inenarrável
espetáculo de balbúrdia. Uma comunicação social a
quem se deve uma boa parte do estado a que Portugal
chegou, completamente incapaz, por exemplo, de denun-
ciar o que verdadeiramente está por detrás dos grandes
interesses dos contratos de associação.

Lamentavelmente, o que tudo isto mostra é a cor-
re ssima análise que Salazar fez no seu histórico discurso
no Porto, em janeiro de 1957. Ou ainda, muito mais
tarde, o que Marcelo Caetano salientou numa sua Con-
versa em Família: sem o Ultramar português, Portugal
ficaria reduzido a uma província da Europa. É essencial,
pois, que cada um de nós tenha a coragem de manter a
independência de decisão para apreciar o que acabou
por vir à super cie. Uma verdadeira queda ver ginosa,
de que será quase impossível sair.
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Dia Internacional do Fascínio das Plantas assinalado
amanhã em Bragança (2016-05-17 08:20)

O IPB aderiu mais uma vez ao Dia Internacional do
Fascínio das Plantas, Organizado pela European Plant
Science Organisa on (EPSO), que terá as suas a vidades
em Bragança, no próximo dia 18 de maio.

Pretende-se que o maior número possível de pessoas,
em todo o mundo, desperte para o fascínio das plantas
e para a importância do seu estudo na melhoria da
agricultura e produção sustentável de alimentos, bem
como para a hor cultura, silvicultura e produção de
bens não-alimentares, como papel, madeira, químicos,
fármacos e energia. O papel determinante das plantas na
conservação do meio ambiente será igualmente objeto
de destaque
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A inicia va “Fascina on of Plants Day” terá uma série
de eventos em espaços públicos, teatros, cafés, praças
centrais e parques, projetados para pôr todas as pessoas
a pensar sobre as plantas.

O IPB vai promover inicia vas em Bragança, no Par-
que do Eixo Atlân co e na Praça da Sé, à qual aderiram
este ano outras en dades, como o Agrupamento de
Escolas Emídio Garcia através da Escola Paulo Quintela,
IPSS, Conservatório de Música de Bragança e Escola de
Línguas Lancaster, entre as 10h e as 17h do dia 18 de
maio, com as seguintes inicia vas:

[post _ad]

Do programa faz parte a distribuição de plantas pelos
alunos de diferentes níveis de ensino e população em
geral (produzidas nas estufas da ESA). A distribuição
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simbólica de fruta e desenvolvimento de a vidades rela-
cionadas com a Saúde e a Dieté ca, ligada à importância
das plantas como alimento e um conjunto de a vidades
cria vas com crianças e jovens relacionadas com o
conhecimento, importância e aplicações das plantas.

Segundo a organização, a inicia va pretende que as
"escolas e público em geral possam levar uma planta,
realizar a vidades relacionadas com o tema ou simples-
mente conviver em espaço publico sob a temá ca das
plantas".

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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Dia Internacional da Família foi assinalado na Santa
Casa de Bragança (2016-05-17 08:36)

As relações interpessoais estabelecidas entre a família
e a pessoa idosa ins tucionalizada são o resultado das
interações que estabeleceram ao longo das suas vidas.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/santaazaasa.html

[post _ad]

Gerir esse vínculo e fortalecer a relação com a família
é um desafio e preocupação permanente da ERPI da
Santa Casa da Misericórdia de Bragança. Nesse sen-

do, o Dia Internacional da Família foi assinalado dia
16, com várias a vidades que pretenderam reunir fa-
miliares e residentes numa tarde de convívio e animação.

Houve atuação musical com a par cipação de todos
os presentes e construção de velas aromá cas com paus
de canela que foram oferecidas aos familiares.

Os idosos veram ainda direito a um “miminho” es-
pecial, uma massagem relaxante numa sala “SPA”,
improvisada pela equipa de fisioterapia responsável por
esta sessão.

"O apoio familiar é essencial para que o envelheci-
mento a vo da pessoa idosa decorra na sua plenitude,
por isso, este po de a vidades são fruto do empenho
da ins tuição em manter os seus residentes felizes e
mo vados", refere fonte da ins tuição em nota de
imprensa enviada à comunicação social.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/s
antaazaasa.html
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Em Maio Torre de Moncorvo celebra o Mês de Con-
stan no, Rei dos Floristas (2016-05-17 08:59)

Durante o mês de Maio, a vila de Torre de Moncorvo
encontra-se engalanada para receber as comemorações
do mês das flores e de Constan no, Rei dos Floristas.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/tmfloristyas.html
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Esta é já a terceira edição que transforma Torre de
Moncorvo numa vila florida, com flores elaboradas
pelas Ins tuições Par culares de Solidariedade Social do
concelho. Este ano uma das novidades foi a colocação de
flores em renda nas árvores e bancos da Praça Francisco
Meireles, nas escadas do castelo e varanda da Câmara
Municipal. Floristas.

Além de ornamentar as principais ruas do centro

histórico durante todo o mês, o Município de Torre
de Moncorvo preparou diversas a vidades e muita
animação. Floristas.

Do programa faz parte um mercado de flores, que
se realiza, na Praça Francisco Meireles, dias 21 e 28 de
maio, das 10h30 às 22h30. Durante estes dois dias haverá
muita animação com modelagem de balões, truques de
magia, pinturas faciais, malabarismos, teatro, marionetas
humanas, animação musical e dança das flores. Destaque
para a “Recriação da Vida de Constan no”, pelo Grupo
Alma de Ferro Teatro, para a peça de teatro “República
das Mulheres” do Teatro Popular de Carapeços e para o
Seminário sobre o Cancro da Mama. Floristas.

Esta inicia va além de embelezar ainda mais o belís-
simo centro histórico, pretende também dar a conhecer
o trabalho desenvolvido por Constan no, grande florista
moncorvense que se destacou em Paris.Floristas.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt
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O problema do Estado fraco (2016-05-18 15:47)
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| Hélio Bernardo Lopes | O recente caso dos contratos
de associação com escolas privadas veio mostrar à
saciedade o modo como o Estado se tornou numa
en dade fraca, fortemente limitada pela pressão de
interesses par culares, em mui boa medida suportados
no silêncio ou mesmo no apoio a vo de grandes meios
de comunicação social. E tudo isto operado à revelia da
legislação em vigor.

Ninguém hoje duvida de que a grande luta em favor
da destruição do Estado Social, fortemente implantada
pela anterior Maioria-Governo-Presidente, se suporta,
precisamente, na dita democracia, hoje apenas presente
e defendida com a finalidade de legi mar os atos e
as decisões daquela minoria que realmente acaba por
comandar a vida nacional.

Um dos grandes e cobiçados bolos desde sempre
pretendidos pelos grandes interesses privados é a Segu-
rança Social. Se o obje vo central da ação polí ca fosse,
de facto, a promoção da paz, centrada na dignificação
das pessoas, ninguém poderia deixar de prosseguir pelo
caminho hoje apontado, mais uma vez, pelo ministro
José Vieira da Silva: o alargamento da contribuição
para a Segurança Social não poderá ser operado no
sen do do aumento da carga fiscal, mas no de ser menos
concentrado apenas no fator trabalho. Há muito que
José Vieira da Silva e eu mesmo temos defendido este
caminho, até por ser extremamente evidente, embora
sob a condição de se pretender con nuar a defender a
dignidade das pessoas.

Ora, uma das possíveis fontes de financiamento da
Segurança Social é a criação de impostos sobre os lucros.
Eu mesmo ve já a oportunidade de dar este exemplo
conceptual: se, em um ou dois meses, Portugal visse
operar-se uma mudança no seu tecido produ vo, com
o desaparecimento do atual, subs tuído por uma só
empresa, com um milhar de trabalhadores, mas gerando
o mesmo PIB, que fazer com os restantes nove milhões
de portugueses? Conceder-lhes o direito de eutanásia?

Acontece, porém, que este mecanismo, inteiramente
lógico e de suporte profundamente cristão, só é susce vel
de ser posto em funcionamento se o Estado for uma
en dade forte e que seja suporte de um conjunto de
valores humanistas. No presente caso português, seria
necessário que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa se
determinasse, ele mesmo, a defender esta inicia va, por

aí apoiando as jus ssimas e naturais ideias do ministro
José Vieira da Silva.

Infelizmente, o Estado é hoje uma estrutura fraca,
cume de uma organização polí ca muito aberta e, por
isso mesmo, fortemente estorvável por grupos fortes
de interesses, desde os nacionais aos mul nacionais.
A própria Igreja Católica em Portugal, já sem grandes
disfarces, coloca-se abertamente ao lado desses mesmos
grandes interesses. Não basta, pois, ter razão e propor
medidas de jus ça fortes e humanistas. Em todo o caso,
temos a democracia, como se pôde ver com a recente
golpada brasileira.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

NORTE 2020 já assegurou o inves mento de 710
milhões de Euros na Região Norte (2016-05-18 15:48)

O NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do
Norte 2014-2020) já aprovou 400 milhões de Euros de
fundos da União Europeia, que permi rá a realização
de inves mentos no valor de 710 milhões de Euros em
projetos que promovam o Norte de Portugal.

O balanço é de 30 de abril e foi hoje apresentado em
Bo cas, no Comité de Acompanhamento do NORTE
2020, órgão colegial composto por representantes de or-
ganizações sociais, económicas, ambientais e cien ficas
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representa vas do tecido ins tucional da região.
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Parte significa va deste montante resulta da forte
procura do tecido empresarial às oportunidades do
NORTE 2020 com projetos de internacionalização, ino-
vação e inves gação. Entre março de 2015 e abril de
2016, foram aprovados 1.523 projetos de PME, para um
inves mento de 660 milhões de Euros com um apoio
comunitário de 362 milhões. A previsão para os próximos
meses é que o compromisso do Programa con nue a
aumentar, havendo de momento 1.182 projetos em
análise.

No que respeita a inves mentos públicos, e tendo
os primeiros concursos sido lançados em fevereiro de
2016 para apoiar inves mentos nas áreas da saúde,
escolas, equipamentos culturais e património natural, o
grosso dos proje
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Monstra à Solta em Torre de Moncorvo
(2016-05-18 15:55)

Torre de Moncorvo é o único concelho de Trás-os-Montes
a apresentar a Monstra à Solta, fes val de cinema de
animação que decorre de 3 a 5 de Junho, no Cineteatro
da vila.

A Monstra à Solta conta com duas sessões da Mon-
strinha, des nadas às crianças do concelho, sessões de
compe ção de curtas-metragens e exibição de longas-
metragens.
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A inicia va surge no seguimento da Monstra - Fes val
de Animação de Lisboa que terminou em março e vai
apresentar até junho, sessões de animação em várias
cidades como Marinha Grande, Porto, Portalegre, San-
tarém, Oeiras,

Caldas da Rainha, Funchal, Ponta Delgada, Tomar,
Coimbra e a vila de Torre de Moncorvo.

O Município de Torre de Moncorvo reforça assim a
aposta na cultura, nomeadamente no cinema, depois
da introdução do cinema digital e da Festa do Cinema,
trazendo agora a este concelho do interior a exibição de
cinema de animação com curtas e longas-metragens.

Luciana Raimundo
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Montes e Alto Douro
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Vá lá, o Governo mostrou coragem e determinação
(2016-05-19 07:18)

| Hélio Bernardo Lopes | Foi com grande sa sfação que
tomei conhecimento da decisão de ontem do Governo,
ao redor dos contratos de associação.

Foi com sa sfação e foi com alguma admiração, porque
vinha temendo que o Governo arranjasse alguma
metodologia a fim de con nuar com a realidade que
vinha de trás e que caminhava para uma massa crí ca
des nada a pôr um fim no acesso de todos a uma escolari-
dade elevada e de qualidade, reduzindo a escola pública a
quase nada. No fundo, o que se deu com a Saúde e quase
se conseguiu com a Segurança Social Pública, no âmbito
da ação polí ca da anterior Maioria-Governo-Presidente.

A escola pública, como se sabe bem, foi a estrutura
que garan u a todos os portugueses a possibilidade
de poderem dispor do acesso ao conhecimento e de
poderem prosseguir os seus estudos, independente-
mente de terem muito ou pouco dinheiro. Jovens
oriundos de meios extremamente desprotegidos, por
via do papel da escola pública, conseguiram sair do
colete-de-forças social em que haviam nascido por via da
condição social dos pais.

O mesmo se deu, por exemplo, com o Serviço Nacional
de Saúde, que colocou ao alcance dos portugueses,
mui ssimo para lá de poderem pagar a medicina pri-
vada, o direito a poderem crescer em boas condições,
de poderem tratar-se ou de tentar salvar a vida em
condições muito di ceis e perigosas.

E foram os mesmos princípios que permi ram que
os mais velhos pudessem terminar os seus dias em
condições dignas, que até incluem hoje o apoio aos filhos
e netos. Tudo isto, cujo funcionamento só depende
da boa vontade e do espírito cristão que agora o Papa
Francisco referiu, só foi possível graças ao Estado Social,
que a Cons tuição da República inclui.

Infelizmente, a prá ca democrá ca pode tornar-se
presa fácil de grupos organizados de interesses. Uma
minoria organizada, com acesso muito facilitado à grande
comunicação social, instalada também no seio da Direita
polí ca, acaba por conseguir um poder e uma influência
que a grande e inorgânica maioria da população não
possui. E tudo isto também apoiado pela hierarquia
portuguesa da Igreja Católica, para quem a pobreza
e a caridade parecem ser absolutamente essenciais.
Nunca como neste caso dos contratos de associação
se mostraram tão verdadeiras as palavras de um velho
conhecido meu, Manuel Diniz da Fonseca, quando um dia
me disse que os católicos têm uma grande preocupação
com a vida intrauterina, mas pouco se preocupam com a
extrauterina.

No meio de tudo isto, merece um grande elogio a
Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexan-
dra Leitão, pela enorme competência desde sempre
mostrada, mormente neste caso, mas também pela
determinação polí ca e pela coragem de fazer cumprir a
legislação em vigor, bem como tudo quanto se contém
no texto da Cons tuição da República. Está de parabéns,
pois, o Governo e os que sobraçam a pasta da Educação,
muito em especial a governante Alexandra Leitão.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Comboio Histórico regressa ao Douro com vapor
produzido a diesel (2016-05-19 09:01)

O velhinho comboio a vapor puxado por uma locomo-
va 0186, construída em 1925 pela Henschel & Son, vai

regressar em junho à linha do Douro, mas agora em vez
do carvão a locomo va vai u lizar diesel.
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Foto: [1]Site do Comboio Histórico do Douro (CP) É já
no início do próximo mês que o [2]Comboio Histórico
do Douro começa a operar. A par r do dia 4 de junho,
aos sábados e aos domingos, a linha do Douro será
percorrida entre as localidades de Peso da Régua e a
Estação de Caminho-de-Ferro do Tua, no concelho de
Carrazeda de Ansiães, por um an go comboio composto
por uma locomo va a vapor e cinco carruagens an gas
em madeira.

[post _ad]

O programa do comboio histórico operará durante seis
meses consecu vos, terminando apenas no mês de
outubro, altura das vindimas na região duriense.

Este ano a novidade é o regresso da velha locomo-
va 0186 que sofreu um processo de readaptação que

vai permi r obter vapor à base de diesel. A histórica
locomo va foi alvo de uma “inovadora intervenção”
de forma a “subs tuir a anterior logís ca implicada
(escolha do carvão, seu armazenamento, carregamento
e alimentação da caldeira), pelo simples abastecimento
do diesel”, referiu fonte da CP citada pela Agência Lusa.

Ainda segundo a mesma fonte “a subs tuição do
carvão mineral por diesel obrigou à alteração da caldeira
de cobre por outra, construída em aço soldado e que tem
capacidade de suportar uma maior intensidade térmica.
O restante processo de produção de vapor mantém-se e
é u lizado na movimentação da locomo va”.

Segundo a CP, a locomo va está agora “ melhor
adaptada às exigências energé cas e ambientais do
século XXI, permi ndo um funcionamento da loco-
mo va com menos fumo, sem cinza e sem riscos de
incêndio”. Em vez dos 1500 quilos de carvão que a
máquina consumia numa viagem de ida e volta en-
tre a Régua e a estação do Tua, agora serão consumido
400 litros de gasóleo para fazer a mesma quilometragem.

A viagem histórica entre a Régua e o Tua, com par-
agem na emblemá ca estação do Pinhão, tem verificado
um aumento consecu vo de passageiros, tendo crescido
83 % em 2015. A viagem, que integra um programa di-
versificado de animação, permite ainda uma estonteante
vista sobre a paisagem classificada como Património
Mundial da UNESCO, a paisagem cultural evolu va e
viva composta pelos vinhedos, pelos socalcos e pelo rio
Douro.
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Finais de voleibol de praia voltam a Macedo de Cav-
aleiros (2016-05-19 18:57)

Já foi anunciado o calendário calendário das com-
pe ções regionais e nacionais de vólei de praia e a
Federação Portuguesa de Voleibol optou por manter
as finais na praia da Ribeira, Albufeira do Azibo, em
Macedo de Cavaleiros.

Dupla Juliana Rosas e Tânia Oliveira conquistou o tulo
em 2015 no Azibo
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A Federação Portuguesa de Voleibol já anunciou os
iniciam-se no próximo mês, estando as finais agendadas
para 12 e 13 de agosto, em Macedo de Cavaleiros.

Na final do ano passado a dupla Juliana Rosas e Tâ-
nia Oliveira conquistou o tulo.

As compe ções arrancam no próximo mês e só ter-
minam em agosto.
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Problemas de visão infan l afetam capacidade de
aprendizagem (2016-05-19 20:44)

A Sociedade Portuguesa de O almologia (SPO) alerta
para a importância da deteção precoce dos problemas
visuais nas crianças, destacando que o método ideal são
os rastreios e que quem não fez rastreios deve realizar
uma consulta de o almologia aos três anos.

Uma grande percentagem de crianças apresenta défices
da função visual, como os erros refra vos (miopia, hiper-
metropia e as gma smo), a ambliopia e o estrabismo.
Numa primeira observação, o o almologista poderá
detetar problemas de visão que passam despercebidos

aos pais e que poderão ter vários efeitos nega vos na
vida das crianças, a começar pelo aproveitamento escolar
e as suas capacidades de aprendizagem.
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Pedro Menéres, membro da Direção da SPO, afirma que
nos primeiros anos muitas crianças não se queixam de
qualquer dificuldade. “Se um olho vê bem e o outro é
amblíope, tudo pode passar despercebido até à realiza-
ção de uma avaliação da visão e da graduação que deve
sempre ser realizada pelo o almologista ou sob a sua
supervisão.

Uma criança apenas com um olho bom, como pode
não ter qualquer limitação visual, pode não dar qualquer
sinal de alerta”, refere o médico especialista. “Do ponto
de vista médico, o ideal é rastrear precocemente. Por
isso a SPO está a colaborar com o Ministério da Saúde e
a Ordem dos Médicos

[post _ad]

na criação de um programa de rastreio a realizar aos 2
anos nos cuidados de saúde primários do SNS.

Para quem não realizou rastreios mais cedo é funda-
mental realizar uma observação o almológica entre os
3 e os 4 anos, pois a criança colabora na avaliação com
qualidade e conseguimos recuperar a maioria dos olhos
amblíopes, também conhecidos por olhos preguiçosos”.

Pedro Menéres explica ainda que “ver bem de um
olho e mal do outro pode ser uma situação que passa
despercebida e ser só perce vel a par r dos 6, 7 anos.
Contudo, se for diagnos cado apenas nessa idade o seu
tratamento é complicado, já não sendo possível reverter
essa situação e em muitas crianças recuperar a visão
na sua totalidade. Se não ocorreu diagnós co mais
precoce, o período entre os 3 e os 4 anos é crí co para
conseguirmos tratar os problemas de visão de ambliopia
que surjam na criança, pois é o período em que o cérebro
está a processar se vai aproveitar ao máximo a visão
e onde o O almologista pode influenciar se houver
necessidade disso. Felizmente na maioria das vezes não
há, por isso poderá ser uma observação simples para

570

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


muitas famílias, mas salvará a visão de muitas crianças
através de tratamentos económicos e acessíveis”.

Os educadores, pais e outros familiares devem estar
atentos. A Sociedade Portuguesa de O almologia lembra
alguns sintomas que não podem ser ignorados e que
devem levar os pais a procurar um o almologista, inde-
pendentemente dos rastreios e consultas:
- Aproximar-se em demasia e constantemente (por
exemplo de um televisor) pode ser um sinal;
- Fechar ou tapar um dos olhos;
- Vontade de esfregar os olhos;
- Dores de cabeça,
- Olhos vermelhos ou lacrimejantes, em especial ao final
do dia;
- Estrabismo ou fotofobia (dificuldade em suportar a luz).

A presidente da SPO, Maria João Quadrado, tam-
bém recomenda a realização de rastreios visuais o mais
cedo possível dando a máxima atenção aos mais novos,
conforme merecem.
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Professor Cassiano Reimão (2016-05-21 07:58)

| Cláudio Carneiro |

Reimão sugere um Rei sábio e sublime

Da Casa de David, da Biblia an ga,

Que não promove a guerra, nem obriga

A ignóbil vassalagem, nem oprime.

Um Rei clemente e dócil, que redime,

Que os simples enaltece e não cas ga,

Nem fomenta a discórdia, nem intriga,

Mas defende a Jus ça e pune o crime.

Um Rei que, mesmo ausente, se aproxima

E mostra que o exemplo vem de cima

Por muito que se humilhe e sofra dor.

Um Rei Universal que ama o Seu Povo,

Que dá a vida por ele, velho ou novo,

Quão simplesmente apenas por amor.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Original e cópia (2016-05-21 08:01)

| Hélio Bernardo Lopes | Vivemos hoje, como se sabe
bem, num mundo verdadeiramente louco. Uma loucura
em mui boa medida alimentada pela grande comuni-
cação social, mormente a televisiva. E um dos fatores
mais presentes desta loucura que varre o mundo é a
bola nossa de cada dia.

Uma realidade que se reduzia a dois programas no-
turnos no tempo da II República – ao domingo à noite e à
segunda-feira, também a essa hora –, está hoje presente
em quase todos os dias da semana, horas sem limite.
Quase tudo se lhe submete. Uma verdadeira loucura!

A grande comunicação social, hoje também sem

571

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


grande norte no domínio dos valores, vai vivendo desta
mesma loucura. De molde que logo deita mão da mais
ínfima inu lidade verbal, mesmo que esta realmente não
tenha um ínfimo de valor substan vo. Precisamente o
que acabou por passar-se ao redor das mais recentes
palavras de Jorge Jesus, quando salientou que uns criam,
outros copiam.

A grande verdade da vida, até da História do Mundo,
é que tal realidade foi-o sempre de um modo om-
nipresente. Houve sempre os que criaram – alguma coisa
e num tempo limitado, claro está –, e os que depois
seguiram as potencialidades dessa criação. Se é verdade
que Humphry Davy construiu a primeira fonte luminosa
– o nascer da lâmpada incandescente –, logo uns out-
ros melhoraram tal disposi vo, até que Edison veio a
construir a primeira autên ca lâmpada incandescente,
depois comercializada em 1879.

De um modo muito geral, existem constantes criações,
a que se sucedem cópias sucessivas e progressivamente
adaptadas. Mesmo melhoradas. E chega mesmo a dar-se
o facto de certa criação não ter re rado o seu criador
da miséria em que sempre viveu, para mais tarde essa
mesma criação vir a ser vendida ou adquirida por valores
incomensuravelmente superiores aos pagos ao tempo da
criação.

Esta inú l conversa de Jorge Jesus, ao redor da ideia de
que uns criam e outros copiam, só serviu para mostrar
que, afinal, a cópia, neste caso da bola do passado
fim de semana, superou o original. Nada que não seja
frequente na História da Humanidade. No meio disto
tudo, o mais ridículo – até trágico – ainda con nua a
ser o desenvolvimento que a grande comunicação social
con nua a atribuir a acontecimentos com um relevo
social quase nulo. Um sinal dos tempos.
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Município de Torre de Moncorvo vai estar presente
na Feira de Cenon, em França (2016-05-21 09:58)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo vai estar
presente no Marché Portugais d’Ar sanal d’Art et de

Gastronomie, que tem lugar nos dias 27, 28 e 29 de
maio em Cenon, Bordéus.

Cenon. Foto Wikipédia (Licença de u lização:CC BY-SA
3.0) Para venda e em exposição vão estar vários produtos
regionais, onde não faltarão queijos, enchidos, mel, figos
secos, grão de amêndoa, amêndoas cobertas, bolos de
amêndoa, compotas, azeite e vinhos.
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O Marché Portugais d’Ar sanal d’Art et de Gastronomie
conta já com sete edições, sendo que Torre de Moncorvo
estará representado pela primeira vez nesta edição.

Com esta mostra pretende-se divulgar os produtos
de qualidade produzidos no concelho, assim como levar
junto da comunidade portuguesa, em França, as iguarias
que tanto gostam, mas que devido à distância da sua
terra natal, não podem apreciar diariamente.
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PAF (2016-05-23 12:53:37)
Essa é a desculpa esfarrapada que dão para irem (a família
toda!) diver r-se no parque da Cidade!

Vai ser apresentado o Projeto Documental “A Úl-
ma Lavoura Desta Terra” (2016-05-21 10:13)

“A Úl ma Lavoura Desta Terra” é um projeto documen-
tal da autoria de Andreia Carvalho, jovem realizadora
de cinema, que vai ser apresentado publicamente no
dia 25 de maio de 2016, pelas 15h30, na Loja Ponto
Já do Ins tuto Português do Desporto e Juventude de
Bragança.

Este é um trabalho que resulta de uma parceria entre o
Ins tuto Português do Desporto e Juventude, Serviços
de Bragança, Clube UNESCO e Andreia Carvalho.

O projeto focaliza-se no tema da deser ficação do
mundo rural e cons tui-se por uma curta-metragem e
uma exposição fotográfica sobre os momentos captados
durante a rodagem do filme.

[post _ad]

O obje vo da apresentação do documentário no dia
25 de maio é o de assinalar o Dia Nacional do Trabal-
hador Rural. Nesse mesmo contexto, está agendado a
realização de um Atelier com o tema “ Horta Biológica”

dinamizado por 2 técnicos da Azimute, Associação de
Desportos de Aventura Juventude e Ambiente, que
pertence ao concelho de Bragança

A exposição, que é composta por 19 fotografias a
preto e branco, poderá posteriormente ser visitada de
segunda a sexta feira, das 09h00 às 18h00, até ao final
do mês de maio de 2016, na Loja Ponto Já do Ins tuto
Português do Desporto e Juventude de Bragança.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Colégio de Chacim sem alteração na oferta educa-
va (2016-05-21 11:52)

A garan a surge com o Aviso de abertura do proced-
imento para a realização de contratos de extensão e
associação, conhecido esta sexta-feira.

O Colégio Ultramarino de Nossa Senhora da Paz, de
Chacim, reúne os requisitos gerais necessários para a
atribuição do apoio financeiro para os próximos 3 anos
le vos, mantendo assim a atual oferta educa va ao nível
do 2º e 3º ciclo.
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O Presidente da Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros, que tomou também esta sexta-feira conhec-
imento da agradável no cia, afirmou não se mostrar
surpreso com o anúncio porque “são evidentes as mais
valias que o colégio de Chacim, com um grande comple-
mento à oferta pública existente.”

Duarte Moreno reconhece que “o envolvimento da
comunidade estudan l na defesa do seu colégio, aliada à
abertura que as ins tuições da Educação veram ao longo
de todo este processo” foi importante para este desfecho.

O Colégio de Chacim, que depende dos contratos
de associação para manter as portas abertas, conta com
uma turma de cada ano dos 2º e 3º ciclos, não sofrendo
alterações nesta oferta, no mínimo, nos próximos 3 anos
le vos.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da Câ-
mara Municipal de Macedo de Cavaleiros
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Fes val Jardins Nómadas faz florir Mirandela du-
rante esta semana (2016-05-23 10:53)

O XIII Fes val Jardins Nómadas promete mais uma vez
trazer um singular colorido às ruas de Mirandela, que

esta quarta-feira, 25 de maio, também tem as habituais
comemorações do Dia da Cidade.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/jardisnfloridos.html

Composto pelo desfile de mais de uma centena de
carretas floridas, o XIII Fes val Jardins Nómadas arranca
já amanhã, terça-feira, 24 de maio, e mais uma vez vai
fazer deslizar uma enorme paleta de cores e aromas pela
cidade.

Envolvendo a comunidade educa va e transporta-
dos pelas crianças das escolas e jardins-de-infância
devidamente trajadas, bem como pelos utentes da
APPACDM e jardineiros do município, as mais de uma
centena de carretas floridas têm encontro marcado para
o Estádio São Sebas ão (09h30) e ao som e tom da
ESPROARTE – Escola Profissional de Arte de Mirandela
que recentemente venceu a V Mostra Musical do Eixo
Atlân co – desfilam animada e harmoniosamente pela
Rua da República até à Ponte Velha (10h00).

Tão deslumbrantes obras de arte que dão corpo ao
XIII Fes val Jardins Nómadas não acabam amanhã no dia
do desfile. Ao longo dos próximos meses ainda é possível
admirá-las, umas vezes espalhadas, outras mais concen-
tradas, mas sempre nas ruas de Mirandela, expostas e
disponíveis para os olhares de quem não se cansa de as
admirar, colorindo a cidade num complemento perfeito
com a paisagem urbana favorecida pelo rio Tua.

Dia da Cidade
E é neste cenário único que Mirandela se prepara para
mais uma vez evocar o Dia da Cidade, que este ano
também dis ngue um dos seus mais ilustres filhos da
terra – o Professor Doutor João Alberto Sobrinho Teixeira,
ilustre mirandelense, defensor acérrimo de Mirandela e
Trás-os-Montes, Presidente do Ins tuto Politécnico de
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Bragança e grande impulsionador do ensino superior e
inves gação cien fica na região.

Mas nesta data em que se evoca a atribuição da
carta de foral pelo Rei D. Afonso III no ano de 1250
há muitos outros momentos marcantes e cheios de
significado para os mirandelenses, como o aniversário
da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e
Cruz Amarela de Mirandela ou a apresentação da obra
“Transmontanos e os Bombos Imortais”, de Armando
Figueiredo Sarmento, e a exposição de livros de autores
transmontanos pertencente ao Fundo Local da Biblioteca
Municipal Sarmento Pimentel.

Completam o programa evoca vo do Dia da Cidade
a atuação da Tuna Masculina da EsACT - IN´Vinus Tuna,
pelas ruas de Mirandela, o concerto de homenagem
aos alunos da ESPROARTE, no Palácio dos Távoras, bem
como a sessão de zumba que porá Mirandela a Mexer no
Parque Dr. José Gama.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt
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À cautela (2016-05-24 07:54)

| Hélio Bernardo Lopes | Num dia destes, ve a
oportunidade de escrever o texto, SIMPLESMENTE
LAMENTÁVEL, onde chamei a atenção de Vítor Con-
stâncio para o seu erro de manter a determinação de

não responder às perguntas da Comissão de Inquérito
Parlamentar ao caso BANIF, para tal deitando mão do
facto de apenas ter de responder perante o Parlamento
Europeu, uma vez que é Vice-Presidente do Banco
Central Europeu.

Como pude escrever, esta posição de Vítor Constân-
cio era insustentável, dado que sendo português tem
de responder sempre, nos termos da lei portuguesa,
às matérias em que possa estar envolvido e para cujo
conteúdo tenha sido solicitado.

Acontece que Constâncio é também um dos diri-
gentes de topo do Banco Central Europeu, pelo também
tem por aí as suas limitações. Sendo um órgão da União
Europeia, Vítor Constâncio poderá sempre invocar esta
úl ma condição quando o tema das perguntas resvalar
para a área de decisão daquele organismo europeu.

Não sei se Vítor Constâncio teve acesso àquele meu
texto, mas não duvido de que amigos seus, ou meros
conhecidos, o terão aconselhado a seguir o caminho
agora por si no ciado. É, como facilmente se percebe, o
caminho mais seguro, permi ndo evitar aborrecimentos
de maior.

Por fim, esta realidade: para as matérias sobre que
só possa responder perante o Parlamento Europeu,
os eurodeputados portugueses devem perseverar no
sen do de que tais perguntas lhe venham a ser colo-
cadas, sob pena de passarmos a ter ainda mais razões de
cansaço com esta famigerada União Europeia.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Inves gado o efeito da cannabis na Doença de
Alzheimer em ra nhos (2016-05-24 08:25)

Alguns efeitos da cannabis poderão melhorar o consumo
de energia pelo cérebro, que se encontra deficitário na
doença de Alzheimer, revela um estudo liderado pelo
Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da
Universidade de Coimbra (UC) e pelo Ins tuto Cajal
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- Centro para a Inves gação Biomédica em Doenças
Neurodegenera vas de Espanha.

A la Köfalvi, inves gador do CNC-UC, é o primeiro autor
do ar go O desafio futuro desta descoberta em ra nhos,
publicada recentemente na [1]revista Neuropharmacol-
ogy , encontra-se na separação dos efeitos nega vos e
posi vos da cannabis.
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O principal ingrediente psicoa vo da marijuana,
tetrahidrocanabinol (THC), atua sobre dois recetores,
“CB1” e “CB2”, localizados no cérebro, que se dis-

nguem como os “polícias maus e os polícias bons”.
Os recetores CB1 estão associados à morte neuronal,
distúrbios mentais e vício em diferentes drogas ou álcool.
Contrariamente, os recetores CB2 anulam muitas das
ações nega vas dos CB1, protegendo os neurónios, pro-
movendo o consumo de glucose (energia) pelo cérebro e
diminuindo a dependência de drogas.

A la Köfalvi, primeiro autor do ar go, explica que
«através de diversas técnicas laboratoriais, concluímos
que os recetores

[post _ad]

CB2, quando es mulados por análogos do THC quimi-
camente modificados para interagirem apenas com os
recetores CB2 sem a var o CB1, evitando os efeitos psi-
cotrópicos e mantendo os efeitos benéficos, promovem

o aumento de captação de glucose no cérebro».

Experiências adicionais com outras técnicas mostraram
que este efeito do CB2 não se limita aos neurónios mas
estende-se a outras células do cérebro que ajudam ao
funcionamento dos neurónios, os astrócitos. «No futuro,
esta descoberta poderá abrir caminho para uma terapia
palia va na doença de Alzheimer», nota o inves gador.

A equipa internacional contou com a colaboração do
CAI de Cartografia Cerebral do Ins tuto Pluridisciplinar
da Universidade Complutense de Madrid, o Ins tuto
de Tecnologia de Madrid e o Ins tuto de Inves gações
Bioquímicas de Bahía Blanca da Universidade Nacional
del Sur da Argen na.

A inves gação foi financiada pelo Prémio Belard Santa
Casa da Misericórdia, DARPA, FEDER, QREN - Programa
Operacional Regional do Centro 2007-2013 com o apoio
do Mais Centro e da União Europeia e Programa Opera-
cional Fatores de Compe vidade via Fundação para a
Ciência e a Tecnologia.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Vídeo sobre Esclerose Múl pla sensibiliza popu-
lação para a doença (2016-05-24 08:37)

A Teva desenvolveu uma campanha para sensibilizar a
sociedade para a Esclerose Múl pla, no âmbito do Dia
Mundial da Doença, celebrado a 25 de maio. O [1]vídeo
pretende explicar a doença, de forma a aumentar o
diagnós co precoce, melhorar a abordagem e monitor-
ização da patologia.
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“Através deste vídeo, queremos aumentar a sensibilização
da comunidade rela vamente à EM, fornecendo infor-
mação sobre a doença, a sua abordagem e tratamento,
porque acreditamos que é essencial para aumentar a
qualidade de vida dos doentes”, realça Mário Madeira,
Diretor Geral da Teva Portugal.
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A EM é uma doença neurodegenera va na qual o sis-
tema imunitário ataca a mielina das células nervosas,
destruindo as conexões neuronais. Atualmente, 6.500
pessoas sofrem de EM em Portugal, 600.000 na Europa,
e 2.500.000 em todo o mundo. Cerca de 2/3 são mul-
heres.1,3

O diagnós co precoce é essencial dado que o prognós-
co, a curto e longo prazo, dos doentes tratados na fase

precoce da doença, é significa vamente melhor. Embora
a Esclerose Múl pla ainda não tenha cura, têm ocorrido
importantes descobertas e avanços rela vamente às
causas da doença e ao seu tratamento. As terapêu cas
atuais podem alterar o curso da doença e atrasar a
incapacidade.

É importante ter em conta que se os doentes seguirem
o tratamento prescrito pelo médico e complementarem
com alguma a vidade sica adequada à sua sintomatolo-
gia, podem melhorar a sua qualidade de vida.
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Mogadouro prepara 29.ª Feira do Livro
(2016-05-24 08:49)

No próximo sábado, 28 de maio, arranca a 29.ª edição
da Feira do Livro, no Parque da Vila em Mogadouro. De-
pois de vários anos a realizar-se na Casa Da Cultura, nas
edições mais recentes a Feira do Livro de Mogadouro
mudou-se para o centro da vila para estar mais perto
das pessoas.
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A par da Biblioteca Municipal Trindade Coelho, nesta
feira estarão também representadas várias editoras e os
livreiros da vila que veem no certame uma oportunidade
para chegarem a outro público e aumentarem as vendas.
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Casa Da Cultura, nas edições mais recentes a Feira do
Livro de Mogadouro mudou-se para o centro da vila para
estar mais perto das pessoas.

Além da venda de livros, a Feira promove ainda ho-
ras do conto, apresentações de livros, encontros com
escritores para as escolas do 1.º ciclo, uma exposição e
uma palestra. Pode visitar a Feira do Livro de Mogadouro
até ao dia 5 de junho. De segunda a sexta, das 9 às
22h30 e ao sábado e domingo das 15h às 22h30. Casa
Da Cultura, nas edições mais recentes a Feira do Livro de
Mogadouro mudou-se para o centro da vila para estar
mais perto das pessoas.

A inauguração da 29.ª Feira do Livro de Mogadouro
está marcada para 28 de maio, sábado, às 15 horas.
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Vila de Torre de Moncorvo recebeu mais uma
edição da Festa do Cinema (2016-05-24 09:14)

Durante os dias 16, 17 e 18 de Maio teve lugar no
Cineteatro de Torre de Moncorvo mais uma edição
da Festa do Cinema. A Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo selecionou para o evento 3 filmes candidatos
aos óscares.

Vila de Torre de Moncorvo recebeu mais uma edição
da Festa do Cinema No dia 16 de Maio foi exibido “
O Quarto”, vencedor do óscar de melhor atriz, no dia
17 o filme “Spotlight”, vencedor como melhor filme
e melhor argumento original e no dia 18 de Maio “ A
Rapariga Dinamarquesa”, vencedora do óscar de melhor
atriz secundária. Além da seleção dos filmes os bilhetes

veram um custo promocional de 2,50€ por sessão.
filmes candidatos aos óscares.
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O público aderiu bem a esta inicia va que foi considerada
um sucesso, pois embora decorresse durante a semana,
passaram pela sala de cinema perto de 400 espetadores.
filmes candidatos aos óscares.
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Esta é já a segunda vez que o Município de Torre de
Moncorvo adere à Festa do Cinema, promovendo assim
o gosto pela sé ma arte, junto da população do concelho.
filmes candidatos aos óscares.

Luciana Raimundo
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Diagnós co das empresas de Trás-os-Montes vai
ser apresentado em Bragança na próxima sexta-
feira (2016-05-24 09:42)

Como estão as empresas transmontanas? Um primeiro
diagnós co da situação do tecido empresarial da
região será apresentado no próximo dia 27 de maio,
em Bragança, no fórum "Empreendedorismo e Coesão
Territorial".

Fórum divulga estado das empresas transmontanas
A inicia va, organizada pela associação empresarial
do distrito de Bragança (Nerba), vai apresentar um
quadro geral com as esta s cas referentes ao estado
atual das empresas transmontanas e, ao mesmo tempo,
promoverá um debate sobre os apoios e execução de

fundos comunitários.
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Este fórum resulta do projeto colabora vo que integra
nove en dades regionais que há dois anos assinaram
um documento comum para a criação de um plano de
desenvolvimento regional. A Carta de Compromissos,
assim se chama este documento, reúne num mesmo
propósito o Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB), o
Nerba, o Nervir (associação empresarial de Vila Real), a
Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT), a Uni-
versidade de Trás-os-Montes (UTAD), a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Lamego, e as três comunidades
intermunicipais (CIM) da região: Terra de Trás-os-Montes,
Alto Tâmega e Douro.

Quais as empresas com mais sucesso e quais as mais
debilitadas da região? A esta e muitas outras questões
serão dadas respostas no próximo dia 27 de maio, no âm-
bito do fórum "Empreendedorismo e Coesão Territorial",
agendado para o primeiro dia da Expo Trás-os-Montes,
uma inicia va organizada pela associação empresarial
Nerba, que decorrerá no próximo fim de semana em
Bragança e que deverá contar com a presença do Ministro
da Economia, Manuel Caldeira Cabral.
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Encontro Nacional de Gira-Volei em Macedo de Cav-
aleiros (2016-05-24 15:03)

São quase 700 jovens, entre os 8 e os 15 anos, na com-
pe ção nacional do Gira-Vólei. Macedo de Cavaleiros
recebe as duplas apuradas nos encontros regionais
deste jogo de iniciação ao Voleibol.
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O Encontro Nacional decorrerá este sábado e domingo,
na Praia da Ribeira, local mais emblemá co do Voleibol
nacional. Também os jovens do Gira + (15 aos 30 anos)
estarão presentes.
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As duplas, em representação de escolas, autarquias ou
clubes, são oriundas de todas as zonas do país. Na Praia
da Ribeira será montada uma estrutura com 50 campos
para os jogos 2x2, com início às 14:00H de sábado.

Anualmente o Gira-volei envolve milhares de jovens
nos diferentes encontros concelhios e distritais, reunindo
os melhores no encontro nacional. A organização é
da Federação Portuguesa de Voleibol, com o apoio da
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da Câ-
mara Municipal de Macedo de Cavaleiros
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Ministra da Jus ça anuncia rea vação de 19 dos tri-
bunais encerrados, mas nenhum é do distrito de
Bragança (2016-05-24 16:01)

A Ministra da Jus ça, Francisca Van Dunem, anunciou
hoje na Assembleia da República a rea vação de 19
dos tribunais encerrados no governo de Pedro Passos
Coelho, mas nenhum desses tribunais se situa no distrito
de Bragança.

A ministra disse que serão rea vados 19 dos tribunais que
foram encerrados na úl ma reforma do mapa judiciário,
na sua maioria situados "no interior rural e envelhecido".
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Quatro destes tribunais estão localizados na comarca de
Vila Real e são eles os tribunais de Bo cas, Murça, Mesão
Frio e Sabrosa. Para o distrito de Bragança permanece
tudo como atualmente se encontra, mas a ministra
garan u que no caso de Bragança vão ser promovidas
transformações que irão avançar de forma faseada,
devendo as mesmas entrar em funcionamento até finais
de setembro ou, o mais tardar, até janeiro de 2017.
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Nos concelhos que viram encerrados os seus tribunais
“serão realizados actos judiciais, como julgamentos e in-
quirição de testemunhas” que, “sempre que se jus fique,
podem ocorrer por videoconferência”.

Francisca Van Dunem quer transformar os an gos
tribunais do distrito de Bragança, e de outras comarcas
do país, em lugares “onde os cidadãos podem ter acesso
a informação, requerer o registo criminal e entregar
requerimentos ou pe ções rela vos a processos que
estejam a decorrer em qualquer ponto da comarca”.

Nestas secções, an gos tribunais transformados em
2014 numa espécie de balcões de atendimento, passará
a ser obrigatória a prá ca de actos judiciais, garan u a
ministra.
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Francisco António Mar ns (2016-05-25 13:51:30)
Coisas dos do punho cerrado

Sem clareza (2016-05-27 07:04)

|Hélio Bernardo Lopes| Já toda a gente sabe da ex-
istência da greve dos es vadores do porto de Lisboa.
E saberá, com toda a certeza, que esta mesma greve

se insere num histórico conflito com muitos anos de
existência. Ou seja, um conflito a que a classe polí ca
não consegue pôr um fim. Uma marca verdadeiramente
portuguesa.

Vivendo-se hoje em plena III República, onde ale-
gadamente estão presentes as mais amplas liberdades,
seria de esperar que a grande comunicação social, sobre-
tudo os canais televisivos, se determinassem a oferecer
aos portugueses mais atentos e interessados um ou dois
programas verdadeiramente explica vos do que está
em causa neste conflito e que fossem verdadeiramente
clarificadores. Infelizmente, canal após canal, o que nos
vai chegando é a bola nossa de cada dia.

Também sem espanto, os comentadores televisivos
lá vão tentando, sempre de forma sub-rep cia, a rar as
culpas para os que trabalham por conta de outrem. E
tudo isto encimando pela já histórica posição polí ca
do PS, PSD e CDS/PP: o País não pode ser parado por
uma greve, pelo que se impõe encontrar uma solução. A
culpa, portanto, será dos trabalhadores...

Se o leitor pensar um pouco, facilmente compreen-
derá que nada sabe, de facto, sobre o que está em
jogo neste caso. E se não sabe, também não será na
grande comunicação social que encontrará a essencial
explicação. Como se vê, temos o tal dito Estado de Direito
Democrá co e Social, mas não imaginamos, de facto, o
que realmente está em causa neste histórico conflito.
Com sinceridade e neste caso, o anterior Governo não
faria pior. E que é feito do Presidente da República,
sempre tão dado a considerações ao redor de mil e um
temas?
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Uma guitarra enigmá ca, uma bateria eletrizante e
um saxofone tenor (2016-05-27 08:00)

A Dedos Bionicos traz a Trás-os-Montes a guitarra enig-
má ca de Filipe Felizardo acompanhada pela bateria
eletrizante de Gabriel Ferrandini e o saxofone tenor de
Pedro Sousa.
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São três dos mais conceituados intérpretes da atualidade
nos seus instrumentos nos meandros da música explo-
ratória e a oportunidade de os ver tocar juntos é rara.

Mas essa possibilidade está em aberto para quem
viver ou es ver de passagem pela região, já que os
interpretes e compositores vão passar sábado às 22h30
em Bragança no Museu do Abade de Baçal, e Domingo,
numa ma né às 17h00, no Club de Vila Real.

“Filipe Felizardo
Quando, em 2012, lançou Guitar Soli for the Moa and
the Frog, pela Shhpuma, já se intuía que Filipe Felizardo
caminhava para uma voz única num panorama interna-
cional repleto de guitarristas mais ou menos atreitos à
revisitação das raízes e fundações dos blues e do que se
convencionou chamar "american primi vism". Quatro
anos depois, interpretamos já esse disco como 1.º volume
de uma série de lançamentos (que culminou no passado
novembro, com a edição de Volume IV – The Invading
past and other dissolu ons, segunda pela franco-suiça
Three:Four Records) que ins tuíram, defini vamente e
sem margem para quaisquer dúvidas, a música deste
lisboeta como profundamente idiossincrá ca, incon-
fundível, e, sobretudo, bela – como só a conjunção de um
lirismo intensamente pessoal, a fusão de uma guitarra
e seu tocador, e o papel de um amplificador cujo som
parece só exis r nas mãos de Felizardo, pode ser”.

IFRAME: [1]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps
%3A//api.soundcloud.com/playlists/113614500 &auto
_play=false &hide _related=false &show _com-
ments=true &show _user=true &show _reposts=false
&visual=true

Gabriel Ferrandini
Nasceu em Monterey, na Califórnia, filho de pai por-
tuguês natural de Moçambique levado em criança para
o Brasil e de mãe brasileira com ascendência italiana
que se mudou para os Estados Unidos em plena ado-
lescência. Começou a tocar bateria aos 13 anos. Primeiro
frequentou a Crescendo, em S. João do Estoril, depois foi
para a escola do Hot Clube e finalmente transitou para a
Academia dos Amadores de Música, onde teve Alexandre
Frazão como professor. Interessou-se inicialmente pelo
punk e pelo ska. Depois interessou-se pelo drum‘n’bass,
pelo jungle e pelo hip-hop, ao mesmo tempo em que ia
descobrindo o jazz. Com um es lo pessoal que se situa
entre Paul Lovens e Paal Nilssen-Love, tem os bateristas
Elvin Jones, Tony Williams, Billy Higgins, Roy Haynes e
Max Roach como os seus heróis. É membro do Red Trio,
do Rodrigo Amado Mo on Trio e dos Nobuyasu Furuya
Trio e Quintet, além de manter duos com Pedro Sousa,
Pedro Gomes e David Maranha. Tocou com músicos
como John Butcher, Nate Wooley, Jason Stein, Alberto
Pinton, Rob Mazurek e Carlos “Zíngaro”, entre outros.
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IFRAME: [2]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps
%3A//api.soundcloud.com/tracks/32888995 &auto
_play=false &hide _related=false &show _com-
ments=true &show _user=true &show _reposts=false
&visual=true

Pedro Sousa
Interessado desde a adolescência pelas prá cas musicais
das franjas, e com formação como autodidata, começou
por integrar o grupo de música eletrónica OTO, no qual
u lizava samplers e guitarra elétrica. Com os saxofones
tenor e barítono tem-se mul plicado por uma série de
projetos, como Falaise (com Hernâni Faus no), Pão (com
Tiago Sousa e Travassos), Acre (com Filipe Felizardo e
Gabriel Ferrandini), Eitr (com Pedro Lopes), Canzana
(com Bruno Silva) e duo com Luís Lopes. Afirmou ele: «À
luz de todos os acontecimentos que nos têm afetado de
uma ou de outra maneira, o mero ruído de fundo, que
parecia ser já um trauma inato da sociedade moderna,
tornou-se tão gritante que nos rebentou com os mpanos
e o equilíbrio. Vivemos em torpor social, parasitados
e afetados. Este pseudo-pacifismo apá co afasta-nos
de toda uma verdade e o caminho para esta passa por
uma ques onação interna diária. Chegada é a altura
de decidir se carregamos o testemunho até ao fim ou se
desis mos.»”
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Jornadas de Aproximação e Troca de Conhecimen-
tos em Defesa da Crianças e Jovens da Região
(2016-05-27 09:49)

No passado dia 18 de maio decorreram, em Torre de
Moncorvo, as Jornadas de Aproximação e Troca de
Conhecimentos em Defesa da Crianças e Jovens da
Nossa Região.

Jornadas de Aproximação e Troca de Conhecimentos
em Defesa da Crianças e Jovens da Região A inicia va
foi organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens em Risco de Torre de Moncorvo e contou com a
par cipação das Comissões de Proteção de Mogadouro,
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Alfandega
da Fé, Vila Nova de Foz Côa e Torre de Moncorvo.
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A sessão de abertura contou com a presença do Pres-
idente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, Presidente da Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Torre de Moncorvo, António
Moreira, Presidente da Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Armando
Leandro, Vereadora da Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo, Piedade Meneses, dois representantes da
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção
das Crianças e Jovens, um representante da Guarda
Nacional Republicana e um representante da Segurança
Social.

Seguiu-se um debate sobre as realidades de cada
organização concelhia e uma troca de experiência e boas
prá cas perante os problemas vividos em contextos e
realidades semelhantes.
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Durante a tarde realizou-se uma visita ao Lar de In-
fância e Juventude da Fundação Francisco António
Meireles e um debate subordinado ao tema “Minorias,
realidades e abordagens”.

Teve ainda lugar uma visita cultural à Igreja Matriz
de Torre de Moncorvo, sendo que o programa terminou
no pá o exterior da Biblioteca Municipal de Torre de
Moncorvo com um vinho fino de honra.

Luciana Raimudo
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Helicóptero do INEM fica em Macedo de Cavaleiros.
Acordo entre o Ministério da Saúde e as autar-
quias do distrito vai ser formalizado no sábado
(2016-05-27 10:25)

Vai ser assinado amanhã, sábado, 28 de maio, em
Macedo de Cavaleiros, o protocolo entre o Ministério
da Saúde e as autarquias do distrito de Bragança para
a permanência defini va do Helicóptero de Emergência
Médica nesta cidade Transmontana.

A cerimónia, agendada para as 11h00, conta com a
presença do Ministro da Saúde, Alberto Campos Ferreira,
o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando
Araújo, e com o Secretário de Estado da Administração
Interna, Jorge Gomes. Presentes na cerimónia estarão
ainda os autarcas dos 12 municípios abrangidos pela
ação do Helicóptero INEM.

A cerimónia decorrerá numa sessão pública que põe fim
a uma “luta” que se desenrolava desde 2012, altura em
que o INEM (Ins tuto Nacional de Emergência Médica)
decidiu pela deslocalização do meio.

Autarcas, Ministério da Saúde e INEM chegaram,
agora, a acordo. O protocolo vem assegurar que o
meio de socorro aéreo fica em Macedo de Cavaleiros,
estabelecendo a impossibilidade de deslocalização sem
a concordância prévia dos autarcas. O acordo prevê
também a suspensão dos processos que ainda decorriam
em tribunal e que opunham autarcas e INEM.

O dia 28 de maio assume um simbolismo especial
para autarcas e populações locais que sempre se bat-
eram pela jus ça e necessidade da permanência do
Helicóptero do INEM em Macedo de Cavaleiros.

A sessão de assinatura do protocolo tem lugar no
Hangar do Heliporto Municipal de Macedo de Cavaleiros.
Trata-se de uma cerimónia pública na qual todos podem
comparecer.

As fotos de uma luta

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/asfotosdeumaluta.html
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Festa Castreja de Bo cas arranca amanhã
(2016-05-27 20:54)

Bo cas proporciona este fim-de-semana o convívio com
guerreiros, sacerdotes, artesãos, músicos, pastores,
entre tantas outras personagens.

Amanhã, a par r das 11 horas, e no domingo o mis -
cismo da cultura celta, a gastronomia local, as recriações
históricas, os mercados com produtos de excelência
produzidos nas serras do Barroso, as oficinas temá cas e
acima de tudo as tradições milenares podem ser sen das
e vividas num espaço indescri vel, em contacto com a
natureza.

Visitas guiadas ao Castro de Carvalhelhos
Para melhor entender a cultura e as vivências dos castre-
jos, estão programadas duas visitas guiadas diárias ao
Castro de Carvalhelhos, que se situa nas imediações da
nascente da famosa água a que deu o nome, asseguradas
por um arqueólogo da Unidade de Arqueologia da
Universidade do Minho. Este castro era um importante
povoado for ficado da Idade do Ferro e dispunha de
um complexo sistema defensivo cons tuído por três
linhas de muralhas e três fossos. Dentro do perímetro
amuralhado destacam-se um conjunto de estruturas
habitacionais, de planta circular e rectangular. As visitas
decorrerão em dois horários dis ntos, às 11h30 e às
15h00.

Passeio de BTT até Outeiro Lesenho, mí co lugar
de reunião tribal Celta
No sábado, dia 28, realiza-se o Passeio de BTT – Reunião
das Tribos, uma inicia va que tem como obje vo reunir
os amantes do BTT em torno de um lugar mí co, o
Outeiro Lesenho, que, em outros tempos, foi um local
importante de reunião tribal dos povos Celtas.

Os pontos de par da deste passeio são Ribeira de
Pena (Salvador ou Canedo), Montalegre (Castelo) e
Bo cas (Bo cas Parque), sendo o percurso máximo até
Outeiro Lesenho de 30 quilómetros, onde será servida
a ração de combate na companhia de um guerreiro. As
inscrições devem ser efetuadas até ao dia 25. O valor é
de 5 euros por pessoa e inclui t-shirt, para os primeiros
60 inscritos, e abastecimento com produtos regionais.

Programa de animação para toda a família
Um dos pontos fortes da Cél ca é a par cipação da
comunidade local nas recriações históricas, lado a lado
com os atores. Pretende-se recriar a vivência quo diana
de um povoado castrejo, com personagens “vindas” da
Idade do Ferro, ves das a rigor.

Sábado, dia 28, logo pela manhã, a animação tomará
conta de Carvalhelhos com “O Viajante no Tempo”, “A
Batalha dos Guerreiros”, “o “Almoço Gastronómico” ou
as múl plas oficinas. A oficina do Ferreiro vai explicar
e demonstrar a arte de trabalhar o ferro na forja para
o fabrico de vários objetos do quo diano de tradição
milenar.“À Volta do Barro” é uma oportunidade única
para se perceber o ciclo cria vo das peças produzidas
em barro, desde a recolha da matéria-prima até à sua
comercialização. Os par cipantes poderão par cipar no
processo e produzir uma peça numa roda de oleiro .

Este primeiro dia termina com uma performance
com fogo e o concerto dos “Strella do Dia”, considerados
um dos grupos musicais de referência a nível interna-
cional e conhecidos por u lizarem instrumentos de
antanho, como a gaita-de-foles, a tarota, a gralla, o corno,
o mbalão ou os crótalos.

No domingo, dia 29, prosseguem as recriações históricas,
com os Jogos de Guerra, complementadas com muita
animação e diversas oficinas. A oficina de Instrumentos
Musicais Singelos, tem como objec vo divulgar o fab-
rico de instrumentos musicais em materiais perecíveis,
ligados a um quo diano in mamente ligado à natureza.
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Os par cipantes desta oficina poderão aprender a
produzir gaitas de palha ou assobios feitos com paus,
ervas, bugalhos ou sementes. A oficina do “Cesteiro”
promete também grande adesão e pretende divulgar a
arte ancestral de entrelaçamento do vime.

Também o Bo cas Hotel Art & Spa se associa à Festa
Castreja com uma Ceia Cél ca, baseada na fusão entre
o mundo an go e o contemporâneo. Aberta ao público,
sob reserva, a ceia realiza-se sexta, sábado e domingo
convidando os par cipantes a serem, também eles, vi-
ajantes no tempo, através de sabores e sensações únicas.

A degustação de sabores inicia-se com um caldo de
abóbora com broa de milho e azeite de frutos secos, a
que se juntam, de seguida, trutas assadas com bróculos
e puré de pas naca e porco assado com estufado de
cogumelos e castanhas. Para sobremesa, queijo fresco
com doce de frutos do bosque e mousse de castanha.
A ementa inclui a obrigatória cerveja artesanal, ingredi-
ente de qualquer festejo celta, sidra de maçã, chá e água.

A Festa Castreja pretende ser momento de comunhão
com a comunidade local, com um programa diversificado
e uma forte ligação à natureza, exaltando ainda a bravura
e o culto dos guerreiros. Aliás, o conceito que inspira o
logo po do evento insere-se nessa lógica, com a repre-
sentação de uma estátua que seria colocada em locais
estratégicos para as comunidades e que representaria
chefes ou heróis divinizados. Seria um símbolo de poder,
garante da ordem e iden dade do grupo. A estátua
do guerreiro proveniente do Castro do Lesenho (Séc.I
d.C.) é uma das mais bonitas e completas encontradas
em território nacional, estando atualmente no Museu
Nacional de Arqueologia.

NatáliaTeixeira e Maria João Barradas
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Mirandela: Semana da juventude e Desporto, Ener-
gia, Ambiente e Feira do Livro (2016-05-27 21:04)

Ao longo dos próximos dias Mirandela desdobra-se
num sem número de inicia vas, desde a Semana da
Juventude e Desporto à Semana da Energia e Ambiente,

mas também a Feira do Livro e a Feira de Orientação
Escolar e Profissional.

Até 7 de junho não faltam propostas no âmbito da V Se-
mana da Juventude e Desporto, com percursos aventura,
ba smo de voo de parapente, estágios ténis de mesa,
dias dedicados ao voleibol, basquetebol, hóquei, xadrez
e futebol feminino, mas também hidroginás ca sénior,
hidro baile, ginás ca geriátrica, natação para bebés e
o incontornável jogo entre as seleções nacionais de
futebol de Portugal e Eslováquia, em sub-15, no Estádio
S. Sebas ão.
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As inicia vas Mirandela a Mexer, com ‘zumba step’ e
‘sport jam session & music’ são um convite à energia,
pelo que fazem a ponte para a Semana da Energia e
Ambiente que este ano contempla também passeios
de bicicleta e observação da flora, limpeza da linha de
água da Ribeira de Carvalhais, troca de embalagens
de vidro por plantas aromá cas e medicinais, curso de
compostagem domés ca, workshop de ‘Ambiente e
Energia’, boas prá cas de gestão de resíduos, palestras
nas escolas e a inicia va ‘Plantar para a sustentabilidade
alcançar’ – espécies autóctones.

A Feira do Livro também marca a agenda de Miran-
dela. Até 3 de junho há apresentação de livros, conversas
com escritores, hora do conto, mostra de música e
culinária africana e o ciclo de cinema ‘Cinco Livros, cinco
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filmes’, bem como o encontro literário ‘Tuaescrita’ são
mo vos mais que suficientes para um salto até ao Parque
do Império.

Pelo meio, a 1 de junho, evoca-se o Dia Mundial da
Criança, que em Mirandela se estende ao Dia do Pré-
escolar com insufláveis, canoas, jogos, pinta faces e a
inesgotável felicidade das crianças.

[post _ad]

Como de ‘pequenino se torce o pepino’, os mais crescidos
têm para si uma Feira de Orientação Escolar e Profis-
sional, com concurso de ideias, o Tua Talks – ideias que
te movem, a VII Semana de Desenvolvimento e Em-
preendedorismo, o seminário ‘O que os patrões querem’
e sessões de ‘showcooking’ pela Escola de Hotelaria.

A animação musical é uma constante ao longo dos
dias, com espetáculos pela Exproarte e as tunas ‘In Vinus
Tuna’ e ‘Tuna Mira’, ambas do Esact-Ins tuto Politécnico
de Bragança, e que fazem a ponte para o Mirandela
Music Fest que, entretanto, também está aí à porta.
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Compreendido um mecanismo responsável pela in-
fer lidade feminina (2016-05-28 17:18)

Na fer lização, o embrião herda informação gené ca
e estruturas celulares essenciais da mãe e do pai. No
entanto, os centríolos - estruturas responsáveis pela
divisão celular e pelo movimento dos flagelos -, são
trazidos apenas pelo espermatozoide e assim herdados
do nosso pai.

Esquema O óvulo perde os seus centríolos aquando da
sua formação. Esta diferença era conhecida desde o
início do século passado, mas a sua importância para
a fer lidade foi um enigma até agora. Uma equipa
liderada por [1]Mónica Be encourt-Dias no Ins tuto
Gulbenkian de Ciência (IGC; Portugal) resolveu este
mistério, lançando luz sobre um mecanismo cuja falha
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resulta em infer lidade e que pode ter implicações mais
vastas no funcionamento de muitos outros pos de
células.
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Os resultados deste estudo, agora publicado na pres-
giada revista cien fica Science, mostram que os

centríolos têm normalmente um reves mento que
os protege e este reves mento é perdido no interior
do ovócito, a célula precursora do óvulo, levando à
eliminação dos centríolos. Quando os centríolos não são
eliminados, as mães são inférteis.

"O mecanismo pelo qual os centríolos desaparecem
nos ovócitos de todos os animais era uma incógnita e
ao mesmo tempo paradoxal, uma vez que se pensava
que estas estruturas eram excecionalmente estáveis" diz
Mónica Be encourt-Dias.

U lizando a mosca da fruta (Drosophila melanogaster),
como uma ferramenta experimental para estudar este
processo, Ana Marques e Inês Bento, inves gadoras
da equipa, viram que os centríolos são eliminados em
etapas. Em primeiro lugar, perdem o seu reves mento
e só depois desaparecem. Viram também que a perda
do reves mento do centríolo é desencadeada pela
perda de um regulador importante destas estruturas,
uma proteína de nome polo. "Surpreendentemente, foi
suficiente manter a polo para manter o reves mento
dos centríolos e evitar a sua eliminação no ovócito. Algo
que ninguém nha sido capaz de fazer antes", diz Ana
Marques.

Mónica Be encourt-Dias A relevância para a reprodução
sexual da perda dos centríolos no ovócito também não
era conhecida. "Quando ar ficialmente man vemos os
centríolos da mãe, o embrião resultante nha centríolos
em número excessivo (maternos e paternos), resultando
em divisões celulares anormais e desenvolvimento
abortado, demostrando assim que a eliminação dos
centríolos da mãe é essencial para a reprodução sexual",
diz Inês Bento.

Este estudo tem implicações mais vastas. “É provável
que este mecanismo de ligar/desligar os centríolos possa
afetar muitas das funções destas estruturas incluindo a
formação e regeneração de vários tecidos, e que possa
estar alterado em doenças como o cancro”, acrescenta
Mónica Be encourt-Dias.

Este estudo foi realizado no Ins tuto Gulbenkian de
Ciência e financiado pela Organização Europeia de Biolo-
gia Molecular (EMBO), Conselho Europeu de Inves gação
(ERC) e Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT;
Portugal).

Referência do ar go:
Ana Pimenta-Marques, Inês Bento, Carla A.M. Lopes,
Paulo Duarte, Swadhin Jana, Mónica Be encourt-Dias.
(2016) "A mechanism for elimina on of the female
gamete centrosome in Drosophila melanogaster", [3]Sci-
ence. In press doi: 10.1126/science.aaf4866
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Ana Mena (Comunicação de Ciência – IGC)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Tudo clarificado (2016-05-30 00:08)

| Hélio bernardo Lopes | Finalmente, o Governo de
António Costa, deu a conhecer a realidade que envolve
o caso dos contratos de associação. Bom, caro leitor,
até mesmo eu consegui ver-me apossado de espanto.

Por um acaso, na manhã de hoje ve que deslocar-
me com a minha mulher para longe da nossa zona
residencial, onde nos foi dado falar com amigos já não
contactados há muito. Pois o espanto era geral, logo que
trazido o tema à conversa. Além do mais, todos nham
sido docentes, desde a área da educação infan l à da
universidade. Um espanto geral.

No regresso, determinámo-nos a almoçar no Mc-
Donalds, onde é raro irmos. Já pela uma da tarde, eis que
entrou nesse espaço um histórico colega meu de liceu,

médico, acompanhado da mulher. Foi no que ficaram
as apresentações. Um velho amigo, com que recordei
rapidamente cenas inesquecíveis, colegas, professores e
con nuos. E, como teria de dar-se, lá veio a conversa dos
contratos de associação.

Facilmente se descor na a resultante geral das tomadas
de posição, tendo a esposa do meu colega dito, a dado
passo, que, assim, até ela gostaria de ter um colégio
privado. E logo completou, com um ligeiro sorriso, para
mais numa cara bonita e de uma jovem com classe: uma
maravilha!

Espero agora que o Governo não venha a ceder à
fantás ca campanha de propaganda, por onde até foi
possível a Daniel Oliveira descobrir aquela mudança
radical de ponto de vista de Manuela Ferreira Leite sobre
este tema. Se há um tempo atrás nos dizia que existe uma
rede pública que, por mo vo de reduzir tantos alunos,
aquilo que está a acontecer é fechar escolas, porque está
a diminuir a procura, no caso em que existe uma rede
pública, porque é que nós vamos ter que apoiar uma
rede privada, se temos uma pública e se vamos ter que
a pagar e se não podemos deixar de a pagar?, disse-nos
na passada semana que o problema foi levantado pelo
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, porque
se em 2015 os critérios estavam estabilizados, as contas
feitas, houve concursos, tenciona (agora o ministro)
fazer o quê? É claro que não existe aqui uma evidente
contradição formal, mas sim de posicionamento polí co.

Um dado é certo: o Governo de António Costa, graças
ao ministro Tiago Brandão Rodrigues e à Secretária de
Estado Alexandra Leitão, tornaram tudo clarinho. E aqui
está como históricas considerações de Jorge Jesus até
ajudam à clarificação desta “geringonça” dos contratos
de associação.
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Transmontanos inundam o facebook com men-
sagens de protesto contra José Cid (2016-05-30 01:03)

As frases não são muitas, nem sequer originais, mas
são alegadamente insultuosas e gratuitas e isso bastou
para que toda uma região reagisse às declarações
que o músico José Cid proferiu num canal de televisão
da rede fechada, o canal Q, onde o cantor se referiu
aos transmontanos como “pessoas medonhas, feias e
desdentadas”.

A imagem que está a correr no facebook "Vêm excursões
de pessoas que nunca viram o mar para o Pavilhão
Atlân co. Pessoas assim medonhas, desdentadas e
efe vamente isso não é Portugal", afirmou Cid.

As palavras do cantor caíram na rede social do face-
book e desde aí gerou-se uma autên ca bola de neve de
protestos que até ao momento já desaguou na abertura
de alguns grupos de contestação naquela rede social e
no lançamento de uma [1]pe ção pública a exigir um
pedido de desculpas.

No texto da pe ção, contesta-se as "afirmações in-
juriosas rela vamente às caracterís cas sicas dos
transmontanos, visando criar um estereó po, contra a
honra e dignidade do povo transmontana", lê-se no doc-
umento que pretende angariar assinaturas de protesto
contra as palavras de José Cid.

IFRAME: [2]h ps://www.facebook.com/plugins/video.php?href=h ps
%3A %2F %2Fwww.facebook.com %2Fjorge.o lio
%2Fvideos %2F986584594740955 %2F &show _text=0
&width=360

O vídeo da polémica

O intérprete do sucesso discográfico “como o macaco
gosta de banana eu gosto de ” vai estar em Trás-os-
Montes no próximo dia 11 de junho, num concerto
agendado no âmbito da Festa da Cereja de Alfândega da
Fé.

Alguns movimentos espontâneos que começam a
correr no facebook falam já numa manifestação de
protesto contra a presença de José Cid em território
transmontano, estando o músico a ser considerado “per-
sona non grata” para um significa vo número de pessoas
que expressou publicamente o seu descontentamento
rela vamente às palavras alegadamente insultuosas do
músico.

Durante o dia de ontem, domingo, foram feitos mil-
hares de comentários sobre o tema na rede social e
o vídeo que contém as declarações já foi par lhado
milhares de vezes e possui, na hora de edição desta
no cia, mais de 300 mil visualizações.

A página de fãs de José Cid também não ficou imune,
tendo sido inundada por uma imensidão de comentários,
alguns deles violentos, o que levou, para já, ao seu
encerramento.
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2. https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=ht
tps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjorge.otilio%2Fvideos
%2F986584594740955%2F&show_text=0&width=360

AguiMaria (2016-05-30 02:07:37)
Este comentário foi removido pelo autor.

AguiMaria (2016-05-30 02:08:10)
Josezito... "PORQUE NÃO TE CALAS?"

Anónimo (2016-05-30 10:38:30)
Sou transmontano e não gosto da mentalidade de Bragança.
Esta cidade não sabe receber as pessoas, não é uma cidade
acolhedora. A mùsica transmontana é feia, a mùsica minhota
é a melhor do paìs. Quantos ar stas transmontanos são
conhecidos ou têm concertos no estrangeiros? As festas em
tras os montes são tristes são tristes. Vão a Bragança e vão
ver o que é uma cidade com uma mentalidade triste, parada
no tempo, sem futuro nem emprego. O centro comercial não
tem muitos clientes tal como as restantes lojas. Prefiro passar
as minhas férias no Minho a ver fenòmenos. Tanto os liboetas
como os transmontanos incluìdo o José Cid deviam ver como
os minhotos se divertem e a maneira como recebem. Viva
as Desgarradas e Can gas a Desafio. Abaixo a mentalidade
brigan na, viva a alegria. Em vez de insultar o ar sta de
baixo nìvel os transmontanos deviam responder a altura com
mùsica e uma mudança de mentalidade mais desinibida.

Anónimo (2016-05-31 22:35:36)
Ó anónimo! É assim:
Transmontanos: Senhores de Portugal e Cidadãos de 1ª
Classe;
Minhotos: Taralhoucos e cidadãos de 2ª classe;
Beirões: Mouros invejosos e cidadãos de 3ª classe;
Lisboetas e arredores para sul: Mouros, ciganos, chungas,
saloios, avéculas, caramelos e charruncos e cidadãos de 4ª
classe

vjfm (2016-06-02 09:51:50)
gostava de saber que m.... de converça é esta será que
as pessoas nao percebem que há de tudo em todo lado
mentalidade daqui mentalidade dali. cada um tem a sua
opiniao e tem todo o direito de se expressar mas nao firam
suscep bilidades e já agora tu nunca foste nem nunca serás
transmontano

vjfm (2016-06-02 10:07:12)
gostava de saber que m.... de converça é esta será que

as pessoas nao percebem que há de tudo em todo lado
mentalidade daqui mentalidade dali. cada um tem a sua
opiniao e tem todo o direito de se expressar mas nao firam
suscep bilidades e já agora tu nunca foste nem nunca serás
transmontano

eu (2016-05-30 14:43:57)
Ó anónimo burro, pega esta:
Bragança é um dos quatro municípios mais inteligentes do
país

� No cias do Nordeste � 1 ano atrás � Bragança, Região

U
m recente estudo colocou Bragança como um dos quatro
municípios mais inteligentes do país a nível da implemen-
tação de estratégias e projetos que fomentam a mobilidade,
a eficiência energé ca e os serviços inteligentes.

Cidade de Bragança
O estudo foi conduzido pela IDC e Nova IMS e fez a análise de
50 municípios de acordo com 47 indicadores que pretendem
dar indicadores sobre os níveis de implementação de tec-
nologias e par lha de dados digitais nas cidades portuguesas,
“smart ci es” 2015.

Bragança lidera o ranking nacional de municípios inteligentes
juntamente com Lisboa, Oeiras e Porto.

Neste estudo foram iden ficados três grupos de municí-
pios “inteligentes”, classificados como “Top”, “Compe dores”
e “Seguidores”. Enquanto Lisboa, Oeiras, Porto e Bragança
compõem o primeiro grupo, os municípios de Guimarães,
Coimbra, Viana do Castelo, Barcelos, Cascais, Aveiro, Oliveira
de Azeméis, Matosinhos, Leiria, Faro, Braga, Évora, Funchal,
Valongo, Loulé fazem parte do grupo dos “Compe dores”.

Temos em Arquivo 7077
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DESCOBRIR TRÁS-OS-MONTES

GOSTAVA DE VER AQUI ANUNCIADO O SEU NEGÓCIO?
Registe-se na plataforma Descobrir Trás-os-Montes �

Em comunicado citado pela edição online da revista Ex-
ame Informá ca, Gabriel Coimbra, Diretor Geral da IDC
Portugal, considera que “este estudo retrata a situação atual
no território nacional, assim como analisa as principais com-
ponentes necessárias para os municípios evoluírem os seus
modelos de gestão e de desenvolvimento, bem como esta-
belecerem a base de um futuro mais inteligente e sustentável”

susana carvalho (2016-05-30 19:06:38)
Deves ser amante do jc

Anónimo (2016-05-31 22:18:16)
É verdade que o po é não só um "enterteiner" de 3ª classe,
mas também um chungoso dos bairros lisboetas (leia-se
pessoa sem os valores civilizacionais do ocidente nem qual-
quer iden dade cultural com os mesmos, mas sim com os
mouros do norte de África), mas o problema não é só dele. É
pertença de toda a chungaria um pouco por todo o país, mas
principalmente a sul do rio Douro e que se instalou em todas
as estruturas da sociedade, principalmente nas ins tuições
polí cas: anarcas, comunas, maçónicos, sornas, invejosos,
vígaros, parasitas da sociedade, loucos, etc. e o resultado é
evidente: o país arrasta-se na lama há já vários séculos...

Pifou (2016-05-30 07:17)

| Hélio Bernardo Lopes | Estou firmemente convencido
de que a grande maioria dos portugueses, gente que
procura trabalhar, sobreviver e mul plicar-se, terá já

percebido o estado de desnorte e de loucura que vem
a ngindo o mundo. E também que o que se diz num dia,
logo no imediato se pode vir a desdizer. Tornou-se uma
regra de periodicidade diária.

Sendo isto uma realidade que se nos impõe, natu-
ralmente que os portugueses terão já percebido que o
caso dos Papeis da Mossack Fonseca simplesmente pifou.
Tudo não passou de uma montanha que pariu um rato.
Não por não ser tudo aquilo uma realidade posta em
prá ca pelos poderes do mundo, mas porque os povos,
como se vê, não têm o poder de delegar em alguém o
encargo de levar a cáfila de criminosos em jogo à barra
do tribunal.

Este caso dos Papeis da Mossack Fonseca teve o
mérito de mostrar que a democracia não passa de
mera forma sem conteúdo. E também o de pôr a nu a
cabalíssima fraqueza das máquinas da Jus ça. Por fim,
a clarificação de que tudo isto sempre se passou por via
do apoio dado pelo poder polí co, esteja ele onde es ver.

Infelizmente, a grande comunicação social sai desta
brincadeira dos Papeis da Mossack Fonseca pela porta
baixa, porque se mostrou completamente incapaz de
realizar o que, às parangonas, por aí andou a alardear.
Ora, tal como muito bem referiu Paulo Morais, a maioria
dos envolvidos nos Panama Papers são polí cos, pelo
que, apesar de estarem iden ficadas, neste escândalo,
246 en dades com ligações ao nosso país, não foram
ainda revelados os nomes dos polí cos portugueses
envolvidos. Bom, é a eviden ssima realidade.

Por fim, é essencial recordar que também foi anun-
ciada a existência de jornalistas, até pagos por gente que
por estas bandas teve muita riqueza e poder. E então?
Ah, nada! Até porque, no ir da volta, ainda se correria o
risco de vir a estabelecer algum pagamento por gente das
secretas, portuguesas ou outras, a jornalistas e polí cos
da nossa praça.

Um dado é certo: o caso dos Papeis da Mossack
Fonseca simplesmente pifou, pelo que deve agora o
leitor procurar perceber o que, com elevada probabili-
dade, terá estado a montante deste fracasso cabal. De
resto, nada disto teve um ínfimo de importância, porque
de há muito se sabia ter de ser esta a realidade. Pois não
estávamos nós a viver acima das nossas possibilidades?
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Fes val Literário de Bragança (2016-05-30 08:13)

De 1 a 4 de junho realiza-se em Bragança, nas salas
de exposição do Centro Cultural Municipal Adriano
Moreira O Fes val Literário de Bragança, que este ano
recebe escritores como Rentes de Carvalho e Sérgio
Godinho, entre outros.
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Restauro do Cadeiral da Sé de Miranda do
Douro nomeado para os Prémios APOM 2016
(2016-05-30 08:41)

A intervenção de restauro do Cadeiral da Sé de Miranda
do Douro está nomeada para os Prémios APOM 2016,
na categoria Prémio de Intervenção de Conservação e
Restauro. Os galardões vão ser entregues no próximo
dia 3 de junho.

O restauro do Cadeiral da Sé de Miranda do Douro
decorreu entre finais de 2014 e início de 2015, sendo
uma intervenção incluída no projeto mais amplo de
requalificação da Sé de Miranda do Douro.
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Recorde-se que o restauro do Cadeiral implicou que
o mesmo fosse integralmente desmontado e levado para
tratamento em atelier, por parte da empresa Detalhe,
com sede em Lisboa, sendo apenas alguns dos elementos
tratados no próprio local.

PUB
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Tal facto ficou a dever-se, por um lado, ao estado de
degradação do mesmo, e por outro, à necessidade de
acesso a meios de tratamento auxiliares, condições e
equipamentos necessários para o tratamento de material
desta natureza.

A intervenção, realizada no âmbito do projeto Rota
das Catedrais no Norte de Portugal, foi coordenada pela
Direção Regional de Cultura do Norte, contando com o
apoio do Município de Miranda do Douro e da Diocese
de Bragança-Miranda.

Sobre os Prémios APOM
A Associação Portuguesa de Museologia, também
conhecida como APOM, tem por principal finalidade
agrupar os profissionais de museologia ou ins tuições
equiparadas a museus segundo os critérios estabelecidos
pelo ICOM, no seu Estatuto.

Tem ainda como obje vos promover o conhecimento da
Museologia e dos domínios cien ficos e técnicos que a in-
formam, nomeadamente através de reuniões e visitas de
estudo, conferências, exposições e publicações e realçar
a importância do papel desempenhado pelos museus e
pela profissão museológica em cada comunidade e entre
povos e culturas.

Todos os anos a APOM atribui Prémios com o obje-
vo de incen var e premiar a imaginação e a cria vidade

dos Museólogos portugueses e o seu contributo efe vo
na melhoria da qualidade dos museus em Portugal,
sendo também uma forma de dar visibilidade ao que de
melhor se faz no âmbito da museologia.
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1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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VII Certame de Teatro Escolar “Ar stas do
Douro” aconteceu em Freixo de Espada à Cinta
(2016-05-30 08:53)

O Auditório Municipal de Freixo de Espada à Cinta foi
o palco de uma semifinal do VII Certame de Teatro
Escolar “Ar stas do Douro” organizado pela Agrupación
Europea de Cooperación Territorial Duero – Douro.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/certameteteatrofreixo.
html
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A concurso es veram quatro peças, a saber: “Doutor só
de garganta” do Agrupamento de Escolas de Freixo de Es-
pada à Cinta; “LA Sentencia de Salomón” da Escola Básica
de Sendim; “A Bruxinha Boa” da Escola B/S Tenente
Coronel Adão Carrapatoso de Vila Nova de Foz Côa; e “O
cliente tem sempre razão” do Externato Secundário do
Soito, das quais apenas duas passaram à final a realizar
no mês de junho.

O júri de quatro elementos, composto por um pro-
fessor de cada escola acima referidas, e que não podia
votar na sua escola, escolheu a peça “A Bruxinha Boa” e
o “Cliente tem sempre razão” para passarem à final.

Após a divulgação dos vencedores, e da entrega de
prémios a todos os par cipantes, teve lugar a peça
convidada “Cabaret” protagonizada por professores e
alunos da IES Ramos del Manzano de Vi gudino.

O certame de teatro escolar “Ar stas do Douro” tem
como grande obje vo aproximar as escolas que fazem
parte da comunidade AECT DUero Douro, e promete
voltar para o ano com mais peças, e mais a vidades junto
da comunidade estudan l.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
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Bragança recebe a primeira Feira de Ciências
(2016-05-30 14:54)

A Praça do Município, na cidade de Bragança, vai
receber entre os dias 1 e 4 de junho de 2016 a primeira
Feira de Ciências. A inicia va é uma organização do
Centro Ciência Viva de Bragança.

Esta feira é realizada em parceria com a Câmara Munic-
ipal de Bragança, o Ins tuto Politécnico de Bragança,
os Agrupamentos de Escolas de Bragança e Vinhais, os
colégios de Bragança, o IEFP, a Escola Profissional Prá ca
Universal e as Associações ALDEIA, ZOELA e APTRAN.
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Os obje vos, sublinham os organizadores, é es mular
o interesse pelas ciências na comunidade escolar; apre-
sentar diversas a vidades cien ficas produzidas pelos
alunos; despertar a curiosidade cien fica, incen vando
os alunos à u lização da metodologia cien fica; es mular
os estudantes e a comunidade civil a formular questões
cien ficas baseadas na realidade quo diana vivenciada
e melhorar as aprendizagens no seio das comunidades
escolares.

Por outro lado, a Feira da Ciência também pretende
oferecer à comunidade civil a oportunidade de conhecer
o trabalho experimental realizado pelas escolas e Associ-
ações locais.
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"Galandum Galundaina e Roberto Leal vão dar voz
ao orgulho de ser transmontano" (2016-05-30 16:23)

Galandum Galundaina e Roberto Leal vão dar voz ao
orgulho de ser transmontano. O grupo de música tradi-
cional que se tem destacado no panorama da música de
qualidade que se faz na região e no país, e o conhecido
e internacional cantor conterrâneo dos transmontanos
e dono de imensos sucessos discográficos, Roberto Leal,
subs tuem José Cid na Festa da Cereja em Alfândega da
Fé, cujo concerto foi cancelado pelo município depois de
instalada a polémica com o cantor da Chamusca.

Galandum Galundaina. Foto: Site do grupo "Face à re-
cente polémica gerada pela divulgação, através das redes
sociais, de declarações proferidas por José Cid sobre os
transmontanos, a Câmara Municipal de Alfândega da
Fé decidiu, por unanimidade, cancelar o espectáculo de
José Cid na Festa da Cereja de Alfândega da Fé, agendado
para o dia 11 de junho, às 22h30, no âmbito da Festa
da Cereja, que se realiza nesta vila transmontana entre
9 e 12 de junho", refere um comunicado da autarquia
endereçado às redações dos jornais.
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"Não querendo alimentar mais polémicas, fomentar
ódios ou comportamentos radicais, o Município entende
não estarem reunidas as condições de segurança para a
realização do referido espetáculo. No entanto, não pode
deixar de manifestar o seu profundo desagrado e estu-
pefação face aos comentários do cantor. O Município
considera as referidas declarações lamentáveis e infelizes,
fruto do preconceito e de ignorância sobre a história e
as gentes de Trás-os-Montes", refere Berta Nunes no
mesmo comunicado.

Os responsáveis pelo município de Alfândega da Fé
dizem lamentar "profundamente esta situação, agrade-
cendo a compreensão de todos/as e torna público que
já tomou todas as diligências para garan r o espetáculo
musical de dia 11 de junho. Os Galandum Galundaina e
Roberto Leal, transmontanos que amam Trás-os-Montes,
vão atuar na Festa da Cereja, subs tuindo, assim, José
Cid".

Roberto Leal Mas o assunto ainda não está completa-
mente encerrado já que "a autarquia está a ponderar
processar José Cid pelos danos de imagem que são con-
sequência direta das suas declarações. O Município toma
boa nota dos pedidos de desculpas públicas do cantor,
mas tal não anula os constrangimentos provocados", refe
re o mesmo comunicado assinado pela presidente Berta
Nunes.
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"A Festa da Cereja de Alfândega da Fé é uma das mais
an gas festas temá cas do Nordeste Transmontano.
É espaço de valorização e promoção do território e
afirma-se como momento de celebração da cultura
e iden dade local e regional. De 9 a 12 de junho o
concelho transmontano vai estar em festa e é assim
que vai acontecer. Vamos con nuar a celebrar e com
muito orgulho aquilo que de melhor Alfândega da Fé e
Trás-os-Montes têm para oferecer: os produtos locais, a
hospitalidade, a genuinidade e força trabalhadora das
suas gentes, as suas tradições e cultura", salienta Berta
Nunes.

Os responsáveis pelo municipio apelam ainda para
que a população transmontana se junte em Alfândega,
de forma a que com os Galandum Galundaina e Roberto
Leal, no dia 11 de junho, na Festa da Cereja de Alfândega
da Fé, se celebre "o orgulho de sermos transmontanos!".

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
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ROSALIA (2016-05-30 21:22:14)
mt boa no cia esse sim vai ser 1 grande show

Filandorra com contos e recontos por todo o inte-
rior (2016-05-31 17:56)

A Filandorra arrancou ontem em Vila Pouca de Aguiar
com a Semana da Criança, uma inicia va que vai levar
a um universo de mais de duas mil crianças do Interior
Norte, entre os dias 30 de Maio e 06 de Junho, contos
e recontos infan s num total de onze espectáculos de
escritores de referência da literatura infanto-juvenil
como António Mota, António Torrado, Irmãos Grimm e
Luísa DaCosta.

Depois de na semana passada ter estado nos palcos de
Anadia e Peso da Régua, num total de seis representações
para cerca de mil crianças, o espectáculo Grilo Verde de
António Mota sobe hoje ao palco do Cine-Teatro de Vila
Pouca de Aguiar para mais de 300 crianças do 1º ciclo e
Jardins de Infância daquele Concelho que vão descobrir
a história de um grilo espantoso que vive numa horta
onde só existem grilos pretos… mas este grilo é diferente:
é verde e sabe assobiar…modinhas! Trata-se de uma
história que faz reflec r sobre o direito à diferença,
recuperando os conceitos da horta e do verde, num forte
apelo à natureza.
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Na quarta-feira pelas 10h30 o espectáculo sobe ao palco
do Auditório da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues
em Alfândega da Fé para festejar com cerca de 250
crianças o Dia Mundial da Criança. Estreado em 2007, a
46ª produção da Companhia conta com a encenação de
David Carvalho, que recupera os conceitos de horta e
verde, num forte apelo à natureza, centrando a história
não só no Grilo Verde mas também no Tio Manuel Liró
que cul va uma linda e verde horta.

Na terça-feira, dia 31 de Maio, e a convite do Pelouro da
Educação da Câmara Municipal de Vila Real, a Filandorra
par cipa na III Mostra Escolar do Concelho de Vila Real
com a História do Macaco de Rabo Cortado, uma fabulosa
história escrita por um dos mais importantes autores da
literatura infan l portuguesa, António Torrado. Pelas
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10h00, na Praça do Município, o público infan l vai
conhecer a história de um macaco mariola, que anda de
bata e sacola, como se fosse para a escola. Mas não vai.
É tudo a fingir… apenas anda de local em local a arranjar
confusão, e como tem um rabo que sobra da bata, muito
comprido e retorcido, decide cortá-lo.

As malandrices do Macaco de Rabo Cortado vão es-
tar também no Concelho de Valpaços, no dia 02 de Junho,
quinta-feira, para todas as crianças da rede escolar
daquele Concelho com duas sessões agendadas no
Centro Cultural Luís Teixeira e uma sessão a ter lugar na
Sede da Banda de Música de Carrazedo de Montenegro.
Na sexta-feira este espectáculo infan l sobe ao palco do
Auditório do Centro Cultural de Vila Nova de Foz Côa
pelas 10h30 e 14h30.

A Semana da Criança termina na próxima segunda-
feira, dia 06 de Junho, com o “regresso” da Filandorra
a Vila Real para duas representações muito especiais.
Assim, e pelas 10h30 a Companhia vai ao encontro de
todas as crianças que frequentam o pré-escolar e 1º
ciclo do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus no
Parque Corgo com o espectáculo Os Músicos da Aldeia,
baseado no conto infan l de autoria dos Irmãos Grimm
“Os Músicos de Bremen”. Com base na história de quatro
animais, o burro, o cão, o gato e o galo que velhos e
cansados, decidem fugir dos seus donos (que os queriam
matar) e par r para a cidade para integrarem a Fanfarra
Municipal… os actores/contadores e público reflectem
em conjunto sobre a velhice e a sua marginalidade, e cel-
ebram o valor da amizade e a importância de ter amigos,
num espectáculo que assinala o Dia do Agrupamento.

À tarde (14h30) a Filandorra vai ao encontro dos
alunos do 1º ciclo e Jardim de Infância das aldeias de Vila
Seca, Vilarinho da Samardã e Gravelos que integram o
Agrupamento de Escolas Diogo Cão, com o espectáculo
Rober ces de Luísa DaCosta. Transformar um dia sem
escola numa festa é o mote deste espectáculo que dá a
conhecer às crianças os fantoches que noutros tempos
eram a atracção muito ansiada nas festas e romarias, e
que Luísa DaCosta recriou na obra Rober ces. Actores
e as marionetas de luva envolvem-se nas histórias d’A
Carochinha e O Freguês Caloteiro, num espectáculo em
que as crianças par cipam ac vamente.

O programa da Semana da Criança inclui ainda a ap-
resentação final da Oficina de Teatro desenvolvida com
a Direcção Ar s ca da Filandorra através da prestação

da actriz Helena Vital e a coordenação técnica de Pedro
Carlos, “Nós e o Teatro” do Departamento de Educação
Pré Escolar do Agrupamento de Escolas Diogo Cão com
a drama zação do conto dos Irmãos Grimm A Branca de
Neve e os Sete Anões no Grande Auditório do Teatro de
Vila Real no dia 02 de Junho, pelas 15h00, para todas as
crianças da educação Pré- Escolar do Agrupamento.

A Semana da Criança é uma inicia va anual desen-
volvida pela Filandorra – Teatro do Nordeste para
assinalar na região do interior norte o Dia Mundial da
Criança com espectáculos de vários autores da literatura
infan l, e que expressa o entusiasmo e vitalidade da
Companhia em fazer e levar o teatro ao público escolar,
afirmando-se na região como en dade ar s ca de
destaque na formação de novos públicos para o teatro
com o apoio das Câmaras Municipais da região que
integram a Rede Protocolada.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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1.6 June

Interpretações (2016-06-01 07:24)

| Hélio Bernardo Lopes | Na edição de ontem de certo
diário nacional no ciava-se que Rosário Teixeira, procu-
rador que tem em mãos a Operação Marquês – e outras
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–, correria perigo de vida. E completava-se a no cia
com o facto desta es ma va – ou informação? – ser
proveniente do SIS.

Bom, esquecendo o caso Carvalhão Gil (e mesmo
outros), tal não se cons tui num acontecimento impos-
sível. Basta ter presente o que se deu com diversos juízes
franceses, italianos e espanhóis, e logo se percebe que,
ao menos teoricamente, tal nada tem de acontecimento
impossível.

Mais estranho, mesmo em Portugal, é tal informação
ser proveniente do SIS e surgir publicada num diário
nacional. Se já exis am dúvidas sobre ins tuições
diversas no domínio da Jus ça, vir agora a público uma
suposta informação do SIS, haverá de convir-se, é algo
um pouco risível. Para mais na sequência dos casos que
vêm envolvendo a nossa comunidade de informações.
Ou será que tal informação poderá nunca ter do lugar?

Se o leitor pensar um pouco sobre esta no cia, talvez
seja levado a concluir esta pergunta: a quem poderá
beneficiar esta no cia? Então, se se no cia tal infor-
mação, admi ndo ser verdadeira, será porque alguém
a ser averiguado por Rosário Teixeira pretenderá parar
a averiguação contra si existente. Esse alguém, de um
modo rápido, terá sempre de ser iden ficado com a área
polí ca. É uma primeira conclusão possível.

Mas admita-se agora que a no cia não corresponde
a uma realidade material substan va. Tal terá de sig-
nificar que a mesma poderia ter do a sua origem numa
das partes a ser inves gada na área polí ca. É uma outra
conclusão possível. Mas poderia, por igual, ter a sua
origem na zona que procede à inves gação do que está
a ser averiguado. Ou, por fim, em alguém com certa
finalidade que não será di cil de perceber.

Quem acreditar no primeiro destes três cenários,
facilmente concluirá que poderá estar a haver algum
risco de surgirem acusações, porventura seguidas de
condenações. No segundo cenário, a situação poderá
ser inversa: percebendo-se que só com dificuldade se
conseguirão operar acusações e mais ainda condenações,
lança-se esta no cia, que bem poderá servir de suporte
futuro para falhadas inves gações.

Por fim, o terceiro cenário. É o mais complicado de
analisar, dado que quem o pudesse ter operado teria
obje vos di ceis de es mar sem mais. Um desses

obje vos – e a quantos o mesmo conviria? – poderia ser
o de, calma e pacatamente, ir alimentando a fornalha
informa va ora acesa com novos dados, mas de molde
a a ngir o atual poder governa vo. E, tal como em
três casos italianos, com men ras de todo o calibre.
Um calibre tal que levou mesmo a suicídios, com o tal
arrependido a contar mais tarde que tudo o que dissera
eram men ras.

Quase com toda a certeza, esta no cia de ontem
vai con nuar a desenvolver-se, não sendo impossível
este meu úl mo cenário. Procure quem se encontra
pelos cabelos com o atual Governo, e logo perceberá
que o Governo de António Costa está hoje, em mui
boa medida, como Francisco Sá Carneiro se encontrava
quando foi assassinado: uma imensidão de interesses
poderosos contra si. E sabe o que lhe digo? Temos o tal
Estado de Direito Democrá co e Social!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Entram hoje em vigor as regras da carta por pontos
(2016-06-01 08:31)

Um estudo realizado pela Direct (Seguro Directo) junto
dos seus clientes revela que a maioria dos inquiridos (72
por cento) sabe que as novas regras da carta por pontos
entram em vigor a 1 de junho, mas desconhecem as
principais alterações.
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Quando ques onados sobre o que acontece se o con-
dutor es ver três anos sem cometer infrações graves
ou muito graves, 58 por cento não sabe que há uma
bonificação de três pontos.

Os resultados do estudo da Direct indicam que 55
por cento dos inquiridos não sabe que, regra geral, uma
contra ordenação grave implica a perda de dois pontos, e
51 por cento desconhece que se for autuado a conduzir
sob o efeito de álcool e se for considerada uma contra
ordenação grave perderá três pontos.
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Mais de metade dos inquiridos (68 por cento) não sabe
que uma contra ordenação muito grave implica a perda
de quatro pontos. Se a contraordenação muito grave
for por excesso de velocidade dentro das zonas de
coexistência o número de pontos perdidos sobe para
cinco. Contudo, apenas 32 por cento conhece esta regra.

A maioria dos inquiridos (61 por cento) não sabe
que a falta a uma ação de formação em segurança
rodoviária, sem jus ficação, implica a cassação da carta
de condução. E, 16 por cento não sabe que se perder
todos os pontos fica sem carta de condução. Ao invés,
apenas 22 por cento não sabe que com três ou menos
pontos os infratores

[post _ad]

são obrigados a realizar prova teórica do exame de
condução.

Três terços dos inquiridos revelou conhecer que se
ver cinco ou menos pontos tem de frequentar uma

ação de formação em segurança rodoviária. A quase
totalidade dos inquiridos (96 por cento) sabe que quando
a carta entrar em vigor não necessita de fazer nada e que
este novo regime se aplica a todos os condutores (95 por
cento). A maioria (73 por cento) tem conhecimento que
lhe são atribuídos automa camente 12 pontos.

Sandra Móas, diretora-coordenadora da Direct (Se-
guro Directo) refere que “é essencial que os condutores
sejam informados e sensibilizados para o novo regime

que está prestes a entrar em vigor, sob pena de poderem
vir a ser surpreendidos com a necessidade de formação
de segurança rodoviária, realização de prova teórica do
exame de condução ou até mesmo cassação da carta de
condução.”

A Direct sinte zou e está a divulgar junto da sua
carteira de clientes as principais alterações, de um
modo simples e direto, disponibilizando ainda em
www.segurodirecto.pt uma infografia sobre o tema. O
estudo sobre o conhecimento acerca do novo regime
da carta de condução por pontos foi realizado através
de inquérito online, junto dos clientes da Direct (Seguro
Directo) em maio de 2016. Das 1955 respostas válidas,
76 por cento são de homens, a maioria tem entre os 26 e
os 55 anos.

Sobre a Direct
A Seguro Directo, também conhecida como Direct, tem
uma equipa de especialistas que presta serviços aos seus
clientes através de novos canais. Pertencente ao Grupo
Ageas, a Direct transforma a complexidade em soluções
rápidas e simples, através de uma aposta na melhor
combinação entre os seus colaboradores e a tecnologia.
Com mais de 18 anos de experiência é uma companhia de
seguros que simplifica produtos, processos e apresenta
soluções. Para mais informações, visite segurodirecto.pt

Sobre o Grupo Ageas
A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado
em Bruxelas, com 190 anos de experiência e presente
em 13 países da Europa e da Ásia, propondo soluções
de seguros de Vida e Não Vida a milhões de Clientes
Par culares e Empresas. Figura entre os maiores grupos
seguradores europeus e reportou em 2015 um volume
de negócios de 29.8 mil milhões de euros (em 100 %) e
um rácio de solvência II de 182 %. Faz parte da Euronext
de Bruxelas e está incluída no índice BEL20.
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Carviçais promove mais uma "Rota da Cigadonha".
(2016-06-01 08:43)

Realiza-se no próximo dia 5 de Junho, Domingo, a ter-
ceira edição do Percurso Pedestre "Rota da Cigadonha".
A concentração realiza-se às 10h00 junto à Escola
Primária de Carviçais.

O percurso tem uma extensão de cerca de 8 km, de difi-
culdade média e com a duração prevista de duas horas.
Trata-se de um percurso circular que passa por lugares
emblemá cos como a Calçada do Carvalhal, Canelha das
Lagas, Bouça das Almas, Castro da Cigadonha, Cigadonha,
Calçada da Cigadonha, Fraga da Lage, Fonte do Prado e
novamente Ecopista. Locais estes que fazem parte da
história e das tradições de Carviçais.
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Durante a caminhada haverá ainda tempo para observar
as paisagens e visitar alguns dos ves gios históricos e
arqueológicos existentes como as Calçadas do Carvalhal
e da Cigadonha e o Castro da Cigadonha.

No final haverá um almoço convívio para todos os
par cipantes. A inicia va, realiza-se este ano pelo ter-
ceiro ano consecu vo, inserido na comemoração do Dia
Mundial do Ambiente, da responsabilidade da Junta de
Freguesia de Carviçais com o apoio da Câmara Municipal

de Torre de Moncorvo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até ao
dia 3 de Junho, às 12 horas, na Junta de Freguesia de
Carviçais ou na Secção do Desporto da Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo.
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Noite de fados animou fim de semana dedicado ao
bacalhau (2016-06-01 08:57)

No passado sábado o Auditório Municipal de Freixo de
Espada à cinta encheu para mais uma Grande Noite de
Fados.
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IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/fadosfreixo.html
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No palco esteve a fadista Dina, acompanhada na guitarra
portuguesa por Tiago Santos, e à viola por João Paulo
Correia. O público acompanhou a fadista do início ao fim
do concerto, cantando e batendo palmas.

O concerto da fadista Dina esteve inserido nas Jor-
nadas Gastronómicas do Bacalhau, uma inicia va da
autarquia, que se realizou ao longo de todo o fim de
semana nos restaurantes locais.

Sara Alves
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Macedo de Cavaleiros com plano de inves mentos
na reabilitação urbana superior a 10 milhões de Eu-
ros (2016-06-01 09:18)

O obje vo é promover a reabilitação urbana da cidade
de Macedo de Cavaleiros. O programa de inves mentos
ascende a cerca de 10,6 Milhões de Euros, financiados
em 85 % por fundos comunitários.

O Mercado Municipal é um dos espaços a reabilitar O
Presidente da Câmara Municipal, Duarte Moreno, assinou
esta terça-feira o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU) que irá modelar os inves mentos durante
os próximos 5 anos.
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A cerimónia pública de assinatura decorreu no Eu-
roparque de Santa Maria da Feira, com a presença dos
Ministros do Ambiente, João Pedro Matos, e do Planea-
mento e das Infra-Estruturas, Pedro Marques. As 105
cidades de referencia assinaram os respe vos acordos de
financiamento europeu.

O PEDU de Macedo de Cavaleiros apresenta-se como
um “documento prioritário para a coesão social, essen-
cial para o desenvolvimento territorial e crescimento
económico”, defende Duarte Moreno. Definido no
âmbito do quadro de apoio da União Europeia, Portugal
2020, o plano de inves mentos é, para o autarca, “fun-
damental para a regeneração urbanís ca, reforçando as
condições de atra vidade do território, transformando
Macedo de Cavaleiros como uma melhor cidade para
viver e trabalhar, no horizonte temporal de 2020”, explica.

Este documento abrange as áreas de regeneração
urbana, mobilidade sustentável e integração das co-
munidades desfavorecidas, com um financiamento
comunitário de 9 Milhões de Euros. “Foi uma negociação
di cil, num período longo, mas conseguimos garan r um
extraordinário financiamento, ao nível dos municípios
com melhores verbas”, garan u o autarca.

As prioridades de inves mento estabelecidas no PEDU
são a construção do Parque Urbano; requalificação do
Mercado Municipal, da Rua Eça de Queiroz e Gil Vicente;
a criação de uma rede de interfaces para transporte
regional, de um serviço de transporte a pedido para as
zonas de menor densidade no concelho e reabilitação do
edificado e espaço público do Bairro de São Francisco.
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Anunciado o segundo Encontro de Associações do
Vale do Douro em Tabuaço (2016-06-01 15:10)

A vila de Tabuaço recebe no próximo dia 18 de junho o II
Encontro de Associações do Vale do Douro. Trata-se de
um evento organizado pela Associação Vale d’Ouro em
colaboração com o Teatraço, Teatro Amador de Tabuaço
e a Câmara Municipal de Tabuaço que pretende discu r
o estado do setor.

Encontro de 2015 em Santa Marta de Penaguião Este
evento desdobra-se entre o Jardim Macedo Pinto no
Museu do Imaginário Duriense, onde se realizará uma
montra para que as associações da região mostrem o
seu trabalho e o Salão Nobre da Câmara Municipal de
Tabuaço, onde decorrerão as intervenções das personali-
dades convidadas para este II Encontro.
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Apesar dos painéis ainda não estarem completamente
encerrados, encontra-se já confirmada, no primeiro
painel a presença de João Paulo Catarino da Unidade de
Missão para a Valorização do Interior, missão criada pelo
governo para análise das questões rela vas à interiori-
dade. Ainda no primeiro painel, Paulo Costa da Confraria
das Aldeias e Aldeões de Portugal e CEO da GlobalSport
e o vice-presidente da Câmara Municipal da Régua, José
Manuel Gonçalves irão discu r o “movimento associa vo
e a interioridade” com moderação de Carlos Carvalho,
presidente da Câmara Municipal de Tabuaço.

O jornalista do Porto Canal, Bernardino Barros mod-
erará o painel referente à “importância das associações
na sociedade” onde estarão presentes representantes da
Associação Bagos d’Ouro, do Teatraço, da Zona Livre e da
AJAB.

A organização espera, pelo menos, repe r o inter-
esse e afluência registada na primeira edição deste
encontro, o ano passado, em Santa Marta de Penaguião.

As inscrições são gratuitas, mas obri-
gatórias e podem ser feitas através do site
www.encontrodeassociacoes.ascvd.pt, na Câmara
Municipal de Tabuaço, pelo e-mail geral@ascvd.pt ou
pelo telemóvel 934392617.
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Seminário aberto sobre Melhoria Con nua e
Gestão Lean (2016-06-01 20:43)

Realiza-se no próximo sábado, 4 de junho, durante a
manhã, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do
IPB de Bragança o "Seminário aberto sobre Melhoria
Con nua e Gestão Lean". O orador é José Carlos Sá é
doutorando em Engenharia Industrial, na área do Lean,
Mestre em Engenharia Industrial e assistente convidado
no Ins tuto Politécnico de Viana do Castelo.

Neste seminário, far-se-á uma introdução à filosofia
Lean, que pode ser entendido como uma abordagem à
melhoria con nua, com o obje vo de simplificar o modo
como uma Organização produz e entrega valor aos seus
clientes, reduzindo os seus desperdícios e aumentando a
flexibilidade e agilidade das operações.
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Nesta sessão serão ainda explorados exemplos prá cos
com a iden ficação de desperdícios ao longo do fluxo
de valor, com o desenho de um Value Stream Mapping
(VSM), e a iden ficação de algumas sugestões de mel-
horia, como: SMED, Andon, 5S, manutenção autónoma,
kanban, visual management e outros.

Este seminário está integrado na unidade curricular
de Gestão da Qualidade do Mestrado em Gestão das
Organizações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Ins tuto Politécnico de Bragança e é aberto à comu-
nidade local, nomeadamente a empresários, quadros e
demais interessados que nele queiram par cipar.
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Liberdade religiosa (2016-06-02 07:49)

| Hélio Bernardo Lopes | Sem especial admiração,
foi como tomei conhecimento de um movimento de
concidadãos a favor da proibição de ser criada uma
nova mesquita na zona lisboeta da Mouraria. Muito em
especial, se forem u lizados dinheiros públicos no apoio
à edificação daquela estrutura. Muito sinceramente,
não fiquei admirado.

Desde há uns bons anos que se ouve falar do dire-
ito de liberdade religiosa. Em absoluto, não é possível
pôr esta defesa em causa. Simplesmente, como este caso
da mesquita vem mostrar, as coisas da vida, mormente as
da vida em sociedade, são sempre claramente rela vas.
Num ápice, eis que de pronto surgiu um movimento
des nado a tentar que se impeça a construção da tal
nova mesquita da Mouraria.

O Estado Português, naturalmente, é laico. Em todo o
caso, existe um sen mento de raiz católica em Portugal,
embora longe de uma vivência forte e geral do magistério
da Igreja Católica. Basta falar com a generalidade dos
portugueses, e de pronto se percebe que o tal traço
de cristandade que atravessa a sociedade portuguesa é
difuso e tem uma marca própria e conhecida.

Acontece que o Estado Português sempre apoiou in-
s tuições religiosas diversas, e por razões muito variadas.
Uma realidade que, para mais depois das constantes
grandes parangonas do ecumenismo, deveria tolerar,
com toda a naturalidade, o apoio à construção de um
templo religioso, mesmo assim de modo muito parcial.
Infelizmente, o que sobreveio foi uma obje va manifes-
tação de islamofobia.

Ora, foi também sem estranheza que pude assis r à

inenarrável tomada de posição de Clara Ferreira Alves
sobre este tema, no mais recente EIXO DO MAL. Católica
conhecida, Clara Ferreira Alves – ora se diz de esquerda,
ora parece não o ser, assim como quem parece procurar
o Santo Graal –, sem argumentos minimamente válidos,
ali se nos mostrou defensora de que o apoio a dar à
construção da mesquita em causa não venha a ter lugar.
Até conseguiu compreender a tal pe ção entretanto
posta a correr!

O que esta tomada de posição de Clara Ferreira
Alves mostrou foi a real islamofobia que hoje varre
o Ocidente, logo mesmo ao nível de uma boa imen-
sidão dos seus designados intelectuais. Precisamente
os que constantemente aplaudem o Papa Francisco e
choram os refugiados criados pela má moral do Ocidente.

Fazendo lembrar a lengalenga da defesa dos Dire-
itos Humanos pela Administração dos Estados Unidos,
esta defesa dos refugiados – só conversa sem fim, claro
está – e das posições do Papa Francisco estão a servir,
em todo o caso, para mostrar que o direito de liberdade
religiosa, de facto, é mera conversa. Liberdade para
os católicos, porque para os muçulmanos o melhor é
assobiar para o lado... Simplesmente las mável.
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O AECT Duero-Douro reúne hoje em Vinhais alunos
espanhóis e portugueses. (2016-06-02 08:20)

O programa “Conhecendo-nos” vai juntar hoje em
Vinhais mais de 50 alunos com idades compreendidas
entre os 14 e os 15 anos provenientes do IES Aliste de
Alcañices e da Escola D. Afonso III de Vinhais.
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O acolhimento dos visitantes será feito logo pela manhã,
na Escola D. Afonso III de Vinhais. Em seguida, os
par cipantes visitarão o Parque Biológico situado no
Parque Natural de Montesinho. O obje vo da visita é dar
a conhecer aos alunos par cipantes a paisagem desta
região, os seus componentes naturais, a flora, fauna e
geografia, bem como as caracterís cas culturais mais
predominantes.
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O almoço terá lugar na escola anfitriã e será oferecido
pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso III de Vinhais.

Posteriormente, os alunos terão a oportunidade de visitar
as instalações da escola e o Centro de Interpretação- a
montra da cultura popular deste município.

Por volta das 16:00 horas dar-se-á por terminada a
jornada de convívio escolar.
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Criar ou quebrar hábitos: o papel do sistema endo-
canabinóide (2016-06-02 08:35)

Inves gadores descobrem o mecanismo neural através
do qual os endocanabinóides influenciam a formação
de hábitos.

No nosso dia-a-dia, estamos constantemente a alternar
entre ações intencionais e hábitos. Por exemplo, quando
ao final de um dia de trabalho guiamos o nosso carro
para um local onde nunca fomos, em vez de o levar
até casa, estamos precisamente a quebrar um hábito.
Esta capacidade de quebrar um hábito e de alternar
a nossa ação para uma do po intencional é algo que
aparece muitas vezes comprome do num conjunto de
distúrbios neuropsiquiátricos, incluindo o transtorno
obsessivo-compulsivo e a dependência. Mas como é que
este processo tão fundamental é controlado no cérebro?
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Rui Costa No ar go publicado a 26 de maio de 2016 na
[1]revista cien fica Neuron, resultado da colaboração
entre cien stas do NIH (MD, EUA), UCSD (CA, EUA), MIT
(MA, EUA), Universidade de Stanford (CA, EUA ) e do
Centro Champalimaud (Lisboa, Portugal), é revelado que
o controlo deste processo é feito ao nível da a vidade
neural numa região específica do cérebro chamada córtex
órbito-frontal (COF). Esta área do cérebro é conhecida
por contribuir para a formação de ações intencionais,
provavelmente devido à informação que é transportada
através das projeções dos neurónios que se estendem
daí até uma outra zona do cérebro, chamada estriado
dorso-medial.

Neste novo estudo é iden ficado o mecanismo molecular
endógeno através do qual o cérebro reduz o fluxo de
informação no COF, um processo que, de acordo com os
resultados do estudo, promove a formação de hábitos.
"Os nossos resultados sugerem que alterações no sistema
endocanabinóide do cérebro podem estar a funcionar
como bloqueadoras da capacidade do cérebro para "que-
brar hábitos". Por outras palavras, os endocanabinóides
funcionam como um freio no OFC, permi ndo a formação
de hábitos", explica Chris na Gremel, inves gadora na
UCSD.

Para chegar a estes resultados, os inves gadores
treinaram o mesmo rato para fazer a mesma ação, ora de
forma intencional, ora como um hábito. David Lovinger,
inves gator no NIH, explica: "Os ratos foram treinados
para executar a mesma ação em 2 ambientes diferentes,
sendo que em ambos ob nham a mesma recompensa
alimentar. A diferença era que num ambiente o rato era
induzido a desenvolver uma ação do po intencional, e no
outro a desenvolver um hábito. Com este novo protocolo

experimental foi-nos possível inves gar os mecanismos
cerebrais subjacentes à mudança de estratégias de ação."

Uma vez que a formação de hábitos está associada
a uma redução na a vidade dos neurónios do OFC e
que os endocanabinóides são conhecidos por serem
responsáveis pela redução generalizada da a vidade
dos neurónios, os inves gadores colocaram a hipótese
de que os endocanabinóides poderiam ter um papel
na formação de hábitos. Para testar esta hipótese,
eliminaram sele vamente um recetor endocanabinóide,
chamado de canabinóide po 1, nos neurónios do OFC,
e observaram que os ratos onde estes recetores nham
sido eliminados deixaram de formar hábitos.

Para Rui Costa, inves gador principal no Centro Cham-
palimaud, "O nosso trabalho revela de forma muito
clara a existência de circuitos cerebrais que funcionam
paralelamente para mediar ações do po intencional
versus hábitos, compe ndo assim pelo controlo do
comportamento. No caso de abuso de drogas, ou mesmo
em certos distúrbios neuropsiquiátricos, sabe-se que o
balanço entre ações intencionais e hábitos se encontra
afetado. Com base nos nossos resultados, o sistema
endocanabinóide pode agora ser visto como um possível
alvo para restaurar este balanço, permi ndo a quebra de
hábitos nestas situações, aliviando assim o sofrimento
associado a estes distúrbios.”

Fundação Champalimaud

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Colóquio de Educação Ambiental subordinado ao
tema “Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta
Ibérica” (2016-06-02 08:45)

No próximo dia 8 de junho, no auditório da Escola
Superior de Educação do IPB, às 10.00 horas, terá lugar
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o Colóquio de Educação Ambiental subordinado ao
tema “Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta
Ibérica”.

No próximo dia 8 de junho, no auditório da Escola
Superior de Educação do IPB, às 10.00 horas, terá lugar o
Colóquio de Educação Ambiental subordinado ao tema
“Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica”.
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A RBT Meseta Ibérica foi classificada pela UNESCO em 9
de Junho de 2015 e visa promover a conciliação entre os
ecossistemas naturais e a biodiversidade, o património
cultural e o desenvolvimento sustentável das suas comu-
nidades.

Através do reconhecimento da UNESCO, podem ser
potenciados os recursos locais através do apoio a pro-
jetos que visem a melhoria da qualidade de vida das
populações e assegurar a conservação do ambiente.

O evento é organizado pelas Comissões de Curso do
CTeSP, Licenciatura e Mestrado em Educação Ambiental
da Escola Superior de Educação, com o apoio do ZASNET-
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial. A
entrada é livre.
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Muito bem, e então? (2016-06-06 06:13)

| Hélio Bernardo Lopes | O líder do Sindicato dos Mag-
istrados do Ministério Público, António Ven nhas, surge
hoje a salientar que é frequente que os procuradores se-
jam visados e estejam sob os holofotes da imprensa. E é
uma realidade bem conhecida de todos. Basta recordar
o caso de Rosário Teixeira, sobre que ainda ontem pude
escrever.

Simplesmente, António Ven nhas vai mais longe e
diz mesmo que alguns meios de comunicação social
são controlados por alguns arguidos poderosos, que
tentam, através desses meios, deslegi mar a atuação
do Ministério Público na opinião pública ou condicionar
a sua intervenção. Sempre admi este acontecimento
altamente provável, até muito para lá de serem esses
arguidos donos dos referidos meios de comunicação so-
cial. Há mais de quinze anos que falo de uma tal realidade.

Tem toda a razão António Ven nhas quando refere
que a atuação das associações de procuradores no
espaço mediá co é determinante para a ngirmos os
nossos obje vos e dignificarmos a nossa profissão. E
também que é frequente as associações assumirem soz-
inhas os combates mediá cos contra diversos inimigos
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do Ministério Público, assegurando, quase em exclusivo,
uma defesa ins tucional da classe. Também aqui lhe
assiste toda a razão, sendo por demais evidente que a
classe polí ca foge a fortalecer o Ministério Público, nem
mesmo promovendo a sua imagem no domínio público.

Por tudo isto, é natural que no tempo que passa,
em que impera o rela vismo, os criminosos pretendem
ascender à categoria de heróis e transformar os procu-
radores em torcionários, tentando criar uma imagem
distorcida do MP na opinião pública. Sendo isto uma
realidade, a grande verdade é que tal só é possível por
via de uma obje va e militante colaboração de uma boa
parte da classe jornalís ca. E já agora: que é feito dos
Papeis da Mossack Fonseca?...

Interessante é a constatação de António Ven nhas
sobre que por todo o mundo existem situações que
obstaculizam a realização de uma inves gação criminal
na sua plenitude, precisando que em Portugal até se
consagram vários princípios para preservar a autonomia
do MP, mas, na prá ca, não são alocados os devidos
recursos, ficando assim a inves gação criminal completa-
mente dependente dos meios que o poder execu vo vai
concedendo a conta-gotas.

Sendo tudo isto uma realidade, sugiro a António Ven n-
has que leia com grande atenção a interessante obra, A
EUROPA DOS PADRINHOS. A Máfia ao assalto da Europa,
editada em Portugal pelas Publicações Europa/América.
Trata-se de uma obra séria, mas que mostra como as
próprias magistraturas, tal como gente da Igreja Católica,
vem estando ligada à grande criminalidade organizada,
mormente a originária da Sicília, mas que se espalhou
por toda a Europa, de Leste a Oeste. E é até deveras
interessante a explicação de um padrinho de do para o
facto de ter sido Toto Riina encarcerado e condenado.
Talvez António Ven nhas tenha já lido esta obra, mas
sempre vale a pena voltar a relê-la.

Por fim, esta realidade muito obje va: com um sis-
tema polí co e económico como o neoliberal, suportado
na globalização e na tecnologia, com o Estado reduzido
a mera arbitragem, a grande criminalidade organizada
transnacional só muito dificilmente poderá ser parada,
e tudo sempre, muito preferencialmente, com a tal dita
democracia, hoje reduzida a uma autên ca mascarada
de ilusão. Se temos um Estado de Direito Democrá co e
Social, o que acha António Ven nhas que nos falta? Ou
será que não temos? E que dizer deste caso do BANIF,

agora que nos está a ser dado ver o caso da família
Roque? O que falta para se poder fazer jus ça?

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Museu do Ferro recebe exposição de fotografia “
Aves do Feital” (2016-06-06 06:31)

Está patente no Museu do Ferro e da Região de Mon-
corvo de 5 de junho a 30 de setembro a exposição
de fotografia “Aves do Feital” de António Joaquim
Fernandes.

A inauguração tem lugar no dia 5 de Junho, pelas
17h00, no Museu do Ferro e da Região de Moncorvo.

António Joaquim Fernandes foi professor de Educação
Tecnológica e Vice-presidente do Conselho Execu vo
da Escola Secundária Dr. Ramiro Salgado. Atualmente
aposentado dedica parte do seu tempo à fotografia como
fotógrafo amador.
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Já dizia o Amaro da Costa: O direito à asneira é livre
(2016-06-06 06:53)

| Hélio Bernardo Lopes | Li com grande sa sfação
o recente texto de José Rodrigues dos Santos no
PÚBLICO, apesar de o reprovar – ao ar go e ao autor,
nesta matéria, se fosse arguente do tema. Li com

grande sa sfação pela completude asneirenta que
comporta e que, nos termos do que penso, não pode
ter sido debitada a não ser por gosto de brincar com
o panorama que vai hoje pelo mundo em certos setores.

Como deverá ser do conhecimento de muitos dos
leitores deste texto, José Rodrigues dos Santos tem sido
atacado ao nível da qualidade dos seus livros. Pois, eu
nunca concordei com tais tomadas de posição e ve
até já a oportunidade de escrever este meu ponto de
vista. Quase com toda a certeza, terei sido um dos
poucos defensores públicos da obra de José Rodrigues
dos Santos. Por isso mesmo, tenho-a quase toda.

De igual modo, foi com sa sfação que vi a obtenção
por José Rodrigues dos Santos do grau de doutor pela
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, onde, ao que creio, con nua a reger uma
ou mais disciplinas. Uma realidade que estando longe
de ser coisa singular, envolveu uma figura que convive,
quase diariamente, com cada um de nós.

Além do mais e ao nível da sua obra, muitos dos
seus livros explicitam o agradecimento do autor a dois
académicos da Universidade de Coimbra, por acaso
pessoas da área conservadora, embora cien ficamente
conceituadas. Uma realidade que, em boa medida,
confere às suas obras uma garan a de qualidade.

A verdade, como no-lo diz um ditado popular digno
de registo, é que não há bela sem mácula. Uma mácula
que começou a mostrar-se logo ao tempo da operação
Tempestade no Deserto, em face daquele seu es lo
muito próprio e conhecido, quase dando a entender
que estaria, para lá de certa linha de cumeadas, o
enormíssimo perigo dos homens de Saddam Hussein.
Quem vesse estado desatento, ou se caraterizasse por
alguma ignorância, até poderia conseguir imaginar que
os Estados Unidos iriam encontrar pela frente um outro
seu similar.

Aos poucos, sempre no plano da sua intervenção
jornalís ca, José Rodrigues dos Santos foi-nos surgindo
sempre em correlação posi va com os ditos ventos da
História. E como esta tem vindo a virar à direita, fruto do
horroroso triunfo neoliberal, o mesmo se tem podido ver
com o jornalista da RTP. Porventura, mera coincidência.

Já mais recentemente – uns anitos –, aí nos foi dado ver
uma das suas mais lamentáveis intervenções jornalís cas,
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em face do modo como conduziu os programas de
análise polí co-social de José Sócrates. Infelizmente,
José Rodrigues dos Santos nem sequer conseguiu antever
que estava a travar uma batalha perdida, dado que
a distância que o separa de Sócrates, em matéria de
experiência e de conhecimento polí co, é um abismo.
Perdeu.

Já depois, foi-nos dado ver o modo absolutamente
enviesado como foi cobrindo as eleições gregas: do zero
que nos ia expondo diariamente, o que nos surgiu foi
já próximo de infinito. E não duvido, por um momento
curto, que se José Rodrigues dos Santos fosse membro
de um júri que apreciasse aquele seu trabalho, mas feito
por um jovem candidato ao lugar, o viria a reprovar.
Confrangedor! Mas possível e sem grandes reações...

Até que nos surgiu este ar go recente no PÚBLICO.
Tal como um dia disse Adelino Amaro da Costa numa
entrevista televisiva, o direito à asneira é livre. Sim-
plesmente, não consigo convencer-me de que José
Rodrigues dos Santos acredite no que escreveu neste
seu texto. Tomo como mais certo que, à luz dos ventos
da História, o jornalista se resolveu a chatear a nossa
chamada Esquerda. Dentro do que conheço do jornalista,
é demasiado mau para ser verdade. Certamente por
acaso, só consigo associar este seu texto com as recentes
entrevistas de Francisco Assis.

Termino, pois, com esta minha sugestão: convide a
RTP 3 José Manuel Barata-Moura para uma conversa
a dois com José Rodrigues dos Santos, numa destas
noites. Será, com toda a certeza, um programa repleto
de interesse e muito clarificador para os portugueses
mais interessados com a História e com as Ideias Polí cas.
Eu mesmo poderia ter tentado esta ideia junto do an go
Reitor da Universidade de Lisboa, porque ontem mesmo
o fui encontrar, com neta e neto, num restaurante chinês
onde almocei. Só que eu não sou da RTP 3 e não tenho o
gosto de conhecer o nosso filósofo e homem de saber.

Termino com uma história que teve lugar ao redor
do matemá co António Almeida Costa em torno da
Teoria de Galois, ao início da década de setenta, e que
deixou um rasto historiográfico num dos vesper nos do
tempo. Perante a insistência de certo nosso concidadão,
Almeida Costa acabou, ao fim de umas boas tenta vas
– semanas –, por lhe dizer: não leve a mal, mas acho
que deve estudar um pouco mais e com mais atenção,
e leia bem os meus livros. Será que Barata-Moura viria

também a dizer algo de semelhante a José Rodrigues dos
Santos? A RTP 3 que siga o meu conselho de espectador
atento.
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5ª Edição do programa EDP Empreendedor
Sustentável amanhã em Torre de Moncorvo
(2016-06-06 08:32)

No próximo dia 7 de Junho realiza-se, no auditório da
Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo, a 5ª Edição
do programa EDP Empreendedor Sustentável.

A sessão tem início às 14h30, tendo lugar durante a tarde
a apresentação do Gabinete de Apoio ao Inves dor do
Município, testemunhos de empreendedores, apresen-
tação da rede de apoio ao empreendedor sustentável do
Sabor e um espaço para perguntas e respostas.

A ação de divulgação tem entrada livre e des na-se
a potenciais empreendedores ou empresários já esta-
belecidos. Pretende-se com este programa formar e
capacitar os empreendedores com obje vo de tornar as
suas ideias/projetos mais sustentáveis.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Miranda do Douro recebe a Final do VII Certame de
Teatro Escolar (2016-06-06 08:38)

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial
Duero-Douro (AECT Duero-Douro) realizará terça-feira,
dia 7 de junho, a final do VII Certame de Teatro Escolar
Transfronteiriço “Ar stas do Douro”.

Miranda do Douro foi o local escolhido para a realização
desta jornada acolhendo as representações teatrais no
Auditório Municipal. Pelas 10h00 terá lugar a receção dos
par cipantes e a cerimónia de boas-vindas. As atuações
teatrais começarão por volta das 10h30 com a obra "L
Sapo Concheiro” representada pelos alunos da Escola
Básica de Miranda do Douro.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Pelas 11h00 o Jardim de Infância da Santa Casa de Mo-
gadouro apresentará a peça “A História da Carochinha”.

A obra “O Cliente tem Sempre Razão” será desem-
penhada pelo Externato Secundário do Soito pelas
11h30.

E por úl mo, a obra "A Bruxinha Boa”, será interpre-
tada pelos alunos da Escola Básica e Secundária Tenente

Coronel Adão Carrapatoso de Vila Nova de Foz Côa às
12h00. Depois de terminadas as representações teatrais,
os par cipantes deslocar-se-ão até ao Jardim do Palácio
Episcopal para um almoço po piquenique.

O encerramento do Certame ficará marcado pela
entrega dos prémios de par cipação e as despedidas dos
grupos par cipantes.
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A Química do Chocolate (2016-06-06 08:47)

A química do chocolate começa nos grãos de cacau,
con nua com as reacções produzidas pela sua fermen-
tação e torrefacção, e só acaba na cristalização. Não há
dúvida, só a química nos poderia proporcionar o prazer
sublime do chocolate! O chocolate actual é o resultado
de um longo processo de descobertas, experiências e
inovação. De seguida, vamos conhecer alguns passos
importantes que o tornam tão delicioso.

A semente de cacau que é colhida do fruto está muito
longe de ter o aroma e o sabor que associamos ao
chocolate. O primeiro processo indispensável para
formação das substâncias responsáveis pelo sabor do
cacau é a fermentação destas sementes, a qual envolve
várias reacções químicas. Mas o que é importante
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reter é que é durante este processo que a proteína de
reserva das sementes começa a ser decomposta nos seus
aminoácidos cons tuintes.

O passo seguinte é a torrefacção, que permite a
evaporação da água e de alguns compostos de cheiro
e sabor desagradáveis dos grãos de cacau. Mas a ver-
dadeira maravilha química da torrefacção é a cascata de
reacções que ocorrem entre os aminoácidos formados
na fermentação e os açúcares presentes no grão. Estas
reacções dão origem aos compostos responsáveis pelo
aroma e sabor do chocolate: aldeídos, esteres, cetonas,
pirróis, e formam também os compostos que dão a cor
castanha ao grão. O…castanho chocolate!

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
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O úl mo passo em direcção às delícias do chocolate é
a cristalização. O principal responsável pela textura do
chocolate, a manteiga de cacau, pode cristalizar de seis
formas diferentes – uma propriedade designada por
poliformismo.

O polimorfismo é um arranjo diferente das molécu-
las para formar o estado sólido, mas desse arranjo
resultam diferentes propriedades sicas, como a cor, o
brilho e a temperatura de fusão.

E das seis formas de polimorfismo possíveis para o
chocolate, só uma tem as caracterís cas

[post _ad]

que os consumidores apreciam: apresenta uma super-
cie sedosa, tem uma textura suave, e derrete-se à

temperatura da língua... hummm!

Infelizmente, esta forma mais saborosa, não é a forma
mais estável, e o úl mo desafio dos fabricantes de choco-
late é garan r que o todo o chocolate cristaliza na forma
correta. Isto só é conseguido através de um ciclo de
aquecimento e arrefecimento, com temperaturas muito
controladas. Conserve o seu chocolate à temperatura
adequada para não desperdiçar os prazeres da química!

A origem do chocolate

Os primeiros ves gios da u lização do cacau datam de
600 a.C. e foram encontrados em recipientes de cerâmica
Maia. Na verdade, civilizações pré-colombianas, como
as dos maias e astecas, já trabalhavam as sementes de
cacau, torrando-as e transformando-as numa pasta à qual
adicionavam água e especiarias, obtendo uma bebida
chamada chocolatl. Esta era apenas para consumo da
nobreza, sendo oferecida aos deuses em cerimónias
religiosas. Quando, no século XVI, os navegadores
espanhóis chegam à América central, trazem a bebida
para a corte, juntamente com todo o mis cismo que
envolvia o chocolate – ao qual os nobres espanhóis
atribuíam poderes afrodisíacos, enquanto as chefias
militares acreditavam que aumentava a resistência dos
combatentes.

As origens do chocolate confundem-se, desta forma,
com a sua aura de sabor pecaminoso associado ao
bem-estar e a uma energia revitalizadora. O bilhete de
iden dade químico do chocolate pode explicar estas e
outras virtudes.

As emoções do chocolate: de novo a química
Já sabemos que é a cristalização da manteiga de cacau,
numa forma a derreter à temperatura da língua, que
confere ao chocolate a sua textura caracterís ca. Mas no
cacau podem ser iden ficados mais de 400 compostos
químicos diferentes, pelo que, nesta miríade de substân-
cias químicas, é fácil encontrar candidatos para explicar
o prazer do chocolate. Desde logo, porque grande parte
destes compostos possuem a destreza de interagir com
a química cerebral, isto é, atuam como neurotrans-
missores. Uma dessas substâncias é a fenile lamina,
provavelmente a molécula mais famosa do chocolate
por estar associada à química do amor, uma vez que
faz acelerar o ritmo cardíaco, tal e qual como quando
estamos apaixonados.

O consumo de chocolate es mula também a produção
de endorfinas no cérebro. As endorfinas são opióides
naturais, produzidos pelo organismo, responsáveis por
sensações de bem-estar e euforia. O chocolate possui
ainda canabinóides – substâncias assim designadas por
induzirem no cérebro efeitos semelhantes ao da canábis
– como por exemplo a anandamida. Este composto
degrada-se facilmente no nosso organismo, mas o
chocolate tem ainda o condão de possuir substâncias
que retardam a sua degradação.

No chocolate encontram-se também substâncias
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como o triptofano e a teobromina. O primeiro é um
aminoácido responsável pela produção de serotonina,
um neurotransmissor que induz sensações de prazer
e que interfere no estado de humor e sonolência. A
teobromina, por sua vez, é um es mulante fraco, da
mesma família da cafeína e, por esta razão, é apontada
como responsável pelo vício do chocolate.

Poderíamos con nuar a enumerar substâncias que
concorrem para o tulo de responsáveis pelo prazer e
vício em comer chocolate. No entanto, a existência de
“chocólatras” (viciados em chocolate) é muito discu da
na comunidade cien fica, uma vez que a quan dade
destes compostos numa barra de chocolate é quase sem-
pre insuficiente para provocar dependência e sensações
de prazer.

Mas, apesar do prazer em comer chocolate poder
ser tão efémero como um quadrado de chocolate na
nossa boca, já todos (com)provamos a sua boa química!

Não dê chocolate ao seu animal de es mação
A química que ajuda a compreender o prazer que sen -
mos ao comer chocolate, explica também a razão pela
qual o mesmo não deve fazer parte da alimentação dos
animais de es mação. Cães e gatos não devem comer
chocolate e a razão para esta incompa bilidade química
está na teobromina.

Este composto, que no organismo humano é facil-
mente metabolizado, acumula-se no organismo de
alguns animais - em especial nos cães, onde pode a ngir
rapidamente concentrações tóxicas. Assim, o que para
o ser humano é um es mulante fraco, no caso de cães e
gatos é um es mulante forte que pode originar arritmias
cardíacas, entre outros sintomas. Conclusão, o melhor
mesmo é guardar a caixa de chocolates toda só para si!

P

aulo Ribeiro-Claro (projecto “A Química das
Coisas”/Universidade de Aveiro)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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TendArmada: a arte no IPB (2016-06-06 09:05)

Workshops, debates, concertos musicais, a vidades de
entretenimento e diversão são as a vidades propostas
pela sexta edição do TendArmada, uma inicia va do
Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB) que pretende
envolver a cidade de Bragança e os alunos daquela
ins tuição de ensino superiro.
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Pelo sexto ano consecu vo o curso de Animação e
Produção Ar s ca (A.P.A.) do Ins tuto Politécnico de
Bragança vai realizar o evento TendArmada, inserido
na unidade curricular de Gestão de Projetos, orientada
pelos docentes Vítor Gonçalves e Leonor Afonso.

Este ano o TendArmada 2016 – Sol, irá realizar-se
nos dias 07 e 08 de junho de 2016 no Anfiteatro ao ar
livre do Ins tuto Politécnico de Bragança. O evento tem
como obje vo principal a par cipação e envolvência de
diferentes públicos, nomeadamente os alunos e docentes
da comunidade do Ins tuto Politécnico de Bragança.

O TendArmada consiste num evento mul cultural
que tem o intuito principal de aproximar a população
amante da arte e que dá a oportunidade à comunidade
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em geral de par cipar em várias a vidades.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

As autárquicas (2016-06-07 07:53)

| Hélio Bernardo Lopes | Vêm aí as eleições autárquicas
do próximo ano. O resultado destas eleições, mormente
ao nível do PS, irão determinar o futuro da liderança do
par do, mas também a con nuação, a nível adequado,
da atual estrutura da governação e do seu suporte. Uma
realidade com causas internas e externas. Tentemos,
pois, escalpelizar o que está em jogo com estas eleições
autárquicas.

Ninguém hoje duvida já de que existe no seio do PS
uma fação obje vamente ligada ao po de ação polí ca
da anterior Maioria-Governo-Presidente. Foi por ser esta
a realidade que Aníbal Cavaco Silva chegou a acreditar
que a reprovação do anterior Governo na Assembleia da
República pudesse não vir a dar-se.

Essa fação voltou a surgir ao redor da campanha
presidencial de Maria de Belém, mostrando as urnas que
a derrota de António Sampaio da Nóvoa se ficou a dever
àquela candidatura. E depois o resultado, aliás, mais que
expectável: uma derrota estrondosa. Derrota estrondosa
que também já havia a ngido a linha de António José
Seguro nas eleições que propôs quando foi desafiado por
António Costa. E a verdade é que a tal fação de direita
nunca conseguiu digerir os magros resultados que a ngiu.

À medida que o tempo foi passando, foi-se juntando a
diária derrota de nada do previsto ter do lugar. Apenas
António Galamba con nuou a escrever o que só raros
deverão ler. E o País prosseguiu o seu rumo, já agora
com um toque da esperança que havia desaparecido. O
próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não se tem
cansado, logo desde o discurso da sua tomada de posse,
de salientar que a esperança havia regressado.
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Mais recentemente, lá surgiu de novo Francisco As-
sis, sempre colocado ao lado das polí cas do PSD e do
CDS/PP, também cri cando a atual liderança do PS e de
novo renovando a sua posição contrária à atual forma
de Governo, mas a que também só raros ligarão. Em
contrapar da, perante a possibilidade de poder Portugal
vir a ser sancionado, bom, dessa fação nem uma palavra,
muito menos um protesto. Nem mesmo as recentes
palavras do líder da Comissão Europeia, sobre que a
França é a França, não sendo a lei igual para todos,
os leva a uma tomada de posição pública ao lado dos
interesses de Portugal e dos portugueses.

Significa isto, pois, que a liderança do PS tem de ter
cuidado face às eleições autárquicas que se aproximam,
não voltando a repe r os erros tremendos da anterior
eleição presidencial. Nenhum par do digno dessa
qualidade polí ca pode concorrer a eleições no meio
da balbúrdia ou do divisionismo declarado, para mais
acabando por funcionar ao serviço dos par dos ideologi-
camente adversários. Isto, pois, no plano interno do PS.

Acontece que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já
apontou essas eleições autárquicas como uma baliza,
um antes e outro depois. Um outro que poderá até
ser o mesmo que o anterior, mas desde que sejam
assumidos cuidados. De resto, nenhum observador
deixou de atribuir às palavras do Presidente da República
um valor de auten cidade, mesmo depois da explicação
re fica va que nos trouxe. Com palavras dis ntas, foi o
que antes havia referido.

Significa isto, em minha opinião, que talvez exista
vantagem em PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes
se unirem nas grandes cidades do País, criando uma
dinâmica que, também nas restantes, mostre claramente
que PSD e CDS/PP são os principais adversários dos inter-
esses essenciais dos portugueses, que o atual Governo
tem perseverado em repor. As palavras do Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa sobre o significado do resultado
das autárquicas não foram uma gaffe...
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Portugueses consideram incontornável apoiar os fil-
hos financeiramente (2016-06-07 08:17)

Para 93 % dos seniores portugueses, é importante
con nuar a ajudar financeiramente os filhos, mesmo
depois destes já terem saído de casa.

Depois da saída dos filhos de casa, a solidariedade famil-
iar con nua. De acordo com a nova edição do Observador
Cetelem do Consumo, os portugueses são, a par dos
espanhóis e franceses, os seniores europeus que mais
consideram importante apoiar os filhos. A percentagem
de pais portugueses que acha incontornável con nuar a
dar apoio financeiro chega aos 93 %, uma percentagem
significa vamente acima da média registada nos 13
países analisados (68 %).
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Portugueses entre os mais preocupados com situação
dos filhos
Com 88 %, os seniores portugueses estão entre os que
mais se preocupam com a situação profissional e pessoal
dos filhos e netos, sendo apenas ultrapassados pelos
espanhóis (92 %). A média europeia é consideravelmente
mais baixa, situando-se nos 64 %.

A preocupação face ao futuro das gerações mais
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jovens varia em função da situação económica dos
diferentes países. Os portugueses, espanhóis, italianos
e franceses dizem-se “muito preocupados”, enquanto os
alemães e britânicos revelam-se mais serenos.

Para Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do
Cetelem, «não é de estranhar que, em Portugal e em
Espanha, os pais se mostrem mais preocupados com a
situação financeira e pessoal dos seus filhos. Trata-se
de dois países onde a entrada na vida a va é bastante
mais di cil e onde as taxas de desemprego são muito
elevadas, especialmente entre os jovens. Naturalmente
que esta tendência também reflete caraterís cas dos
próprios povos e os da europa do sul são conhecidos pela
proximidade à família.».

Maioria dos seniores ajudam no pagamento das despe-
sas correntes
Perto de 80 % dos seniores europeus dão apoio fi-
nanceiro, ocasional ou regularmente, aos seus filhos
ou netos. Detalhadamente, 63 % ajudam os filhos a
financiar as despesas correntes e 56 % colaboram na
compra de bens de equipamentos. Mais de metade dos
seniores europeus (52 %) contribuem para a poupança
dos seus filhos e 38 % ajudam a fazer face às despesas de
alojamento.

[post _ad]

«Estes números demonstram que os seniores têm um
elevado peso no consumo da Europa, uma vez que
ajudam nas compras do quo diano de outras gerações.
Ou seja, para além do seu peso direto no consumo,
contribuem ainda com ajudas financeiras nas despesas
de toda a sua família», explica Diogo Lopes Pereira.

Para as análises e previsões deste estudo foram in-

quiridos 10.673 europeus com amostras de, pelo menos,
800 indivíduos por país, das quais pelo menos 275 com
idades entre os 50 e os 75 anos. O inquérito, feito através
da Internet, realizou-se em 13 países: Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido,
Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia e Roménia.
Os inquéritos foram realizados entre 2 de novembro e
4 de dezembro de 2015 pelo Observador Cetelem, em
parceria com a sociedade de estudos e consultoria BIPE,
com base num inquérito barométrico conduzido pela
TNS Sofres.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.
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Cultura ibérica influenciou a Europa há 5000 anos
(2016-06-07 08:28)

As inovações e a cultura ibéricas, sobretudo lusitanas,
marcaram a Europa há quatro e cinco milénios. Pedro
Soares, do Centro de Biologia Molecular e Ambiental
da Universidade do Minho, quer confirmar esta teoria
num projeto que inicia este mês e envolve, até 2019,
parcerias com arqueólogos, antropólogos, linguistas e
gene cistas de Huddersfield (Inglaterra), Pavia (Itália),
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San ago de Compostela (Espanha), Porto e Algarve.

Gene cista Pedro Soares

[1]

“No final da Pré-História surgiu na Estremadura por-
tuguesa a cultura campaniforme, associada a recipientes
com a forma de sino inver do, novos objetos, técnicas
avançadas e comércio à distância. Este povo terá pro-
tagonizado uma onda de migração para o resto da Eu-
ropa, influenciando-a significa vamente no seu desen-
volvimento económico, social e cultural”, refere Pedro
Soares.
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“Estaríamos na altura a exportar inovações para zonas
como a atual Alemanha. Hoje verifica-se provavelmente
o inverso”, exemplifica. O estudo poderá assim demon-
strar que não foi apenas nos Descobrimentos que os
ibéricos influenciaram o “mundo conhecido”.

O projeto de Pedro Soares, financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, centra-se na comparação de
populações, através do ADN mitocondrial. Este pequeno
anel de material gené co está fora do núcleo celular,
nas mitocôndrias, e é transmi do pelas mães às filhas
e filhos, permi ndo assim remontar às mães ancestrais
de dada população. Pedro Soares vai avaliar linhagens
encontradas em ossadas e restos arqueológicos de há
4000, 5000 anos e ver ligações entre populações ibéricas
e as da Europa central, britânica, de leste e mediterrânica.
“Não se sabe ainda a mo vação dessa migração ibérica,
mas a influência que teve na cultura europeia tem
reunido consenso entre cien stas”, frisa o inves gador.

Lugares onde foram encontrados vasos campaniformes A
cultura campaniforme terá nascido na região do estuário
do Tejo, a crer nos ves gios de inícios da Idade do Cobre
encontrados nos castros de Zambujal (Torres Vedras), São
Pedro (Azambuja) ou Chibanes (Palmela). O fenómeno
coincidiu com inovações como a prá ca da agricultura, a
invenção da roda, o uso da força animal para transporte
e a domes cação de animais, como o cavalo, alargando
as trocas comerciais (chegou marfim à Estremadura,
por exemplo). Os vasos e copos campaniformes, por
vezes decorados, foram sobretudo achados em contexto
funerário, a par de objetos como punhais de cobre,
proteções de braço dos arqueiros e botões em “V”
perfurados.

Vasos campaniformes e utensílios de um túmulo Pedro
Soares nasceu em Amares há 35 anos e está há dois
anos na UMinho, como cien sta do CBMA e do Ins tuto
para a Biossustentabilidade (IB-S) e professor convidado
da Escola de Ciências. Fez a licenciatura em Biologia
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na Universidade do Porto e o doutoramento e pós-
doutoramento em Gené ca Humana na Universidade
de Leeds (Reino Unido), respe vamente com bolsas
Marie Curie e da Bri sh Academy, e pós-doutoramento
no IPATIMUP. Dedica estudos à Europa, África, Ásia e
Pacífico, tendo os seus ar gos cien ficos sido citados
quase duas mil vezes nos úl mos cinco anos.

Universidade do Minho - Gabinete de Comunicação,
Informação e Imagem

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Adega Coopera va de Sabrosa lançou vinhos ino-
vadores no mercado (2016-06-07 08:50)

A Adega Coopera va de Sabrosa , a cor ceira Amorim
e a garrafeira OI lançaram no passado dia 28 de Maio
uma inovação nos vinhos do Douro, que consiste numa
rolha que enrosca e desenrosca sem a necessidade de
u lizar um saca-rolhas, mantendo assim a cor ça como
produto de eleição para preservar e manter a essência
dos vinhos, em combinação com uma garrafa de vidro
com uma rosca no interior do gargalo. O novo produto
foi designado como "Packaging de Vinho Helix".

Os vinhos e a data para testar esta novo lançamento
foram escolhidos estrategicamente, visto que no mesmo
espaço es veram presentes um número elevado de
pessoas que assis ram ao concerto de homenagem ao
B.B King, tendo assim a oportunidade de se obter uma
opinião mais diversificada sobre a facilidade de abertura
da embalagem em causa.
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O lançamento contou com a presença de sócios, clientes,
fornecedores e admirados dos vinhos da Adega Coop-
era va de Sabrosa, bem como figuras conhecidas do
público em geral, o músico Rui Veloso e a filha do “Rei
dos Blues” Shirley King, que nessa noite levaram até
Sabrosa milhares de pessoas para assis r a um concerto
e que também eles puderam comprovar a facilidade da
abertura das garrafas.

A Adega coopera va de Sabrosa diz que "tem traçado
como objec vo principal, afirmar o nome dos seus
vinhos no mercado através da sua qualidade, imagem e
inovação, mantendo e ca vando assim clientes que cada
vez

[post _ad]

mais vêem na Adega Coopera va de Sabrosa um local de
eleição para aquisição de vinhos de excelência".

Sendo cada vez mais notória a presença de Mulheres
Líderes no mundo empresarial, a Adega Coopera va
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refere que "integra,com bastante orgulho uma mulher,
que ao mesmo tempo é a responsável técnica pelos
departamentos de Enologia e Produção, Engenheira
Celeste Marques. Nomeada, no presente ano, a Mulher
do Douro 2016, é com ela ao comando que a Adega
já alcançou vários prémios a nível Nacional e Interna-
cional, conseguindo alcançar cada vez mais um novo
posicionamento e afirmação nos mercados Nacionais e
Internacionais".

O Packaging de Vinho Helix", referem os responsáveis
desta coopera va, "foi concebido pensar nelas e na sua
forma de estar, prá cas, desenrascadas e dinâmicas".

Esta Adega possui já 58 anos de existência (com in-
stalações em processo de modernização) , tendo na
atualidade aproximadamente 600 associados, com
pequenas propriedades, com uma média de idade a
rondar os 60 anos e uma enorme variedade de castas em
diferentes localizações.
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Festa da Cereja de Alfândega da Fé abre portas na
quinta-feira. Evento decorre de 9 a 12 de junho
(2016-06-07 09:56)

Uma das mais an gas Festas temá cas do Nordeste
Transmontano começa já na próxima quinta-feira.
Trata-se da Festa da Cereja de Alfândega da Fé. O
evento promete trazer as tão aguardadas cerejas, as
primeiras da época, que em ano de quebra de produção
e atraso na maturação são esperadas já com muita
vontade.

Festa da Cereja de Alfândega da Fé abre portas na
quinta-feira. Evento decorre de 9 a 12 de junho Mas a
Festa não se faz só de cereja e atra vos não faltam numa
inicia va que já conta com mais de 30 anos de história.
Tasquinhas, artesanato, produtos locais, animação e uma
programação diversificada tornam a Festa da Cereja de
Alfândega da Fé na verdadeira montra do concelho.
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À cereja juntam-se os queijos, os enchidos, azeites, ervas
aromá cas, produtos silvestres, compotas ou licores
e até um Vinagre de Cereja. Uma das novidades que
a Coopera va Agrícola de Alfândega da Fé vai lançar
durante a Festa. Este ano, merece também realce a II
edição do Encontro de Pastores. A inicia va, agendada
para 11 de junho, conta com a parceria de associações
do sector (ANCRAS e ANCOTEQ). O encontro inclui um
Concurso de Ovinos e Caprinos e uma Mostra de Cão
de Gado Transmontano. Pretende-se, assim, aproximar
a Festa do mundo rural, dando a conhecer a vidades e
sectores que muito contribuem para a dinamização da
economia local.

[post _ad]

Com organização da Câmara Municipal, a Festa da Cereja
concentra a grande parte das a vidades no Parque
Municipal de Exposições. É por lá que vão passar os
grupos culturais concelhios, responsáveis pela grande
maioria da animação e é também aqui que vão ter lugar
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os espetáculos musicais. A cantora Romana sobe ao palco
principal na sexta-feira, dia 10 junho, à noite. No sábado,
11 de junho, a noite é transmontana com os Galandum
Galundaina e Roberto Leal a darem voz ao orgulho de
ser transmontano. Mas a Festa faz-se também noite
dentro com a atuação de Dj’s e a realização de diversas
performances.

Ao palco secundário, instalado numa tenda mul u-
sos, sobem, logo no dia 9, o Dj Hallux Makenzo e as Dj’s
Cariocas. O Dj Durval, acompanhado da Performance
Fire Starters, anima a noite de dia 10. Carolina Torres
e Performance Freak Out são a estrelas no dia 11. No
domingo, 12 de junho, é o Piquenicão da Cereja do Tio
João que abrilhanta a festa.

O evento abre portas a 9 de junho, pelas 18h.00 e é
inaugurado, oficialmente, no dia10, às 11h00. Numa
Festa que se tem vindo a afirmar como espaço de
valorização e promoção do território e da sua iden dade,
a cerimónia de abertura conta com a presença de Helena
Freitas, Coordenadora da Unidade de Missão para a
Valorização do Interior.
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App MirandelAtenta: sugira, informe, reclame, co-
labore (2016-06-07 11:33)

A Câmara Municipal de Mirandela acaba de disponi-
bilizar aos seus munícipes a App MirandelAtenta, de
forma a estreitar a proximidade bem como permi r que
todos se envolvam e se tornem par cipa vos para um
concelho mais amigo de todos que o habitam.

Com esta aplicação, os munícipes poderão reportar de
forma fácil no dia a dia pequenos problemas na rede
viária, nos jardins, na iluminação pública, na recolha de
resíduos, na limpeza urbana ou avarias em equipamentos
públicos. O seu problema é enviado de imediato ao
serviço responsável pelo mesmo.
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A par cipação de ocorrências e serviço de alertas
à Câmara Municipal de Mirandela permitem que o
seu problema seja enviado de imediato ao serviço
responsável pelo mesmo com vista à pronta e eficiente
resolução.

Ao comunicar uma ocorrência, o munícipe pode também
escolher se deseja receber uma confirmação de que a
ocorrência foi lida e resolvida.

Com mais esta inicia va, a Câmara Municipal de Mi-
randela apela a que todos sejam mais par cipa vos,
façam parte da solução e ajudem a iden ficar os prob-
lemas. Seja um cidadão a vo par cipando na melhoria
dos espaços públicos.

Num outro âmbito, recorde-se que Mirandela tam-
bém disponibiliza rede Wi-Fi mirandela _free nas ruas da
cidade, permi ndo aos seus munícipes e a todos quantos
a visitam o acesso gratuito à internet.
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Espionagem (2016-06-08 07:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Dizem as nossas no cias que
Frederico Carvalhão Gil, funcionário superior do Serviço
de Informações de Segurança, (SIS), deverá chegar
a Portugal por volta deste primeiro final de semana
de junho. Sem mais, deixou de falar-se do russo que
dispunha de passaporte diplomá co, de quem se dizia,
por igual, que seria extraditado de Itália para Portugal.

Claro está que nunca dei a esta úl ma no cia grande
credibilidade, uma vez que, a ser verdadeira, lá iria abrir
a porta a medidas similares por parte das autoridades
russas. Para todos os efeitos, dispor-se de um passaporte
diplomá co sempre é diferente de não se estar em tal
situação, ou toda uma ordem jurídica mundial passaria a
valer quase nada. Em todo o caso, vamos esperar.br>
Não custa perceber que o deslindar deste caso só terá
sido possível porque a contraespionagem dos Estados
Unidos terá conseguido, a par r de uma toupeira sua
na Rússia, a essencial informação de que alguém em
Portugal forneceria informações sobre a OTAN e a União
Europeia. Só lá pelo meio de um sonho se poderá aceitar
que a nossa contraespionagem conseguiria descobrir
uma tal realidade.br>
A serem verdadeiras as no cias sobre o nosso conci-
dadão, trata-se, obviamente, de uma caso de alta traição.
Simplesmente, desta vez não é já por via de pôr em causa

a segurança do Ocidente em face do perigo comunista.
Tudo se terá ficado pelo fornecimento da informação em
causa a quem não era permi do e é tudo.br>
Imagine agora o leitor que as nossas autoridades de-
scobriam que certo funcionário superior do SIS vinha
fornecendo à CIA, ou ao MI6, informação importante lig-
ada ao interesse de Portugal e dos portugueses. Ou que,
sendo alguém português da Opus Dei, vinha fornecendo
à Igreja Católica informação essencial ligada à situação
bancária portuguesa ou à fragilidade de certos setores
económicos nacionais. Acredita o leitor que o Estado
Português deteria esse indivíduo, apresentando-o a juízo,
tal como se dá agora com Frederico Carvalhão Gil? Claro
que não!br>
Mesmo que os essenciais e estratégicos interesses de
Portugal es vessem em causa, o silêncio seria, nessas
situações, a porta de saída. Basta recordar as condições
em que Salazar concedeu aos Estados Unidos facilidades
na Terceira, quando o Presidente do Conselho soube
por Anthony Eden o que estava prestes a ter lugar com
aquela nossa ilha. Ou o caso da dita Cimeira das Lajes,
quando Hans Blix, Jacques Chirac e Dominique de Villepin
já haviam salientado, em pleno Conselho de Segurança, a
inexistência de provas sobre armas de destruição maciça
no Iraque. A explicação de Durão Barroso, na Assembleia
da República, foi que um aliado lhe nha mostrado
documentos… Não pensou assim, por exemplo, a França.
Entre muitos outros.br>
Não é só na boa de Jean-Claude Juncker que a lei não é
igual para todos – a França não será punida porque é a
França. A grande verdade, sobretudo no Direito Interna-
cional Público, é que a lei nunca é igual para todos, antes
a do mais forte. Uma coisa é saber se se tratou de um
crime por violação de legislação diversa, outra a de tais
delitos serem tratados do mesmo modo em função do
Estado servido pela fuga informa va. Mesmo que essa
fuga prejudicasse fortemente os interesses estratégicos
de Portugal.br>
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Como engatar (ou, pelo menos não parecer um
atrasado mental) (2016-06-08 07:11)

| Tânia Rei | Estamos no século XXI, a era que, quero crer,
foi sonhada para ser de igualdade entre géneros, de
diferenças que se esbatem nas semelhanças cerebrais,
da genialidade do entendimento entre pessoas.

Mas, alguém falhou, redondamente, essa emenda.

Ora, assim sendo, sinto uma necessidade atroz de
explicar, par cularmente aos homens, aquilo que fazem
que irrita solenemente uma mulher, e que certamente,
vai fazer a caça levantar voo. E, claro está, um pássaro só
por muita coincidência voltará a pousar com o mesmo
vagar no mesmo galho. Exkrever portuguex – parecendo
que não, é essencial para a comunicação. E para parecer
que se terminou o 1º ciclo com sucesso.

Abordagens como “olá linda” – é uma es rpe que
não consigo qualificar. A não ser que se trate de um
nome próprio, e tenham dificuldade em escrever nomes
próprios com maiúscula, não digam isso, assim, à papo-
seco. É uma entrada a pés juntos. Com direito a cartão.
Já para não dizer que é pico de quem ficou preso em
2005, em plena geração Yorn, quando começámos a ter
SMS grá s, e dizíamos coisas parvas, sem pensar.

“Então, que fazes?”, ou a variante “então o que fazes da
vida?” – se não conhecem a pessoa em questão, pode
não ser propriamente a maneira mais fácil de quebrar
o gelo. Haja tacto. E haja expecta va de não obter
resposta.

Frases rudes e de teor sexual – pelos mo vos ób-
vios. A não ser que tenham ves da uma gabardina
sem nada por baixo. Fotos de genitais – pelos mesmos
mo vos óbvios.

“Ah, o teu namorado…” – poupem-nos, e pergun-
tem directamente.

“Vi-te no Facebook, e mandei-te um pedido de amizade,
porque te achei gira” – a mim, e a mais 20 miúdas. Sem
credibilidade. Já agora, façam o que fizerem, NÃO tentem

dar corda a mulheres que possam, por eventualidade,
falar entre si. Se há coisa que as mulheres fazem, é falar.
Sobre tudo! E por isso, vai arranjar corda, sim, mas para
um enforcamento à patrão.

Marcação cerrada – ligo já para a GNR, ou…

Demasiado contacto sico – toques na mão, toques
na perna, toques na cara, no cabelo… Parecem só
tarados. Não é sexy. Falar somente sobre si mesmo –
Narciso, és tu?

Pessoas que tentam embeber as “presas” – alguém
inteligente, aceita um copo à borla, e vem embora.

Convidar para jantar ou para um café, porque acham que
é um passaporte para o “coração” - Não, não é. Ou têm
conversa, ou nada feito. Em suma, o importante é ser
normal, não cheirar a Old Spice, e ir de peito à bala. Sem
muitos truques, nem manias.
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Micróbios “devoradores” de metais pesados
(2016-06-08 08:07)

Encontrar micróbios eficazes para a obtenção de metais,
nomeadamente Tungsténio, Telúrio e Gálio, que possam
vir a ser u lizados em resíduos mineiros, transformando
os resíduos num recurso valioso, é o obje vo do projeto
internacional BioCri calMetals, que junta 28 inves -
gadores e indústria mineira de vários países.
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O projeto, que envolve a recolha de micróbios em várias
minas de Portugal e Argen na, foi lançado no dia 6 de
junho de 2016, em Coimbra, numa reunião que decorreu
no Auditório do Edi cio Central da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), com a
presença de todos os parceiros do consórcio.

Paula Morais, coordenadora do projeto, explica que
o BioCri calMetals foca-se em «encontrar alterna vas
aos processos químicos de obtenção de metais, desen-
volvendo processos “verdes” baseados na a vidade
biológica, ou seja, u lizar microrganismos eficazes para a
captação de metais pesados».
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A inves gadora da FCTUC adianta que a equipa de
cien stas já iden ficou um conjunto de micróbios com
«potencial, mas queremos recolher e explorar mais
espécies, com o obje vo de desenvolver biossensores
para detetar e biofiltros para obter/recuperar metais
crí cos, tema que se enquadra dentro de um dos pilares
europeus de desenvolvimento de estratégias alterna vas
para as matérias-primas».

Esta abordagem biotecnológica, proposta pela equipa
que integra a EDM – Empresa de Desenvolvimento
Mineiro, a Beralt Tin e a Geoplano, é «rela vamente
barata e de simples aplicação» afirma Paula Morais, que
descreve ainda como vai decorrer a inves gação, com

a duração de três anos: «a par r de organismos micro-
bianos recolhidos em resíduos de minas, vamos isolar os
que se apresentem com mais interesse, estudar os seus
mecanismos gené cos e, se necessário, modifica-los para
o desenvolvimento de bioferramentas (micro-mineiros)
que serão depois testadas em ambientes diversificados».

Cris na Pinto – Assessoria de Imprensa Universidade de
Coimbra

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Volta a Portugal com percurso conhecido. Macedo
de Cavaleiros com uma das mais bonitas chegadas
desta edição (2016-06-08 08:27)

Foi apresentada esta terça-feira a [1]78ª Volta a Por-
tugal Santander To a . Macedo de Cavaleiros acolhe
a chegada da 3ª etapa, naquela que é apontada como
uma das mais bonitas chegadas desta edição.

Azibo vai ser pano de fundo para a 3ª etapa da 78ª
Volta a Portugal em bicicleta Desde 1997 que a cidade
não acolhia uma chegada daquela que é das provas
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despor vas mais mediá cas no país. E a edição deste
ano ganha novo interesse com a entrada no pelotão das
equipas do Spor ng e FC Porto.
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A 78ª edição “vai recuperar Macedo de Cavaleiros para
a Volta a Portugal, sem esquecer o circuito final que vai,
mais uma vez, ter como pano de fundo a Barragem do
Azibo, que vai fazer com que este seja uma dos finais
mais bonitos deste ano”, prometeu o Diretor da Prova,
Joaquim Gomes, na apresentação pública que decorreu
na Câmara Municipal de Lisboa.

A ligação entre Montalegre e Macedo de Cavaleiros
será de 158,9 km, contando com uma contagem de 2ª
categoria na Serra de Bornes a 36 km da meta. Esta 3ª
etapa antecede a mí ca chegada à Senhora da Graça
onde se perfilarão os principais favoritos à conquista
final, em Lisboa. A 78ª Volta a Portugal Santander To a
vai decorrer entre 27 de julho e 7 de agosto, na extensão
de 1618,7 km. Estarão presentes 18 equipas, com 144
ciclistas.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da Câ-
mara Municipal de Macedo de Cavaleiros
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Torre de Moncorvo celebrou o Mês de Constan no,
Rei dos Floristas (2016-06-08 08:58)

Torre de Moncorvo celebrou durante o mês de maio o
Mês das Flores e de Constan no Rei dos Floristas.

Para o efeito o Município com a ajuda das Ins tuições
Par culares de Solidariedade Social do concelho e
algumas associações decorou as ruas do centro histórico
da vila com flores e os bancos e as árvores da Praça
Francisco Meireles, as escadas do castelo e a varanda da
Câmara Municipal com flores de renda.
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A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo preparou
ainda um mercado de flores que teve lugar dias 21 e
28 de maio na Praça Francisco Meireles, onde os visi-
tantes podiam encontrar vários pos de flores naturais,
mas também algumas elaboradas com diversos materiais.

Embora as condições meteorológicas não fossem
muito favoráveis realizaram-se algumas a vidades como
modelagem de balões, truques de magia, pinturas faciais,
malabarismos, teatro, marionetas humanas, animação
musical e dança das flores.

[post _ad]

De salientar também as representações teatrais sobre
a vida de Constan no, Rei dos Floristas, interpretadas
pelo Grupo Alma de Ferro Teatro e a peça “Republica de
Mulheres” de Teatro Popular de Carapeços. Inserido no
programa esteve também o seminário sobre o cancro da
mama, que decorreu na Biblioteca Municipal de Torre de
Moncorvo.
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Constan no José Marques de Sampaio e Melo ou,
melhor, Constan no, o Rei dos Floristas, como é geral-
mente conhecido nasceu em Torre de Moncorvo em
1802. Foi para Paris em 1834, apresentando-se a Mr.
Flamet, um dos industriais mais famosos daquela época.
Constan no teceu grandes bouquets de flores, um deles
para uma quermesse organizada pela rainha D. Amélia,
tendo sido na altura apelidado pela mul dão de “Rei dos
Floristas”.

Este célebre ar sta obteve a sua consagração em
Paris, na Exposição de 1844. Em Portugal, foi recebido no
Paço pela Rainha D. Maria II a quem ofereceu algumas
das suas primorosas e belas flores. Com esta a vidade
além de se embelezar o belíssimo centro histórico,
pretende-se também dar a conhecer o trabalho desen-
volvido por Constan no, este grande ar sta que imitava
as flores naturais na perfeição.

Luciana Raimundo
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Celebração das Bodas de Prata da ordenação
sacerdotal do bispo de Bragança�Miranda
(2016-06-09 23:55)

A diocese de Bragança�Miranda vive, na próxima
quinta�feira, um dia de festa. Comemoram�se os 25
anos da ordenação de D. José Cordeiro como sacerdote.
Foi ordenado no dia 16 de junho de 1991, pelo então
bispo D. António Rafael.

Ordenação sacerdotal do bispo de Bragança�Miranda
Para assinalar esta data está a ser preparada uma cel-
ebração que deverá contar com a presença de cerca
de duas dezenas de bispos, portugueses e da vizinha
Espanha, do Presbitério diocesano e de outras dioceses,
bem como do próprio Núncio Apostólico em Portugal, D.
Rino Passigato.
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A próxima quinta�feira será um dia importante para toda
a diocese. "A solene celebração pretende ser a manifes-
tação visível de unidade e gra dão pelo dom da Vocação
sacerdotal na Igreja. Apela�se, por isso, à par cipação
de todos na eucaris a que vai decorrer na Catedral, em
Bragança, na próxima quinta�feira, dia 16, a par r das
18h00, seguindo�se uma sessão de cumprimentos ao at-
ual bispo diocesano", refere fonte do Secretariado das Co-
municações Sociais da Diocese de Bragança-Miranda.
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Anónimo (2016-06-10 13:43:05)
Parabéns ao felizardo e respec va esposa.
Esperamos agora pelos pe zes que sairão ao pai pela certa.

Leandro Vale em Movimento (2.º acto: amigos nos
camarins) (2016-06-10 08:01)

“Leandro Vale em Movimento (2.º acto: amigos nos
camarins)” é uma obra feita de testemunhos de amigos
e de pessoas ligadas ao teatro e à cultura de Trás-os-
Montes, que neste livro deixam uma úl ma homenagem
à figura de Leandro Vale e ao seu legado, enquanto
poeta, escritor, ator, e encenador que dedicou parte da
sua carreira à dinamização e ao fomento da a vidade
teatral no Nordeste Transmontano.

O livro, coordenados por Carlos d’Abreu, in tula-se
“Leandro Vale em Movimento – (2ºacto: amigos nos
camarins) “ e conta com a par cipação de 62 autores.

Leandro Vale foi um resistente que colocava em tudo o
que fazia a sua marca de militante de esquerda. Ligado
ao Par do Comunista, o ar sta foi um dos grandes impul-
sionadores das artes cénicas na região de Trás-o-Montes,
tendo escolhido primeiro Bragança e depois Torre de
Moncorvo, onde viveu até perto dos seus úl mos dias.

Leandro Vale nasceu em Travanca de Lagos, con-
celho de Oliveira do Hospital a 18 de Agosto de 1940.
Formado pelo Conservatório de Lisboa, dedicou toda
a sua carreira à promoção da ac vidade teatral fora
dos grandes centros urbanos. Foi um dos Fundadores
do CITAC (Circulo de Iniciação Teatral da Academia de
Coimbra) em 1955 e trabalhou durante vários anos no
Teatro Experimental do Porto.

Para a televisão manteve ao longo de meio ano um
programa semanal na RTP Açores. Além do teatro tra-
balhou também como jornalista e radialista e no cinema
par cipou na longa-metragem “Sombra dos Abutres” do
realizador Leonel Vieira.
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Escreveu 180 peças de teatro, das quais 102 chegaram a
ser representadas.

Nos úl mos anos da sua vida estabeleceu uma re-
lação ar s ca com Cuba que considerava como a sua
segunda pátria. Nesse âmbito desenvolveu alguma
ac vidade cultural neste país , tendo estado presente
no Fes val Internacional de Teatro de Havana, dirigindo
uma companhia de Holguin, a segunda cidade de Cuba,
o Trevol Teatro, num texto de sua autoria in tulado “La
Obscuridad Transparente”, baseado no julgamento dos
5 de Miami, um trabalho encomendado pelo Ministério
Cultural Cubano.

Leandro Vale foi ainda o responsável por uma mis-
são portuguesa no mais importante certame cultural da
América La na.

O actor e encenador que dedicou parte da sua car-
reira à dinamização e ao fomento da a vidade teatral no
Nordeste Transmontano morreu a 2 de Abril de 2015.

Título: Leandro Vale em Movimento (2.º acto: ami-
gos nos camarins)
Autor: Vários
Ano: 2016
Editor: Lema d‘Origem
[2]Comprar Online
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O céu de junho de 2016 (2016-06-10 09:13)

O mês de junho assinala a chegada do Verão, mas antes
disso há muito para ver no céu noturno.

Júpiter na constelação do Leão, a Oeste, por volta das
22h30. (Imagem: Ricardo Cardoso Reis/Stellarium) O
dia 5 de junho é dia de Lua Nova, Lua que alcançará o
planeta Júpiter no dia 11. Nesse dia, o nosso satélite
natural estará a apenas dois graus da “super-estrela” que
o maior planeta do Sistema Solar aparenta ser no nosso
céu.
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Júpiter está na constelação do Leão, que de acordo com
a mitologia grega era o Leão da Nemeia, o maior leão do
mundo. A lenda diz que este atacava e comia pessoas,
com muitos a perderam a vida a tentar abatê-lo, porque a
sua pele era quase impenetrável, só podendo ser furada
pelas próprias garras do Leão.

Matar o Leão da Nemeia foi o primeiro dos doze
trabalhos de Hércules, algo que o herói só conseguiu es-
trangulando o animal. Depois de o abater, Hércules usou
as próprias garras do Leão para lhe rar a pele, usando-a
como proteção durante os restantes onze trabalhos. Mas
Júpiter tem concorrência como “super-estrela” no céu,
já que Marte a ngiu o ponto de maior aproximação à
Terra, dos próximos 26 meses, no passado dia 30 de maio,

628

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://www.bertrand.pt/ficha/leandro-vale-em-movimento?id=17953434
http://www.bertrand.pt/ficha/leandro-vale-em-movimento?id=17953434


tornando-o quase tão brilhante como Júpiter. Apesar
de já se estar a afastar, será ainda bastante brilhante
durante este mês.

O trio da Lua, Saturno e Marte, virados a Sul, por volta
da meia-noite do dia 19 de junho. (Imagem: Ricardo
Cardoso Reis/Stellarium) Para dis nguir entre os dois,
basta ver qual das “super-estrelas” tem uma coloração
alaranjada, cor devida à ferrugem que cobre quase
completamente a super cie de Marte.

Dia 12 a Lua a ngirá o quarto crescente. No dia 17,
a Lua passará a sete graus de Marte e no dia 18, a apenas
dois graus de Saturno.

[post _ad]

E, finalmente, chegamos ao Verão! O hemisfério Norte
entrará nesta estação às 23h34 (hora legal de Portugal
Con nental) do dia 20 de junho, hora a que ocorre
o Sols cio – o dia em que o Sol, no seu movimento
aparente no céu, a nge o ponto mais a Norte do Equador
Celeste, e ao meio-dia solar estará no ponto mais alto
no céu de todo o ano. Este será o dia mais longo do ano,
com 14h18m de luz do dia na Madeira, e chegando às
15h10m no Norte de Portugal Con nental.

Quase a acabar o mês, no dia 27, a Lua chegará ao
quarto minguante. Nesse dia, não tentem encontrar
a Lua no início da noite, pois ela só nascerá por volta
da uma da manhã. No entanto, se a procurarem ao
amanhecer, ela ainda estará visível, passando a Sul às
7h30, e a Sudoeste por volta das 9h30.

Boas observações.

Ricardo Cardoso Reis (Planetário do Porto e IA)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Candidaturas abertas ao Prémio Manuel António
da Mota até 3 de Julho (2016-06-10 09:24)

No ano em que se celebra o 30.º aniversário da adesão
plena de Portugal à União Europeia, o “Prémio Manuel
António da Mota” dedica a sua sé ma edição à solidari-
adade nacional, premiando inicia vas que lutem “Por
um Portugal mais justo, coeso e solidário”.

As candidaturas que se destaquem na apresentação de
projetos nos domínios da educação, emprego, combate
à pobreza e exclusão social, serão apoiadas com prémios
pecuniários que vão desde os 1.500€ no caso das sete
menções honrosas atribuídas, 10.000€ para o terceiro
classificado, 25.000€ para o segundo qualificado e
50.000€ para o grande vencedor.

As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia
3 de Julho de 2016 e devem ser subme das através do
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preenchimento do respe vo Formulário de Candidatura,
disponível neste [1]site .
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A edição 2016 visa dis nguir en dades que integrem
o setor da economia social, com sede em Portugal,
que desenvolvam projetos em território nacional no
âmbito da educação, emprego e combate à pobreza e
exclusão social. São admi dos projetos enquadrados
nos domínios gerais da educação, emprego e combate
à pobreza e exclusão social, designadamente e sem
prejuízo de outras inicia vas enquadráveis no objeto
geral do presente Regulamento.

Sobre o Prémio:
A Fundação Manuel António da Mota ins tuiu em 2010
o “Prémio Manuel António da Mota” com o obje vo de
reconhecer anualmente organizações e personalidades
que se destaquem nos vários domínios de a vidade da
Fundação. Na sua 1ª edição, em 2010, o Prémio Manuel
António da Mota dis nguiu Ins tuições Par culares de
Solidariedade Social que se notabilizaram no combate à
pobreza e à exclusão social, tendo-se sagrado vencedora
a Associação Sócio-Terapêu ca de Almeida (ASTA).

Na sua 2ª edição em 2011 premiou a LEQUE – Asso-
ciação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades
Especiais e enalteceu as organizações promotoras de
voluntariado que se diferenciaram no desenvolvimento
de projetos e programas de voluntariado de relevante
interesse social e comunitário.

[post _ad]

Na sua 3ª edição, em 2012, o “Prémio Manuel António
da Mota” reconheceu o trabalho de ins tuições que se
destacaram na promoção do envelhecimento a vo e da
solidariedade entre gerações, tendo saído vencedora a
Alzheimer Portugal.

Na sua 4ª edição, em 2013, a Fundação Mata do
Buçaco foi dis nguida com o Prémio, associando-se ao
Ano Europeu dos Cidadãos na difusão do conceito de

cidadania europeia e na promoção da estratégia Europa
2020 de um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo. Em 2014, na sua 5 ª edição, foram dis nguidas
ins tuições que atuam no domínio da valorização, defesa
e apoio à família nas mais variadas áreas, por ocasião
do 20º aniversário do Ano Internacional da Família. Em
2015, o “Prémio Manuel antónio da Mota” consagrou
ins tuições socialmente inovadoras nas respostas aos
problemas sociais.
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Exercício testou resposta de emergência no Heli-
porto Municipal (2016-06-10 09:30)

O helicóptero preparava-se para aterrar no Heliporto
Municipal de Macedo de Cavaleiros, mas um problema
nos motores provocou a queda da aeronave na placa de
aterragem.

xercício testou resposta de emergência no Heliporto
Municipal Daí resultou um pequeno incêndio e 4 feridos,
2 graves. O acidente, ocorrido esta quarta-feira de
manhã, felizmente, não passou de uma simulação, mas
podia muito bem ter sido real. E é para testar o nível de
resposta do Plano de Emergência do Heliporto que foi
realizado o simulacro.
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Foi um exercício à “Escala Total” que “no geral correu
bem, mas que serviu para iden ficar pequenas lacunas,
que teremos que resolver para evitar na eventualidade
de esta situação ocorrer na realidade”, referiu o diretor
do Heliporto, Paulo Silva, também responsável técnico
da autarquia na Proteção Civil Municipal.

A resposta ao acidente possibilitou uma intervenção
de cerca de 20 min, um tempo considerado muito bom,
possibilitado, em grande medida, pelo serviço de brigada
permanente no heliporto, com formação específica,
e a proximidade com as instalações dos Bombeiros
Voluntários.

O simulacro, par cipado pelos Bombeiros Voluntários,
GNR, Autoridade Nacional de Aviação Civil, Autoridade
Nacional de Proteção Civil e a empresa com a aeronave
instalada em Macedo de Cavaleiros, foi o primeiro
realizado no âmbito do novo Plano de Emergência,
prevendo-se uma periodicidade nunca superior a 2 anos.

No entanto, no briefing final, as autoridades mostraram
disponibilidade para a realização deste po de exercí-
cios em períodos de tempo mais curtos, sempre com
aumento do seu grau de complexidade associado aos
simulacros.

Conteúdo fornecido pelo serviço de comunicação da CM
Macedo de Cavaleiros
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No Dia Mundial da Criança ofereceram-se livros aos
miúdos (2016-06-10 09:41)

O Município de Torre de Moncorvo comemorou o dia
Mundial da Criança com duas a vidades com os alunos
do Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo.

No Dia Mundial da Criança ofereceram-se livros aos
miúdos de Torre de Moncorvo No dia 1 de Junho, decor-
reu no Centro Escolar a apresentação de dois livros de
autores moncorvenses, des nados aos alunos do 3º e 4º
ano, nomeadamente “ O Rapaz que Ouvia o Acordar das
Águas” de Fernanda Santos e “ O Peixinho Sável e o Livro
com Histórias” de Virgílio Tavares.
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A apresentação contou com a presença dos dois autores,
do VicePresidente da Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo e Vereador responsável pela Educação, Victor
Moreira, e com a presença do Diretor do Agrupamento
de Escolas de Torre de Moncorvo, Luís Rei. No final da
sessão as crianças veram direito a um exemplar de cada
livro.

Já no dia 3 de Junho a festa foi des nada a todos
os alunos dos jardinsde-infância e 1º ciclo do concelho
através da exibição da Monstrinha, tendo as crianças as-
sis do a várias curtas-metragens de cinema de animação.
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Os mais novos veram ainda direito a pipocas, um lanche
e o livro “Que Estranho Mundo Esse, Nadiá!” de Álvaro
Leonardo Teixeira, oferecidos pela Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo.
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Reumatologistas portugueses em destaque em Lon-
dres (2016-06-11 07:39)

A reumatologista portuguesa Raquel Campanilho
Marques acaba de receber uma das mais pres giadas
dis nções internacionais da especialidade no decorrer
do Congresso Anual da Liga Europeia contra as Doenças
Reumá cas (EULAR 2016), o maior evento internacional
da área que decorre até 11 de junho em Londres.

Selecionada de entre 4.300 estudos candidatos, a
pesquisa de Raquel Campanilho Marques foi premiada
a par com outros cinco trabalhos conduzidos por profis-
sionais da Holanda, Inglaterra e Alemanha.

A inves gação da reumatologista portuguesa, de-
senvolvida em Londres, é uma das maiores já realizadas
explorando a eficácia e a segurança de uma terapêu-

ca que recorre à u lização de antagonistas do fator
de necrose tumoral (an -TNF)) num grande grupo de
doentes com dermatomiosite juvenil – uma doença rara
mas grave que afeta quer a pele quer os músculos. O
estudo envolveu 66 doentes com dermatomiosite juvenil

a vamente tratados com agentes an -TNF durante
um período médio de 2.76 anos, revelando que tanto
os músculos como a pele parecem melhorar após a
terapêu ca.

Esta é também a primeira vez que um reumatolo-
gista português lidera o programa cien fico do congresso
anual da EULAR. João Eurico Cabral da Fonseca – Reuma-
tologista do Serviço de Reumatologia do Hospital de
Santa Maria, Professor de Reumatologia da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa e inves gador do
Ins tuto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, estruturas integradas no
Centro Académico de Medicina de Lisboa – preside à
comissão cien fica do EULAR.

No EULAR 2016, a presença de reumatologistas por-
tugueses destaca-se ainda com a dis nção de 22
especialistas para apresentações orais e par cipações
em mesas redondas no congresso que inclui 14.000
profissionais de saúde de 120 países.

Nota ao Editor
Raquel Campanilho Marques efetuou o trabalho no
Ins tute for Child Health da University College London,
no Departamento de Reumatologia do Great Ormond
Street Hospital for Children NHS Founda on Trust, em
Londres. Trabalha agora no Serviço de Reumatologia
do Hospital de Santa Maria e no Ins tuto de Medicina
Molecular, Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa, Centro Académico de Medicina de Lisboa.

Sobre a Eular
A Liga Europeia contra as Doenças Reumá cas (EULAR) é
uma organização que representa sociedades cien ficas,
associações de profissionais de saúde e organizações de
pessoas com doenças reumá cas por toda a Europa. A
EULAR pretende promover, es mular e apoiar a inves -
gação, prevenção e tratamento das doenças reumá cas,
bem como a reabilitação daqueles que estas afetam.

A EULAR destaca a importância de combater as doenças
reumá cas não apenas através de meios médicos, mas
também mediante cuidados mais abrangentes, com-
preendendo as necessidades dos doentes reumá cas
a diferentes níveis. A EULAR é apoiada por mais de 45
sociedades cien ficas, 36 organizações de pessoas com
Artrite/Doenças Reumá cas na Europa, 22 associações
de profissionais de saúde e 23 membros corpora vos.
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O Congresso Anual de Reumatologia da EULAR é a
principal reunião médica internacional da especialidade,
apresentando as mais recentes inves gações sobre
doenças reumá cas e músculo-esquelé cas. Espera-se
que a EULAR 2016 atraia mais de 14 mil profissionais de
120 países. A grande maioria dos profissionais que se ded-
ica aos vários campos associados às doenças reumá cas
estará presente. Para obter mais informações sobre as
a vidades da EULAR, por favor, consulte: www.eular.org.

Sobre as Sociedade Portuguesa de Reumatologia
A Sociedade Portuguesa de Reumatologia, fundada em
1972, é uma organização cien fica que tem por obje vo
promover o desenvolvimento da reumatologia ao serviço
da saúde da população portuguesa.

A sua atuação tem por finalidade fomentar o con-
hecimento das doenças reumá cas, favorecendo a
formação médica, bem como o desenvolvimento de
estudos e projetos de inves gação em reumatologia.

A Sociedade Portuguesa de Reumatologia assume-
se, igualmente, como um centro de documentação
des nado quer a profissionais, através da edição e
publicação de informação cien fica médica especializada,
quer ao público em geral, mediante o seu website.
Além disso, coopera com as associações de doentes e
planifica ações de educação às populações. Atualmente,
representa 200 profissionais, com os quais colabora
na defesa do tulo de reumatologista e do bom nome
da especialidade. Para mais informações, é possível
consultar: www.spreumatologia.pt.
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Consumidores portugueses mais o mistas, mas
ainda na cauda da Europa (2016-06-11 09:29)

A classificação dada pelos portugueses à situação geral
do país melhorou pelo terceiro ano consecu vo, tendo
passado de 3,2 para 3,5 (numa escala de 0 a 10).

No entanto os portugueses con nuam a ser os mais
duros na avaliação que fazem à situação do seu país. O
novo Observador Cetelem do Consumo revela ainda que
a perceção da situação pessoal também evoluiu de forma
favorável, tendo passado de 4,6 para 4,7.
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Confiança dos consumidores sobe um pouco por toda a
Europa
Depois de anos di ceis, a Europa parece ganhar um
novo alento, o que se reflete no moral dos consumidores.
Com uma nota média de 4,7 (+0,1 do que em 2015), a
perceção dos europeus em relação à situação geral do
seu país melhorou, ainda que apenas ligeiramente. Dos
treze países analisados, oito seguem esta tendência, com
exceção da Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Roménia.

«Apesar dos sinais de recuperação económica, al-
guns países con nuam a atravessar dificuldades e os
consumidores têm plena consciência disso. Não é por
isso de estranhar que a nota de avaliação geral do país
é mais baixa onde a taxa de desemprego é mais elevada,
como é o caso da Espanha e de Portugal», explica Diogo
Lopes Pereira, diretor de marke ng do Cetelem.
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Uma situação pessoal ligeiramente mais agradável
Como o Observador Cetelem tem constatado todos os
anos, os consumidores avaliam mais favoravelmente a
sua situação pessoal do que a do seu país. Ainda assim,
ao atribuir a classificação de 4,7 à sua situação pessoal,
os portugueses con nuam entre os mais pessimistas,
sendo apenas ultrapassados pelos húngaros (4,3). Numa
perspe va geral, a classificação atribuída pelos europeus
à sua situação pessoal (5,6) é a melhor desde a crise
económica.

[post _ad]

«Os portugueses con nuam a estar entre os menos
confiantes da Europa, mas com uma melhoria do moral
nos úl mos três anos, o que é um sinal posi vo. Noutros
países, como por exemplo a Alemanha, a tendência é
inversa. Ou seja, progressivamente, os países que se
encontravam na cauda da Europa poderão aproximar-se
da média europeia», declara Diogo Lopes Pereira.

Para as análises e previsões deste estudo foram in-
quiridos 10.673 europeus com amostras de, pelo menos,
800 indivíduos por país, das quais pelo menos 275 com
idades entre os 50 e os 75 anos. O inquérito, feito através
da Internet, realizou-se em 13 países: Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido,
Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia e Roménia.
Os inquéritos foram realizados entre 2 de novembro e
4 de dezembro de 2015 pelo Observador Cetelem, em
parceria com a sociedade de estudos e consultoria BIPE,
com base num inquérito barométrico conduzido pela
TNS Sofres.
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Torre de Moncorvo foi o único concelho transmon-
tano a receber a Monstra à Solta (2016-06-11 09:30)

De 3 a 5 de junho, Torre de Moncorvo recebeu a Monstra
à Solta, fes val de cinema de animação, no Cineteatro
da vila.

O programa foi diversificado, apresentando sessões
Monstrinha, exibições de curtas e longas-metragens e
compe ção de curtas-metragens. No dia 3 de Junho
decorreu a Monstrinha com a exibição de curtasmetra-
gens para os alunos dos jardinsde-infância e 1º ciclo do
concelho, comemorando desta forma o Município de
Torre de Moncorvo o Dia Mundial da Criança com os
alunos do Agrupamento de Escolas.
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No decorrer do fes val aconteceram ainda duas com-
pe ções de curtasmetragens com a exibição de mais de
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20 animações. Destaque também para a projeção de
duas longas-metragens, nomeadamente “O Grande Urso”
e “A Viagem de Chihiro”. Durante os três dias passaram
pelo cineteatro mais de 420 espetadores.

Sendo este um evento inovador, que habitualmente
está apenas acessível nas grandes cidades, o Município
de Torre de Moncorvo pretendeu assim reforçar a aposta
no cinema trazendo a este concelho do interior do país,
pela primeira vez, cinema de animação com curtas e
longas-metragens.

A inicia va surgiu no seguimento da Monstra - Fes -
val de Animação de Lisboa que terminou em março e
apresentou até junho, sessões de animação em várias
cidades como Marinha Grande, Porto, Portalegre, San-
tarém, Oeiras, Caldas da Rainha, Funchal, Ponta Delgada,
Tomar, Coimbra e a vila de Torre de Moncorvo.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Programa de empreendedorismo do Sabor avança
para a 5ª edição (2016-06-11 10:06)

A EDP em parceria com os municípios de Alfandega
da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mo-
gadouro e Torre de Moncorvo está a promover uma
nova edição do EDP Empreendedor Sustentável Sabor.

Barragem do Baixo Sabor. Escalão de Jusante. Foto:

[1]Terceira Dimensão O obje vo é apoiar a criação e
desenvolvimento de novas empresas na região abrangida
pela barragem do Baixo Sabor. Este programa faz
parte do conjunto de medidas de promoção de desen-
volvimento local concre zadas pela EDP no quadro de
construção da nova barragem.
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No total, as edições anteriores geraram mais de 50
empresas, 90 postos de trabalho e mais de 3,5 milhões
de euros de inves mento realizado pelos empreende-
dores. Dando prioridade ao aproveitamento dos recursos
da região, naturais e patrimoniais, esta inicia va, tem
fundamentalmente, vindo a reforçar competências
dos promotores e dos agentes locais de promoção do
empreendedorismo.

Esta 5ª Edição, operacionalizada pela Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), conta com a
par cipação dos gabinetes de empreendedorismo dos
municípios e com Associação de Municípios do Baixo Sa-
bor. A cooperação ins tucional visa consolidar uma rede
de proximidade capacitada para alavancar dinâmicas de
desenvolvimento local, ajudando os empreendedores a
superar os obstáculos inerentes ao arranque de um novo
projeto.

As sessões de divulgação nas autarquias da região
terminam hoje. Ao longo do mês de junho, decorre
o período de inscrição para frequência das ações de
capacitação nas áreas de competência fundamentais à
sustentabilidade do negócio. Com uma carga horária
de 56 horas, a formação contempla temas ligados às
questões estratégicas do Baixo Sabor e do seu potencial
de negócio, às novas tecnologias no apoio ao micro-
negócio, ao mercado e estratégias de marke ng, aos
aspetos legais ligados às a vidades económicas e sua
viabilidade económica e financeira. Está ainda prevista
consultoria no apoio ao desenvolvimento dos respe vos
planos de negócio.
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Alguns exemplos de empresas que foram surgindo ao
longo dos úl mos 5 anos, e que par ciparam na inicia va
de empreendedorismo do Sabor Inves mento socioe-
conómico
Inicia vas de reforço de competências, de pessoas e
en dades, promovidas pela EDP, com destaque para
os programas de empreendedorismo como o EDP Em-
preendedor Sustentável. Este programa teve o apoio da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),
responsável pela capacitação, e envolveu os quatro mu-
nicípios da AMBS (Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo,
Mogadouro e Macedo de Cavaleiros), assim como os
respe vos gabinetes de apoio ao empreendedorismo.

O foco no reforço das ins tuições sociais e na cri-
ação de emprego, a par r do potencial dos recursos
locais, é complementado através do Hub Social de
Trás-os-Montes e Alto Douro (HIS TMAD), plataforma
criada pela Fundação EDP que promove o trabalho em
rede dos vários agentes de desenvolvimento local. O HIS
TMAD é um eixo agregador que promove o alinhamento,
colaboração, par lha e reflexão entre os seus vários par-
ceiros para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Inves mento ambiental
Está em curso no Baixo Sabor o maior plano de compen-
sação e conservação da natureza realizado em Portugal.
Dada a sensibilidade ambiental da zona da barragem, clas-
sificada como Rede Natura 2000, a EDP, supervisionada
por autoridades nacionais e comunitárias, desenvolveu
um conjunto de medidas des nadas a compensar perdas
ambientais iden ficadas. Estão todas implementadas,
estando-se atualmente na fase de manutenção e moni-
torização. O inves mento já realizado, incluindo medidas
de mapeamento e conservação património arqueológico,
ultrapassa os 50 milhões de euros. A conservação da

natureza será uma preocupação sistemá ca ao longo de
todo o período da concessão, 75 anos.

[post _ad]

Os resultados ob dos até ao momento, permitem
confirmar o contributo real das medidas compensatórias
do AHBS como instrumentos de dinamização da econo-
mia local, com expressão nos mais de 40 contratos
de prestação de serviços (empreiteiros, carpinteiros,
serralheiros, agricultores…), no recurso a mais de 70
en dades de comercio local e no envolvimento de mais
de 100 produtores locais, para além ter induzido a
criação de mais de 15 Postos de Trabalho Permanentes e
20 Postos Trabalho Sazonais dedicados diretamente ao
Desenvolvimento Regional Sustentável.

Das vastas medidas implementadas importa destacar
a implementação do Plano de Redução do Risco de
Incêndio, o qual permite proteger do fogo uma área
de 6.562 ha. Adicionalmente, com recurso a prá cas
silvícolas tradicionais, foram plantados mais de 550 ha de
sobreiro, azinheira e zimbral.

Estas ações fomentam o desenvolvimento das espécies-
presa da águia de Bonelli, pelo que têm grande importân-
cia para reverter a tendência de abandono da região
por esta espécie e, ao mesmo tempo, criam condições
para o seu regresso. Em paralelo e visando também a
preservação do lobo, foram criadas Zonas de Não Caça
que cons tuem zonas de refúgio para o javali e a perdiz,
espécies presa do lobo e águia de Bonelli.

Foi criado o Fundo do Aproveitamento Hidroelétrico
do Baixo Sabor – uma contribuição paga anualmente pela
EDP, equivalente a 3 % das receitas geradas pela central
hidroelétrica. O Fundo é dirigido pela Diretora do Fundo
de Conservação da Natureza e Biodiversidade e é gerido
pela Associação de Municípios do Baixo Sabor (AMBS).

Outras mais-valias locais e nacionais do Sabor
A Albufeira como âncora de desenvolvimento local – A
Barragem cria a 2ª maior albufeira do país, com potencial
para servir de âncora ao desenvolvimento turís co
ou até agrícola, dependendo do que venham a ser as
diretrizes do Programa das Albufeiras do Baixo Sabor e
da inicia va dos agentes económicos locais, nacionais ou
até internacionais.
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A albufeira criada é a maior na bacia nacional Douro e
cons tui uma reserva estratégica de água para a região
com capacidade para contribuir significa vamente para
a regularização dos caudais no rio Douro.

Tem capacidade de armazenar água e alimentar a
produção de energia nas centrais a jusante (Valeira,
Régua, Carrapatelo, Crestuma) até à foz.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt/2013/11/
barragem-do-baixo-sabor.html
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. file://cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.htm
l?hash=ftn343m9v&bgcolor=EEEEEE&t=1465617629

Mirandela dominou concursos nacionais ‘Os mel-
hores produtos de Portugal-CNEMA 2016’ na 53ª
Feira Nacional de Agricultura (2016-06-11 15:26)

Os produtos de Mirandela dominaram os concursos
nacionais do CNEMA – ‘Os melhores produtos de
Portugal-CNEMA 2016’- , cujas provas decorreram
no âmbito da 53ª Feira Nacional de Agricultura, que
termina neste domingo, 12 de junho, em Santarém.

Dos 18 Concursos Nacionais para eleger os melhores
produtos portugueses, os produtos de Mirandela domi-
naram 6 dos concursos, nomeadamente o 1º Concurso

Nacional de Alheiras Tradicionais Portuguesas, 5º Con-
curso Nacional de Pão, Broas e Empadas Tradicionais
Portugueses, 5º Concurso Nacional de Folares e Bôlas
Tradicionais Portugueses, 6º Concurso Nacional de Enchi-
dos, Ensacados e Presuntos Tradicionais Portugueses, o
Concurso Nacional de Azeites de Portugal e o 6º Concurso
Nacional de Queijos Tradicionais Portugueses.
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Estes concursos, promovidos pelo CNEMA – Centro Na-
cional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém,
são realizados na modalidade prova cega. Decorreram de
novembro de 2015 a maio de 2016 e têm como obje vo
es mular a produção de qualidade, dar a conhecer
os melhores produtos nas diferentes regiões do país,
incen var o seu consumo, bem como promover o en-
contro de produtores, empresas, técnicos e apreciadores.

Mais uma vez os produtos de Mirandela es veram
em bom plano, como se constata pelos resultados
ob dos pelos diferentes produtos

[post _ad]

nestes concursos nacionais ‘Os melhores produtos de
Portugal-CNEMA 2016’, inclusive obtendo o pleno nos
pódios de algumas provas. Assim, no 1º Concurso Na-
cional de Alheiras Tradicionais Portuguesas há a registar
as dis nções para a Alheiras Angelina/Alves & Ribeiro
Lda. com ‘O Melhor dos Melhores na categoria Alheira
de Mirandela’, ‘Medalha de Ouro na categoria Alheira de
Mirandela’ e ‘Medalha de Prata na categoria Alheira de
Caça’, ex aequo com Topitéu Alheiras de Mirandela, Lda,
que também obteve a ‘Medalha de Prata na categoria
Alheira de Mirandela’.

Já no 5º Concurso Nacional de Pão, Broas e Empadas
Tradicionais Portugueses, o pleno vai para Alheiras An-
gelina/Alves & Ribeiro Lda. com os prémios ‘Medalha de
Ouro na Categoria Pão de Trigo com Cabeça’ e ‘Medalha
de Ouro na Categoria Pão de Centeio’. A Alheiras An-
gelina/Alves & Ribeiro Lda. também saiu vencedora no
5º Concurso Nacional de Folares e Bôlas Tradicionais
Portugueses, ao obter a ‘Medalha de Ouro na Categoria
Folar de Mirandela’.
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Igualmente repar do por dois produtores de Miran-
dela es veram os prémios do 6º Concurso Nacional de
Enchidos, Ensacados e Presuntos Tradicionais Portugue-
ses. A Alheiras Angelina/Alves & Ribeiro Lda. obteve a
‘Medalha de Ouro na categoria Butelo’, ‘Medalha de Ouro
na categoria Chouriço de Assar’, ‘Medalha de Prata na
categoria Mouros’ e ‘O Melhor dos Melhores e Medalha
de Ouro na categoria Barriga Fumada’, enquanto Top-
itéu Alheiras de Mirandela, Lda teve a consagração
com ‘Medalha de Ouro na categoria Chouriço Azedo’ e
‘Medalha de Prata na categoria Chouriça Doce’.

Por sua vez, a Casa de Santo Amaro Selec on/Trás-
os-Montes Prime, Lda dominou o Concurso Nacional
de Azeites de Portugal com a ‘Medalha de Ouro na
categoria Azeite de Trás-os-Montes DOP’, ‘Medalha de
Ouro na categoria Grandes Lotes Frutado Verde Intenso’
e ‘Medalha Pres gio’.

Já no tocante ao 6º Concurso Nacional de Queijos
Tradicionais Portugueses, a LEICRAS Coopera va de Pro-
dutores de Leite e de Cabra Serrana garan u a ‘Medalha
de Prata na categoria Queijo de Cabra Transmontano’
e a ‘Medalha de Prata na categoria Queijo de Cabra
Transmontano “Velho”’, num certame que ano após ano
evidencia a qualidade dos produtos de Mirandela.
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44 milhões de Euros do Fundo Social Europeu para
Programa TEIP (2016-06-11 21:18)

O Norte 2020 vai assegurar ações de prevenção e
redução do abandono escolar, promovendo o programa
Territórios Educa vos de Intervenção Prioritária (TEIP).

O NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do
Norte 2014/2020) lançou um novo concurso que prevê
a aplicação de 44 milhões de Euros do Fundo Social
Europeu em ações de prevenção e redução do abandono
escolar. As verbas serão aplicadas na implementação
do Programa Territórios Educa vos de Intervenção
Prioritária (TEIP), nos termos contratualizados com o
Ministério da Educação.
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As escolas e agrupamentos de escolas têm até 30 de junho
para se candidatarem ao financiamento agora disponibi-
lizado. São elegíveis ações que promovam a qualidade da
aprendizagem, o sucesso educa vo, o combate ao aban-
dono escolar e às saídas precoces, bem como a orientação
educa va e a transição qualificada da escola para a vida
a va.
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Programa “Agora Nós” tem inscrições abertas
(2016-06-13 08:08)

O Ins tuto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)
em parceria com as Associações e Federações Juvenis
promovem uma ação de voluntariado de longa duração
no âmbito do Programa “Agora Nós”.

As Associações e Federações Juvenis estabelecem acor-
dos de parceria com o IPDJ, I.P. e desenvolvem a vidades
de voluntariado, des nadas a jovens dos 14 e os 30 anos.
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Estas a vidades têm uma duração diária de 5 horas. As
a vidades de voluntariado, que decorrem de junho e
dezembro, realizam-se nas Associações e Federações
Juvenis, e contemplam áreas de Ambiente, Solidariedade,
Cultura, Desporto e Associa vismo juvenil.

Os voluntários têm direito a ressarcimento de de-
spesas, seguro, formação e cer ficado de par cipação.
Para as inscrições, devem contactar a Direção Regional
do IPDJ da sua área de residência.
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Laboratório de Par cipação Pública sobre “Música”
(2016-06-13 08:29)

O Ins tuto Politécnico de Bragança, a CIM- Comunidade
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, a Câmara
Municipal de Mirandela e o Centro Ciência Viva de
Bragança organizam no próximo dia 20 de junho, pelas
17.00 horas, no Centro Cultural Municipal de Miran-
dela,um Laboratório de Par cipação Pública sobre
“Música”, que contará com a presença da Secretária de
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria
Fernanda Rollo.

Trata-se de uma inicia va do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior em parceria com a Agência
Nacional Ciência Viva, tendo como obje vos centrais a
valorização do conhecimento no Nordeste Transmontano.
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Estes Laboratórios de par cipação pública veram inicio
em Janeiro passado ce des nam-se a desenvolver as
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potencialidades regionais, aprofundando o conheci-
mento como fonte geradora de projetos que sustentem
uma nova plataforma colabora va. O projeto visa a
capacitação académica, cultural, cien fica, tecnológica
e empresarial da região, num cenário cronológico proje-
tado para médio e longo prazo.
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Património e natureza na “Rota da Cigadonha”
(2016-06-14 10:28)

A “Rota da Cigadonha” contou com cerca de 120 par c-
ipantes.No passado dia 5 de Junho, durante a manhã,
a aldeia de Carviçais foi palco de mais um passeio
pedestre.

A população aderiu bem à inicia va promovida pela Junta
de Freguesia de Carviçais com o apoio do Município de
Torre de Moncorvo.
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O percurso é marcado por caminhos e calçadas an gas
usadas nas lides agrícolas e pelo castro da cigadonha,
povoado for ficado da idade do ferro, que dá nome a
esta rota.

Durante o passeio os par cipantes puderam apre-
ciar os vários pontos de interesse que o caracterizam,
como a Calçada do Carvalhal, Canelha das Lagas, Bouça
das Almas, Castro da Cigadonha, Cigadonha, Calçada da
Cigadonha, Fraga da Lage e Fonte do Prado.

A caminhada com cerca de 6,5 Km de dificuldade
média e com a duração prevista de 02h30 terminou com
um almoço convívio entre todos os par cipantes.

A inicia va realizou-se no âmbito da comemoração
do Dia Mundial do Ambiente.
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Dia Mundial de Luta contra a Dor: Entrevista ao Dr.
Paulo Pina, especialista em Medicina Interna e no
tratamento da dor (2016-06-14 13:03)

Hoje, dia 14 de junho é dia "Dia Mundial de Luta contra
a Dor" e o Dr. Paulo Pina, médico especialista em
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Medicina Interna e membro da Equipa Intra-Hospitalar
de Suporte em Cuidados Palia vos e da Clínica de Dor
do IPOLFG, EPE, diz que “a presença de dor crónica
impede o ser humano de um direito cons tucional: o
exercício da sua cidadania plena” . Leia a entrevista na
íntegra aqui no No cias do Nordeste.

De que forma é que a dor afeta a população portuguesa?

A população portuguesa é profundamente afetada
pela presença de dor, mormente pela dor crónica (DC),
aquela que persiste há mais de 3 meses.

O impacto da DC é grande e pode ser interpretado do
ponto de vista individual, relacional, laboral, económico,
etc. Como a existência con nuada de uma dor há mais
de 3 meses conduz ao aparecimento de uma constelação
de sintomas - ansiedade, tristeza, irritabilidade, perda
de líbido, desesperança, insónia, entre outros – o mais
correto é falar-se de uma doença crónica chamada
“síndrome dolorosa crónica” (SDC).
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A presença de dor pode afetar a pressão arterial, as
frequências respiratória e cardíaca, a glicémia, ou seja, a
presença de dor afeta o normal funcionamento do corpo.

Assim se entende que a presença de uma dor afeta
a totalidade do ser humano e o seu bem-estar. Ficam
comprome das, por vezes, as a vidades básicas de vida

(higiene pessoal, ves r/despir, comer, por exemplo) e
as instrumentais (fazer compras, limpar a casa, etc.). O
ser humano com dor persistente perde, além da sua
harmonia interna, a sua função gregária, tendendo para
o isolamento social.

São gastos mais de 3000 milhões de euros no com-
bate à SDC. Os custos indiretos (baixas médicas e falta de
produ vidade) representaram mais de 740 milhões de
euros em 2010 rela vos a problemas de dores nas ar cu-
lações e das costas (desde a região cervical até a lombar).
A presença de uma DC impede o seu humano de um
direito cons tucional: o exercício da sua cidadania plena.

Há números rela vos à população que sofre de
dor crónica?

A DC afeta quase 4 em cada 10 portugueses adultos.
Se nos concentrarmos nas pessoas com 65 anos ou mais
então 6 em cada 10 indivíduos desse grupo tem DC.

Quais são as patologias que mais provocam dor
crónica?

Muitas pessoas pensam que a principal causa de
dor moderada a intensa em Portugal é o cancro. Estão
enganados. O verdadeiro flagelo que atenta contra a
saúde dos portugueses é a DC causada por problemas
nas dis ntas ar culações do corpo, quer as artroses
(deformações) quer as artrites (inflamações); fragilidade
da massa óssea (osteoporose); e perturbações nas
vértebras (como as hérnias, p.e.).

Como é que a dor pode ser avaliada/medida?

Para se entender como a dor pode ser avaliada é
importante que os portugueses entendam – parafrase-
ando Fernando Pessoa – que “a dor que deveras sentem
nem sempre é dor”. O que quer isto dizer? Certas vezes
a dor pode não afetar os ossos, músculos ou vísceras
da maneira como estamos habituados a sen -la desde
a infância; aquilo que vulgarmente chamamos “mal”,
“dor” ou “pressão”. Alguns doentes podem não sen r
nada disso: podem apenas ter “ardor”, “formigueiro”,
“moinha”, “vidrinhos”, “descargas elétricas” que vão e
vêm, etc. Todos estes são descri vos de DC e o doente
(ainda que não os sinta como dor) deve ser instruído a
comunicá-los, sem receio, ao seu enfermeiro ou médico
de família. Por conseguinte, tentando congregar estes
aspetos, em 1979, a dor foi definida como sendo “uma
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sensação ou uma experiência emocional desagradável”.
Para alguns doentes a sua maleita não é bem dor; é o
tal desconforto, desagrado, que o próprio e/ou a família
desprezam.

A Direcção-Geral da Saúde tem feito um grande es-
forço para divulgar algumas estratégias para mensurar a
DC nas consultas de cuidados primários e nos hospitais.
São usadas escalas unidimensionais que apenas medem a
dor, como as numéricas simples (pontuadas de zero a dez,
o valor máximo) e as qualita vas (avaliando a dor como:
ausente, ligeira, moderada, intensa e insuportável). Nas
crianças são usadas escalas de faces com 5 expressões
desde o choro até ao riso. Nas populações com défices
de comunicação ou de compreensão (bébés, dementes,
por exemplo) existem as escalas comportamentais que
indiretamente predizem a dor sen da (vocalizações,
expressão facial, posição corporal e comportamentos,
consolo possível). Há ainda escalas mul dimensionais
que para além da avaliação da dor verificam o impacto
desta nas a vidades de vida diária (como sono, alimen-
tação, marcha, comunicação, etc.).

Quais as principais estratégias de combate à dor
que são u lizadas hoje em dia nos hospitais e unidades
de cuidados primários portugueses?

Os hospitais têm polí cas de controlo da dor e muitos
veram campanhas sobre a “dor como 5.º sinal vital”.

Existem protocolos de dor aguda no pós-operatório
imediato, os quais estão desenhados principalmente por
anestesiologistas.

Todavia os doentes internados em dis ntos serviços
hospitalares, mesmo doentes intervencionados que já
não estão sob a observação direta da anestesiologia,
e doentes de algumas especialidades médicas sem
necessidade cirúrgica podem ter a dor não totalmente
controlada. Certos poderão ter alta com medicação anal-
gésica insuficiente ou ausente. Outros mantém-se em
consultas de diferentes especialidades com tratamentos
pouco idóneos.
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É certo que existem nos hospitais as Consul-
tas/Clínicas/Unidades de Dor mas que não podem
receber todos os casos, seguindo apenas os doentes
complexos, sendo u lizadas técnicas mais específicas
(como os bloqueios de nervos periféricos e centrais).

Qualquer médico de qualquer especialidade deve
saber tratar a dor e não ter receio de usar analgésicos
com potência fraca (se a dor é ligeira a moderada) e com
potência superior (se a dor é intensa).

Compete aos profissionais de saúde dos hospitais
educar os doentes que o adágio “a dor não mata mas
mói” é verdade mas não tem sen do no século XXI. A
dor inevitável (aquela que o doente considera moderada
a intensa, que nunca a esquece e que afeta todas as suas
funções humanas) pode e deve ser comba da. Também
há que dizer aos doentes que alguma dor pode ser
inevitável pois está associada a um dano (fratura, ferida,
artrose, etc.) mas este po de dor deve ser ligeiro de
intensidade e nunca intenso. É totalmente desajustado
um doente afirmar que “a dor é imensa… mas há-de
passar!” e é negligente o profissional que perante esta
expressão de sofrimento nada faz. O profissional de
saúde deve ter uma solicitude perante a dor do outro
e fazer tudo para ela ser controlada, nunca a banalizando.

Já nos cuidados de saúde primários (CSP), a dor não
é um indicador de qualidade obrigatório. É obrigatória a
avaliação da dor apenas no seio das equipas de cuidados
con nuados integrados.

Há poucos protocolos de tratamento da dor na “sala de
cura vos”, dependendo o tratamento não de normas
mas de opinião de cada profissional em relação ao caso. É
urgente a existência de protocolos analgésicos uniformes
nos CSP.

No futuro deveria haver consultas básicas de dor
nos CSP. O controlo da dor deveria começar nos CSP e
apenas os casos refratários deveriam ser encaminhados
para as consultas de dor hospitalares.

A gestão da DC passa por medicação oral e trans-
dérmica segundo a OMS e não pelo uso repe do de
injeções intramusculares. Mais de 80 % dos casos de
DC podem ser geridos com medicação que se vende nas
farmácias de bairro.

É oneroso (tempo, transporte, incómodo) para um
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doente ter que ir ao hospital mais próximo a uma con-
sulta de dor.

Os médicos e os enfermeiros de família treinados
(formação e estágios) poderiam ser a ponte para a
resolução da maioria dos casos de DC na comunidade.

A causa da dor deve ser sempre conhecida antes
de iniciar um tratamento, ou pode tratar-se uma dor
cuja origem não é detetável?

A pergunta é ambivalente. Obviamente que para melhor
tratar um doente tenho que saber qual o problema que
existe para adequar as estratégias e os medicamentos.
Há que saber a causa da dor. Esta aparece em exames
complementares de diagnós co.

Os analgésicos existem para combater a dor (fenó-
meno subje vo de sofrimento individual, intransmissível,
incomparável por único) e não a causa de dor (dano
obje vável ou es mulo ou lesão, que pode ser similar ou
comparável em vários indivíduos, por exemplo, grau de
artrose ou de osteoporose).

A maioria dos doentes com DC já tem a causa de
dor mais do que conhecida e ainda não está a ser exposto
a um tratamento exemplar. Por alguma razão todos
os medicamentos para a dor – divulgados em diversos
programas de TV por meio de figuras públicas – têm
bastante saída comercial. No meu entender não pela sua
maravilha cien fica mas pela promessa feita: re rar a
dor, que é o que o doente mais procura, e cuja resolução
está nas mãos dos profissionais de saúde.

As estratégias de combate à dor são apenas farma-
cológicas ou há abordagens alterna vas que os médicos
podem/devem considerar?

Todas as medidas que distraiam o ser humano do
seu sofrimento são bem-vindas.
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Assim como todas as medidas que validam a presença
da sua dor. O doente tem que se sen r apoiado. O pior
é não acreditar na dor do doente. O primeiro passo é

ouvir, esclarecer, recomendar: como evitar os fatores
que agravam a dor (posicionamentos corporais, uso de
sapatos apertados, etc.) e como beneficiar de tudo o
que possa atenuá-la (sestas, cintas, ligaduras, almofadas,
pensos atraumá cos, por exemplo).

O obje vo é iludir/confundir o sistema nervoso para
que ele não iden fique com dor um determinado fenó-
meno. Por isso às vezes aplicamos calor com relaxante
muscular. Outras vezes aplicamos frio nas lesões mais
recentes e agudas. Estes agentes sicos têm sido usados
desde há dezenas de anos.

Outras medidas passam por “confundir” o ponto
doloroso com massagem terapêu ca, medidas de re-
laxamento, acupunctura, electroes mulação nervosa
transcutânea, etc.

Algumas medidas visam também controlar a dor
com medidas mais cogni vas e comportamentais como
a imagé ca (ensinar ao doente a pensar numa imagem
agradável quando chega a dor), os pensamentos constru-

vos e posi vos, a hipnose, etc.

A arte-terapia com ajuda da música, da represen-
tação teatral, da pintura pode ajudar a trazer a dor à
colação e ajustar medidas para o seu controlo.

Conteúdo fornecido por guesswhat
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Segunda Gala do Desporto de Mogadouro
(2016-06-14 14:33)

A próxima sexta-feira, 17 de junho, é de homenagens
em Mogadouro, na II Gala do Desporto. Uma noite
para apresentar as a vidades despor vas do concelho
e consagrar os clubes e atletas da terra.

Vila de Mogadouro Uma inicia va conjunta da autarquia e
do Gabinete Municipal de Desporto que trabalham desde
o ano le vo 2004/2005 para que os mogadourenses
pra quem regularmente desporto e tenham uma vida
mais a va e mais saudável.
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Os 7 professores do Gabinete de Desporto dinamizam
inúmeros eventos despor vos ao longo do ano, bem
como a vidades regulares como as AEC’s, desporto no
pré-escolar, escolinha de futebol, gira-vólei, natação,
hidroginás ca, a vidade sica para a 3.ª idade, o ginásio
municipal e ainda aulas de grupo.

Dos 6 meses aos 100 anos de idade, em Mogadouro
há solução para todos. Todas estas a vidades serão
apresentadas na gala, mas também serão dis nguidos os
atletas amadores e federados do concelho.

A II Gala do Desporto será na Casa da Cultura de
Mogadouro, no dia 17 de junho, pelas 21H30.
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29 anos é a idade média de saída da casa dos pais
(2016-06-15 08:27)

No panorama europeu, verifica-se que os filhos saem de
casa cada vez mais tarde. Portugal e Espanha são dos
países nos quais a idade média para sair da habitação
familiar é mais elevada, sendo suplantados apenas pela
Eslováquia e por Itália.

Em média, 32 % dos seniores europeus afirma ter pelo
menos um filho a viver consigo, valor que chega aos 43
% se forem considerados os seniores entre os 50 e os
59 anos. De acordo com o Observador Cetelem do Con-
sumo, a coabitação intergeracional com descendentes e
ascendentes é mais evidente nos países mediterrânicos
e em alguns países do leste da europa.

Idade para sair de casa da família é elevada
51 % dos portugueses entre os 50 e os 65 anos afirma
ter descendentes a viver na sua habitação. Na Europa,
este valor é ultrapassado apenas por Espanha, onde
57 % dos seniores afirma par lhar casa com filhos,
netos ou bisnetos. Esta tendência verifica-se nos países
mediterrânicos e nos países do leste europeu, onde é
igualmente comum permanecer em casa dos pais.

644

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


A idade média de 29 anos para sair de casa da família,
em Portugal e Espanha, é também das mais elevadas
da Europa, onde a média é aos 26 anos. Somente os
italianos e eslovacos saem de casa mais tarde, aos 30 e
aos 31 anos, respe vamente. Em comparação, os jovens
dinamarqueses são os que saem de casa mais cedo, aos
21 anos, seguidos pelos britânicos e pelos alemães. Estes
são também os países onde uma menor percentagem de
seniores tem descendentes a viver consigo.
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«Em Portugal, a idade para sair de casa dos pais é elevada
(29 anos). Este é um fenómeno que pode ser explicado
pelo prolongamento dos estudos e pelas dificuldades
de acesso ao mercado de trabalho, assim como pelos
casamentos mais tardios», refere Diogo Lopes Pereira,
diretor de marke ng do Cetelem.

Apoio a pais idosos é comum em Portugal
Na Europa, 46 % dos seniores tem pelo menos um dos
seus ascendentes vivo e 5 % tem pais ou padrastos a
viver consigo. À semelhança da par lha de casa com
filhos e netos, é também nos países mediterrânicos e do
leste europeu onde a coabitação com ascendentes é mais
elevada. 8 % dos portugueses com mais de 50 anos tem
um ascendente a viver na sua casa, um valor par lhado
com a Itália e ultrapassado apenas pela Roménia, que
regista 10 %.

«Em países como o Reino Unido ou a Alemanha, a
solidariedade entre gerações é menos intensa. O mesmo
se passa com o modelo escandinavo, através do qual o
estado liberta os cidadãos da responsabilidade de cuidar
dos familiares idosos. Desta forma, o facto da coabitação
intergeracional ser mais frequente em determinados
países, como Portugal, não resulta apenas da crise
económica, mas também dos próprios fatores culturais»”,
conclui Diogo Lopes Pereira.

Para as análises e previsões deste estudo foram inquiri-
dos 10.673 europeus com amostras de, pelo menos,
800 indivíduos por país, das quais pelo menos 275 com
idades entre os 50 e os 75 anos. O inquérito, feito através
da Internet, realizou-se em 13 países: Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido,
Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia e Roménia.
Os inquéritos foram realizados entre 2 de novembro e
4 de dezembro de 2015 pelo Observador Cetelem, em
parceria com a sociedade de estudos e consultoria BIPE,
com base num inquérito barométrico conduzido pela
TNS Sofres.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
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colaboradores e é uma referencia no mercado de crédito
a par culares.
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Qureres par cipar num campo de férias?
(2016-06-15 08:39)

Queres par cipar num campo de férias? Já estão
abertas as inscrições para jovens dos 10 aos 17 anos que
queiram ocupar os seus tempos livres em a vidades de
Campos de Férias.

Existem duas modalidades campos de férias, residenciais
e não residenciais.

Os Campos de Férias Residenciais apresentam uma
duração mínima de 6 noites e máxima de 14 noites e
Campos de Férias Não Residenciais tem uma duração
mínima de 5 dias e máxima de 15 dias.
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Decorrem em todas as regiões do país, de 11 de julho a
11 de setembro, nas áreas de desporto, ambiente, saúde
cultura e a vidades lúdicas.

No distrito de Bragança os Campos decorrem em
Vila Flor, Macedo de Cavaleiros e Bragança.

Os jovens interessados em par cipar nos Campos
de Férias devem fazer a inscrição online até 5 dias antes
da realização do campo. Para mais informações consulta
o site da [2]juventude ou a Direção Regional do Norte
IPDJ, I.P. através dos respe vos serviços desconcentrados.
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São Pedro com programa de festas conhecido
(2016-06-15 09:05)

Uma celebração religiosa, que se transforma numa
grande festa regional. O São Pedro de Macedo de
Cavaleiros, depois de conhecido o cartaz de espetácu-
los principal em maio, já tem o programa das festas
completamente definido, com a promessa de 8 dias de
muita animação.

Um programa baseado num grande envolvimento as-
socia vo e que resulta numa panóplia de a vidades
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diversificadas. De 25 de junho a 2 de julho, o Parque
Municipal de Exposições volta a acolher a feira empresar-
ial, sempre com redobrados mo vos de interesse, que a
colocam com uma das mais importantes do norte do país.
Acrescenta-se um cartaz de espetáculos, de novo, com
alguns dos maiores nomes da música nacional, tais como
Pedro Abrunhosa, Paulo de Carvalho, Agir, Amor Electro
ou Ana Moura.
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Mas há mais: Delfim Júnior e Ympério Show, Luís
Filipe Reis, Zé Amaro, Cris ana Pereira e Johnny na
segunda, dia 27, e música Cabo-Verdiana a 29, noites
organizadas pela Rádio Onda Livre; na noite que an-
tecede o feriado de São Pedro, Edna Pimenta traz
os ritmos brasileiros, depois da sardinhada agendada
para o Prado dos Cavaleiros, com os sons das concer nas.

Há ainda a salientar a 1ª parte do concerto de Agir
(dia 30), a ser feito por MGDRV. Na Praça dos Segadores
a festa vai seguir pela noite dentro. A animar estarão,
de novo, grupos locais, a que se acrescentam nomes
conhecidos da música regional e nacional.

A 25 de junho é a vez de Manuel Melo, conhecido
rosto da TVI, e o Dj K com os ritmos que atravessaram
gerações; no domingo, é a jovem Beatriz Bebiano que
repete a presença nas noites da praça; a 27, é a vez
do Dj Ivan coma sua apreciada seleção musical; a 28,
o professor António Lopes convida alguns amigos para
mais um concerto de antologia, seguido do Dj Simanka,
conhecido pela alegria que imprime em cima do palco; na
noite de 29, os Djs Dani R e Korreya trazem a música pop
para a rua; na quinta, é a vez de António Malta Gomes,
numa versão folk com ritmos clássicos, seguido do rapper
Mk Nocivo; a Vanessa Mar ns, conhecido rosto do The
Voice, seguido da animação do Dj Fyssas fazem a noite
de sexta; na derradeira noite sobe ao palco a fantás ca
Yve e Band, seguida dos sons quentes do Dj Ma’Joow.

Mas a festa não se faz só à noite ou de madrugada.
Destaque ainda para as diferentes arruadas diárias, o
movimento com as danças em simbiose com os desportos
de combate, o desporto com o circuito de ro aos pratos,

o torneio de futebol de pe zes/traquinas, a final do
torneio de futsal inter-freguesias, o passeio turís co de
TT e Mota, o circuito de São Pedro em ciclismo, o jogo de
veteranos, bem como o concerto de bandas filarmónicas
e o espetáculo de danças e músicas tradicionais. Todas as
a vidades realizadas com a extraordinária colaboração
das associações e grupos locais.

Não menos importante, no dia 29 (quarta), a Eu-
caris a realizar-se-á às 10:30H (Igreja de Santa Maria
Mãe da Igreja), seguida de procissão pelas ruas da
cidade às 11:30H. Para as 17:00H está agendado o Dia
do Município no Centro Cultural. No domingo, dia 26,
durante toda a tarde, a TVI vai estar em direto com o
programa Somos Portugal.

[2]
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IPB: 10 Anos de Ciência Aberta (2016-06-15 16:05)

O Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB) vai assinalar,
no próximo dia 20 de junho, os 10 Anos de Ciência
Aberta deste ins tuição de ensino superior. O encontro
decorrerá no Auditório Alcínio Miguel da Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Bragança.

Ao longo da úl ma década o IPB tem vindo a disponibilizar
para a comunidade , através da internet, os resultados da
sua inves gação cien fica.

Os resultados têm vindo a ser par lhados de forma
aberta, livre e sem custos para o u lizador, porque, se-
gundo os responsáveis pela ins tuição, “gera bene cios
importantes para a própria a vidade de inves gação
cien fica, aumentando a sua visibilidade, mas, sobre-
tudo, induz um impacto muito favorável na economia

e na sociedade em geral, abrindo os resultados da
inves gação a empresas e outros públicos e, por essa via,
potenciando a inovação”.
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Foi com a intenção de socializar o conhecimento pro-
duzido pela ins tuição que o IPB criou há 10 anos o seu
repositório cien fico e ins tuiu uma polí ca interna de
depósito obrigatório da produção cien fica em acesso
aberto.

Esta estratégia levou a que[2] Biblioteca Digital do
IPB se transformasse num manifesto caso de sucesso
e uma referência no contexto nacional e internacional.
Agora pretende-se gerar um maior grau de democra -
cidade no acesso a esse conhecimento, através da sua
abertura à comunidade em geral.

É com o intuito de aumentar a sua visibilidade junto
das empresas e equacionar novas formas mais facilitado-
ras do acesso e disponibilização da informação con da
no repositório que surge este encontro do próximo dia
20 de junho, servindo o mesmo para informar toda a
comunidade que a produção cien fica dentro do IPB é de
acesso livre e gratuito e que está à disposição de todos
os cidadãos nas vinte e quatro horas do dia.
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Gelo com sessão especial única no Teatro Experi-
mental de Chaves (2016-06-16 08:26)

A longa-metragem Gelo, realizada por Gonçalo Galvão
Teles e Luís Galvão Teles, é exibida numa sessão especial
única no Teatro Experimental de Chaves, no próximo
sábado, dia 18 de junho, às 21h30.
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Após a estreia nacional nas principais salas de cinema
no início de Março, [1]Gelo está agora em digressão por
todo o país. A ideia é que o filme possa ser visto pelos
espectadores dos mais diversos concelhos de Portugal,
incluindo daqueles onde o número de salas de cinema e
de filmes exibidos é mais reduzido.
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Gelo tem chamado a atenção dos programadores de
vários fes vais de cinema nacionais e internacionais:
foi o filme de abertura do Fantasporto em Fevereiro,
onde esteve também em compe ção, foi um dos 15
filmes selecionados para integrar a principal compe ção
internacional do pres giado fes val norte-americano
[3]Cinequest , em Março, e em Abril integrou ainda o
Chicago La no Film Fes val, também nos EUA.

Para os seus realizadores, é um filme “baseado em
factos irreais”, que se desenvolve numa narra va envol-
vente e inesperada, na qual as vidas de duas mulheres
se cruzam nas histórias uma da outra. É um filme raro
no panorama cinematográfico português, que une o ro-
mance e o fantás co e leva o espectador a ques onar-se
sobre quantas vidas há numa vida. Protagonizado pela
atriz espanhola Ivana Baquero (O Labirinto do Fauno, As
Crónicas de Shannara), o filme conta ainda com um sólido
elenco de atores portugueses, como Afonso Pimentel,
Albano Jerónimo, Ivo Canelas, Inês Castelo-Branco, Carlos
Santos, João Jesus e Beatriz Leonardo.

A produção de Gelo esteve a cargo da [4]Fado Filmes
, também de Luís e Gonçalo Galvão Teles. Com quase
20 anos de existência, é uma das mais an gas e a vas
produtoras de cinema em Portugal, tendo produzido
filmes como [5]Elas , [6]Jaime , [7]Nha Fala , [8]Dot.com
, [9]Fados ou [10]O Grande Circo Mís co .
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Dia Mundial da Consciencialização da Violência
Contra a Pessoa Idosa assinalado em Bragança
(2016-06-16 08:38)

No Dia Mundial da Consciencialização da Violência
Contra a Pessoa Idosa e no âmbito das a vidades
ocupacionais e de desenvolvimento pessoal, a Estrurura
Residencial para Idosos (ERPI) da Santa Casa de Bra-
gança promoveu a elaboração de balões de fala com
os idosos e crianças com o obje vo de sensibilizar para
esta causa.
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A violência contra idosos é um problema real da so-
ciedade e que, segundo as úl mas esta s cas, a nge
números muito preocupantes. A a vidade da Santa
Casa juntou duas gerações dis ntas, símbolo de união e
respeito, como forma de dizer “basta” a este flagelo de
contornos sociais.
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Um dos principiais pilares da Santa Casa de Bragança é a
aposta na intergeracionalidade, respeito e valorização da
pessoa idosa. “Valores que incu mos nas nossas crianças
para uma sociedade mais justa e solidária, acreditamos
num futuro melhor e, por isso, apostamos muito na
educação e convívio entre várias gerações das nossas
respostas sociais”, acrescenta o provedor da Santa Casa,
Eleutério Alves.

A Misericórdia de Bragança marcou de forma bem
vincada a sua posição perante este problema social e por
isso diz não à violência contra idosos.
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Mirandela projeta futuro com 14,5 M€ do
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
(2016-06-16 09:05)

Mirandela projeta o futuro e prepara-se para ganhar
nova vitalidade através do Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano (PEDU), que vai dotar o município
transmontano de um inves mento na ordem dos 14,5
M€, dos quais 11 M€ correspondem à dotação em
FEDER.

Mirandela No âmbito do contrato de financiamento do
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), a
Câmara de Mirandela, através do seu presidente António
Branco, garan u três componentes fundamentais que
vão desenhar um novo perfil urbano para a cidade: o
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS), o
Plano de Ação Para a Reabilitação Urbana (PARU) e o
Plano de Ação de Intervenção em Comunidade Desfa-
vorecidas (PAICD).
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Com o contrato agora assinado, Mirandela viu
consignadas três prioridades de inves mento que
vão trazer uma nova cara ao seu núcleo urbano, dos
quais 6,1 M€ em FEDER a que corresponde um inves-

mento de 7,1 M€ para Mobilidade Sustentável e que
também se integra no PAMUS da Comunidade Intermu-
nicipal das Terras de Trás-os-Montes, que iden fica um
conjunto de intervenções essencialmente na promoção
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da criação de redes cicláveis e na melhoria de modos
suaves.

Já no que diz respeito à Reabilitação Urbana, os 2,4
M€ em FEDER a que corresponde um inves mento de
2,8 M€ iden fica de forma prioritária um conjunto de
intervenções de reabilitação urbana com destaque para
a envolvente do Santuário de Nossa Senhora do Amparo
e o corredor verde Reginorde/Parque Império.

Por fim, os 2,1 M€ de FEDER a que corresponde um
inves mento de 2,5 M€ para Comunidades Desfavore-
cidas assentam essencialmente na reabilitação das
habitações sociais que são propriedade da Câmara
Municipal. Estão previstas intervenções nas habitações
do Bairro Operário, do Bairro de Preguiça e em Vale da
Azenha. Estas intervenções serão ainda complementadas
por intervenções no espaço público envolvente.

Ainda no que diz respeito a estas prioridades, há
ainda a registar a parcela de 300 mil euros para o
Instrumento Financeiro que vai ser criado para apoiar
inves mentos privados, aguardando ainda dotação uma
intervenção de 2 M€ que aguarda reprogramação.

Com a aprovação do Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano PEDU garan do mais um significa vo
ciclo de inves mento para Mirandela até ao ano 2020.
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Delta Cafés associa-se à Jornada Mundial da Juven-
tude (2016-06-16 14:54)

A Delta Cafés associou-se ao Departamento Nacional da
Pastoral Juvenil (DNPJ) na promoção e informação sobre
a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e já tem no mer-
cado uma coleção temá ca de 12 pacotes de açúcar JMJ.

Com dados simples e concretas a inicia va de formação
divulga informação da JM, os símbolos JMJ e o logó po
dos diversos encontros. “Deus é como o açúcar! Não se
vê, dissolve-se… mas sente-se. Adoça e alegra a vida”,
destaca o diretor do Departamento Nacional da Pastoral
Juvenil (DNPJ), o padre Eduardo Novo, sobre a coleção
de pacotes de açúcar dedicados à Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) 2016.
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“O café preferido dos portugueses”, um dos slogans
da Delta Cafés, associou-se ao DNPJ rumo à próxima
edição da JMJ e preparou uma série temá ca de pacotes
de açúcar que está a ajudar todos os portugueses, de
norte a sul sem esquecer os arquipélagos da Madeira e
Açores, a fazer um caminho de formação, informação e
sensibilização rumo à peregrinação mundial de jovens
em Cracóvia, na Polónia.

Nas úl mas semanas que antecedem o grande en-
contro entre os jovens com o Papa Francisco, de Portugal
estão mais de sete mil inscritos a marca de café nacional
colocou no mercado uma coleção de 12 pacotes de
açúcar temá cos.

O açúcar da Delta Cafés é embalado em Campo Maior,
onde finalizam “milhares de unidades todos os dias”, e
agora adoça o café, o pingo, o carioca, o abatanado e/ou
o galão com informações simples e concretas como : A
JMJ; os símbolos JMJ; o logó po dos diversos encontros;
tema JMJ 2016; patronos; Campus Misericórdia e San-
tuário da Divina Misericórdia.
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"ArribAves", um evento que promove a observação
de aves, cultura e gastronomia do Nordeste Trans-
montano (2016-06-16 15:35)

Nos próximo dias 24 a 26 de junho decorre no Parque
Natural do Douro Internacional e no Parque Natural Ar-
ribes del Duero o [1]ArribAves’16

, um evento que promove a observação de aves, cultura
e gastronomia do Nordeste Transmontano.

A inicia va reúne alguns especialistas e en dades que
pretendem dar a conhecer a beleza natureza e as aves do
Douro Internacional.
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As aldeias de Urrós e Bemposta, concelho de Mogadouro,
são as anfitriãs deste evento, no qual será possível

conhecer e observar algumas das mais emblemá cas
espécies de aves de rapina, belas paisagens e aldeias do
Planalto Mirandês e das Arribas do Douro.

O ArribAves é um evento para todas as idades e in-
clui diversas a vidades como saídas de campo para
observação de aves, palestras, workshops, a vidades
para crianças, feira de produtos da terra e noite cultural.
Algumas das novidades desta edição são, a tulo de
exemplo, dois workshops, um de Anilhagem Cien fica de
Aves e outro de Fotografia da Natureza - direcionado à
fotografia de aves.

O ArribAves tem como obje vo a divulgação da avi-
fauna, natureza, paisagem, gastronomia e cultura do
Planalto Mirandês e das Arribas do Douro.
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Faurecia vai criar 400 novos postos de trabalho em
Bragança (2016-06-17 00:39)

A Faurecia, um dos maiores fabricantes mundiais de
equipamentos para automóveis, inaugurou ontem mais
uma fábrica em Bragança. O novo espaço de produção
vai criar 400 novos postos de trabalho, reforçando assim
a sua posição de maior empregador da cidade e o maior
exportador da região.
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Faurecia vai criar 400 novos postos de trabalho em
Bragança A empresa irá integrar, de forma crescente, um
total de 1250 postos de trabalho nas suas duas unidades
de produção que a par r de ontem passou a deter
na cidade de Bragança. A inauguração desta segunda
unidade contou com a presença do secretário de Estado
da Indústria, João Vasconcelos.
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O governante considerou que a opção da Faurecia por
Trás-os-Montes teve em consideração a qualificação
e a fidelização da mão-de-obra dos funcionários de
Bragança. “As pessoas em Bragança têm orgulho em
Trabalhar na Faurecia”, e segundo João Vasconcelos
esses foram alguns dos critérios que a mul nacional teve
em consideração para optar pela região transmontana
em detrimento de outros locais com mão-de-obra mais
barata.

O secretário de Estado também sublinhou a posição
estratégica do Nordeste Transmontano. "Esta fábrica
aqui está mais perto dos seus clientes, que são o resto da
Península Ibérica, do que se es vesse noutras zonas de
Portugal", disse.

Este reforço de inves mento ascendeu a 41, 5 mil-
hões de euros e deverá criar 400 novos postos de
trabalho até 2018, prevendo-se que na sequência do
crescimento desta empresa outras possam vir a instalar-
se nas proximidades para a criação de componentes
adicionais.

Segundo revelou o presidente da Câmara Municipal
de Bragança, Hernâni Dias, o município está empenhado
na criação de condições para que outras indústrias aqui
se possam instalar. O autarca referiu que o obje vo é
criar criar um "cluster" de tecnologia automóvel capaz
de atrair outras empresas que passarão a fornecer a
Faurecia.
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Hernâni Dias quer ligação a Puebla de Sanábria e
aeroporto regional (2016-06-17 09:21)

A ideia não é propriamente nova, mas o presidente
da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias,
aproveitou a presença do secretário de Estado da
Indústria, João Vasconcelos, na inauguração da nova
fábrica da Faurecia em Bragança, para a recordar.

Hernâni Dias quer ligação a Puebla de Sanábria e aero-
porto regional Hernâni Dias quer uma ligação da cidade
de Bragança a Puebla de Sanábria e a transformação
do aeródromo de Bragança em aeroporto regional. A
argumentação do autarca assenta na localização da
capital nordes na face aos novos eixos de comunicação
que se geraram na Península Ibérica, e nomeadamente
face ao comboio de alta velocidade que vai passar a
escassos 30 quilómetros de Bragança.
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Bragança ocupa cada vez mais uma importante central-
idade se vermos em conta a nossa relação comercial
com os vizinhos Espanhóis, onde residem mais de 46
milhões de consumidores.

O autarca transmontano diz que o transporte de
mercadorias do Porto de Leixões para a zona litoral
norte da Península Ibérica poderá ser encurtado em
cerca de 70 quilómetros se for u lizado o eixo de escoa-
mento rodoviário de Bragança, o que se repercu rá em
poupanças significa vas dos custos gerais das mercado-
rias exportadas para Espanha. Por isso, considerou que
" a ligação entre Bragança e Puebla de Sanábria é uma
prioridade para a região e para o país".

João Vasconcelos ouviu o autarca, mas não prome-
teu nada. Apenas referiu que “se o anterior Governo
colocou essa obra no quadro comunitário atual para
ser financiada, certamente acontecerá, se não, cer-
tamente teremos de iniciar os estudos para perceber
da viabilidade e colocar no próximo quadro comunitário”.

O Secretário Estado da Indústria, embora sem tutela
direta sobre o lançamento de novos projetos rodoviários,
foi lembrando que agora “ as obras viárias prioritárias
para o país devem ser aprovadas no Parlamento por dois
terços porque são obras que duram várias legislaturas, e
o seu impacto dura por décadas, por isso devem ser obras
aprovadas por uma maioria no Parlamento", referiu em
declarações citadas pela Agência Lusa.
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Jose (2016-07-18 17:53:14)
Desde Sanabria, apoyamos totalmente esta propuesta. Es-
peramos que la tengan en cuenta y puedan hacerla realidad.
La comunicación entre Bragança y Puebla de Sanabria sería
beneficiosa para ambos países y rompería defini vamente
la condición fronteriza y tradicionalmente aislada de ambos
territorios.

Fes val Carviçais Rock já tem o cartaz fechado para
a edição deste ano (2016-06-17 16:40)

seBENTA e Bleeding SIN fecham o cartaz do Fes val
Carviçais Rock 2016 que este ano, na sua 14ª edição,
apresenta uma seleção de músicos totalmente nacional.
seBENTA e Bleeding SIN são as mais recentes confir-
mações, fechando assim o lote de bandas que vão
par cipar no fes val .

seBENTA Os [1]seBENTA assumem cada vez mais um
lugar de excelência no panorama do rock nacional como
uma das melhores bandas, eles que contam com a
par cipação especial no seu úl mo álbum de Zé Pedro
(Xutos & Pontapés).

Os seBENTA estarão em Carviçais a 22 de Julho, jun-
tamente com os Bleeding SIN, uma banda transmontana
que surgiu em de Torre de Moncorvo nos finais de 2015.
"Um grupo de amigos de gerações diferentes e gostos
musicais também eles dis ntos que vão do punk, metal
ao rock and roll, fizeram uma mistura de es los e saiu um
rockalhada transmontana orgulhosa e sem muralhas...
Eles que sobem a palco no dia 23 de Julho".
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seBENTA e Bleeding SIN, juntam-se assim aos já confir-
mados Moonspell, Serrabulho, DJ Oder, DJ Miguel Pina,
Regula, Mundo Segundo, Meio-Irmão e Carlos Besser
num leque muito variado de concertos que animarão a
aldeia transmontana do Douro Superior nos dias 22 e 23
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de julho. A organização este ano apostou na variedade
dos es los musicais.

O cartaz contará com 4 atuações em cada dia e ainda
actuarão Dj´s, haverá animação i nerante e outras
surpresas que a organização promete revelar em breve.

O Fes val Carviçais Rock é realizado este ano pela
décima quarta vez, numa parceria da Freguesia de
Carviçais com o Clube Académico de Carviçais e a Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.youtube.com/embed/B2vF3NQvXy4?&rel=0&aut
oplay=1
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Neste fim-de-semana há queijo e mel em Pereira,
Mirandela (2016-06-17 18:36)

Queijo e mel, mas também azeite, vinhos, artesanato
e produtos locais é o que nos propõe a Feira do Queijo
e do Mel organizada pela União de Freguesias de
Avidagos, Navalho e Pereira em colaboração com a
Câmara Municipal de Mirandela e que decorre amanhã
e domingo em Pereira, Mirandela.

Feira do Queijo e do Mel decorre este fim-de-semana em
Mirandela Ao todo são 30 os stands de produtores que

esperam a visita de 6 a 7 mil pessoas. “A perspe va é que
se façam bons negócios e se promovam os produtos de
excelência desta União de Freguesias”, explicou Arménio
Vaz, presidente da União de Freguesias de Avidagos,
Navalho e Pereira.
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Depois de duas edições em Avidagos, desta vez a Feira
do Queijo e do Mel decorre em Pereira: “tem vindo
sempre a crescer em número de expositores e visitantes”,
explicou o autarca, que este ano acredita num êxito
ainda maior até pelo facto de haver uma demonstração
de máquinas e alfaias agrícolas, bem como seminários
técnicos e o concurso de ovinos e caprinos que fomenta
nos criadores locais o orgulho pelo reconhecimento do
seu trabalho.

A União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira
“reúne os maiores rebanhos de ovinos e caprinos do
concelho de Mirandela”, sublinhou o presidente da União
de Freguesias, da mesma forma que dispõe de um ovil
“dos mais modernos da Europa, com sala de ordenha
completamente informa zada”.

Com mais esta Feira do Queijo e do Mel, a Câmara
Municipal de Mirandela procura fomentar a dinamização
dos produtos de qualidade endógenos de cada freguesia
e que no seu todo cons tuem a riqueza do concelho, mas
também promover o património natural e paisagís co
como fator de valorização deste rico território.

Recorde-se que Mirandela dominou recentemente
os concursos ‘Os melhores produtos de Portugal-CNEMA
2016’, cujas provas decorreram no âmbito da 53ª Feira
Nacional de Agricultura, que terminou no passado
domingo, 12 de junho, em Santarém.

Dos 18 Concursos Nacionais para eleger os melhores
produtos portugueses, os produtos de Mirandela domi-
naram 6 dos concursos, nomeadamente o 1º Concurso
Nacional de Alheiras Tradicionais Portuguesas, 5º Con-
curso Nacional de Pão, Broas e Empadas Tradicionais
Portugueses, 5º Concurso Nacional de Folares e Bôlas
Tradicionais Portugueses, 6º Concurso Nacional de Enchi-
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dos, Ensacados e Presuntos Tradicionais Portugueses, o
Concurso Nacional de Azeites de Portugal e o 6º Concurso
Nacional de Queijos Tradicionais Portugueses.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Ciúmes, eu? Não! Mas que sejam muito felizes,
jun nhos (2016-06-18 09:17)

| Tânia Rei | Tenho uma velha máxima, tão velha
quanto a minha maturidade permite, e que versa assim:
quando se tem ciúmes, está na hora de virar costas, e
fechar a tasca.

Ora, porque digo eu que quando sen mos ciúmes
de alguém – ciúme, aquela picada no coração, qual efeito
montanha-russa, e que provoca ins ntos assassinos; não
aquele sen mento descabido de possessão – é sinal que
estamos apanhadinhos. E estar apanhadinho nunca é
bom. Até porque, em boa verdade, já ninguém quer
andar por aí apanhadinho. Não é da moda, nem há
tempo para gostar assim.

Por isso, podemos ir estando com uma pessoa, e
men r a nós mesmos, aos amigos, e, por favor, ao
objecto da nossa paixão, a quem vamos, copiosamente,
negar qualquer po de sen mento que ultrapasse o
mero sico.

Temos saudades de estar juntos? Pois temos. Mas,
não dizemos. Ficamos nervosos e ansiosos antes dos en-
contros marcados? Claramente, só que, em boa verdade,
quem precisa de saber? Andamos bem-humorados e
radiantes? Vê-se à légua, e a culpa…é do tempo, que está
a melhorar.

Vamos fingir que gostamos de conchinhas, mimos e
olhares melosos. Fingir, sim, porque é como que se não
gostássemos. Ninguém do grupo dos “maus”, dos durões,
dos “só sexo” gosta dessas coisas amorosas, e somente
estúpidas.

Falamos da jeitosa da vizinha do andar de baixo, com
quem nos cruzámos uma ocasião à entrada do prédio.
Falamos do ex-namorado que teima em dar no cias e
lembrar que “fomos tão felizes”. Falamos, e reprimimos
o orgulho tonto por agora sermos nós ali, num lugar
que, temos a certeza, é cobiçado por metade do universo.

E chega o dia, o malfadado dia, em que sen mos
que o outro cede, que sorri demasiado, que, afinal, não
quer só a nossa companhia. E fingimos novamente.
Fazemos de conta que não nos afecta, que não queremos
dar bofetadas na cara alheia, que, “de qualquer das
formas, ainda que isto não foi mais avante”, e, o mais do
que lógico, “eu sempre soube que isto não era para ser
nada sério”.

Sen mos ciúmes, Amuamos como crianças, sentadas à
beira de uma caixa de areia num parque infan l. Tiraram-
nos o escorrega, deixámos cair o chupa-chupa em cheio
na dita areia, que depressa se agarrou, ao ponto de o
tornar inconsumível.

E con nuamos enciumados. E sozinhos, porque não
vamos admi r que tudo não passa de uma crise de dor
de cotovelo. Seguimos caminhos opostos, somente
porque nunca teremos a coragem de assumir o quanto
gostamos. Que gostamos, imagine-se, ao ponto de
sen rmos ciúmes.
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Seniores portugueses preferem Internet à Televisão
(2016-06-18 09:50)

Os portugueses, entre os 50 e os 75 anos, já passam
mais horas por semana a navegar na Internet (10h40)
do que a ver televisão (10h10).

Ainda que abaixo da média europeia em termos de
horas despendidas na Internet (13h15) e a ver televisão
(13h45), a preferência dos seniores portugueses pelo
meio digital contraria a tendência registada na Europa,
em que a maioria con nua a passar mais tempo em
frente ao televisor. Estas são conclusões do mais recente
estudo do Observador Cetelem, este ano dedicado ao
Consumo Sénior.
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A preferência pela Internet é mais acentuada em Itália
(Internet: 13h10 // TV: 10h55), na República Checa (Inter-
net: 12h50 // TV: 10h15) e na Polónia (Internet: 10h45
// TV: 8h00), onde os seniores passam mais duas horas
adicionais na Internet do que em frente ao televisor.
Portugal já faz parte dos países onde os seniores passam
mais tempo a navegar online, mas com uma diferença
menor em relação ao número de horas passadas a ver
televisão (Internet: 10h40 // TV: 10h10).

No total, Internet e Televisão ocupam 27 horas sem-
anais aos seniores europeus, mais 20 % do que as

gerações mais jovens. Os ingleses são os que despendem
mais tempo em frente aos ecrãs, registando 15h45
semanais passadas na Internet e 18h30 semanais a ver
televisão, seguidos pelos franceses (Internet: 14h00 //
TV:15h40) e pelos belgas (Internet: 13h45 // TV: 16h35).

Portugueses adeptos das Redes Sociais
Portugal, França e Hungria são dos países europeus onde
se regista uma forte adesão dos seniores às redes sociais,
especialmente para manterem relações e acederem a
fóruns onde têm contacto com outros internautas. Os
jogos online e os serviços digitais relacionados com
mobilidade e saúde são também bastante procurados
por este segmento. Enquanto a maioria dos seniores
europeus recorre regularmente à Internet por mo vos
de u lidade (40 %), muitos u lizam-na regularmente por
mo vos de lazer (29 %) e 23 % consideram-se mesmo
híper-conectados.

Com mais tempo livre do que os seus descendentes,
os seniores portugueses consagram uma parte signi-
fica va do seu tempo à Internet e são cada vez mais
exigentes com os serviços digitais. As primeiras gerações
que u lizaram ferramentas digitais no contexto profis-
sional já chegaram à reforma, logo estão completamente
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familiarizados com este meio. Esta presença assídua
na Internet pode revelar-se uma oportunidade para os
setores do marke ng e da comunicação de produtos
e serviços”, explica Diogo Lopes Pereira, diretor de
marke ng do Cetelem.

Para as análises e previsões deste estudo foram in-
quiridos 10.673 europeus com amostras de, pelo menos,
800 indivíduos por país, das quais pelo menos 275 com
idades entre os 50 e os 75 anos. O inquérito, feito através
da Internet, realizou-se em 13 países: Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido,
Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia e Roménia.
Os inquéritos foram realizados entre 2 de novembro e
4 de dezembro de 2015 pelo Observador Cetelem, em
parceria com a sociedade de estudos e consultoria BIPE,
com base num inquérito barométrico conduzido pela
TNS Sofres.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referencia no mercado de crédito
a par culares.
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Cien stas portugueses criam novos an oxidantes
protetores da energia das células (2016-06-18 10:00)

Uma equipa de inves gadores do Centro de Neuro-
ciências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de
Coimbra (UC) e do Centro de Inves gação em Química
da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
(FCUP-CIQUP) o mizou an oxidantes presentes na
alimentação para que atuem no local de produção de
energia das células, podendo ser aplicados futuramente
em cosmé ca e na área da Saúde.

Fernanda Borges As novas moléculas ob das, designadas
de MitoDIETs, e em atual processo de patenteamento,
permitem prevenir e minimizar os danos resultantes
do stress oxida vo, os quais normalmente resultam em
morte celular. Os compostos MitoDIETs atuam de uma
forma mais sele va e, em alguns casos, com menor toxi-
cidade do que an oxidantes presentes em suplementos
e produtos de cosmé ca. O stress oxida vo, associado
ao envelhecimento, é também um fator comum a muitas
doenças, incluindo a diabetes, doença do gado gordo
não-alcoólico ou mesmo doenças do sistema nervoso
central, o que significa que os an oxidantes desenvolvi-
dos poderão ter aplicação terapêu ca na área da saúde.
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Paulo Oliveira, líder do grupo do CNC, sublinha que
«os an oxidantes ingeridos no dia-a-dia apresentam
uma biodisponibilidade baixa, sendo que frequente-
mente não alcançam os locais nas células onde devem
atuar. Os novos an oxidantes são mais precisos do
que os an oxidantes presentes na alimentação porque
possuem um “código postal” que os encaminham para
o local de produção de energia da célula, a mitocôndria.»

«A importância de focar a ação destes compostos
na mitocôndria deve-se ao facto de esta ser o local
da célula onde a energia é produzida e que está mais
exposto a danos oxida vos, que ocorrem ao longo do
processo de envelhecimento e em várias doenças. A
nossa abordagem permite o mizar o que a natureza já
nos oferece», acrescenta.

Por seu lado, Fernanda Borges, coordenadora da
equipa de inves gação em Química Medicinal da FCUP,
realça que «o processo de obtenção destes novos agentes
u liza tecnologias inovadoras, onde pequenos retoques
na estrutura do an oxidante natural conduziram ao
efeito biológico desejado. Os an oxidantes desenvolvi-
dos apresentam propriedades adequadas à sua aplicação
a nível cosmé co e terapêu co».

Paulo Oliveira Os an oxidantes foram desenvolvidos por
uma equipa mul disciplinar. O CIQUP/FCUP liderou o
processo de desenho, obtenção, iden ficação e avaliação
das propriedades sico-químicas dos novos an oxidantes.
O grupo do CNC efetuou os ensaios biológicos, nos quais
foram simuladas as condições de stress oxida vo elevado

ao nível da mitocôndria. Os novos an oxidantes estão
em prova de conceito em vários modelos animais para
validar a sua aplicação terapêu ca, tal como em diversos
modelos celulares para avaliar a sua segurança e possível
aplicação em produtos cosmé cos.
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O conhecimento tecnológico alcançado está na base
da criação da empresa “spin-off” MitoDIETS, resultante
da colaboração entre o CNC e FCUP. A “spin-off” tem
par cipado em programas de aceleração de empresas
e comercialização de tecnologias como o INEO Start, do
Ins tuto Pedro Nunes (Coimbra), ou o COHiTEC da ACT
by COTEC (Porto).

A inves gação decorreu ao longo de cinco anos e
foi financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
e por fundos regionais, incluindo o programa QREN - Pro-
grama Operacional Regional do Centro 2007-2013 com o
apoio do Mais Centro e da União Europeia no âmbito do
projeto “CNC Biotech - inves gação em Biotecnologia e
capacitação do sector empresarial” e o programa QREN
- Programa Operacional Regional do Norte no âmbito do
projeto “Desenvolvimento de Materiais Funcionais”.

Cris na Pinto

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Torre de Moncorvo celebra Sols cio de Verão
(2016-06-18 10:12)

Nos dias 18 e 19 de Junho o Município de Torre de
Moncorvo comemora o sols cio de Verão, com um
conceito bastante diferente do habitual.

O Fes val do Sols cio – Edição Jardins acontece no
Jardim Dr. Horácio de Sousa e no jardim do Museu do
Ferro e da Região de Moncorvo. Durante os dois dias
decorrem diversas a vidades des nadas ao público em
geral e às famílias, nomeadamente oficinas de ciência e
arte, astronomia, animação de rua, contador de histórias,
yoga, tendas e vendas, visitas orientadas, marionetas, dj,
performances, teatro e concertos.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Destaque para observação astronómica, promovida
pelo Planetário do Porto, em que os visitantes podem
conhecer melhor o universo e observar o sistema solar
através de telescópio. Têm lugar também oficinas cien-

ficas, onde experiências simples mas admiráveis irão
ca var a atenção e despertar a curiosidade dos mais
novos.

De salientar ainda as oficinas de arte que es mu-
lam as crianças através da observação de uma obra
de arte, da audição de uma história inspirada na obra,

da drama zação, da música e da criação de arte. O
grupo Alma de Ferro Teatro interpretará num espetáculo
essencialmente visual, sonoro e mímico todo o fenómeno
astronómico e pagão que marca o início do Verão.
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Do programa faz ainda parte um workshop de reiki,
prá ca de yoga, animação de rua, animação infan l e
concertos com a Escola Municipal Sabor Artes, os Namari
e a atuação do Dj Fernando Alvim.

Com entrada gratuita a inicia va pretende celebrar
o fenómeno astronómico e pagão que marca e celebra
o início do Verão. A inicia va insere-se no mês do Ambi-
ente e da Ciência, promovido pela Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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Detectadas novas ondas gravitacionais
(2016-06-19 09:11)

Há milhares de anos que o ser humano desvenda o
universo através da luz visível. Com ela aprendemos
a ver o cosmos. No século XVII, a par r do uso do
telescópio por Galileu para observar o céu nocturno (e
não só) descobrimos que havia muito mais luz onde
antes só havia breu.
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Ilustração dos dois buracos negros a aproximarem-se
um do outro e a produzirem ondas gravitacionais Com
o progressivo desenvolvimento de melhores telescópios
os astrónomos foram vendo cada vez mais estrelas,
descobrindo galáxias e outros astros. A contemplação do
universo deslumbrava, mas o melhor ainda estava para
vir.
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Com a descoberta de diferentes gamas de radiação
electromagné ca (infravermelho, ultravioleta, ondas de
rádio, micro-ondas, raios X, raios gama), de que a luz
visível é uma muito pequena parte, foi possível amplificar
a nossa íris de observação do universo e descobriu-se
o que antes não se conhecia nem se pensava exis r. O
Universo é muito maior e an go do que se julgava. Uma
nova astronomia e cosmologia nasciam há cerca de cem
anos.

Contudo, temos observado o universo “só” através
da radiação electromagné ca que nos chega. E hoje
sabemos que o Universo observável através desta
radiação corresponde só a 4 % daquilo que se es ma
cons tuir o Universo. Por exemplo, a radiação electro-
magné ca parece não interagir com a matéria negra (que
sabemos exis r, mas não sabemos o que é!). Mas esta
matéria negra parece interagir gravi camente com os
corpos com massa como as galáxias.

Se a gravidade é importante para compreender o
movimento dos corpos feitos com a mesma matéria
que nos compõem, talvez ela nos traga alguma luz
sobre aquilo que não podemos ver, como sejam os
buracos negros. É por aqui que a detecção de ondas
gravitacionais, previstas teoricamente há precisamente
cem anos por Einstein, pode permi r-nos dizer que
poderemos estar na alvorada de uma nova jornada na
nossa inves gação sobre o universo em que exis mos. E
o mais deslumbrante é que é imprevisível o que ainda
não conhecemos hoje. A surpresa mora no futuro.

Einstein previu que certos fenómenos não só de-
formariam o espaço-tempo, como dariam origem a
ondulações, a ondas gravitacionais.

Assim como o choque de uma pedra com a super -
cie de um lago gera ondas que podemos sen r na
margem, acontecimentos envolvendo grandes massas
em movimento acelerado provocam ondulações que se
propagam no espaço-tempo à velocidade da luz.

A teoria prevê que as ondas gravitacionais resul-
tantes de fenómenos muito distantes da Terra sejam
muito ténues. Para a sua detecção directa os cien stas
necessitam de instrumentos muito sensíveis. Ao longo
das úl mas décadas, foram instalados para esse efeito
quatro detectores baseados na interferometria de raios
LASER: dois nos Estados Unidos (LIGO - Laser Interferom-
eter Gravita onal-Wave Observator), um na Alemanha
(GEO600) e outro na Itália (VIRGO).

No dia 14 de Setembro de 2015, os dois detectores
da experiência Advanced LIGO registaram quase em
simultâneo, e pela primeira vez, um sinal concordante
com a previsão teórica para uma onda gravitacional. Esta
detecção foi comunicada publicamente a 11 de Fevereiro
deste ano e a sua no cia foi recebida em tom de festa e
muita sa sfação. Não só se nha comprovado a previsão
de Einstein, como se iniciava potencialmente uma nova
era na astronomia. Contudo, logo muitas vozes disseram
que seriam necessárias novas detecções para consolidar
a fragilidade de uma única observação.

Agora, no passado dia 15 de Junho, foi publicado
um ar go na revista Physical Review Le ers que anuncia
que às 3h38m de 26 de Dezembro os dois detectores
LIGO, em colaboração com o detector VIRGO, detectaram
pela segunda vez ondas gravitacionais. Estas demoraram
apenas 1,1 milissegundos entre os dois detectores (situ-
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ados a 3000 km de distância entre Livingston e Hanford
nos EUA) e foram geradas nas úl mas 27 órbitas de dois
buracos negros antes de se fundirem, há cerca de 1400
milhões de anos. Os buracos nham 14 e oito vezes o
tamanho da massa do Sol e resultaram num novo buraco
negro com 21 vezes a massa solar. Durante a fusão, cerca
de uma massa solar de energia foi conver da em ondas
gravitacionais que agora foram sen das na Terra.

É a confirmação de que somos capazes de detectar
ondas gravitacionais, que os buracos negros existem e de
muitos andam” aos pares por esse Universo fora. Agora
vemos onde antes eramos cegos.

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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“Novos conteúdos e Media transmontanos" em de-
bate em Mirandela (2016-06-19 09:28)

O Ins tuto Politécnico de Bragança tem vindo a
promover junto da população local um conjunto de
incia vas a que deu o nome de Laboratório de Par ci-
pação Pública, que pretendem trazer para a discussão
assuntos do interesse geral. Desta vez, a temá ca vai
ser os “Novos conteúdos e Media transmontanos” .

Os Laboratórios de Par cipação Pública veram inicio
na região, em Janeiro do ano corrente, com o obje vo
de desenvolver as suas potencialidades do Nordeste
Transmontano, aprofundando o conhecimento como
fonte geradora de projetos que sustentem uma nova
plataforma colabora va de I &D visando a capacitação
académica, cultural, cien fica, tecnológica e empresarial
para esta região, num cenário de médio e longo prazo.
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A inicia va é do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior em parceria com Ins tuto Politécnico
de Bragança e conta com a colaboração Comunidade
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM),
Câmara Municipal de Mirandela e Centro Ciência Viva de
Bragança,

O Laboratório de Par cipação Pública sobre “Novos
conteúdos e Media transmontanos” terá lugar no
Auditório da Escola Superior de Comunicação, Adminis-
tração e Turismo, EsACT, do Campus de Mirandela do
Ins tuto Politécnico de Bragança, no dia 22 de Junho,
pelas 15 horas.

Nesta sessão serão apresentados e discu dos os re-
sultados de um Laboratório de Par cipação Pública,
realizado no Centro Ciência Viva de Bragança, no passado
dia 21 de Maio, onde um grupo de cidadãos, estruturado
como grupo de análise (focus group), debateu as bar-
reiras, desafios e potencialidades de desenvolvimento de
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Novos conteúdos e Media no Nordeste Transmontano.
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Bilhetes gerais para o São Pedro já estão à venda
(2016-06-19 09:39)

Os Bilhetes gerais para a Feira de São Pedro, que se
realizará em Macedo de Cavaleiros entre os dias 25 de
junho e 2 de julho, já estão à venda em locais como o
posto de turismo local.

Os Bilhetes gerais permitem uma poupança ex-
traordinária para quem pretende visitar a feira em-
presarial de São Pedro. São apenas 0,88€ por noite, um
valor irrisório tendo em conta a qualidade do cartaz, com
grandes nomes da música nacional. O Bilhete Geral tem
um valor de 7€, e está a par r desta sexta-feira à venda
no Posto de Turismo de Macedo de Cavaleiros, no horário
entre as 10:00 horas e as 17:00 horas.
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Os bilhetes para esta edição do São Pedro apresentam
novidades rela vamente aos das edições anteriores. A
Comissão de Festas e Feira de São Pedro, para um maior
controlo de entradas e contabilização das mesmas, optou
por bilhetes de leitura eletrónica, através de “PDA”,
adaptação técnica que impossibilitou o início da venda a
1 de junho, como inicialmente previsto.

Às compras no comércio tradicional superiores a 10
€,a organização garante, este ano, a oferta de 1 bilhete
para as noites de 27, 28 ou 29 de junho. Os recibos de
compra, com os campos fiscais do cliente devidamente
preenchidos e cartão de cidadão do próprio, poderão
ser apresentados no balcão de atendimento da Câmara
Municipal, recebendo em troca 1 bilhete de entrada
válida para as noites elencadas.

A aquisição do bilhete geral, de edição limitada, será
possível apenas até à noite de 25 de junho. A compra
antecipada possibilita que as pessoas evitem filas e
assegurem entrada antes que, os mesmos, esgotem.

Conteúdo fornecido pelo Serviço de Comunicação da CM
Macedo de Cavaleiros
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| Tânia Re i| Um dos males de ir envelhecendo é perceber
que nenhuma acção pode ficar isenta de uma reacção.
Não é bem um “efeito borboleta”, nem karma, nem azar.

É, simplesmente, uma consequência do que escol-
hemos em momentos determinados. E não há a hipótese
do banho-maria, do “nem carne nem peixe”. É assim.
Trigo limpo, farinha Amparo.

Quando há crimes bárbaros, com sangue a espichar
por todo o lado, há sempre uma alminha que diz, com
toda a naturalidade: “são maus momentos. Momentos
do diabo.”

Maus momentos, tecidos pelo mal encarnado, que
têm o poder de mudar para sempre muitas vidas.

Não costumo matar pessoas, pelo menos no sen-
do real da palavra. Posso, eventualmente, assumir

as culpas por alguns homicídios latos, de corpos que
permanecem, garanto, em ac vidade. Por isso, nunca
mudei vidas de forma tão drás ca. Mas, certamente,
terei mudado a minha vida imensas vezes. Nem sempre
por querer, ou determinar.

Tenho em crer, aliás, que nenhum de nós muda o
curso de vida porque quer. Há quem diga, por aí à boca
cheia, que toma decisões racionais, ponderadas.

É men ra. Pura men ra.

Ninguém toma a tude que seja sem que haja uma
pauta emocional. Somos unos: cérebro e coração. E o
malvado do segundo protagonista fala alto para caramba.

Ou, quiçá, pense assim porque sou mulher. As mul-
heres são muito mais do factor sen mental, não são?
Ainda no outro dia me disseram “para vender alguma
coisa numa decisão em casal, basta que a mulher diga que
goste, que é bonito. Está vendido.”. Ou seja, que se lixe o
lado lógico da coisa, o que importa é que fale ao coração.

Ainda assim, voltando ao tema central, certo é que
toda a a tude gera uma consequência. E isso às vezes é
mau, pois, assumo sem o drama smo que incu linhas
acima. Mas o raio da culpa é da idade. Porque quando
temos idade para ter juízo, já ninguém vai desvalorizar

uma mão arisca ou uma palavra mal dada. Não somos
miúdos do pré-escolar, que estão a aprender onde
estão os limites. Quando temos certa e determinada
idade, devíamos saber que esta vida é rodeada de cercas
electrificadas, e que, quem não quer levar um valente
choque, não es ca demasiado o sim-senhor.

No final das contas, mesmo quando devíamos estar
mais maduros, e saber que agir sem pensar pode ter
consequências irrevogáveis, pensamos sempre, sempre,
sempre assim: “que se lixe! Não quero saber!”.

E…lá vamos nós.

Às vezes faz doer, às vezes dói, às vezes porra nen-
huma.

Um acto. Uma consequência. Temos que aprender
a lidar com isso, mesmo quando os “momentos do diabo”
não colmataram num derradeiro crime. O que não quer
dizer que não nos recriminemos.

Certa vez, encontrei um gato meigo na rua. Amarelo e
branco, com os olhos verdes. Andava por ali na rua, a
miar, despertando em mim a vontade de o levar para
casa. No meio de alguns olhares desentendidos e muitas
tenta vas de fuga, levei o bichano comigo, debaixo de
um braço. Dei-lhe uma lata de atum, limpei-lhe o óleo do
pêlo com uma toalhita húmida, e deixei-o andar por ali.

Sou alérgica a gatos, por isso fiquei cheia de conjun-
vite; o gato queria era estar na rua, até porque nha

casa, e não sabia usar a caixinha da areia; acabei por
devolvê-lo ao local onde o encontrei.

Moral da história: Nem sempre tomar uma a tude
é a melhor opção, tendo em conta os possíveis desfe-
chos; nada, por melhor ou mais bem-intencionado que
nos possa parecer, passa incólume ao crivo. Na dúvida,
fique quieto: pode não ser bom, mas, pelo menos, não
vai haver retaliação.
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Mêda foi apresentada como "Capital Ibérica das
Ma lhas de Caça Maior" (2016-06-20 08:14)

Omunicípio de Mêda em parceria com a Associação
Portuguesa de Ma lhas de Caça Maior (APMCM)
apresentou, na passada sexta-feira, dia 17 de Junho,
o slogan “Mêda Capital Ibérica das Ma lhas de Caça
Maior”. O documento protocolar da cerimónia foi
ainda assinado por mais 10 en dades portuguesas e
espanholas do sector. Entre elas o Clube de Monteiros
do Norte (CMN).

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/medacaca.html

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Para o presidente do CMN, Nelson Cadavez, esta inicia-
va “é fundamental para reforçar a cooperação luso

espanhola em torno da caça maior em par cular, desde
logo na promoção da Montaria, processo de caça único

no mundo e exclusivo da península ibérica, onde as
ma lhas assumem um papel muito importante.

Este acto é o corolário de um processo de trabalho
conjunto envolvendo várias organizações do sector
da caça de Portugal e de Espanha, onde o CMN está
envolvido e empenhado na sua afirmação e sucesso”.

[post _ad]

Presente na cerimónia esteve o Secretário de Estado
das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio
Torres, que deixou o compromisso de modernizar o
sector cinegé co e avançou que no dia 13 de Julho
no II Conselho Nacional de Caça vão ser ouvidas todas
as en dades ligadas à ac vidade para que se consiga
encontrar consensos para avançar com os trabalhos e
proceder à legislação. “Desde que se iniciou o processo
de ordenamento da caça em Portugal, as organizações
foram fazendo o seu trabalho.

A sociedade mudou, no ano de 2000 havia 240 mil
caçadores e hoje há quase metade, o que também é
preocupante, e mudou também as necessidades dos
processos de ordenamento do sector e é nisso que
vamos trabalhar”, refere o governante, acrescentado que
o estudo económico da caça e outros assuntos também
estarão em cima da mesa para serem consolidados.

De recordar que o Clube de Monteiros do Norte e a
Associação de Florestal de Trás-osMontes entregaram à
tutela um documento de propostas de melhoramento
do sector cinegé co que assenta numa visão estratégica
moderna de gestão e exploração sustentável deste re-
curso natural renovável em harmonia com a conservação
da vida selvagem e da salvaguarda da biodiversidade.

Propostas a que o governante Amândio Torres se
mostrou sensível e com vontade de trabalhar.
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“Aves do Feital” já estão patentes ao público
no Museu do Ferro de Torre de Moncorvo
(2016-06-20 08:20)

No passado dia 5 de junho, domingo, foi inaugurada
a exposição de fotografia “Aves do Feital” de António
Joaquim Fernandes, no auditório do Museu do Ferro e
da Região de Moncorvo.

Inauguração da exposição de fotografia “Aves do Feital”
A cerimónia contou com a presença da Vereadora do
Município de Torre de Moncorvo, Eng.ª Piedade Mene-
ses, do responsável pelo Museu do Ferro e da Região de
Moncorvo, Nelson Rebanda e do autor, António Joaquim
Fernandes. A exposição cons tuída por 119 fotografias
de aves captadas pelo fotógrafo amador, sendo que a
maior parte delas foram radas numa propriedade em
Maçores, “o Feital”, que dá o nome à exposição.
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Patente está também uma vitrina com alguns objetos do
espólio de Santos Júnior, moncorvense que foi pioneiro
na arte de observar e estudar aves no país.

De 6 a 9 de junho decorreram ainda visitas guiadas
à exposição e a realização de algumas a vidades pelos
alunos dos jardins-de-infância e do 1ºciclo do concelho,
no âmbito do tema da exposição e do Dia Mundial do
Ambiente.

Os mais pequenos primeiro observaram as várias fo-
tografias expostas, depois foram convidados a construir
puzzles com um grau de dificuldade adequado à sua idade
e por úl mo incen vados a escolher um cartão, descobrir
qual a ave que estava representada, podendo depois
pinta-la e adicionar mais alguma informação, através da
pesquisa em várias enciclopédias ali presentes.

Luciana Raimundo
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Associações disponíveis para ajudar a desenvolver
a região (2016-06-20 08:27)

Realizou-se no passado sábado em Tabuaço o II Encon-
tro de Associações do Vale do Douro, que contou com a
presença de mais de sessenta dirigentes associa vos da
região, alguns autarcas e os deputados da Assembleia
da República, Manuela Tender e António Lima Costa,
eleitos respe vamente pelos círculos de Vila Real e
Viseu. A organização esteve a cargo da Associação Vale
d’Ouro, Teatraço e Câmara Municipal de Tabuaço.

666

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Associações disponíveis para ajudar a desenvolver a
região Os trabalhos, que decorreram entre meio da
manhã e meio da tarde, incidiram sobre a temá ca da
interioridade e do impacto dos projetos associa vos
na sociedade. Na abertura do encontro, Luís Almeida,
Presidente da Direção da Associação Vale d’Ouro apelou
ao trabalho conjunto entre associações, autarquias,
administração central e parceiros privados para criar “um
modelo de desenvolvimento capaz de contribuir para o
desenvolvimento da região”.
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O primeiro painel, moderado pelo anfitrião do evento,
Carlos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de
Tabuaço, foi o que suscitou mais interesse entre os
par cipantes numa discussão que foi considerada bas-
tante pro cua e em que os dirigentes associa vos e
autarcas presentes aproveitaram a presença de João
Paulo Catarino da Unidade de Missão para a Valorização
do Interior para lançar ideias para o trabalho desta estru-
tura. Ainda no mesmo painel, José Manuel Gonçalves,
vice-presidente da C. M. do Peso da Régua abordou
a experiência do município na relação associa va e
nos frutos que têm sido gerados. Já Paulo Costa da
GlobalSport e dirigente de diversas associações centrou
a sua intervenção na força do Douro e no desejo de que
a região se desenvolva de forma sustentável contando
também com o apoio das associações e em ar culação
com o setor turís co.
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Depois da visita à Montra de Associações e da atuação
do Rancho Folclórico de Chavães, o segundo painel, com
moderação do jornalista Bernardino Barros, contou com
representantes da Associação Bagos d’Ouro, Associação
Juvenil Abel Botelho, Associação Cultural Zona Livre e
Teatraço que falaram dos seus projetos e da forma como
os mesmos se enquadram na região e na comunidade.
Unanimemente concordaram que as dificuldades são

bastantes em qualquer dos setores de atuação das
respe vas ins tuições e que um trabalho integrado
poderia criar sinergias interessantes.

Carlos Carvalho encerrou o dia mostrando-se sa sfeito
pelos resultados alcançados: “foi fantás co, falaram-se
dos problemas, do diagnos co e foram apresentadas
soluções”. O presidente da Câmara de Tabuaço revelou
ainda ter “o espirito cheio” e estar bastante sa sfeito
com a discussão gerada ao longo do dia.

A Associação Vale d’Ouro anunciou ainda a realiza-
ção da terceira edição deste encontro em 2017, na
cidade da Régua.
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Quintanilha Rock: o fes val ibérico está de regresso
em Julho (2016-06-20 10:24)

Quintanilha Rock: o fes val ibérico está de regresso em
Julho. A 0rganização espera superar os 6000 visitantes
na 16ª edição do fes val transfronteiriço.

Afirmar de forma defini va o Quintanilha Rock como
evento ibérico é o obje vo da organização para a edição
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de 2016 do fes val, proporcionando três dias de par lha
musical, gastronómica e ambiental entre os povos de
ambos os lados da fronteira. Nos dias 7, 8 e 9 de Julho, o
Quintanilha Rock volta a agitar as águas do Rio Maçãs na
aldeia raiana de Quintanilha, no Nordeste Transmontano.
O evento destaca-se pela diversidade e qualidade da
programação, a interação próxima entre a comunidade
local e os visitantes, os produtos regionais e o cenário
único proporcionado pelo Parque Natural de Montesinho.

O cartaz do Quintanilha Rock 2016 é composto por
17 bandas, 9 portuguesas e 8 espanholas. Os portugue-
ses Capitão Fausto encabeçam a armada lusa que conta
também com nomes como Plus Ultra, Pista, Cave Story,
Stone Dead e Galgo. Do outro lado da fronteira chega
o surf garage dos madrilenos The Parrots, que vêm
acompanhados por Juventud Juché, Baywaves, Tigres
Leones, Mahalo e Alien Tango.

“Ter uma programação apenas com bandas portuguesas
e espanholas era uma ideia que vínhamos a amadure-
cer há algum tempo. Era essencial dar este passo no
processo de afirmação do Quintanilha Rock enquanto
evento ibérico, tendo em conta que o fes val se realiza
mesmo na fronteira, tem um palco em cada um dos
países e muitos anos de convívio e par lha cultural entre
as comunidades portuguesa e espanhola”, afirma Filipe
Afonso, presidente da Ar Colado, associação responsável
pela organização do Quintanilha Rock 2016.

Uma das novidades da presente edição do fes val
são os concertos durante a tarde no palco localizado em
Espanha, na praia fluvial do Colado. Por lá irão passar os
portugueses The Sunflowers e Toulouse e os espanhóis
Yawners e Sorry Kate. Sobre a programação do fes val,

Filipe Afonso sublinha que “é um desafio criar um cartaz
coerente e diversificado, que inclua nomes mais conheci-
dos como Capitão Fausto ou The Parrots, que a par das
Hinds são uma das bandas emergentes espanholas como
maior projeção além-fronteiras, e outros projetos menos
conhecidos mas nos quais reconhecemos um enorme
potencial, como é o caso de Baywaves, banda que após
o nosso primeiro contacto em Dezembro já passou pelo
Primavera Sound de Barcelona”.

A exemplo de anos anteriores, a organização do fes val
aposta na vertente gastronómica como fator diferenci-
ador. Os pratos, os pe scos e os produtostradicionais
transmontanos estarão disponíveis durante todo o fes -
val, em refeições comunitárias, onde todos se sentam à
mesma mesa. “Para nós não faz sen do ter no fes val
comida de plás co. Quem vem ao Quintanilha Rock sabe
que, para além de boa música, tem gastronomia pica
de grande qualidade. Aliás, são inúmeras as pessoas do
público e das bandas que vamos encontrando durante o
ano em concertos e fes vais que nos falam da posta de
vitela ou do galo no pote que comeram em Quintanilha”,
refere Filipe Afonso.
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O fes val arranca no final da tarde do dia 7 Julho com um
concerto de Grutera na já mí ca “Adega do Fanhascas”
e conta mais uma vez com o apoio da Câmara Municipal
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de Bragança. O passe geral para os 3 dias do fes val tem
um custo de 10 euros e os bilhetes diários de 8 euros. A
organização prevê que, no conjunto dos três dias, passem
mais de 6000 pessoas pelo Parque do Colado.
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Mirandela vai discu r a eutanásia no próximo dia
30 de junho (2016-06-20 12:55)

A cidade de Mirandela vai discu r a eutanásia no
próximo dia 30 de junho. Para o efeito convidou o
conhecido médico Walter Osswald que vai apresentar a
conferência ‘A morte a pedido (eutanásia), à luz da fé e
da cidadania’.

Walter Osswald No próximo dia 30 de junho pelas 21:00
horas, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Mirandela
estará aberto para a discussão de um assunto que divide
muitas opiniões. A eutanásia tem andado na ordem do
dia nos úl mos tempos como o centro de uma discussão
que na maior parte das vezes se centra na é ca e na
moral da medicina.
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Walter Osswald é um nome proeminente da Medicina
portuguesa, tendo vindo a desenvolver trabalho em
outras áreas cien ficas e culturais como as da Filosofia
e do Direito, sobretudo no seu relacionamento com a
Bioé ca. Entre muitos outros cargos, foi Director do
Ins tuto de Bioé ca da Universidade Católica Portuguesa
(UCP), membro do Conselho Nacional de É ca para
as Ciências da Vida (CNECV) e Director do Ins tuto de
Farmacologia e Terapêu ca da Faculdade de Medicina do
Porto. Walter Osswald foi também vencedor do prémio
“Árvore da Vida - padre Manuel Antunes”.

O médico portuense vem no próximo dia 30 de junho a
Mirandela, a convite da Pastoral Familiar da Unidade de
Nossa Senhora do Amparo, para falar sobre ‘A morte a
pedido (eutanásia), à luz da fé e da cidadania”. A confer-
ência insere-se no 2.º ciclo de Conferências “(Re)pensar
a família, hoje!” e vai contar com a presença do Bispo da
Diocese Bragança-Miranda, D. José Cordeiro.
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Anónimo (2016-06-26 18:14:21)
Quando o "meu direito" a decidir sobre a minha vida, está
sujeito à interpretação da fé do outros, estão legi mados os
autos-de-fé.

Cinema Português em Movimento volta a passar
por aldeias transmontanas (2016-06-20 15:56)

A quarta edição do ciclo Cinema Português em Movi-
mento, uma inicia va do Ins tuto do Cinema e
Audiovisual (ICA) tem trazido até algumas aldeias
da região com pouca oferta cinematográfica filmes
portugueses . Este ano "Os gatos não têm ver gens"
abre o ciclo no dia 23 na Mêda.
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Cinema Português em Movimento volta a passar por
aldeias transmontanas. Foto ICA

O [1]ciclo da edição de 2016 integra ainda outros
filmes como “Capitão Falcão”, de João Leitão, “O Pá o
das Can gas”, de Leonel Vieira, “Cinzento e negro”, de
Luís Filipe Rocha, e “Fados”, do espanhol Carlos Saura e
passará também em Cedães, concelho de Mirandela e
Serapicos, concelho de Murça.
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Todas as sessões serão precedidas por curtas-metragens
de animação, inspiradas na obra de Rafael Bordalo
Pinheiro, que resultam dos trabalhos de realização
dos cursos de cinema da Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa.

O Cinema Português em Movimento é uma inicia-
va que pretende aproximar o cinema português dos

municípios que não possuem oferta cinematográfica
regular.

De junho a setembro serão realizadas 51 sessões
gratuitas ao ar livre, em 48 localidades diferentes, propor-
cionando à população a oportunidade de visionar uma
seleção de obras nacionais de elevado reconhecimento e
popularidade.

O programa, desenvolvido pelo ICA, sob a tutela do

Ministro da Cultura, tem o intuito de aproximar o Cinema
Português dos municípios portugueses que não possuem
oferta cinematográfica regular.
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Unknown (2016-06-21 22:48:01)
Muito importante. Fico feliz. Parabens

Unknown (2016-06-21 22:48:10)
Muito importante. Fico feliz. Parabens

Férias de verão (2016-06-21 08:11)

|Hélio Bernardo Lopes| Depois de um ano a escrever os
meus textos diários e a acompanhar os meus netos, lá
consegui uma semana e pouco de descanso.

Um descanso rela vo, diga-se com verdade, porque
agora os dois almoçam diariamente em nossa casa, para
lá de alguns jantares. Até dormidas, o que é extrema-
mente apreciado pelo meu neto em face das compe ções
internacionais que estão a decorrer.

De molde que volto hoje a escrever à minha maneira,
realidade muito facilitada pelos mil e um acontecimentos
que diariamente vão tendo lugar. Ainda assim, mesmo
hoje, lá irá a minha mulher operar a inscrição do neto,
já transitado para o nono ano, que é ano fulcral e com
exames obrigatórios. Um ano que também comporta
decisões quase defini vas em matéria da sua trajetória
profissional futura.
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Interessante é constatar o enorme salto da minha
neta para uma fase já mais adulta, agora muito interes-
sada em saber coisas úteis e repleta de perguntas aos
avós. De molde que me determinei a com ela estudar,
de modo muito mais avançado, a língua inglesa, mas
por igual levá-la a lugares diversos de Lisboa. Talvez ao
longo do próximo ano le vo consiga a sua aquiescência
em começar a aprender, embora ligeiramente, a língua
francesa. Veremos, depois, o que se consegue, como
singularidade, ao longo do quinto e sexto ano.

No meio de tudo isto, também tenho conseguido al-
gum tempo para leituras diversas – ainda não li tudo o
que recebi no Natal –, até porque se aproxima o meu
aniversário, dia em que chegará uma ondinha – em
agosto as ondas são pequenas – de livros. E lá fui lendo
mais algumas teses de doutoramento e dissertações de
mestrado de universidades e politécnicos nossos, bem
como livros re rados de certo sí o brasileiro. A verdade
é que se trata, nestes dois úl mos casos, de uma ação
muito cansa va para os olhos.

Pela primeira vez, fui com o meu neto, em certa
noite de uma sexta-feira, à Feira do Livro, onde gastei
perto de cento e trinta euros. Quando regressámos,
parecia que nhamos ido ao supermercado. De resto, já
íamos preparados com sacos de plás co fortes e duráveis.
Ficou ele muito impressionado, tendo visto mesmo ao
perto alguns polí cos e escritores. Disse-me logo que
quer lá voltar no próximo ano, tendo-se resolvido fazer
um mealheiro. Mime camente, a minha neta também
veio logo reivindicar uma ida comigo e com a Avó na
próxima edição.

Por fim, lá voltei a trabalhar, mormente à noite, nos
meus quadros, desta vez ao redor de colagens. Com
grande alegria, também o meu neto se determinou
a gizar um lote de doze quadros, tendo conseguido
encontrar um mo vo que soube desenvolver, embora
com algum apoio meu. Para já, portanto, tudo numa boa.
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Barragem começou a encher, mas Plataforma Salvar
o Tua diz que vai con nuar a lutar (2016-06-21 09:25)

Desde o passado dia 13 de junho que a futura albufeira
da barragem de Foz Tua começou a encher. A EDP já
fechou o circuito de derivação que permi a a liberdade
do rio Tua, ficando agora as suas águas selvagens apri-
sionadas contra um paredão que é objeto de protestos
e de inconformismos.

Que o diga a Plataforma Salvar o Tua (PST), que no úl mo
ano lançou uma campanha designada “[1]O Úl mo Ano
do Tua ” com o obje vo de travar o empreendimento,
mas não conseguiu. Mais de 24 mil cartas foram enviadas
para a UNESCO, denunciando uma situação que, segundo
a Plataforma , é de completa ilegalidade, mas a instância
internacional “sacudiu a água do capote e a rou as
responsabilidades para o Estado Português”, refere a
organização de defesa do Vale do Tua num comunicado
de imprensa.
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“Apesar da crescente contestação, a morte lenta do
Vale do Tua começou a 13 de junho, com o início do
enchimento daquela que será a albufeira criada pela
construção da barragem. Na úl ma semana, várias
denúncias de habitantes chegaram à Plataforma Salvar o
Tua (PST) que confirmou, no local, que apenas parte do
caudal está a ser libertado u lizando a descarga de fundo.
Está fechada a passagem que permi a às águas do Tua
chegar à sua foz, o Douro”, denuncia a PST num úl mo
grito.
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A PST diz que já ques onou a Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), enquanto Autoridade Nacional de
Segurança de Barragens, sobre os fundamentos desta
decisão e do porquê de ter sido tomada sem que os
membros da Comissão de Acompanhamento Ambiental
da obra, que a PST integra, vessem sido informados.
“Por lei, é à APA que [3]compete autorizar , sob o ponto
de vista da segurança, e na sequência de uma inspeção
prévia, o início do enchimento, assim como, fazer cumprir
o plano de primeiro enchimento, em colaboração com o
LNEC para as barragens da classe I” , diz a PST.

Por isso, a Plataforma quer saber “quando foi feita
a inspeção obrigatória; quem a autorizou; quais a suas
conclusões; onde está o plano de primeiro enchimento;
até que cota irá a presente ação e onde está a demon-
stração de cumprimento das medidas obrigatórias de
minimização e compensação de impactes?”. Segundo a
organização ambientalista nenhuma destas informações
foi ainda tornada pública, nem houve qualquer resposta
da APA.

A PST defende que o calendário da EDP não passa de uma
operação para “tornar o aproveitamento hidroelétrico
de Foz Tua um facto consumado”, uma espécie de reação
contra “a pressão crescente da opinião pública” que cada
vez mais entende a verdadeira dimensão da perda e do
que está em causa.

Segundo a PST “as obras do empreendimento ainda
estão muito atrasadas” e por isso conclui que “a inun-
dação em curso não é uma operação necessária, apenas
uma fuga para a frente, uma polí ca de terra queimada”,
diz a PST.

No úl mo ano a PST coordenou um processo de
contestação que levou a que mais de 24 mil pessoas
enviassem cartas para a UNESCO contestando a con-
strução da Barragem de Foz Tua e a proximidade do
impacto provocado pela mesma na paisagem do douro
vinhateiro classificada como Património da Humanidade.
“Numa [4]missiva endereçada à Plataforma Salvar o Tua
e num [5]esclarecimento oficial no seu site , a en dade
internacional descarta qualquer responsabilidade na
destruição em curso no Alto Douro Vinhateiro. A [6]PST
já respondeu a esta carta , contestando os seus funda-
mentos”.

Durante os úl mos anos, a Plataforma Salvar o Tua

“[7]tem reportado e comprovado junto da UNESCO as
várias ilegalidades e incumprimentos ” que, segundo a
Plataforma, marcam todo o processo de construção do
empreendimento hidroelétrico.

A PST diz que “foi recebendo respostas a algumas
cartas e relatórios enviados, mas nunca às preocupações
e denúncias nelas versadas”.
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O mesmo aconteceu agora com a campanha “O Úl mo
Ano do Tua”, em que milhares de cidadãos e cidadãs
enviaram o seu protesto em mais de 24 mil cartas.
Depois da avalanche de missivas a UNESCO remeteu
explicações para a sua Comissão em Portugal, presidida
pela Embaixadora Ana Mar nho, “que só agora acedeu a
agendar uma reunião com a PST”.

Apesar dos muitos sinais que levam à conclusão de
que o processo da Barragem de Foz Tua é um ato con-
sumado, sem qualquer possibilidade de ser rever do,
Joanaz de Melo, presidente da Plataforma Salvar o Tua,
não se conforma e garante que esta organização de
cidadãos que pugna contra a destruição do vale do Tua
vai con nuar a lutar . “Não vamos desis r perante a
a tude prepotente e ilegal da EDP. Exigimos que as
autoridades nacionais e internacionais, serviços da
Administração Pública, Governo, Tribunais, Comissão Eu-
ropeia e UNESCO, demonstrem que vivemos num Estado
de Direito e não numa república das bananas. Iremos até
ao fim para tentar travar este crime e responsabilizar os
seus autores.”, garante o responsável da PST.
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4. http://www.salvarotua.org/wp-content/uploads/2016/0
6/CartaRespostaUnesco.pdf
5. http://whc.unesco.org/en/news/1498
6. http://www.salvarotua.org/pt/unesco-reply-on-the-la
st-days-of-tua-campaign/
7. http://www.salvarotua.org/pt/documentos/
8. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Sociólogo da Universidade do Minho defende es-
tatuto especial para ciganos (2016-06-21 10:17)

Uma equipa liderada por Manuel Carlos Silva, da Uni-
versidade do Minho, defende a atribuição do estatuto
de minoria étnica para as comunidades ciganas. Esta
“discriminação posi va” deve ser aplicada sobretudo na
educação, para combater as altas taxas de abandono
precoce e insucesso escolar nas crianças e jovens, bem
como para a necessária qualificação de adultos daquela
etnia.

Sociólogo da Universidade do Minho defende estatuto
especial para ciganos A ideia é proposta no livro “Sina
Social Cigana - História, Comunidades, Representações
e Ins tuições”, que é apresentado dia 21 de Junho, às
21h30, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga.
A sessão conta com Manuel Carlos Silva e é moderada
por Margarida Vilarinho, da associação Civitas, que
organiza o evento. O livro reflete parte de um estudo
que juntou durante cinco anos cien stas do Minho,
Lisboa, Nova, Trás-os-Montes e Alto Douro, Amesterdão,
além de finalistas de Sociologia da UMinho, e teve apoio

financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
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Manuel Carlos Silva, do Centro Interdisciplinar de Ciên-
cias Sociais (CICS.Nova _UMinho), nota que “o Estado
e os municípios refugiam-se no argumento jurídico de
tratar todos por igual, seja qual for a etnia, mas isso
conduz a uma certa inação polí ca sobre as minorias ét-
nicas e a realidade”. Daí que o estatuto de minoria étnica
possa permi r “uma maior mobilidade” na educação
entre a comunidade cigana: “Aumentar a sua taxa de
formação média e superior vai reduzir as desigualdades e
ter como possível efeito a inserção dos seus jovens e adul-
tos em a vidades nos sectores privado e público”, realça.

Criar grupos interministeriais de inserção
Estas pessoas diplomadas poderão, nos seus locais de
trabalho e residências, contribuir para que as comu-
nidades ganhem confiança nas ins tuições democrá cas
e se socializem, em conjunto com cidadã(o)s não ciganos,
frisa a equipa de sociólogos. O “exercício recíproco da
cidadania possibilitará construir pontes” para um efe vo
relacionamento interétnico. Os autores citam no livro
vários casos de boas prá cas de integração em Portugal,
mas também, embora sem generalizar, más prá cas ali-
mentadas por atores ins tucionais com responsabilidade,
como alguns polícias e mesmo juízes. É ainda sugerida a
criação, a nível nacional e local, de grupos de trabalho
interministeriais para a inserção de cidadãos ciganos.
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Manuel Carlos Silva A obra foca ao longo das 300 páginas
o quo diano de famílias e grupos ciganos do distrito de
Braga, nomeadamente na habitação em acampamentos
e bairros sociais, na família e na escola, em par cular nos
níveis de escolaridade, nos modos de vida, no trabalho
e nos rendimentos, nas relações de vizinhança, nos
conflitos intra e interétnicos, nas representações sociais,
nos rituais e nas crenças. Aborda igualmente contextos
históricos de perseguição, es gma zação e racismo, seja
flagrante ou sub l, ins tucional ou informal.

Este é o segundo livro editado pela equipa de inves-
gação, após “Etnicidade, Nacionalismo e Racismo”

(Afrontamento, 2014), que foi coordenado por Manuel
Carlos Silva e José Manuel Sobral, da Universidade de
Lisboa. Em breve sairão mais duas obras: uma sobre os
imigrantes africanos no distrito de Braga; e outra sobre
as prá cas e representações da maioria e das ins tuições
sobre ciganos e imigrantes africanos na região.

Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem -
Universidade do Minho

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Projeto "Life Rupis" vai ser apresentado oficial-
mente em Barca d’Alva (2016-06-21 10:38)

No dia 23 de junho vai ser apresentado oficialmente
o projeto Life Rupis. O evento, que pretende dar a
conhecer os seus obje vos e as mais-valias que trará
para os concelhos envolvidos, decorrerá a par r das
17:00 horas no Salão do Posto de Turismo de Barca
d’Alva.

Para esta sessão está prevista uma intervenção da
Secretária de Estado do Ordenamento do Território de
Portugal, que se deverá pronunciar sobre um projeto que
decorre em território português e espanhol, mais concre-
tamente nas áreas protegidas do Douro Internacional e
Vale do Rio Águeda e dos Arribes del Duero.
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O projeto pretende implementar ações que visam re-
forçar as populações de britango e águia-perdigueira
nesta região, através da redução da sua mortalidade e do
aumento do seu sucesso reprodutor. O abutre-preto e o
milhafre-real são espécies que também irão beneficiar
das ações do projeto.

O Life Rupis é cofinanciado pela União Europeia através
do programa LIFE, que teve início em 2015 e decorrerá
até 2019.

De acordo com Domingos Leitão, Coordenador do
projecto, “o Life Rupis será um marco na conservação
da natureza no Douro Internacional, pelos resultados
que se esperam obter para as populações de britango
e águia-perdigueira. Mas será também um catalisador
de a vidades económicas sustentáveis, com base nos
produtos locais e nos serviços associados à visitação.”

O projeto reúne 9 parceiros, 2 espanhóis, um inter-
nacional e 6 portugueses, como são os casos da Junta
de Castela e Leão e a Fundação de Património Natural,
a VCF - Fundação para a Conservação dos Abutres, o
Ins tuto da Conservação da Natureza e das Florestas, a
SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, a
ATN - Associação Transumância e Natureza, a Palomba-
Associação de Conservação da Natureza e do Património
Rural r, a EDP Distribuição e a Guarda Nacional República.
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Turísmo da Região Norte bate recorde de cresci-
mento (2016-06-21 13:12)

O turismo na Região do Norte alcançou, no primeiro
trimestre de 2016, níveis de crescimento e taxas de
ocupação nunca antes registados. A conclusão consta
do “Norte Conjuntura”, relatório trimestral da CCDR-N

que iden fica precocemente as tendências que marcam
a evolução económica, a curto prazo, no território.

Pela primeira vez, o número de hóspedes nos estab-
elecimentos hoteleiros cresceu 18,2 por cento e o de
dormidas 22,4 por cento face ao trimestre homólogo de
2015. Já quanto aos proveitos de aposento e proveitos
totais, observaram variações homólogas de 31,8 por
cento e 27,2 por cento, respe vamente, alcançando os
crescimentos mais acentuados desde o 2º trimestre de
2004 (momento de realização do Euro 2004 em Portugal).

O “[1]Norte Conjuntura ” destaca ainda que, “num
contexto caracterizado, ao nível nacional, pelo abran-
damento do crescimento económico e pela quebra do
inves mento”, a Norte verificou-se uma estagnação do
emprego, com uma variação homóloga de apenas 0,1
por cento. Apesar disso, a taxa de desemprego diminuiu,
refle ndo sobretudo a descida da taxa de a vidade.
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Catedrais e castelos transmontanos vão ser inter-
vencionados pela Direcção Regional de Cultura do
Norte (2016-06-21 16:50)

Foram aprovados dois projetos comunitários que permi-
rão a intervenção em imóveis patrimoniais da região

de Trás-os-Montes. Cerca de cinco milhões de euros
serão aplicados até 2018 em catedrais e castelos da
região.

Catedral de Miranda do Douro São dois os projetos que
vão dividir equita vamente o montante agora aprovado
pelos fundos comunitários. O primeiro, rela vo à "Rota
das Catedrais do Norte de Portugal" trará inves mentos
para a catedral de Bragança, a concatedral de Miranda
do Douro e sé catedral de Vila Real. O segundo projeto,
rela vo aos "Castelos a Norte", vai beneficiar os castelos
de Montalegre, Mogadouro, Miranda do Douro, Mon-
forte de Rio Livre, no concelho de Chaves, e de Outeiro,
no concelho de Bragança.
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Nestes imóveis classificados serão promovidos no
próximos anos ações de revitalização que vão incidir,
sobretudo, em intervenções de obra para recuperação
estrutural e em ações de divulgação e promoção turís co-
cultural.

Segundo a Direção Regional de Cultura do Norte,

pretende-se potenciar o usufruto dos monumentos pela
população local e pelos turistas, nacionais e estrangeiros.

Pendente encontra-se ainda uma outra candidatura
que deverá possibilitar intervenções no Museu Abade de
Baçal, em Bragança, e no Museu da Terra de Miranda, em
Miranda do Douro.

Espera-se que a aplicação destes cinco milhões de euros
nos castelos e catedrais da região de Trás-os-Montes,
possa potenciar melhores condições de visitação e gerar
os requisitos técnicos indispensáveis para as boas prá cas
de conservação das estruturas alvo do inves mento.
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Mais conversas de café (2016-06-22 07:53)

| Hélio Bernardo Lopes | Quem frequente cafés arrisca-
se a criar conhecimentos diversos. Tem mesmo a
oportunidade de assis r a mil e uma coisas, de resto
muito fáceis de perceber, desde que se saiba já de
certas realidades do tempo que passa. E ouve-se de
tudo, mormente asneiras a esmo, invariavelmente
acompanhadas de certezas aparentes.

Num destes dias, já com o final do ano le vo bem à
vista, lá fui encontrar certo conhecido meu, que sempre
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teria de estar ali naquele dia, como tão bem eu sei.
Espanto dos espantos, eis que o meu conhecido de
há décadas, defensor estrénuo da União Europeia – e
das estruturas que a antecederam – se saiu com esta,
verdadeiramente inesperada: nunca imaginei que a
Europa chegasse a um estado destes!

Lá lhe salientei que ele era ví ma, como milhões de
outros portugueses, da errada ideia de que os povos são
todos iguais e que os Estados se regem por valores de
altruísmo. Repe -lhe, afinal, o que sempre lhe havia dito:
a ambição material e o desejo de domínio comandam
o mundo, pelo que a defesa dos mais pequenos pode
ter de passar por fugir da grande estratégia dos grandes
desse mundo.

E lá lhe voltei a referir o caso da descolonização,
dado que a nossa, na sequência da Revolução de 25 de
Abril, foi feita à luz de que esse era o caminho seguido
pelos povos europeus colonizadores. O problema é que
esses an gos colonizadores são todos diferentes entre si,
mormente nos importantes domínios do poder, assente
ele onde assentar. Há os que ganham mundiais de
futebol, europeus de futebol, olimpíadas, óscares, Nobel,
etc.. E há os que não têm caraterís cas para aí chegar.
Não são inferiores, são diferentes. Ninguém imagina que
o Nepal ganhe uma qualquer daquelas honrarias, embora
sem ser por faltarem qualidades, ou mesmo organização.
São povos dis ntos e com a tudes diferentes perante a
vida. Acontece que um dos filhos deste meu conhecido
é banqueiro, pelo que lá lhe coloquei, com simpa a, esta
naturalíssima questão: então e a banca? Bom, fez um
esgar, abriu os olhos e respondeu: já não sei o que deva
dizer!

Já não vivendo hoje o tempo de ansiedade e depressão
da infeliz era da anterior Maioria-Governo-Presidente,
a verdade é que os portugueses estão agora a dar-se
conta da grande men ra da atual União Europeia e que
esta está a destruir, obje vamente, o valor da prá ca e
da vivência democrá ca. Os mais atentos não poderão
deixar de estar preocupados com o fatal tratado entre
a União Europeia e os Estados Unidos, que irá pôr um
fim, na prá ca, à democracia e à soberania dos povos
europeus.

Por tudo nisto, recordei ao meu conhecido as palavras de
Marcelo Caetano na tal Conversa em Família que já referi
por diversas vezes: sem o Ultramar Português, Portugal
ficaria reduzido a uma província da Europa. E logo o

ques onei: agora diga-me cá se ele nha razão ou não...
Bom, fez um novo esgar, mas nada mais acrescentou. E
tudo isto ao mesmo tempo que chegou certa madame
por ali residente e se apercebeu da minha presença na
mesa do meu conhecido, com quem ia encontrar-se, a
fim de tratar coisas de há muito conhecidas… Temos,
pois, a democracia!
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História e Cultura Judaicas em debate em Torre de
Moncorvo (2016-06-22 08:29)

Nos dias 24 e 25 de Junho a Biblioteca Municipal de
Torre de Moncorvo recebe o II Encontro de História e
Culturas Judaicas. Do programa fazem parte várias
comunicações, apresentação de livros e uma visita
guiada pela Rota dos Judeus de Torre de Moncorvo.

A sessão de abertura decorre às 17h00, do dia 24 de
Junho, e contará com a presença do Presidente da Assem-
bleia Municipal de Torre de Moncorvo, José Mário Leite,
e do Professor Adriano Vasco Rodrigues. Seguem-se al-
gumas comunicações moderadas pelo Professor Adriano
Vasco Rodrigues, nomeadamente “Plantas na Bíblia e
na Cultura Transmontana”, de António Lourenço Fontes,
“Apontamento para a Caracterização do Trás-os-Montes
Judaico”, de Elvira Mea, “Sam Levy, o Homem de Con-
cordâncias” de Miriam Assor e “Centro de Interpretação
da Cultura Sefardita do Nordeste Transmontano” de Alda
Berenguel. Às 21h00, realiza-se a apresentação do livro “
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A Morte de Germano Trancoso” de José Mário Leite.
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No dia 25 de Junho, o encontro inicia às 10h30 com a
apresentação do livro “ Na Rota dos Judeus – Celorico
da Beira”, de Maria Fernanda Guimarães e António Júlio
Andrade. Logo de seguida acontece uma visita guiada,
por António Júlio Andrade, à Rota dos Judeus de Torre
de Moncorvo, acompanhada de alguns momentos de
teatralização pelo Grupo Alma de Ferro Teatro.

Durante a tarde têm lugar várias comunicações, mod-
eradas por Adília Fernandes, sobre “ José Álvares da
Silva Causas dos Terramotos e Precauções Médicas
Contra os seus Efeitos”, proferida por Norberto Cunha, “
Interações Culturais Judaico-cristãs na Idade Moderna”,
da responsabilidade de Paulo Mendes Pinto, “ Aspetos
da Comunidade Judaica Portuguesa em Amesterdão:
Cemitério e Sinagoga”, por João Campos e “ A Voz de
Deus – O Julgamento dos Profetas”, da autoria de José
Mário Leite.

Na sessão de encerramento, o II Encontro de História
e Cultura Judaicas contará com a presença do Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Victor Moreira, e do Professor Adriano Vasco Rodrigues.

O concelho de Torre de Moncorvo é detentor de
um vasto património material e imaterial ligado ao
judaísmo, do qual destacamos a casa da sinagoga, a casa
da inquisição, o tríp co da Santa Parentela, a rua dos
Sapateiros, o Lagar da Cera de Felgueiras, as cobrideiras
da amêndoa, assim como algumas marcas de cris an-
ização, nomeadamente cruzes, estrelas de David ou do
Signo Saimão, do Leão de Judá ou da mitológica Fénix,
encontradas nas ombreiras das portas de algumas casas
das aldeias de Felgueiras, Açoreira, Adeganha e Castedo.

Além da aposta no Turismo Judaico e da adesão à
Rota das Judiarias, esta é mais uma forma que o Municí-
pio de Torre de Moncorvo encontrou para promover e
divulgar o vasto património judaico existente.
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José Gonçalves Cravinho (2016-06-27 05:03:53)
É inques onável que o Cris anismo tem suas raízes no Ju-
daísmo e que os Judeus no passado veram grande influência
em Portugal.Mas que dizer da influência dos árabes que
ocuparam o território durante cerca de quatrocentos anos e
deixaram mais de trezentas palavras no idioma português?

Tomás Correia visitou Misericórdia de Bragança
(2016-06-22 08:38)

O presidente da Associação Mutualista Montepio,
António Tomás Correia, esteve na Santa Casa da Mis-
ericórdia de Bragança para conhecer pessoalmente o
trabalho da ins tuição e perceber a linha de atuação da
maior IPSS do concelho.

Durante a visita a algumas respostas sociais, com maior
destaque para o Centro de Educação Especial, o re-
sponsável pôde constatar a polí ca de inclusão que é
desenvolvida naquele equipamento ligado à deficiência
e ficou a conhecer a piscina coberta aquecida, a única
no distrito adaptada à deficiência. Além da qualidade
das instalações, o responsável ficou impressionado com
a dinamização deste equipamento despor vo acessível a
todos os utentes da Santa Casa e outras ins tuições da
cidade, de forma gratuita.
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“Este é um exemplo em que a palavra solidariedade
é posta em prá ca, esta par lha de equipamentos e
serviços é de louvar. Um exemplo que deveria ser
replicado em mais casos na nossa sociedade”, elogiou
Tomás Correia.

O provedor da Misericórdia de Bragança, Eleutério
Alves mostrou-se honrado com esta visita e ressalvou a
importância da mesma: “ A Associação Mutualista repre-
senta na sua a vidade, valores como a solidariedade e o
humanismo, os mesmos que a Santa Casa, por isso, qual-
quer po de colaboração entre estas duas ins tuições é
sempre benéfica”, frisou.
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Cien stas conseguiram eliminar os primeiros sin-
tomas da doença de Alzheimer (2016-06-22 08:48)

Uma equipa de 15 inves gadores portugueses e france-
ses descobriu como eliminar os primeiros sintomas da
doença de Alzheimer em modelos animais, num estudo
inédito coordenado por Rodrigo Cunha, do Centro de
Neurociências e Biologia Celular (CNC) e da Faculdade
de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC).

Rodrigo Cunha A descoberta, já publicada na conceituada
revista cien fica Nature Communica ons, foi possível
porque, pela primeira vez, os cien stas focaram o estudo
na causa dos primeiros sintomas da doença (pertur-
bações na memória) – modificações da plas cidade das
sinapses no hipocampo.
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O hipocampo desempenha um papel essencial na
memória, funcionando como o gestor do gigantesco
centro de informação recebida pelo cérebro. Das
dezenas de milhões de sinais recebidos, o hipocampo
tem de selecionar a informação relevante e validá-la,
atribuindo-lhe uma espécie de “carimbo de qualidade”.
Quando ocorrem falhas, este gestor assume que toda a
informação é irrelevante.

Sabendo-se que as sinapses são as responsáveis
pela transmissão de informação no sistema nervoso,
garan ndo a comunicação ente neurónios, a equipa
u lizou um modelo animal duplo mutante (com a modifi-
cação de dois genes da proteína APP, que causam doença
de Alzheimer em humanos) para rastrear toda a a vidade
destas ligações e iden ficar o que impede o hipocampo
de processar e gerir corretamente a informação ob da.

Nas experiências realizadas ao longo de três anos,
os cien stas adquiriram registos detalhados da plas ci-
dade das sinapses através de eletrofisiologia da a vidade
cerebral e descobriram que a origem do problema estava

680

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


no funcionamento excessivo dos recetores A2A para a
adenosina (“antenas” envolvidas na comunicação cere-
bral), bloqueando a capacidade do hipocampo de atribuir
o “carimbo de qualidade” à informação importante para
a memória.

Iden ficada a falha no centro de gestão de infor-
mação, os inves gadores produziram e administraram no
ra nho um “vírus”, interferindo com este recetor A2A e
conseguindo eliminar os sintomas da doença. «Quando
o recetor A2A tem um funcionamento excessivo, o
hipocampo é incapaz de separar a informação relevante
da não relevante, mas bloqueando este processo tudo
volta à normalidade», explica o coordenador do estudo.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Rodrigo Cunha considera que os resultados desta inves-
gação representam «um avanço extraordinário para o

desenvolvimento de estratégias de combate à doença de
Alzheimer, pois conseguimos recuperar o funcionamento
sináp co» e defende o avanço para os ensaios clínicos.

«Do ponto de vista é co é cri cável se não se prosseguir
para ensaios em humanos, pois os bloqueadores dos
recetores A2A são de u lização segura para os doentes,
permi ndo eliminar os primeiros sintomas da demência
mais comum. E Coimbra tem todas as condições para
avançar, embora careça de financiamento», assevera o
cien sta da UC.

O estudo foi financiado pelo Prémio Mantero Be-
lard de Neurociências da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa e pela Associa on Na onale de Recherche
(França).
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Fes val do Sols cio marca início do Verão em Torre
de Moncorvo (2016-06-22 18:51)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo assinalou o
fenómeno astronómico e pagão que marca o início do
Verão com o Fes val do Sols cio, que teve lugar nos
dias 18 e 19 de Junho.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/sols ci2016.html
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Com um conceito bastante diferente do habitual, o
fes val, levou ao Jardim Dr. Horácio de Sousa e ao Jardim
do Museu do Ferro e da Região de Moncorvo várias
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famílias, adultos e crianças. Destaque para as a vidades
educa vas como oficinas de ciência e arte, astronomia,
contador de histórias, visitas orientadas, performances
e também para as a vidades lúdicas como animação de
rua, animação infan l, yoga, marionetas, concertos e dj’s.

Na observação astronómica, promovida pelo Plan-
etário do Porto, os visitantes puderam ficar a conhecer
melhor o universo e observar o sistema solar através de
telescópio. Nas oficinas cien ficas, através de experiên-
cias simples mas admiráveis, foi despertado o interesse e
a curiosidade dos mais novos.

Nas oficinas de arte as crianças foram es muladas
através da observação de uma obra de arte, da audição
de uma história inspirada na obra, da drama zação, da
música e da criação de arte.

De salientar ainda o espetáculo visual, sonoro e mímico
sobre o sols cio apresentado pelo Grupo Alma de Ferro
Teatro e os concertos da Escola Municipal Sabor Artes,
dos Namari e a atuação do Dj Fernando Alvim.

A inicia va, inserida no mês do Ambiente e da Ciên-
cia, pretende celebrar o fenómeno astronómico e pagão
que marca e celebra o início do Verão.

Luciana Raimundo
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Nascidos para matar (2016-06-23 08:50)

| Hélio Bernardo Lopes | Há muito que a generalidade
dos portugueses mais conhecedores do que decorre pelo
mundo sabe que os Estados Unidos se cons tuem numa
sociedade de violência quase extrema. Sem grande
margem de erro, pode dizer-se que os norte-americanos
nasceram para matar. E também para morrer.

A História do Século XX, em mui boa medida, mostrou
que os Estados Unidos, aos poucos, lá foram levando a
guerra às sete par das do mundo. E só não deitaram
mão das armas nucleares depois de Hiroxima e Na-
gasaqui porque disso mesmo foram impedidos pelo
equilíbrio termonuclear. Apesar de alguns elementos
militares da extrema-direita norte-americana terem
chegado a equacionar um ataque com duas centenas
de bombas nucleares às trinta maiores cidades sovié cas.

Depois de se ter posto um fim ao racismo no plano
oficial, o mesmo parece agora estar de volta, à medida
que o neoliberalismo e a globalização assumiram arraiais.
Naturalmente e de modo concomitante, a violência
assumiu agora nos Estados Unidos um nível quase nunca
visto. Sucedem-se, numa sequência quase diária, os
atentados com armas de todo o po e calibre em locais
os mais diversos, surgindo crimes pra cados por gente
desde a idade mais tenra à mais avançada.

Mas nos Estados Unidos começam agora a surgir
sinais de que a democracia pode estar prestes a ser
posta em causa, à medida que cresce a intolerância
contra a quase certa vitória de Donald Trump. E, à
semelhança da histórica prá ca dos homicídios sobre
presidentes, aí surgiu agora mais um louco que se
preparava para assassinar o candidato Donald Trump. Se
tal vier a ter lugar, haverá então a oportunidade para
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que nos ques onemos: não terão tais inicia vas origem
no seio do Par do Democrá co? Seria esta a a tude
ocidental se tal vesse lugar na Rússia de Vladimir Pu n...

Quase com toda a certeza, o desmoronar do poder
imperial dos Estados Unidos acabará por dar-se por via
da degenerescência que cresce hoje no seu seio de um
modo imparável. É, indubitavelmente, um seu dado
estrutural. Nasceram da violência, desenvolveram-se na
violência, levaram-na às sete par das do mundo, e virão
a sucumbir aos seus efeitos. Creio não exagerar quando
digo hoje que os norte-americanos nasceram para matar
e para serem mortos.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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“PAN - Encontro e Fes val Transfronteiriço de Poe-
sia, Património e Arte de Vanguarda” divide-se en-
tre Morille e Carviçais (2016-06-23 13:24)

O PAN Fes val Transfronteiriço de Poesia, Património
e Arte de Vanguarda é já uma inicia va cultural que
marca a região transfronteiriça do Nordeste Transmon-
tano e a zona de Salamanca. Com uma envolvência
e par cipação cada vez maiores de portugueses, o
encontro cresceu e agora estendeu-se até à aldeia de
Carviçais.

O «PAN - Encontro e Fes val Transfronteiriço de Poesia,
Património e Arte de Vanguarda», no presente ano
pretende por em relevância «O Outro».

O fes val, além de promover a cultura e a arte nos
territórios do interior, prende chamar à atenção dos
decisores públicos para a importância da cultura e
dinamização económica de regiões desfavorecidas.
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Dado o seu carácter transfronteiriço pretende-se, igual-
mente, promover o intercâmbio cultural e ar s co de
ambos os lados da fronteira, valorizar o património e
elevar as potencialidades existentes.

O PAN - Fes val Transfronteiriço de Poesia, Património
e Arte de Vanguarda decorre este ano em Morille entre
os dias 15 e 17 de Julho e, posteriormente, em Carviçais,
concelho de Torre de Moncorvo, entre os dias 29 e 31 de
Julho.
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Secretário de Estado das Florestas em conferência
da AJAP no Peso da Régua (2016-06-23 13:38)

Peso da Régua é a próxima cidade a acolher o “Ciclo
de Conferências - Jovem Agricultor” da AJAP, com a
par cipação do Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Amândio Torres.
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Secretário de Estado das Florestas em conferência da
AJAP no Peso da Régua Os “Desafios e Oportunidades no
Interior” e os “Fatores que Determinam o Sucesso” dos
jovens agricultores vão estar em debate a 29 de junho,
em Peso da Régua, na 3ª conferência organizada este
ano pela Associação dos Jovens Agricultores de Portugal-
AJAP, integrada num ciclo de conferências que vão passar
por 7 cidades portuguesas.
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Dois jovens agricultores da região do Douro, ligados ao se-
tor vi vinícola, servirão de case study neste debate, onde
um painel de pres giados oradores dará a sua visão sobre
as oportunidades e desafios no Interior, com perspe vas
de vários quadrantes: inves gação e ensino; gestão de
empresas; consultoria; desenvolvimento agrário. Entre
os oradores convidados destacam-se António Fontainhas
Fernandes, Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro e Helena Freitas, Coordenadora da Unidade
de Missão para a Valorização do Interior.

A agricultura e o turismo em espaço rural têm um
enorme potencial de dinamização da economia no
Interior Norte do país e devem contribuir para fixar os
jovens no território. A AJAP está fortemente empenhada
em contribuir para a criação de condições que atraiam o
inves mento jovem aos concelhos do Interior do país, e
defende por isso medidas de apoio à qualificação e ao
desenvolvimento de uma verdadeira rede de suporte,
através de acompanhamento técnico nos primeiros anos
de instalação dos jovens empreendedores.

«A AJAP tem vindo a estabelecer contatos com o
Ministério da Agricultura, há vários anos, no sen do de
promover a criação da figura do Jovem Empresário Rural
e congratula-se com o facto de finalmente o decreto-lei
estar em preparação no gabinete do sr. Secretário de Es-
tado das Florestas, que certamente nos trará novidades
sobre este tema na conferência em Peso da Régua»,
afirma Firmino Cordeiro, Diretor-geral da AJAP.

Da parte do município de Peso da Régua, que se as-
socia como parceiro nesta conferência, o presidente
da autarquia, Nuno Gonçalves, considera que «este
evento reveste-se de suma importância, na medida
em que traz para o debate público a necessidade de
serem encontradas soluções para a resolução da crise
económico-social que persiste no Douro, as quais terão
necessariamente que passar pelo diálogo e entendi-
mento entre ins tuições do setor».

De acordo com a autarquia, nos úl mos 11 anos, a
quebra de rendimento dos vi cultores do concelho foi
da ordem dos 60 %, o que se refle u dras camente
na diminuição do poder de compra e na consequente
possibilidade de abandono massivo de propriedades.
Segundo o INE, existem 1139 empresas do setor agrícola
no concelho de Peso da Régua.
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O Crédito Agrícola do Douro, Corgo e Tâmega, parceiro
da AJAP, associa-se a esta Conferência. Alcino Sanfins,
presidente da ins tuição, destaca «o apoio prestado
pelo Crédito Agrícola nos úl mos 30 anos aos jovens
agricultores, vi vinicultores e coopera vas da região,
nomeadamente a projetos de inves mento apresentados
por associados da AJAP» e reafirma a «disponibilidade
para con nuar a apoiar projetos credíveis, que con-
tribuam para o desenvolvimento da agricultura e dos
setores ligados ao mundo rural».

O “Ciclo de Conferências – Jovem Agricultor” tem o
patrocínio da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
do Crédito Agrícola Seguros, da Epagro, da Magos Irriga-

on Systems e da Hubel Verde.
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Sobre a AJAP
A AJAP - Associação dos Jovens Agricultores de Portugal
é uma organização com grau equiparado ao de Confed-
eração, com cerca de 13.000 associados em todo o país.
Criada em 1983, a AJAP tem por missão consciencializar
os empresários agrícolas para a importância do movi-
mento associa vo e representar os Jovens Agricultores
portugueses a nível nacional e internacional. A AJAP é,
desde 1983, membro do CEJA - Conselho Europeu de
Jovens Agricultores, que representa mais de um milhão
de Jovens Agricultores de toda a União Europeia. A
nossa vocação é essencial e prioritariamente dedicada
às realidades locais e ao contacto direto com os jovens
e agricultores, pelo que estamos diretamente presentes
em todo o país através da nossa rede de técnicos e com
mais de 90 Gabinetes de Apoio (incluindo as nossas
En dades Recetoras e Parceiras).
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Mirandela vai ser invadida por motards
(2016-06-23 13:46)

A festa do motociclismo está de volta a Mirandela com
a 20ª Concentração Motard. Ao longo de três dias,
sexta, sábado e domingo, mais de mil motos e mais de 2
mil motards vão percorrer o asfalto das estradas trans-
montanas rumo a Mirandela, onde lhes espera muita
animação e um programa riquíssimo de inicia vas, que
por estes dias trazem um colorido singular à cidade.

Mirandela vai ser invadida por motards Para além do
desfile das potentes máquinas, a já mí ca concentração
transmontana reúne em Mirandela um cartaz apela vo
que vai desde o Bike Show ao Show Eró co, mas também
a imprescindível animação musical e o humor conta-
giante de Quim Roscas & Zeca Estacionâncio.
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Com organização do Moto Clube de Mirandela e o apoio
da Câmara Municipal de Mirandela, um sem número de
en dades locais associam-se a esta inicia va que pro-
move a caracterís ca hospitalidade da cidade traduzida
também por significa vo movimento ao nível da restau-
ração e comércio de proximidade com a ‘invasão’ de
milhares de amantes das duas rodas.

Para estes três dias da 20ª Concentração Motard de
Mirandela são esperados motards de Portugal, Espanha,
Luxemburgo, França e Inglaterra, entre muitos outros
países europeus, que prometem uma enorme animação
em torno da Zona Verde, com demonstrações de freestyle
e outras acrobacias sobre rodas, entre outras a vidades.

O passeio noturno pelas ruas da cidade e com saída
da Ponte Românica, as incontornáveis provas de pe scos
regionais – até pela riqueza e inesgotável oferta da
gastronomia transmontana –, mas também o karaté,
aerokick, kar ng, bike wash e um sem número de
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a vidades emprestam um movimento inusitado e
demonstram a dimensão e projeção que o Moto Clube
de Mirandela consegue imprimir a esta Concentração
Motard que já é uma referência nacional.
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Projeto espanhol de exploração de Urânio poderá
localizar-se a escassos quilómetros de Freixo de Es-
pada à Cinta (2016-06-23 16:33)

Ninguém sabe como se encontra o processo de licenci-
amento espanhol à empresa Berkeley Minera España
SA, de uma unidade de reprocessamento de urânio e de
um depósito de resíduos radioa vos procedentes dessa
mesma unidade em Retor llo-San dad (Salamanca),
localizado a cerca de 50 Km da fronteira portuguesa.

A deputada Heloísa Apolónia, do Grupo Parlamentar “Os
Verdes”, entregou na Assembleia da República uma per-
gunta em que ques ona o Governo, através do Ministério
do Ambiente, sobre o Projeto de exploração de Urânio
em Espanha localizado a cerca de 50 Km da fronteira
portuguesa, numa área que integra a bacia hidrográfica
do rio Douro, desde logo apresentando riscos muito
elevados para os municípios de Freixo de Espada à Cinta

e de Almeida, pelos impactos que poderão advir para os
lençóis freá cos e contaminação das águas superficiais
com materiais radioa vos e com químicos u lizados na
lixiviação, pondo em causa o equilíbrio ecológico e a
saúde pública a jusante da exploração.

Caso se venha a processar esse licenciamento, a
situação poderá ser de grande preocupação para as
populações que vivem a jusante do rio Douro.

Do lado português tudo parece permanecer calmo
e sereno, mesmo perante a possibilidade de instalarem
junto da sua fronteira um autên co caldo de radioa vi-
dade, cons tuido por uma exploração de urânio a céu
aberto e por um cemitério de resíduos radioa vos.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O Par do ecologista “Os Verdes”, para já, são os únicos
que têm tentado acompanhar o desenvolvimento deste
processo de fortes impatos nega vos para o rio Douro,
tendo esta organização polí ca vindo a alertar para o
problema que se cons tuirá no futuro caso essa empresa
obtenha autorização para explorar as minas de urânio,
ao que tudo indica, a céu aberto e a cerca de 8 km da
fronteira protuguesa, em La Alameda de Gardon, na
bacia hidrográfica do rio Douro.

O assunto foi denunciado já em 2013, altura em
que o par do ecologista português se reuniu com o par-

do congénere espanhol EQUO, sendo à época explicado
à população afetada pelo projeto as preocupações e os
impactos que poderão advir, quer para a população local,
quer para o nosso país caso o projeto de exploração das
minas de urânio espanhol vá para a frente.

No final de 2015, “Os Verdes” retomam a discussão
desta questão nas Cortes de Cas lla y Leon, em Val-
ladolid, com o deputado José Sarrión, eleito pela
Esquerda Unida – EQUO, no Parlamento da Comunidade
Autónoma de Cas lha e Leão, e com a Plataforma
Stop Urânio, e no âmbito desses encontros voltaram
a ques onar o Ministério do Ambiente português que
na altura nada soube explicar sobre o estado em que
se encontrava este processo de licenciamento espan-
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hol com fortes impactos nega vos em território nacional.

Agora, passado mais um ano, “Os Verdes” voltam a
colocar o assunto no parlamento português e ao abrigo
das disposições cons tucionais e regimentais aplicáveis,
voltam a ques onar o Ministério do Ambiente sobre a in-
formação que o Governo possui sobre este processo. “Os
verdes” querem saber se o governo português já obteve
alguma informação e esclarecimento do Governo de
Espanha no que concerne ao processo de licenciamento
da unidade de reprocessamento de urânio e de um
depósito de resíduos radioa vos em Retor llo-San dad
e como estão a ser avaliados os riscos ambientais e de
saúde pública resultantes do projeto para as águas do rio
Douro.

O par do ecologista português também quer saber
se o Ministério do Ambiente já obteve a informação
necessária do governo Espanhol para par cipar no
respe vo procedimento de Avaliação de Impacte Ambi-
ental da exploração de urânio a localizar em La Alameda
de Gardon e se sim, qual o parecer do Governo Português
rela vamente a esta exploração de urânio a céu aberto.

A extração e a exploração mineira de urânio é uma
a vidade de elevado risco dado o potencial radioa vo
deste minério. Uma a vidade que possui um forte im-
pacto ambiental e na saúde pública, com consequências
que perduram por demasiados anos. De di cil controlo,
a dispersão da radioa vidade subjacente aumenta
substancialmente com a remoção do minério de urânio
do subsolo e consequente exposição à super cie.

Os produtos derivados do radão, com elevada radioat-
ividade, são susce veis de serem facilmente libertados
na atmosfera misturando-se com as par culas sólidas
e de serem transportados a longas distâncias, entrando
facilmente no sistema respiratório, e depositando-se
nos ecossistemas e por conseguinte entrando na cadeia
alimentar, nomeadamente humana, aumentando o risco
de contaminação e de doença grave.

Este complexo mineiro, muito contestado em Es-
panha, estando localizado na bacia hidrográfica do rio
Douro, acarreta grande preocupação pelos impactos que
poderão advir para os lençóis freá cos e contaminação
das águas superficiais com materiais radioa vos e com
químicos u lizados na lixiviação pondo em causa o equi-
líbrio ecológico e a saúde pública a jusante, abrangendo,
como tal, todo curso transmontano do rio Douro.
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Portugueses entre os que mais fazem férias
(2016-06-26 10:09)

49 % dos portugueses com menos de 50 anos foi de
férias no úl mo ano, mais 12 % do que a média dos
países na Europa, um indica vo de que as gerações
mais jovens, em Portugal, têm maior propensão para ir
de férias do que os seniores.

Espanha (54 %), Bélgica (50 %) e Portugal (49 %) são
mesmo os países onde as gerações mais novas viajam
mais. Em relação aos seniores portugueses, 41 % diz ter
passado pelo menos uma noite fora da sua habitação
principal. Estes são dados do mais recente estudo do
Observador Cetelem do Consumo.

Portugueses lideram preferência pela habitação se-
cundária nas férias
Em relação ao po de alojamento, os seniores portugue-
ses têm preferência pela casa de amigos/familiares (59
%) e pelo hotel (49 %), mas dis nguem-se dos restantes
europeus pela apetência pela residência secundária (19
%). São mesmo os que mais optam por este po de
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alojamento (média europeia: 9 %).

«As despesas turís cas dos seniores aumentaram 30 %
na Europa, entre 2006 e 2011. Com a chegada à reforma,
estas gerações têm mais tempo livre e aproveitam para
viajar, sobretudo aqueles que dispõem de algum poder
financeiro. Os seniores portugueses viajam menos que
os seus descendentes, mas, ainda assim, 41 % afirma
ter ido de férias para fora da sua residência principal
no úl mo ano. Este valor é aproximado ao de países
como o Reino Unido ou a Dinamarca, o que é bastante
encorajador», esclarece Diogo Lopes Pereira, diretor de
marke ng do Cetelem.

Viajar menos por razões financeiras
Tanto para os portugueses (82 %) como para os europeus
(76 %), em geral, as razões financeiras são apresentadas
como o principal impedimento para não realizar férias
mais frequentemente. Mo vos de saúde, mo vos famil-
iares e falta de tempo, com 11 % respe vamente, são os
restantes mo vos mais significa vos para os portugueses.
Tendo em conta apenas o segmento sénior, ao nível
europeu, a falta de tempo surge apenas em quarto lugar,
sendo as razões de saúde as mais impedi vas à realização
de férias a seguir aos mo vos financeiros.
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Para as análises e previsões deste estudo foram inquiri-
dos 10.673 europeus com amostras de, pelo menos,
800 indivíduos por país, das quais pelo menos 275 com
idades entre os 50 e os 75 anos. O inquérito, feito através
da Internet, realizou-se em 13 países: Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido,
Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia e Roménia.
Os inquéritos foram realizados entre 2 de novembro e
4 de dezembro de 2015 pelo Observador Cetelem, em
parceria com a sociedade de estudos e consultoria BIPE,
com base num inquérito barométrico conduzido pela
TNS Sofres.
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Life Rupis apresentado numa paisagem entre fron-
teiras (2016-06-26 10:24)

A apresentação do Life Rupis reuniu ontem cerca de 50
pessoas em Barca d’Alva para conhecerem melhor o
projeto.
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Life Rupis apresentado numa paisagem entre fronteiras
No dia 23 de junho o projeto Life Rupis foi apresentado
num evento oficial, que decorreu no Salão do Posto de
Turismo de Barca d’Alva. O evento reuniu muitas pessoas
da região interessadas ou com alguma relação no projeto.
Para além de uma breve apresentação das principais
linhas do projeto, houve intervenções do Presidente da
Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo como anfitrião
do evento, da Secretária de Estado do Ordenamento do
Território de Portugal e da representante da Junta de
Cas lla e León.
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O autarca de Figueira de Castelo Rodrigo, sublinhou o
interesse deste projeto, tendo afirmado que “é com
regozijo que mais uma vez o Município se associa a mais
uma inicia va onde a ATN tem imensas responsabilidades
in casu, o life Rupis, que se trata de um novo projeto
para proteger o britango e a águia-perdigueira no Douro
Internacional, co-financiado pelo programa LIFE da União
Europeia. Um projeto transfronteiriço que terá a duração
de 4 anos e trará para o território a atuação da ATN cerca
de 850 mim euros, com vista à conservação destas duas
espécies e promover as condições ambientais e alimenta-
res +ara que possam aumentar a sua nidificação.”

Segundo Armando Loureiro, Diretor do Departamento
de Conservação da Natureza e Florestas do Norte, “no
departamento norte, este é o projeto de sen do mais
estrito e esperamos que possa ser um culminar dos

projetos de 20 anos, sendo este o projeto final para criar
a escola do ponto de vista de comportamentos susten-
táveis e de longo prazo, quer nas ONGAs, empresas, com
princípio, meio e fim. Será um ensaiar no projeto para
depois as ações terem vida própria.“

Life Rupis apresentado numa paisagem entre fronteiras
Por outro lado, a Secretária de Estado do Ordenamento
do Território de Portugal também imnalteceu as quali-
dades de projetos desta natureza, refererindo-se ao Life
Rupis como “ um projeto que reúne todas as condições
de sucesso, desde logo a base da parceria, sociedade
civil, ONGs, empresas, ins tuições e o nosso país vizinho,
Espanha. No fundo é um projeto mobilizador em torno
de espécies emblemá cas e por isso representa a força
a va de que este po de projetos podem representar
como agregadores e demonstradores que a conservação
a va de espécies e habitats é uma grande mais-valia
para as áreas protegidas", sublinhou a responsável
governamental
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De acordo ainda com Domingos Leitão, Coordenador do
projecto, “o Life Rupis será um marco na conservação
da natureza no Douro Internacional, pelos resultados
que se esperam obter para as populações de britango
e águia-perdigueira. Mas será também um catalisador
de a vidades económicas sustentáveis, com base nos
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produtos locais e nos serviços associados à visitação.”

O Life Rupis é um projeto cofinanciado pela União
Europeia, através do programa LIFE, que teve início
em 2015 e decorrerá até 2019. Reúne 9 parceiros, 2
espanhóis, um internacional e 6 portugueses: a Junta
de Castela e Leão e a Fundação de Património Natural,
a VCF - Fundação para a Conservação dos Abutres, o
Ins tuto da Conservação da Natureza e das Florestas, a
SPEA - Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, a
ATN - Associação Transumância e Natureza, a Palomba-
Associação de Conservação da Natureza e do Património
Rural r, a EDP Distribuição e a Guarda Nacional República.
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José Rodrigues vence de forma brilhante em Vila
Real (2016-06-27 08:19)

José Rodrigues conseguiu este fim-de-semana con-
cre zar um sonho que nha, ou seja, vencer no Circuito
de Vila Real e logo na primeira época em que está a dis-
putar o Campeonato Nacional de Velocidade Turismos.

O feito brilhante do piloto de Braga, foi concre zado na
segunda corrida desta segunda jornada da época que foi
abrilhantada pela presença do Campeonato do Mundo
de Viaturas de Turismo (WTCC).

José Rodrigues já nha mostrado na qualificação
que estava muito forte, ao ser o mais rápido na segunda
sessão, e na derradeira corrida no traçado transmontano,
arrancou em primeiro e geriu os acontecimentos a
seu favor, liderando de início a fim: “É inacreditável
vencer, estou sem palavras, na minha segunda prova no
panorama mais alto da velocidade nacional e logo em
Vila Real”, começou por dizer o piloto do Sport Lisboa e
Benfica, con nuando: “Chegar, fazer a “Pole-Posi on”,
a volta mais rápida na corrida, e vencer, é fantás co e
estou a viver o dia mais posi vo, até agora, da minha
carreira despor va”.

Nesta hora, José Rodrigues não esqueceu de dedicar o
triunfo: “À minha filha que faz hoje cinco meses, e ao
meu pai que é incansável em tudo”. Já quanto à corrida:
“Foi de ataque total em todas as voltas, como fosse
sempre a primeira. Es ve tão focado em atacar que tudo
o resto foi esquecido”, acrescentou.

No sábado, teve lugar a primeira corrida, onde o piloto
bracarense arrancou em quinto, depois de uma qual-
ificação em que não conseguiu fazer uma volta limpa.
já se sabia que a tarefa de José Rodrigues não era fácil
de chegar à frente. Mesmo assim, fez uma corrida
inteligente e foi quarto: “Foi uma corrida posi va porque
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a estratégia era mais cautelosa. Consegui arrancar bem,
ganhando de imediato um lugar. Ainda na primeira volta,
numa travagem, voltei ao quinto lugar, pois o Manuel
Gião arriscou muito.
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A seguir decidi controlar a disputa dos dois adversários
que seguiam na minha frente. Sabia que eles iam perder
tempo e na úl ma volta cheguei-me a eles, ultrapassei
um e cheguei a quarto. Estava com um ritmo muito forte,
e mesmo na úl ma volta podia ter chegado ao pódio,
mas o Manuel Gião fechou bem e não deu”, explicou o
piloto apoiado pelo Sport Lisboa e Benfica, BP Ul mate,
Aurecom, Inpressionante, Inimigo, Mcdonald‘s Braga,
Restaurante A Flor do Sal, General Autocentro, Pronto -
Lojas de Conveniência, Rodareas e Camac Pneus.
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Tiago Monteiro venceu a segunda corrida do WTCC
de Vila Real (2016-06-27 10:16)

O Circuito Internacional de Vila Real terminou ontem
com “o ouro” de Tiago Monteiro, que venceu a segunda
corrida do WTCC. Milhares de pessoas acorreram
à cidade transmontana para assis r à compe ção
portuguesa do Campeonato do Mundo de Carros de
Turismo (WTCC).

Tiago Monteiro, venceu a segunda corrida do WTCC
de Vila Real Segundo algumas es ma vas, próximo de
200.000 pessoas es veram este fim-de-semana em Vila
Real para assis rem a mais uma prova do WTCC que foi
conquistada pelo piloto portuense Tiago Monteiro ao
volante de um Honda Civic.

O piloto português, que fez soar o hino nacional em
Vila Real, aproveitou da melhor forma a saída da ‘pole-
posi on’, arrancando melhor que toda a concorrência e
controlando a corrida do princípio ao fim, numa exibição
considerada imaculada, ao longo das 14 voltas que teve
que realizar ao circuito transmontano.
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Com esta vitória Tiago Monteiro saltou para o segundo
lugar do Campeonato do Mundo de carros de Turismo,
passando a somar 143 pontos, menos 101 que o líder
da compe ção, o argen no José Maria Lopez, da Citroen.

Quem ficou muito sa sfeito com a prova foi o presi-
dente da Câmara Municipal de Vila Real. Rui Santos,
um dos principais impulsionadores do regresso das
corridas a Vila Real, considerou que o dia de ontem foi
histórico para a cidade, que voltou a consolidar o seu
circuito urbano como um dos mais importantes a nível
internacional.

O circuito foi mo vo de atração para muitos mil-
hares de pessoas que romaram até à cidade do Corgo
para assis rem a provas de velocidade automóvel que
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este ano só foi possível devido à par cipação de cerca de
800 voluntários que ajudaram a montar “o circo”.

E segundo as declarações do edil, valeu muito a pena
todo o esforço despendido porque, salientou, “havia
muita, muita, muita gente. Na úl ma prova do final do
WTCC, eu nunca vi tanta gente a assis r a corridas em
Vila Real. Os números do ano passado foram com certeza
ba dos”.

Segundo cálculos ainda muito provisórios, cerca de
200.000 pessoas poderão ter estado neste fim-de-
semana em Vila Real, o que inevitavelmente gerou um
saldo muito posi vo para a economia local.
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Clube de Monteiros do Norte entregou prémios no
Hotel & Spa em Alfândega da Fé (2016-06-28 08:24)

O Clube de Monteiros do Norte (CMN) entregou, no
passado dia 25 de Junho, os Prémios CMN 2016 no Hotel
& Spa em Alfândega da Fé.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/monteiros.html

A adesão foi grande. Mais de 200 pessoas, entre associ-
ados, familiares e ainda mais de 20 en dades do sector,
marcaram presença na cerimónia mais importante do
CMN.

O CMN pretende com a atribuição destes prémios
dis nguir anualmente, um Monteiro, pelo seu compor-
tamento é co, pela sua postura e pela sua ac vidade
na defesa e promoção da caça maior e conservação da
vida selvagem. Uma Zona de Caça, pela qualidade da
sua gestão cinegé ca da caça maior reflec da na relação
de número de postos de caça/quan dade/qualidade
dos seus efec vos populacionais e troféus cobrados.
Uma Ma lha de Caça Maior pela bravura, empenho e
dedicação no montear, assim como pela apresentação e
trato do ma lheiro e zelo no tratamento dos seus cães.

Para além dos prémios Monteiro do Ano, Mancha
do Ano e Ma lha do Ano eleitos por votação dos sócios,
o CMN ins tuiu recentemente um novo prémio, desig-
nado “Mérito CMN” da responsabilidade da direcção,
que foi atribuído pela primeira vez este ano, des nado
a dis nguir uma personalidade ou en dade pelo seu
relevante contributo para a promoção e desenvolvimento
da caça, da caça maior em par cular e da conservação da
vida selvagem.

O prémio Mérito CMN foi entregue a Rogério Ro-
drigues, ex-director do departamento de Conservação da
Natureza e Floresta do Norte (ICNF) e actual adjunto do
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
Rural, que se mostrou surpreendido com a dis nção
mas referiu que “o sector da caça precisa de momentos
como estes, momentos de alegria e afirmação para que
a sociedade perceba o verdadeiro papel do caça e dos
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caçadores no mundo rural. Que perceba também o
bom papel que o gestordestes territórios para efeitos da
gestão cinegé ca exerce em várias perspec vas e não
apenas no da caça”.

O Monteiro do Ano eleito foi Ivo Lemos que considera
esta dis nção um mo vo de vaidade. “Para quem vai a
montarias este é um reconhecimento dos pares de que
há nesta pessoa, pelo menos, algum exemplo e isso é
sempre bom”.

A Mancha do Ano é a de Fornos e Lagoaça em Freixo
de Espada à Cinta. O representante da Associação de
Caça e Pesca de Lagoaça, Pedro Lapo, disse que “esta
dis nção foi merecida pois trabalhamos muito para
este resultado”. O prémio Ma lha do Ano foi entregue
à Ma lha Flor do Monte de João Rodrigues que ficou
muito sa sfeito com a dis nção e afirmou que “é
uma mo vação para trabalhar ainda mais e apresen-
tar melhores resultados a quem me atribuiu este prémio”.

Para o presidente do CMN, Nelson Cadavez, estes
prémios são “por um lado o reconhecimento do mérito,
do trabalho, da dedicação como forma de homenagear
e mo var personalidades ou en dades envolvidas no
progresso da caça e conservação da vida selvagem,
por outro lado o pres gio alcançado por estes prémios
reforça ainda mais o compromisso do CMN enquanto
organização do setor da caça como exemplo de respons-
abilidade cultural, social e ambiental”.

Nelson Cadavez disse ainda aos jornalistas que o
CMN está a planear uma série de ac vidades para ca var
crianças e jovens. “Estamos a trabalhar no sen do de
chegarmos ao público mais jovem por via de ações
de sensibilização e formação sobre as matérias de
conservação da vida selvagem, sobre os bene cios que
resultam da ac vidade venatória que é um instrumento
fundamental de regulação e conservação da fauna sel-
vagem. Nós temos obrigação de transmi r à sociedade
em geral, e aos jovens em par cular, de que esta é uma
responsabilidade que todos temos”.

A Cerimónia Anual de Entrega de Prémios do CMN tem

vindo a afirmar-se como um dos momentos altos da
ac vidade social do Clube envolvendo cada vez mais os
associados e respec vas famílias. Pela primeira vez, o
CMN, no âmbito desta cerimónia, abraçou uma causa
humanitária, apoiando a HELPO.

Uma Organização Não Governamental para o Desenvolvi-
mento, sem fins lucra vos, que leva a cabo programas
de apoio con nuados, projectos de assistência, ajuda
humanitária, desenvolvimento comunitário, educação
para o desenvolvimento e desenvolvimento humano em
múl plos países, nomeadamente Moçambique.

Os monteiros e as respec vas famílias mostraram-se
solidários e desta campanha resultaram várias doações
de material escolar, chinelos e brinquedos e ainda foram
apadrinhadas várias crianças, o que vai permi r que
frequentem a escola e lhes sejam asseguradas refeições.
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Será que os robots deveriam ter responsabilidade
jurídica? (2016-06-28 08:33)

Inves gadora da Universidade de Coimbra estuda
a Responsabilidade Jurídica dos Robots. Os robots
tornaram-se nossos motoristas, nossos cirurgiões,
operários e técnicos, o que os obriga a comportar-se
como nós, humanos, enfrentando os mesmos problemas
prá cos e os mesmos dilemas é cos.
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Ana Elisabete Ferreira Perante esta realidade, com
máquinas cada vez mais sofis cadas e inteligentes, será
que os robots deveriam ter responsabilidade jurídica?
Um estudo iniciado em 2011 pela inves gadora Ana
Elisabete Ferreira, do Centro de Direito Biomédico (CDB)
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
(FDUC), revela que «o Direito não está preparado para
regular as relações sociais, profissionais e pessoais, entre
humanos e robots.»
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«A programação da inteligência ar ficial é hoje muito
complexa, e já não se limita a dizer ao robot o que fazer
– prepara o robot para fazer escolhas é cas, com base
naquilo que um ser humano, em regra, faria», afirma a
inves gadora, considerando que «o problema jurídico
hoje mais relevante é o de compensar os danos provoca-
dos por robots que tomam decisões autónomas, ou seja,
danos provocados por uma decisão do robot, e não por
um defeito técnico, de programação ou de fabrico.»

Segundo o estudo, desenvolvido no âmbito da sua
tese de doutoramento sobre Direito e Neurociências, a
questão da responsabilidade jurídica dos robots «é uma
questão que pode ter diferentes respostas no sistema
jurídico português, dependendo sobretudo de quem é
o proprietário do robot e para que fim é u lizado, mas
não há uma solução unitária. O nosso sistema jurídico vê
os robots como coisas dominadas pelos humanos, pelo
que os humanos (e as empresas que os u lizam) são

responsáveis por eles», salienta Ana Elisabete Ferreira.
Esta perspe va, observa a inves gadora do CDB, «está
agora a ser colocada em causa, defendendo-se que os
robots devem ter um estatuto jurídico próprio e ser

tulares de direitos e deveres.»
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Foi recentemente tornado público o Dra Report With
Recommenda ons To The Commission On Civil Law Rules
On Robo cs, de 16-05-2016, do Comité de Assuntos
Jurídicos do Parlamento Europeu, onde é proposto o
estatuto jurídico de «pessoa eletrónica» para os robots
mais avançados, bem como a criação de um sistema de
ressarcimento dos danos através de seguro obrigatório
para esse efeito, a ser suportado, em úl ma instância,
por um fundo estadual.

«Abrindo-se um novo estatuto jurídico específico (o
que tem sido negado, por exemplo, aos animais ou aos
embriões), enceta-se uma nova era para a responsabili-
dade», conclui Ana Elisabete Ferreira.

Cris na Pinto

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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O Saco das Nozes no Largo da Capela Nova
(2016-06-28 08:39)

A Filandorra – Teatro do Nordeste, numa parceria com
a Câmara Municipal de Vila Real, “regressa” uma vez
mais ao centro histórico da cidade com a apresentação
da peça O Saco das Nozes de A.M. Pires Cabral no Largo
da Capela Nova, na próxima quinta-feira, 30 de Junho,
pelas 22h00.

Trata-se de uma diver da comédia que transporta o
espectador para uma aldeia imaginária, onde os homens
andam ao jeito da mulher, e cujo Padre promete um
saco cheio de nozes ao homem que provar ser ele a dar
vozes de comando em casa. O único candidato é Ma as,
homem muito ralhão e que trata a mulher de mau modo.

No dia em que se apresenta em casa do Padre para
receber as nozes, foge-lhe a língua para a verdade e as
nozes acabam por ir parar às mãos de um bispo ardiloso…
O Saco das Nozes é a 62ª produção desta estrutura
teatral, estreada em 2015 em homenagem a A.M. Pires
Cabral, escritor que mais colaborou com a Companhia, e
que desde então tem percorrido as praças, largos, jardins
e teatros da região do interior norte reaproximando o
público do teatro.ade com a apresentação da peça O
Saco das Nozes de A.M. Pires Cabral no Largo da Capela
Nova, na próxima quinta-feira, 30 de Junho, pelas 22h00.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Com versão cénica e encenação de David Carvalho e
Assistência de Encenação de Bibiana Mota, O Saco das
Nozes conta com as interpretações de Débora Ribeiro,
Helena Vital, Bruno Pizarro, Gonçalo Fernandes, Victor
Santos, Silvano Magalhães e David Carvalho.ade com a
apresentação da peça O Saco das Nozes de A.M. Pires
Cabral no Largo da Capela Nova, na próxima quinta-feira,
30 de Junho, pelas 22h00.

Quem assis r ao espectáculo pode visitar a Exposição
Biobibliográfica sobre A.M. Pires Cabral, composta por
dez painéis que dão a conhecer ao público as várias
peças da sua autoria que a Companhia levou à cena nos
úl mos 30 anos e que contou com o apoio da Direcção
Regional da Cultura. O espectáculo “encerra” o programa
das Festas da Cidade da Câmara Municipal, com quem
a Filandorra mantém um Protocolo de Cooperação nos
domínios da formação, produção e animação teatral.ade
com a apresentação da peça O Saco das Nozes de A.M.
Pires Cabral no Largo da Capela Nova, na próxima quinta-
feira, 30 de Junho, pelas 22h00.
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Oito alunos macedenses do ensino superior vão ter
bolsa da autarquia (2016-06-28 08:45)

São 8 os alunos abrangidos pela medida de apoio da
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Em ano de
arranque deste programa, a autarquia atribui 10.000€
para os alunos mais carenciados e inscritos no ensino
superior no ano le vo ainda em vigor.
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O apoio da Câmara Municipal, acumulável com a bolsa
da ins tuição, se a ela houver lugar, até ao limite máximo
de 3.500€, cifra-se entre os 526€ e os 1.676€ por aluno.
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As candidaturas decorreram entre 14 de março e 8 de
abril, beneficiando do apoio 40 % das candidaturas
admi das. Catorze das candidaturas apresentadas
foram indeferidas pelo júri, “por não estarem instruí-
das com os documentos solicitados ou não reunirem as
condições para requerer a atribuição de bolsa de estudo”.

Os alunos já foram no ficados da respe va classifi-
cação, e, uma vez que o processo de candidatura já
decorreu numa fase avançada do ano le vo, a Câmara
Municipal vai proceder ao pagamento da bolsa de estudo
numa só tranche.

Foram abrangidos 4 alunos do 1º Escalão do Abono
de Família e 4 alunos do 2º Escalão. A medida terá
con nuidade em 2016/2017, prevendose a abertura do
período de candidaturas no início do próximo ano le vo,
com o pagamento da bolsa a ser feito em 3 tranches
anuais, conforme previsto no regulamento do programa
Macedo Educar.

Conteúdo fornecido pelos Serviços de Comunicação CM
macedo de Cavaleiros
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Trail Run na Serra da Nogueira ajuda a recuperar
património (2016-06-28 20:04)

A recuperação de um moinho comunitário na aldeia de
Lanção, bem como a preservação de prá cas culturais
ancestrais, vão ser apoiadas pela 2ª edição da prova de
Trail Run na Serra da Nogueira. Organizada pela Quinta
das Colmeias, a prova é organizada em parceria com a
Associação de Atle smo de Bragança e a Associação de
Caminheiros de Bragança “ O ENZONAS”.

A 2ª edição do Trail Run na Serra da Nogueira, Bragança,
que iniciará às 9h00 do próximo sábado, dia 2 de julho,
irá apoiar a recuperação de património comunitário da
aldeia de Lanção. A recuperação de um moinho com
séculos de a vidade, tal como a reabilitação de prá cas
culturais ancestrais como “ as malhas” ou a “serra das
velhas” estão entre as a vidades que serão apoiadas por
esta prova.
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Organizado pela Quinta das Colmeias – uma unidade de
turismo rural que abriu ao público em 2015 no centro da
Serra da Nogueira – a realização desta prova é feita em
parceria com a Associação de Atle smo de Bragança e a
Associação de Caminheiros de Bragança “ O ENZONAS”.
A 1ª edição, realizada no dia 4 de Julho de 2015, contou
com a par cipação de 70 atletas e amantes dos desportos
de natureza.

“Será proposto a todos os par cipantes um contrib-
uto para a recuperação do património tradicional desta
aldeia transmontana”, afirma Gonçalo Rodrigues, da
Quinta das Colmeias. “Quem usufrui da beleza desta pais-
agem magnífica e da biodiversidade deste ecossistema,
com certeza que irá gostar de apoiar a Comissão de Festas
de Lanção, que é a en dade que gere a reabilitação do
património”.

A prova iniciar-se-á às 9h00 na Quinta das Colmeias,
a cerca de um quilómetro do centro de Lanção. Para os
pra cantes de caminhada o trajeto assinalado terá 10
quilómetros, para os pra cantes de corrida haverá um
trail curto, de 20 quilómetros, e um mais longo, de 35
quilómetros. No final, para além dos banhos de piscina
na Quinta das Colmeias, haverá um almoço de churrasco,
seguido da prá ca de jogos tradicionais.

O Trail Running é um desporto que consiste em cor-
rer ou caminhar “fora de pista”, por caminhos rurais,
trilhos de montanha, estradões florestais e corta-fogos,
montes e vales, cruzando rios e valas, saltando regatos,
com algumas subidas e outras tantas descidas, por vezes
abruptas. O trail combina componentes da corrida e da
caminhada e não tem limites de distância definidos com
precisão.
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O texto de Sócrates (2016-06-29 07:46)

| Hélio Bernardo Lopes | Num texto recente publicado no
JN, José Sócrates abordou a recente vitória do BREXIT,
aí rando quatro lições. Um texto que merece algumas
considerações, dado que o mesmo aborda temas que,
desde sempre, es veram à vista de todos, mas que
nenhum conseguiu deitar-se a removê-los.

A primeira lição re rada por José Sócrates foi a de
que o nível de insa sfação nha de ser profundo para
ainda assim, sem sabermos o que vai acontecer a
seguir, decidir par r. Bom, é uma realidade, mas que
surpreende pelo temo do verbo: ... nha de... Fica a
sensação de que tal seria desconhecido, apenas agora se
nos mostrando ao vivo.

Ora, Pedro Marques Lopes, com muita bieza, salientou,
neste úl mo EIXO DO MAL, possuir um feeling de que
aquela mesma insa sfação, se pudesse ser democra ca-
mente medida – através de um referendo, portanto –,
daria resultados semelhantes em muitos outros países.
Bom, eu não tenho esse feeling, tenho a certeza, sendo
por isso que os interesses que dominam a União Europeia,
e os que poli camente os representam, não querem
referendos por nada do (quase) melhor desta vida...

Os povos europeus não são estupidamente maso-
quistas, pelo que não poderão nunca aceitar viver à
luz de regras suportadas na incerteza e em baixíssimos
salários e condições de vida. O que Sócrates e Pedro
nos deveriam dizer é como podem esses povos mudar
o rumo das coisas que têm vindo a ser ditatorialmente
impostas.

A segunda lição rada por José Sócrates é a de que
a deriva tecnocrá ca é a causa principal do desen-
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cantamento do projeto europeu. Mesmo sendo isto
verdadeiro como ponto inicial do que levou à decisão da
maioria dos britânicos, a verdade é que esta dominância
tecnocrá ca tem uma causa. Uma causa que não radica
num erro fortuito, antes numa intenção determinada. E
essa causa é que o triunfo neoliberal e a globalização
secundarizaram o valor da vida e as pessoas. Até o de
muitas ins tuições de referência da História dos Povos,
como se dá, por exemplo, com a família real britânica,
e que tratarei nesta A terceira lição concluída por José
Sócrates é a de que este é o primeiro sinal de insubmissão
à "pax germânica" em construção.

E é uma realidade, embora exista todo o tempo do
mundo para que possamos perceber se toda esta decisão
democrá ca não se saldará em nada. Hoje, num tempo
sem valores nem regras respeitáveis, tudo passou a ser
nada, sendo certo que deste caos acabará por sair uma
ordem mais ou menos ditatorial, que deverá suceder
a uma outra guerra grande: está em preparação pelo
Ocidente e os sinais são já visíveis...

Acontece, porém, que outros povos tentaram evitar
este caminho da submissão à "pax germânica", mas
foram traídos pelos par dos da an ga Internacional
Socialista e por via de sucessivas e cansa vas consultas à
população, até que os seus desejos escondidos fossem
alcançados. Uma realidade que me traz ao pensamento
Chamberlain e Daladier... Por fim, a quarta lição de José
Sócrates: a única reação polí ca à altura dos tempos é
uma resposta enérgica e urgente de reforma democrá ca
da União. É uma afirmação espantosa, porque já todos
perceberam que os povos deixaram de ter poder e de
poder decidir democra camente. Veja-se, por exemplo,
o completo silêncio de Soares, Sampaio, Eanes ou dos
Militares de Abril sobre tudo isto, e como os principais
representantes dos grandes interesses alinham incondi-
cionalmente com todas as determinações vindas dos
tais tecnocratas e dos dirigentes não eleitos. Povo?
Liberdade para escolher? Democracia? Só se vier a ser
assim em Marte, lá para o meio do século. Ao próprio
Papa o que surpreende é o risco de balcanização da
Europa!! Como se Portugal não seja um Estado há perto
de nove Sócrates, fingindo não perceber o que está em
jogo na União Europeia, parece não compreender que as
democracias europeias, hoje, estão reduzidas a meras
prá cas rituais.

Tal como eu expliquei a certo conhecido meu no dia
imediato ao massacre de Santa Cruz, a democracia só

serve se for a Direita a ganhar. Substan vamente, a
democracia acabou. Se caminhamos para uma espécie
de comando mundial, porquê democracia nos Estados?
E que religião virá a encimar esse novo exercício mundial
do poder? Enfim, Sócrates ainda é um polí co, pelo que
tem que se mostrar poli camente correto, apontando
mudanças que os detentores reais do poder não preten-
dem operar. O que Sócrates não referiu é que a União
Europeia é, obviamente, uma estrutura an natural, e
que por isso mesmo já não é comandável a não ser por
uma via realmente an democrá ca e ditatorial. A prá ca
dos atos democrá cos – por enquanto – é que tem de
manter-se, de molde a conferir ao poder uma aparente
legi midade. É bom que José Sócrates tenha sempre
presente aquela frase de Marcelo Caetano numa das suas
CONVERSAS EM FAMÍLIA: sem o Ultramar Português,
Portugal ficaria reduzido a uma província da Europa.
Haverá ainda quem duvide?

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Portugueses são os que mais aderem às cam-
inhadas, mas relegam a vidades culturais
(2016-06-29 08:19)

22 % dos portugueses com mais de 50 anos afirma
caminhar mais de 8 horas por semana, o valor mais
elevado entre os restantes países da Europa, onde
caminhadas desta duração são realizadas apenas por
17 % dos seniores.
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Já as idas ao cinema, ao teatro ou a museus são menos
apela vas para os seniores portugueses. Apenas 3
% afirma realizar uma destas a vidades culturais por
semana, revela o mais recente Observador Cetelem do
Consumo.

Gerações mais jovens mais adeptas da cultura
Os portugueses com menos de 50 anos destacam-se no
contexto europeu como dos mais assíduos e adeptos
da oferta cultural, que frequentam pelo menos uma vez
por mês (48 %). Apesar da média europeia ser 47 %, os
portugueses são ultrapassados apenas pelos italianos (61
%) e pelos espanhóis (55 %).

Rela vamente aos seniores, “muitos não aderem a mais
a vidades culturais por considerarem que poderão ter
custos associados, como o transporte ou a entrada,
ou por não terem conhecimento da sua existência.
Aumentar e melhorar a qualidade da informação rela va
a eventos e entretenimento, a nível local, poderia levar
mais seniores a interessarem-se por este po de ofertas»,
refere Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do
Cetelem.

Caminhada e desporto são a vidades comuns
A caminhada revela-se a a vidade sica de eleição para
os seniores portugueses, cuja maioria (22 %) opta por
realizar durante mais de 8 horas por semana, o valor
mais elevado da Europa. Somente 6 % dos seniores
portugueses afirma não realizar caminhadas. A prá ca
de outras a vidades despor vas ocupa, pelo menos uma

vez por semana, 36 % dos portugueses com mais de
50 anos. Embora não se destaquem como os franceses
(47 %), os espanhóis (46 %) ou os italianos (43 %), os
portugueses estão a meio da tabela no que diz respeito
ao desporto no geral.

Rela vamente às restantes a vidades, que realizam
pelo menos uma vez por semana, os seniores portugue-
ses passam o tempo maioritariamente com a família (60
%) e com amigos (45 %), revelando ser dos europeus
mais sociáveis. A vidades manuais, como jardinagem ou
bricolagem ( 28 %), colaboração com associações sociais
(13 %) e a vidades ar s cas como música ou pintura
(10 %) são outras formas de ocupação procuradas pelos
portugueses.
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Para as análises e previsões deste estudo foram inquiri-
dos 10.673 europeus com amostras de, pelo menos,
800 indivíduos por país, das quais pelo menos 275 com
idades entre os 50 e os 75 anos. O inquérito, feito através
da Internet, realizou-se em 13 países: Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido,
Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia e Roménia.
Os inquéritos foram realizados entre 2 de novembro e
4 de dezembro de 2015 pelo Observador Cetelem, em
parceria com a sociedade de estudos e consultoria BIPE,
com base num inquérito barométrico conduzido pela
TNS Sofres.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
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quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referencia no mercado de crédito
a par culares.
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IPDJ de Bragança agora tem Gabinete de Saúde e
Sexualidade Juvenil (2016-06-29 08:32)

No IPDJ de Bragança existe agora um “Espaço Saúde
Jovem” , o Gabinete de Apoio à Sexualidade Juvenil
(GSJ). O GSJ é um espaço de atendimento e aconsel-
hamento para jovens, com idades compreendidas entre
os 12 e os 25 anos.

Com este espaço, referem os responsáveis, "pretende-se
contribuir para o esclarecimento nos vários domínios da

sexualidade, para o planeamento familiar e para outras
problemá cas e questões da esfera afe va dos jovens".

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Sigilo, gratui dade e acessibilidade são garan dos a to-
dos os jovens que procuram estes serviços. Uma equipa
mul disciplinar composta por médica, enfermeiras e
nutricionista estão ao dispor dos jovens no IPDJ de
Bragança todas as Segundas e quintas feiras, das 14h30
às 17h00 (apoio de enfermagem) e quintas feiras, das
14h00 às 15h00 (apoio médico).

A consulta de Nutrição é às segundas feiras das 14h00
às 17h00, na úl ma semana de cada mês e em todos os
casos não é necessário fazer qualquer marcação prévia.
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Autarquia prepara época balnear na Albufeira do
Azibo (2016-06-29 08:38)

O inverno chuvoso como há muito não se via, obriga a
trabalhos redobrados na Albufeira do Azibo. A época
balnear abre a 1 de julho e a Câmara Municipal de
Macedo de Cavaleiros prepara a o início do período de
maior afluência às praias fluviais do concelho.
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Autarquia prepara época balnear na Albufeira do Azibo
Os trabalhos incidem na reposição de 12 toneladas de
areia, colmatando os estragos causados pelas cheias em
parte significa va das praias da Ribeira e da Fraga da
Pegada. Foi feita a reparação das vedações e a pintura de
sanitários e postos de socorro.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Em ambas as praias, os passadiços para pessoas de
mobilidade reduzida, foram totalmente subs tuídos,
com materiais que emitem menor calor. Na Praia da
Ribeira será colocado um painel informa vo da radiação
ultravioleta e os guarda-sóis e insufláveis estarão coloca-
dos numa nova zona.

O período balnear vai estender-se até 15 de setem-
bro, com uma vigilância permanente de 6 nadadores
salvadores (2 na praia da Ribeira e 4 na Fraga da Pegada) e
2 socorristas, reforçando as condições de segurança, que,
aliadas às comodidades excelentes para os banhistas,
fazem da Albufeira do Azibo um dos des nos de verão
mais apreciado no norte do país.

Conteúdo fornecido por Serviços de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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Primeiro Fes val de Street Art de Bragança envolve
a comunidade local (2016-06-29 17:02)

A primeira edição do Fes val de Street Art “Bragança
Cria va”, promovida pelo Município, decorrerá de 1 a
4 de julho de 2016, com o apoio do Agrupamento de
Escolas Emídio Garcia, da Escola Superior de Educação
de Bragança e da União das Freguesias de Sé, Santa
Maria e Meixedo.

A inicia va envolverá três ar stas locais, cinco ar s-
tas nacionais, seis utentes (uma jovem e cinco seniores)
de IPSS de Bragança (Santa Casa da Misericórdia de
Bragança, APADI, União dos Centros de Bragança, Obra
Social Padre Miguel e ASCUDT), com intervenções ar s -
cas em 10 espaços da cidade.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Segundo fonte da organização "os principais obje vos
deste fes val são transformar Bragança numa referência
nacional, na reabilitação urbana, através do conceito de
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Street Art, es mular a par cipação dos ar stas locais,
melhorar a imagem da cidade e requalificar o espaço
público".

Este fes val está integrado no evento “Bragança Jovem,
festa da juventude 2016”, que incluirá, também, nos
dias 2 e 3 de julho, o Water Slide Fes val, com o maior
escorrega de água da Europa (500 metros), na Avenida
das Forças Armadas, uma festa com Dj´s locais na noite
de 2 de julho, na Praça Camões, e conferências, nos dias
5 e 6 de julho, promovidas pela JS e JSD, respe vamente.
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Um terrível ressabiamento (2016-06-30 07:35)

| Hélio Bernardo Lopes | Há já muitos anos, Aníbal
Cavaco Silva, então Primeiro-Ministro de Portugal,
concedeu a três jornalistas uma entrevista televisiva.

Dois desses jornalistas eram Artur Albarran e An-
tónio Perez Metelo. E um destes jornalistas, a dado
passo, colocou-lhe a questão de saber se Portugal, casso
assim desejasse, poderia deixar a estrutura europeia do
tempo. Num ápice, Aníbal Cavaco Silva respondeu que
sim, que poderia deixar essa estrutura se assim desejasse.

O tempo passou, surgiram Jacques Santerre e logo
depois Romano Prodi. Este, em certo dia, foi ques onado
sobre o tema que havia sido colocado ao nosso an go
Primeiro-Ministro, tendo de pronto respondido deste
modo: não, quem entra já não pode sair. O contrário,
portanto, do que nos havia sido garan do em Portugal.

Bom, o tempo, naturalmente, con nuou a passar.
Chegou, então, a histórica cons tuição europeia, que
começou por sê-lo, mas logo deixou de assim con nuar.
Em certo encontro no Salão Nobre da Universidade de
Lisboa, três concidadãos nossos muito referentes no
domínio em causa, asseguraram que com esta nova
cons tuição – finalmente! – passava a poder sair- se da
União Europeia. E as pessoas acreditaram que assim iria
ser.

No entretanto, a generalidade dos povos europeus
percebeu coisas diversas mas deveras importantes. E
duas dessas coisas foram a pobreza crescente para que
foram a rados, de parceria com o esgotamento prá co
e obje vo da democracia. Realidades hoje deveras
comprovadas. Aos poucos, cada um dos lesados – são
uma imensidão de milhões – começou a ficar farto de
ter o seu país na famigerada União Europeia. Um espaço
que se havia dito de progresso e de solidariedade, é hoje
um terreno de desemprego, pobreza, mesmo fome, e
onde ninguém se entende em quase nada e muito menos
sobre como sair deste pântano.

Mas os povos europeus perceberam, por igual, que
a soberania da generalidade dos Estados deixou de exis-

r, hoje subordinada a técnicos e burocratas europeus,
trabalhando para a grande estratégia da Alemanha.
E tudo isto quando já se percebe que se prepara, a
Ocidente, uma guerra contra a Rússia...
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Aqueles britânicos que veram de defender com
sangue, suor e lágrimas o seu país, de há muito com um
modo forte de viver a democracia através de tradições
muito enraizadas, recusaram agora con nuar a caminhar
para o abismo que já estava à vista. Ao contrário surgiu
a tal juventude sem história de serviço em favor do
seu país, mas com pais e avós com meios para pagar
caríssimas propinas e passear pela Europa. Os tais a
que se referiu John Major em certa palestra proferida
com emoção, onde salientou que só nham acesso à
universidade e ao serviço público os filhos da classe alta
do país.

Enfim, os britânicos lá recorreram à legislação em
vigor, com um Primeiro-Ministro que, no mínimo, não
teve medo de recorrer ao referendo. Os resultados estão
agora à vista. Uma verdadeira prá ca democrá ca, mas
que deixou os burocratas da famigerada União Europeia
e os grandes interesses ressabiados. Num ápice, vem-se
assis ndo a um fantás co ressabiamento desta gente
contra os britânicos.

Neste entretanto, depois de mais uma marginaliza-
ção dos Senhores da União Europeia sobre os seus
colegas que eram tratados por Durão Barroso como
iguais, eis que cerca de uma dezena destes se determi-
naram a também reunir, pedindo mudanças na estrutura
e nas pessoas que conduziram o espaço europeu ao atual
descalabro. Portugal, naturalmente, está fora de todas
estas movimentações, aguardando melhor oportunidade.
E a verdade é que era Elbrick que se mostrava aflito nos
encontros com Salazar, porque Subir Lal mandou a nossa
Concertação Social às ur gas. E reações? Ah, palavras
e sorrisos midos. E aonde se chegará se viermos a
ser punidos pelo incumprimento da polí ca do anterior
Governo? Ah, discursos ardorosos, mas sempre em
frente e cantando e rindo.

Como se pode ver à saciedade, há de tudo nesta
famigerada União Europeia. Nós comemos e calamos. Os
que hoje comandam a União Europeia nunca imaginaram
que do Reino Unido, para mais com Cameron no poder,
pudesse surgir uma manifestação obje va da prá ca
democrá ca e do orgulho de que são merecedores os
britânicos. São dos que não colapsaram na Batalha de
Inglaterra, nem cooperaram com inimigo e ocupante,
como se deu com os franceses ou levaram a Europa
à guerra por duas vezes, como fizeram os alemães. E
também nunca pensaram em re rar a palavra Labour do
nome do par do. São um grande povo.
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O céu de julho (2016-06-30 08:08)

O início e final deste mês, mais concretamente os dias
2 e 29, serão marcados pela passagem da Lua junto a
Aldebarã, uma estrela gigante alaranjada que cons tui
um dos olhos da constelação do Touro.

Figura 1: Céu a sudoeste ao anoitecer de dia 17. Igual-
mente é visível a posição da Lua nas noites de dias 7,9,
12 e 15.Na primeira segunda-feira do mês (dia 4) terá
lugar a Lua Nova. Neste mesmo dia a Terra a nge o seu
afélio, isto é, o ponto da sua órbita mais afastada do Sol.
Apesar disso, como nesta altura do ano o Hemisfério
Norte encontra-se voltado para o Sol, esta parte do globo
recebe mais radiação solar do que o Hemisfério Sul, ou
do que ele próprio recebia há seis meses. Assim por estes
dias é verão em Portugal enquanto em países situados
abaixo do equador é inverno.
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Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Na noite de dia 7 para 8 a Lua situar-se-á ao pé de Régulo,
o coração da constelação do Leão. Dois dias depois, ela
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já terá passado ao lado de Júpiter, que por estes dias
encontra-se entre as constelações do Leão e da Virgem.

O quarto crescente terá lugar na madrugada de dia
12 muito perto da estrela Espiga, a estrela mais brilhante
da constelação da Virgem. Quatro dias depois, a Lua já
se terá chegado até junto de Saturno, o qual por estes
dias se encontra entre as constelações do Escorpião e
do Ofúco. Não será possível observar Mercúrio e Vénus
até ao meio do mês por estes se encontrarem numa
direção muito próxima da do Sol. Mas a par r desta
altura começarão a apresentar-se como estrelas da tarde.

A Lua Cheia irá ocorrer no final do dia 19 e o quarto
minguante ao início de dia 27.

Figura 2: Céu a Sul pelas zero horas de dia 28. É visível
o radiante a chuva de estrelas delta Aquarídas e a
posição da Lua nas madrugadas de dia 16 e 20.Este
quarto minguante coincide com o pico de a vidade da
chuva de estrelas Delta Aquáridas. Trata-se uma chuva
de meteoros rela vamente fraca da qual, mesmo em
condições de observação ideais, não se devem esperar
mais do que uma vintena de meteoros por hora. Embora
estes meteoros possam aparecer em qualquer direção,
têm em comum o parecerem surgir de uma região do
céu (o radiante) próxima da estrela delta da constelação
do Aquário, daí o seu nome.
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Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

A segunda passagem da Lua pela constelação do Touro

trar-nos-á mais um evento astronómico. Desta vez a Lua
irá passar tão perto da estrela Gamma Tauri, o focinho
da constelação do Touro, que chegará mesmo a ocultar
este astro durante pouco mais de três minutos. Esta
ocultação apenas será visível em Portugal Con nental,
tendo início por volta das duas horas e cinquenta minutos
da madrugada de dia 29 (o instante exato do início e
final deste evento irá depender da localização de cada
observador).

Finalmente, na madrugada de dia 30 teremos a oportu-
nidade de vislumbrar Mercúrio ao pé de Régulo.

Boas observações!

Fernando J.G. Pinheiro (CITEUC)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Misericórdia de Bragança par cipou no Encontro
Nacional das Misericórdias (2016-06-30 08:18)

Uma delegação da Santa Casa da Misericórdia de Bra-
gança esteve, este sábado, dia 25 de junho, em Fá ma,
no Encontro Nacional das Misericórdias. Um grupo
composto por colaboradores e utentes que quiseram
marcar presença neste evento único que decorreu no
âmbito do Ano Santo da Misericórdia.
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Durante a eucaris a, na Basílica da San ssima Trindade, o
Arcebispo Primaz D. Jorge Ferreira da Costa Or ga apelou
a todos os presentes para pra carem a Misericórdia,
“porque para ser Misericordioso não basta ser, mas sim
fazer”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Perante milhares de representantes das 398 Misericór-
dias no país, o arcebispo destacou o papel essencial
destas ins tuições na ajuda à comunidade e na sua
função de “servir o próximo, o mais necessitado”.

No final, o grupo ofereceu uma lembrança da Miser-
icórdia de Bragança ao Santuário de Fá ma feito com
muita dedicação pela utente Ester Rodrigues. Um mo-
mento muito especial e emo vo para toda a delegação.

O Jubileu da Misericórdia foi assinalado oficialmente a 8
de Dezembro de 2015, dia da Imaculada Conceição, com
a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, pelo
Papa Francisco.
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Cartão Jovem, já tens o teu? (2016-06-30 08:30)

O Cartão Jovem é uma inicia va nacional e de âmbito
europeu que existe desde 1986, dando vantagens em
várias áreas do dia-a-dia a jovens dos 12 aos 29 anos.

Este cartão permite ter descontos, reduções, isenções ou
serviços exclusivos, prestados por empresas privadas ou
públicas, autarquias, associações, entre outros.

Nas principais vantagens do Cartão Jovem contam-
se os descontos em cinema, fes vais de música, viagens,
pousadas de juventude, eventos despor vos, museus,
monumentos, estabelecimentos comerciais, e muito
mais.
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Podem ter tudo isto e muito mais se aderirem ao Cartão
Jovem. Custa 10,00€ e tem a validade de um ano.

O Cartão Jovem pode ser renovado de forma
rápida e prá ca através do Portal da Juventude,
em [2]www.juventude.gov.pt Turismo e Tempos
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Livres/Cartão Jovem, dando ainda desconto em com-
bus veis nos Postos GALP até 6 cênt./litro nos abasteci-
mentos de gasolina, gasóleo ou GPLAuto.

A adesão ao Cartão Galp Mais por Menos está asso-
ciada à tularidade do Cartão Jovem, sendo o mesmo
enviado para a morada de todos os jovens que tenham o
seu Cartão Jovem válido ou que venham a adquirir ou a
renovar o mesmo num dos postos de venda autorizados.

Podem os jovens comprar o Cartão Jovem nas Lojas
Ponto Já do Ins tuto Português do Desporto e Juventude,
Pousadas da Juventude, CTT-Correios de Portugal e Caixa
Geral de Depósitos.
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1.7 July

Migrações (2016-07-01 08:24)

As migrações estão na ordem do dia à escala mundial e
são uma constante das sociedades contemporâneas.

Crianças refugiadas A sua persistência ao longo da
história tem ditado diferentes categorias de migrantes e
de mobilidades que, no entanto, par lham a realidade

comum de serem fruto do sistema capitalista sediado no
norte-global, berço da sociedade de consumo.

No tempo presente, as realidades e o conceito das
migrações cruzam-se com a questão dos refugiados.
São milhões os refugiados no mundo e mais de metade
são crianças. Este cenário humano de deslocações
forçadas põe a nu, de forma paradigmá ca e dramá ca,
os limites e as contradições do sistema económico-social
mundial, um sistema em que a indústria da guerra e do
armamento, bem como a indústria securitária, servem
para alimentar o poder financeiro-polí co que toma as
pessoas como mercadorias com valor desigual.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Neste sen do, as migrações (voluntárias e forçadas)
são um sintoma, por excelência, de crise económica
e financeira, mas também das crises polí ca, social,
cultural, resultantes do modo de funcionamento do
capitalismo tardio. Os migrantes, neste contexto, são o
bode expiatório de uma estrutura global assente numa
contradição fundamental entre princípios e prá cas
concretas.

Em nome do medo “dos invasores”, alguns estados
violam a Lei; os movimentos nacionalistas e xenófobos
crescem e ganham relevância polí ca; e a cultura dos
Direitos Humanos esquece a humanidade dos que “não
sendo de cá, são de parte nenhuma”, confundindo
pertença a um estado com a pertença ao mundo.

Na sua vocação interdisciplinar e de pluralismo
metodológico, o Centro de Estudos Sociais (CES) tem-se
dedicado ao estudo das migrações de forma abrangente,
interessando-se simultaneamente pela emigração e a
imigração, e analisando tanto os fluxos, os sistemas e
as polí cas migratórias, como as representações, os
discursos e as experiências concretas de e/imigrantes.

Desde os seus primórdios, o CES inves gou a emigração
portuguesa através da análise de poesia da diáspora, das
prá cas sociolinguís cas e de literacia de emigrantes;
nos anos 1990, a Professora Maria Ioannis Baganha criou
o Núcleo de Estudos das Migrações, desenvolvendo
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obra de referência nos estudos socioeconómicos das
migrações de e para Portugal.

Desde 2010, é o Núcleo das Migrações, Humanidades
e Estudos para a Paz que conduz a grande maioria das
pesquisas sobre migrações do CES, havendo ainda estu-
dos de outros núcleos que se interessam por questões
jurídicas, religiosas, laborais, ou de racismo e da par ci-
pação polí ca dos imigrantes. Esta diversidade temá ca e
disciplinar é acompanhada de uma certa intensidade dos
estudos migratórios no CES, através da par cipação do/as
inves gador/as em redes internacionais de pesquisa,
formação avançada, e na inves gação-ação com alcance
cívico.

Elsa Lechner (Inves gadora do Centro de Estudos Sociais
da Universidade de Coimbra)
Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Câmara Municipal de Torre de Moncorvo pro-
moveu II Encontro de História e Cultura Judaicas
(2016-07-01 08:52)

A Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo recebeu
nos dias 24 e 25 de Junho o II Encontro de História e

Culturas Judaicas. A inicia va surgiu com forma de
promoção e divulgação do vasto património judaico
existente no concelho e da aposta do Município no
Turismo Judaico.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/judeus16.html
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Durante os dois dias foram abordados e discu dos vários
temas sobre o judaísmo, nomeadamente “Plantas na
Bíblia e na Cultura Transmontana”, “apontamentos para
a caracterização do Trás-os-Montes Judaico”, “Centro
de Interpretação da Cultura Sefardita do Nordeste
Transmontano”, “José Álvares da Silva: Causas dos
Terramotos e preocupações médicas contra os seus
efeitos”, “Interações culturais-judaicocristãs na Idade
Moderna”, “Aspetos da comunidade judaica portuguesa
em Amesterdão: cemitério e sinagoga” e “ A voz de Deus
– o julgamento dos profetas”.

No decorrer do encontro foram ainda apresentados
dois livros, de autores moncorvenses, sobre a temá ca
do judaísmo. “A Morte de Germano Trancoso” da
autoria de José Mário Leite foi apresentado por Adília
Fernandes e “ Na Rota dos Judeus – Celorico da Beira”
de Maria Fernanda Guimarães e António Júlio Andrade,
apresentado por António Castro.

De destacar a visita guiada, por António Júlio Andrade,
à rota dos judeus de Moncorvo, com a teatralização de
alguns momentos pelo Grupo Alma de Ferro Teatro. A
Rota passou por locais como a sinagoga, rua nova, rua
dos sapateiros, casa dos navarros, casa da inquisição,
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Praça Francisco Meireles, tríp co da Santa Parantela e a
nível gastronómico pelas cobrideiras de amêndoa, que
fabricam as conceituadas amêndoas cobertas de Torre
de Moncorvo.

Existem muitas outras marcas da presença de judeus nas
freguesias, como é o caso do Lagar da Cera de Felgueiras
e várias inscrições nas ombreiras das portas, encontradas
nas aldeias de Felgueiras, Açoreira, Adeganha e Castedo.
O II Encontro de História e Cultura Judaicas encerrou
com as palavras do Coordenador Cien fico, Professor
Adriano Vasco Rodrigues e do VicePresidente da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo, Victor Moreira.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[3]Consulte a tabela de preços

Victor Moreira referiu que “O município de Torre de
Moncorvo quer afirmar-se no panorama da cultura
judaica, seja na realização anual destes encontros, seja
na concre zação do centro de estudos judaicos Maria
da Assunção Carqueja e Adriano Vasco Rodrigues, agora
candidatado e já subme do ao programa 2020, seja na
par cipação interven va na Rede de Judiarias, que terá
no dia 1 de Julho, em Castelo de Vide, uma assembleia
para que os municípios que a cons tuem possam uni-
formizar a iden ficação da rede, passo importante para
todo o projeto.” Como complemento, está patente no
átrio da Biblioteca Municipal a exposição “Vestes da Fé”,
da coleção de Arnaldo Silva cons tuída por paramentos
dos séculos XVIII e XIX.

Luciana Raimundo
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Presidente da República visita a região
(2016-07-01 09:43)

A segunda edição do "Portugal Próximo” vai passar por
Trás-os-Montes. A inicia va presidencial passará pelos
distritos de Vila Real e Bragança nos próximos dias 4, 5
e 6 de julho.

O problema do despovoamento do interior estará na
agenda de Marcelo Rebelo de Sousa, mas o presidente
também pretende chamar a atenção para os aspetos
posi vos que a região possui.

Em 3 dias Marcelo Rebelo de Sousa estará em 15
inicia vas promovidas por ins tuições locais de Santa
Marta de Penaguião, Bo cas, Chaves, Bragança, Alfân-
dega da Fé e Freixo de Espada à Cinta.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O presidente visitará os estabelecimentos de ensino su-
perior de Trás-os-Montes e vai inaugurar o espaço Miguel
Torga em Sabrosa. O único ministro que acompanhará o
presidente da República será o responsável pela cultura
do país, Luís Castro Mendes.
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Bombeiros, museus, escolas, universidades, ins tu-
tos politécnicos e centros de alto rendimento integram o
programa do Presidente da República, que termina com
um passeio de barco no Rio Douro e um almoço com a
comunicação social na paisagem classificada pela Unesco
como Património da Humanidade.
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Aldeia de Uva, Vimioso, recebe 4º Encontro
de Arquitetura Tradicional e Sustentabilidade
(2016-07-01 13:32)

A Palombar (Associação de Conservação da Natureza e
do Património Rural), promove entre os dias 8 e 10 de
julho, na aldeia de Uva, Concelho de Vimioso, o [1]4º
Encontro de Arquitetura Tradicional e Sustentabilidade .

Foto: Palombar Este Encontro pretende ser um momento
de par lha de conhecimento rigoroso sobre a arquitetura
tradicional e suas potencialidades,e promover de olhares
diferenciados e mul disciplinares sobre as inúmeras
dimensões desta temá ca, feita de experiências mais ou

menos formais que fazem da recuperação do património
rural e das artes constru vas uma ferramenta para mudar
o mundo.

PUB
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Os par cipantes serão convidados a aprender técnicas de
construção tradicionais em diversos materiais e a refle r
sobre o seu potencial para os dias de hoje. O programa
contará com palestras, oficinas, exposições, cinema e
momentos de debate e convívio.

Esta inicia va enquadra-se no âmbito do Programa
Regional “ Inicia va e Cria vidade”, que tem como obje-

vo promover a dinâmica Cultural, Social e Despor va
das Associações de Jovens.
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‘Sábado em Grande’: promoções, descontos e re-
duções em 100 lojas do comércio tradicional de Mi-
randela (2016-07-01 15:08)

‘Sábado em Grande’ é mais uma aposta da Câmara
Municipal de Mirandela, juntamente com Associação
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MIRCOM – Mirandela Comercial no sen do de promover
e incen var a procura pelo comércio tradicional.

PUB
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Já este sábado, e a cada primeiro sábado de cada mês,
o comércio de proximidade de Mirandela abre as portas
ao ‘Sábado em Grande’, com promoções, descontos e
reduções significa vas nos preços dos seus ar gos.

Uma centena de lojas aderiram a mais esta inicia-
va promovida pela Câmara de Mirandela em ar culação

com a Associação MIRCOM de apoio a um setor funda-
mental que, além de contribuir decisivamente para a
saúde da economia local, também mantém viva a cidade.

Recorde-se que já antes houve outras inicia vas
bem-sucedidas, como a campanha de Páscoa em que
as compras no comércio tradicional valeram produtos
regionais de qualidade como vinho e alheiras, mas tam-
bém mais recentemente o Concurso Montras Floridas,
que decorreu até ao dia 11 de junho, na sequência do
desfile de Jardins Nómadas pelas ruas da cidade, com
as carretas floridas a con nuaram o seu percurso pelas
montras dos estabelecimentos comerciais.

Parque Aventura
Num outro âmbito, o fim de semana em Mirandela
também convida à prá ca de desportos aventura. É o
Parque Aventura, que reúne no mesmo espaço um sem
número de a vidades que vão desde a pista de cordas à
pista de combate, dos túneis à canoagem, mas também
‘aqua roller’, ro com arco, lançamento de granadas
inertes, escalada, rapel, etc.

O já tradicional Parque Aventura, organizado pelo
Núcleo de Mirandela da Liga dos Combatentes, com
o apoio do Exército Português e Câmara Municipal de
Mirandela decorre entre as 10h00 e as 18h00 de sábado
e domingo, no Parque Dr. José Gama, e conta ainda
com a par cipação especial de diversas Ins tuições e
Associações Despor vas e Culturais do Concelho de
Mirandela, demonstrando a capacidade de envolvimento
das suas gentes em torno de eventos mul culturais.
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Santa Casa de Bragança comemora 498 anos
(2016-07-01 15:16)

A Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB), a
maior e mais an ga IPSS do concelho, comemora 498
anos de existência. O aniversário é dia 6 de julho mas as
comemorações decorrem, nos dias 3, 4 e 5 de Julho, na
Praça da Sé, em Bragança, com um vasto programa de
a vidades e com a par cipação de todas as respostas
sociais.
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As a vidades iniciam domingo, dia 3, com um concerto
musical para todos os colaboradores e amigos da in-
s tuição, no Auditório da Escola Emídio Garcia, com a
par cipação de vários ar stas brigan nos, com especial
destaque para os LACRE.

Nos dias 3 e 4 as a vidades são feitas na Praça da
Sé a pensar na par cipação e envolvimento da comu-
nidade.
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De destacar os vários rastreios de saúde com profissionais
da ins tuição a realizar várias avaliações desde a tensão
arterial, glicémia, colesterol, índice de massa corporal e
sessões gratuitas de fisioterapia.

Além da saúde, o programa do aniversário promove
igualmente, outras a vidades que abrangem todas as
respostas sociais como a infância, com o Espaço Infan l
e da terceira idade, com o Espaço Sénior.

Paralelamente, acontece, e pela primeira vez, um
torneio de futsal quadrangular no polidespor vo do CEE,
com outras IPSS´s da região. De destacar ainda a atuação
do Grupo Intergeracional da Santa Casa da Misericórdia
de Bragança, que conta com cerca de 80 elementos, dia
4 na Praça da Sé.

São dois dias intensos de várias a vidades que pre-
tendem mostrar o dinamismo da maior ins tuição de

solidariedade do concelho de Bragança que se aproxima
a passos largos dos 500 anos de existência. Um caminho
marcado por uma polí ca de solidariedade e interajuda
para com a comunidade e de um importan ssimo tra-
balho nas áreas da Saúde, Educação e Ensino, Cultura,
Deficiência e promoção da qualidade de vida de 1200
utentes que dependem diariamente desta IPSS.
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Nova tecnologia para tornar os automóveis e os
aviões mais leves (2016-07-02 09:24)

Ter, num futuro próximo, automóveis e aviões bem mais
leves (20 a 30 % mais leves) e mais eficientes do ponto
de vista energé co, a um custo compe vo, é o grande
obje vo do projeto europeu ComMUnion (Net-shape
joining technology to manufacture 3D mul -materials
components based on metal alloys and thermoplas c
composites), financiado pela União Europeia (UE) em
cerca de cinco milhões de euros.

Robot que permite o fabrico de componentes forma-
dos por mul materiais para aplicação na fuselagem
de aviões e carroçaria de automóveis O projeto
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([1]h p://communionproject.eu) é coordenado pela
Asociación De Inves gación Metalúrgica Del Noroeste
(Espanha) e junta 16 parceiros de universidades, entre as
quais a Universidade de Coimbra através da Faculdade
de Ciências e Tecnologia (FCTUC), centros tecnológicos,
nomeadamente o Ins tuto Fraunhofer, e empresas.

Estão a desenvolver várias tecnologias em conjunto,
incluindo um robot, que permitam o fabrico de compo-
nentes formados por mul materiais para aplicação na
fuselagem de aviões e carroçaria de automóveis.

Os designados mul materiais são ob dos pela junção
de metais e termoplás cos reforçados com fibra, por
via de processos altamente complexos, mas que irão
tornar os setores automóvel e aeronáu co muito mais
compe vos.

Pedro Neto Atualmente, explica o coordenador da equipa
da FCTUC no projeto, Pedro Neto, «a parte estrutural dos
veículos é feita essencialmente de metais. No caso dos
aviões, vários já são feitos de materiais compósitos (que
são mais leves). No entanto, estes compósitos são geral-
mente de matriz resinosa (não podem ser reciclados) e
são fabricados como peças únicas, ou seja, são ligados
a outros componentes à posteriori. No ComMUnion
estuda-se o uso da ligação de compósitos termoplás cos
com metais, de forma a poder reforçar os componentes
estruturais nas zonas mais crí cas, reduzindo o consumo
de metais de elevado custo.»

«O domínio do fabrico destes mul materiais irá trazer
vantagens compe vas importantes para a indústria
europeia em geral e portuguesa em par cular, uma
vez que parte significa va da economia exportadora
portuguesa assenta no fabrico de componentes para a
indústria automóvel», sublinha o também docente do
Departamento de Engenharia Mecânica da FCTUC.
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Em Portugal, a solução tecnológica desenvolvida no âm-
bito do ComMUnion será testada na empresa MOTOFIL,
dentro de três anos. A indústria automóvel representa
cerca de 3 % do PIB (Produto Interno Bruto) da União
Europeia e cerca de 7 % da produção industrial total
da União, o que faz deste setor um grande gerador de
riqueza na Europa.

Já a indústria aeronáu ca é um dos principais se-
tores de alta tecnologia da UE, empregando em 2013
mais de meio milhão de pessoas e gerando um volume
de negócios de cerca de 198 mil milhões de euros.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Núcleo Museológico da Fotografia do Douro Supe-
rior comemora o 7º aniversário (2016-07-02 09:45)

No próximo dia 9 de Julho, Sábado, comemora-se o 7º
Aniversário do Núcleo Museológico da Fotografia do
Douro Superior. Do programa faz parte um generoso
de honra, pelas 18h00, seguido de uma visita guiada
pelo espólio do Núcleo da Fotografia do Douro Superior.
Recuperamos aqui uma entrevista com Arnaldo Duarte
Silva fundador e proprietário do Núcleo Museológico da
Fotografia do Douro Superior

Às 21h30, decorre um concerto com o grupo Namari, na
Rua Dr. Campos Monteiro. O Museu dispõe de registos
fotográficos desde 1894 (registos em papel, chapa de
vidro e ferró pos) dos concelhos do Douro Superior e de
Trás-os-Montes, num total de cerca de 100 mil fotografias.

Conta ainda com uma vasta coleção de máquinas
fotográficas desde o seu aparecimento até ao analógico e
as primeiras máquinas de projetar e filmar que aparece-
ram no concelho de Moncorvo. Dispõe também de vários
filmes nos formatos 9,5mm, super 8 e 8mm; de uma
coleção de faiança a par r do século XVI com destaque
para alguns fundo de malgas do Convento de S. Francisco;
de um conjunto de faiança até meados do século XX e
de um acervo cerâmico comum que ronda os 100 mil
fragmentos.
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Possui ainda literatura de fotografia a par r do séc. XIX

com as alfaias caracterís cas para fazer a fotografia.

O material existente pertencia a vários fundos, en-
tre eles o do Padre Adriano Guerra, o do Padre Francisco
Manuel de Castro, o do Dr. Horácio Brilhante Simões,
parte do espólio de Alfredo dos Santos Peixe, Manuel
José Carva e o acervo fotográfico do Professor Santos
Júnior.

A inicia va é organizada pelo Núcleo Museológico
da Fotografia do Douro Superior, Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo e Junta de Freguesia de Torre de
Moncorvo.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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Bem pontapeados, mas profundamente europeís-
tas (2016-07-04 01:58)

| Hélio Bernardo Lopes | Em texto meu já publicado
contei um significa vo acontecimento passado em
Angola, ao tempo de Silvino Silvério Marques como
governador-geral, em torno das palavras proferidas por
certo cônsul sueco durante uma cerimónia abanquetada.

Um acontecimento que me foi relatado por Carrusca
de Castro, hoje já falecido e que havia sido funcionário
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do an go Ministério do Ultramar, e que depois me foi
confirmado por Ramiro Ladeiro Monteiro, em cerimónia
que teve lugar no Ministério da Administração Interna,
quando era ministro Eduardo Pereira.

O referido cônsul sueco, que era apreciado por to-
dos os que consigo conviviam, tendo bebido um pouco
mais que o devido, deixou sair o seu verdadeiro pensa-
mento, que se exprimiu por estas palavras: vocês não
têm capacidade para possuir uma riqueza destas. Uma
frase que mostra bem a ideia que, lá bem no fundo, o
senhor possuía dos portugueses, incluindo, claro está,
os governantes. Os nacionais e os da província de
governo-geral, que era Angola.

Mas eu mesmo vivi uma cena parecida, mesmo a
entrar a Annecy, em certo sábado de há uma vintena
e pouco de anos, na sequência de estar presente num
encontro do Ins tuto de Estudos Avançados da OTAN.
Viajando na viatura de certo italiano, com um casal
norte-americano no banco de trás, ouvi do jovem italiano
esta afirmação: vocês não têm grande qualidade, porque
os agentes da PIDE já estão todos a trabalhar. Reagi,
como facilmente se imaginará, e expliquei a realidade
que se havia passado durante os quarenta e oito anos do
regime cons tucional da II República. Digamos assim.

A estes dois casos podemos juntar os telegramas
que Julian Assange deu a conhecer ao mundo, enviados
para Washington pela embaixada dos Estados Unidos em
Lisboa, um dos quais se refere ao constante brandir dos
Descobrimentos pelos polí cos portugueses, fazendo
um outro referência a um Exército de generais sentados.
Realidades a que se pode juntar o terror em face de
Francisco Louçã, mas não, claro está, sobre o PS. Poderei
ainda voltar a referir a chamada de atenção de Marcelo
Caetano, em certa CONVERSA EM FAMÍLIA: sem o Ultra-
mar Português, Portugal ficaria reduzido a uma província
da Europa. Hoje, infelizmente, temos esta realidade bem
à vista. Uma realidade acompanhada das es ma vas de
Salazar no seu célebre discurso de janeiro de 1949, no
Porto, no Palácio da Bolsa. É pena, mas é a realidade, que
agora está a surgir-nos à super cie e com toda a força e
dor.

Claro está que outros fatores se agigantam nos dias
de hoje, sendo o principal deles o regresso da QUESTÃO
ALEMÃ. Perante a reação britânica – relembremos
Churchill e a Batalha de Inglaterra –, em face da bieza
francesa – recordemos os colaboracionistas franceses

de Pétain e Laval – e olhando a recolocação da Rússia,
por parte dos Estados Unidos, como a Hitler haviam
tolerado Chamberlain e Daladier, nós percebemos que
se aproximam momentos com contornos já conhecidos.

Indubitavelmente, a União Europeia destes dias é
hoje um instrumento do controlo alemão sobre os
Estados da Europa. O Governo da Alemanha, sem ser
nazi, está hoje a conseguir o que Hitler sonhou mas
não conseguiu com as suas intervenções militares. A
situação repete-se: o Reino Unido defende-se, a França
tergiversa, calando e consen ndo, e os restantes Estados
mostram ao mundo polí cos inconformados com esta
Europa, mas que perseveram em dizer-se profundamente
europeístas! São diariamente bem pontapeados, mas
sempre profundamente europeístas!

À beira de sanções determinadas pelas pressões alemãs e
dos seus apaniguados – internos ou externos –, Portugal
não chega a esboçar a fraca sugestão de há dias de Jorge
Sampaio: um veemente protesto! Ao contrário: surgem
diariamente, na grande comunicação social, apoios, mais
ou menos disfarçados, às punições defendidas pelos
alemães. E até os polí cos da atual oposição acabam por
sa sfazer as conjeturas de Salazar naquele seu discurso
no Porto. Uma verdadeira desgraça para Portugal. Uma
realidade onde essa grande comunicação social acabou
por transformar-se num dos coveiros de Portugal e de
quase todos nós.

Numa a tude verdadeiramente paté ca, con nua a
generalidade dos nossos polí cos a dizer-se profunda-
mente europeísta, mas em torno do dito verdadeiro
projeto europeu, no lugar de perceberem que tal simples-
mente nunca exis u. No fundo, há uma boa imensidão
de portugueses que vivem desta União Europeia de
hoje. Sendo uma desgraça para a generalidade dos
portugueses, esta União Europeia serve a muita gente
que por aí anda e bota faladura.

Do que conheço da História de Portugal, este é o
seu momento mais di cil e perigoso, só comparável ao
caso do Mapa Cor-de-Rosa. E se nos mostrámos, então,
incapazes de enfrentar a situação, assim se pode hoje
voltar a observar. Nas duas situações, sempre com uma
enorme parte da classe alta instalada alinhada com
quem põe em causa o que ainda resta da independência
de Portugal. Vale aqui por todos o discurso do Porto
em 1949. Desta vez, em todo o caso, profundamente
europeístas. Até porque o EURO 2016, aos soluços,
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sempre vai corrido de feição.

Espantará os mais atentos a constatação de que se
tornou hoje mais di cil discu r a presença de Portugal
nesta famigerada União Europeia que defender o aban-
dono das an gas províncias ultramarinas. Afinal, a França
con nua com mais de uma centena de possessões ultra-
marinas e por todo o mundo, com a Espanha também
no Norte de África e o Reino Unido em Gibraltar e nas
Malvinas. No mínimo... Concomitantemente, os nossos
líderes polí cos históricos não aparecem. Onde está
Soares, ou quem lhe conheça o pensamento? Que é feito
de Eanes? E onde param os capitães de Abril? Afinal,
é isto a democracia? E a constante perda da soberania
de Portugal, para mais sem um ínfimo de consulta aos
portugueses? Mas, enfim, temos a democracia, com
o comando alemão desta famigerada União Europeia
sempre a pensar em nós...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Vem aí o Presidente! (2016-07-04 08:39)

OPresidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
começa hoje em Trás-os-Montes a segunda edição de
“Portugal Próximo”. Na agenda estão 15 inicia vas em
dois dias e meio.

Presidente da República visita Trás-os-Montes Vila Real,
Bragança e Guarda são os territórios a visitar por Marcelo

Rebelo de Sousa nesta viagem por Trás-os-Montes e
Beira Alta.

Já da parte da manhã, o presidente vai visitar, em
Santa Marta de Penaguião, uma an ga escola do tempo
do Estado Novo agora transformada em habitação social.
Nessa an ga escola, recuperada pela autarquia, moram
agora 11 pessoas de três famílias que encontraram no
an go estabelecimento de ensino já sem u lidade o seu
abrigo.
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De seguida, o presidente ruma à cidade de Vila Real,
onde fará uma visita à plataforma de Inovação da Vinha
e do Vinho da Universidade de Trás-os-Montes. Aqui
vai almoçar com enólogos que raram o curso nesta
universidade e com inves gadores a ela relacionados.

Depois do almoço ruma até Sabrosa onde irá inau-
gurar o Espaço Miguel Torga, um edi cio do arquiteto
Souto Moura. Preparado para receber o chefe de Estado
está o grupo Mátria, um projeto que pretende transfor-
mar os “Contos da Montanha” daquele escritor numa
ópera colabora va que envolve a população de diversas
localidades da região duriense.

Pelas 17:00, a comi va presidencial chega a Bo cas
para inaugurar um lar da Santa Casa de Misericórdia.
Depois ruma para Chaves, onde visita o Regimento de
Infantaria de Chaves e, posteriormente, inaugurarará o
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, também
na cidade Chaves. E assim termina o primeiro dia da vista
de Marcelo à região transmontana.
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Resistência de bactérias a an bió cos e ao sistema
imune (2016-07-05 08:32)

Os an bió cos e o sistema imune são as duas forças que
combatem infeções bacterianas. Agora, dois estudos do
laboratório de [1]Isabel Gordo , no Ins tuto Gulbenkian
de Ciência (IGC), mostram pela primeira vez que a
resistência de bactérias aos an bió cos e ao sistema
imunitário está interligada.

Uma bactéria E. coli visualizada por microscopia elec-
trónica. Créditos Unidade de Microscopia Electrónica,
IGC Os inves gadores descobriram ainda que a adaptação
de bactérias ao sistema imune influencia o espectro de
resistência a an bió cos e, como efeito colateral, as bac-
térias tornam-se mais resistentes a alguns an bió cos,
mas também mais sensíveis a outros. Estes resulta-
dos foram agora publicados nas revistas cien ficas
An microbial Agents and Chemotherapy e Evolu onary
Applica ons.
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As infeções bacterianas requerem uma resposta eficaz
do sistema imunitário. Os macrófagos são as células imu-
nitárias que respondem primeiro à infeção bacteriana,
reconhecendo, engolindo e matando os microrganismos.
Paulo Durão e colegas, no laboratório de Isabel Gordo, in-
ves garam a capacidade de bactérias resistentes a vários

an bió cos de sobreviverem na presença de macrófagos.
Para este estudo, u lizaram es rpes de Escherichia coli
(E. coli) com mutações que conferem resistência a dois
an bió cos, rifampicina e estreptomicina, mutações
essas que são comuns em bactérias patogénicas.

Os inves gadores observaram que estas bactérias
poderiam sobreviver melhor dentro dos macrófagos do
que as bactérias não resistentes. Paulo Durão explica:
"As nossas experiências foram realizadas sem an bió cos
presentes no meio e ainda assim, no inóspito ambiente
encontrado no interior dos macrófagos, as es rpes de E.
coli que têm resistência a an bió cos parecem ser mais
aptas do que as es rpes sensíveis. Isto significa que o
tratamento com an bió cos seleciona as bactérias tanto
para a resistência aos an bió cos como para uma maior
resistência ao sistema imune inato".

Ao mesmo tempo, outros membros da equipa do
laboratório de Isabel Gordo inves garam o outro lado da
questão: o que acontece quando as bactérias se tornam
resistentes ao sistema imune? Ricardo Ramiro, primeiro
autor deste estudo, realizou uma série de experiên-
cias, forçando as bactérias a evoluírem na presença de
macrófagos.

Como resultado, as bactérias tornaram-se capazes
de sobreviver melhor dentro dessas células do sis-
tema imune. Ramiro e colegas descobriram que essas
bactérias, inicialmente sem qualquer resistência a an-

bió cos, tornaram-se mais resistentes a uma classe
específica de an bió cos, os aminoglicósidos, e mais
sensíveis a outras classes de an bió cos. "Este efeito
colateral da adaptação bacteriana ao sistema imune pode
ser u lizado a nosso favor, para melhor selecionar os
an bió cos para o tratamento de infeções", diz Ricardo
Ramiro. "Enquanto se adaptam ao sistema imune, as
bactérias tornam-se mais sensíveis a algumas classes
de an bió cos. Assim, usando esses an bió cos para
o tratamento de infeções, devemos conseguir uma cura
mais rápida da infeção e minimizar o aparecimento de
bactérias resistentes a an bió cos ".
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Isabel Gordo acrescenta: "Os nossos resultados com
E. coli preparam o terreno para futuras experiências
noutras espécies bacterianas importantes, tais como M.
tuberculosis e Salmonella."

A resistência bacteriana aos an bió cos tem vindo
a aumentar, representando uma séria ameaça para a
saúde humana. Compreender a relação entre bactérias,
sistema imune e an bió cos pode abrir novos caminhos
para lidar com este problema de saúde pública.

Estes estudos foram realizados no Ins tuto Gulbenkian
de Ciência e financiados pelo Conselho Europeu de Inves-

gação e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Ana Mena (Comunicação de Ciência - Ins tuto Gul-
benkian de Ciência)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

Referência dos ar gos:
Durão P, Gülereşi D, Proença J, Gordo I. 2016. Enhanced
survival of rifampin- and streptomycin-resistant Es-
cherichia coli inside macrophages. An microb Agents
Chemother 60:4324–4332. doi:10.1128/AAC.00624-16.

Ramiro RS, Costa H, Gordo I. 2016. Macrophage
adapta on leads to parallel evolu on of gene cally
diverse Escherichia coli small-colony variants with in-
creased fitness in vivo and an bio c collateral sensi vity.
Evolu onary Applica ons. doi: 10.1111/eva.12397
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Escola Municipal Sabor Artes terminou ano le vo
com concertos (2016-07-05 08:48)

Durante o mês de Junho os alunos da Escola Municipal
Sabor Artes apresentaram três espetáculos que assi-
nalaram o final de mais um ano le vo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/saborates16.html

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

No dia 11 de junho decorreu o primeiro concerto no
Cineteatro com a atuação das turmas de bateria, zumba,
coro infan l e piano.

No dia 18 de junho, no âmbito do Fes val do Sols -
cio, o espetáculo aconteceu no Jardim Dr. Horácio de
Sousa, sendo protagonistas as classes de danças de salão,
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ballet, canto, coro, canto individual e piano.

O úl mo espetáculo aconteceu no dia 25 de junho,
no Largo da Corredoura, com a subida ao palco dos
alunos de acordeão, prá ca conjunto, cavaquinhos,
guitarra e formação musical.

A população aderiu bem a esta inicia va que marca
o encerramento da escola de música e dança durante os
meses de Verão.

Luciana Raimundo
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Município de Carrazeda de Ansiães vai inaugurar
um novo espaço turís co (2016-07-05 16:39)

No próximo dia 8 de Julho, pelas 17h30, o Município
de Carrazeda de Ansiães vai inaugurar em Foz-Tua um
novo espaço dedicado à divulgação e comercialização
de vinhos e produtos regionais.

asa dos Cantoneiros “Foz Tua Wine House” A an ga Casa
dos Cantoneiros, foi transformada numa “Wine House”,

onde os turistas poderão ter a oportunidade de degustar
o vinho produzido e comercializado no concelho de
Carrazeda de Ansiães.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Este espaço está equipado com uma sala de exposição
e venda de produtos regionais, uma sala de prova de
vinhos, um pequeno auditório e uma esplanada com
vista para os rios Tua e Douro.

Pretende-se que este novo espaço seja uma montra
da produção vi vinícola do concelho, onde irão estar
expostas todas as marcas de vinho produzidas em Car-
razeda de Ansiães.

Com uma localização privilegiada junto à estrada na-
cional 214, a Casa dos Cantoneiros “Foz Tua Wine
House” irá surpreender pela oferta diversificada, onde o
turista poderá efetuar provas de vinhos, de queijos, de
enchidos, de compotas e de frutos secos produzidos na
região duriense, podendo também adquirir todos esses
produtos.

Localizada numa das principais portas de entrada do
concelho, a Casa dos Cantoneiros “Foz Tua Wine House”
funcionará ainda como um posto de turismo avançado
no território, onde será prestada toda a informação
sobre os locais a visitar e o horário de funcionamento
das infra-estruturas turís cas e culturais do concelho de
Carrazeda de Ansiães.
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Comer e calar, ou sair (2016-07-07 07:24)

| Hélio Bernardo Lopes | Já sem um ínfimo de espanto,
aí está a prossecução do desnorte da famigerada
União Europeia, claramente também apostada, fruto
das suas divisões ditadas por razões ideológicas, em
colocar Portugal de pés e mãos atados, incapaz de
poder ver aplicado o Programa de Governo aprovado na
Assembleia da República e que trouxe aos portugueses
um assomo de esperança, completamente arredio
nos tempos da condução polí ca da anterior Maioria-
Governo-Presidente.

Depois das mil e uma inúteis limitações colocadas à
formação do atual Governo pelo anterior Presidente da
República, os portugueses perceberam agora, creio que
defini vamente, que ou se con nua nesta desgraçada
União Europeia – Por rio Silva, com acerto, comparou-a
à União Sovié ca mas sem KGB –, ou dela se sai. Em
qualquer caso, com um preço enorme a pagar, por
muitos anos, pela grande maioria dos portugueses.

Este preço é o que deriva da ousadia de se terem
os polí cos portugueses deitado a enfileirar numa estru-
tura onde, manifestamente, os parceiros nada nham de
similar e que facilmente se poderia perceber ser algo de
an natural. De há muito se percebeu que a Alemanha
passou a comandar a estrutura desta União Europeia,
onde o que existe não conta, a não ser se for aplicado a
Estados pequenos. E nós percebemos hoje que é já vasta
a legião de povos que não deseja con nuar numa tal
realidade que lhe é culturalmente alheia. Tudo está em
ter-se a coragem de os auscultar...

Mesmo concidadãos nossos de real gabarito em temas
ligados ao nosso con nente, até a outros domínios, não
conseguem dar-se conta de que muitas das adesões

desses Estados pequenos foi fruto da moda do tempo e
da ideia facili sta e sonhadora de que tudo iria ser muito
melhor e duradouro para os seus povos. Ainda assim,
de um modo muito geral e crescente no tempo, poucos

veram a coragem de suscitar o apoio popular direto dos
seus concidadãos. Obje vamente, esta União Europeia
tem-se vindo a tornar numa estrutura claramente pouco
democrá ca, onde só certos resultados preconcebidos
são aceitáveis para a Alemanha e para os órgãos ins tu-
cionais realmente por si tutelados.

Terrível sinal dos tempos, rareiam na nossa grande
comunicação social os que mostrem a coragem ontem
mesmo revelada por Márcio Cardoso, no PRÓS E CON-
TRAS que antecedeu as férias do programa. Finalmente,
alguém veio expor esta realidade, tão conhecida quanto
escondida: a unidade da Europa, defendida por Churchill
e Schuman, des nava-se a impedir o retorno de um novo
movimento pangermanista. Houve, até, quem defend-
esse que a Alemanha não voltasse a ser um Estado, ou
que, a sê-lo, se ficasse como um Estado simplesmente
agrícola.

A grande e indiscu vel verdade é que o pangerman-
ismo acabou por reencontrar o seu lugar e já comanda
hoje os des nos desta famigerada União Europeia. Nem
sequer hesitam em defender a saída dos atuais dirigentes
da União Europeia, ou o avanço rápido, com quem quiser
segui-los, para uma nova realidade, onde possam ser
os moneiros a que sempre aspiraram, já desde os três
grandes conflitos europeus que criaram.

À beira dos quarenta e dois anos da Revolução de
25 de Abril, Portugal encontra-se sob este dilema de
verdadeiro terror: con nuar nesta União Europeia,
comendo e calando, ou dela sair. No primeiro caso, já
não seremos verdadeiramente independentes – convém
aqui recordar as palavras de Marcelo Caetano na tal CON-
VERSA EM FAMÍLIA que tenho referido –; no segundo
teremos de pagar um preço incalculável. Como eram
reais as palavras de Caetano: sem o Ultramar Português,
ficaríamos reduzidos a uma província da Europa...
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E viva a democrá ca União Europeia!
(2016-07-07 07:30)

| Hélio Bernardo Lopes | Pode já perceber-se que de
tudo se está a deitar mão a fim de tentar inverter o
resultado do referendo no Reino Unido, em que os
britânicos deram a vitória ao BREXIT. Teria, aliás, de ser
assim, porque a democracia na atual União Europeia é
um elemento meramente decora vo, apenas des nado
a legi mar o exercício do poder, se este es ver ocupado
por apaniguados do atual comando alemão.

O mais recente argumento é o de que o recente ref-
erendo não é vincula vo, havendo a necessidade do
Parlamento Britânico aprovar o mesmo. Não foi assim,
porém, no caso do referendo escocês, porque o Parla-
mento Britânico aceitou-o e o Escocês também, pelo que
o resultado válido foi o determinado pelos escoceses que
se pronunciaram depois de autorizados a fazê-lo.

Ao autorizar o referendo que conduziu à vitória do
BREXIT o Parlamento Britânico delegou nos britânicos
um poder que era seu. De resto só assim se pôde realizar
o referendo. O mesmo que no caso da Catalunha, onde
o Tribunal Cons tucional de Espanha deu por incons -
tucional o referendo pretendido, pelo que o mesmo
acabou por não ter lugar. Se vesse o referendo sido
realizado, criar-se-ia uma situação de facto, com elevada
probabilidade de degenerar numa outra de jure.

Ao mesmo tempo, diz-se que a nova liderança dos
Conservadores poderá operar um novo referendo, so-
bretudo, se vierem a ter lugar novas eleições. Mas, e se
o BREXIT voltar a sair vencedor? Sairá a nova liderança,
repe ndo-se todo este mecanismo? Bom, é mesmo o
fim da democracia, o que será ouro sobre azul para a
máquina neoliberal internacional.

Numa outra vertente, surgiu por igual uma firma de
advogados a defender a ilegalidade do poder do resul-
tado do referendo. Bom, caro leitor, é mesmo o fim da
democracia no mundo, Para mais com Obama a usar
o avião presidencial para transportar Hillary Clinton,
andando ambos a fazer campanha por quem – já todos
perceberam – nunca lá chegará só por si. Esteve mesmo
à vista uma ida a tribunal, sendo legí mo que nos
interroguemos sbre se esta decisão do FBI teria sido
como foi se fosse outro o americano visado. E assim vai a
democracia no mundo.
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Mapeadas pela primeira vez ligações neurais entre
zonas do cérebro distantes (2016-07-07 08:46)

Mapeadas ligações neurais que alteram a forma como
se pensa que o cérebro processa a informação visual.

Uma equipa de neurocien stas do Centro Champalimaud,
em Lisboa, conseguiu mapear, pela primeira vez, ligações
neurais individuais entre áreas distantes no cérebro.
O trabalho, realizado por Leopoldo Petreanu, Nicolás
Morgenstern e Jacques Bourg - e cujos resultados publi-
cados no dia 4 de Julho na revista Nature Neuroscience -,
mostra que a rede de ligações neurais do cérebro é mais
complexa do que se pensava.
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“O nosso objec vo é perceber a estrutura do cérebro,
mas o mapa que temos hoje das ligações neurais ainda
é muito tosco”, diz Petreanu, que liderou a pesquisa. “E,
excepto a nível local, não sabemos como é que cada
axónio está ligado.” Os axónios são os cabos através
dos quais os neurónios transmitem o sinal nervoso para
outros neurónios.

Agora, graças a uma nova técnica de es mulação
neural, com recurso a feixes de laser, desenvolvida em
laboratório, os autores conseguiram registar, no cérebro
de ra nhos, a ac vidade de axónios individuais entre
uma área do cérebro chamada tálamo e a parte do córtex
visual que recebe, através do tálamo, a informação
visual que chega à re na do olho. “Estes registos são as
primeiras medições, à escala dos axónios individuais, da
transmissão de ac vidade neural entre áreas cerebrais
afastadas”, diz Petreanu.

O córtex visual possui uma estrutura em camadas.
Uma dessas camadas, designada L4, é o ponto de en-
trada no córtex da maioria dos es mulos visuais. E, após
os es mulos visuais serem enviados do tálamo para L4,
onde começam a ser processados, os sinais resultantes
são transmi dos de L4 para uma outra camada, L2/3,
onde o processamento prossegue.

O que se pensava, portanto, é que o processamento
visual seria um fenómeno em série, sucessivamente
realizado por diversas camadas do córtex visual, explica
Petreanu. Mas o que o novo estudo vem agora mostrar é
que não é isso que acontece.

O que os inves gadores descobriram é que, quando
um neurónio de L4 está ligado a um neurónio de L2/3,
se um axónio proveniente do tálamo es ver ligado ao
neurónio de L4, esse axónio “bifurca” e liga-se também,
directamente, ao neurónio de L2/3.

A existência destas ligações que “saltam uma ca-
mada” faz com que L2/3 receba não apenas o sinal visual
processado em L4, como também os “sinais brutos”, isto

é, não processados, provenientes do tálamo.

“Este é o nosso principal resultado”, diz Petreanu,
“e poderá ser uma forma de garan r uma grande
especialização das células de L2/3 na detecção das
caracterís cas [do input visual].”

Porquê? Para o explicar, o cien sta evoca o que já
se sabe sobre as redes neurais ar ficiais: “A simulação de
redes neurais por computador já mostrou que, para que
uma rede ar ficial consiga reconhecer faces humanas
com um elevado grau de fiabilidade, convém que tenha
uma estrutura em camadas e ligações que ‘saltam uma
camada’.” O mesmo poderá portanto estar a acontecer
no córtex visual - e também no processamento que o
cérebro faz de outros pos de es mulos sensoriais, que
não apenas do po visual.

Um outro resultado diz respeito à própria camada
L4. Sabe-se que ela inclui pequenos grupos de neurónios
interligados por conexões bidireccionais. Mas qual será a
função destes pequenos circuitos locais?

Uma hipótese é que funcionam como amplificadores de
determinadas caracterís cas da informação visual que
chega aos olhos - por exemplo, as margens dos objectos.
No entanto, não se sabe como é que o fazem, nem tão
pouco como é que estes circuitos locais interagem com
os sinais provenientes de outras áreas do cérebro para
integrar a informação visual.

Fundação Champalimaud

Conteúdo fornrcido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

722

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Órgão de Tubos da Igreja Matriz de Torre de Mon-
corvo foi restaurado (2016-07-07 08:56)

O Órgão de Tubos da Igreja Matriz de Torre de Moncorvo
foi restaurado. Cerimónia de inauguração acontece no
dia 15 de julho.

Foto: DRCN (Site) O Diretor Regional de Cultura do Norte,
António Ponte, o Bispo da Diocese de Bragança-Miranda,
D. José Cordeiro, e o Presidente da Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, par cipam no
próximo dia 15 de julho, pelas 18h30, na Celebração
Eucarís ca de Inauguração do Restauro do Órgão de
Tubos da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz da
Vila de Torre de Moncorvo.
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Uma intervenção promovida pela Direção Regional
de Cultura do Norte e Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo que representa um inves mento de 80.700
Euros.

Os cantos litúrgicos da Celebração Eucarís ca estarão
a cargo da Schola Cantorum da Catedral de Santarém,
tendo David Pacce Correia como organista e Pedro
Rollin Rodrigues na direção musical.

Incluído pela Direção Regional de Cultura do Norte

na candidatura «Património Religioso do Leste Trans-
montano» apresentada ao QREN/ON2, com o apoio do
Município de Torre de Moncorvo, o atual processo de
restauro do órgão de tubos teve início em 2013, com
os trabalhos de conservação e restauro da caixa. Nesta
intervenção foram incluídas, entre outras, ações de
reforço estrutural, de desinfestação, de limpeza das
policromias, além de pequenas recons tuições em zonas
de lacuna, quer na talha, quer na pintura.

O restauro da componente funcional do órgão iniciou-se
em junho de 2015. Consis u, fundamentalmente, na
recuperação de toda a sua mecânica e material sonoro
histórico, bem como na recons tuição de peças em falta,
dentro dos limites impostos pelas caracterís cas da sua
construção de origem. Foram subs tuídos apenas os
acrescentos posteriores inadequados.

O restauro culminou com os trabalhos de montagem,
harmonização e afinação final, por forma a reencontrar o
caráter sonoro par cular do instrumento.

Agora restaurado, pode o órgão histórico da igreja
de Nossa Senhora da Assunção da Vila de Torre de Mon-
corvo resgatar o seu protagonismo como instrumento da
Igreja por excelência, assumindo-se também como um
meio de dinamização cultural e valorização turís ca da
região.

A construção da Igreja de Nossa Senhora da Assunção,
Matriz da vila de Torre de Moncorvo, iniciou-se em 1544.
É uma obra maneirista, austera e de linhas severas, com
contrafortes pronunciados e dominada pela exuberância
e altura da fachada principal. O seu coro alto é tripar do,
achando-se o órgão histórico no corpo central, com
colocação lateral do lado da Epístola, e os foles no corpo
sul.

Fontes documentais datadas de 1653 e de 1655 at-
estam já a existência de um órgão na Igreja no séc. XVII. A
par r de meados do séc. XVIII, nos Livros da Câmara, são
frequentes as alusões à compostura do órgão, até que,
em 1776, o senado municipal decidiu a construção de
um novo instrumento, aproveitando peças do anterior.
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A obra foi arrematada pelo mestre organeiro Miguel
da Silva Brandão, de Coimbra. Em 1778 foi celebrado
novo contrato com outro mestre organeiro, José An-
tónio de Sousa, de Braga, que terá concluído a obra
no mesmo ano, conforme inscrição descoberta no
interior do órgão: “Para honra e glória de Deus Nº. Sº.
e de sua May San ssima, mandou fazer esta obra o
Ilustre senado desta Villa da Torre de Moncorvo, por mim
José António de Souza, da cidª. de Braga. Anno de 1778”.

O órgão foi sofrendo diversas reparações ainda no
séc. XVIII, e, ao longo dos sécs. XIX e XX, alterações
que modificaram as caracterís cas dis n vas da sua
construção setecen sta. Descobre-se no someiro um
papel manuscrito, alusivo ao restauro de 1872, feito
pelo mestre Layard (ou Bayard) Anatole Julian, e em
1955, sob a responsabilidade da DGEMN, foram nele
realizados trabalhos de “beneficiação” a cargo da firma
João Sampaio (filhos), Lda, de Lisboa.

Com a introdução de um moderno órgão eletrónico
na igreja, o órgão histórico perdeu protagonismo, sendo
progressivamente votado ao abandono e à degradação.
Situação que presentemente se inverte.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Atleta do Clube Amador de Mirandela na Seleção
Nacional (2016-07-07 09:06)

O atleta do Clube Amador de Mirandela, António
Oliveira, veste uma vez mais a camisola das Quinas.
O atleta Mirandelense foi selecionado num grupo
restrito de 9 atletas para dar o seu contributo à Seleção
Nacional Sub16 de Hóquei em Campo.

O jovem atleta António Oliveira A Seleção encontra-se
esta semana em Walz, Polónia a defrontar o “Euro-
Hockey5s Future Heroes Cup 2016”, um novo conceito
de jogo que surgiu nos Jogos Olímpicos da Juventude
realizado no ano de 2014, em Nanjing.

Esta nova variante, Hockey5’s, consiste num mix de
Hóquei em Campo com Hóquei de Sala, na qual, apenas
jogam 4 atletas de campo mais um guarda-redes, 5
vs 5, em metade de um campo de sinté co (55m por
41,70m), com tabelas de 25cm de altura à volta do
campo, desta forma o jogo torna-se muito mais rápido e
mais espetacular, exigindo mais técnica aos atletas.
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Fes val da Terra Transmontana arranca sexta-feira
em Mogadouro (2016-07-07 09:20)

Com o CONTRABANDO como tema, arranca sexta-feira,
8 de julho, a 3.ª edição do Fes val da Terra Transmon-
tana (FTT), em Mogadouro.
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Vila de Mogadouro Muito mais do que uma feira ou uma
festa, este é um evento único, diferenciador e genuíno.
Um fes val que é dos mogadourenses, mas também de
todos os transmontanos e de todos aqueles que queiram
par cipar desta viagem.
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A festa começa, como de costume, ao som das gaitas-de-
fole, com os grupos do concelho a fazer uma arruada.
E serão os sons tradicionais a dar música a este fes val.
Não só na Praça Folk (com bandas como Trasga, La Tro-
camba Matanusca, Monte Lunai e Terrakota) mas pelas
ruas da vila com os gaiteiros e pauliteiros do concelho e
com oficinas de música.

O fes val decorre nos dias 8, 9 e 10 de julho e além
de muita música oferece também boa comida (nas
Tasquinhas ao redor do castelo), boa bebida (nas taber-
nas) e os bons produtos da terra, disponíveis no Mercado
dos Produtos da Terra.

Incluída no programa está também a apresentação
do livro “O Olhar do Contrabandista “Trola”- Vilarinho
dos Galegos”, o qual terá lugar no dia 9 de julho, pelas
16:00h na Igreja Matriz de Mogadouro.

Um dos momentos altos do FTT será certamente o
Desfile Etnográfico, domingo pelas 17H30, que encerra
esta 3.ª edição do Fes val.

A abertura oficial está agendada para sexta-feira às
18 horas.
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Tem medo de aranhas? (2016-07-09 09:20)

As aranhas são ser vivos que con nuam a ser con-
siderados inferiores e até repulsivos, facilmente
menosprezadas e varridas para debaixo do tapete.
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Tarantula-Avicularia ur cans Isso poderá dever-se ao de-
sconhecimento sobre os seus ciclos de vida, a par r dos
quais se compreenderia a sua importância no equilíbrio
da vida no nosso Planeta.

Depois de vencido o preconceito, as aranhas podem
ser vistas e admiradas não só pelas suas cores e compor-
tamentos fascinantes, assim como pelo papel essencial
que desempenham nos ecossistemas terrestres. Sendo
carnívoras, as várias espécies de aranhas contribuem
de forma importante para a manutenção, em níveis
controlados, das populações de insetos e outros inver-
tebrados, onde se incluem muitos indesejáveis como
pragas agrícolas ou propagadores de doenças.

A destruição e perda de habitat, assim como o uso
excessivo de pes cidas e outros químicos, cons tuem as
maiores ameaças ao seu futuro.

A ausência de dados não permite saber qual o im-
pacto exato das alterações climá cas nas espécies de
aranhas portuguesas, mas podemos extrapolar, a par r
de impactos iden ficados noutros grupos de animais,
que exis rão consequências nega vas.

E, no entanto, as aranhas são muito importantes
num futuro em que se prevê uma maior abundância e
propagação de vectores de doenças, como mosquitos,
os quais cons tuem alimento para muitas espécies de
aranhas, elementos imprescindíveis da Biodiversidade da
Terra.

Uma caracterís ca importante que separa os inse-
tos dos aracnídeos é o facto de os insetos terem 6
patas, enquanto os aracnídeos, como as aranhas e os
escorpiões, possuírem 8 patas.
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As aranhas estão incluídas na Classe Arachnida, que
inclui também os ácaros, opiliões, pseudoescorpiões
e escorpiões, sendo um dos grupos mais diversos dos
artrópodes.

As aranhas têm o corpo dividido em duas partes – o
cefalotórax (a cabeça junta com o tórax) e o abdómen.

São caracterizadas pelos seus quatro pares de patas,
oito olhos (algumas espécies podem ter seis ou quatro
olhos ou ser cegas), um par de pedipalpos para manusear
o alimento e um par de quelíceras que inoculam veneno
nas presas.

As aranhas podem ser encontradas em quase todos
os habitats terrestres e, apesar da sua má fama, as
aranhas são um dos grupos de invertebrados mais
importantes nas cadeias tróficas, sendo em muitas delas
consideradas como predadores de topo.

Neste momento, conhecem-se mais de 45 mil espé-
cies em todo o mundo e con nuam a ser adicionadas
novas espécies quase todos os anos.

Viuva negra
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Em Portugal (cerca de 1000 espécies), poucas são
perigosas para o Homem, e apenas duas podem causar
algum po de problemas médicos: a viúva-negra Mediter-
rânica (Latrodectus tredecimgu atus) e a aranha-violino
(Loxosceles rufescens).

Todas as aranhas têm veneno que inoculam nas suas
presas através de quelíceras, embora algumas aranhas
tenham perdido essa capacidade ao longo do processo
evolu vo.

O veneno serve para paralisar, pois, como não têm
pinças para deter as presas, nem têm dentes, digerem-
nas externamente, através de enzimas, transformando-as
numa sopa que depois sugam.

O veneno das aranhas des na-se às presas, princi-
palmente insetos, que, apesar de terem seis patas, são
animais minúsculos, comparados connosco.

Só em algumas exceções (em par cular, nos con -
nentes americano e australiano) é que o seu veneno
pode ser fatal ou muito doloroso para o homem.

É por isso que a maior parte das aranhas são inofensivas
e até nos fazem bem. Por exemplo, comem insetos que
causam pragas ou comem as melgas e os mosquitos que
nos picam nas noites de Verão.

Todas as aranhas produzem seda, a par r de glân-
dulas no abdómen – as fieiras, à qual dão uma variedade
de usos.

Muitas espécies fabricam teias de seda para cap-
turar presas. Estas podem ter o formato orbicular a
que estamos habituados, mas muitas outras espécies
produzem armadilhas de fios irregulares. Outras aranhas
u lizam seda para fabricar tocas no solo onde aguardam
pacientemente por uma presa que passe para a capturar.

E, ainda que todas as aranhas usem seda nalgum
momento das suas vidas, muitas espécies caçam livre-
mente o seu alimento, sem o uso da seda. Podem esperar
emboscadas ou perseguir a vamente algum inseto. As
aranhas podem u lizar a seda para produzir armadilhas
de caça, abrigos para passar o dia ou efetuarem as mudas
de que necessitam para crescer, tal como os répteis por
exemplo.

E são também essenciais na proteção dos ovos,

reves ndo-os de diversas camadas de seda, com
diferentes propriedades.

Com alguma curiosidade e paciência, qualquer pes-
soa pode observar uma aranha de jardim a construir
a sua teia. Este processo pode demorar cerca de uma
hora a terminar, embora isso dependa do tamanho final
da teia. Alguns destes pos de seda são mesmo a fibra
natural mais resistente que se conhece.

No que diz respeito à reprodução, e tal como em
muitos outros grupos de animais, as fêmeas são quase
sempre maiores do que os machos.

Há inclusive espécies em que os machos têm um
tamanho insignificante quando comparados com as
fêmeas. Também por este facto, e porque têm de
transferir o esperma para as fêmeas numa postura que
os deixa vulneráveis, cada espécie possui um ritual de
acasalamento próprio, que pode ir de toques ritmados
na teia da fêmea a danças elaboradas que acalmam a
fêmea e evitam que sejam confundidos com presas e
comidos por engano.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

A mãe aranha protege os seus ovos com muito cuidado,
envolvendo-os em seda. Mas em muitas espécies
esse cuidado não termina aí, pois as fêmeas guardam
o saco de ovos até à eclosão das pequenas aranhas,
beneficiando estas de proteção até serem capazes de
abandonar o ninho.

De entre as maiores aranhas, a aranha Golias-comedora-
de-pássaros pode a ngir os 30 cm de envergadura, mas
o seu veneno não é mais perigoso do que uma picada de
vespa ou abelha.

Por outro lado, a viúva-negra-americana, que não
se apresenta maior que um berlinde, já pode matar um
adulto humano com uma só picada.

Exemplares vivos de ambas estas espécies, e mais
de vinte outras, podem ser observados na exposição tem-
porária da Araneus, “O mundo fascinante das aranhas e
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escorpiões”, no Centro Ciência Viva do Algarve, em Faro,
até dia 30 de Setembro.

Rui Monteiro (Centro Ciência Viva do Algarve)
Créditos das fotos : João Silveira e Ruben Ribeiro
Conteúdo fornecido por © 2016 - Ciência na Imprensa
Regional / Ciência Viva
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Fes val Transfronteiriço traz poesia e arte para
Carviçais (2016-07-09 09:44)

Carviçais vai receber mais uma edição do encontro e
Fes val Transfronteiriço de Poesia, Património e Arte
de Vanguarda (PAN). Trata-se da realização de um
«Encontro de Artes Transfronteiriço», em ambos os
lados da fronteira, Portugal e Espanha.

Este ano o PAN irá realizar-se em Morille (Salamanca),
na sua XIV Edição, de 15 a 17 de Julho de 2016, e em
Carviçais (Torre de Moncorvo), na sua II edição, de 29 a
31 de Julho de 2016.

O tema deste ano do PAN será "O Outro" e contará
com a vidades diversas na área da poesia, património,
dedicado ao Ferro, com exposições, apresentações de
vídeo e workshops, arte, com exposições de pintura e
esculturas, entre muitas outras manifestações, como o
teatros, atuações musicais e animação de rua.

Todo o programa está a gora disponível.
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‘Verão Jovem’ ocupa os tempos livres dos jovens de
Mirandela (2016-07-09 16:29)

A ocupação dos tempos livres em contexto laboral é a
aposta da Câmara Municipal de Mirandela, que este
ano lança o ‘Verão Jovem’ para os jovens residentes do
concelho.

Des nado a jovens entre os 14 e os 17 anos, o ‘Verão
Jovem’ distribui-se por quinzenas entre os meses de
julho e agosto, com o primeiro período a iniciar já na
próxima 2ª feira, 11 de julho, permi ndo a cada jovem
par cipante garan r uma bolsa de 30,00€ por quinzena.
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Com esta inicia va, a Câmara Municipal de Miran-
dela procura promover a ocupação dos tempos livres
dos jovens residentes no concelho de Mirandela durante
os meses de verão, orientando-os para o desempenho
de a vidades ocupacionais que permitam o contacto
experimental com a vida profissional, designadamente o
trabalho autárquico e ins tucional, preparando-os para
o mundo laboral e, simultaneamente, potenciar a sua
par cipação social.
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A ocupação saudável dos tempos livres dos jovens é um
pilar basilar na sua formação pessoal e cívica, afastando-
os de perigos que possam levar a situações de risco,
pelo que é importante a promoção e implementação de
programas des nados a responder às necessidades da
população juvenil do concelho de Mirandela.

Neste contexto, a ocupação dos tempos livres dos
jovens munícipes cons tui uma aposta do Município de
Mirandela no âmbito da Juventude, pelo que a criação
e implementação do Programa Municipal de Ocupação
de Tempos Livres é um projeto dinamizador que se
assume como um complemento à formação dos jovens
residentes no concelho de Mirandela, entre os 14 e os 17
anos.

As candidaturas poderão ser efetuadas na Loja Ponto
Já, Gabinete de Apoio ao Munícipe e Centro Cultural
Municipal. Para mais informações também podem con-
sultar o regulamento publicado no portal do Município
de [2]Mirandela
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Nem por um minuto duvido (2016-07-12 07:42)

| Hélio Bernardo Lopes | Num destes dias lá nos surgiu
Maria Luís Albuquerque com mais uma das suas a -
tudes, de novo ajudando a colocar mais dificuldade a
Portugal e aos portugueses. Com toda a naturalidade,
Maria Luís surgiu-nos a garan r que, com o anterior
Governo e consigo na pasta das Finanças, Portugal não
seria sancionado. Bom, foi, como seria de esperar, uma
terrível intervenção, de que logo se distanciaram os
mais estrénuos defensores daquele anterior Governo.

Há nestas palavras de Maria Luís dois aspetos dis n-
tos. O primeiro vale por si e prende-se com o modo
indiferente como ajudou a colocar Portugal e os por-
tugueses numa situação ainda mais di cil. O atual
Ministro das Finanças alemão não faria melhor.

O segundo, de natureza mais substan va, nem está
longe da verdade, embora se jus fique explicar a causa
de assim ser a realidade. Claro está que priva zando
tudo, vendendo o País e a sua riqueza rapidamente e
em força e a baixo preço, levando a generalidade dos
portugueses ao desemprego, à pobreza, à miséria e à
emigração, bom, outro não seria o resultado, porque
essa polí ca, embora claramente contra o interesse de
Portugal e dos portugueses, era a desde sempre desejada
pelos dirigentes alemães que dirigem a União Europeia.
Seria a con nuação do anterior desastre polí co-social
protagonizado pela anterior Maioria-Governo-Presidente.

Destas duas realidades, a segunda é hoje pacífica
para quase todos os portugueses que ainda se interes-
sam pela vida polí ca, mas a primeira foi a que maior
revolta e desprezo suscitou, mesmo junto dos apanigua-
dos daquela estrutura polí ca. Há momentos em que um
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polí co, mesmo medíocre, tem o dever de saber estar
calado, evitando colocar o seu país e os seus concidadãos
numa situação ainda mais di cil do que a que já lhe
possa ter sido trazida. Maria Luís Albuquerque e Pedro
Passos Coelho não conseguiram evitar a sua pulsão de
intervir de um modo tão inoportuno. E por isso volto a
convidar o leitor a tentar ler o discurso de Salazar, no
Porto, em janeiro de 1949. Terá, com toda a certeza, de
ficar espantado.
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Juno chegou a Júpiter (2016-07-12 09:02)

Na mitologia romana, Juno desencadeou um dia uma
enorme mas bela tempestade. Tão bela, que Júpiter
(Deus romano do dia) se enamorou com o talento de
Juno, tornou-a rainha do céu, casou-se com ela.

Representação ar s ca mostrando a sonda Juno
aproximando-se de Júpiter. Crédito NASA-JPL-Caltech.
Juno também é o nome da sonda espacial que foi
lançada pela NASA, a 5 de Agosto de 2011, com des no
marcado para Júpiter. Ao longo destes quatro anos e
11 meses percorreu silenciosamente 2800 milhões de
quilómetros. Mas às 4h53 (hora de Lisboa) do dia 5
de Julho enviou um sinal para a sala de comando do
Laboratório de Propulsão a Jacto (JPL, sigla em inglês)

da NASA, em Pasadena, na Califórnia, indicando que
nha completado com sucesso a manobra de inserção

orbital em torno do maior planeta do nosso sistema solar.

Durante 35 minutos, a sonda ligou o seu motor principal
e diminuiu em 1900 km/h a sua velocidade de viagem.
Isto permi u a sua captura pela gravidade de Júpiter e
Juno ficou numa órbita inicial com uma periodicidade
de 53 dias. A entrada na magnetosfera de Júpiter ficou
gravada num registo sonoro que se pode ouvir[1] aqui
. São 13 segundos de música espacial., a celebrar o
“reencontro” cósmico de Juno com Júpiter!
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Foi com enorme entusiasmo que Sco Bolton, coor-
denador da missão, do Ins tuto de Inves gação do
Sudoeste, em San Antonio, no Texas, citado pela agência
Reuters, disse: “Estamos lá! Estamos em órbita! Con-
quistámos Júpiter. Agora começa a parte diver da.” A
parte diver da é começar a fazer ciência!

Mas a fase cien fica não vai começar já. Uma se-
gunda manobra, prevista para 19 de Outubro deste
ano, permi rá colocar a sonda na sua órbita polar final,
essencial para os objec vos cien ficos da missão. E até
lá, ainda terão de ser efectuados os úl mos testes aos
subsistemas da sonda, para além de calibrações dos nove
instrumentos cien ficos e à câmara a cores de alta res-
olução, a JunoCam. Contudo, espera-se que esta câmara
comece dentro de pouco tempo a enviar para a Terra
imagens espectaculares da turbulenta atmosfera joviana.
Refira-se que um sinal enviado por dois transmissores da
sonda Juno demora 48 minutos a chegar à Terra, assim
como as instruções a enviar pelo centro de controlo no
JPL. 

Despois, e ao longo de 20 meses, a sonda Juno irá
realizar 33 órbitas em torno de Júpiter, passando por
vezes a apenas 5 mil quilómetros do topo das nuvens
da sua atmosfera, mergulhando repe damente nos
perigosos cinturões de radiação da magnetosfera do
gigante gasoso (Júpiter tem 11 vezes o diâmetro da Terra
e 122 vezes a sua área superficial). A missão tem como
principais objec vos a observação da atmosfera, da
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magnetosfera e do campo gravitacional de Júpiter, com
o intuito de testar as teorias que descrevem a formação
deste po de planetas e compreender melhor a formação
do nosso sistema solar, há 4,5 mil milhões de anos.

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Cartão Municipal Sénior com bene cios para Mace-
denses (2016-07-12 09:13)

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros lança o
Cartão Municipal Sénior, dirigido aos cidadãos com 65
anos ou mais, residentes no concelho.

A par r desta segunda-feira as inscrições entram em
vigor. A adesão a esta inicia va de apoio é feita através

do preenchimento de requerimento- po no Balcão de
Atendimento da Câmara Municipal, ao longo de todo o
ano.

Os requisitos para os cidadãos aderirem ao Cartão
Municipal Sénior são muito simples: idade igual ou supe-
rior a 65 anos, residência permanente e recenseamento
no concelho de Macedo de Cavaleiros. É necessário
acompanhar a inscrição com, além de outros, foto po
passe, fotocópia do cartão de cidadão e declaração da
Junta de Freguesia, que ateste a residência, a composição
do agregado familiar e o número de eleitor.
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O Cartão Municipal Sénior é um novo apoio social conce-
dido pela autarquia Macedense, previsto no programa
“Macedo Cuidar”, que procura reforçar as medidas que
visam a melhoria da qualidade de vida das pessoas, neste
caso, da população sénior. Duas modalidades, vários
bene cios.

O Cartão Municipal Sénior é emi do em duas modali-
dades dis ntas (Ar go 7º do Regulamento), em função
dos rendimentos dos seus tulares, designando-se por
cartão “Macedo Cuidar” ou “Macedo Cuidar +”. Em
ambas as modalidades, embora com percentagens difer-
entes, os bene cios (Ar go 12º) abrangem a redução nos
preços das entradas em eventos organizados pela Câmara
Municipal, nas piscinas municipais, a gratui dade no
acesso a programas para a terceira idade, ou descontos
nas compras efetuadas no comércio local, cuja listagem
será posteriormente divulgada.

Na modalidade “Macedo Cuidar +”, cuja atribuição
é feita em caso do rendimento médio do agregado famil-
iar do cidadão (proveniente de remunerações, pensões,
subsídios ou subvenções) não ultrapassar metade do
valor igual ao Indexante dos Apoios Sociais, os bene cios
são alargados: redução do valor da fatura rela va aos
consumos de água, tarifas domés cas de saneamento e
recolha do lixo; bem como nas taxas e licenças emi das
pela Câmara Municipal, compar cipação na aquisição
dos medicamentos, no custo do transporte médico,
assim o usufruto dos serviços e reparações prestados no
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âmbito da Oficina Móvel de Reparações.

A Oficina Móvel de Reparações (Ar go 20º) vem
auxiliar os cidadãos na execução de pequenas reparações
domés cas, tais como, entre outras, a subs tuição de
louças sanitárias, torneias, canalizações de água e sanea-
mento básico, trabalhos de serralharia, ou construção de
rampas de acesso habitacional. Os serviços de mão-de-
obra serão prestados de forma gratuita pela equipa de
trabalho designada pela Câmara Municipal, cabendo aos
beneficiários a aquisição dos materiais a serem u lizados.

Consulte o [2]regulamento

Conteúdo fornecido por Gabinete de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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APPACDM Mirandela organiza o 15º Encontro para
jovens com Deficiência Mental (2016-07-12 09:31)

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental de Mirandela (APPACDM) organiza
nos próximos dias 15, 16 e 17 de Julho o 15º Encontro
Nacional de CAO´s, para jovens com Deficiência Mental.
O encontro contará com pessoas oriundas de diferentes
Ins tuições de Solidariedade Social de vários pontos do
país.

Segundo a Presidente da APPACDM – Mirandela, Vera
Pires Preto, este evento“ é já uma tradição nossa, com
um significado muito importante, quer para utentes e
pais como para colaboradores e também uma referência
no convívio entre Ins tuições similares da região Norte.
Permite momentos de par lha de emoções, experiências
e conhecimentos entre os par cipantes. E só pela alegria
no rosto dos nossos utentes, vale a pena ”, refere a
responsável.
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O evento, co-financiado pelo Ins tuto Nacional para
a Reabilitação, inicia-se na sexta-feira, onde os par ci-
pantes irão preparar a respec va tenda de campismo
e posteriormente seguirão para a Piscina do parque de
campismo. Nesse mesmo dia terão a oportunidade de
relaxar e confraternizar na discoteca preparada para o
Encontro.

O segundo dia irá decorrer maioritariamente na Praia
Fluvial do Azibo com ac vidades náu cas, lúdicas e
também de teambuilding. O dia terminará com um
jantar churrasco, onde todos os par cipantes terão
a oportunidade de provar as iguarias mirandelenses.
No úl mo dia os par cipantes irão realizar ac vidades
lúdicas e aquá cas na Cidade de Mirandela.
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Sistema de sinalização de segurança e pro-
teção para ciclistas é inaugurado em Moncorvo
(2016-07-12 09:38)

No próximo dia 15 de Julho, pelas 12h00 é inaugurada
na rotunda do Prado de Baixo, em Torre de Moncorvo a
sinalização de segurança e proteção para ciclistas que
a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo colocou em
várias estradas municipais do concelho.

Sistema de sinalização de segurança e proteção para
ciclistas é inaugurado em Moncorvo A cerimónia contará
com a presença do Presidente da Federação de Ciclismo,
do Presidente da Câmara Municipal de Torre de Mon-
corvo, Nuno Gonçalves, e do Vicepresidente e Vereador
do Desporto da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Victor Moreira.
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No total são cerca de 70 sinais que estão espalhados pelas
estradas municipais e caminhos agrícolas e municipais,
alertando os condutores para a existência de ciclistas e
indicando a distância recomendada à sua passagem.

Torre de Moncorvo torna-se assim o único Municí-
pio do país a ter sinalizado todo o concelho para proteção
dos pra cantes de ciclismo, demonstrando assim a sua
preocupação no desenvolvimento do desporto, na aposta
em novas modalidades e em criar melhores condições
para todos os pra cantes das diversas modalidades.

Luciana Raimundo
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Finalmente! (2016-07-13 07:46)

| Hélio Bernardo Lopes | Foi repleto de alegria que
acompanhei o golo de Éder, que nos permi u conquistar
o novo tulo de Campeão Europeu de Seleções de
Seniores. Um tulo indiscu velmente justo e por todas
as razões que se prendem com o futebol que vai pelo
mundo.

Em boa verdade, este deveria ter sido o nosso se-
gundo tulo nesta prova. Com um pouco de sorte,
poderia mesmo ser o terceiro. A falta de linearidade que
a vida em comunidade sempre comporta. Mas vamos,
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então, ao desempenho da nossa seleção nacional de
futebol.

Em primeiro lugar, é essencial reconhecer-se, agora
que o torneio chegou ao seu fim, que Portugal foi o justo
vencedor do mesmo. Uma vitória, também ela, bastante
longe de se nos mostrar linear, mas que comportou os
instrumentos essenciais a conseguir-se a vitória sempre
desejada. Em segundo lugar, ficou agora bem patente a
enorme simpa a de que gozam os portugueses por quase
todo o mundo, mormente por aqueles que já por aqui
trabalharam. E por aqueles onde tantos portugueses
de pres gio já es veram. É uma realidade de que não
pode discordar-se. O que significa a extrema simpa a
da imagem de Portugal no mundo. Seria de grande
u lidade que Obama e os ora candidatos à sua sucessão
por aqui passassem ou falassem com Harrison Ford, a
fim de verem com os seus olhos o que é, de facto, uma
sociedade fortemente mul rracial e de grande unidade
humana e histórica. Outra loiça...

Em terceiro lugar, uma realidade para mim inesper-
ada: foi uma compe ção bastante longe do que pode
imaginar-se como uma estrutura uniforme. Desde
logo, na distribuição que surgiu, por via do sorteio, das
seleções que es veram presentes. Portugal, como logo
todos reconheceram, teve a sorte de se ver colocado
num grupo historicamente considerado muito acessível.

Em quarto lugar, as grandes seleções – Alemanha,
França, Itália, Espanha – es veram longe do que de si
seria de esperar. Como, de resto, se pôde ver no jogo
França-Alemanha e na própria final. Se a isto juntarmos
a distribuição atrás referida, percebe-se que a sorte
também passou por Portugal, o que é sempre essencial e
não re ra mérito à nossa prestação nem à nossa vitória.

Em quinto lugar, o modo fantás co como fomos
passando, na boca dos nossos comentadores televisivos,
de bestas a bes ais. Embora tenham exis do exceções,
foi este o panorama geral. Infelizmente, o que agora se
viu com o futebol é o que se vê, em matéria de acefalia
analí ca, com a vida da generalidade da sociedade
portuguesa.

Em sexto lugar, o essencial papel de Fernando San-
tos, agora quase passado, também de um modo acéfalo,
a uma espécie de santo. De medroso e conservador
passou a uma espécie de santo, já com acesso a níveis
para lá do imediato... Simplesmente ridículo.

Em sé mo lugar, o selecionador mostrou possuir as
caraterís cas de humildade que, ao nível da psicologia
de grupo, se requerem numa situação de tensão forte
no comando de uma espécie de companhia militar.
Para além dos soldados, é essencial possuir-se um bom
sargento, que seja assim aceite por todos.

Em oitavo lugar, Fernando Santos conseguiu muito
bem compreender o que se passava com cada uma das
equipas a defrontar – sobretudo, depois da fase de grupo
–, adaptando os seus homens aos obje vos a a ngir. E
a verdade é que o obje vo principal a conseguir ali era
ganhar, nunca fazer boas exibições.

E, em nono lugar, acontece que Fernando Santos é
um crente católico, como se conhece de há muito. Mas
soube u lizar esta realidade na chamada à unidade dos
seus jogadores. Uma unidade virada para um fim a a ngir
– ir tão longe quanto possível –, assim indo buscar forças
que sempre ajudariam a a ngir aquele obje vo. De resto,
esta fé teria também de estar presente na generalidade
dos nossos atletas, de um modo geral – leia-se o exce-
lente livro de Raquel Vaz Pinto – oriundos de ambientes
onde a fé sempre se cons tuiu num suporte para levar
de vencida as contrariedades da vida. Contrariedades
por vezes terríveis. Quem ver boa memória, recordará
as palavras do nosso an go Reitor da Universidade de
Lisboa, José Manuel Barata-Moura, em certa edição do
PRÓS E CONTRAS, no diálogo que, já mesmo pelo final,
travou com Maria José Nogueira Pinto...

Por fim, os mitos. O primeiro foi o ligado à afirmação
de que Portugal ia a este torneio para ganhar. Simples-
mente, isso é o que, de um modo muito geral, tem de
dizer-se. Ninguém naquela posição poderá declarar que
se vai lá apenas fazer uns jogos. Foi o que fez Salazar
com o telegrama enviado a Vassalo e Silva. Ou o que fez
Churchill para com os militares britânicos em Singapura e
que vieram a ser derrotados pelos japoneses.

O segundo mito foi o de que Fernando Santos só re-
gressaria no dia 11 de julho e com a taça. O que o
selecionador nacional disse foi que iria ser bem recebido,
não que traria a taça. Simplesmente, Fernando Santos,
de facto, só regressaria a 11 de julho, porque tal era do in-
teresse de Portugal, independentemente dos resultados,
dado que ele iria con nuar a ser o selecionador nacional
e nha necessidade de acompanhar o resto do torneio.
E teria, por igual, de ser bem recebido, porque nada
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jus ficaria o contrário: teriam então passado entre duas
e três semanas, se véssemos perdido, por exemplo,
com a Hungria.

E o terceiro mito – pode ser assim considerado – foi
o da sua carta. Alguém a viu? E pode dar-se credibilidade
a esta realidade só surgida pelo final do jogo e depois
da vitória? Claro que não! Mesmo que a carta tenha
exis do, nenhum decisor pode aceitá-la como algo com
valor probatório. Mas há um dado que é certo: ela vai na
onda do mistério que se criou ao redor da fé da Fernando
Santos, que é, por igual, a da generalidade dos jogadores.

Por fim, um efeito de que não se falou até agora e
se insere em quanto escrevi antes: o modo como o
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente em
todo este processo. Desde logo, pela sua amizade an ga
com Fernando Santos. Depois, pelo facto da sua primeira
visita de Estado ter sido ao Papa Francisco. Estas duas
realidades potenciaram as suas palavras de despedida
da seleção, à par da para França. Logo a seguir, as
constantes visitas a França, onde foi sempre acalentando
a esperança e a fé no resultado final. De futuro, será
interessante analisar o papel do Presidente da República
neste desfecho final, bem como o aproveitamento do
fator religioso em tudo quanto veio a ter lugar.

Ficamos agora todos à espera do Mundial da Rússia,
já daqui por dois anos. Voltará esta tá ca global a
sur r efeito, como se deu desta vez? Um dado é certo:
Portugal saiu por cima e os portugueses puderam ver-se
no espelho do mundo, e como são apreciados de uma
forma imensamente geral. Parabéns à Seleção de Futebol
de Portugal.
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Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Equipa internacional desenvolve nova camada de
segurança para as redes sem fios (2016-07-13 09:10)

Uma equipa de inves gadores portugueses e norte-
americanos, liderada pela Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), desen-
volveu uma nova camada de segurança para as redes
sem fios (wireless).

Marco Gomes e João Vilela Trata-se da tecnologia SWING
(Securing Wireless Networks with Coding and Jamming),
uma tecnologia inovadora que combina técnicas de
codificação e jamming – um processo que passa por
causar intencionalmente ruído (perturbação) na rede
para impedir que um possível atacante descodifique
a mensagem mas sem comprometer a comunicação
legí ma.
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Este novo mecanismo, com pedido de patente interna-
cional subme do, resulta de cinco anos de estudos e
experiências realizadas nas Universidades de Coimbra
e do Colorado, Colorado Springs (The University of
Colorado Colorado Springs - UCCS, EUA). O projeto foi
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT, Portugal) e pela Na onal Science Founda on (NSF,
EUA).

Em linguagem mais simples, aproveitando as carac-
terís cas sicas das redes sem fios (propagação de
sinais), os inves gadores desenvolveram «novos algo-
ritmos de codificação que, em conjunto com jammers
(espécie de papagaios que evitam que se consiga ouvir
a informação enviada fazendo ruído), asseguram que a
mensagem chega ao des natário legí mo, sem que o
atacante a consiga obter. Na prá ca, são códigos com
um duplo papel – bom e mau -, isto é, providenciam
fiabilidade ao recetor legí mo e geram ruído para o
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possível atacante na rede», explicam João Vilela e Marco
Gomes, coordenadores do projeto.

Com a massificação dos smartphones e o surgimento
da promissora Internet das Coisas, em que «cada vez
mais a vidades são realizadas com recurso às redes
sem fios, como por exemplo, transações eletrónicas,
monitorização para aumento de eficiência, etc., novos
riscos e vulnerabilidades se colocam, sendo necessário
desenvolver novos sistemas de segurança. O projeto
SWING acrescenta uma nova camada de segurança às
redes sem fios», salientam os docentes da FCTUC.

A nova tecnologia encontra-se em fase de testes em
ambiente real, em placas de hardware programáveis por
so ware, por forma a cer ficar a robustez dos códigos e
o mizar o sistema.
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Santuário de Quintanilha acolheu o XIII Encontro de
Gerações do Concelho de Bragança (2016-07-13 09:17)

O Santuário Nossa Senhora da Ribeira, em Quintanilha,
acolheu o XIII Encontro de Gerações do Concelho de
Bragança, este domingo, 10 de julho.

Santuário Nossa de Quintanilha acolheu o XIII Encontro
de Gerações do Concelho de Bragança Como em todas
as edições, a Misericórdia de Bragança esteve presente
com um grupo de 22 utentes que aproveitaram este dia,
ao ar livre, para reencontrar e matar saudades de amigos
e conhecidos. Isto porque no local es veram cerca de
2.600 pessoas, de todas as idades e oriundas de todo o
concelho de Bragança.
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O dia começou com a celebração da Eucaris a, pelo Bispo
da Diocese Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, seguida
do almoço campal. À tarde foi a vez da música tradicional
subir ao palco onde atuaram grupos de várias IPSS´s.

O presidente da câmara, Hernâni Dias, acompanhado
por alguns vereadores fez questão de cumprimentar e
confraternizar com os seniores presentes no encontro.
Um momento de descontração e convívio, foi a base e
espírito deste evento organizado pela autarquia local.

Santuário Nossa de Quintanilha acolheu o XIII Encontro
de Gerações do Concelho de Bragança

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

738

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Verão com desporto em Macedo de Cavaleiros
(2016-07-13 09:29)

O verão, apesar de ser o período mais propício para
férias, não é sinónimo de descanso sico. Pelo menos
em Macedo de Cavaleiros. O programa Macedo Mexe
Fit promete, uma vez mais, pôr todos a pra car exercício
nas quartas-feiras de julho e agosto.

A nível de compe ções, vai realizar-se o Open Regional
de Voleibol de Praia A valorização do desporto e da
prá ca de exercício sico é um dos obje vo da autarquia,
no âmbito do programa “Macedo A vo”. A prá ca
regular, como forma de uma qualidade de vida saudável,
é incen vada com a promoção gratuita do “TokaBulir”,
durante todo o ano, em parceria com o Centro de Saúde
e a ADDB, além do apoio às associações e clubes de
âmbito despor vo, com formação de atletas e seniores.
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Para este verão, o Macedo Mexe Fit, vai realizar-se a
par r das 21:00H, com concentração no Jardim 1º de

Maio, todas as quartas-feiras. Congrega uma caminhada
de sensivelmente 50 min, seguindo-se a vidades como
zumba, danças e outras, para exercitar o corpo e a mente.

Além disso, o verão trás também outras a vidades,
amadoras ou profissionais. No jardim 1º de Maio,
vão promover-se desportos como o basquetebol ou o
voleibol. A nível de compe ções, vai realizar-se o Open
Regional de Voleibol de Praia, o BTT Noturno em Vilar do
Monte, e em termos profissionais, Macedo de Cavaleiros
volta a acolher o final de uma etapa da Volta a Portugal e
a final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia.

Conteúdo fornecido pelo Serviço de Comunicação da CM
Macedo de Cavaleiros
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Fes val das Migas e do Peixe do Rio regressa
no próximo fim-de-semana a Foz do Sabor
(2016-07-13 09:38)

A Associação de Comerciantes e Industriais de Moncorvo
(ACIM), com o apoio da Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo e Junta de Freguesia de Cabeça Boa, promove
de 15 a 17 de Julho mais uma edição do Fes val das
Migas e do Peixe do Rio.
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Esta é já a 7º edição deste fes val que leva até à mesa de
vários restaurantes, da vila de Torre de Moncorvo mas
também dos tradicionais restaurantes da Foz do Sabor e
Cabanas de Baixo, esta iguaria que são os peixes do rio
fritos, em molho de escabeche ou assados e as migas de
peixe.
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Os visitantes podem apreciar este prato pico nos
restaurantes Lameirinho, Primavera, Taberna do Carró, o
Típico, as Piscinas, o Pingo e Bô-Café.

Em Torre de Moncorvo está situada a única Aldeia
Piscatória de Trás-osMontes, a Foz do Sabor. Aqui é
frequente avistar os tradicionais barcos rabelos no rio
Douro e Sabor atracados ou em plena a vidade piscatória.

Esta aldeia possui ainda várias famílias que vivem
exclusivamente da pesca. Os pescadores saem logo de
madrugada para se dedicarem à faina, no regresso en-
tregam os peixes nos restaurantes e vendem os restantes
à população local.

A inicia va contará ainda com animação na Praia
Fluvial da Foz do Sabor, nomeadamente com animação
musical e provas do Campeonato Nacional de Motonáu-

ca.

O Fes val das Migas e do Peixe do Rio promove os
pratos confecionados com os peixes do rio, a Praia Fluvial
e a única aldeia piscatória de Trásos-Montes.

Luciana Raimundo
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O fim da Democracia (2016-07-14 07:35)

| Hélio Bernardo Lopes| Quando comparamos as
palavras de ontem de Theresa May com as mais re-
centes decisões do ECOFIN, percebe-se que a democracia
está ainda presente no Reino Unido, mas já completa-
mente longe da estrutura que realmente comanda a
dita União Europeia.

Infelizmente, Portugal foi para aqui a rado por polí cos
razoavelmente habituados a seguir dos designados ven-
tos da História, apesar de Espanha con nuar com as suas
possessões no Norte de África, com o Reino Unido em
Gibraltar e nas Malvinas e com a França com quase uma
centenas de possessões em todo o mundo. Pagámos,
com esta maneira de ser imitadora, um preço incalculável.
Nós e tantos dos povos do mundo que sempre confiaram
em nós e nos con nuam, tão profundamente ligados,
como agora se viu com a vitória no Euro 2016.

Foi muito elucida va a entrevista de Jerónimo de
Sousa no no ciário da TVI da hora do jantar. Com lógica,
José Alberto Carvalho colocou a questão de saber o
que poderá fazer Portugal no caso – é a verdade – ali
apontado pelo líder do PCP, e que é o facto de exis r
hoje imposto na tal dita União Europeia um pensamento
único, com a sistemá ca criação de dificuldades de todo
o po aos povos que não aceitem seguir a car lha empo-
brecedora do neoliberalismo. Faltou ao líder comunista
responder com o tulo do meu texto de há dias: COMER
E CALAR, OU SAIR.

Um pouco mais tarde, foi possível acompanhar um
debate entre Ricardo Paes Mamede e Helena Garrido,
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moderados por Ana Lourenço. Aliás, aparentemente
moderados, porque Ana Lourenço, claramente im-
preparada em face de um académico sabedor e exigente,
também acabou por tomar parte, assim como se fosse
um apoio da convidada na discussão dos pontos de vista.
Uma realidade que logo me trouxe ao pensamento duas
outras, já históricas. Por um lado, a infeliz intervenção
de José Rodrigues dos Santos, quando entrevistava José
Sócrates. Por outro, o histórico programa, OS COMPAN-
HEIROS DA ALEGRIA, ainda ao tempo da II República,
onde Igrejas Caeiro fez o que, mesmo hoje, nunca os
Estados Unidos aceitariam de alguém com projeção
pública, se es vessem a combater um inimigo. E já nem
falo desse tempo norte-americano, ainda com John Edgar
Hoover e macer smo bem vivos.

Portugal e os portugueses têm hoje no ambiente
no cioso televisivo, de um modo muito geral, um dos
principais adversários dos seus interesses, estando como
sempre estão do lado dos que nos atacam, já sem nada
ligarem, mesmo que minimamente, ao direito de viver
em democracia, com todas as suas consequências.

Quem ver acompanhado os comentários televisivos ao
redor da seleção de Portugal neste recente Euro 2016,
facilmente terá podido ver o modo catavento que marcou
as intervenções dos nossos comentadores de futebol.
Embora o panorama tenha sido extremamente uniforme,
destaco os dois casos mais extremos, mas opostos. Por
um lado, o de João Alves, claramente compreendendo,
desde o início, as decisões de Fernando Santos. Por
outro, José Manuel Freitas, que pedia o regresso ime-
diato da seleção se não se derrotasse a Hungria. Pois,
não derrotou, esteve sempre a perder, mas logo tudo
con nuou como se nada vesse sido dito. Mais uns dias,
e o que era pico de bestas passou a bes al.

E esta é a superficialidade com que a nossa grande
comunicação social trata a generalidade das questões
que nos a ngem. Precisamente o que ontem se pôde
ver com Ana Lourenço, incapaz de compreender que há
um abismo de saber e de exigência técnica entre si e
Helena Garrido, por um lado, e Ricardo Paes Mamede,
por outro. Indubitavelmente, a generalidade do nosso
jornalismo televisivo está hoje cons tuído num dos
principais inimigos de Portugal e dos portugueses. Infe-
lizmente, os tais da inves gação jornalís ca con nuam
sem nos dizer quem eram os seus colegas que surgiam
nos Papéis da Mossack Fonseca e as razões de tal ser
assim. Simplesmente, esta é uma equação de muito fácil

resolução por parte do leitor...
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Exposições Ferroviárias no Museu do Ferro e da
Região de Moncorvo (2016-07-14 08:27)

O Museu do Ferro e da Região de Moncorvo tem patente
ao público, desde o dia 9 de Julho, as exposições “O
Comboio e uma Linha com Sabor” e “Viagens dos
Históricos da Linha do Douro e do Corgo” de António
Feijó.

A exposição “O Comboio e uma Linha com Sabor” é
cons tuída por várias miniaturas de comboios em barro,
já a exposição “Viagens dos Históricos da Linha do Douro
e do Corgo” é cons tuída por várias fotografias captadas
na linha do Douro e do Corgo.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

António Feijó, é descendente de pais transmontanos
da aldeia de Carviçais, e desde muito cedo a sua vida
esteve ligada à ferrovia, pois viveu de perto a Linha
do Sabor. É ferroviário de profissão, entusiasta dos
caminhos-de-ferro e amante de artes e o cios.
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A exposição fica patente no Museu do Ferro e da
Região de Moncorvo até ao dia 30 de Setembro.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Cien stas Polares definem novas áreas de inter-
venção urgente na Antár da (2016-07-14 08:37)

Éurgente iden ficar quais os principais processos
sicos que afetam o Oceano Antár co (aumento da

temperatura, acidificação, degelo, etc.), inves gar a es-
trutura e funcionamento da cadeia alimentar marinha,
nomeadamente a necessidade de obter informação
básica de grupos de animais, bem como desenvolver
tecnologias e métodos amigos do ambiente, como, por
exemplo, programas de monitorização internacionais
e de longa duração e submarinos autónomos que
cheguem a áreas ainda por explorar debaixo do gelo.

José Xavier O alerta é do Scien fic Commi ee on Antarc-
c Research (SCAR), que reuniu 75 cien stas e decisores

polí cos de 22 países, entre os quais José Xavier, da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de

Coimbra (FCTUC).
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No ar go publicado no jornal cien fico Fron ers in
Marine Science, os especialistas defendem ainda a
necessidade de direcionar resultados cien ficos para
desenvolvimentos de polí cas para a gestão e proteção
do meio ambiente marinho e estabelecer esforços para
um melhor conhecimento sobre a região Antár da
através de inicia vas educacionais.

Este grupo de cien stas centrou-se em estudar os
grandes problemas que afetam a Antár da, uma das
regiões do planeta que tem mostrado sinais de mu-
danças ambientais muito rápidas e profundas. Par ndo
inúmeras de questões e problemá cas, os cien stas e
decisores polí cos têm vindo a definir áreas prioritárias
de intervenção no con nente gelado, que já produziram
dois ar gos cien ficos anteriores, na Nature (Kennicu II
et al. 2014) e Antarc c Science (Kennicu II et al. 2015).

O cien sta polar da UC, José Xavier, diz que este Comité
Cien fico ainda tem muito trabalho pela frente porque
«muitas questões cien ficas importantes con nuam por
responder, tais como, por exemplo, quais as espécies
que nos podem levar a compreender o funcionamento
do Oceano Antár co e que espécies poderão ex nguir-se
no futuro próximo».

Ar go:Xavier, J. C., Brandt, A., Ropert-Coudert, Y.,
Badhe, R., Gu , J., Havermans, C., Jones, C., Costa, E. S.,
Lochte, K., Schloss, I. R., Kennicu II, M. C. and Sutherland,
W. J. (in press online). Future challenges in Southern
Ocean ecology research. Fronteirs in Marine Science 3.
[2]h p://dx.doi.org/10.3389/fmars.2016.00094
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Fundação da Juventude e Banco Santander To a pa-
trocinam estágios remunerados em PME’s de todo
o país (2016-07-14 08:48)

São cerca de 150 as bolsas de estágios que ainda se
encontram por atribuir ao abrigo do Programa de Está-
gios nas PME’s, promovido pela Fundação da Juventude
em parceria com o Banco Santander To a. Lançado em
abril, o programa já criou oportunidades em cerca de
50 empresas que se encontram em processo de seleção
dos candidatos para as mais variadas áreas que vão
desde economia à saúde passando pela informá ca,
marke ng ou comunicação.

O programa de estágios enquadra-se num dos vetores
estratégicos de atuação da Fundação da Juventude - Em-
prego e Empreendedorismo – sendo um forte contributo
facilitar o acesso ao primeiro emprego de diplomados
do Ensino Superior e também por dotar as PME´s de
novos talentos recém-formados. Desta forma os recém-
diplomados complementam a sua formação, colocando
em prá ca, em ambiente empresarial, os conhecimentos
adquiridos ao longo da sua formação académica.

Os estágios Santander Jovem têm a duração de 3
meses, e para além da experiência proporcionada aos
estagiários, estes recebem ainda uma bolsa mensal no
valor de 550€ e beneficiam de um Seguro de Acidentes
Pessoais.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Cada estágio decorre sob a supervisão de um orientador
a designar pela empresa, o qual deverá acompanhar o de-
senvolvimento do jovem e o cumprimento do respe vo
plano de formação. As candidaturas das empresas e dos
próprios jovens são efetuadas diretamente através da
plataforma [2]www. uventude.pt/pmejovem .

Segundo Ricardo Carvalho, Presidente Execu vo da
Fundação da Juventude, «o Programa de Estágios nas
PME’s Santander Jovem surge como um importante com-
plemento à formação académica dos recém-diplomados,
ao mesmo tempo que promove a integração dos jovens
no mundo do trabalho, permi ndo às PME’s conhecerem
e formarem estagiários com formação superior e com
experiência na sua área de a vidade».

A saber:
Programa de estágios foi lançado e abril mas ainda
tem cerca de 150 bolsas para atribuir a PME’s e jovens
recém-licenciados, de norte a sul de Portugal
Estágios des nam-se a jovens licenciados ou mestres há
menos de 2 anos e até aos 28 anos
Com duração de 3 meses, os estágios decorrem em PME’s
nacionais.
Os estagiários recebem uma bolsa mensal no valor de
550€ e beneficiam de um Seguro de Acidentes Pessoais.
Candidaturas disponíveis através da plataforma
[3]www. uventude.pt/pmejovem .

Sobre a Fundação da Juventude:
A Fundação da Juventude é uma ins tuição privada,
de interesse público, sem fins lucra vos, focada na
Formação, Empreendedorismo e apoio ao Emprego
Jovem. Foi criada por escritura notarial a 25 de setembro
de 1989, pela mão de 21 ins tuições públicas e privadas
e declarada ins tuição de u lidade pública, em março de
1990. De âmbito nacional, a Fundação da Juventude tem
Sede na cidade do Porto e uma Delegação na Região de
Lisboa e Vale do Tejo.

Sobre o Programa “Santander Jovem – Programa
de Estágios nas PME’s”
O Banco Santander é a empresa que mais investe no apoio
à educação a nível mundial (Relatório Varkey/UNESCO-
Fortune 500). Esta inicia va é desenvolvida pelo
Santander Universidades que, a nível internacional,
colabora com mais de 1.200 Universidades e ins tuições
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académicas em todo o mundo. Para mais informações
consulte www.santander.com/universidades.
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Mais uma mina portuguesa (2016-07-14 09:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Indubitavelmente, Portugal é
o país das mil e uma minas. É verdade que já foi mais,
até mui ssimo mais, mas a realidade aqui tratada é
fortemente entrópica, sendo di cil ex rpar a mesma do
modo de estar na vida que é o nosso.

Refiro-me aqui ao caso das verbas atribuídas pela
tutela polí ca da Educação aos colégios privados, que
se cons tui numa verdadeira mina. Não é a única, nem
talvez a principal, mas não deixa de ser uma mina.

Assim, um relatório de a vidades de 2015 da Inspeção-
Geral de Finanças salienta agora que o Ministério da
Educação atribuiu quatro centenas e meia de milhões de
euros, em 2013 e 2014, aos estabelecimentos do ensino
par cular e coopera vo. Como facilmente se percebe,
trata-se de uma pipa de massa. Mas se isto, só por si, até
poderia passar-nos ao lado, já o facto de o Estado não
verificar se as verbas são bem aplicadas nem confirmar
os rendimentos das famílias apoiadas tem de merecer
da nossa parte a mesma crí ca que mereceu daquela

Inspeção.

O relatório é ainda mais preciso e específico, já que
salienta que, em regra, não são efetuadas diligências
para confirmar a real situação socioeconómica do agre-
gado e que o Ministério da Educação não dispõe de um
plano estratégico enquadrador nem de indicadores de
aferição do impacto na sociedade, o que não permite
avaliar cabalmente a eficiência e eficácia da u lização
destes dinheiros. Bom, caro leitor, um verdadeiro mimo,
mas sobre que falta ainda uma outra aferição, esta
desde que se tomou conhecimento deste relatório: não
poderá a nossa Procuradoria-Geral da República ajudar
aqui a fazer luz, mesmo a níveis diversos? Com toda a
sinceridade, não creio que venha tal a ter lugar. Veremos.

Por fim, os apoios públicos concedidos serão de cerca
de oitocentos euros anuais, variando com o escalão de
IRS. Simplesmente, esses apoios des nam-se a famílias
carenciadas, embora não cheguem para pagar as men-
salidades nos colégios, não se percebendo como é que
as famílias pagam a diferença. Será mesmo assim? Não
o é? Bom, mas quem averigua o que agora veio a lume?
São todos santos, sem um só pecador? E as autoridades
competentes para defender o interesse público e os seus
dinheiros? Mas, enfim, lá ganhámos o Euro 2016...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

"Verão Ciência no IPB 2016" promove Estágios de
Verão gratuitos (2016-07-14 09:07)
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O "Verão Ciência no IPB 2016" é um projecto do Ins -
tuto Politécnico de Bragança (IPB), co-financiado pelo
programa [1]Ocupação Cien fica de Jovens nas Férias
e tem como finalidade proporcionar gratuitamente aos
estudantes do 10º, 11º e 12º anos do Ensino Secundário
uma oportunidade de aproximação à realidade da
inves gação cien fica e tecnológica.

De 13 a 17 de Julho de 2016, mais de 150 jovens
de todas as regiões do País, irão frequentar 43 estágios
do IPB em áreas cien ficas, disponíveis como "Biologia
e Bioquímica", "Tecnologias, Robó ca, Electrotecnia e
Electrónica", "Física, Química e Matemá ca" e "Ciências
da Saúde".

Os estágios são interiormente gratuitos, incluindo
alojamento e alimentação e têm a duração de uma
semana. Além dos estágios cien ficos, os alunos podem
ainda usufruir de a vidades socioculturais, de lazer
e entretenimento,num programa cons tuido para o
efeitpo por este estabelecimento de ensino superior de
Bragança.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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1. http://www.cienciaviva.pt/estagios/jovens/ocjf2014/
)

“L Burro I L Gueiteiro” estão a chegar
(2016-07-14 09:30)

“L Burro I L Gueiteiro” estão a chegar. De 27 a 31 de
Julho a Aldeia de Genísio, Especiosa e São Mar nho de
Angueira, no Concelho de Miranda do Douro, recebem
mais uma edição desta inicia va que leva até ao
planalto mirandês um ambiente de festa.

Foto AEPGA O[1] Fes val I nerante de Cultura Tradi-
cional "L Burro I L Gueiteiro " surge como um esforço de
revitalizar e valorizar dois elementos chave da cultura mi-
randesa, o Burro de Miranda e o tocador de Gaita-de-Fole,
bem como enfa zar a relação tradicional existente entre
ambos. Era o primeiro quem transportava o segundo até
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aos arraiais que este ia animar pelas diferentes aldeias
do Planalto Mirandês.

Este Fes val, que é planeado ao longo de meses,
toma forma em 5 dias de i nerância pelas aldeias de
Miranda, levando burros, gaiteiros, teatro, dança e
música ao encontro das populações locais, geralmente
desprovidas deste po de evento cultural.

É uma inicia va a pensar em todos - miúdos e graú-
dos – os que gostam de caminhadas por percursos
bonitos, de refeições ape tosas, de sestas burriqueiras,
de oficinas instru vas, de boa música e de muita festa.
Por tudo isto, é ainda um fes val familiar e relaxado,
como se de um longo e preguiçoso Domingo em família,
entre burros e ao som da gaita-de-fole se tratasse.

Os interessados em par cipar poderão efetuar a
sua inscrição no [2]site da AEPGA
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1. http://player.vimeo.com/video/171841279?&rel=0&auto
play=1
2. http://www.aepga.pt/eventos/l-burro-i-l-gueiteiro--
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52/inscricoes-89247284/

Portugueses mais gastadores nas férias fora de casa
(2016-07-16 09:46)

Este ano, o valor gasto nas férias será superior ao gasto
em anos anteriores. Os portugueses admitem gastar,
em média, 884€, quase 180€ adicionais compara va-
mente a 2015.

De uma forma geral, há uma maior intenção de gastos
face a 2015, quer no caso das férias em Portugal, como
das férias no estrangeiro. Esta é uma das conclusões
do Observador Cetelem, que analisou as intenções
de consumo dos portugueses nos próximos meses,
nomeadamente o orçamento disponível para as férias.

O valor disponibilizado para as férias varia de acordo com
o des no. Os portugueses que vão passar férias dentro
do país contam gastar aproximadamente 772€, mais 22 %
do que em relação a 2015 (631€). Já os que pensam fazer
férias no estrangeiro admitem gastar cerca de 1.496€,
mais 33 % do que em 2015 (1.124€).

«Após vários anos de austeridade económica, começam a
sen r-se sinais de uma maior confiança dos portugueses
em relação à sua situação. O aumento das intenções de
consumo durante as férias, este ano, é um indicador de
que podemos estar a entrar numa fase mais o mista, o
que pode criar bastantes oportunidades, nomeadamente
para o setor do turismo», explica Diogo Lopes Pereira,
diretor de marke ng do Cetelem.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
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ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Porteiros dos interesses (2016-07-16 10:01)

| Hélio Bernardo Lopes | O leitor conhece já hoje mui s-
simo bem o estado a que o mundo chegou, mesmo que
pouco ligue à polí ca. Basta que acompanhe, ainda
que minimamente, os no ciários televisivos da hora
do jantar, ou leia um diário com real qualidade. E
tem, claro está, a perceção muito aguda, com esta
inenarrável União Europeia, de que nos estamos a
dirigir de mal para pior.

Aqui chegados, é fácil concluir que o leitor conhece
bem o que se está a passar em Espanha, na sequência
das úl mas eleições para deputados. Afinal, o PP, mesmo
tendo crescido, con nua sem poder cons tuir Governo.
Mas talvez já não saiba tão bem que, mesmo sem maioria
no Parlamento, existem outras possibilidades similares,
mas sem o PP de Mariano Rajoy. Sendo assim, que fazer?

Pois, há dias, Felipe González deu uma sugestão:
que o PSOE apoie um Governo do PP, mas abstendo-se
no Parlamento de Espanha. Tendo já escutado esta mais

que expectável ideia – vinda de González, que outra se
poderia esperar!? –, ao chegar ao café logo um amigo me
salientou a mesma. Respondi-lhe, então, que González,
como tantos outros polí cos da ex nta Internacional
Socialista, foi sempre, em Espanha, um autên co porteiro
dos grandes interesses. Aliás, foi sempre assim com esses
polí cos, para o que basta olhar o recente caso de Tony
Blair.

Neste ponto, dado que referi o an go Primeiro-Ministro
do Reino Unido, convém olhar que, mais uma vez, o Tri-
bunal Penal Internacional passa ao lado do ora apurado.
Tal como se deu com George W. Bush. Este organismo
só atua com líderes de países africanos, sem que um só
responsável por desastres humanitários terríveis seja
presente a juízo.

A proposta ora apresentada por Felipe González mostra
a razão de ter o mundo chegado ao seu estado atual: os
an gos polí cos da Internacional Socialista foram sem-
pre os porteiros dos grandes interesses mundiais. Hoje,
perante a estrutura obje vamente an democrá ca da
famigerada União Europeia, realmente comandada pelo
poder alemão, nem uma palavra se dignam pronunciar
em defesa, ao menos, do seu povo e da própria democ-
racia. São uma autên ca corja de vencidos da vida e da
História. Trafulhas da História, que se diziam defensores
de uma leitura inteligente do Tratado Orçamental!
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App ensina a cul var produtos biológicos em casa
(2016-07-16 10:04)

Solução de Susana Caseiro, ex-aluna da Universidade
do Minho, é gratuita para [1]iOS e [2]Android .
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Uma ex-aluna da Universidade do Minho lançou uma
aplicação digital que ensina a cul var produtos biológicos
em espaços urbanos reduzidos, como varandas e pá os.
A app “Plan t”, gratuita para os sistemas iOS e Android,
mostra em poucos minutos como, quando e onde
semear, plantar, colher e regar cerca de 30 legumes,
hor colas e aromá cas, como alface, tomate, rúcula,
alho francês, coentros, beringela, salsa e morangos.

Esta solução assinala o sexto aniversário da “Plan-
t”, empresa pioneira na área em Portugal, fundada por

Susana Caseiro, licenciada em Engenharia Biológica da
Universidade do Minho. “O conteúdo é apresentado
de forma simples, permi ndo maior compreensão por
qualquer agricultor urbano, com ou sem experiência. Há
informações sobre a exposição solar adequada, o po
de solo, a estação do ano, como colher e em que pratos
u lizar os produtos, entre outros aspetos”, sublinha.

Susana Caseiro A app contém ainda dicas para quem
quiser preparar biofer lizantes ou conhecer métodos
simples para controlo de pragas. A médio prazo, o
obje vo é abarcar novas variedades e funcionalidades
que promovam a interação com o u lizador.

Instalação rápida de hortas em casa, no trabalho e
na escola
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A “Plan t” conta ainda com kits personalizados que
permitem a instalação rápida de uma horta em aparta-
mentos, terraços ou super cies compactas, como
relvados, pisos em terra e jardins, ou até em ambientes
escolar, ins tucional e empresarial. Tem vindo, também,
a promover o projeto ecopedagógico “Reinventei o
Jardim da minha Escola”, des nado a crianças do ensino
básico e jardins-de-infância. “O principal obje vo é
melhorar o ambiente urbano e a qualidade de vida nas
cidades. Além de funcionar como elemento diferenciador
na educação pessoal e social, o cul vo de alimentos em
espaços de lazer, como jardins, traz bene cios económi-
cos, promove a a vidade sica, a saúde e o bem-estar
emocional”, explica Susana Caseiro, natural de Mirandela
e a viver em Braga.
Vídeo de apresentação disponível aqui.

Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem -
Universidade do Minho

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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antit
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IPB promove Curso de Verão para estudantes de es-
colas luso-chinesas de Macau (2016-07-17 10:26)

Entre os dias 17 e o Ins tuto Politécnicos de Bragança
(IPB) recebe um grupo de 25 estudantes macaenses
provindos de Escolas Luso-Chinesas de Macau, finalistas
do ensino secundário, com o intuito de contactarem in
loco com a língua e cultura portuguesas.

IPB - Bragança Os ins tuto preparou um conjunto de
a vidades de cariz forma vo e cultural a acontecer na
região, repar do por três áreas fundamentais, onde
se inclui a formação em língua e cultura portuguesas,
viagens de estudo de caráter cultural e patrimonial e
a vidades culturais, despor vas e musicais.
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Este curso de verão terá uma 2.ª parte em Viana do
Castelo, sob o patrocínio do Ins tuto Politécnico de Viana
do Castelo e terminará em Lisboa, onde os estudantes
estarão entre 03 e 05 de agosto, para visitar os locais
mais emblemá cos da capital.

A frequência deste curso de Verão mostra claramente
a vontade dos estudantes e do governo de Macau, que
apoia a inicia va, de aprofundar a aprendizagem da
língua portuguesa.

"O Ins tuto Politécnico de Bragança tem estado en-
volvido em várias parcerias com Universidades chinesas,
recebendo todos os anos vários estudantes chineses
que se integram perfeitamente no sistema de ensino
português e, par cularmente bem no IPB e na cidade
que os acolhe. Acreditamos, portanto, que este é mais
um passo na já consolidada internacionalização do
IPB", refere fonte da ins tuição de ensino superior de
Bragança.
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Lançamento da edição bilingue do livro "O Lodo e
as Estrelas" (2016-07-17 10:41)

"O Lodo e as Estrelas", inicialmente publicado em
1960, é agora reeditado, em co-edição com a Câmara
Municipal de Miranda do Douro, numa versão bilingue,
"O Lodo e as Estrelas" (L Lhodo i las Streilhas), sendo a
tradução para mirandês da autoria de Fracisco Niebro,
pseudónimo de Amadeu Ferreira. A reedição foi apre-
sentada no passado dia 15 de Julho no Salão Nobre da
autarquia de Miranda do Douro.
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Nas palavras de Amadeu Ferreira, redigidas em 2010, a
obra “é um testemunho extraordinário que fala da língua
mirandesa, da maneira como os barragistas faziam troça
dos palhantros e da manifestação que os mirandeses,
roubados no que era seu, fizeram em Vila Chã a gritar
Num queremos acá la Barraige.”

“Falar de barragens é pensar em recursos energé -
cos mas o fundamental é…. o Homem. O homem pensou,
projectou, trabalhou, fez obra e desenvolveu uma região,
seu nome Miranda do Douro. Ler este livro deixa em
mim dois registos: a dedicação do Padre Telmo Ferraz, ao
descrever os “desfados” da vida e os registos reais dos
que aqui viveram e trabalharam. Saliento o contributo do
saudoso Amadeu Ferreira na tradução desta obra para
língua mirandesa. Ele acreditou neste projecto. Uma
palavra de gra dão a todos os que contribuíram para
que estas estórias reais não sejam esquecidas", pode
ler-se na contracapa da obra agora editada, num texto
da autoria de do Presidente do Município de Miranda do
Douro, Artur Nunes.

José Telmo Ferraz é padre e nascido (25.11.1925)
em Bruçó, concelho de Mogadouro. Foi pároco na
freguesia de Genísio (1951-1953) e depois nas de Vila
Chã e Picote (1953-1956), ao tempo em que começava
a ser construída uma barragem, passando depois para
Miranda do Douro (1956) quando também aí começaram
a construir a barragem. Depois seguiu para Angola
(1959), quando começa a ser construída a barragem de
Cambambe, voltando a Portugal depois de terminada
a obra (Natal de 1962). Passado pouco tempo volta a
Angola (1963), já na obra da Casa do Gaiato, criando a
Casa de Malange, onde se mantém até 1975. Em 1980 é
eleito principal responsável da Casa do Gaiato, voltando
a Portugal e con nuando a dar o seu trabalho à mesma
obra.
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Pela construção da barragem, Picote e as terras em
volta converteram-se na meca de todos os deserdados e
desprotegidos na procura de trabalho, sem família, sem
abrigo, sem dinheiro, sem roupa, cansados das distâncias
e os longos caminhos percorridos. A todos o padre Telmo
recebeu e ajudou, incen vando-os a conseguir o seu
abrigo e ajudando-os a encontrar trabalho. Em Miranda
do Douro con nuou o mesmo trabalho.

Desse período vem o seu livro de poemas O Lodo e
as Estrelas (1960, edição de autor), onde mostra as
marcas que lhe deixou na alma tudo o que se passava ao
seu redor. O livro foi re rado do mercado pela censura
do regime de Salazar. Foi publicada uma 2.ª edição em
1975 e uma 3.ª em 1985, pela Casa do Gaiato. Nunca
deixou de escrever poemas, no jornal O Gaiato, sempre
com a mesma sensibilidade e beleza.

Fracisco Niebro é um dos pseudónimos de Amadeu
Ferreira (1950-2015). Foi presidente da ALCM (Associ-
açon de la Lhéngua i Cultura Mirandesa) e da Academia
de Letras de Trás-os-Montes, vice-presidente da CMVM
(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) e profes-
sor convidado da Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa.
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Autor e tradutor de uma vasta obra em português e
em mirandês, também sob os pseudónimos Marcus Mi-
randa e Fonso Roixo, traduziu Mensagem, de Fernando
Pessoa, obras de Horácio, Virgílio e Catulo, Os Quatro
Evangelhos e duas aventuras de Astérix.
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Na Âncora Editora publicou as traduções para a língua
mirandesa de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, e uma
edição comemora va dos 25 anos da adaptação daquela
obra para banda desenhada por José Ruy, com quem
também colaborou no álbum Mirandês – História de
uma Língua e de um Povo, e correspondente versão em
mirandês.

É autor de La Bouba de la Tenerie/Tempo de Fogo,
primeiro romance publicado simultaneamente em
mirandês e português, e das obras Norteando, com
fotografias de Luís Borges, Ars Vivendi Ars Moriendi
(poesia), Lhéngua Mirandesa – Manifesto an Modo
de Hino/Língua Mirandesa – Manifesto em Forma de
Hino, Ditos Dezideiros – Provérbios Mirandeses e Bel-
heç/Velhice. As obras L’Eiternidade de las Yerbas/A
Eternidade das Ervas [Poemas (e)scolhidos], com aguare-
las de Manuol Bandarra, e O Fio das Lembranças –
Biografia de Amadeu Ferreira, de Teresa Mar ns Mar-
ques, foram apresentados postumamente.
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O espantoso caso turco (2016-07-19 08:10)

| Hélio Bernardo Lopes | Já nem o próprio comissário
da União Europeia, Johannes Hahn, que tem em mãos
o caso da possível entrada da Turquia naquela estru-
tura, duvida de que a lista dos milhares de de dos na
Turquia, depois do dito golpe de Estado, se encontrava
preparada de antemão, de molde a poderem estas
detenções ser operadas à primeira oportunidade. Já
ninguém duvida de uma tão for ssima evidência.

Fala-se agora em cerca de quinze mil de dos e demi dos,
pelo que me determinei a operar uma conta simples.
Tendo a Turquia oito vezes mais população que Portugal,
dividindo aqueles quinze mil – virão a ser mais – por oito,
obtém-se cerca de mil oitocentos e setenta e cinco. E
isto com generais e almirantes, juízes e procuradores,
membros do Tribunal Cons tucional, polícias e altos
quadros do Estado. O que nos permite esta pergunta
simples: em quarenta e oito anos da nossa II República
exis u por aqui algo de minimamente semelhante a
este caso turco? Claro que não! A verdade é que da
dita esquerda europeia o que sobreveio foi um razoável
silêncio. Dessa Esquerda, da própria União Europeia e
mesmo dos Estados Unidos.

Só mesmo um tolo, ou alguém sem um mínimo de
coragem moral, pode negar o fantás co isomorfismo
entre este caso de Erdogan, na Turquia, e o de Hitler,
na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial. Para
nosso risco, a União Europeia de hoje e os seus líderes
gozam já da mesma fraqueza e do despres gio dos que
estavam presentes pouco antes de 1939. E Erdogan
conhece isso mui ssimo bem. Ele soube compreender
o que realmente é hoje a famigerada União Europeia,
autên co barco à deriva, e como os povos europeus
seriam sempre incapazes de pegar em armas para se
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defender, ou mesmo limitarem-se a vir para a rua, tal
como ele mesmo nos está a mostrar ao longo de uma
semana.

O ditador turco conhece já hoje bem que o seu pa-
pel no apoio ao Estado Islâmico, tal como o da Arábia
Saudita, estão postos a nu. E sabe que estes dois países
estão já numa fase de ostracização por parte dos Estados
Unidos, a úl ma porta que possuíam para a manutenção
de terríveis ditaduras, violadoras dos Direitos Humanos
a um ritmo diário. E imagina que o seu papel como
membro da OTAN é insubs tuível. E por isso tratou,
bem a tempo e horas – ainda antes desta cena macaca
do dito golpe de Estado –, de escrever a Vladimir Pu n,
reconhecendo o erro no abate do avião russo e pedindo
desculpa, em seu nome pessoal, pelo sucedido. Num
ápice, terminou o anterior corte de relações. Ele está
convencido de que a Turquia, como costuma dizer-se,
é essencial na OTAN à defesa da Europa e dos Estados
Unidos. Felizmente para nós, assim não sucede. Simples-
mente, é imprescindível que os Estados Unidos tenham a
coragem de ser claros na polí ca externa, mostrando-se
determinados onde realmente é preciso.

A correnteza que vai da Grécia à Croácia, de parce-
ria com as dificuldades de hoje da Grécia, mostram o
impera vo para a OTAN de colocar a Grécia como o posto
avançado de defesa da Europa na zona sudeste europeia.
A Turquia, em boa verdade, depois do que hoje se sabe
do papel que tem do no apoio ao Estado Islâmico, tal
como a Arábia Saudita, deixou de dar garan as de ser
um Estado de Direito Democrá co, para mais com um
movimento de islamização em desenvolvimento aceler-
ado. Num prazo que poderá não vir longe, a Turquia,
tal como a Arábia Saudita, podem bem vir a ter de ser
considerados como perigosos estorvos para a liberdade
no Ocidente. Têm, pois, de ser assim colocados, ou
passará o Ocidente a ter de colocar-se de cócoras perante
a Turquia e uma islamização crescente e agressiva, que
vai deitando mão de tudo o que possa servir.

A União Europeia e os seus Estados têm de assumir
um papel de exigência ao nível do que poderá vir a
passar-se com os ora de dos – a tal pena de morte é
mero bluff –, mostrando em cada chancelaria a capaci-
dade de dizer, aos diplomatas turcos e no plano público,
que se impõe acompanhar o que virá a passar-se com os
que estão a ser alvo da perseguição de Erdogan. É um
domínio onde se tornam essenciais as ins tuições inter-
nacionais de advogados, de magistrados e do Tribunal

Penal Internacional.

Este caso do dito golpe de Estado na Turquia é incomen-
suravelmente mais perigoso que todos os atentados que
têm do lugar no espaço europeu, porque do desenvolvi-
mento deste caso poderá toda a ação de islamização
faná ca hoje presente no mundo vir a sofrer um impulso
di cil de apreender e de estancar. E convém, de uma
vez por todas, pôr um fim na perigosa ideia de aceitar
a Turquia na União Europeia. Nunca poderão exis r
garan as do que quer que seja por parte da Turquia, para
o que basta olhar os casos da Polónia e da Hungria, para
mais caldeada a Turquia com um movimento acelerado
de islamização faná ca, conduzido por um ditador. Ainda
temos algum tempo...
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Duas dezenas de jovens da diocese Bragança-
Miranda na jornada mundial da juventude
(2016-07-19 12:24)

O bispo da diocese de Bragança Miranda abençoou
este domingo os jovens que vão par cipar na Jornada
Mundial da Juventude, de 26 a 31 de julho, na Polónia.

Duas dezenas de jovens de Bragança�Miranda na Jornada
Mundial da Juventude Provenientes dos 4 cantos da Dio-
cese, imbuídos pela fé e num espírito de união fraterna,
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os cerca de 20 jovens deram con nuidade à reflexão
proposta pelo Secretariado diocesano da Pastoral Juvenil
e Vocacional e em comunidade, a par r de Benlhevai,
no concelho de Vila Flor, receberam a bênção do bispo
diocesano.
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Na eucaris a dominical, onde es veram presentes cerca
de 250 pessoas e vários membros do clero diocesano, D.
José Cordeiro encorajou os jovens a seguir o exemplo
dos beatos Nicolau Dinis e Bento de Castro, dois jesuítas
naturais de Bragança e Chacim (Macedo de Cavaleiros)
que se tornaram már res por seguir a Cruz de Cristo.

«Na Visita Pastoral que tenho feito à Diocese, ao
longo destes úl mos 4 anos, beijo sempre a cruz paro-
quial e a caminho da igreja matriz não sigo à sua frente ou
ao lado. Não tenho essa dignidade. Caros jovens, segui
vós também a Cruz. Sede mensageiros da esperança e da
alegria», ins gou o prelado.

D. José também viaja para Cracóvia
Acompanhado pelo bispo da diocese de Coimbra, D. José
Cordeiro parte para Cracóvia no dia 26 de julho, após
a abertura dos trabalhos do 42.º Encontro Nacional de
Pastoral Litúrgica, em Fá ma.

De 27 a 29, o prelado irá proferir 3 catequeses i n-
erantes assentes na temá ca da JMJ: «Bem�aventurados
os misericordiosos porque alcançarão misericórdia» (Mt
5,7).

Depois da JMJ no Rio de Janeiro, esta é a segunda
vez que o bispo transmontano par cipa num evento
juvenil à escala mundial.
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Contagem decrescente para o Fes val Carviçais
Rock (2016-07-19 12:40)

Fes val Carviçais Rock volta ao metal mas traz muito
hip hop. Dois dias (22 e 23 de julho), com 10 bandas,
Dj´s e muita animação.

O Carviçais Rock vai regressar nos dias 22 e 23 de Julho a
esta aldeia transmontana que lhe dá o nome, do concelho
de Torre de Moncorvo, situada no Douro Superior.

O ‘heavy metal´ volta ao Carviçais Rock, no concelho
de Torre de Moncorvo, com os Moonspell como pro-
tagonistas, retomando assim a essência do mais an go
fes val de Trás.os-Montes.
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O Carviçais Rock abre na sexta com bandas de ´hip
hop´como Regula, Mundo Segundo, Meio-Irmão,
Sebenta e Carlos Besser. Mas há mais: DJ Oder, Serrab-
ulho, Bleeding SIN e Miguel Pina. "É um cartaz eclé co
e para vários pos de público. Não nos podemos dar
ao luxo de apostar só num género", diz Francisco Braz,
Presidente da junta de Carviçais, que organiza este
evento em parceria com a Câmara de Moncorvo e o
Clube Académico de Carviçais.

753

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Aliás, o autarca dá conta das "enormes dificuldades"
que é organizar um fes val no interior, o que obriga a
organização a trabalhar de acordo com a realidade local,
sem pôr o pé fora do perímetro. "Não temos grandes
patrocinadores, só empresas locais. Não podemos
rivalizar com os fes vais do litoral que são muitos e
atraem mul dões", diz. A inicia va custa 50 mil euros.

Francisco Braz realça que a região de Moncorvo "já
é um excelente cartaz" de paisagem, gastronomia e
paz, que nestes dois dias é complementado com música.
O fes val dispões de zona de campismo gratuita, no
recinto há wi-fi também grá s e as piscinas de Torre de
Moncorvo e a praia fluvial da Foz do Sabor são atra vos
muito próximos.
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Resíduos do Nordeste anunciou novo inves mento
de 3,2 milhões de euros (2016-07-19 13:05)

A Resíduos do Nordeste anunciou a aprovação da
candidatura “Projeto Integrado de Recolha Sele va
Mul material no Nordeste Transmontano” pelo Pro-
grama Operacional Sustentabilidade e Eficiência do Uso
dos Recursos (POSEUR). A candidatura representa um
inves mento de 3,2 milhões de euros a aplicar num
sistema de reciclagem de resíduos variados.

O projeto tem como principal obje vo aumentar a
quan dade e a qualidade da reciclagem mul material,
contribuindo também para a redução dos resíduos
tratados indiferenciadamente, sendo que engloba a
recolha sele va porta-a-porta, a o mização e reforço da
recolha sele va, um centro de triagem e um programa
de sensibilização, publicidade e comunicação.
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No âmbito desta candidatura serão adquiridas viaturas e
contentores, visando o meio urbano e os estabelecimen-
tos HORECA, com ênfase no fluxo do vidro, ecopontos,
um ecocentro móvel e uma solução inteligente de gestão
de resíduos, que cons tuirá um projeto-piloto para
deteção, monitorização, iden ficação alerta e registo nos
ecopontos. O novo programa visa também a melhoria
da acessibilidade dos cidadãos à rede de recolha sele va.

"Em sensibilização, publicidade e comunicação, ire-
mos desenvolver ações de sensibilização ambiental,
usando diversos meios de acordo com o público-alvo,
para além das medidas de publicitação da operação
previstas em regulamentos comunitários", refere fonte
da Resíduos do Nordeste.

A candidatura foi aprovada com um inves mento
total de 3.235.903,00 euros e uma taxa de cofinancia-
mento de 85 %.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

754

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Segue-se Holland (2016-07-20 07:08)

| Hélio Bernardo Lopes | Já ontem pude escrever sobre
a inenarrável decisão de Durão Barroso, aceitando a
choruda oferta da Goldman Sachs.

A verdade é que os ecos desta decisão se estão a
estender por quase toda a Europa, desde a parte in-
s tucional à meramente informa va. Talvez o maior
escândalo é co-polí co europeu desde há uma boa
imensidão de anos. Um outro máximo lusitano, depois
das agradáveis vitórias de muitos despor stas portugue-
ses a nível internacional.

Em todo o caso, não deixou de se cons tuir numa
marca do modo português de estar na vida, e na polí ca,
o quase silêncio português ao redor deste escândalo. Um
silêncio com as notáveis exceções do Bloco de Esquerda,
do PCP e d’Os Verdes. Um silêncio por igual man do
ao nível da generalidade dos jornalistas, analistas e
comentadores, sempre sem uma rés a de é ca ou de
lógica, refugiando-se numa legislação claramente posta
em vigor pelos que agora andam nas bocas do mundo.

Como mui ssimo bem escreveu ontem Santana Cas lho,
num seu ar go no PÚBLICO, sendo teoricamente livres,
usamos a nossa liberdade para permi rmos que nos
condicionem, com tudo a ser mercadoria, educação
inclusa, e preferindo estar sujeitos a mecanismos de con-
trolo social a criar mecanismos de oposição ao sistema
e de desenvolvimento de outro po de desejos, como o
de visitar a vida, de cooperar com os outros. É a dolorosa
realidade do tempo atual.

Mas também o Secretário de Estado dos Assuntos
Europeus francês expôs na sua Assembleia Nacional que
o senhor Barroso fez a cama dos an europeus, pelo que

apelo, pois, solenemente, a que abandone esse cargo,
porque esta contratação é par cularmente escandalosa
tendo em conta o papel desempenhado pelo banco
durante a crise financeira de 2008, mas também o papel
na camuflagem das contas públicas da Grécia.

Em menos de um dia, seguiu-se o Presidente François
Hollande, numa entrevista concedida a um canal televi-
sivo: é uma questão moral e é ca, ligada a uma pessoa,
dado que a Goldman Sachs esteve no centro da crise
dos subprimes e ajudou o Governo grego a maquilhar as
contas da Grécia, pelo que moralmente é inaceitável ir
para esse banco.

Voltando ao ar go de Santana Cas lho no PÚBLICO,
aí cita o académico o norte-americano Carl Levin Milton,
advogado e ex-senador pelo Michigan, sobre o Goldman
Sachs, quando o iden ficou como um ninho financeiro
de cobras, repleto de ganância, conflitos de interesses e
delitos.

Valendo a pena tentar ler este texto do académico
Santana Cas lho, o que hoje pode já perceber-se é que
a escola, aqui no seu sen do mais amplo, está cada vez
mais longe de ajudar a formar gente com verdadeira
alma e dotada do essencial conhecimento dos Direitos
Humanos, naturalmente suportados numa é ca que
deriva, inques onavelmente, dos valores que ajudaram
a formar a Europa que sempre desejámos: valores
da cultura celta, da cultura judaico-cristã e da cultura
greco-la na.

Infelizmente, nós dispomos já hoje de excelentes e
dolorosas es ma vas dos resultados do caminho que os
polí cos como Durão Barroso ajudaram a criar. Basta
que olhemos o clima que varre atualmente a sociedade
norte-americana, a francesa, bem como as guerras que,
direta ou indiretamente, têm vindo a ser fomentadas
pelos grandes interesses ocidentais, um pouco por toda
a parte do mundo.

Por fim, ainda Durão Barroso. Ninguém com bom
senso pode ques onar que Durão dispõe de qualidades.
Simplesmente, nem por aí, nem mesmo por via de qual-
idades que fossem imensamente melhores, se poderia
operar a carreira que se conhece em Durão Barroso. Terá
de exis r algo mais a montante. Vejamos alguns dados.

Em primeiro lugar, Durão Barroso é oriundo de uma
família transmontana, pelo que é elevada a probabili-
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dade de ter recebido educação católica.

Em segundo lugar, Durão Barroso calhou ser um
daqueles muitos portugueses que Álvaro Cunhal, pleno
de razão, qualificou como a pequena burguesia de
fachada socialista. Não faltam casos deste po.

Em terceiro lugar, a saída de Durão Barroso do Gov-
erno de Portugal para a liderança da União Europeia
nunca poderá ter sido determinada por qualidades
demonstradas até aí. Não faltava gente imensamente
mais apetrechada.

Em quarto lugar, António Vitorino nunca até hoje se
determinou a expor-nos o que disse vir a fazer mais tarde.

Em quinto lugar, Durão viu-se logo envolvido, ao
tempo em que estava a cons tuir a sua equipa de
comissários, num caso que acabou por impedir a entrada
de um italiano que era membro da Opus Dei.

Em sexto lugar, Durão foi professor visitante da mais
an ga universidade católica dos Estados Unidos, a de
Georgetown, mas também da Universidade Católica
Portuguesa. E, ao que creio, também na católica de
Moçambique.

Em sé mo lugar, Durão acabou por se ver ligado,
como membro, ao Clube de Bilderberg, ins tuição sobre
que, com aspeto cândido, referiu ser apenas um grupo
de reflexão!!

E, em oitavo lugar é hoje também membro de uma
família com grandes tradições católicas, para o que basta
dispor de um computador e possuir acesso à INTERNET. E
foi até num ápice que um seu filho acedeu rapidamente,
também no meio de grande alarido, ao Banco de Portugal.

Por fim, um significa vo erro: apadrinhado pelo
católico transmontano Adriano Moreira, Durão Barroso,
sem real jus ficação, viu-se agraciado com o tulo de
doutor honoris causa pelo ISCSP. Portanto, caro leitor,
pode já perceber por aqui que é muita prebenda para tão
escassa qualidade e ú l produção. Mas basta pensar um
pouco, porque a explicação de tudo é já hoje muito fácil.

Espero agora que alguém com poder leve este caso
ao Tribunal Europeu de Jus ça e que aas autoridades

europeias se determinem a pôr um fim nesta possibil-
idade legal. Quem quiser ser líder desta moribunda
União Europeia, ou seu comissário, terá de con nuar a
viver apenas com o valor da sua mui excecional reforma,
tal como um juiz. Deste modo, já fica a receber o que
só estará ao alcance de uma décima de milésima da
população mundial. Ou menos.

Mas será que os polí cos europeus vão proceder
por este caminho? Claro que não! Se assim fosse, já o
teriam, feito...
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Intenções de poupança aumentam para 30% dos
portugueses (2016-07-20 07:44)

30 % dos portugueses tem a intenção de aumentar as
poupanças, uma tendência que se tem vindo a confirmar
desde 2015. Ainda assim, os consumidores con nuam
a percecionar gastar mais do que poupar: 32 % afirma
que vai aumentar as despesas.

De acordo com o Observador Cetelem, que analisou as
intenções de consumo dos portugueses para os próximos
meses, viagens e lazer é a categoria na qual os portugue-
ses planeiam gastar mais dinheiro.
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À semelhança dos anos anteriores, a perceção de au-
mentar as despesas con nua a dominar em relação às
poupanças, mas baixou consideravelmente (12 pontos
percentuais) em comparação com 2015, ano em que
registou o valor de 44 %. O saldo entre intenções de
poupança e de despesa fica assim mais equilibrado,
reduzindo de -22 % em 2015 para -2 % em 2016.

A categoria de viagens e lazer con nua a liderar as
intenções de compra, com 41 % dos portugueses a
planear adquirir produtos desta categoria. A categoria
Telemóveis e Smartphones, que em 2015 ocupava o
quinto lugar, sobe agora para segundo nas intenções
de compra, com 13 % dos consumidores a tencionar
inves r neste po de produtos. As obras de remode-
lação/decoração (10 %) e os eletrodomés cos (10 %)
surgem em terceiro lugar no ranking das intenções de
consumo para os próximos meses.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas

Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Ciência à “procura” do chícharo mais saboroso
(2016-07-20 07:55)

Inves gação do ITQB NOVA vai escolher o melhor
chícharo para o mercado. Cien stas, empresas e
município juntam-se à procura do chícharo perfeito.
Novo projecto de inves gação coordenado pelo ITQB
NOVA procura encontrar até 2019 uma variedade mais
saborosa para esta leguminosa nutri va.
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150 variedades de chícharo, de Portugal, Espanha,
Polónia, Canadá, India, Paquistão, Síria, Afeganistão e
Irão estão a ser cul vadas no Município de Alvaiázere,
com o apoio da Câmara Municipal. As variedades vão
ser estudadas pelas suas caracterís cas nutricionais e de
sa sfação do consumidor, ao mesmo tempo que se faz
o perfil gené co e proteico. Este processo vai permi r
escolher as melhores caracterís cas de cada variedade,
para iden ficar a que tem melhor valor nutricional e
maior agradabilidade pelo consumidor, para promover o
consumo.
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O chícharo (Lathyrus sa vus L.) é uma leguminosa
robusta com elevado valor nutricional. O seu uso na
alimentação tem sido tradição nalgumas regiões por-
tuguesas, onde representam uma importante fonte de
receitas na economia local. No entanto, dada a falta de
inves mento em melhorar o seu cul vo e crescimento
tem sido subvalorizado e corre o risco de desaparecer.
A falta de inovação nos seus derivados alimentares tem
levado a uma diminuição drás ca no seu uso regular na
alimentação da população.

Este projecto pretende melhorar o cul vo do chícharo
até 2019, unindo a melhor ciência disponível ao paladar
dos consumidores, encontrando a escolha acertada para
os produtores. “Vai ser um desafio, dadas as inúmeras
interacções entre as várias caracterís cas que compõem
cada variedade. Mas estamos confiantes neste consórcio,

e na união das diferentes valências que juntámos, para
levar a cabo esta tarefa“, segundo Carlota Vaz Pa o,
inves gadora do ITQB NOVA e coordenadora do projecto.

Ins tuições envolvidas no projecto
- Ins tuto Tecnologia Química e Biológica ITQB NOVA,
Universidade Nova de Lisboa, Portugal
- Ins tuto Superior de Agronomia ISA, Universidade de
Lisboa, Portugal
- Ins tute for Sustainable Agriculture IAS-CSIC, Espanha
- Simões &Ramos, comércio de frutas e legumes, Portugal
- Município de Alvaiázere, Portugal
- CookLab, gastronomia molecular, Portugal
- SenseTest, análise sensorial, Portugal
- Nutriventures, consultores, Portugal
- Professor van Eeuwijk, Universidade de Wageningen,
consultor, Holanda

[2]Mais informações

I

TQB NOVA – Gabinete de Comunicação

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Torre de Moncorvo vai ter demonstração de kar ng
(2016-07-20 08:02)

No dia 31 de Julho, Domingo, realiza-se no Largo da
Corredoura uma demonstração de kar ng.
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A inicia va decorre durante a manhã, das 09h00 às 12h30,
sendo que haverá karts em exposição, de compe ção e
vários para aluguer. Para o efeito a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo improvisou um circuito que passará
pelo Largo da Corredoura e Avenida dos Bombeiros
Voluntários de Torre de Moncorvo.
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Com esta inicia va pretende-se proporcionar à popu-
lação a prá ca de desportos motorizados, incen vando o
conhecimento e o contacto com novas modalidades.

A demonstração de kar ng é organizada pela Câ-
mara Municipal de Torre de Moncorvo com o apoio do
Kartódromo Regional de Mirandela.
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Campeonato da Europa das Aquabike da UIM: Mi-
randela define tulos europeus (2016-07-20 10:50)

Representantes de 13 países par cipam a par r de 6ª
feira, 22 de julho, na final do Campeonato da Europa
das Aquabike da UIM, que mais uma vez leva às águas

do rio Tua e a Mirandela a nata do desporto em jet ski e
motos de água.

Campeonato da Europa das Aquabike da UIM: Mirandela
define tulos europeus

Considerada a Meca do Jetski, Mirandela recebe ao longo
de três dias de intensa compe ção par cipantes da Áus-
tria, Croácia, Espanha, França, Hungria, Itália, Noruega,
Polónia, Portugal, Rússia, Suíça, Sérvia, e Suécia.
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Dos 13 países presentes em Mirandela destacamos os
pilotos portugueses Beatriz Cur nhal em Ski Women
GP1, que parte na 3ª posição com uma diferença de 4
pontos para a 2ª classificada a francesa Jenifer Menard e
23 pontos para a líder Emma Nellie, da Suécia. Mar m
Gallego em Ski Division GP3 ocupa a 4ª posição, com
menos 2 pontos do 3º classificado o austríaco Markus
Erlach e menos 11 e 12 pontos, respe vamente, para
o 2º Alec Enderli, da Suíça, e para o 1º o francês Pierre
Guilbert.

Diogo Barbosa é dos pilotos portugueses com mais
possibilidades de vir a conquistar a classe Ski Júnior
GP3.2, pois a sua diferença para o líder Ma as Reinaas,
da Estónia, é de 15 pontos, onde Ma eo Valente deve
assegurar a 3ª posição.

As classes com mais pilotos em Ski é a da GP1 com
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22 pilotos, onde o madeirense Henrique Rosa Gomes
ocupa a 14ª posição, sendo esta classe liderada pelo
francês Jeremy Poret, seguido de S an Schjetlein, da
Noruega. Por sua vez, em Runabout a GP1 traz 15 pilotos,
numa compe ção liderada pelo francês Jérémy Perez e
pelo húngaro Gyorgy Kasza.

A final do Campeonato da Europa das Aquabike da
UIM arranca esta 6ª feira, 22 de julho, com os treinos
livres e cronometrados, ficando o dia seguinte para a
realização da 1ª e 2ª manga, destacando-se ainda no
sábado pelas 21h30 a prova única do Campeonato da
Europa de Slalom. Domingo disputa-se a úl ma manga
de três, onde serão apurados os novos campeões 2016,
com a entrega de prémios e consagração dos campeões
pelas 17h00.
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Órgão Histórico voltou a tocar na Igreja Matriz de
Torre de Moncorvo (2016-07-20 16:18)

No passado dia 15 de Julho realizou-se a Celebração
Eucarís ca de Inauguração e Restauro do órgão a tubos
da Igreja Matriz de Torre de Moncorvo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/orgaohist.html
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Na cerimónia o Presidente da Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo referiu que “ estamos a falar de uma peça
que deixou de tocar e ter a sua u lidade no úl mo quartel
do século passado e que nhamos esta necessidade, até
para podermos enquadra-lo nos programas com órgãos
que a Direção Regional de Cultura do Norte promove”.

“ Não nos podemos esquecer que o Município de
Torre de Moncorvo tem a decorrer um programa que é
“Os Monumentos com vida” e pretendemos que estes
monumentos não sejam só como estão, mas sejam
também parte integrante da população, da cultura e do
turismo a vo”, explicou Nuno Gonçalves.

O Diretor Regional de Cultura do Norte, António
Ponte, disse que este restauro está inserido num pro-
grama que a Direção Regional de Cultura do Norte esta
a desenvolver com todas as dioceses da região norte,
no sen do de enumerar alguns órgãos para restauro e
res tuir á fruição do público.
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António Ponte salientou ainda que “ estes órgãos passam
a ter uma dupla função, os órgãos estão na igreja ou
na catedral para animar a liturgia, mas nós queremos
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que eles façam mais do que isso, que transformem estes
espaços em locais de cultura e que consigam animar,
trazer pessoas ao património com o intuito de ouvir um
concerto ou um recital”.

Para D. José Cordeiro, Bispo da Diocese de Bragança-
Miranda, “ este momento que vivemos aqui com o
renascimento deste órgão histórico da Igreja Matriz de
Torre de Moncorvo tem um longo alcance, não só porque
vem colmatar a falha que nha, mas também porque ele
faz parte desta igreja, da memória e iden dade deste
povo.”

A intervenção foi promovida pela Direção Regional
de Cultura do Norte e pela Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo num inves mento de 80.700€, candidatado
aos Fundos Estruturais e de Inves mento Europeu apli-
cado através do quadro de programação - QREN/ON2.

Luciana Raimundo
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O PSD em três atos (2016-07-21 08:09)

| Hélio Bernardo Lopes | Um ou outro concidadão mais
faná co do PSD ainda consegue dar algum apoio a
Pedro Passos Coelho com um pouco de aparência de
convicção, mas a generalidade da população dispõe
já desta ideia mui bem enraizada: voltar para um
Governo da área do anterior seria regressar ao mesmo,
porventura a muito pior ainda. Já mui poucos duvidam
desta realidade.

Ao mesmo tempo, os portugueses talvez se tenham
dado conta, pela primeira vez, da desgraça que nos
foi trazida pela nossa presença no seio da famigerada
União Europeia. Longe de tratarem temas de natureza
económica e financeira, os seus eurocratas não eleitos o
que fazem é re rar a soberania dos povos, ajudando à
sua desgraça, deixando tudo sob comando alemão.

Nem no espantoso caso turco esses eurocratas foram
para lá de mero palavreado, que terá feito rir o ditador Er-
dogan. Aliás, os Estados Unidos também já sucumbiram
perante o novo evidente ditador. E de resto, o recente
relatório sobre os mil e um brutais erros de Blair no caso
da Guerra do Iraque permitem perceber o que sempre se
soube: a Europa simplesmente não conta, só ligando à
negociata que tem permi do o enriquecimento de uma
minoria.

Por tudo isto, estas posições do PSD de Pedro Pas-
sos Coelho e seus companheiros de caminhada acabam
por ser vistas como realmente sempre foram: um com-
pleto alinhamento com aqueles eurocratas, mesmo que
os portugueses se venham a ver injustamente punidos
por incumprimentos do anterior Governo. É o primeiro
ato deste PSD de Pedro Passos Coelho, mostrando a
perigosa ausência de alterna va às possíveis insuficiên-
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cias da atual governação.

O segundo ato foi o ontem protagonizado por umas
dezenas de deputados do PSD ao redor da votação em
António Correia de Campos para um cargo com certa
relevância. Tudo havia sido alvo de um acordo entre
PS e PSD, mas a verdade é que este violou logo esse
mesmo acordo. Simplesmente, este lado da moeda
teve também um outro, bem melhor e muito mais
esclarecedor: permi u ao Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa, como também ao seu antecessor, perceber, ao
vivo, a completa impossibilidade de se poder estabelecer
um qualquer acordo de regime com o PSD, porque o
hoje assinado logo é rasgado no momento seguinte mais
oportuno. Espero que o PS compreenda bem o alcance
do que se passou.

Por fim, o terceiro ato: as barrigas de aluguer. De-
pois do modo rápido como Pedro Passos Coelho, e tantos
dos seus companheiros, apoiaram o projeto de diploma
surgido, perante o regresso do mesmo à Assembleia
da República e cabalmente modificado, nos termos
propostos pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o
PSD e Pedro Passos Coelho descobriram agora que se
impunha estudar melhor o tema! Mas só agora descobri-
ram uma tal evidência!? Então quando votaram da vez
anterior fizeram-no sem se terem dado conta dessa tão
forte falha agora brandida!!? É o ridículo em polí ca. É,
obje vamente, brincar com os portugueses, ajudando
a destruir o que ainda resta de democracia, agora que
Portugal, com o silêncio da Direita, se vê constantemente
atropelado pelos eurocratas de Bruxelas e de outros
areópagos nada recomendáveis.

Estes três atos dão-nos hoje uma excelente ideia do
estado em que encontra o PSD de Pedro Passos Coelho
e o que os portugueses, desde que estejam atentos, po-
dem esperar da Direita portuguesa. É, indubitavelmente,
o PSD em três atos. E se a CDU já percebeu os riscos
de se passar de mal para pior, será bom que o Bloco
de Esquerda tenha cuidado, porque a ir tudo isto pela
borda fora, seriam eles e os portugueses os principais e
grandes perdedores. Lá diz o ditado: há mais marés que
marinheiros.
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Migas e peixe do rio fizeram fes val gastronómico
em Torre de Moncorvo (2016-07-21 13:34)

No passado fim de semana, a Associação de Comer-
ciantes e Industriais de Torre de Moncorvo, a Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo e a Junta de Freguesia
de Cabeça Boa promoveram um fes val gastronómico
onde em destaque estão os peixes pescados nos rios
Sabor e Douro.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/migas.html

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

De 15 a 17 de Julho vários restaurantes serviram este
prá co tradicional do concelho. Aderiram à inicia va os
restaurantes Lameirinho, Primavera, Taberna do Carró,
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o Típico, as Piscinas, o Pingo e Bô-Café que colocaram
à disposição dos visitantes vários pratos confecionados
com peixe do rio, nomeadamente migas, peixes do rio
fritos, assados ou em molho de escabeche.

No decorrer do fes val houve ainda animação musi-
cal na Praia Fluvial da Foz do Sabor, com vários ar stas
no programa em direto da Rádio Onda Livre “Festas e
Feiras” e com a banda moncorvense “Old Toys”.

Torre de Moncorvo recebeu milhares de visitantes,
para provar este prato pico mas também para usufruir
das condições únicas que a Praia Fluvial da Foz do Sabor
disponibiliza.

O Fes val das Migas e do Peixe do Rio promove este
prato pico e a Foz do Sabor, a única aldeia piscatória de
Trás-os-Montes.

Luciana Raimundo
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Ins tuto Politécnico de Bragança considerado o
melhor Ins tuto Politécnico em Portugal pelo rank-
ing mundial da SCImago (2016-07-21 13:41)

O Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB) foi considerado
o melhor Ins tuto Politécnico pela SCImago Ins tu ons
Ranking ([1]SIR ) que publicou recentemente o seu
ranking 2016.

IPB Na edição de 2016, o ranking SCImago classifica as
ins tuições de ensino superior através de um indicador
global que tem em consideração a performance das
ins tuições na inves gação, na inovação e no impacto
societal.
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O [3]ranking 2016 da SCImago avaliou mais de 5000 ins -
tuições em todo o mundo, entre as quais, 25 ins tuições
de ensino superior em Portugal. O IPB ocupa a 7ª posição
em Portugal e a 1ª posição entre todas as ins tuições
politécnicas portuguesas.

Para além da 1ª posição global entre todos os Ins -
tutos Politécnicos, o IPB obtém a 1ª posição entre todas
as Universidades e Politécnicos portugueses em três
indicadores individuais: impacto normalizado, excelência
com liderança e impacto tecnológico; indicadores que
premeiam o impacto da produção cien fica do IPB e a
sua relevância na publicação de patentes industriais.

Os resultados ob dos no SCImago 2016 confirmam
a posição cimeira já ob da na terceira edição do ranking
internacional U-Mul rank (www.u-mul rank.eu) que
também voltou a considerar o Ins tuto Politécnico
de Bragança como o melhor Ins tuto Politécnico em
Portugal.
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O [5]U-Mul rank é um ranking promovido e financiado
pela União Europeia, tendo a edição de 2016 avaliado
e seriado mais de 1300 Ins tuições de Ensino Superior
em todo Mundo. De acordo com a metodologia deste
ranking, as ins tuições são avaliadas através de 31
indicadores, agrupados em cinco áreas de intervenção:
ensino, inves gação, transferência de conhecimento,
internacionalização e envolvimento regional.

O ranking das ins tuições é estabelecido de acordo
com o número de classificações com a pontuação máx-
ima (categoria A) nos 31 indicadores avaliados.

O Ins tuto Politécnico de Bragança ocupa, pelo ter-
ceiro ano consecu vo, a sé ma posição a nível nacional
e a primeira posição entre os Ins tutos Politécnicos
em Portugal. As pontuações máximas ob das são o
resultado da experiência acumulada e comprovada do
IPB, nomeadamente, no impacto e excelência da sua pro-
dução cien fica e inves gação aplicada, na mobilidade
internacional de estudantes e no envolvimento com a
sua Região.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.scimagoir.com/
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. http://tinyurl.com/zq8xsgj
4. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
5. http://tinyurl.com/pyaccec

Vendilhões do templo (2016-07-21 14:00)

| Hélio Bernardo Lopes | A nova ordem mundial, pos-
terior ao fim do comunismo sovié co, veio mostrar-se
como algo de verdadeiramente autodestru vo e regres-
sivo. Tudo o que, paula namente, foi construído depois
do final do úl mo grande conflito mundial está agora
a entrar em crise. Sobretudo, por via das mil e uma
u lizações de um grau de liberdade sem limites e muito
menos u lidade.

O caso de ontem, com os avisos do FMI e as subsequentes
e autodestru vas intervenções dos comentadores tele-
visivos, foi um dos exemplos mais claros de como a
liberdade de informar se pode transformar, em certas
situações, num autên co fator potenciador da destruição
do que se diz pretender defender.

Claro está que todos hoje sabem bem do estado a
que se chegou no espaço da famigerada União Europeia,
mas estar constantemente a brandir más perspe vas, no
lugar de serem tais temas tratados com o essencialíssimo
recato, só acaba por potenciar e acelerar a desgraça que
por aí deverá vir.

A natureza dos sistemas económicos e financeiros
determina que não possa nunca exis r muito para todos,
embora seja possível, com um mínimo de boa vontade,
conseguir um outro ao nível das condições de dignidade
das pessoas do mundo de hoje. Lamentavelmente, ao
que se assiste é ao cavar de fossos cada dia maiores,
seja ao nível dos Estados, seja no das suas uniões. De
resto, o essencial espírito de sacri cio individual deixou
de ser visto com lógica, porque o neoliberalismo e a
globalização destruíram a possibilidade de o mesmo
se poder manifestar livremente em função de um bem
histórico e de unidade em favor do cole vo. Sobreveio,
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pelo atual caminho, um espírito de egoísmo já di cil de
ser ultrapassado, acompanhado da ausência forte dos
valores que dão corpo à atualização histórica. Nunca se
discu u tanto e com tão péssimos efeitos.

O caso português é um dos exemplos mais significa-
vos do que aqui escrevo. É assim por via de uma

maneira muito nossa de estar na vida, mas também
porque todos os obstáculos têm vindo a ser colocados
à atual governação, que tentou inverter o pior que se
manifestou no quadro da ação da anterior Maioria-
Governo-Presidente, que acabou por quase hipotecar
o futuro de Portugal, remetendo-nos para a situação
de lanterna vermelha polí co e social, de que agora as
gentes da tal União Europeia fa dica nos quer impedir de
sair.

Durante quatro anos, com o beneplácito dos tais de
Bruxelas, a tal Maioria-Governo-Presidente foi vendendo
tudo o que havia sido criado ao longo de décadas,
deixando o tesouro nacional quase vazio e a gener-
alidade dos portugueses à beira da pobreza e sem
horizontes de futuro. E por isso eu mesmo alertei um dos
nossos cardeais para que, por tal caminho, acabaria por
nos vir a a ngir a eutanásia. Por cá, pela tal União Eu-
ropeia, mesmo pelo mundo, em geral, nada funciona por
via do modelo que se escolheu para reorganizar o Planeta.

Com dois netos, ambos em escolas públicas qualifi-
cadas, sem dúvida servidas por bons professores, a
verdade é que se sucedem os anos le vos sem que a es-
cola consiga veicular princípios morais e é cos essenciais
à vida em comunidade. O que acaba por sobrevir é uma
a tude meramente individual, caldeada aqui ou ali por
amizades passageiras, e sempre centradas nos viciantes
jogos de computador ou de telemóvel, a sós ou com os
amigos de ocasião a distância. Sobram, neste caso, os
avós restantes – os paternos –, que se vêm encarregando,
com inteligência e boa vontade, de ir formando o espírito
dos dois ne nhos. A grande comunicação social é o que
vai podendo ver-se, e a escola, mesmo boa, é como atrás
se refere.

Quando a prá ca democrá ca dá acesso a quem
não hesita em vender o templo, passa a estar-se como
na época do histórico Porto Kopke: não há Estado nem
povo que resistam. E por tudo isto vale de novo a pena
relembrar algumas palavras de Salazar no Porto, no seu
histórico discurso de janeiro de 1949: nunca lisonjei os
homens ou as massas, diante de quem tantos se perfilam

em a tudes que são uma hipocrisia ou uma abjeção. Nos
dias que passam, até Erdogan se assume como defensor
da democracia e da vontade popular, (supostamente)
materializada no poder parlamentar (que de há muito
pretende neutralizar).

Depois da destruição operada pelos vendilhões do
templo – negoceiam tudo e em tudo –, é agora muito
di cil levar de vencida a reposição das condições que
permitem viver a vida com segurança e dignidade. É o
que se vai podendo ver a cada dia que passa.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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“Douro Genera on” faz a festa cultural da região
vinhateira do Douro (2016-07-21 14:01)

Está aí uma nova associação de desenvolvimento
regional e sem fins lucra vos cujo principal obje vo
é promover, preservar e valorizar a região do Douro.
Para tal, a “Douro Genera on”, assim se designa esta
associação, cria projetos ou associa-se a projetos já
em movimento para tornarem a região duriense mais
atra va e valorizada por ações de âmbito cultural.

Vila Real A Douro Genera on tem em funcionamento
projetos como, por exemplo, o “Douro Em Movimento -
Aldeias Com Vida” que engloba ciclos de artes e música
que acabam por complementar a agenda cultural de Vila
Real, cidade que neste momento é a capital da Cultura
do Eixo Atlân co 2016.
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No caso par cular do “ Douro Em Movimento - Aldeias
Com Vida”, a associação “Douro Genera on” faz questão
de referir que é um projeto desenvolvido em parceria
com a rede de Aldeias Vinhateiras, tratando-se de uma
inicia va de desenvolvimento baseado na intervenção
cultural, económica e na cooperação.

Na área cultural, desenvolvem "ciclos de música, lit-
eratura e artes performa vas, a vidades culturais nas
aldeias vinhateiras e, sempre que possível, com o envolvi-
mento das populações”, refere fonte da associação.

Estes são projetos colabora vos onde as autarquias
desempenham papeis cruciais nas parcerias que são
geradas, de forma a que a par r da arte e da cultura se
acrescente valor à oferta turís ca regional.

A associação sublinha também o papel desempen-
hado na área socioeconómica, onde, dizem, “divulgamos
os produtos endógenos, no país e no estrangeiro e
nomeadamente nos EUA, Europa e Ásia, ao mesmo
tempo que promovemos a capacitação de agentes locais
dos concelhos da rede de aldeias vinhateiras”.
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Na área da cooperação a Douro Genera on está a
construir uma rede internacional capaz de unir o Douro
a outros patrimónios classificados pela UNESCO. “O
obje vo é a par lha de experiências e saberes, visando
um trabalho em rede que promova os produtos e par c-
ularidades de cada região”, salientam.

A “Douro Vintage Fest” é um outro projeto cultural
que atualmente está em curso e que aglu na o que de
melhor se faz na música, nas artes performa vas e no

universo mul média. O projeto já está no Douro, em
espaços fechados ou ao ar livre, nas Aldeias Vinhateiras e
em Vila Real. O Douro Vintage Fest vai prolongar-se por
todo o verão, oferecendo à população local e aos turistas
momentos que se pretendem inesquecíveis.
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Fico ou vou dar uma volta? (2016-07-22 13:20)

As pessoas que sofrem de transtorno obsessivo-
compulsivo não conseguem parar de executar certas
tarefas motoras como, por exemplo, lavar as mãos.
Podem passar horas literalmente presas ao lavatório.

No outro extremo do espectro, estão as pessoas com per-
turbação de hipera vidade e défice de atenção (PHDA),
que não conseguem sustentar a mesma ação motora
durante muito tempo: ora estão sentados, ora de pé, ora
a andar às voltas, sempre irrequietos, constantemente a
fazer isto ou aquilo sem razão aparente.
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O que é que faz com estas pessoas sejam incapazes
de controlar os seus gestos voluntários mais quo dianos
- e, nalguns casos, os seus pensamentos -, tornando-se
assim escravas da repe ção sem fim de uma mesma ação
ou de um sem-fim de ações sem rumo?

Resultados publicados no dia 21 de Julho, na [1]revista
Cell , por um grupo de neurocien stas, liderado por
Rui Costa, do Centro Champalimaud em Lisboa, e cujo
autor principal é Fatuel Tecuapleta, agora a trabalhar na
Universidade Nacional Autónoma de México, na Cidade
do México, poderão ajudar a perceber o que desencadeia
estas perturbações no cérebro. E também, vislumbrar
formas mais eficazes de tratar estas e outras doenças
neuro psiquiátricas.

Há muito que se pensa que o processo de seleção
de uma determinada ação é mediado, no cérebro, por
dois circuitos neuronais, conhecidos por via direta e
via indireta, localizados numa zona cerebral chamada
gânglios da base.

“Todas as doenças que afetam os gânglios da base -
Parkinson, Hun ngton, Toure e [ou doença dos ques] -
têm um ponto em comum”, diz Rui Costa: “Os doentes
não conseguem controlar os seus movimentos”.

Também é muito provável que os movimentos repe vos
no au smo e os pensamentos repe vos incontroláveis
na psicose e nas obsessões estejam ligados a anomalias
da a vidade nestes circuitos, segundo o cien sta.

A questão fundamental reside então em saber como é
que, em condições normais, esses circuitos interagem
permi ndo que os movimentos sejam fluídos e bem
coordenados e que a escolha das ações, em par cular
motoras, seja oportuna e não aleatória.

Dicotomia obsoleta
O modelo teórico que era até agora u lizado para descr-
ever as respe vas funções destas duas vias es pulava
que a a vação da primeira provocaria a ação, enquanto
a a vação da segunda inibiria a ação. Porém, esta visão
foi desafiada por um estudo publicado por Rui Costa em
2013 na Nature e, desde então, tem vindo a ser posta em
causa por laboratórios de diversos países e está a perder
terreno face aos resultados experimentais ob dos nos

úl mos anos.

Em par cular, a equipa de Rui Costa publicou, em
Abril passado na revista Current Biology, um ar go
onde que mostra que as duas vias nem sempre estão
a compe r uma com a outra, mas que funcionam em
simultâneo para promover resultados dis ntos.

Não é uma questão de polícia bom, polícia mau”,
diz Rui Costa. “Não há simplesmente uma via que diz ‘faz’
e outra que diz ‘não faz”’. A realidade é mais complexa
do que isso e ambas as vias são necessárias tanto para
promover uma ação como para a interromper. O ar go
agora publicado na Cell vai mais além e avança com um
modelo alterna vo do funcionamento conjunto das duas
vias que permite explicar os resultados experimentais,
incluindo aqueles que se baseiam no modelo clássico.

Os inves gadores realizaram, ao longo de seis anos,
experiências recorrendo às ferramentas da optogené ca,
uma técnica que permite a a vação sele va de cada uma
das vias em causa no cérebro de ra nhos.

Numa série de experiências, os animais, colocados
numa caixa, nham de carregar cerca de oito vezes
numa alavanca para obter comida. E, ao longo de várias
semanas de treino, aprenderam a carregar um número
suficiente de vezes na alavanca para serem recompensa-
dos. Uma vez acabado o treino, os cien stas começaram
a submeter os ra nhos, durante a execução da tarefa,
a séries de impulsos luminosos de alta frequência de
forma a a var fortemente seja a via direta, seja a indireta.

Poder de veto
Constataram então que, quando a via direta é pertur-
bada, os animais param de carregar na alavanca e ficam
imóveis, “congelados”. Pelo contrário, quando a via
indireta é perturbada, os animais não ficam no sí o: in-
terrompem a ação, afastam-se da alavanca e vão explorar
outras zonas da caixa. Tudo se passa como se, apesar
de perfeitamente treinados, de repente decidissem fazer
outra coisa, neste caso ir dar uma volta.

Para Rui Costa, estes resultados sugerem que o pa-
pel da via direta é sustentar a ação, enquanto o da via
indireta é permi r - ou não - a mudança de uma ação
para outra. “O que vemos é que, por razões diferentes, a
via direta ‘diz’ ao animal o que deve fazer e con nuar a
fazer, enquanto a via indireta permite que essa ação se
realize, aprova-a - mas tem também o poder de deixar de
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a permi r, o poder de veto”.

Isto bate certo com o que os especialistas percebem hoje
dos mecanismos subjacentes às doenças que afetam os
gânglios da base. Como explica Rui Costa: “Pensa-se
que, no transtorno obsessivo-compulsivo, caracterizado
pela repe ção, é a via direta que está demasiado a va,
promovendo a repe ção da ação. Já a PHDA, caracteri-
zada por gestos errá cos e imprevisíveis, tem a ver com
perturbações da via indireta”.

O novo modelo poderá ter implicações terapêu cas.
Hoje em dia, a doença de Parkinson, por exemplo, é
tratada com um medicamento, a L-Dopa, que a va
a via direta e inibe a indireta - o que faz com que, a
prazo, os doentes desenvolvam movimentos repe vos
incontroláveis. Também o haloperidol, conhecido an -
psicó co, que a va fortemente a via indireta, produz
efeitos indesejáveis cogni vos e motores: uma len dão
nos movimentos e no próprio pensamento dos doentes.

“Em vez de a var massivamente uma das duas vias,
talvez seja possível tratar as doenças dos gânglios da
base com moduladores mais fracos da a vidade dos dois
circuitos em simultâneo. Esta poderá ser uma alterna va
mais eficaz”, diz Rui Costa. “Não se trata de inibir ou
a var uma das duas vias, mas sim de restabelecer o
equilíbrio entre elas.”

Fundação Champalimaud

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Macedo de Cavaleiros acolhe chegada da 3ª etapa
da Volta a Portugal (2016-07-22 13:41)

Para o 3º dia de prova, a 30 de julho, está reservada
uma das mais bonitas e simbólicas etapas da edição
deste ano da Volta a Portugal em bicicleta. 19 anos
depois, Macedo de Cavaleiros recebe um final de etapa
daquela que uma das mais importantes e mediá cas
provas despor vas do país. A ligação entre Montalegre
e Macedo de Cavaleiros vai fazer-se na distância de
158,9 km, com chegada prevista para as 17:18H.

A meta estará instalada na Rua Dr. Armando Pires,
junto à igreja Santa Maria Mãe da Igreja. Os ciclistas
vão fazer uma primeira passagem na meta, seguindo-se
um percurso 21,2 km até final da etapa. O percurso
vai permi r, à transmissão televisiva em direto da RTP,
imagens deslumbrantes do concelho de Macedo de
Cavaleiros, com destaque para a Albufeira do Azibo, um
dos des nos turís cos mais apreciados da região.

A 3ª etapa conta 3 metas volantes e duas contagens do
Premio de Montanha de 2ª Categoria. Uma, a úl ma do
dia, encontra-se na Serra de Bornes, no “Alto do Mouco”,
ao entrar no concelho de Macedo de Cavaleiros, a 36,4
Km da meta final.

Esta etapa antecede a mí ca chegada à Senhora da
Graça onde se perfilarão os principais favoritos à con-
quista final, em Lisboa. A 78ª Volta a Portugal Santander
To a vai decorrer entre 27 de julho e 7 de agosto, na
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extensão total de 1618,7 km. Estarão presentes 18
equipas do pelotão internacional: Portugal (6), Espanha
(2), Austrália (1), Itália (1), Brasil (1), Suíça (1), Rússia (1),
Alemanha (1), Colômbia (1), República Dominicana (1),
Cazaquistão (1) e França (1). No total serão 144 ciclistas a
iniciar a prova, cuja lista provisória já foi dada a conhecer
pela organização.

RTP com 9 horas em direto
Neste dia, a RTP vai contar com cerca de 9 horas em
direto, tendo como pano de fundo Macedo de Cavaleiros.
Além da transmissão da parte final da etapa, na RTP1
e RTP3, a televisão pública vai estar em Macedo de
Cavaleiros com o programa “Há Volta”, no Jardim 1º de
Maio. A emissão começa às 10:00H estendendo-se até
às 20:00H, com interrupção entre as 13:00H e as 14:00H,
horário do Jornal da Tarde.

Programa “Há Volta” – 10:00H/13:00H; 14:00H/16:00H;
18:00H/20:00H Transmissão despor va – RTP3 -
14:00H/16:00H; RTP1 – 16:00H/18:00H

Volta com uma logís ca muito grande
18 equipas, 144 atletas são, apenas, uma “pequena” de
toda a logís ca associada a uma etapa da Volta a Portugal.
Comissários da prova, equipas de montagem, imprensa,
patrocinadores, equipas de segurança, ou equipas do
programa de animação da RTP aumentam em muito o
número de pessoas envolvidas e a grandeza da logís ca
necessária.

A autarquia tem proporcionado todas as condições
à organização da prova, a empresa Podium. A Feira
de animação, com o merchandising, patrocinadores
e equipas estará localizado no Parque Municipal de
Exposições, durante todo o dia 30. O protocolo associado
ao evento proporciona diferentes comodidades aos
convidados da organização, com uma área específica a
instalar junto à igreja Santa Maria Mãe da Igreja. O pódio
ficará localizado na Avenida Comendador Emílio Augusto
Pires, assim como a área de estacionamento dos carros
de transmissão da RTP. O Secretariado estará localizado
no Centro Cultural, com sala de comissários e sala para a
imprensa.

Volta a Portugal é também solidária
O regresso da Volta a Macedo de Cavaleiros vai possi-

bilitar o auxílio a duas IPSS de Macedo de Cavaleiros. O
Santander To a, patrocinador principal, ao abrigo de
protocolo com a União das Misericórdias vai ceder uma
bicicleta de fisioterapia à Santa Casa da Misericórdia de
Macedo de Cavaleiros. A inicia va vai abranger todas as
Misericórdias das localidades de par das e chegadas da
prova.

Também a Cercimac vai beneficiar uma oferta, neste
caso da Nobre. A conhecida empresa propõe-se a ceder
produtos na mesma quan dade que o peso do vencedor
da etapa em Macedo de Cavaleiros. Ou seja, no final da
etapa o vencedor será pesado e a Cercimac vai receber
diferentes produtos da marca Nobre no mesmo peso que
o ciclista.

3ª etapa da Volta a Portugal – Percurso em Macedo de
Cavaleiros
No dia 30 de julho, dos 158,9 km da etapa que liga
Montalegre a Macedo de Cavaleiros, 36,4 km serão
corridos no concelho Nordes no. Um percurso grande,
registando-se um Prémio de Montanha de 2ª Categoria e
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uma passagem inicial pela meta, que estará instalada na
Rua Dr. Armando Pires, junto à igreja Santa Maria Mãe
da Igreja.

Os ciclistas deverão entrar no concelho de Macedo
de Cavaleiros às 16:23H, em Bornes, passando depois
em Vale Benfeito e Grijó. A chegada está prevista para
as 17:18H, mas antes há um percurso de 21,2 km após
a 1ª passagem na meta. Este percurso prevê ainda a
passagem nas freguesias de Vale de Prados, Lamas e
Amendoeira, percorrendo a N102 até ao Pontão de
Lamas, onde fará a ligação à M15 (an ga N15), entrando
no IP2 no nó da Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros.

Na cidade percorrerá as Avenidas Comendador An-
tónio Joaquim Ferreira e Eng. Camilo Mendonça, a Praça
Agos nho Valente, o Largo Manuel Pinto de Azevedo,
assim como as ruas: dos Merouços, de São Pedro,
Dr. Armando Pires, Comendador Emílio Augusto Pires,
Alexandre Herculano, Fonte do Paço e Viriato Mar ns.

Conteúdo fornecido por Serviços de comunicação da CM
Macedo de Cavaleiros

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Dia dos avós vai ser celebrado em Alfândega da Fé
(2016-07-24 08:07)

Alfândega da Fé prepara-se para celebrar o Dia Mundial
dos Avós. A efeméride, que se assinala a 26 de julho, é
mo vo para a realização de um convívio intergeracional
que vai juntar avós e netos na sede do concelho.

O encontro tem lugar marcado para o Jardim Municipal.
Centenas de avós e netos vão par cipar na festa pro-
movida pela Câmara Municipal.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Uma inicia va que já ganhou raízes no concelho e que é
pautada por muita animação e salutar convívio, também
marcado por encontros e reencontros de quem faz
destas ocasiões altura para relembrar histórias de outros
tempos.

"Esta é uma forma de homenagear estes munícipes,
que muito já contribuíram para o desenvolvimento
concelhio, ao mesmo tempo que se pretende valorizar
o papel dos avós na sociedade contemporânea", refere
fonte da ornganização..

A festa inicia-se por volta das 11h00 com a celebração
da Eucaris a, segue-se um almoço convívio e uma tarde
onde a animação será uma constante.
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Cuca Roseta, «um encontro entre fé e cultura» na
Jornada Mundial da Juventude (2016-07-24 08:24)

A cidade de Cracóvia vai acolher a 31.ª Jornada Mundial
da Juventude (JMJ), de 26 a 31 de julho. Convocada pelo
Papa Francisco faz parte do Ano Santo da Misericórdia,
é sob o signo da Misericórdia que o encontro mundial
de jovens vai realizar-se. Duas dezenas de jovens da
diocese Bragança-Miranda também estarão presentes
na jornada mundial da juventude.

Cuca Roseta na Jornada Mundial da Juventude A escolha
da Polónia e da cidade de Cracóvia em concreto não foi
inocente. Um país de múl plas ocupações por regimes
de cariz totalitário, do nazi ao comunista, a Polónia tem
uma longa experiência de sofrimento e de resistência.

A raiz cristã – que vai ser recordada durante a JMJ,
com a evocação dos 1050 anos do ba smo da Polónia –
fundou, em muitos momentos, uma sistemá ca a tude
de resistência. A evocação da misericórdia divina aparece
no quadro polaco a par r de duas grandes figuras, ambas
padroeiras das jornadas: a religiosa Santa Faus na Kowal-
ska (1905-1938), ligada às aparições e à devoção do
Jesus Misericordioso, e São João Paulo II (1920-200), que
estudou nessa cidade e foi seu arcebispo. O Papa polaco
estendeu a toda a Igreja a Festa da Divina Misericórdia e
canonizou a religiosa que a divulgou.

Precedida pela presença de 300 mil jovens nas dio-
ceses polacas em torno de Cracóvia, as jornadas vão
reunir cerca de 2 milhões de jovens e têm como ponto
alto a Vigília de Oração com o Papa, a 30 de julho, e a
Celebração Eucarís ca de Encerramento e Envio, no dia
seguinte.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O programa oferece outros momentos significa vos que
vão marcar a peregrinação juvenil: das catequeses aos
eventos fes vos e culturais, dos espaços de par lha
propostos por movimentos e ins tuições eclesiais ao
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contacto com todo um rico património de fé e cultura
que Cracóvia oferece.

Os i nerários dos jovens e do próprio Papa Fran-
cisco vão passar também pelo santuário dedicado por
João Paulo II à Divina Misericórdia, em 2002, e pelo mais
recente templo dedicado ao papa polaco, que alberga
algumas das suas relíquias.

No dia 27, o pon fice argen no vai encontrar-se com o
presidente da República da Polónia, Andrzej Duda, com
membros do governo e com os bispos e responsáveis
pela Conferência Episcopal polaca. No dia seguinte,
Francisco celebra a Eucaris a no Santuário Mariano de
Czestochowa, uma evocação fes va pelos 1500 anos do
Ba smo da Polónia. Depois, ainda a 28 de julho, vai es-
tar com os par cipantes da XXXI JMJ no Parque de Blonia.

Do programa oficial do Papa consta a visita aos campos
de concentração nazis de Auschwitz e Birkenau, a 29
de julho, onde vai evocar o sofrimento e a morte de
tantos milhares de homens e mulheres, nesses lugares
de extermínio programado, em grande parte judeus. Ali,
o Papa rezará junto ao “muro da morte”, no Bloco n.11, e
na cela do frade franciscano São Maximiliano Kolbe.

Do programa consta a visita a lugares significa vos
da devoção e história polacas, como o Mosteiro de
Jasna Gora, o templo nacional de Wawel, onde estão as
relíquias do bispo e már r São Estanislau, e a Catedral de
Cracóvia.

Com o tema ‘Bem-aventurados os misericordiosos,
porque encontrarão misericórdia’, Portugal par cipa
com cerca de 5000 jovens. O Departamento Nacional da
Pastoral Juvenil preparou para eles a «LusoFesta», um
momento especial a 27 de julho, entre as 14h00 e as
19h00.

Fadista Cuca Roseta encerra encontro da festa portuguesa
A fadista Cuca Roseta vai encerrar o encontro de festa
portuguesa com um i nerário simultaneamente musical
e vivencial, a par r da sua experiência de fé. Os seis
bispos que acompanham os jovens lusos na JMJ também
par cipam neste encontro marcado para o [2]Krakow
Congress Centre A Jornada Mundial da Juventude 2016
termina no ‘Campus da Misericórdia’, em Brzegi, uma
área com mais de 200 hectares que vai acolher a vigília
e a missa conclusiva. A JMJ é o acontecimento mais
internacional e numeroso que a Igreja Católica organiza
em todo o mundo.

Cuca Roseta presente na Jornada Mundial da Ju-
ventude
A fadista portuguesa Cuca Roseta vai estar na «Lu-
soFesta», dinamizada pelo Departamento Nacional da
Pastoral Juvenil (DNPJ) no encontro mundial de jovens,
que decorre de 26 a 31 de julho, em Cracóvia, Polónia.

PUB
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“Todos os meus discos acabam com uma música católica.
Acho que agora vou finalmente poder unir o fado ao
meu lado espiritual na ‘LusoFesta’. O fado é muito
sen mental, muito emocional, muito intenso e, por si,
toca as pessoas. Se ver uma mensagem espiritual, esta
luz, só pode ser explosiva. Através do fado, da música,
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da arte, consegue-se chegar à alma. Dizem que o fado é
a música da alma e é a alma que nos liga a Deus.” Cuca
Roseta Portugal respondeu posi vamente ao repto do
Papa Francisco e vai par cipar na Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) com cerca de 5000 jovens. Para eles, o
DNPJ preparou um momento especial de congregação.

Entre as 14h00 e as 19h00 (horas locais), o encon-
tro do dia 27 de julho está marcado para o [4]Krakow
Congress Centre um espaço dois mil lugares sentados e
salas com transmissão em direto.

Com o tema ‘Faz-te próximo!’, a «LusoFesta» é em
português e com diferentes testemunhos juvenis sobre
a aplicação real das Obras de Misericórdia. Essa a tude
evangélica de se fazer próximo dos que estão longe ou
em sofrimento.

Também a fadista Cuca Roseta vai par lhar muito
do seu percurso, em jeito de testemunho e pela música
onde quis desde cedo deixar sinais da sua própria procura
interior. À beleza dos acordes e da voz junta-se assim a
unicidade de um percurso pessoal que também se diz
pela música.

“Criei muitas expeta vas nesse encontro, desde pequen-
ina, apesar de nunca ter conseguido ir. Par cipei de
vários grupos de jovens, tentei ir muitas vezes. Foi um
presente, com 34 anos vou finalmente à Jornada Mundial
da Juventude e cantar.” Cuca Roseta

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!

[5]Consulte a tabela de preços

Neste encontro também vão par cipar os seis bispos
portugueses que acompanham os jovens portugueses na
JMJ, para além de diversas autoridades e figuras públicas
ligadas a Portugal. Convocadas pelo Papa Francisco,
no âmbito do Ano Jubilar da Misericórdia, a Jornada
Mundiail da Juventude Cracóvia 2016 pretende ser um
momento de encontro e de festa, de comunhão e de
par lha para os cerca de dois milhões de jovens que se
esperam na histórica cidade polaca. O ponto alto é a
Vigília de Oração com o Papa, a 30 de julho, e a Eucaris a
de Encerramento e Envio, no dia seguinte.

Esta JMJ evoca, de modo par cular, a memória de
São João Paulo II, o grande iniciador destes encontros
mundiais, que estudou e foi arcebispo de Cracóvia, e
da religiosa Santa Faus na Kowalska (1905-1938), cujas
revelações – e em par cular a devoção à Divina Miser-
icórdia e a Jesus Misericordioso – o próprio Papa João
Paulo II viria a sancionar, estendendo a festa litúrgica
da Misericórdia Divina a toda a Igreja e canonizando a
mesma religiosa que tanto a defendeu e divulgou.
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Mais que lógica reação (2016-07-25 08:17)

| Hélio Bernardo Lopes | A ida de José Manuel Durão
Barroso para a Goldman Sachs con nua a fazer gastar
muita nta e, como já se percebe, tornar-se-á num
marco histórico da condição de se ser polí co nos dias
de hoje ainda ditos da democracia.

Para lá dos protestos de alguns polí cos de referência no
plano europeu, como é o caso de certo Vice-Presidente do
Parlamento Europeu, também a eurodeputada Barbara
Spinelli, filha do italiano Al ero Spinelli, apontado como
um dos pais fundadores da União Europeia, quer que a
Provedora de Jus ça Europeia, Emily O’Reilly, inves gue
se a nomeação de Durão Barroso para presidente do Gold-
man Sachs Interna onal (GSI) viola os tratados europeus.

Este pedido foi assinado por mais de duas dezenas
de eurodeputados, entre os quais Maria João Rodrigues,
Ana Gomes e Marisa Ma as. Estranho, com sinceridade,
que nenhum comunista ou direi sta tenha subscrito o
referido documento, porque o mesmo solicita que Emily
O’Reilly inves gue se a nomeação do an go presidente
da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso,
para presidente do Goldman Sachs Interna onal viola o
ar go 245 do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia, na parte rela va ao dever de hones dade e dis-
crição rela vamente à aceitação, após terem deixado o
mandato, de determinadas funções ou bene cios. Como
se pode não pretender fazer luz sobre uma tal realidade?

Na carta, porém, pergunta-se ainda se pergunta à
Provedora Emily O’Reilly se a reação da Comissão à
nomeação de Durão Barroso pode ser considerada como
uma quebra do ar go 41 da Carta dos Direitos Fundamen-
tais, ar culado rela vo ao direito à boa administração.
Portanto, quem pode não desejar esclarecer, ao nível

adequado, estas dúvidas?

Mas a carta recorda ainda o acordo alcançado entre
o Departamento de Jus ça dos Estados Unidos e o
Goldman Sachs em abril de 2016, obrigando o banco a
pagar cerca de cinco mil milhões de dólares devido à sua
conduta, designadamente em matéria de pacotes disponi-
bilizados aos clientes, segurança, comercialização, venda
e emissão de tulos garan dos por créditos hipotecários.

O lamentavelmente interessante no meio desta in-
esperada ida de Durão Barroso para o Goldman Sachs é
que são estes polí cos de hoje que – com exceções, claro
–, defendendo sempre a tal democracia, mantêm os seus
povos à mercê da terrível incerteza à medida que vão
eles mesmo subindo pela escada dos grandes bene cios
materiais. Malgrado tal, temos a democracia.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Santa Casa da Misericórdia de Bragança acolheu
primeiros refugiados (2016-07-25 10:21)

A Santa Casa da Misericórdia de Bragança enquanto
ins tuição anfitriã da Plataforma de Apoio a Refugia-
dos (PAR), no âmbito da PAR Famílias (Acolhimento de
Famílias), recebeu na passada quinta feira, dia 22 de
julho, nas suas instalações, três cidadãs provenientes
da Eritreia e da República Centro Africana, entre elas
uma mulher grávida e duas acompanhadas pelos seus
filhos.
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Instalações onde vão ser acolhidas as três mulheres
refugiadas Após a sua chegada a Bragança e adaptação
à residência, uma das primeiras intervenções foi na área
da saúde, com a deslocação de todos os elementos ao
Centro de Saúde onde os esperava uma equipa mul dis-
ciplinar para proceder a um chek up total de saúde das
mães e devidos cuidados com as crianças. Estão sempre
acompanhadas por um intérprete e foram criadas todas
as condições para que seja respeitada a sua dignidade e
as suas religiões (Islão, Cristã e Ortodoxa), tanto a nível
de culto, alimentação e tradições. As crianças vão contar
com o apoio da resposta social Creche.
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A Santa Casa, através dos seus recursos e também
através de doações e voluntariado, conseguiu dotar as
instalações (apartamento) onde estão a residir, com o
máximo de conforto, não apenas a nível de mobiliário
mas, essencialmente, no que diz respeito ao vestuário
e equipamentos para as crianças. “São pessoas que
chegam à cidade numa situação de enorme fragilidade
emocional e queremos que tenham todas as condições
para que se sintam o melhor possível”, explica o provedor
da Misericórdia de Bragança, Eleutério Aves.

O responsável realça o fato de ter havido um espe-
cial cuidado na formação de técnicos e colaboradores da
ins tuição para este acolhimento: “Damos extrema im-
portância ao fator humano e tentamos estar preparados
para lidar com esta nova realidade”.

É que além do simples acolhimento, Eleutério Alves
salienta que a principal preocupação da Santa Casa é
apostar em "planos de vida" para estas pessoas “com
par cipação em ações de formação, ensino da língua
portuguesa e criação das condições necessárias a uma
plena integração na comunidade brigan na”, garan ndo
que a ins tuição “tudo fará”, para proporcionar o melhor
às pessoas agora acolhidas.

Com a ajuda de parceiros locais, a Misericórdia de

Bragança assegura a estas cidadãs e respe vos filhos,
alojamento num apartamento completamente mobilado
e adaptado às suas necessidades enquanto mulheres
e mães, bolsa mensal familiar, vestuário, alimentação,
intérprete linguís co, acesso a cuidados de saúde através
da inscrição no Sistema Nacional de Saúde, apoio na
inscrição dos elementos na Segurança Social e apoio na
educação e formação. Após aquisição de competências
linguís cas, serão trabalhadas competências socioprofis-
sionais que permitam perspe var a sua integração no
mercado de trabalho.

Um trabalho de médio e longo prazo que conta desde
o início do processo com a imprescindível colaboração
de parceiros locais para que a integração seja plena:
Ins tuto Politécnico de Bragança, Unidade Local de
Saúde do Nordeste, Centro de Emprego e Formação
Profissional, Câmara Municipal de Bragança, União de
Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo, Centro Distrital
de Segurança Social e Policia de Segurança Pública.
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Segunda Gala da Academia de Artes Douro e
Tâmega (2016-07-25 10:42)

O passado fim-de-semana ficou marcado pela realiza-
ção da II Gala da Academia de Artes Douro e Tâmega
que este ano contou com dois espetáculos. Montalegre
e Ribeira de Pena receberam a adaptação ao clássico
da Disney, “Alice no País das Maravilhas” com mais
de quatro centenas de espectadores a assis rem aos
espetáculos.
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Com uma oferta sobretudo vocacionada para o ballet
clássico, esta academia, integrada na Associação Vale
d’Ouro, tem desenvolvido a sua a vidade no distrito de
Vila Real desde 2014. Para assinalar o final de um ano
le vo em que mais de meia centena de alunos frequen-
taram as suas aulas em três localidades diferentes, a
Academia de Artes Douro e Tâmega produziu “Alice no
país das maravilhas” sob direção ar s ca da professora
Lia Cruz Alves.
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O primeiro espetáculo decorreu no Auditório Munici-
pal de Montalegre, na sexta-feira à noite. No final, o
Vice-Presidente da Câmara Municipal, David Teixeira,
mostrou-se sa sfeito pela resposta dada pelos alunos
e pelos pais a este projeto que contou com o apoio da
autarquia desde o primeiro momento. David Teixeira
referiu ainda que até há bem pouco tempo atrás seria
impensável que um espetáculo com estas caracterís cas
acontecesse em Montalegre.

No sábado foi a vez do Auditório Municipal de Ribeira
de Pena receber o segundo espetáculo desta gala. O
Presidente da Câmara Municipal, Rui Alves, congratulou-
se pela aproximação entre as diferentes localidades do
distrito que este espetáculo permi u ao juntar aos alunos
de Ribeira de Pena, os alunos de Montalegre e Sanfins
do Douro. O autarca referiu-se ainda ao desafio que tem
sido a a vidade desta academia e à sua capacidade de
con nuar a mo var os seus alunos e pais.

Ka a Rocha, diretora da academia, realçou a disponi-
bilidade dos encarregados de educação no sucesso do
projeto e fez um balanço posi vo do ano que agora
termina. Já Luís Almeida, Presidente da Direção da Asso-
ciação Vale d’Ouro, destacou a importância de eventos
que aproximem a região sem esquecer que esta a vidade
contribui para a diversidade cultural do distrito e da
formação dos seus jovens. A Academia de Artes Douro e
Tâmega irá retomar a sua a vidade em setembro.
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Mais de 800 idosos vão conviver em Pereña de la
Ribera (2016-07-25 13:10)

O AECT Duero-Douro vai reunir mais de 800 idisos do seu
território num encontro de trocas culturais em Pereña
de la Ribera no dia 30 de julho. A II Edição do Certame
de Teatro Sénior “Ar stas da Fronteira” vai juntar vários
grupos de séniores a vos no território transfronteiriço
do AECT Duero-Douro.

Pereña de la Ribera Pelas 10.00 horas espanholas terá
lugar a receção dos par cipantes no Auditório Municipal
de Pereña de la Ribera, onde os anfitriões, o grupo de
teatro local e o Ayuntamiento, darão as boas vindas a
todos os par cipantes.
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A jornada estende-se por todo dia, e conta com várias
mostras de cultura popular protagonizadas pelos difer-
entes grupos par cipantes. "Através da representação de
obras de teatro, e da apresentação de canções ou danças
picas, este será um dia de convívio, para o conhecimento
mútuo entre povos vizinhos e a consolidação do espírito
comunitário", refere fonte da organização.

"O AECT Duero-Douro assume-se como uma ins tu-
ição a va no trabalho por uma sociedade equilibrada,
feliz e saudável. É seu obje vo unir o território e aqueles
que nele habitam permi r que se conheçam, que tro-
quem experiências e ideias e se sintam protagonistas de
realidades comuns", sublinham.

Com um programa de a vidades variado e criado a
pensar nos mais velhos, espera-se que esta jornada junte
algumas centenas de idosos portugueses e espanhóis,
proporcionando-lhes uma experiência diferente e mo-
mentos memoráveis.
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Como elas eram maravilhosas... (2016-07-25 22:00)

| Hélio Bernardo Lopes | Inques onavelmente, estará
mesmo a começar a ocorrer falta de dinheiro. De
modo que o Governo deitou-se a operar o que sempre
havia condenado. E logo a incluir, por igual, as Forças
Armadas e militarizadas. Naturalmente, aquelas consid-
eraram o expectável nesta situação: o projeto é a todos
os níveis inaceitável, com a GNR a recear um obje vo
atentado à condição militar.

Quarenta e dois anos depois da Revolução de 25 de
Abril, afinal, as Forças Armadas e militarizadas passam de
maravilhosas a mais uns quantos. De molde que surge
a questão: que é feito da Associação 25 de Abril e dos
Militares de Abril? Então estas medidas só eram más
com a anterior Maioria-Governo-Presidente? Mais uns
dias, e aí nos surgirão as lideranças do PSD e do CDS/PP
a gritarem alertas contra estas medidas do Governo de
António Costa.

Perante tudo isto, começo e imaginar que poderão
também vir a operar-se mudanças nos setores das
magistraturas, equiparando-os também aos polícias, que
passaram agora a ser o essencial referencial de toda esta
reorganização. Se é verdade que é essencial conhecer
a História e o passado para se poderem tomar bem as
decisões em face do futuro, a verdade é que com estas
medidas o que se faz é nivelar o que nada tem de comum.

Com esta inicia va, extremamente infeliz, o que o
Governo de António Costa está a fazer é o equivalente
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ao que o seu antecessor fez com os professores, que os
vulgarizou e desqualificou aos olhos dos portugueses.
E não deixa de ser irónico recordar o modo como as
Forças Armadas e os militares de Abril são tão badalados,
ao mesmo tempo que tudo vai sendo feito para re rar
o essencial pres gio inerente à condição militar. Pior,
talvez, só na Turquia desse fantás co democrata que é
Erdogan, tratado com o mais que expectável silêncio dos
Estados Unidos e dos países europeus. E viva Abril!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Baile de Candeeiros vai alumiar Praça do Município
de Vila Real (2016-07-25 22:01)

O Baile dos Cinco Candeeiros, uma tradição que tem a
sua origem Foz do Douro, Porto, transformou-se agora
numa peça de teatro e vai ser apresentada na Praça do
Município em Vila Real, na próxima sexta feira, dia 29
de julho, pelas 22 horas.

Trata-se de um trabalho da companhia RADAR 360º, que
com este espetáculo reforça o ato cria vo no universo
das artes de rua.

“ Na época da ditadura organizar convívios e encon-
tros era um acto suspeito e perigoso. Tudo devia ser
feito de uma forma sub l e camuflada.O Baile dos Cinco
Candeeiros seguia esta dinâmica.

Baile de Candeeiros vai alumiar Praça do Município

de Vila Real num espetáculo da companhia Radar 360º

IFRAME: [1]h p://www.tecnn.ycorn.pt/no ciasdonordeste/audio1/bailecandieiros.html

Os homens que iam para a tropa ou para a guerra colo-
nial, pretendiam apenas despedir-se das suas famílias
e amigos, e para isso organizavam este encontro. Era
criado um ambiente in mista, com uma luz ténue e ao
som de música de baile celebravam uma despedida e
alimentavam esperanças de um regresso futuro. Mas
este nem sempre acontecia… Originalmente criado na Foz
do Douro, este baile era o local de encontro, de amores,
de danças e de aventuras…”.

O espectáculo enquadra-se no âmbito da inicia va
"Vila Real Capital da Cultura do Eixo Atlân co 2016",
sendo mais uma realização da associação de desenvolvi-
mento local Douro Genera on.

IFRAME: [2]//cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.html?hash=fdh5gfq0k
&bgcolor=EEEEEE &t=1469461785

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.tecnn.ycorn.pt/noticiasdonordeste/audio1
/bailecandieiros.html

778

http://www.tecnn.ycorn.pt/noticiasdonordeste/audio1/bailecandieiros.html
http://www.tecnn.ycorn.pt/noticiasdonordeste/audio1/bailecandieiros.html


2. file://cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.htm
l?hash=fdh5gfq0k&bgcolor=EEEEEE&t=1469461785

Dia dos Avós: como são os seniores nos dias de
hoje? (2016-07-26 07:37)

O perfil dos avós está a mudar. Os seniores da atuali-
dade estão mais tecnológicos, renderam-se à Internet
e ambicionam manter uma vida a va, através da
par cipação em vários pos de a vidades.

Preocupados com a sua saúde, os seniores portugueses
adotaram a prá ca despor va e são os europeus mais
adeptos das caminhadas. Estas são algumas das con-
clusões do estudo Observador Cetelem do Consumo, que
este ano se foca na análise do segmento sénior (+50anos)
ao nível socioeconómico, cultural e familiar.

Seguidores de novas tendências
Para os avós e os seniores portugueses, a Internet tornou-
se uma ferramenta familiar. Os portugueses, entre os 50
e os 75 anos, já passam mais horas por semana a navegar
na Internet (10h40) do que a ver televisão (10h10), uma
tendência contrária à dos restantes países europeus.
Portugal, França e Hungria são mesmo os países onde se
regista uma grande adesão dos seniores às redes sociais,
que u lizam para manter contactos com amigos, família
e outros internautas.
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As tendências de par lha de serviços de consumo
também não passaram ao lado dos avós e dos seniores.
Os portugueses com mais de 50 anos são dos mais
entusiastas, na Europa, dos modelos de par lha de
serviços, como a par lha de automóvel ou apartamento,
com 72 % a manifestar uma opinião favorável a este po
de opções. A par lha de automóvel é o serviço que mais
atrai os seniores portugueses (41 %).

A importância de uma vida a va
Em relação ao desporto, a caminhada é a a vidade
de eleição dos seniores. 22 % dos portugueses com
mais de 50 anos afirma caminhar mais de 8 horas por
semana, o valor mais elevado entre os restantes países da
Europa, onde caminhadas desta duração são realizadas
somente por 17 % dos seniores. Apenas 6 % dos seniores
portugueses afirma não realizar caminhadas.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Bastante sociáveis, a maior parte dos seniores passam o
seu tempo com a família (60 %) e com amigos (45 %). As
a vidades despor vas pelo menos uma vez por semana
(36 %), a jardinagem ou bricolagem (28 %), a colaboração
com associações sociais (13 %) e as a vidades ar s cas
como música ou pintura (10 %) são algumas das suas
outras ocupações. Para os seniores portugueses, manter
uma vida a va é essencial para “envelhecer bem”: 39 %
acredita que é importante a prá ca de a vidades sicas e
38 % a prá ca de a vidades associa vas ou profissionais,
um valor bastante acima da média europeia (21 %).

«Naturalmente que os avós con nuam a desempen-
har as tarefas e a vidades tradicionais, às quais os
associamos. Na Europa, os avós portugueses são dos que
mais se preocupam com a situação profissional e pessoal
dos filhos e netos e muitos con nuam a prestar-lhes
apoio financeiro. No entanto, existe uma progressão
con nua das aspirações com o aumento da idade e este
segmento procura cada vez mais envelhecer de forma
a va e saudável», comenta Diogo Lopes Pereira, diretor
de marke ng do Cetelem.
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Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Cidadãos com deficiência mental confraternizaram
em Mirandela (2016-07-26 07:55)

A APPACDM de Mirandela organizou nos passados dias
15, 16 e 17 de Julho o 15º Encontro Nacional de CAO’s.
O evento apresenta-se já como uma tradição por parte
da ins tuição.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/apaddcom.html

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

O encontro contou com mais de uma centena de par-
cipantes, tendo inclusive juntado 150 pessoas entre

familiares e associados da APPACDM MIRANDELA, no
churrasco do dia 16 de Julho. Os par cipantes eram
oriundos de várias ins tuições de apoio à deficiência de
diferentes pontos do país.
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Para além dos diversos convívios, que incluíam muita
dança e animação, os par cipantes veram a oportu-
nidade de conhecer Mirandela e a Praia Fluvial do Azibo,
em Macedo de Cavaleiros.

Na cidade mirandelense as ac vidades desenvolveram-
me maioritariamente na Piscina do Parque de Campismo.
Já na Praia Fluvial do Azibo todos os utentes veram
a oportunidade de realizar ac vidades náu cas, de
teambuilding, slide, entre outras.
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Segundo a Presidente, Vera Pires Preto "esta 15ª Edição
do Encontro Nacional de CAO´s mostrou, mais uma vez,
como este po de inicia va é realmente importante no
bemestar dos cidadãos com deficiência mental e na sua
integração na comunidade. O balanço é muito posi vo,
sendo de salientar a marcada boa disposição dos par ci-
pantes e a fantás ca interação entre ins tuições.”

A inicia va contou com o apoio e colaboração das
ins tuições públicas e privadas de Mirandela assim como
com a ajuda dos comerciantes locais e regionais. O
projecto foi cofinanciado pelo INR, IP.
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Desenvolvimento de pâncreas bioar ficial para
tratar a Diabetes (2016-07-27 08:13)

Inves gadores da Universidade de Coimbra estão a
desenvolver um pâncreas bioar ficial para tratar a
Diabetes.

Joana Crisóstomo e Raquel Seiça Uma equipa de inves -
gadores da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra (IBILI-FMUC) está a desenvolver um pâncreas
bioar ficial, uma microcápsula com células produtoras de
insulina, células estas que estão destruídas na diabetes

po 1 ou que estão disfuncionais na diabetes po 2.

Vários fatores têm limitado a aplicação clínica (trans-
plante) destes sistemas de encapsulamento das células
insulino-produtoras, nomeadamente a instabilidade
dos materiais usados e a sua biocompa bilidade, a
insuficiente oxigenação das células transplantadas e a
sua proteção contra a resposta do sistema imunológico
do recetor (doente).
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Genericamente, a equipa liderada por Raquel Seiça
focou-se em melhorar as propriedades biológicas destes
disposi vos ou seja, desenvolveu uma microcápsula em
que as células produtoras de insulina são envolvidas
numa matriz polimérica de hidrogéis de alginato, um
polímero natural, modificados com uma substância, um
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pép do presente na matriz extracelular (RGD), mime-
zando assim o microambiente celular in vivo, o que

permi u aumentar a viabilidade e a funcionalidade das
células encapsuladas e transplantadas.

Os resultados das experiências realizadas, primeiro
in vitro (linhas celulares) e posteriormente in vivo (trans-
plante das microcápsulas em ratos diabé cos), foram
bastante promissores.

«Observou-se, in vitro, um aumento da viabilidade
celular e da produção de insulina e, nos animais diabé -
cos, uma melhoria dos níveis da glicose sanguínea e da
resistência à ação da insulina», explica a coordenadora
deste estudo que teve o seu início há quatro anos, com
o projeto de tese de Joana Crisóstomo, em colaboração
com o Departamento de Engenharia Química da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da UC (Jorge Coelho) e
Ins tuto Nacional de Engenharia Biomédica - INEB da
Universidade do Porto (Pedro Granja, Cris na Barrias e
Bruno Sarmento).

Provado este primeiro conceito, os inves gadores
avançaram para a criação de um novo modelo, o co-
encapsulamento de nanopar culas de GLP-1 (uma
hormona intes nal que es mula a produção de insulina)
e das células insulino-produtoras, de forma a aumentar a
produção e a libertação da hormona.

«Com o encapsulamento conjunto destas nanopar culas
e das células produtoras de insulina nas referidas mi-
crocápsulas de hidrogéis de alginato modificados com
RGD, observou-se um aumento muito significa vo da
secreção de insulina, estando em curso a realização
de novos ensaios em modelos animais», explica a cate-
drá ca da FMUC.

«No entanto, há ainda um longo caminho a percor-
rer. É necessário reduzir o tamanho da microcápsula,
torná-la ainda mais estável, mais viável e mais funcio-
nante para ser transplantada em humanos», esclarece
Raquel Seiça.

Com o aumento da incidência de diabetes, uma doença
crónica que afeta mais de um milhão de portugueses, é
importante apostar nestes sistemas que «permi riam
libertar os doentes com diabetes po 1 das injeções de
insulina e alcançar um melhor controlo dos níveis de
glicose com a consequente diminuição das complicações
agudas e crónicas da doença e, desta forma, melhorar a

qualidade de vida dos doentes com diabetes», conclui a
inves gadora da UC.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Movimentos do britango do Douro podem ser
acompanhados online (2016-07-27 08:27)

Um britango foi capturado, marcado e libertado, na
passada semana, no Parque Natural de los Arribes del
Duero (Zamora, Espanha), como parte das ações do
projeto LIFE Rupis.

Movimentos do britango do Douro podem ser acompan-
hados online

[1]

O britango é a Ave do Ano 2016 e uma das espécies
alvo do projeto LIFE Rupis. Este é um projeto de conser-
vação transfronteiriço, que decorre nas áreas protegidas
do Douro Internacional e Vale do Rio Águeda e dos
Arribes del Duero. Pretende implementar ações que
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visam reforçar as populações de britango (Neophron
percnopterus) e de águia-perdigueira (Aquila fasciata)
na região, através da redução da sua mortalidade e do
aumento do seu sucesso reprodutor.

Os parceiros espanhóis do projeto capturaram um
britango com aproximadamente 3 anos (subadulto),
numa das ações do projeto que visa precisamente
conhecer os movimentos migratórios desta espécie. A
ave foi marcada com um emissor GPS/GSM/UHF que nos
permite seguir o seu percurso diariamente durante mais
de dois anos.

Esta primeira ave foi ba zada de “Rupis”, homón-
ima do projeto. A equipa do LIFE Rupis disponibiliza
um mapa para seguir os movimentos do britango Rupis
[2]online .
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Já esta semana uma outra equipa do projeto encontra-se
no terreno, em Figueira de Castelo Rodrigo, a tentar
capturar mais britangos para o mesmo fim.

Para além destas ações de captura para estudo, serão
desenvolvidas ações pioneiras de combate ao uso ilegal
de venenos, com equipas da GNR que u lizam cães treina-
dos, serão corrigidas linhas elétricas com equipamentos
an -electrocussão de aves dos dois lados da fronteira e
será elaborado um plano de ação transfronteiriço para a
conservação do britango.

Serão geridos mais de mil hectares de habitats im-
portantes para as espécies alvo e uma rede de campos
de alimentação de aves necrófagas, para minimizar o
impacto da escassez de alimento. O resultado esperado
do projeto será o aumento da taxa de reprodução e a
diminuição da mortalidade não natural destas aves, nesta
região justamente conhecida pela sua riqueza faunís ca
e beleza natural.

Com início em julho de 2015, o LIFE Rupis é um dos
mais recentes projetos financiados pela União Europeia a
decorrer em território português e espanhol. Para além
da componente de conservação da natureza, contém

um grande inves mento em a vidades de promoção da
região, dos seus valores naturais e do seu potencial para
o turismo ornitológico.

Coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Es-
tudo das Aves (SPEA), o projeto tem mais oito parceiros,
a Associação Transumância e Natureza, a Palombar, o
Ins tuto de Conservação da Natureza e das Florestas, a
Junta de Cas lla y León, a Fundación Patrimonio Natural
de Cas lla y León, a Vulture Conserva on Founda on, a
EDP Distribuição e a Guarda Nacional Republicana.
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"Carviçais a aldeia do rock!". Edição de 2017 do fes-
val já está garan da (2016-07-27 08:38)

Durante os dias 22 e 23 de Julho, decorreu mais uma
edição do Fes val Carviçais Rock:. Este ano foi o 14º
fes val que decorreu com grande sucesso na aldeia de
Carviçais, concelho de Torre de Moncorvo, contando
com a presença de cerca de 3500 "fes valeiros".
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Pelo palco passaram durante os dois dias nomes so-
nantes do panorama musical nacional, Moonspell,
Regula, Mundo Segundo, Meio-Irmão, Sebenta, e os
não menos, Serrabulho, Bleeding Sin e Djs, Oder, Pina e
Besser, notando-se um claro regresso ao rock puro, com
algum hip-hop à mistura.
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Foram dois dias intensos, com muito calor e música
de diversos es los. "Temos que ter diversos es los
de música, de forma a abranger um maior número de
público diversificado. Não nos podemos dar ao luxo
de ter só um género de musica no fes val", refere
Francisco Braz da organização do evento. "Um regresso
ao rock, com um dia dedicado exclusivamente, que veio
traduzir-se na consagração do regresso deste Fes val,
iniciado à três anos para cá, transformando Carviçais na
aldeia do Rock", sublinha.

A con nuidade do Carviçais Rock está já assegurada
para o próximo ano, dando cumprimento aos compro-
missos de mandato constantes e propostos nas suas
linhas de ação dos execu vos de Carviçais e Torre de
Moncorvo, nos moldes que se têm vindo a pra car,
ajustado aos custos controlados e à realidade da região,
com a con nuidade de um dia dedicado ao puro rock, de
forma a poder manter a sua iden dade.

Segundo o Presidente da Junta de Freguesia de Carviçais,
Francisco Braz, e o Presidente da Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, para o ano está
garan da mais uma edição, que será a 15ª, do Fes val
Carviçais Rock, nos dias11 e 12 de Agosto de 2017.
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Pe ção pública exige projeção de cinema regular na
cidade de Bragança (2016-07-27 10:22)

Uma pe ção pública está a correr na internet para exigir
novamente a projeção de cinema regular na cidade de
Bragança, uma capital de distrito com cerca de 30 mil
habitantes e que está desprovida de cinema regular
desde 2012, após o fecho das únicas três salas existentes
no Bragança Shopping.

Os habitantes de Bragança querem cinema regular de
volta. “Os residentes de todo o distrito, incluindo uma
grande massa jovem, tal como os estudantes do IPB
(Ins tuto Politécnico de Bragança), sentem-se indignados
e esperam há muito tempo o regresso deste po de
oferta cultural. Pensamos nisto como algo a ter em
consideração no desenvolvimento cultural da região, pois
tornaria-a mais apetecível, tanto para moradores como
para visitantes. Nós sen mos a falta que este po de
espaço trouxe e não queremos con nuar a sen r um
complexo de inferioridade em relação a outros distritos.”,
lê-se no [1]texto da pe ção que nesta altura já possui
692 assinaturas .
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Moradores e estudantes da cidade são os que mais
sentem a falta da existência de um local onde possam
ser exibidos os filmes que estão a passar nos circuitos
comerciais. De salientar o significa vo número de jovens
que cons tui o universo universitário da cidade e que
frequentam o Ins tuto Politécnico de Bragança.

Atualmente, quem viver na cidade capital do nordeste
transmontano e tenha como intenção ver um dos
filmes da atualidade terá que percorrer uma distância
aproximada de 118km, para a cidade de Vila Real, para
poderem usufruir de cinema.

Sendo o segundo maior núcleo urbano da região de
Trás-os-Montes e Alto Douro, Bragança também não
possui um grupo de teatro profissional residente na
cidade.
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João M (2016-07-27 11:38:24)
Este comentário foi removido por um gestor do blogue.

O religioso como arma (2016-07-28 07:43)

| Hélio Bernardo Lopes | Há umas boas semanas que

prome dar corpo a este texto, mas logo compreendi,
quando me preparava para o iniciar, que faltavam
ainda acontecimentos que pudessem suportar o que no
mesmo iria escrever. Pois, esse dia chegou.

Na passada semana, José Pacheco Pereira foi longa-
mente entrevistado na TVI e na TVI 24 por José Alberto
Carvalho. Logo ao início, com razão, este referiu que
se está a viver um tempo em que já não se acredita
em nada. Uma reflexão que mereceu, naturalmente,
a aquiescência do entrevistado. Se a frase parece
um simples desabafo, a grande verdade é que ela se
cons tui na realidade obje va dos nossos dias. Para se
compreender o que está hoje a passar-se com o que tem
vindo a designar-se por terrorismo, impõem-se algumas
reflexões. E é o que agora passarei a fazer.

A COBERTURA RELIGIOSA
Quem seja professor, ou acompanhe o estudo de filhos
ou netos, ter-se-á dado conta de que civilizações as
mais an gas man nham o culto de divindades. Este
culto, sendo operado em torno de uma transcendência
não visível nem acessível permi a a explicação do in-
explicável. E jus ficava, por igual, a razão de se adotar
uma determinada moral social ou individual, bem como
a organização do Direito e dos indivíduos que coordenava.

Re ra-se daqui que, haja Deus ou não, ele desde
sempre exis u, porque a sua consideração veio dar uma
cobertura de aparência explica va forte ao inexplicável,
bem como um sen do que se passou a aceitar para o
sofrimento humano. A esperança, portanto, só se torna
possível por via da crença numa en dade superiormente
justa e perfeita. Perante esta realidade, surgiu, natural-
mente, uma classe representa va dessa transcendência
no plano da organização social, que eram os sacerdotes,
ou o clero. En dades que, também naturalmente, se
dotaram de uma simbologia adequada e diferenciadora.
E eram, muitos deles, gente culta do tempo, embora não
os únicos. O que significa, pois, que o fenómeno religioso
é inerente à própria condição humana, porque os seres
humanos necessitam dessa cobertura para suportar as
vicissitudes que a vida na Terra comporta.

AS RELIGIÕES DO LIVRO
As grandes religiões do mundo são as designadas Re-
ligiões do Livro: judaísmo, cris anismo e islamismo.
Existem muitas outras, sendo que mesmo aquelas não
são, cada uma delas, estruturas unitárias, antes se
decompondo em religiões as mais diversas. Para lá disto,

785

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=cinemaembraganca
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=cinemaembraganca
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


estas grandes religiões também se guerrearam entre
si na História, tendo sido fonte de mil e um conflitos
sangrentos.

Como facilmente se percebe, a ideia do teólogo Hans
Küng, apresentada na Assembleia Geral das Nações
Unidas em novembro de 2001, na sequência da sua
anterior de 1993, de criar um Parlamento das Religiões
Mundiais, tem o mesmo valor que as próprias Nações
Unidas: nunca evitou a guerra onde quer que fosse,
incluindo a de natureza religiosa. Seria, no fundo, um
areópago onde se criaria o caldo para outros pos de
guerras, desde sempre presentes na vida da Humanidade,
que seriam as guerras religiosas.

A afirmação de Hans Küng, de que não haverá paz
entre as nações sem paz entre as religiões, nem paz
entre as religiões sem diálogo entre as mesmas, nem
diálogo entre as religiões sem critérios é cos globais,
nem sobrevivência da Terra com paz e jus ça sem um
novo paradigma de relações internacionais, baseado em
padrões é cos globais, é uma afirmação que tem tanto
de verdade absoluta, quanto de impossibilidade real,
como se foi sempre vendo ao longo da História. A vida
na Terra, como se sabe e percebe, não será nunca a de
um paraíso, antes uma sucessão entre guerras e tempos
de paz.

OCIDENTE E ORIENTE
A religião cristã ortodoxa é herdeira da cristandade do Im-
pério Bizan no, que reconhece o primado do Patriarcado
Ecuménico de Constan nopla. Esta religião reivindica a
con nuidade da Igreja fundada por Jesus, considerando
os seus líderes como sucessores dos apóstolos. A Igreja
Ortodoxa tem aproximadamente dois mil anos, se se
operar a contagem do tempo a par r da Igreja Primi va,
e mil anos, se se tomar como ponto de par da o Cisma do
Oriente ou Grande Cisma, em 1054, não reconhecendo a
primazia papal de Roma.

Quase nada sendo hoje impossível, dada a fluidez
do tempo, a verdade é que se nos apresenta um retorno
ao passado como algo de quase-impossível. Mais, sem
dúvida, que a queda do anglicanismo, que, a surgir a
tal Federação Europeia, deixaria a família real britânica
numa situação de pré-morte. Com esta, ir-se-ia, natu-
ralmente, o anglicanismo. É isto que mostra o enorme
interesse, desde o início, numa unidade polí ca da
Europa, para já sem a Rússia, porque com essa unidade,
naturalmente, acabaria por triunfar sobre as restantes

religiões cristãs oriundas do cris anismo inicial: seria o
triunfo da Igreja Católica Romana.

Acontece que a Revolução Francesa, bem como o
desenvolvimento das liberdades, direitos e garan as no
espaço europeu reduziram o fenómeno religioso a uma
posição essencialmente individual, mi gada aqui ou ali
por concordatas que contornam, de forma enviesada, o
discurso oficial da laicidade do Estado e da separação
deste com as Igrejas.

Não se percebendo como possível o renascer da
catolicismo na Europa no quadro atual, outra já poderá
ser a realidade se surgir um inimigo que, aparentemente,
jus fique um apelo à unidade religiosa dos católicos
e contra os que os pretendem pôr em causa. Esse
inimigo, não podendo ser já o comunismo, passou a ser
o islamismo.

OS ISLAMISMOS
A religião islâmica, desde o Profeta Maomé, esteve
sempre a anos-luz de algo unitário. A prova temo-la
agora por todo o lado, com as históricas dissensões entre
fações religiosas, mas por igual com as mil e uma lutas
entre outras tantas fações. Lutas naturais, mas por igual
alimentadas pelo próprio Ocidente. Nuns casos por erros
crassos, noutros mesmo intencionais.

Para lá das causas mais distantes, que resultaram
das par lhas posteriores à derrota otomana, a causa
mais próxima do atual terrorismo talvez possa ser situada
no apoio dado pelos Estados Unidos aos combatentes
afegãos contras as tropas sovié cas, que nham en-
trado no Afeganistão. A par r daí, tudo se ficou por
algo incontrolável, e que acabou por desembocar nos
acontecimentos de 11 de Setembro e em tudo o que
posteriormente se tem vindo a ver. De um modo simples,
poderá dizer-se que o Ocidente se foi determinando
a semear ventos, estando agora a colher as naturais
tempestades.

O Ocidente poderia deitar-se a aplicar as teses de
Samuel Hun ngton, mas pode tal ser ainda demasiado
cedo. Além do mais, restaria saber se, ao final das
contas, a chamada às fileiras religiosas católicas acabaria
por ter lugar. O que é já certo é o que nos vem agora
começando a surgir por parte de comentadores ligados à
Igreja Católica: poderá estar a iniciar-se uma guerra de
islamitas contra os católicos europeus.
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O MODERNISMO
Essa chamada dos católicos às fileiras lideradas, ao nível
do Estado, pela Igreja Católica é hoje di cil na Europa,
porque a situação é de pobreza crescente e de descrença
em tudo. E as pessoas precisam do que as mantém
vivas e livres. Esta situação, por enquanto, ainda se vai
conseguindo manter, graças a uma vivência, embora
já mínima, da prá ca democrá ca. Mas a dignidade
humana irá decrescer sem parar, fruto, acima de tudo,
da perda de trabalho por via da informá ca e da robó ca.
Alarga-se, sem parar, o fosso social no mundo, ficando-se
os católicos por meras palavras a que os comandantes
desta sociedade não ligam.

Ao mesmo tempo, vão surgindo as mil e uma ideias
em torno dum conceito absoluto de felicidade e dos
direitos correspondentes. A experiência vem mostrando
que este movimento, por via dos mecanismos ins tu-
cionais existentes, é di cil de parar. Num ápice, sem
que ninguém mostre uma prova, surge a no cia de um
gangue islamita contra o nudismo. Amanhã, será contra
o casamento homossexual ou contra o aborto, para logo
de seguida se pôr em causa o direito ao trabalho das
mulheres.

Simplesmente, se se der por certo um perigo imi-
nente e religioso contra o modo ocidental de vida, talvez
se consiga legislar em consonância com a exigência dos
tais ditos islamitas, embora se não saiba quem são.

O próprio regresso da censura começa a dar os seus
primeiros passos. Ao mesmo tempo que o Ocidente
passa por sobre os mil e um jornais fechados na Turquia
e pelos outros tantos jornalistas presos, surge a pergunta
idiota sobre se as transmissões em direto não farão
crescer este po de acontecimentos! Mas como, se aten-
tados com mortes às muitas dezenas têm diariamente
lugar no Iraque, no Afeganistão, na Somália, na Turquia,
na Índia, no Sri Lanka, na Indonésia, na Nigéria, etc., onde
essas transmissões em direto nunca veram lugar?! Pois,
o que se pretende no Ocidente é recriar a censura, mas
por via do medo gerado com estes casos, cuja origem
esteve sempre na polí ca ocidental.

MEMÓRIA E RISCOS
É essencial não esquecer que a OTAN, nos anos sessenta
do passado século, pôs em prá ca a histórica Estratégia
de Tensão, materializada em atentados diversos em capi-
tais europeias, causando dezenas de mortos e gerando o
medo que levou os povos a manterem-se como estavam,

evitando as ideias de Aldo Moro e Berlinguer. E também
convém não esquecer o nunca explicado homicídio de
Oloff Palme.

As ideias de Hans Küng, inicialmente referidas, con-
têm um risco, porque para lá de nada realmente
resolverem, criam o regresso da opressão religiosa para
o seio das sociedades. Elas cons tuiriam, afinal, a recusa
do sempre tão badalado Princípio da Liberdade Religiosa.
Se, porventura, António Guterres vier a ser o escolhido
para Secretário-Geral das Nações Unidas, é natural que
se relancem as ideias de Hans Küng, mas o mundo con-

nuará como até aqui: com guerra e paz a alternarem-se.
A História evolui sempre por isomorfismos.
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Hoje é Dia Mundial de Luta contra as Hepa tes
(2016-07-28 08:18)

Hoje é Dia Mundial de Luta contra as Hep-
a tes.“Portugal tem um acesso à terapêu ca sem
paralelo na Europa” 90 % dos doentes com hepa te B
estão estabilizados e o vírus foi eliminado em 95 % dos
casos de hepa te C.

Dia Mundial de Luta contra as Hepa tes No âmbito do
Dia Mundial de Luta contra as Hepa tes que se assinala
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a 28 de julho, o Prof. Armando Carvalho, membro do
Núcleo de Estudos das Doenças do Fígado da Sociedade
Portuguesa de Medicina Interna, sublinha que “Portugal
tem um acesso à terapêu ca sem paralelo na Europa,
com o custo integralmente suportado pelo Estado”.
Apesar de algum atraso que poderá ter ocorrido no
tratamento de doentes, este terá estado relacionado
com a impossibilidade de dar uma resposta a todos os
doentes simultaneamente.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Ao longo dos úl mos 25 anos foram tratados vários
milhares de doentes em Portugal, sendo curados cerca
de 50 % deles. Com a compar cipação do sofosbuvir e da
associação ledispasvir/sofosbuvir foi possível tratar cerca
de 6.000 doentes a nível nacional em 2015.

No Congresso Português de Hepatologia, realizado
este ano no Porto, foram apresentadas comunicações
sobre a experiência de cinco centros portugueses no
tratamento da hepa te C em 2015. Em 800 doentes
(aproximadamente 50 % não respondedores a trata-
mento anterior e 50 % cirró cos), com avaliação às 12
semanas após tratamento houve cura virológica em
cerca de 95 % dos casos. E os resultados foram muito
posi vos também em grupos de doentes especiais,
como hemodialisados e transplantados renais, até agora
di ceis ou impossíveis de tratar.

Neste ano e meio foi possível iniciar o tratamento à
maioria dos doentes que dele necessitavam e que já
eram seguidos em consulta. Este foi o resultado de um
enorme esforço da parte da classe médica (gastrenterol-
ogistas, internistas e infeciologistas). Mas como refere o
especialista «este esforço tem de con nuar pois existem
ainda muitos doentes por tratar e diagnos car».

Atualmente estão estabilizados mais de 90 % dos
doentes que têm hepa te B e, por sua vez, em mais
de 95 % dos casos de hepa te C foi possível eliminar
o vírus. Numa visão do total de infetados em Portugal
«concluímos que existem seguramente muitos doentes
por diagnos car, impondo-se uma estratégia de rastreio
dirigido a grupos com maior probabilidade de infeção,

de modo a levar o bene cio do tratamento ao maior
número possível de doentes».

Houve uma diminuição da incidência da hepa te B
e C, resultado das medidas gerais de prevenção, como o
rastreio do sangue, o uso de material irrecuperável para
injeções e outros atos médicos e o impacto da vacina da
hepa te B. No entanto e apesar de em Portugal já se ter
feito muito no que diz respeito à prevenção das hepa tes
virais, con nua ainda a faltar um plano nacional, que já
esteve em discussão na Direção Geral de Saúde, mas que
con nua adiado.

Prof. Armando Carvalho
Diretor do Serviço de Medicina Interna A do CHUC
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra
Membro do secretariado do Núcleo de Estudos das
Doenças do Fígado da Sociedade Portuguesa de Medicina
Interna
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Cafeína diminui a memória do medo, revela estudo
internacional liderado pela Unoversidade de Coim-
bra (2016-07-28 08:26)

Uma das bases do medo é a memória aversiva con-
nuada. Em termos de saúde pública, o medo está

associado a fobias, stress pós-traumá co e depressão,
havendo por isso um grande interesse por parte da
comunidade cien fica em manipular esta reação emo-
cional. Nos EUA, por exemplo, é mesmo uma prioridade
devido à elevada incidência de stress pós-traumá co.
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Rodrigo Cunha Um estudo, realizado em conjunto
por cien stas do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC) e do
Massachuse s Ins tute of Technology (MIT), revelou
que o consumo regular de doses moderadas de cafeína
reduz a expressão do medo, abrindo portas para o
desenvolvimento de novas abordagens terapêu cas no
controlo de fobias e depressão.
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A inves gação, centrada na região da amígdala do
cérebro - onde as memórias do medo são codificadas-,
mostrou que a persistência da memória aversiva de-
pende de uma anomalia na sinalização mediada pelos
recetores A2A (atores envolvidos na comunicação do
sistema nervoso central).

Perante esta evidência, a equipa de inves gadores
do CNC e do MIT realizou um conjunto de experiências
em ra nhos, expondo-os a situações nega vas em
contexto sensorial e espacial.

Num segundo momento, os animais foram separa-
dos em dois grupos e subme dos novamente aos
eventos causadores de aversão. A um dos grupos foi
administrado diariamente um análogo da cafeína que
bloqueia os recetores A2A.
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Nos ratos que consumiam cafeína observou-se uma
«diminuição progressiva da retenção da memória aver-
siva. Quando colocados no contexto causador do medo,
os animais ajustaram o seu comportamento, ou seja,
adquiriram uma adaptação posi va», explica Rodrigo
Cunha, coordenador do estudo, já aceite para publicação
na revista cien fica Neuropsychopharmacology.

Os resultados desta inves gação, financiada pelo
Departamento de Defesa dos EUA, podem vir a ter um
impacto clínico relevante no futuro: «a par r daqui é
possível desenhar e desenvolver fármacos para controlar
fobias e traumas, evitando a evolução para a depressão,
a doença com maior incidência no mundo ocidental»,
fundamenta o também docente da Faculdade de Medic-
ina da UC, esclarecendo, no entanto, que ainda são
necessários mais estudos em humanos.
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O mistério da matéria negra adensa-se
(2016-07-28 08:37)

Na década de 30 do século XX, o astrónomo americano
de origem suíça Fritz Zwicky descobriu que os movimen-
tos das galáxias no interior de enxames só poderiam
ser explicados se exis sse uma enorme quan dade de
matéria negra (invisível) envolvendo-as.
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Fig.1 - O LUX (Large Underground Xenon experiment).
Crédito: C.H. Faham e LUX collabora on. Quatro décadas
mais tarde, a astrónoma americana Vera Rubin descobriu
que todas as galáxias se encontram rodeadas de halos
gigantes desta matéria negra. Rubin descobriu este facto
notável ao observar que as estrelas na periferia das
galáxias orbitam os respec vos centros com velocidades
demasiado elevadas, só possíveis de explicar se estas
“sen ssem” o puxão gravitacional de um halo enorme de
matéria negra que se estenderia muito para lá dos limites
visíveis da galáxia.

A matéria negra interage com a matéria normal apenas
através da força da gravidade e não emite nem absorve
luz. Sabemos hoje que cons tui cerca de 25 % do con-
teúdo energé co do Universo enquanto que a matéria
normal, de que somos feitos, cons tui apenas 5 %. A
cons tuição da matéria negra permanece um mistério e
alvo de intensa inves gação.

Os suspeitos “favoritos” dos cien stas são par cu-
las elementares maciças designadas genericamente por
WIMPs (Weakly Interac ng Massive Par cles), postu-
ladas por teorias super-simétricas. Uma outra alterna va
popular consiste no axião, uma par cula hipoté ca que
explicaria a não preservação de algumas simetrias pela
força nuclear forte, e que, a exis r, deverá ser bem mais
leve do que os WIMPs.

Fig.2 - O detector do LUX, cheio de xenon líquido, tem
uma barreira de foto-detectores ultra-sensíveis capazes
de detectar fotões emi dos na colisão de WIMPs com
os átomos de xenon. Crédito: SLAC Na onal Accelerator
Laboratory. A detecção destas par culas é um projecto
em que várias equipas de cien stas inves ram décadas
da sua carreira. Afinal de contas trata-se de uma de-
scoberta digna de um Prémio Nobel da Física! Não é
portanto de estranhar que existam várias experiências a
decorrer que tentam detectar WIMPs ou axiões.
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A maior e de longe mais sensível das experiências que
tentam detectar WIMPs, o LUX (Large Underground
Xenon experiment), está instalada a uma profundidade
de 1480 metros de profundidade numa an ga mina no
Dakota do Sul, Estados Unidos (Figura1).

As centenas de metros de rocha maciça oferecem-
lhe protecção dos raios cósmicos que bombardeiam
incessantemente a Terra e que podem dar origem a
falsos posi vos. O detector é cons tuído por um tanque
contendo 370 kg de xenon, um gás nobre, a muito
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baixa temperatura, no estado líquido. O tanque tem
foto-detectores em ambas as extremidades capazes de
detectar minúsculos flashes de luz produzidos por WIMPs
quando colidem, em raríssimas ocasiões, com os átomos
de xenon (Figura 2).

A comunidade cien fica aguardava, portanto, com
grande antecipação, os resultados dos úl mos 20 meses
de funcionamento do LUX e que foram anunciados no
passado dia 21 de Julho. E o resultado foi… nada, nem
uma detecção! O mais extraordinário é que a experiência
não detectou nenhum sinal de par culas entre os 0.2
GeV/c² (com cerca de 20 % da massa do protão) e os
1000 GeV/c² (10 vezes mais maciças do que o quark “top”,
a par cula fundamental mais maciça conhecida).
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As teorias super-simétricas mais “naturais” sugerem os
WIMPs deveriam ser encontrados nesta gama de massas.
E no entanto, nada foi encontrado. Esta não é ainda a
morte da hipótese de que os WIMPs são os cons tuintes
fundamentais da matéria negra mas sugere que as suas
massas terão de ser bem maiores, provavelmente fora do
alcance das energias a ngidas pelo LHC. A outra alterna-

va, o axião, poderá ser alvo de interesse renovado com
estes resultados. De qualquer modo, quando se esperava
uma clarificação, o mistério da matéria negra acabou por
adensar-se.

Luís Lopes

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
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Número de visitantes aumentou 40,6 por cento no
Museu da Terra de Miranda (2016-07-28 08:57)

A informação é veiculada pela Direção Regional de
Cultura do Norte (DRCN).O número de visitantes nos
sete museus sob alçada desta ins tuição registou,
durante o primeiro semestre de 2016, uma subida de
8,5 % em relação ao período homólogo, totalizando
260.185 entradas.

Número de visitantes aumentou 40,6 por cento no Museu
da Terra de Miranda Um aumento que acompanha a
tendência global do úl mo ano em que a subida registada
– apenas nos museus – foi de 12,5 %, quando comparada
com os dados de 2014.

Tendo reaberto ao público em meados de 2014, após uma
intervenção de requalificação que englobou a conser-
vação e reabilitação das coberturas e paramentos, bem
como uma ampla reorganização do circuito museológico
e revisão das redes e infraestruturas de serviço, o Museu
da Terra de Miranda, em Miranda do Douro, foi o espaço
museológico que mais viu crescer o número de visitantes
durante o 1º semestre de 2016, aumentando 40,6 %
e confirmando a tendência já verificada desde a sua
reabertura ao público (no ano passado, o crescimento do
número de visitantes foi de 108 %).
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O Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, con nua
a ser o espaço museológico que mais visitantes atrai,
registando um total de 148.287 entradas, o que se traduz
numa subida de 7,9 %.

Também o Museu dos Biscainhos, em Braga, tem
vindo a registar um aumento exponencial de visitantes ao
longo deste ano de 2016, tendo registado um aumento de
36,5 % no 1º semestre, em relação ao período homólogo.

O mesmo aconteceu com o Museu de Alberto Sam-
paio, em Guimarães, cresceu de forma sustentada,
aumentando em 31,8 % o número de visitantes.
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Fes val Sete Sóis Sete Luas regressa em Setembro
a Alfândega da Fé (2016-07-28 09:10)

Dois espetáculos, duas noites, 7 e 9 de setembro, trazem
mais uma edição do Fes val Internacional Sete Sóis Sete
Luas a Alfândega da Fé. A inicia va que decorre em 30
cidades de 11 países do mundo lusófono e mediterrânico
e chega à sede do concelho com a companhia Les P´Tits
Bras.
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Trata-se de um espetáculo de circo acrobá co, aéreo e
humorís co oriundo de França. A 9 de setembro o Largo
de S.Sebas ão, palco privilegiado deste Fes val em Alfân-
dega da Fé, recebe os sons de Malta com os Tribali Music.

Dois espetáculos que vão ao encontro da filosofia
do Sete Sóis. O fes val, que já conta com 24 edições,
promove o intercâmbio cultural entre países e defende
a mobilidade de ar stas por esta rede de países, privile-
giando as periferias em detrimento de grandes centros
urbanos. Alfândega da Fé integra este movimento
cultural há cinco anos.

A edição deste ano dos Sete Sóis Sete Luas foi ap-
resentada em Lisboa num ambiente que valorizou a
promoção e divulgação das localidades aderentes e
ar stas par cipantes. Alfândega da Fé fez-se representar
e aproveitou o momento para dar a conhecer um dos
produtos que se tem vindo afirmar como a imagem de
marca do concelho: as cerejas.
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“Não me deixem cair”. Autarca de Mirandela ex-
ige solução para a estação de caminho-de-ferro da
cidade (2016-07-28 21:20)

Uma faixa colocada na fachada principal da estação
de caminho-de-ferro de Mirandela com o slogan “Não
me deixem cair” é bem elucida va sobre o estado
de degradação a que chegou aquela infraestrutura
ferroviária, cuja posse e administração pertence a
empresas tuteladas pelo estado português.

[1]

“Não me deixem cair”. Autarca de Mirandela exige
solução para a estação de caminho-de-ferro da cidade
Um processo evolu vo de desinves mento na linha do
Tua que se arrasta há mais de 20 anos votou a estação
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ferroviária de Mirandela a um absoluto estado abandono,
o que levou o presidente da Câmara Municipal, António
Branco, a alertar para os riscos de desmoronamento da
an ga estação do comboio da cidade.
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O equipamento encontra-se numa zona central da
organização urbana de Mirandela, possuindo imensas
potencialidades para aproveitamentos diversos, mas um
conjunto de obstáculos têm tornado inviável qualquer
projeto de valorização e aproveitamento económico
daquele edi cio.

O autarca é perentório quanto à sua posição, tendo
referido à Agência Lusa que a câmara municipal está
disponível para adquirir o imóvel. "Estamos dispostos a
pagá-lo, é preciso é que alguém se decida em relação
a esta situação, porque a estação um dia destes cai e
depois, nessa altura, quando cair, eu quero saber a quem
é que é assacada a responsabilidade, porque a nós pouco
nos interessa quem é o proprietário, nós queremos é uma
solução para o edi cio. Nós mais não podemos fazer,
além de aceitarmos aquele edi cio, se no-lo quiserem
dar, e intervirmos nele e recuperarmos. Até já nos
propusemos comprá-lo", afirmou o autarca citado pela
Lusa.

Segundo António Branco "a propriedade da estação
nunca ficou muito clarificada: a CP reclamava-a para si
e a REFER reclamava-a também". Pelo meio ainda há a
empresa Infraestruturas de Portugal (IP), para complicar
ainda mais um processo que se tem vindo a arrastar por
demasiado tempo. "Nós só pretendemos que alguém
defina de quem é a estação", disse o autarca.

Esta indefinição sobre o verdadeiro proprietário tem
vindo a repercu r-se no estado de completa degradação
a que chegou o edi cio, que na atualidade apresenta
quase todos os vidros par dos e um processo gradual
que se não for interrompido poderá culminar no seu
desmoronamento.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[3]Consulte a tabela de preços

O autarca de Mirandela afirmou que já fez várias pro-
postas de aquisição da estação à IP. “Nós já fizemos uma
proposta de compra à IP, an ga REFER, e até mais do
que uma vez, basta responderem afirma vamente e nós
arranjaremos soluções diversas para a estação”, disse o
autarca ao Porto Canal.

António Branco garan u que já foram apresentadas,
por parte da autarquia, propostas concretas para
aproveitamento do imóvel, mas ainda ninguém deu
uma resposta. O problema incide agora também na
imagem turís ca da cidade, tanto mais que existe um
projeto de reabilitação turís ca da linha que resulta
do Plano de Mobilidade da Barragem de Foz-Tua e que
poderá, num futuro próximo, trazer turistas para a região,
sendo o ponto de paragem em Mirandela precisamente
na estação de caminho-de-ferro que atualmente está
completamente degradada.

Por isso, António Branco considera que um dos mel-
hores aproveitamentos que poderia ser dado à estação
era transformá-la numa unidade hoteleira para ex-
ploração turís ca, de forma a que aquele edi cio se
transformasse numa marca turís ca da cidade e atraísse
turistas à região.
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Mas que cabeça! (2016-07-29 07:29)

| Hélio Bernardo Lopes | Lá terminou o trabalho da
comissão de inquérito parlamentar ao caso BANIF,
apenas com os votos contra do PSD. Tinha de ser. O
próprio CDS/PP esteve muito acima desta tomada de
posição do PSD por mera joga na polí co-par dária,
abstendo-se e tendo mesmo dado contribuições para
o resultado final do referido trabalho, coisa que o PSD,
como seria já de esperar, não fez. Nunca o faria.

Infelizmente, esta a tude de mera chicana polí ca
do PSD surgiu depois da recente decisão da Comissão
Europeia, no sen do de não aplicar sanções a Portugal e
Espanha. É caso para que se possa dizer: mas que cabeça,
a da nossa Direita, que sonhou forte e desabridamente
com tais sanções! Que cabeça!!

Sabe-se agora que o Ministro das Finanças da Ale-
manha tratou, logo na manhã da decisão final, de pedir –
ordenar, claro – aos seus amigos comissários de Estados
com Governos de Direita que não aplicassem sanções a
Espanha, porque esta poderia, naturalmente, ver dificul-
tada a formação do novo Governo de Direita. Portugal,
como sempre se soube, foi à boleia deste caso espanhol.

Por tudo isto, achei estranhas as palavras do Presi-
dente Marcelo Rebelo de Sousa ao redor dos vencedores
com esta decisão. Ganhou a União Europeia? Mas como
se esta está hoje pelas horas da amargura ao nível da
generalidade dos povos europeus?! Ganhou a nossa
atual oposição? Mas como se esta jogou sempre o jogo
do pau de dois bicos, colocando-se incondicionalmente
do lado da autoridades europeias?!

De facto, foi uma grande vitória do Governo de An-
tónio Costa, embora não apenas por lhe assis r razão,

também porque a mesma derivou dos interesses alemães
em não criar complicações na possível feitura do novo
Governo de Espanha. Simplesmente, o Governo de
António Costa ainda terá que levar de vencida a nossa
oposição, a nossa grande comunicação social e os grandes
interesses europeus, desde há muito capitaneados pela
Alemanha. Até o FMI nos veio agora dizer que a Troika,
afinal, atuou mal. Uma gentalha que brinca assim com a
vida e a felicidade dos povos.

Foi por infelizes brincadeiras deste po, até mesmo
mui ssimo piores, que se chegou às ações terroristas
que vêm tendo lugar por todo o mundo. E como há dias
expliquei, aí estão já os nossos concidadãos católicos a
tentarem aproveitar o comboio, como sempre em nome
da falta de fé e de valores. Como se no tempo da fé e
dos valores – os agora brandidos – Lisboa não vesse
sido sacudida por ataques terroristas diversos! E quem
diz Lisboa, diz Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido,
etc.. O que há agora de novo é o surgimento de guerras
onde exis a paz. Guerras criadas pelo Ocidente, como
as que veram lugar no Norte de África e na Síria. E
tudo, sempre, por mo vos geopolí cos, onde o religioso
sempre está presente como um instrumento de guerra.

Pois, se fossem a falta de fé e de valores, os crimi-
nosos não teriam atacado uma igreja, assassinando o
pároco e ferindo uma freira. Estavam ali a fé e os valores,
mas não evitaram o atentado. E a razão é tão simples
como a que explica os atentados dos anos sessenta,
tempo em que exis am Deus, Pátria e Família. Um
vergonhoso oportunismo de raiz religiosa.

A falta de valores dos nossos dias tem uma causa,
que foi a ontem referida por Henrique Pinto: o triunfo
do neoliberalismo. A verdade, porém, é que os represen-
tantes da nossa Direita nunca referem esta eviden ssima
realidade. Esses nossos concidadãos nunca salientam
as verdadeiras causas das guerras que vêm decorrendo
nos países de religião islâmica. Nunca referem que tem
sido através da Turquia que o petróleo que mantém o
poder militar do Estado Islâmico foi sendo vendido para
todo o mundo, incluindo o Ocidente. O primeiro que tal
referiu, e para mais de sessenta países, foi Vladimir Pu n.
Conclusão: passaram a chamar-lhe malandrão, surgiu o
doping dos atletas russos, o caso da FIFA, etc.. E do que
está a passar-se na Turquia, bom, nem palavra ocidental
ou papal.

Chega-se ao cúmulo de apontar a retoma da pena
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de morte como um limite final das negociações para a
entrada na famigerada União Europeia, quando esse
anúncio da pena de morte não passa de mero bluff de Er-
dogan, sabedor da falta de qualidade e de tato polí co da
generalidade dos polí cos ocidentais, incluindo Obama,
que quase nada realizou do que prometera. Até Luís
Costa Ribas ontem reconheceu que o sonho americano
terminou, porque quem nasce rico nos Estados Unidos
morre rico e quem nasce pobre morre pobre. Ou na
prisão ou no cemitério, se for preto. E já agora, convém
não esquecer o regresso do racismo com a presidência de
Barack Obama, e logo ao nível da polícia, um verdadeiro
Estado dentro do Estado plutocrá co que são os Estados
Unidos.

Por fim, uma ideia de Eduardo Marçal Grilo, na RTP
3 ontem: os jornalistas devem autorregular-se melhor,
que é, no fundo, uma outra maneira de trazer a censura,
mas pela mão dos próprios jornalistas. Sem espanto,
eis que Ana Lourenço, já mesmo no final, nos expôs
que exis a um filme do crime da paróquia, mas que os
jornalistas se haviam comprome do a não divulgar. Uma
história que logo me trouxe ao pensamento a célebre his-
torieta da bandeira pisada por Mário Sares em Londres.
Quando perguntei a certo tenente-coronel se nha visto
essa fotografia, respondeu-me que não, porque o Soares

nha mandado destruir todas!! Desatando a rir, lá lhe
expliquei que tal deitava por terra tudo que se conhece
da ciência, sendo, obje vamente, um acontecimento
impossível. E assim se dá com o tal filme da igreja,
porque, a exis r, sempre teria de surgir em algum lado.
Ou não é verdade? Claro que é!

Enfim, está-se a caminho de uma nova ditadura, su-
portada no domínio confessional, para tal usando o
perigo da falta de fé e de valores. Mas sempre com a dita
democracia... E há sempre quem vá nesta historieta.
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Leque dinamiza Férias de Turismo Rural Terapêu co
a pensar nos Cuidadores Informais (2016-07-29 08:27)

A Associação Leque dinamiza resposta única no país:
um Centro de Férias de Turismo Rural para pessoas com
deficiência, a pensar nos seus cuidadores.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/leque16.html
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Este Centro foi pensado para permi r que as famílias e
cuidadores informais de pessoas com deficiência ou inca-
pacidade, possam, algumas pela primeira vez, ir de férias.
“Em Portugal existem milhares de cuidadores informais à
beira da exaustão, pelo cansaço e stress acumulado pelo
cuidado prestado diariamente a filhos/as ou familiares
com algum po de deficiência ou incapacidade”, reforça
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Celmira Macedo, Fundadora da Associação Leque, “mo-
vo pelo qual, este po de resposta deva ser valorizada

quer pela sociedade civil quer pelos responsáveis pela
gestão de respostas sociais a nível nacional”

De 31 de Julho a 14 de Agosto, o Ecopark do Azibo
(Macedo de Cavaleiros), é o palco escolhido para o
Projeto, conseguindo proporcionar-se assim aos frequen-
tadores diversas a vidades terapêu cas e de lazer em
contexto rural. Uma equipa de 30 profissionais especial-
izados e formados na área da deficiência, voluntários
e parceiros da comunidade regional, dinamizam essas
a vidades.

Rumo ao interior norte deslocam-se este ano 22 pessoas
(crianças, jovens e adultos), com diferentes níveis de
funcionalidade de todo o país, sobretudo oriundas dos
grandes centros urbanos de Lisboa e Porto, para 15 dias
de diversão e terapias intensivas em ambiente rural.

“Quanto aos cuidadores, da informação que dispo-
mos, sabemos que muitos aproveitam para ir férias
para o estrangeiro, visitar familiares ou simplesmente
fazer as férias român cas com o esposo/a há muito
negligenciadas”, termina Celmira Macedo.

A especialista reforça ainda que “diversos estudos
nacionais e internacionais demostram uma correlação
posi va entre a qualidade de vida dos cuidadores infor-
mais e a quan dade e qualidade de bens e serviços que
recebem na sua a vidade de cuidadores. E entre esses
serviços os de ócio e lazer são determinantes no seu
bem-estar”.
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O projeto conta com a parceria da Associação Cuidadores
– Melhorar a vida de quem cuida, cujo obje vo é replicar
o modelo do parceiro Carers Trust, a maior en dade
de apoio a cuidadores informais, com mais de 30 ex-
periência no Reino Unido. É de salientar que as duas
Associações,Leque e Cuidadores, irão proceder à realiza-

ção do primeiro estudo em Portugal sobre a qualidade
de vida dos cuidadores informais.

O projeto é apoiado pelo Ins tuto Nacional para a
Reabilitação e conta com o apoio de diversas en dades
como o Ecopark Azibo (instalações e a vidades de Paddle
no Azibo para sessões de Reiki; canoagem de reabili-
tação e relaxamento; EuroParques (Viagem de Barco
pelo Douro e Terapia com Patos); Quinta de Alvazinhos
(Asinoteraia e Hipoterpia); Parque Aquá co (Aqua Fixe).
O Apoio no transporte é assegurado pela Autarquia de
Alfândega da Fé.
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Amanhã há Red Burros no céu de Mogadouro
(2016-07-29 08:35)

As aeronaves regressam aos céus de Mogadouro já no
próximo sábado, 30 de julho, para a sé ma edição do
Red Burros Fly-in.

797

http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/leque16.html
http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/leque16.html
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


A fama e reconhecimento deste evento são cada vez
maiores e prova disso foi a presença, em 2015, do
Exército e da Força Aérea Portuguesa que se repetem
nesta edição de 2016.
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O lançamento de paraquedistas da equipa militar "Fal-
cões Negros", do Exército Português e a passagem dos
F-16 da Força Aérea Portuguesa prometem ser alguns
dos momentos altos do Red Burros 2016.

Quem também vai marcar presença é uma delegação
angolana, com representantes do Turismo, da Força
Aérea e do Governo angolanos, bem como da TAAG
Linhas Aéreas de Angola, já que o modelo do Fes val
Aéreo de Mogadouro deverá ser exportado para Angola
já no próximo ano, com a realização do Red Burros Angola
2017.

O Red Burros acontece no Aeródromo Municipal de
Mogadouro que além deste evento tem uma a vidade
muito intensa. O centro internacional de voo à vela
de Mogadouro foi criado em 2006 com o obje vo de
promover a formação de pilotos e a prá ca de voo à vela.

O Red Burros fly-in 2016 começa às 14H, no Aeró-
dromo Municipal de Mogadouro.
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Volta a Portugal Santander To a entrega duas bici-
cletas de fisioterapia às Misericórdias de Montale-
gre e Macedo de Cavaleiros (2016-07-29 13:21)

A Volta a Portugal Santander To a arrancou ontem
e termina a 7 de agosto. O Santander To a é, pela
primeira vez na sua história, o patrocinador principal
do evento e o líder da prova irá envergar a Camisola
Amarela Santander To a. No âmbito de um protocolo
assinado recentemente que visa apoiar a população
sénior, serão entregues amanhã, na terceira etapa da
Volta, duas bicicletas de fisioterapia às Santas Casas da
Misericórdia de Montalegre e de Macedo de Cavaleiros
no stand do Santander To a na Feira da Animação.
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A Volta a Portugal proporciona ação inovadora e dire-
cionada para a população sénior com entrega de 72
bicicletas de fisioterapia em 2016 e 2017. Duas bicicletas
entregues na etapa de amanhã, 30 de Julho.

Até 7 de Agosto, o Santander To a entregará duas
bicicletas de fisioterapia por dia ao longo das várias
etapas da Volta a Portugal Santander To a.

Na terceira etapa, que é corrida amanhã, 30 de Julho,
será entregue uma bicicleta à Santa Casa da Misericórdia
de Montalegre e outra à Santa Casa da Misericórdia de
Macedo de Cavaleiros. As entregas serão feitas no stand

do Santander To a na Feira de Animação, na par da às
11h45 e, na chegada, às 15h30.

Esta ação inovadora resulta da assinatura de um
protocolo entre o Banco, a União das Misericórdias Por-
tuguesas e a Podium Events de apoio à população sénior,
que prevê a entrega de 72 bicicletas de fisioterapia du-
rante a Volta de 2016 e 2017. Este acordo vai beneficiar
um total de 3500 idosos/ano utentes das Santas Casas e
da própria União das Misericórdias Portuguesas.

O Santander To a é, pela primeira vez na sua história, o
patrocinador principal do evento e o líder da prova irá
envergar a Camisola Amarela Santander To a.
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Rui Vinhas ganha camisola amarela em Macedo de
Cavaleiros (2016-07-30 17:10)

Uma etapa empolgante e muito disputada é o que se
poderá dizer desta terceira etapa que terminou hoje
em Macedo de Cavaleiros com alterações significa vas
na classificação individual da 78.ª edição da Volta a
Portugal em Bicicleta.

William Clarke vence terceira etapa em Macedo de Cav-
aleiros A etapa foi ganha pelo australiano William Clarke,
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mas o ciclista do dia foi Rui Vinhas, atleta do Futebol
Clube do Porto, que passa a ves r a camisola amarela
com mais de 3 minutos e 13 segundos de vantagem sobre
o mais direto perseguidor, Daniel Mestre, corredor da
equipa da Efapel.
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Clarke bateu o italiano Marco Frappor (Androni Giocat-
toli), seu companheiro de fuga num sprint final já dentro
da cidade de Macedo de Cavaleiros e muito próximo
da meta, completando os 158,9 quilómetros da etapa
iniciada em Montalegre.

Ao todo, o ciclista da Austrália gastou 3:49.50 horas,
cortando a meta 54 segundos antes de um sexteto em
que vinha integrado Rui Vinhas, oitavo a terminar e novo
camisola amarela. O grupo dos favoritos, no qual seguia
Daniel Mestre, chegou passados 4.45 minutos.

Rui Vinhas é agora o líder da 78.ª edição da Volta a
Portugal com 3.13 minutos de vantagem sobre Daniel
Mestre, segundo classificado, e com 3.14 em relação a
José Gonçalves (Caja Rural), terceiro.

Amanhã, a quarta etapa, com 191,9 quilómetros,
liga Bragança ao alto da Senhora da Graça, em Mondim
de Basto, com uma contagem de montanha de primeira
categoria.
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Renasce a esperança à direita (2016-08-01 07:30)

| Hélio Bernardo Lopes | Como no-lo diz certo ditado
popular digno de registo, não há mal que dure sempre,
nem bem que nunca acabe. Um ditado que bem pode
aplicar-se, com grande propriedade, à recente decisão
da Comissão Europeia de não impor sanções a Portugal
e Espanha.

Como pude escrever, esta decisão cons tuiu-se numa
grande cabeça para a Direita portuguesa, que tudo foi
fazendo para potenciar o cas go da Comissão Europeia
sobre a generalidade dos portugueses, ainda hoje a viver
grandes dificuldades derivadas da polí ca da anterior
Maioria-Governo-Presidente.

Ora, as recentes palavras de ressabiamento do alemão
Günhter Oe nger, Comissário Europeu para a Econo-
mia Digital, terão cons tuído uma enorme retoma da
esperança da nossa desumana e desgraçada Direita,
que sempre sonhou com a criação de pobreza junto da
generalidade dos portugueses, vendendo a riqueza do
País a pataco e deixando aos que a viessem a suceder um
terrível espólio de dificuldades. Dificuldades próprias e
dificuldades agora criadas pelos seus amigos da Direita
Alemã.

Diz agora o tal Günhter Oe nger, em entrevista à
Der Spiegel, que Portugal e Espanha devem pôr em or-
dem, com urgência, as contas públicas, caso não queiram
colocar em risco as transferências de milhões de euros
dos fundos estruturais. E logo salienta que a Comissão
Europeia – a Alemanha, portanto – tem uma segunda
opção, porque a ameaça de corte nos fundos estruturais
do orçamento europeu é séria. Imagina-se a alegria
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da nossa Direita, que por aqui consegue agora sen r
alguma retoma da esperança de ver os portugueses
serem a ngidos por novas punições empobrecedoras.

Quando se ouvem aqui as palavras ameaçadoras do
tal Günhter Oe nger, de que se Portugal não cumprir
as recomendações e os obje vos orçamentais estabele-
cidos, pode levar um corte nos fundos estruturais que
recebe, imagina-se facilmente a alegria dos polí cos
da nossa Direita, sempre sonhando com o regresso ao
poder e com a plena implantação de uma organização
social suportada na pobreza muito geral dos portugueses,
apenas com uma ínfima minoria de ricações.

Termino com esta pergunta: como pode Portugal
con nuar a deixar-se destruir por uma dita União Eu-
ropeia, onde quem realmente manda são alemães que
mostram um completo desprezo pela História de Portugal
e pela sua soberania? Até quando teremos de con nuar
a manter-nos numa estrutura que já não congrega o
apoio da generalidade dos portugueses e dos povos
europeus?
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Livros para o verão (2016-08-01 08:44)

O “Verão”, a que alguns chamam a “silly season”, não
tem necessariamente de ser um tempo morto para os
miolos. Assim como não se deixa o corpo sem alimento,
também não se deve deixar o espírito sem alimento ou
com mau alimento (como a chamada literatura “light”).

No Verão, quando os horários são mais relaxados e o
nosso ambiente eventualmente muda, é o tempo para
pôr as leituras em dia, incluindo as leituras mais exigentes
que foram por falta de tempo postergadas.

Proponho como leituras de Verão seis livros de di-
vulgação cien fica publicados recentemente entre nós,
três de autores portugueses e três traduções. Não
são leituras pesadas, mas também não são livros para
consumir rapidamente. São livros para desfrutar devagar,
para que regressemos de férias com mentes mais abertas.
A ordem é a do apelido do autor.
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- Jorge Dias de Deus, “Ciência Cosmológica”, Gradiva
Esta úl mo número da colecção “Ciência Aberta” da
Gradiva tem como sub tulo três interrogações fun-
damentais do ser humano: “De onde vimos? Onde
estamos? Para onde vamos?”. Estas são pra camente
as mesmas interrogações que dão tulo a um quadro
do pintor Paul Gauguin, uma grande obra inspirada
no Tai , realizada em 1897, numa situação de grande
angús a pessoal (no final Gauguin tentou suicidar-se).
Tentando explicar como a humanidade tem progredido
nas respostas a estas magnas questões, o sico Dias de
Deus, autor de outros livros da colecção “Ciência Aberta”,
apresenta uma história da ciência cosmológica desde a
An guidade (quando ela se confundia com o filosofia e
a mitologia) até aos nossos dias (quando, fundada na
matemá ca e na observação, ela ganhou uma forte base
empírica). É um relato, escrito com rigor mas acessível,
da evolução do nosso conhecimento do cosmos, desde
as histórias an gas dos deuses até à teoria do Big Bang.

- Jordan Ellenberg, “Como não errar”, Marcador.

O autor é um matemá co norte-americano, professor
na Universidade de Wiscosin-Madison, que costuma
escrever sobre a sua disciplina para a grande imprensa
norte-americana. Neste livro, llenberg comunica a sua
paixão pela matemá ca de uma forma asssaz ca vante,
num texto onde as histórias e o humor ingredientes
fundamentais. O subítulo transmite a intenção do
autor: “O poder do pensamento matemá co no dia a
dia”. A matemá ca não é uma disciplina afastada da
realidade, como alguns pensam, mas sim uma maneira
de olhar para a realidade, que nos pode ajudar no nosso
permanente confronto com ela: De posse de matemá ca
é mais di cil deixar-mo-nos enganar.

- Walter Lewin (com Warren Goldstein), “A Paixão da
Física”, Gradiva
O primeiro autor é um sico norte-americano, professor
jubilado do famoso MIT, que, para além de uma longa
carreira no estudo dos raios X que nos chegam do espaço
exterior, ficou mundialmente conhecido pelas suas
aulas diver das, que ganharam uma audiência mundial
graças ao Youtube. Como mostra a capa e o leitor
poderá verificar facilmente an Internet, para exemplificar
as leis do pêndulo, o Prof. Lewin faz ele próprio de
badalo do pêndulo, pendurando-se num grande cabo e
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balançando-de diante dos seus alunos. O livro conta a
história da sua vida (é comovente a sua fuga aos nazis na
na va Holanda) e conduz o leitor por uma “viagem pelos
prodígios da sica”, que vão do arco-íris cujas cores nos
encantam aos buracos negros que nos deixam perplexos.

- Leonard Mlodinow, “De Primatas a Astronautas”,
Marcador.
Se o livro de Lewin é recomendado por Bill Gates, este
é recomendado por Stephen Hawking, que foi parceiro
do autor na autoria de dois outros livros publicados
pela Gradiva na “Ciência Aberta”: “O Grande Desígnio”
e “Brevíssima História do Tempo”. Mlodinow, sico e
escritor norte-americano descendente tal como Lewin
de judeus perseguidos pelos nazis, é ainda autor de
obras traduzidas em português como “Subliminar”
(na Marcador, sobre processos mentais), “O Passeio
do Bêbado” (na Bizâncio, sobre o acaso) e “Guerra
entre Dois Mundos” (na Estrela Polar, diálogo sobre
espiritualidade com Deepak Chopra). O seu livro mais
recdente é um excelente resumo da gistória da civiliza-
ção, enfa zando o poderoso papel da ciência e da técnica.

- Luís Moniz Pereira, “A Máquina Iluminada, Cog-
nição e Computação”, Fronteira do Caos.
O autor, professor jubilado da Universidade Nova de
Lisboa dis nguido com vários prémios, é um dos maiores
especialistas nacionais sobre inteligência ar ficial. Este
livro é uma sua reflexão para o grande público sobre
cognição e computação, quer dizer sobre a possibilidade
de os computadores poderem imitar os seres humanos
conseguindo aquilo que se chama “conhecer”. Questões
que, neste mundo inundado por computadores e robôs,
nos inquietam (existe “consciência” ar ficial? Exis rá
uma “é ca ar ficial”?) são abordadas por Moniz Pereira.
Até onde poderão ir as máquinas que criámos? Poderão
um dia as criaturas escapar ao criadores?
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- Natália Bebiano da Providência, “A Matemá ca e os
seus Labirintos”, Gradiva.

Professora de Matemá ca da Universidade de Coimbra,
a autora, que também é historiadora de ciência e autora
de vários livros de ficção, ensaia nesta obra uma excursão
diversificada com numerosos exemplos (com ilustrações
numa edição graficamente muito atraente) pela esté ca
da matemá ca: Começa com questões da literatura
(a matemá ca em Fernando Pessoa e em Jorge Luís
Borges e a aversão à matemá ca em José Saramago e
em Gabriel Garcia Marques), passa para o diálogo entre
a matemá ca e as artes visuais, para a ín ma relação
entre a matemá ca e a música e fecha com o contacto
entre a matemá ca, em par cular a lógica, e a filosofia.
Uma delícia para a os olhos e para a mente. Boas leituras
es vais!

Carlos Fiolhais

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Trinta Localidades espanholas e portuguesas da
Raia par cipam no Encontro Internacional em
torno da cultura e das artes cénicas (2016-08-01 08:45)

No sábado passado, dia 30 de julho, celebra-se em
Pereña de la Ribera o III Encontro luso-espanhol de
Seniores, integrando também o II Certame de teatro
“Ar stas da Fronteira”.
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Foto: Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial
Duero-Dour A par r das 10h00 os quase 1.000 seniores
inscritos para par cipar neste encontro internacional
puderam desfrutar das 15 representações de teatro,
folclore, música e danças.

Nesta edição par cipam seniores procedentes de
trinta localidades, de Espanha e Portugal, todas elas
pertencentes ao Agrupamento Europeu de Cooperação
Territorial Duero-Douro (AECT DUERO-DOURO).
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O Duero-Douro organiza este encontro internacional com
o obje vo de potenciar as relações entre as comunidades
do seu território, no âmbito do seu obje vo do coesão
territorial e de oportunidades par lhadas por todos os
habitantes desta área de fronteira.

Este ano o encontro teve lugar em Pereña de la Rib-
era, onde foram preparados dois cenários simultâneos
para as diferentes atuações. As peças de teatro foram
encenadas no auditório municipal e as atuações folclore,
música e dança apresentadas no Frontão Municipal.

A jornada contou ainda com uma “Gran Paella Pop-
ular” oferecida aos par cipantes, que sem dúvida, com o
intuito de ajudar ao fortalecimento de laços e relações.

As várias atuações decorreram em con nuo e sem

interrupção durante todo o dia, tendo sido protago-
nizadas pelos grupos par cipantes, cons tuídos por
colec vos informais, ar stas amadores e Universidades
Seniores das aldeias e dos nossos concelhos que inte-
gram o agrupamento, e que começaram a ensaiar as
suas apresentações há alguns meses, na expecta va da
atuação pública neste encontro internacional.

A jornada foi coroada com a atuação dos pauliteiros
de Miranda do Douro, grupo que encerrou este Encontro
Internacional de povos e culturas.
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O diretor do Agrupamento AECT Duero–Douro, José
Luis Pascual, sublinhou o sucesso deste encontro que
descreveu como “um autên co espetáculo. Hoje congreg-
amos na nossa terra 21 atuações entre teatro, folclore,
música e canto. Chamo a atenção pra o facto de terem
estado presentes cerca de um milhar de pessoas que
demonstram que os nossos povos estão vivos”, disse o
responsável citado pelo jornal local Salamanca al día.

Pelas 20:00 horas o certame foi encerrado com o re-
gresso de dezenas de autocarros, levando com eles os
seniores às aldeias de inde eram provenientes.

Este Encontro Internacional, organizado pelo AECT
Duero-Douro, contou com a colaboração do Ayun-
tamiento de Pereña de la Ribera, cujo empenho e
colaboração tornaram possível a realização de um evento
desta envergadura.
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Maria, de Alfândega da Fé, venceu ontem o "Mas-
terchef Júnior" da TVI (2016-08-01 13:36)

A jovem Maria, de 12 anos de idade, de Alfândega da
Fé, venceu ontem a primeira edição do "Masterchef
Júnior" da TVI. Agora, a Maria vai viajar para Madrid
para receber um curso de formação, mas antes disso vai
fazer um cruzeiro.

Maria, concorrente de Alfândega da Fé Depois de um
menu completo e de dez semanas de programa, os
jurados chegaram a uma conclusão e a um veredito na
noite de ontem. Maria foi a grande vencedora, devido
à sua postura, personalidade e claro, ao imenso talento
que possuí.
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O programa que procura os grandes talentos dos pe-
quenos magos da cozinha, acabou ontem com a justa
vitória da jovem concorrente transmontana. Maria foi a
vencedora, numa renhida disputa com outras crianças ao
longo de 10 semanas consecu vas.

A concorrente de Alfândega da Fé disputou a final
ao lado de José Mata e acabou por vencer com uma
entrada de guacamole com tártaro de salmão, um prato
principal de arroz de limão com lulas grelhadas e, para
sobremesa, um cheesecake de frutos vermelhos.
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Misericórdia de Bragança recebeu bicicleta de fi-
sioterapia (2016-08-01 14:38)

Na 78º Volta a Portugal em Bicicleta, a Santa Casa da
Misericórdia de Bragança recebeu uma bicicleta de
fisioterapia.

Eleutério Alves (2º à dir) com elementos do Santander
To a Esta oferta é o resultado de uma parceria entre a
União das Misericórdias Portuguesas e o Santander To a
que pretendem assim, promover es los de vida saudável
junto da população sénior das Misericórdias por onde
passa a prova.
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O provedor da Misericórdia de Bragança, Eleutério
Alves, mostrou-se agradecido pela ins tuição ter sido
comtemplada com este equipamento “que vem reforçar
o trabalho que a Santa Casa faz no trabalho na área da
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saúde, seja nos lares, deficiência ou Cuidados Con nua-
dos”, referiu.

A entrega do equipamento aconteceu minutos antes do
início da prova par r do centro da cidade de Bragança,
este domingo, dia 31 de julho.

Este protocolo prevê a entrega de 36 bicicletas de
fisioterapia à população residente nas localidades das
11 etapas da Volta a Portugal em Bicicleta em nome da
coesão social e do envelhecimento a vo.

Eugénia Pires
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Museu de Arte Sacra com exposição de Ex-votos em
agosto (2016-08-01 15:25)

São testemunhos de fé, símbolos de devoção e de
esperança. Chamam-se “Ex-votos” às oferendas dadas
pelo fiel ao santo de devoção, como sinal de agradec-
imento ou renovação de promessa. Muitos assumem
uma expressão ar s ca, a apreciar por todos, e que o
Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros congrega,
em agosto, em duas exposições: “Imagens de Fé” da
Diocese de Portalegre-Castelo Branco e os Ex-Votos do
Santo Ambrósio.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/expoartesacra16.html
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“Imagens de Fé” surgem do trabalho de proteção e divul-
gação do património da Diocese de Portalegre-Castelo
Branco. O Presidente da Comissão de Bens Culturais
da Igreja da Diocese, Pe. Francisco Valente, destaca a
importância deste património e das telas que compõem
a exposição, por serem a “expressão, não só de exper-
iências religiosas, como da vivência de uma época, a sua
inserção cronológica no tempo e no espaço, permi ndo
traçar não só uma geografia da própria fé, como do
quo diano e da vida das pessoas”.

Congregando pinturas de um tempo cronológico en-
tre o séc. XVIII e meados do séc. XX, “Imagens de Fé”
congrega 4 núcleos: Muitos padecimentos – “são as
doenças o mo vo maior porque as pessoas recorrem
ao transcendente para encontrar respostas”; Feridos
na Terra – “retratando o mundo do trabalho”; Perigos
em Mar – “narra vas de acontecimentos com o auxílio
divino nas diferentes travessias, no mar ou nos rios, e
que encontraram resposta”; Animais – “pela importância
que os mesmos assumiam, não só para sustento, como
pela enorme ajuda no trabalho do campo”.

Esta exposição começa em Macedo de Cavaleiros
uma i nerância pelo país e Espanha. O início por esta
cidade dá-se “pelas afinidades da região transmontana
com o Alentejo e as Beiras, não só ao nível da geografia
e da própria paisagem em certos aspetos, como pelas
experiências humanas que encontram muitas semel-
hanças”, jus ficou o clérigo.

Ex-Votos de Santo Ambrósio
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O Vereador da Câmara Municipal, Rui Costa, classificou
como um “privilégio” o acolhimento da exposição “Im-
agens de Fé”. “Recebemos a sugestão pelo Museu da
Presidência, que aceitamos, e que aproveitamos para
associar um pouco do património que temos no nosso
concelho, que é tanto”, explicou.

O Santo Ambrósio, maior romaria de verão no con-

celho, é detentor de uma variada coleção de Ex-Votos.
“Tivemos a oportunidade de rar daqueles baús todas
estas ofertas que são feitas, representadas em peças de
ourivesaria, vestuário ou cera. São uma demonstração
de fé e que poderá suscitar alguma iden ficação em
muitos dos nossos visitantes.”

A romaria do Santo Ambrósio decorre no penúl mo
fim-de-semana de agosto e os visitantes de Macedo de
Cavaleiros têm um novo mo vo de visita no Museu de
Arte Sacra.

As duas exposições abriram ao público na úl ma
sexta-feira, com a presença, entre outros, do Presidente
da Câmara Municipal, do Diretor do Museu da Presidên-
cia, da Diretora do Museu Abade de Baçal, do Presidente
da Comissão de Bens Culturais da Igreja da Diocese
de Portalegre-Castelo Branco e do Pároco da Unidade
Pastoral de Santo Ambrósio.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da C.M.
Macedo de Cavaleiros
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A visita de Francisco à Polónia (2016-08-02 07:51)

|Hélio Bernardo Lopes| Terminou a visita do Papa Fran-
cisco à Polónia, naturalmente com um êxito pastoral
seguro. E acompanhei, embora medianamente, esta
sua visita, ficando a par da respe va trajetória. Como
usualmente, tenho aqui de referir o que penso ter sido
uma lacuna, enferma de alguma inoportunidade.

Há muito pouco tempo, Francisco visitou a Arménia, e foi
com grande sa sfação que lhe ouvi uma referência forte
e clara ao genocídio de perto de um milhão arménios às
mãos dos militares turcos. Fiquei naturalmente sa sfeito,
porque a voz de um Papa, nestas circunstâncias, ajuda ao
recuo do esquecimento histórico-geracional.

Ora, desta vez, tendo o Papa Francisco visitado e
orado em Aushwitz, faltou uma referência ao massacre
perpetrado por polacos católicos e nazis em Varsóvia,
quando incendiaram certa catedral em cujo interior
se haviam refugiado mais de um milhar de judeus de
todas as idades e géneros. E é bom não esquecer o
modo colaboracionista que os polacos rapidamente
adotaram logo após a invasão nazi, ato que pôs em
marcha a Segunda Guerra Mundial. Acontece que só
pôde chegar-se a esta realidade em virtude da a tude
tolerante e lenta da França e do Reino Unido, que tudo
foram aceitando a Hitler e ao seu bando nazi e criminoso.
Sempre o Ocidente esperou que a loucura de Adolfo
Hitler projetasse a Alemanha contra a União Sovié ca de
então, mas essa tá ca saldou-se no desastre que depois
se viu e tão bem se conhece.

A este propósito, e até em face do que já hoje pode
voltar a ver-se, cito aqui uma passagem do CURSO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, do académico José Adelino

Maltez, publicado pela Principia, na sua página 82: Uma
dessas obsidiantes divisões do mundo, também ditas
fraturas, ou clivagens, prende-se com o chamado conflito
Oeste/Leste, com essa perspe va consolidada durante
uma chamada Guerra Fria, durante a qual se teria oposto
o mundo livre ao dito comunismo, mas se retomou uma
mais an ga dicotomia Ocidente/Oriente, uma questão
que nunca teve a ver com formas de oposição entre
en dades geográficas, mas sim com disputas entre
formas espirituais nas quais sempre predominou uma
espécie de russofobia. Trata-se, para mim, uma evidência
obje va e indiscu vel, também por mim exposta desde
há muito em escritos meus diversos.

Por tudo isto, tenho pena que o Papa Francisco tenha
deixado de lado o massacre antes referido, ficando-me
a dúvida sobre se referiria, numa sua visita à Croácia, o
genocídio de duzentos mil sérvios ortodoxos por croatas
católicos, alinhados com Hitler e o seu bando nazi e
criminoso, e sob o comando de um bandido da es rpe de
Ante Pavelic, que nunca foi presente a juízo e condenado,
refugiando-se no Va cano durante cerca de dois anos,
acabando por ficar a viver na Espanha de Franco, onde
faleceu sem ser julgado. E também não esqueço o
silêncio do mundo de então, incluindo o de Pio XII, ao re-
dor do que se conhecia sobre os campos de concentração.

Termino com as palavras de um an go professor
meu de Religião e Moral, o padre Manuel Gabriel da
Costa Maia, acabados de sair da aula e já em pleno
corredor: Hélio, nós podemos dizer dos judeus muita
coisa, mas há um dado que tem de reconhecer-se, é que
eles conhecem a sua doutrina, o que não se dá com os
católicos.

Nunca tendo duvidado de tal realidade, e reconhecendo
que o padre Costa Maia era um homem bom e probo, e
muito meu amigo – a inversa também era verdadeira –,
levanta-se-me esta questão: o que pretendia ele dizer
com a expressão “nós podemos dizer dos judeus muita
coisa”? Não tenho, para mim, um ínfimo de dúvida,
compreendendo-a, precisamente, com o silêncio de Pio
XII e da Igreja Católica, com mui raras exceções.
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O céu de agosto de 2016 (2016-08-02 08:12)

Este mês de agosto, picamente de férias para uma boa
parte dos portugueses, terá uma Lua Nova logo no dia 2.
Dois dias depois, um finíssimo crescente da Lua passará
a apenas 3 graus de Vénus e no dia 6, o nosso satélite
estará quase colado ao planeta Júpiter. No dia 10, a Lua
alcançará o quarto crescente.

Fig1: O céu virado a Nordeste, à uma da manhã do
dia 12 de agosto 2016. Na imagem está indicado o
radiante (ponto a par r do qual parecem radiar todos os
meteoros) da chuva de meteoros das Perseidas.(Imagem:
Stellarium/Ricardo Cardoso Reis) Entre a noite de dia 11
e a madrugada de dia 13, fiquem atentos aos meteoros
das Perseidas, em especial depois da Lua se pôr, lá para
a uma da manhã.

O número de meteoros visível nestas “chuvas de es-
trelas” é sempre di cil de prever, mas este ano a previsão
é de um aumento significa vo – durante o pico, podem
mesmo chegar aos 200 meteoros por hora (em céus es-
curos), mais do dobro do que o normal. Isto significa que,
mesmo numa cidade, onde picamente se conseguem
ver apenas cerca de 10 % dos meteoros, será um evento
interessante.
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A par r das 23:00 do dia 11 já se deve notar um aumento
do número de meteoros, mas o máximo está previsto

entre a meia-noite e as 4 da manhã já de dia 12. No
entanto, relembro que as previsões do número de
meteoros, visível no pico destas chuvas, têm uma grande
incerteza.

As Perseidas ocorrem quando a Terra cruza o rasto
de poeiras deixado pela passagem do cometa Swi -
Tu le, o maior objeto celeste conhecido a passar nas
proximidades da Terra (sem ser a Lua, claro). Este cometa,
com um núcleo de 26 km (por comparação, o meteorito
que terá aniquilado os dinossauros teria “apenas” 10
km), passou pela úl ma vez perto do nosso planeta em
1992, e voltará às redondezas lá para 2126.

O mais an go registo das Perseidas chega-nos da
China, e remonta ao ano 36 d.C. Na mitologia grega, as
Perseidas comemoram a altura em que Zeus visitou a
princesa Dánae, com quem teve um filho – o herói Perseu,
o mesmo da constelação de onde parecem originar todos
os meteoros.

Fig2: O céu a Oeste, ao anoitecer do dia 27 de agosto
2016. A conjunção Júpiter/Vénus colocará os dois
planetas a apenas 0,12 graus um do outro. (Imagem:
Stellarium/Ricardo Cardoso Reis) No dia 12, a Lua passará
a 4 graus de Saturno, e no dia 18, o nosso satélite
alcançará a Lua Cheia. Bem rente ao horizonte, e apenas
2 dias depois, Júpiter, que se aproxima rapidamente de
Vénus, passará a 4 graus de Mercúrio. Já no dia 25, a Lua
chegará ao quarto minguante.
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No dia 27, mesmo ao anoitecer, Vénus e Júpiter quase
que se fundem no céu. A sua conjunção (ponto de maior
aproximação) será tão próxima, que a separação entre os
dois astros (cerca de 7 minutos de arco, ou 0,12 graus)
será menor que a espessura de uma moeda de um euro,
à distância de um braço estendido. Por comparação, à
distância do braço estendido, o dedo mindinho ocupa 1
grau, ou o dobro do diâmetro aparente da Lua Cheia.

Apesar destas conjunções muito próximas não serem
algo que aconteça apenas uma vez na vida, ainda assim
são raras o suficiente para valer a pena vê-las.

Boas observações.

Ricardo Cardoso Reis (Planetário do Porto/Ins tuto de
Astro sica e Ciências do Espaço)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Inves gadora da Universidade de Coimbra recebe
financiamento para inovar na Doença de Machado-
Joseph (2016-08-02 08:27)

Liliana Mendonça, inves gadora do Centro de Neu-
rociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade
de Coimbra (UC), acaba de obter um financiamento
de 49 mil euros da Associa on Francaise Contre les
Myopathies (AFM) para estudar o potencial terapêu co
de células estaminais neurais (CEN) na Doença de
Machado-Joseph (DMJ).

Liliana Mendonça O transplante de CEN poderá ser
uma estratégia terapêu ca com potencial de subs tuir
neurónios perdidos e/ou danificados e a var mecanis-
mos de neuroproteção que permitem reduzir a perda
neuronal que é significa va nesta doença neurodegener-
a va.

O estudo pretende demonstrar a possibilidade de
obter CEN específicas do doente, evitando problemas de
rejeição imunológica de células de indivíduos diferentes
e questões é cas associadas a outras fontes de células
estaminais como os embriões humanos.
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O projeto financiado pela ins tuição francesa consiste
na transplantação de CEN em ra nhos (murganhos) com
DMJ para avaliar se desencadeia efeitos benéficos. As
CEN serão ob das através de uma edição do código
gené co das células (reprogramação) da derme (fibrob-
lastos), localizadas na camada intermédia da pele de
doentes com DMJ.

Liliana Mendonça esclarece que «os fibroblastos de
doentes com a DMJ serão reprogramados em células
estaminais pluripotentes induzidas (CEPI), as quais serão
posteriormente “conver das” em CEN. De seguida,
iremos avaliar se a transplantação de CEN no cerebelo
(parte do cérebro responsável pelo equilíbrio e que está
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afetada na DMJ) melhora a performance motora dos
murganhos com DMJ e a neuropatologia.»

«Avaliaremos igualmente se ocorre redução da perda
neuronal e da neuro-inflamação associadas à patologia,
se as células transplantadas possuem a capacidade de se
diferenciarem em neurónios funcionais e, para tal, vamos
avaliar a integração dos neurónios na rede neuronal
do hospedeiro. O projeto contribuirá igualmente para
um melhor conhecimento das CEN derivadas de CEPI»,
sublinha a inves gadora.
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«A aprovação deste projeto por uma agência de finan-
ciamento de renome internacional demonstra que o
trabalho que temos desenvolvido nos úl mos anos
tem qualidade e relevância cien fica. O financiamento
ob do revela a importância deste estudo para o avanço
do conhecimento no campo da neurotransplantação»,
conclui.

A DMJ é uma doença incurável, fatal e hereditária
de grande prevalência nos Açores, sendo caracterizada
pela descoordenação motora, atrofia muscular, rigidez
dos membros, dificuldades na deglu ção, fala e visão,
associadas a um progressivo dano de zonas cerebrais
específicas.

A AFM é uma associação francesa focada em doenças
neuromusculares, composta por profissionais, volun-
tários, doentes e seus familiares. Através da sua direção,
comissão e conselhos cien ficos, a associação avalia
e atribui financiamentos a programas de inves gação
internacionais com qualidade.
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"Há Luz no Sagrado", um espectáculo que ensina
história da arte (2016-08-02 08:44)

Sexta feira, 5 de Agosto, às 22horas, na praça do Mu-
nicípio, em Vila Real, há Luz no Sagrado, uma belíssima
aula de História da Arte ao Ar Livre, pensada para todas
as idades.

Pequenos e graúdos vão espantar-se com maravilhas da
Arte Sacra e do Renascimento, numa viagem no tempo
que recorre a mecanismos de mul média, pirotecnia e
teatro de imagens.
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Com uma banda sonora envolvente, os atores, homens
e mulheres estátua, ves dos de claro, transportam
e rolam pela rua bidons brancos, formando imagens
escultóricas em movimento, nas quais são projetadas
imagens icónicas de arte sacra.

A apresentação tem a assinatura da companhia "Arte-
lier", que conquistou fãs em vários pontos do mundo.
O espectáculo foi pensado para um espaço de ar livre,
recorre a mecanismos de mul média, pirotecnia e de
teatro de imagens para criar uma narra va capaz de ser
acompanhada pelo publico de todas as idades.
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Será mais um espectáculo organizado pela Douro
Genera on no âmbito da Douro Vintage Fest para unir
toda a família num momento de lazer e cultura. A não
perder na praça do Município, em Vila Real.
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O leitor não sabia? (2016-08-03 08:07)

|Hélio Bernardo Lopes| Com grande espanto meu,
foi como num diário deste passado fim-de-semana fui
encontrar esta manchete: aeródromos com controlo
reduzido. Em mui boa medida, nem cheguei a rir, tal
foi o espanto que me acometeu. E isto porque há muito
eu mesmo chamei a atenção para realidades deste po,
envolvendo, precisamente, aeródromos espalhados por
todo o País.

Ao conhecido que me acompanhava, sempre silen-
cioso e sorridente, recordei aquela célebre cena de dois
caças da nossa Força Aérea que, alertados por Espanha,
levantaram voo noturno na procura de certo avião ligeiro,
lá pelos lados do Sabugal, tendo mesmo chegado a ter
contacto visual, mas acabando por perder-lhe o rasto!
Duas realidades obje vamente complementares. Mas
duas realidades a que se impõe adicionar a completa
ineficácia na localização, no terreno, do lugar onde o
referido avião ligeiro acabou por aterrar nas calmas. A

coisa, portanto, deve ter con nuado.

No tema ora no ciado o interessante é que as di-
versas autoridades com poder neste domínio de pronto
vieram esclarecer que a lei está a ser cumprida, mas são
poucos os voos privados a serem fiscalizados, havendo
falta de controlo, que potencia o tráfico, o branquea-
mento e o terrorismo.

E tudo faz crer que depois de caso José Veiga terão
havido ordens para apertar mais o cerco. Nada, portanto,
de prevenir, apenas e supostamente reagir, levantando-
se a questão, perfeitamente natural entre nós, sobre o
tempo de vida eficaz das novas medidas.

É bom recordar os mil e um acidentes com aviões
ligeiros, situações sobre que, de um modo muito geral,
nunca nada acaba por vir a no ciar-se. E também se
podem contar pelos dedos de uma mão os trabalhos de
jornalismo de inves gação sobre todo este tema. Tudo
faz crer que o tema só agora foi levantado por via da vaga
terrorista que vem a ngindo o espaço europeu, depois
de muitos dos seus polí cos terem semeado ventos em
espaços do Islão, cujas tempestades só agora caminham
para um pico intenso e muito geral.

Imaginar, preven vamente, que muitos desses aeró-
dromos podem perfeitamente servir para a grande
criminalidade organizada transnacional é tema de que
nunca se fala, talvez com a exceção deste vosso conci-
dadão que ora escreve, mais uma vez, sobre o tema. E o
leitor: nunca se nha interrogado sobre esta realidade?

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Hidratação e cuidados com o sol são fundamentais
na terceira idade (2016-08-03 08:50)

Numa altura em que as temperaturas altas têm sido
uma constante, o Núcleo de Estudos de Geriatria
(GERMI) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna
(SPMI) recorda que todos os anos as temperaturas
altas são responsáveis pela procura dos serviços de
urgência por parte de muitos idosos. A hidratação e os
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cuidados com o sol não podem ser descurados pelos
mais velhos, entre outras a tudes preven vas que o
GERMI aconselha.

João Gorjão Clara, coordenador do GERMI, defende que
estes conselhos são válidos para todos os idosos mas
em par cular para os doentes crónicos. “Com o tempo
seco e quente podem exacerbar-se, ou ficarem fora
de controlo várias doenças crónicas dos idosos, como
diabetes, doença pulmonar obstru va crónica (DPOC),
hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca”, explica o
especialista em geriatria.
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Cuidado com o sol e as temperaturas elevadas
Em resposta ao calor , antes de sair de casa, os idosos
devem ves r uma roupa clara para evitar a absorção
dos raios solares, u lizar sapatos confortáveis e arejados
com meias de algodão para prevenir o humedecimento
excessivo dos pés. Proteger a cabeça da exposição direta
aos raios solares, u lizando um chapéu de abas largas e
óculos com lentes escurecidas também é recomendado.

Nas partes do corpo que não se encontram protegi-
das pela roupa u lize protetor solar (fator elevado) para
prevenir queimaduras solares, especialmente na cara em
redor do nariz e das orelhas, onde a pele é mais sensível.

A exposição direta ao sol nas horas de maior calor

(das 11h às 16h) deve ser evitada e os banhos ou duches
devem ser tomados com água morna para diminuir
a temperatura do corpo. Na rua, o ideal é caminhar
pela sombra e fazer várias pausas em locais frescos
(clima zados) para não desidratar.

É também fundamental evitar permanecer de pé
durante muito tempo sem caminhar e elevar as pernas
ao sentar para evitar que fiquem inchadas.

O perigo das insolações e do esgotamento por calor
A insolação ou golpe de calor é uma situação grave que
pode causar morte e tem os seguintes sintomas: febre
alta, pele vermelha e sem suor, pulso rápido, dores de
cabeça, tonturas, confusão e perda de consciência.

No caso de o idoso se sen r mal com o calor, dev-
erá procurar um lugar fresco e pedir ajuda médica
através do 112.

Já o esgotamento devido ao calor surge quando há
uma perda excessiva de água através da transpiração.
Esta situação provoca sensação de sede, cansaço, cãibras,
náuseas, vómitos, dores de cabeça e desmaio, frequente-
mente provocado por tensão arterial baixa.

Quer no caso de insolação, quer no de esgotamento,
mesmo pedindo ajuda médica, deve colocar-se a pessoa
num local ven lado e fresco, refrescá-la com panos
húmidos ou salpicos de água fria, elevar as pernas e, em
caso de desmaio, tentar despertá-la.

A importância da hidratação
É muito importante o reforço da hidratação antes, du-
rante e depois do contacto com o calor, porque o sistema
principal de arrefecimento é a evaporação de suor, o
que implica uma grande perda de água que se não for
devidamente reposta, leva à desidratação com potenciais
complicações para a saúde.
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Os conselhos dos especialistas
O coordenador do GERMI recomenda a todos os idosos
que nesta altura do ano “privilegiem as bebidas naturais
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(água e sumos), as verduras, os alimentos frescos (carne,
ovos e peixe). Devem ser evitados os alimentos não
conservados no frio, não frescos, não preparados na
altura e as bebidas alcoólicas”.

Caso escolham esta altura do ano para viajar, João
Gorjão Clara recomenda aos mais velhos que “procurem
percursos à sombra, de manhã cedo ou ao fim do dia,
levem roupa folgada de algodão, branca ou de cores
claras e não levem sapatos novos. Façam as vacinas
aconselhadas para os lugares para onde vão e se tomam
medicamentos levem-nos em quan dade que dê para
o tempo de ausência. É muito importante que não
esqueçam o guia terapêu co onde estão discriminados
todos os remédios que tomam para que, se necessário,
um médico possa entender de que doença ou doenças
sofrem”.
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“Rota do Caldeirão”, caminhada para fruir
o património cultural, natural e edificado
(2016-08-03 08:56)

A freguesia de Castedo recebe no próximo dia 6 de
Agosto a segunda edição do percurso pedestre “Rota do
Caldeirão”.

A concentração está marcada para as 08h30 no Largo
de S. Sebas ão seguindo o percurso pela Capela de S.
Sebas ão, os Fontanários Públicos, a Igreja Matriz, a Eira
do Concelho, o Moinho, o Ribeiro Grande, o Caldeirão e
a Barragem do Palameiro.
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A rota é marcada por todo um património cultural,
natural e edificado digno de admiração e por caminhos
centenários usados pelos nossos antepassados nas
tarefas agrícolas diárias, quer para moer ou malhar o pão
ou nas deslocações às hortas ali existentes.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas
até dia 5 de Agosto, às 12h00, no gabinete do desporto
da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e na Junta
de Freguesia de Castedo.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

814

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Produção de vinho no Douro e Trás-os-Montes dev-
erá baixar 20% na próxima colheita (2016-08-03 09:01)

São os dados de previsão oficial do Ins tuto da Vinha
e do Vinho (IVV) que prevê uma baixa da produção
de vinho para a região do Douro ede Trás-os-Montes
es mada em 25 %.

Produção de vinho no Douro e Trás-os-Montes deverá
baixar 20 % na próxima colheita As condições meteo-
rológicas registadas no primeiro semestres do ano vão ter
repercussões nega vas no volume de produção de vinho
em todo o país, mas será no Douro e em Trás-os-Montes
onde as quebras deverão a ngir os maiores valores.
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Contudo, nem tudo é mau. A meteorologia atual, onde
se estão a registar valores da temperatura bastante
elevados, está a favorecer a maturação das uvas, e o IVV
prevê que a qualidade dos vinhos resultantes da colheita
de 2016 seja boa.

Também a Associação de Desenvolvimento da Vi cultura
Duriense (ADVID) antecipa uma baixa da produção.
Baseada no me do de pólen, aquela associação duriense
apontou baixas baixas na produção de 2016 calculadas
entre 19 % e 27 %. A produção deverá situar-se entre as
192 mil e as 211 mil pipas de vinho no Douro, menos do

que o registado no ano transato que a ngiu as 262 mil
pipas de vinho.
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Temos excelentes polícias (2016-08-04 07:00)

| Hélio Bernardo Lopes | O recente caso passado com
quatro argelinos no Aeroporto Humberto Delgado,
em Lisboa, permi u perceber uma realidade por mim
conhecida há muito e de que os portugueses se deram
conta durante o Euro 2004: temos excelentes polícias
e uma capacidade instalada no domínio da segurança
interna muito elevada e que fará, com toda a certeza, a
inveja das suas congéneres estrangeiras. Na Europa ou
fora dela.

É absolutamente essencial manter este padrão de
qualidade, dado que o setor do turismo nos é inteira-
mente essencial. Para tal, dispomos de recursos humanos
de mui elevada preparação e qualidade, oriundos de
ins tutos superiores mui qualificados e já extremamente
referentes. O Ins tuto Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna é uma dessas ins tuições, herdeira da
inicial Escola Superior de Polícia.

As caraterís cas do País e as da generalidade dos
portugueses permitem perceber que Portugal poderá,
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com elevada probabilidade, levar de vencida o terror-
ismo internacional, se o mesmo por aqui se aventurar.
E é essencial que, logo a começar pelo Presidente da
República, seja reconhecida a qualidade e a eficácia das
nossas polícias. Impõe-se-nos uma a tude preven va
em face dos riscos potenciais que hoje se desenvolvem
no seio do espaço europeu.

Estão de parabéns, pois, as nossas polícias, que con-
nuam a dar provas de elevada qualidade no domínio

que está à sua guarda. E estou eu mesmo pleno de
sa sfação e orgulho por ter sido professor da Escola
Superior de Polícia e membro do seu Conselho Cien fico,
recordando tantos amigos, colegas e an gos alunos, de
que destaco, entre todos, Fernando Manuel Afonso de
Almeida, Mário Gonçalves Amaro, Francisco Oliveira
Pereira e Paulo Valente Gomes.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Mais 25 milhões para apoiar novos inves mentos
dos municípios da região norte (2016-08-04 08:02)

O NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do
Norte 2014/2020) lançou ontem novas oportunidades
de financiamento comunitário para apoiar os municí-
pios do Norte de Portugal.

Mais 25 milhões para apoiar novos inves mentos dos mu-
nicípios da região norte Este reforço surge como resposta
a uma situação de desequilíbrio com subfinanciamento

de alguns municípios que representam uma parcela
relevante da população urbana aquando da afetação,
a 1 de junho, de fundos para os Planos Estratégicos de
Desenvolvimento Urbano (PEDU), ascendendo a um total
de mais de 380 milhões de Euros.
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Com o obje vo de mi gar as desigualdades de finan-
ciamento existentes, são agora disponibilizados mais
25 milhões de Euros, “um montante simbólico se com-
parado com o valor alocado à implementação dos PEDU”,
considera Freire de Sousa, Gestor do NORTE 2020 e
Presidente da CCDR-N.

Sublinha, ainda, que “esta decisão reveste-se de
uma importância significa va em termos de sinalização
de uma permanente atenção às dinâmicas de coesão
na Região e de uma intransigente transparência quanto
ao modo de as influenciar e sobre elas agir, sempre
em estreita ar culação com o enorme esforço que os
municípios vão quo dianamente fazem para a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos”.

O incremento deste pacote de apoios assumiu como
indicador obje vo de medida do referido desequilíbrio
o financiamento per capita atribuído no PEDU, levando
a denominador, e dada a natureza da medida, apenas a
população predominantemente urbana.
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A mi gação, a aplicar obje vamente a todos os mu-
nicípios com financiamento PEDU per capita inferior
à média total, poderá vir a abranger 12 municípios e
prevê a aplicação de 9,5 milhões de Euros em projetos
de reabilitação, sejam edi cios públicos ou privados,
habitação social e espaços públicos, ou de animação das
cidades. Acrescem 4,5 milhões de Euros para promover
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a mobilidade urbana ambiental e energe camente mais
sustentável.

Por outro lado, 11 milhões de Euros serão des na-
dos a inicia vas de inclusão social que tenham como
obje vo reduzir a pobreza, a exclusão e o desemprego
em territórios urbanos problemá cos, iden ficados
nesta fase em 16 municípios onde se concentra uma
maior densidade de fogos de habitação social.
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Filandorra estreia peça de Camilo Castelo Branco
(2016-08-04 08:10)

A Filandorra – Teatro do Nordeste ESTREIA AMANHÃ
em Ribeira de Pena a diver da comédia de Camilo
Castelo Branco Lubis-homem. Trata-se da 65ª produção
da Companhia e é a primeira estreia do programa das
comemorações dos 30 anos a fazer teatro e a formar
públicos na região.

O novo projecto teatral da Companhia foi desenvolvido
no seguimento do convite feito pela Câmara Municipal

de Ribeira de Pena no âmbito das comemorações do
Ano Camiliano em Ribeira de Pena e para assinalar os
175 anos do casamento de Camilo e Joaquina que a obra
Lubis-homem retracta.
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Aliás, nesta Comédia em três actos Camilo retracta-se
a si mesmo no papel de protagonista (um estudante
disfarçado de lubis-homem) rodeado de todo o cenário
que circunscreveu a sua vida em Ribeira de Pena no
tempo em que se casou com Joaquina Pereira: um
estudante travesso e conquistador, um galanteador que
se enamora de Joaquina (retractada na personagem
Mariana) sem prever as consequências.

Para além do valor biográfico de que se reveste a
obra, Lubis-homem é também a narração de uma série
de quadros de vida campestre na região: serões, en-
camisados, estúrdias, arraiais, crenças e preconceitos
populares, que a Filandorra vai reproduzir em palco
com a colaboração de associações culturais locais numa
performance que é o término da Residência Ar s ca
da Companhia naquele Concelho numa experiência de
Teatro e Comunidade.
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A estreia de Lubis-Homem tem lugar no Largo da Igreja
Matriz do Salvador pelas 21h30, numa envolvente
cénica que recria o ambiente da época de Camilo. O
espectáculo inicia com a chegada dos encamisados
(mascarados) à eira onde as raparigas da aldeia fazem a
espadada (acto de estomentar o linho), no dia em que
inicia em Ribeira de Pena a XVIII edição da Feira do Linho.

Lubis-Homem conta com encenação de David Car-
valho e no elenco Anita Pizarro, Bibiana Mota, Débora
Ribeiro, Helena Vital, Bruno Teixeira, Gonçalo Fernandes,
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Silvano Magalhães e Victor Santos, bem como cerca de
200 elementos de associações locais, nomeadamente do
Rancho Folclórico e Juvenil de Balteiro, Grupo de Bombos
da Associação Cultural e Despor va de Santa Marinha,
da Coopera va de Linho de Limões, da Coopera va de
Linho de Cerva e do Grupo de Cantares Artesãos da Trofa.
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S. Pedro Serracenos é palco da festa do Trial 4×4
(2016-08-04 08:54)

Durante o próximo fim-de-semana Bragança será o
palco do campeonato Nacional de Trial 4x4, estando
tudo preparado para receber as 30 equipas que se
encontram inscritas para disputar a quarta etapa do
Campeonato Nacional da modalidade.

No dia 6 de agosto realizam-se as verificações técnicas
na Praça Cavaleiro Ferreira e no dia 7 de agosto entra-se
no prólogo da prova a par r das 10H00. A resistência
começa às 14H30, tendo como pista aldeia de S.Pedro
dos Serracenos, próximo da cidade de Bragança.
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A prova insere-se no plano de dinamização turís ca do
território concelhio, porque, considera Hernâni Dias,
presidente da autarquia, que “é sempre importante
trazer gente de fora para visitar a nossa terra, apreciar
a nossa gastronomia, ver os nossos monumentos, aquilo
que temos de bom [2] ”.

Apesar de não ser muito habitual a existência de
provas deste género durante o mês de agosto, a orga-
nização quer presentear os emigrantes que acabam de
chegar à região e aproveitar uma altura de muita festa
para receber o campeonato nacional de Trial 4x4.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[3]Consulte a tabela de preços

"À chegada a Bragança, Bruno Nunes (NPower 78) lidera
a classificação geral da Absoluto, com os mesmos pontos
de António Henriques (Mister Reboques). O piloto de
Murça é também o líder da Super Proto. Na classe
Extreme é António Silva quem lidera com 1 ponto de
vantagem sobre Pedro Alves. Na classificação geral da
classe Proto, depois de 3 provas António Henriques é
o líder da classe Proto, com mais 6 pontos do que Rui
Rocha. Na Promoção Rui Policarpo lidera com 6 pontos
devantagem sobre João Fernandes e nos Buggy/UTV
João Lopes con nua na frente da geral com 6 pontos de
vantagem" .

A prova é uma organização da Associação TT Sem
Limites, e tem o apoio do Município de Bragança e
do Clube Trilhos do Norte e Federação Portuguesa de
Todo-o-Terreno Trial Turís co e Navegação 4×4.

Em Bragança irão par cipar três equipas espanholas, o
que atribui um cunho ibérico a esta prova transmontana.
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Sociedade Portuguesa de Transplantação defende
também a necessidade de incen var a dádiva de
órgãos em vida (2016-08-05 08:19)

A Sociedade Portuguesa de Transplantação (SPT)
congratula-se com os dados recentemente publicados
pelo Ins tuto Português do Sangue e Transplantação
(IPST) referentes ao período entre janeiro e maio de
2016, que revelam um aumento do número de trans-
plantes realizados para valores superiores aos dos
úl mos quatro anos (2012-2016).

No entanto, con nua a faltar uma reorganização urgente
da coordenação hospitalar para a doação e colheita de
órgãos, bem como um reforço e incen vo dos recursos
humanos que se dedicam aos transplantes.

Segundo o IPST, entre janeiro e maio deste ano houve 151
dadores cadáver (mais 17 do que no primeiro trimestre

de 2015); um maior número de dadores registados em
igual período desde 2009 (o melhor dos úl mos anos no
que diz respeito aos transplantes em Portugal); o maior
número de órgãos colhidos verificados em igual período
desde 2009, 24 % dos dadores com causa de morte
traumá ca (19 % em 2015); o aumento do número de
transplantes realizados para valores superiores aos dos
úl mos quatro anos (2012-2016) e o transplante renal
e hepá co com valores superiores aos verificados em
qualquer dos anos anteriores.
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Apesar de o panorama atual ser animador, Susana
Sampaio, presidente da SPT, considera que “Os números
apresentados pelo IPST são posi vos e Portugal tem
internacionalmente um lugar de destaque nos números
da doação e da transplantação. Mas não chega, dado que
a alta incidência de doença renal avançada que temos
precisa de ainda mais transplantação renal”.

“O aumento do transplante renal de dador vivo e da
colheita em dadores em paragem cardiocirculatória
podem ajudar-nos a alcançar resultados ainda melhores”,
explica Susana Sampaio. “O transplante de rim de dador
vivo permite o maior sucesso clínico e pode aumentar as
taxas de transplantação renal mas tem uma expressão
ainda muito reduzida em Portugal. A SPT realizou há
poucos anos a única grande campanha nacional com o
mote "Doar um rim faz bem ao coração". É fundamental
relançar as campanhas de informação sobre a doação
em vida e cabe ao Ministério da Saúde, em conjunto
com as sociedades cien ficas voltar a dar atenção a esta
questão”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

A presidente da SPT realça ainda que Portugal “tem
centros de referência de transplantação mas carece

819

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://www.youtube.com/embed/Qer9qOnnToE?&rel=0&autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/Qer9qOnnToE?&rel=0&autoplay=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


duma reorganização urgente da coordenação hospitalar
para a doação e colheita de órgãos. Os recursos humanos
para a transplantação são altamente especializados e
face ao crescente número de transplantados precisam de
maior reforço e incen vo”, existem unidades a trabalhar
no limite.

E rela vamente aos doentes transplantados há também
ainda aspetos a corrigir. “Os direitos dos transplantados
consagrados na lei são irregularmente cumpridos por
algumas administrações hospitalares e a descentralização
do seguimento dos transplantados renais por serviços
de nefrologia com competência para tal tem que ser
rapidamente regulada e implementada”.

A SPT acredita que depois da correção destes as-
petos Portugal terá a capacidade para ser líder não só
nos números mas também na competência cien fica e
nos resultados clínicos dos transplantes de órgãos.
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Agosto é mês de "Mercado a Gosto" em Torre de
Moncorvo (2016-08-05 08:27)

Durante o mês de Agosto decorre, no Mercado Munic-
ipal de Torre de Moncorvo, o “Mercado a Gosto” com
a exposição e venda de diversos produtos regionais. A
inauguração desta mostra realiza-se no dia 5 de Agosto,
pelas 12h30, com a atuação do Grupo de Bombos
Lousenses, da Associação Cultural e Recrea va da
Lousa.

Ao dispor dos visitantes vão estar produtos como vinhos,
amêndoas, azeite, queijo, mel, licores, compotas, pão e
artesanato.

O “Mercado a Gosto” está aberto às sextas, sába-
dos, domingos e dias de feira até dia 28 de Agosto.
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Em simultâneo estará patente uma exposição fotográfica
sobre o “Património Edificado do Concelho” cons tuída
por fotografias do Núcleo Museológico da Fotografia e
do arquivo da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.

Além da atuação do Grupo de Bombos Lousenses, a
inicia va conta ainda com um workshop de vinhos no dia
19 de Agosto, animação infan l com insufláveis, pinturas
faciais e modelagem de balões, no dia 20 de Agosto,
jogos tradicionais de mesa, no dia 26 de Agosto e uma
aula de Zumba, no dia 27 de Agosto.
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O “Mercado a Gosto” está aberto sextas e sábados das
10h00 às 18h00 e aos domingos das 10h00 às 13h00.
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A mostra é promovida pela Santa Casa da Misericór-
dia de Torre de Moncorvo com o apoio do Município
de Torre de Moncorvo, no âmbito do projeto “Contrato
Local de Desenvolvimento Social – Moncorvo 3G”.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Um quente verão de vale-tudo (2016-08-05 08:35)

| Hélio Bernardo Lopes | O presente tempo es val está
a mostrar-se-nos bem acima do que um treino já de
décadas poderia permi r es mar e enfrentar. Depois
das mil e uma vicissitudes que a III República criou, e
com que nos ajudou a conhecer e a enfrentar a realidade
da vida polí ca democrá ca, o tempo deste verão é
uma verdadeira novidade. Mormente pela con nua
prá ca do vale-tudo.

Como realmente teria de dar-se, con nua a ação
concertada da Direita alemã com a nossa, sempre
lançando a dúvida sobre a capacidade dos portugueses
realizarem os seus compromissos reiterados. E quem
diz a nossa Direita, diz a fação direi sta do PS. Uma
obje va estratégia contra o interesse dos portugueses,

sempre procurando recuperar a receita desastrosa que
nos empobreceu como agora o BCE nos veio confirmar
em matéria de despedimentos e esmagamento salarial.

Desta vez, para lá dos nossos oposicionistas, aí nos
surgiu o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann,
cri cando a falta de atuação da Comissão Europeia rela-

vamente a Portugal e Espanha – o verdadeiro obje vo
é Portugal...–, defendendo que o não cumprimento das
regras orçamentais devia ter dado lugar a consequências.
Da nossa Direita, tal como de Aníbal Cavaco Silva, de
António Ramalho Eanes ou dos nossos bispos católicos,
bom, nem uma palavra.

No meio de tudo isto, algumas lembranças de verão.
Desde logo, essa infeliz ideia de mandar estudar a
situação da ADSE, quando a mesma é claramente super-
avitária. Porquê mexer no que está bem e quase todos
desejam manter, com as notáveis exceções dos que
só pensam em ganhar mais ainda do que já auferem?
Espantoso!

Um pouco depois, o caso do IMI, que também nos
dizem agora ser só coisa que parece mas não é. O
problema é que se abre aqui uma porta para futuro,
porque logo que a Direita chegue ao poder o que fará
será dar andamento à parecença de agora, tornando-a
uma realidade, como realmente esteve prestes a fazer.

Por fim, o caso dos jogos do Euro 2016 e dos con-
vites a Fernando Rocha Andrade e dois colegas de
Governo. Claro que a euforia da circunstância nem
permi u pensar no impacto do convite natural e sem
maldade ou perda de isenção decisória. Simplesmente,
a oposição deita mão de tudo, perante uma Geringonça
que funciona e vai levando a carta ao Garcia. Um perigo
iminente…

Para mim, porém, o mais espantoso é ainda a grande
comunicação social, que agora atua com a mesma falta
de vergonha com que silenciou os casos dos polí cos
e jornalistas ligados aos Papeis da Mossack Fonseca.
Nestes casos, estando em causa polí cos, jornalistas,
banca e secretas, isso da é ca sofreu logo um daqueles
ares que costumam fazer sumir o inconveniente... Enfim,
já nem se pode descansar no domínio opina vo!
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Adega Coopera va de Sabrosa homenageia o es-
critor Miguel Torga (2016-08-05 08:41)

A Adega Coopera va de Sabrosa vai homenagear o
escritor Miguel Torga. O poeta que tanto elogiou e
sen u a região onde nasceu, apelidando-a de “Reino
Maravilhoso”, será lembrado no próximo dia 12 de
Agosto, sexta-feira, data de aniversário do seu nasci-
mento, através de uma edição especial e limitada
cons tuída por um conjunto de quatro garrafas do
Vinho Tinto Reserva Douro 2012 Fernão de Magalhães,
sendo os seus rótulos, pinturas dedicadas ao poeta e à
sua obra.

Foto: wikipédia O local escolhido para a realização deste
lançamento especial, foi o Espaço Miguel Torga, em São
Mar nho de Anta, tendo este sido desenhado e criado
pelo Arquiteto Souto Moura, em homenagem ao maior
escritor transmontano.

A inicia va contará com a presença dos membros
da Direção da Adega Coopera va de Sabrosa, dos seus
associados, fornecedores, clientes, apoiantes, das en -
dades Ins tucionais da região, e também conta com a
presença especial do pintor Jorge Marinho, cujas pinturas
da Exposição “Letras e Paletas” de sua autoria, dedicada
a Miguel Torga, foram u lizadas para a produção dos
rótulos desta edição especial.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

“Em homenagem a Miguel Torga, foi produzida uma
edição especial e limitada de 200 caixas de um conjunto
de quatro garrafas por caixa, com a promessa de haver
a possibilidade do lançamento da 2ª edição, caso as
expeta vas sejam superadas”, reforça Celeste Marques,
enóloga e membro da Direção da Adega Coopera va de
Sabrosa.

Este evento une duas personalidades das mais im-
portantes do concelho de Sabrosa, dando assim ênfase
à relação de admiração que o próprio escritor/poeta
Miguel Torga criou com o primeiro circum-navegador
Fernão de Magalhães. Reflexo disso é o poema que
outrora o poeta dedicou ao seu conterrâneo, e que
dá nome aos vinhos da Adega Coopera va de Sabrosa,
poema esse, que estará impresso nas caixas desta edição
especial.

O evento prolongar-se-á, no mesmo local, durante a
noite com um espetáculo musical. Desta forma, refere
uma nota da Adega Coopera va de Sabrosa, se prova,
tal como escreveu um dia o poeta, que “de nenhum
fruto queiras só metade”, pretendendo assim alcançar a
notoriedade e visibilidade totais.
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Mirandela volta a ter Orçamento Par cipa vo
(2016-08-05 08:49)

O Município de Mirandela volta a desafiar os mirande-
lenses para o exercício de uma cidadania par cipada,
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a va e responsável com mais um Orçamento Par cipa-
vo, tendo em vista à melhoria da qualidade de vida do

concelho.

Câmara Municipal de Mirandela Até 28 de agosto, os
munícipes estão convidados a ter voz a va na afetação
de recursos públicos às polí cas municipais nas áreas da
Juventude, Urbana e Rural, cabendo a cada uma destas
componentes o valor de 50 mil euros.

PUB
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Com o mote “Mirandela é Tua… Par cipa!”, o Orçamento
Par cipa vo do Município de Mirandela pretende fo-
mentar e incen var a apresentação de ideias e projetos
e estabelecer o diálogo entre os jovens e o execu vo
municipal, procurando a implementação de polí cas
públicas municipais adequadas às suas necessidades e
de acordo com as suas opiniões.

Ao mesmo tempo, com o intuito de potenciar e mo-
var essa mesma par cipação cívica, a própria autarquia

assume uma a tude de transparência para com os
munícipes, posicionamento que o Município de Mi-
randela recentemente viu reconhecido no Índice de
Transparência Municipal 2015, com um 16º lugar no
universo dos 308 municípios portugueses.

É obje vo do Orçamento Par cipa vo aproximar os

cidadãos da a vidade autárquica, com a apresentação
das propostas poder ser feita de forma simples e em
formato intera vo.

As propostas podem ser apresentadas através de
uma plataforma digital, da mesma forma que a votação
em cada uma das áreas que se desejem ver incluída
no próximo orçamento municipal, Juventude, Urbana e
Rural, também se faz eletronicamente.

A apresentação das propostas através da plataforma
digital faz-se no sí o da autarquia, onde os interessados
também poderão consultar outras formas de par ci-
pação, via correio eletrónico ou em suporte de papel, e
até o cronograma de todo o processo.
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Contrato Local de Desenvolvimento Social arrancou
em Torre de Moncorvo (2016-08-06 08:22)

No passado dia 1 de Agosto teve lugar a primeira sessão
do projeto “CLDS Moncorvo 3G” com a presença da
en dade promotora, a Santa Casa da Misericórdia de
Torre de Moncorvo, e os vários parceiros entre eles o
Município de Torre de Moncorvo, IEFP, ACIM, Douro
Superior, IPSS’s, Centro de Saúde de Torre de Moncorvo,
Agrupamento de Escolas de Torre de Moncorvo, GNR e
outros parceiros pertencentes à Rede Social.
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Contrato Local de Desenvolvimento Social arrancou em
Torre de Moncorvo Este projeto com a duração de 36
meses foi candidatado ao POISE, tendo sido aprovadas
27 ações com um valor total de 362 239,85€.

O Moncorvo 3G é cons tuído por 3 eixos de inter-
venção, um relacionado com o emprego, formação e
qualificação, um outro sobre intervenção familiar e
parental preven va de pobreza infan l e um terceiro
sobre capacitação das comunidades e das ins tuições.

Contrato Local de Desenvolvimento Social arrancou em
Torre de Moncorvo
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O projeto enquadra as necessidades refle das no
território e iden ficadas no diagnós co social, tendo
em conta a urgência e importância no que se refere
à intervenção em áreas como o emprego, formação
e empreendedorismo, intervenção familiar, pobreza
e envelhecimento, exclusão social e valorização dos
produtos, artes e o cios locais.

O CLDS Moncorvo 3G irá passar a funcionar breve-
mente nas instalações da Santa Casa da Misericórdia, na
Rua do Hospital Velho Nº 18.

Luciana Raimundo
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Apenas 12% dos portugueses afirmam que a sua
situação profissional piorou (2016-08-06 08:30)

Valor mais baixo de sempre desde 2013, em que 48 %
dos portugueses referiam estar profissionalmente pior
do que o ano anterior.

Há cada vez menos portugueses a sen r que a sua
situação profissional piorou. Este ano, são 12 % os
portugueses que referem que se encontram profission-
almente pior, uma diminuição para metade face a 2015,
ano em que 24 % nham esta perceção. Uma tendência
que se tem registado ao longo dos úl mos anos: 2013
(48 %), 2014 (34 %), 2015 (24 %) e 2016 (12 %). Estas
são algumas das conclusões do mais recente estudo
do Observador Cetelem, que analisou as intenções de
consumo para os próximos meses.

Embora poucos portugueses considerem que a sua
situação profissional melhorou no úl mo ano (3 %), a
maioria (76 %) afirma que não exis ram alterações, um
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valor bastante mais elevado do que em 2015 (51 %). De
acordo com o mesmo estudo, há ainda 8 % dos portugue-
ses que acreditam que a sua situação profissional se
alterou, mas mantendo as mesmas condições.

«Há menos portugueses a sen r que estão pior profis-
sionalmente, uma perceção que é acompanhada por
um número cada vez maior de pessoas a referir que, no
seu caso, a situação profissional não se alterou. Estas
tendências têm vindo a confirmar-se de ano para ano,
o que parece indicar uma estabilização progressiva do
mercado de trabalho», comenta Diogo Lopes Pereira,
diretor de Marke ng do Cetelem.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às

quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Movimento MAIS defende a declaração de calami-
dade pública pela intempérie ocorrida na locali-
dade de Cabeda, Alijó (2016-08-08 09:02)

O Movimento MAIS defende a declaração de calami-
dade pública pela intempérie ocorrida na localidade de
Cabeda, freguesia de Vilar de Maçada, no concelho de
Alijó, no início de julho.

Nessa altura, ocorreu em Cabeda um fenómeno climá co
excecional, com queda de granizo e chuva anormalmente
forte, que provocou substancial destruição nesta locali-
dade, sobretudo ao nível da vinha e olival, com perda
total para muitos produtores agrícolas locais.

Na úl ma reunião da Câmara Municipal de Alijó, o
vereador Miguel Rodrigues, eleito pelo MAIS, afirmou
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que “é necessário ir mais além na tomada de uma posição
de defesa desta comunidade pelo imenso e inesperado
prejuízo que sofreu devido a este fenómeno natural”
defendendo uma “posição polí ca que exija a tomada
de medidas excecionais para fazer face a uma situação
também ela excecional”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Sendo a declaração de calamidade pública da competên-
cia do Governo, através do Conselho de Ministros, foi
proposta pela vereação do MAIS a aprovação de uma
moção a remeter para o Governo, na qual seja ver da
a posição unânime do execu vo camarário e uma con-
vergência de todos os eleitos em face da necessidade de
dar resposta a esta população afetada.

Miguel Rodrigues acrescentou que “no mesmo sen-
do, impõe-se uma tomada de posição polí ca da

Câmara face à situação di cil que os vi vinicultores
têm enfrentado este ano, com as condições climá cas
anormais e a proliferação de doenças que afetam as
vinhas e que a intensificação dos tratamentos não tem
conseguido debelar.Sendo certo que este ano se regista
para os produtores um acréscimo das despesas, para
além de uma previsível e nalguns casos acentuada quebra
de produção”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

O vereador do MAIS defendeu por isso, também nesta
questão, uma posição conjunta do execu vo camarário
como “exemplo de coesão em torno de uma causa
maior”, devendo o Município assumir o papel de porta-
voz destas populações, o que se exige perante o impacto
na economia local que esta situação está a revelar.

Segundo Miguel Rodrigues, é necessário “exercer
pressão pública perante as en dades respe vas para

que sejam tomadas as medidas necessárias, tendentes à
reposição de algum equilíbrio na capacidade produ va e
nos rendimentos dos nossos produtores”.

Todo o execu vo camarário manifestou concordân-
cia em que seja adotada uma posição conjunta nestas
matérias, sendo a respe va moção deba da na hoje na
reunião de Câmara.
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Macedo de Cavaleiros escreveu a história da Volta
a Portugal (2016-08-08 09:10)

Foi à 3ª etapa, mas a história ficou desenhada. O final
de etapa em Macedo de Cavaleiros deu um novo líder
à Volta, inesperado por sinal, e que viria a manter-se
até ao fim. Rui Vinhas surpreendeu tudo e todos e foi o
herói da prova. Macedo de Cavaleiros lançou-o e Lisboa
consagrou-o.

A Volta a Portugal Santander To a terminou este domingo
na capital. O ciclista Portugês da W52 FC Porto geriu bem
a distância para com o colega de equipa e seu principal
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adversário pela amarela, Gustavo Veloso. O Espanhol,
à par da o grande favorito de todo o pelotão, venceu
o contra-relógio final, mas a prestação ficou longe de
ultrapassar um muito mo vado Rui Vinhas.
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Aos 29 anos o ciclista possibilitou o regresso de um
Português à vitória na Volta. A história começou a
escrever-se em Macedo de Cavaleiros, onde, integrando
a primeira fuga vencedora desta edição, Rui Vinhas con-
seguira a vantagem suficiente para alcançar a Amarela.
Foi inesperado, mas não um líder por acaso. A par r
daqui sobreviveu à alta montanha, às etapas mais rápidas
e na corrida contra o cronómetro, a especialidade mais
di cil para o atleta.

1618,7 km percorridos e quase 41 horas depois, Rui
Vinhas foi quem mais sorriu, depois da inesperada
conquista em Macedo de Cavaleiros. O concelho esteve
quase duas décadas sem receber um final de etapa e, no
ano do regresso, acaba por ser decisivo na classificação
final.

Conteúdo fornecido pelo Serviço de Comunicação CM de
Macedo de Cavaleiros
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O melhor do Voleibol nacional de volta a Macedo
de Cavaleiros (2016-08-08 09:15)

Mais um verão, novas emoções no Voleibol de Praia. As
finais do Campeonato Nacional jogam-se novamente
em Macedo de Cavaleiros. Seniores, Sub-20, Sub-18
e Sub-16, os melhores dos melhores vão estar esta
semana por cá.

De 11 a 14 de agosto, 126 atletas, dos diferentes escalões
vão compe r pelo tulo nacional. O Voleibol de Praia é
das modalidades mais apreciadas no verão e Macedo de
Cavaleiros tem sido o palco sucessivo das finais nacionais.
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A Albufeira do Azibo, uma das 7 Maravilhas – Praias de
Portugal, é o “teatro dos sonhos” do Voleibol de Praia.
Depois da passagem da Volta a Portugal em Bicicleta,
Macedo de Cavaleiros volta a receber uma grande
compe ção despor va nacional.

Seniores – 13 e 14 agosto16 duplas masculinas; 16
duplas femininas

Sub-20, Sub-18, Sub-16 – 11 a 13 de agosto6 du-
plas masculinas; 6 duplas femininas (por escalão)

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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Subsídio de férias: apenas 15% dos portugueses o
u liza na totalidade para as férias (2016-08-09 09:21)

Entre os portugueses que não u lizam a totalidade do
subsídio de férias com as próprias férias, uma parte
significa va reserva o dinheiro para poupanças (28 %) e
para a época do regresso às aulas (19 %).

De acordo com o Observador Cetelem, que analisou as
intenções de consumo dos portugueses para os próximos
meses, há também 13 % dos inquiridos que recorrem ao
subsídio de férias para a compra de vestuário (14 %) e
para o pagamento de impostos (13 %).

«Se pensarmos nos custos associados ao regresso às

aulas, nomeadamente a compra de livros, material esco-
lar e vestuário, faz todo o sen do que quem tem filhos
guarde parte do seu subsídio de férias para enfrentar
estas despesas, que podem realmente fazer diferença
no orçamento familiar. Para muitos portugueses, o
subsídio de férias é também uma forma de fortalecer as
suas poupanças», refere Diogo Lopes Pereira, diretor de
Marke ng do Cetelem.
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Para além das categorias de poupanças, regresso às
aulas, vestuário e pagamento de impostos, há ainda
quem u lize o que resta do subsídio para despesas do
dia-a-dia (5 %); amor zação de créditos (5 %); obras (4
%) e compra de eletrodomés cos e imobiliário (1 % para
ambos os casos).

No total, 57 % dos portugueses usam o subsídio de
férias com gastos relacionados com as férias. Destes, 15
% u lizam-no na totalidade, 30 % u lizam uma parte
significa va e 12 % u lizam apenas uma pequena parte.
Há ainda um número significa vo de portugueses (28 %)
que referem não receber subsídio de férias.
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Ainda de acordo com o estudo, quem viaja para o
estrangeiro tem mais tendência para gastar a totalidade
do subsídio de férias (44 %), compara vamente com
26 % dos que o gastam na totalidade fazendo férias em
Portugal. A maioria dos que preferem férias em território
nacional (40 %) gasta uma parte significa va do subsídio,
embora não a totalidade.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Gasoduto que vai atravessar o Nordeste Trasnmon-
tano foi dado a conhecer em Torre de Moncorvo
(2016-08-09 09:33)

No passado dia 2 de Agosto decorreu na Biblioteca
Municipal de Torre de Moncorvo uma sessão de es-
clarecimento sobre o Gasoduto que liga Celorico da
Beira a Vale de Frades, no âmbito do procedimento de
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), do qual fizeram
parte três sessões de esclarecimento des nadas ao
público em geral, realizadas em Bragança, Trancoso e
Torre de Moncorvo.
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A Vereadora do Município de Torre de Moncorvo, Piedade
Meneses, deu início à sessão, tomando de seguida a
palavra o Augusto Serrano da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
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O projeto foi apresentado por Sandra Joaquim, da REN-
Gasodutos SA, tomando também a palavra a Sofia Lince,
da Arqpais, para falar sobre o Estudo de Impacto Ambien-
tal. No decorrer da sessão foram ainda apresentadas as
servidões dos gasodutos, nomeadamente as restrições a
que os u lizadores dos terrenos ficam sujeitos na área
do traçado.

O público presente viu esclarecidas algumas das dúvidas
existentes, sendo que no final foram visualizados alguns

detalhes em planta do projeto.

Este Gasoduto desenvolve-se entre a atual estação
de Celorico da Beira e a fronteira com Espanha, na zona
de Vale de Frades, com uma extensão de entre cerca de
162,5 km a 167,5 km, estando prevista a sua passagem
no concelho de Torre de Moncorvo.
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Francisco Guimarães recandidata-se à câmara de
Mogadouro (2016-08-09 09:42)

Era previsível, mas a confirmação foi dada pela Comis-
são Poli ca Concelhia do Par do Socialista de Mo-
gadouro que reunida no passado dia 5 de Agosto
considerou e aprovou a recandidatura de Francisco
Guimarães à Câmara Municipal.

Francisco Guimarães ganhou a Câmara Municipal nas
passadas eleições autárquicas como “independente” nas
listas do PS Mogadouro. A vitória, num an go reduto do
PSD, foi conseguida por uma diferença pouco significa va,
mas suficiente para provocar a alteração do par do que
conduzia os des nos da autarquia.
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Depois do primeiro mandato, que entra agora no seu ano
final, Francisco Guimarães é anunciado como recandidato.
“Apesar do Par do Socialista ter defendido em congresso
nacional a aprovação tácita da recandidatura dos Pres-
identes de Câmara em exercício, Francisco Guimarães
entendeu solicitar a aprovação da sua recandidatura
pela Comissão Poli ca Concelhia”, refere um comuni-
cado do Par do Socialista distribuído à imprensa regional

A proposta de recandidatura do atual presidente do
município de Mogadouro foi aprovada por Hernâni
Fernandes, do Presidente de Federação, Carlos Guerra
e de toda a Comissão Poli ca, que desta forma deu
cumprimento ao ar culado dos estatutos do par do.
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Vendilhões de sempre (2016-08-10 07:30)

| Hélio Bernardo Lopes | Sem nesga de espanto, foi

como hoje mesmo escutei a no cia de que o espanhol
PSOE se deverá estar a preparar para apoiar, abstendo-
se, o Governo da Direita neoliberal de Mariano Rajoy,
o único realmente tolerado por quem hoje manda na
famigerada União Europeia: os alemães Schauble e
Gabriel.

Entre os par dos da Esquerda de Espanha e o Par-
do Popular da Direita, o PSOE, na linha de sempre de

Felipe Gonzalez, teria, ao fim de alguma teatralidade
polí ca, de se voltar para a Direita. Aliás, o PSOE, tal
como o PASOK, o PSF – Manuel Valls chegou a propor
re rar a palavra Socialista do nome do par do!! –, o PSI –
não esquecer o seu desaparecimento com os trinta anos
de prisão de Be no Craxi...–, ou os TRABALHISTAS de
Blair, foram sempre os porteiros da entrada triunfal dos
grandes interesses historicamente instalados na Direita.

Um tema sobre que vale a pela ler a obra de Al-
berto Campinho, PEDRO II – O ÚLTIMO PAPA. Felizmente
para a clarificação do Sistema Polí co de Espanha, é
muito provável que este apoio disfarçado do PSOE ao PP
de Mariano Rajoy o venha a colocar à beira do seu fim
histórico- polí co. Assim o PODEMOS saiba conduzir as
coisas da polí ca espanhola com a sagacidade que se
impõe e que é até fácil de aplicar.

Um dado é agora mais certo que nunca: o PSOE é,
indubitavelmente, um par do ligado à Direita espanhola
e aos grandes interesses internacionais, e já desde a sua
fundação. Pôr-lhe um fim é, pois, uma necessidade de
higiene e clarificação polí ca. Em Espanha, na famiger-
ada União Europeia e, mais geralmente, no mundo
adoentado a que se chegou.
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E-nxada em Vila Real, um espectáculo que retrata
a influencia das novas tecnologias na sociedade 
(2016-08-10 08:29)

No próximo dia 12 de agosto, às 22 horas, a cidade
de Vila Real recebe mais um espetáculo integrado no
âmbito do Douro Vintage Fest, uma realização cultural
promovida pela Douro Genera on e “Vila Real Capital
da Cultura do Eixo Atlân co 2016“.
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E-nxada em Vila Real, um Espectáculo retrata a influencia
das novas tecnologias na sociedade 

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A [2]peça , que será representada ao ar livre na Praça do
Município, retrata retrata a influencia das novas tecnolo-
gias na sociedade . “ A ideia original para este projeto
surge do convite do Teatro Viriato para a realização de
um espetáculo em cocriação com a Binaural/Nodar e
com um grupo de alunas da Escola Secundária de São
Pedro Sul. Em apenas 3 semanas surgiu “E-nxada – do
que somos e do que fomos”, um dos 3 espetáculos para o
projeto Circus Lab integrado na Pegada Cultural – arte e
educação (EEGrantes/DGArtes).

Deste [3]trabalho com a comunidade surge a von-
tade de dar con nuidade ao projeto e criar em várias
fases este projeto “E-nxada”. Sendo o obje vo final a
estreia de um espetáculo de palco de circo contemporâ-
neo baseado em instalação plás ca e sonora à volta de
um elemento nuclear com uma força expressiva imensa:
a enxada. Assim, apresentaremos várias versões do
“Ensaio E-nxada” no espaço público e no final do ano a
versão final “E-nxada” no palco que juntará a inves gação
feita ao longo de 2016”.
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Porque a esperança reside nos jovens, dia
12 de agosto assina-se o "Dia da Juventude"
(2016-08-10 08:45)

Na sequência do procedimento adotado em anos
anteriores e no contexto da resolução da Assembleia
Geral da ONU, aprovada em 1999 como corolário da
recomendação emi da na Conferência Mundial de
Ministros Responsáveis pela Juventude realizada em
Lisboa de 8 a 12 de Agosto de 1998, comemora-se no
próximo dia 12 de Agosto mais um “Dia Internacional
da Juventude”.

Dia 12 de agosto assina-se o "Dia da Juventude" Na
citada resolução, a Assembleia-Geral das Nações Unidas,
procurando promover o respeito pelos direitos humanos,
pela liberdade e pela solidariedade, solicitou aos gover-
nos mundiais, sociedade civil, indivíduos e comunidades,
claro apoio ao desenvolvimento de a vidades de âmbito
local, nacional e internacional, de modo a assinalar
condignamente a data.
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Pretende-se, com este dia viabilizar o progressivo incre-
mento da dimensão e visibilidade das comemorações,
com ampla par cipação de en dades e jovens. Tendo
em conta a sua inques onável importância, o IPDJ vai
uma vez mais assinalar esta data com a organização de
um grande evento, assim, este ano, o palco principal
das comemorações é na cidade de Braga, enquadra-se
nos eventos de Braga2016 ´Capital Ibero Americana
da Juventude. São aguardados jovens de todo o país,
para celebrar este Dia Internacional, num mega evento
promovido em parceria pelo IPDJ, o CNJ, a FNAJ e a
Câmara Municipal de Braga.

Este ano subordinado ao tema "O caminho para 2030:
erradicar a pobreza e alcançar o consumo responsável",
sendo perseguidos os obje vos gerais de assinalar o Dia
Internacional da Juventude, dar expressão e valorizar o
trabalho com e para jovens, enfa zar o papel central que
o IPDJ tem na interligação das áreas da Juventude e do
desporto e as mais-valias que as mesmas fomentam na
sociedade portuguesa.

O inicia va pretende ainda promover es los de vida
saudáveis, proporcionar a vidades, a jovens de todo
o país, que nem sempre estão acessíveis à maioria da
população, fomentar o intercâmbio e o encontro de
jovens e en dades promotoras de um segmento de
intervenção com enorme historial na área da Juventude
e incen var a prá ca despor va.

O IPDJ também convidou diversas en dades públicas e
privadas a associarem-se à data e a disponibilizarem de-
scontos e entradas gratuitas nas suas a vidades/serviços,
em todas as regiões do país. As ofertas são para jovens
entre os 12 e 30 anos de idade, todos os Municípios do
Distrito de Bragança, associam-se à comemoração do
Dia Internacional da Juventude, promovendo a entrada
gratuita nos transportes, piscinas, museus, parques,
concertos, ateliers entre outros.
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Sambade com iluminação LED: subs tuição da ilu-
minação pública traz ganhos ambientais e finan-
ceiros (2016-08-10 08:55)

A freguesia de Sambade é a primeira do concelho de
Alfândega da Fé com iluminação LED. A iluminação
pública foi toda subs tuída por este po de luminárias.
Ao todo foram mudadas 469 lâmpadas convencionais,
num inves mento que ronda os 80 mil euros.

Aldeia de Sambade, Alfândega da Fé A adoção da tecnolo-
gia LED vai traduzir-se numa diminuição significa va da
fatura energé ca, es mando-se uma redução de 61 % na
energia consumida e uma poupança financeira na ordem
dos 4 mil euros anuais. As luminárias de tecnologia
LED permitem também uma redução das emissões de
dióxido de carbono com ganhos efe vos para a qualidade
ambiental.
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Sambade junta-se, assim, a mais duas freguesias do
distrito de Bragança ao estar totalmente equipada com
luminárias de tecnologia LED. Um projeto desenvolvido
pela Câmara e Junta de Freguesia que contou com
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a parceria da EDP. Um inves mento no caminho da
sustentabilidade ambiental do concelho, que a autarquia
espera vir a alargar a todo o território.

Esta é mais uma medida que reflete as preocupações
ambientais do Município de Alfândega da Fé. Recorde-se
que em 2015 a Câmara Municipal deu início ao processo
de reconversão da frota automóvel com a aquisição de
três viaturas híbridas. Um ano antes a autarquia aderiu
a “Mayors Adapt”, integrando o leque de autarquias
europeias que se comprometeram com a adoção de me-
didas de mi gação e adaptação às alterações climá cas.

O “Mayors Adapt” é um programa comunitário que
visa aumentar o apoio às ins tuições locais, criando
uma a plataforma que permita um trabalho em rede,
contribuindo para a sensibilização e consciencialização
da população sobre a temá ca. Esta inicia va nasce
no âmbito do “Pacto dos Autarcas”, um programa que
faz do poder local um aliado para o cumprimento de
metas ambientais. É neste âmbito que o município está
a desenvolver o seu plano de adaptação às alterações
climá cas.

A promoção da sustentabilidade não só a nível am-
biental, como também económico e social é um dos
princípios orientadores do Município de Alfândega da Fé,
traduzido também na classificação como Município Eco
XXI.
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Minudência (2016-08-16 07:53)

| Hélio Bernardo Lopes | Como pude já escrever, o
grande problema com que Portugal se confronta, nos
planos interno e externo, é o caso Rocha Andrade. Ou
Andrade Rocha, como parece ter sido expresso pelo La
Vanguardia. Tudo o mais, que varre o atual mundo
decadente, são vulgares minudências. E é de algumas
destas que hoje, mesmo em férias e com mais um dia
escaldante, me determinei a escrever.

Em primeiro lugar, as declarações do Ministro dos
Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Çavusoglu, a
cuja luz os meios de comunicação na maioria dos países
europeus não são livres e na Alemanha não são livres em
absoluto. Bom, cada um de nós conhece esta realidade
a um ritmo diário. E basta recordar o que Marcelo
Caetano escreveu no seu DEPOIMENTO: mandei chamar
os banqueiros à minha presença e disse-lhes que teriam
de comprar os jornais, porque era imperioso pôr um fim
na censura oficial.

Em segundo lugar, a mais recente demissão de uma
juíza no Reino Unido – creio que é a terceira – por razões
ligadas à paralisia com que é tratado o caso das broncas
sexuais envolvendo gente da grande área polí ca e social.
Imagine o leitor o que não iria por essa União Europeia,
ou nos Estados Unidos, se uma realidade deste po

vesse lugar, por exemplo, na Rússia de Vladimir Pu n...
Isto, caro leitor, é que é o Estado de Direito à moda da
União Europeia no Século XXI.

Em terceiro lugar, a tal grande democracia ameri-
cana, com o que se vem vendo com as mil e uma
obstruções colocadas a Donald Trump pelos que vivem
da exploração maciça da grande maioria dos americanos
e do resto do mundo. Ninguém no jornalismo ocidental
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se preocupa com o facto de uma possível presidente
dos Estados Unidos ter usado a sua caixa de correio
eletrónico par cular em assuntos da segurança nacional,
ou que a mesma tenha agora sido processada pelos pais
de militares mortos na Líbia. Tudo se fica por Donald
Trump.

Em quarto lugar, o fantás co mito em que foi trans-
formado Barack Obama. A grande verdade, porém,
para lá do tom da voz e da sua aparente simplicidade e
simpa a, é que pouco resolveu dos grandes problemas
dos Estados Unidos e do mundo.

Não resolveu o caso de Guantánamo, não deu solução ao
problema das armas a esmo no seu país, viu crescer, de
um modo fantás co, o racismo e o número de roteios
por todo o lado, foi incapaz de travar a brutalidade
policial, numa situação de autên co Estado dentro do
Estado, não resolveu, um mínimo que fosse, o caso
israelo-pales niano, consen u no desastre em que se
transformaram as ditas primaveras árabes, alimentou um
conflito com a Rússia, no Lesta da Europa, con nuando a
cercar esta úl ma com falaciosas extensões da perigosa
e belicosa OTAN, e, como agora se pôde já perceber,
acabou por consen r na execução a distância da recente
tenta va de golpe na Turquia.

Neste sen do, também eu compreendo as palavras
recentes de Donald Trump, de que Barack Obama, é o
fundador do grupo terrorista Estado Islâmico. Em mui
boa medida, esta afirmação tem imenso de verdade,
porque a Síria estava bem antes de Barack Obama se ter
determinado a armar os mil e um criminosos que pre-
tendiam destruir o regime de Bashar Al-Assad, colocando
no seu lugar um outro Poroshenko que ajudasse a cercar
a Rússia de Pu n, assim acelerando a guerra pensada por
Barack contra a Rússia.

Em quinto lugar, o caso da chinesa que esteve presa treze
anos, condenada por homicídio após ter confessado
sob coação, e que vai agora ser ressarcida em mais de
duzentos e trinta mil euros.

A nossa grande comunicação social, sempre enviesada
na análise destes casos, fornece a sensação de se tratar
de uma singularidade chinesa, sempre esquecendo
a imensidão de casos similares passados em países
ocidentais, onde constantemente se brande o letreiro
basofiento do dito Estado de Direito.

E, em sexto lugar, a santa ingenuidade da Ministra
da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa,
que nos veio dizer que esperava mais ajuda dos países
europeus após o Governo ter acionado o mecanismo
europeu de proteção civil! Insa sfeita com a resposta
dos parceiros europeus ao pedido de ajuda de Portugal
para fazer face aos muitos incêndios que lavram no país,
Constança estava à espera de uma maior solidariedade
dos parceiros europeus!!

Fico verdadeiramente admirado com esta reação,
porque já todos os portugueses hoje reconhecem que
solidariedade é qualidade cabalmente ausente da União
Europeia. Basta estar atento às mil e uma referências do
Papa Francisco a este propósito. Dado não ser possível
que a ministra não se tenha já dado conta desta realidade,
talvez fosse preferível evitar abordar o tema. Até porque
tal abordagem seria sempre vista, precisamente, como
uma santa ingenuidade.

Portanto, caro leitor, por aqui pode agora dar-se
conta de como o caso Rocha Andrade se cons tui, sobre-
tudo neste momento, português e europeu, no grande
e magnânimo problema de Portugal. E quem diz Rocha
Andrade, poderá bem dizer-se Andrade Rocha, como
parece ter escrito o La Vanguardia. A Europa connosco.
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Freguesia de Castedo recebeu II edição da “Rota do
Caldeirão” (2016-08-16 08:26)
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A Junta de Freguesia de Castedo promoveu, com o apoio
do Município de Torre de Moncorvo, a segunda edição
do percurso pedestre “Rota do Caldeirão”, no passado
dia 6 de Agosto.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/caldeirao16.html
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O Caldeirão, que dá nome a esta rota, é uma formação
natural que surgiu através do desgaste causado pelas
cascatas de água sobre o granito. A sua forma circular e
profunda torna-o num local agradável para se disfrutar
durante os meses de Verão.

A rota com 6,5 km de extensão e de dificuldade mé-
dia contou com cerca de 85 caminhantes.

Durante o percurso destacam-se vários pontos de
interesse como a Capela de S. Sebas ão, os Fontanários
Públicos, a Igreja Matriz, a Eira do Concelho, o Moinho, o
Ribeiro Grande e o Caldeirão.

No final realizou-se uma aula de Zumba e um almoço
convívio entre todos, junto da Barragem do Palameiro.

Luciana Raimundo
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O novo mistério do deuterão (2016-08-16 08:38)

Tal como o protão, o deuterão é mais pequeno do que
até agora se pensava.

O deuterão — o segundo núcleo mais simples dos ele-
mentos químicos, formado apenas por um protão e um
neutrão, as duas par culas fundamentais que cons tuem
os núcleos atómicos — é consideravelmente mais pe-
queno do que se pensava até agora. Esta descoberta
foi feita por um grupo de 33 cien stas internacionais,
incluindo 9 portugueses, das Universidades de Aveiro
(UA) e Coimbra (UC), e a experiência decorreu no Paul
Scherrer Ins tute, PSI, Suíça.

O novo resultado é consistente com um estudo feito em
2010 pela mesma equipa, no qual os cien stas mediram
o protão e chegaram a um valor consideravelmente mais
pequeno do que os valores medidos através de outros
métodos experimentais.
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O resultado de 2010, publicado na Nature, cons tuiu
a base do que a par r de então ficou conhecido como
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o “puzzle do raio do protão”. A nova medida para o
tamanho do deuterão criou um mistério análogo. Isto
poderá levar a um ajuste na constante de Rydberg,
uma quan dade fundamental da Física. Uma outra
possibilidade é a existência de uma nova Força, até agora
desconhecida.

Os resultados que mostram que o deuterão, tal como o
protão, é mais pequeno do que era assumido até agora
pela comunidade cien fica, são publicados hoje

Para além de reforçarem o atual “puzzle do tamanho
do protão”, estes novos resultados vêm dar uma con-
tribuição importante para o avanço da compreensão
do mundo e obrigam a um maior esforço por parte dos
cien stas da comunidade internacional para esclarecer
fenómenos que se pensava estarem já bem estudados.

Desde 2010 vêm sendo realizados esforços intensos
para resolver o puzzle causado pelos estudos desta
equipa: porque é que o protão quando orbitado por um
muão é 4 % mais pequeno do que quando é orbitado por
um eletrão? Até à data os cien stas não encontraram
jus ficação para este facto e estes novos resultados
vêm adensar ainda mais este puzzle. A teoria mais bem
estudada não prevê, nem consegue explicar, a diferença
encontrada.

«Essa explicação pode passar pela existência de um
novo po de Força até hoje desconhecida, isto é, um
fenómeno novo que ainda desconhecemos, um cenário
muito excitante embora mais improvável. A explicação
mais óbvia seria a existência de pequenas imprecisões
nas experiências anteriores à nossa», refere Joaquim San-
tos, docente da Universidade de Coimbra e coordenador
da equipa portuguesa.

Atualmente, grupos em Munique, Paris e Toronto
encontram-se a trabalhar para melhorar essas outras
experiências e aumentar a sua precisão.

«É possível que todos estes estudos conduzam a
uma pequena alteração na constante de Rydberg, a
constante da Física que foi determinada com maior pre-
cisão e que está fortemente interligada com o tamanho
do protão. Esta constante serve de base para outras
grandezas u lizadas em cálculos importantes da Física e
a sua alteração terá impacto em várias áreas da Ciência
e levará a pequenas correções em outras grandezas da
natureza», explica Joaquim Santos.
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Este trabalho contou com a colaboração de 33 inves -
gadores, provenientes de Munique (entre os quais se
destaca TW Hänsch, prémio Nobel da Física de 2005),
Paris, Estugarda, Friburgo, Zurique, Taiwan, Aveiro e
Coimbra. Sete desses inves gadores são da Universidade
de Coimbra (Luís Fernandes, Fernando Amaro, Cris na
Monteiro, João Cardoso, José Ma as Lopes, Andreia
Gouvea e Joaquim Santos, o Coordenador) e dois são da
Universidade de Aveiro (Daniel Covita e João Veloso, o
Coordenador).

A par cipação portuguesa tem sido financiada pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia. O inves gador
Luís Panchorrinha Fernandes tem sido o Inves gador
Principal dos projetos financiados pela FCT.

A experiência decorre no Paul Scherrer Ins tut, Zurique
(Suiça) e baseia-se em 4 pilares: Teoria, sistema do feixe
de muões, sistema de laser e sistema de deteção dos
raios-X do hidrogénio e deutério muónicos. A equipa
portuguesa é responsável pelo sistema de deteção dos
raios-X.
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Despovoamento, abandono, solidão
(2016-08-16 08:48)

| Luis Pereira | Todos estamos convencidos do contrário,
mas o tempo derrete a matéria mais áspera que a
natureza criou. E talvez por isso em todas as épocas
emudecemos as casas onde viveram e vivemos, até as
transformarmos em pedaços de quase nada , como em
quase nada se transformam as vidas que lhes deram as
an gas formas. Hoje, agora, no instante, o tempo não
nos diz nada, porque estamos sempre ocupados a olhar
o circo da vida.

Mas perante uma aldeia derruída sen mos o movimento
dos fantasmas e o arfar das pedras onde cristalizaram
os úl mos suspiros dos homens e das mulheres que a
habitaram.

Depois há o cemitério, esse úl mo reduto e guardião da
história, mas quando abandonado um local, abandon-
amos também o culto dos mortos. E a pouco e pouco
também as lembranças desses homens e mulheres de
outrora. Morremos. É assim que se morre. É assim
que “desnascemos”. E já como espectros sem áurea,
agonizamos na memória dos vindouros e finalmente
findamos.

Hoje estou aqui, perante casas que já não o são.
Um moinho sem nada, um engenho já podre. Apeteceu-
me aqui vir para imaginar, para ver as ruas com gentes
desenhadas na loucura desta perseguição que faço ao
passado. Não conheço ninguém, nunca conheci ninguém
e já não há quem se lembre de quem aqui tenha vivido.

Mas posso observar as pessoas, ouvi-las, ver aquele
grupo de crianças que brinca à sombra do castanheiro;
o homem que passa de enxada ao ombro, a mulher
de caneco sobre um rosto de xisto. E de repente os
sons, todos os sons que ouvi logo que parido pelas
seis horas de uma tarde de abril. E todos aqui estão,
como desabrochados de um filme an go mixado com
o choro de crianças, o balir de ovelhas e o la r de cães
engasgados de fome. Até quase respondi ao simpá co
“boa tarde” daquela mulher que passou de lenço na
cabeça e rosto granjeado a sol e geada.

O silêncio entranha-se-me no corpo, encharca-me
os poros do cérebro. São agora sete horas da tarde.
Ecoa por todo o lado este silêncio medonho, em sereno
conflito com os debilíssimos gemidos que brotam de
entre os derrubes das pedras onde sucumbe o passado.
Esta aldeia teve tanta vida, tanta gente e hoje é isto:
silêncio, arqueologia!

Vim aqui porque gosto de ler. Sempre os livros. Sempre
os livros presentes e a determinar esta minha banal
e insignificante existência. Os livros, esses “malditos
objetos” que não me deixam sossegar o pensamento.
Vim aqui porque precisei de assemelhar. Precisei de
comparar a minha imaginação, a realidade destas ruínas,
com a imaginação e a realidade ver da no magnifico
livro de Julio Llammazares, onde se fala de ex nção, de
esvaziamento, de finitude.

“A Chuva Amarela” é já um livro an go que estava
ancorado na fila das intenções de leitura que tenho para
fazer. Finalmente deitei-lhe mão e logo ao fim das duas
primeiras páginas o monólogo do úl mo habitante de um
povoado abandonado do Pirineu aragonês prendeu-me
a atenção. Também ele, esse tal úl mo habitante, agora
aqui está, em Gavião, mas com o nome de José.

José olha-me daquela porta entreaberta, com os
pés assentes no derrube do telhado que aconchegou o
seu lar. José fala-me da solidão. Foi o úl mo a par r. Há
sempre um úl mo a par r. Resis u. Resis u o quanto
pôde e já sem sequer poder con nuou a resis r. Também
enlouqueceu com o silêncio sepulcral que lhe encheu
os úl mos anos da vida. José fala-me agora da solidão
que está em toda a parte desta região e que da região
apenas mantém a prosápia do seu nome. Fala-me desta
solidão que impregna as pessoas, as casas, as palavras,
as árvores, o sol e as próprias sombras.

Em “ A Chuva amarela” José não fala só de “Ainielle”, fala
também de nós, de Gavião, de Trás-os-Montes.

Por isso vim até aqui. Para confrontar, para sen r,
para escrever. E enquanto o sol varre o rosto deformado
da aldeia, as sombras vão lambendo lentamente Gavião.
Depois, a pouco e pouco, surge o anoitecer. E agora,
“A chuva Amarela” impregna-se na minha alma e esta
pardez graní ca acaba por me desassossegar.
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Descoberta a origem do longo corpo das cobras
(2016-08-16 08:49)

Durante muitos anos, os cien stas têm tentado com-
preender a origem do tronco excepcionalmente longo
que caracteriza o corpo das cobras. Este mistério em
termos de desenvolvimento animal pode esclarecer
alguns mecanismos que controlam os tecidos que
formam o tronco, nomeadamente do esqueleto ou da
medula espinhal.

Embrião de cobra. Créditos Francisca Leal, Universidade
da Florida [1]Uma equipa de inves gação do Ins tuto
Gulbenkian de Ciência (IGC, Portugal), liderada por
Moisés Mallo , descobriu agora o principal factor que
regula o desenvolvimento do tronco em vertebrados e
explica por que é que as cobras têm um corpo tão difer-
ente. Estas descobertas podem abrir novos caminhos no
estudo da regeneração da medula espinhal. Este estudo
foi publicado e destacado na capa da edição de 8 de
agosto da Developmental Cell*.

Moisés Mallo Apesar das diferenças óbvias em forma e
tamanho observadas entre diferentes animais vertebra-
dos, todos têm corpos com cabeça e pescoço, tronco e
cauda. É o tamanho rela vo de cada uma destas secções
do corpo que cons tui em grande parte as diferenças
observadas nos corpos destes animais. Ainda assim,
todos os embriões dos vertebrados desenvolvem-se por
fases consecu vas, formando cada região do corpo numa
ordem específica, da cabeça para a cauda.

O desenvolvimento é guiado por instruções gené -
cas que informam o princípio e o fim da formação de
cada secção do corpo. O laboratório de Moisés Mallo
tem tentado desvendar o código gené co que controla o
desenvolvimento do tronco e da cauda em vertebrados.
Para tal, estudaram ratos que têm troncos par cular-
mente longos ou especialmente curtos. “Pensámos que
a análise destes animais podia dar-nos a chave para
desvendar o código da formação do tronco”, diz Moisés
Mallo.

As suas experiências levaram à surpreendente de-
scoberta que o principal controlador do desenvolvimento
do tronco era o gene Oct4, um dos reguladores essenciais
das células estaminais. Uma vez que muitos vertebrados
também têm Oct4, este gene podia desempenhar um
papel semelhante noutros animais e talvez até ser
responsável pelo tronco excepcionalmente longo das
cobras.
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Rita Aires, primeira autora deste estudo, explica: “Nós
nhamos descoberto que Oct4 é o ‘interruptor’ que leva

à formação do tronco, mas não conseguíamos explicar a
diferença no comprimento do tronco observada nos ver-
tebrados, par cularmente nas cobras. Assim, testámos
se este interruptor estava ligado ou desligado durante
diferentes períodos do desenvolvimento embrionário
das cobras e dos ratos.”

Os inves gadores descobriram que o gene Oct4 era,
de facto, man do a vo durante um período mais longo
nas cobras do que noutros animais. Também observaram
que isto resultava de modificações que nham ocorrido
no genoma da cobra durante a evolução dos répteis, que
colocaram o gene Oct4 perto de uma região de ADN que
man nha este gene num estado a vo durante longos
períodos do desenvolvimento embrionário.
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“A formação de diferentes regiões do corpo funciona
como um ‘braço de ferro’ de genes. Os genes envolvidos
na formação do tronco precisam de cessar a vidade para
que os genes envolvidos na formação da cauda possam
começar a atuar. No caso das cobras, observámos que o
gene Oct4 é man do a vo durante um longo período do
desenvolvimento embrionário, o que explica o porquê
das cobras terem um tronco tão longo e uma cauda tão
curta”, diz Rita Aires.

Moisés Mallo acrescenta: “Nós iden ficámos o prin-
cipal factor que, desde que se mantenha num estado
a vo, permite o crescimento ilimitado das estruturas do
tronco. Agora vamos inves gar se podemos usar este
factor para expandir as células que formam a medula
espinhal, tentando regenerá-la em caso de dano.”

Esta inves gação foi desenvolvida no Ins tuto Gul-
benkian de Ciência (Portugal) em colaboração com a
Universidade da Florida (EUA), e foi financiado pela
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Portugal), pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT; Portugal) e
pelo Howard Hughes Medical Ins tute (EUA).

Referência do ar go:

Aires et al., (2016) Oct4 Is a Key Regulator of Ver-
tebrate Trunk Length Diversity, Developmental Cell
[3]h p://dx.doi.org/10.1016/j.devcel. 2016.06.02 1

Inês Domingues (Comunicação de Ciência - Ins tuto
Gulbenkian de Ciência)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Adega Coopera va de Sabrosa homenageou o es-
critor Miguel Torga (2016-08-17 14:47)

A Adega Coopera va de Sabrosa lançou no passado
dia 12 de Agosto, data de aniversário do nascimento
de Miguel Torga, uma edição especial e limitada de um
conjunto de quatro garrafas do Vinho Tinto Reserva
Douro 2012 Fernão de Magalhães, em homenagem ao
escritor transmontano.

Fotografia: Rui Manuel Ferreira / Adega Coopera va
Sabrosa Esta edição de vinho produzido nos socalcos
durienses, cons tuiu uma homenagem ao poeta que
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tanto elogiou e sen u verdadeiramente a região onde
nasceu, apelidando-a de “Reino Maravilhoso”. Os rótulos
das garrafas que cons tuem o conjunto exibem pinturas
dedicadas ao poeta e à sua obra.

Cerca de meia centena de pessoas marcaram pre-
sença no evento realizado no Espaço Miguel Torga, na
passada sexta-feira, dia 12 de agosto. Celeste Marques,
enóloga e membro da direcção da Adega Coopera va de
Sabrosa, realçou a importância das novas estratégias que
a atual direção tem vindo a tomar.
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Celeste Marques salientou ainda a importância em val-
orizar o trabalho de todos os associados e membros da
Adega Coopera va de Sabrosa, assim como a importân-
cia na valorização das raízes de um passado e de um
presente. Exemplo disso são as serigrafias patentes nesta
edição especial com a assinatura do ar sta Sabrosense
Jorge Marinho.

Já José Marques, presidente da Câmara Municipal
de Sabrosa, destacou a importância e o papel funda-
mental da Adega Coopera va no concelho e felicitou a
mesma pelas estratégias de marke ng que tem vindo a
tomar, destacando e valorizando sempre personalidades
importantes do concelho, como são exemplo os casos de
Fernão de Magalhães e Miguel Torga.

A edição especial das 4 garrafas poderá ser adquirida na
Adega Coopera va de Sabrosa. Ao longo do evento foram
lidos excertos, por funcionários da Adega Coopera va
Sabrosa, de textos patentes nos rótulos, como, por
exemplo, "Vindima", "Os Bichos", "O Retrato", ou "Conto
de Natal". O evento terminou com uma degustação da
gama de vinhos Fernão de Magalhães.
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“A Velha Ampulheta” e Rodrigo Leão são as pro-
posta para este fim-de-semana da “Vila Real Capital
da Cultura do Eixo Atlân co” (2016-08-17 15:13)

A animação cultural realizada no âmbito da inicia va
“Vila Real Capital da Cultura do Eixo Atlân co 2016”
não pára. Para este fim-de-semana as propostas são “A
Velha Ampulheta”, uma produção Passos e Compassos,
e a atuação do músico, intérprete e compositor Rodrigo
Leão.
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Sexta feira,19 de Agosto, às 22 horas, a Praça do Mu-
nicípio, em Vila Real, recebe “A Velha Ampulheta” um
espectáculo que decorre “num cenário intemporal onde
duas personagens desconhecidas se cruzam na busca
da sua consciência. O encontro inesperado com a sua
individualidade, é-lhes oferecido pela descoberta de um
objecto, há muito desconhecido…”

No sábado, 20 de Agosto, às 22 horas o anfiteatro
do teatro de Vila Real receberá o mais recente concerto
de Rodrigo Leão.

As inicia vas culturais são uma realização da Douro
Genera on e da “Vila Real Capital da Cultura do Eixo
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Atlân co 2016”.
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O Retorno (2016-08-19 15:05)

1975, Luanda. A descolonização ins ga ódios e guerras.
Os brancos debandam e em poucos meses chegam a
Portugal mais de meio milhão de pessoas.

O processo revolucionário está no seu auge e os retor-
nados são recebidos com desconfiança e hos lidade.
Muitos nao têm para onde ir nem do que viver. Rui tem
quinze anos e é um deles. 1975. Lisboa. Durante mais de
um ano, Rui e a família vivem num quarto de um hotel
de 5 estrelas a abarrotar de retornados — um improvável
purgatório sem salvação garan da que se degrada de dia
para dia. A adolescência torna-se uma espera assustada
pela idade adulta: aprender o desespero e a raiva,
reaprender o amor, inventar a esperança. África sempre
presente mas cada vez mais longe.

Dulce Maria Cardoso "nasceu em Fonte Longa, Car-
razeda de Ansiães, Trás-os-Montes, em 1964 e aos seis
meses de idade foi para Luanda, de onde regressou
depois da descolonização e com o início da guerra civil
em Angola. Formou-se em Direito e foi advogada. O
seu primeiro romance, Campo de sangue (2001), foi
escrito na sequência de uma bolsa de criação literária
do Ministério da Cultura português e recebeu o Grande
Prémio Acontece.

Depois seguiram-se os romances Os meus sen men-
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tos (2005), Prémio da União Europeia para a Literatura, e
O chão dos pardais (2009), Prémio Pen Club, a antologia
de contos Até nós (2008) e O Retorno (2011). A sua obra
foi editada em vários países, é estudada em diversas
universidades e estão em curso propostas de adaptação
cinematográfica de alguns dos seus contos e romances.
Em Portugal, os seus primeiros romances saíram pela
Edições Asa, tendo O Retorno sido publicado pela Tinta
da China. No Brasil, a Companhia das Letras publicou
Campo de sangue em 2005 e a Tinta da China O Retorno
em 2011" (Wikipedia) .

Titulo: O Retorno
Autora: Dulce Maria Cardoso
Editora: Tinta da China
Preço:11,61€
[1]Comprar online
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Apoios da Câmara Municipal estendem-se aos
alunos dos 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário
(2016-08-19 15:06)

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros alarga
o apoio direto aos alunos que irão frequentar o 2º, 3º
Ciclos e Ensino Secundário no ano le vo 2016/2017.

Esta medida, prevista no programa Macedo Educar,
contempla uma compar cipação para a aquisição dos
manuais escolares aos alunos matriculados em Macedo
de Cavaleiros, cujo agregado familiar esteja inserido no
1º ou 2º Escalão do Abono de Família.
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O apoio financeiro da Câmara Municipal tem um valor
global orçamentado de 20.000 € e incidirá em 70 % do
valor não compar cipado pela ação social escolar, por
aluno. O prazo para requerer a atribuição do apoio
decorre de 19 de agosto a 15 de setembro. A candidatura
deverá ser formalizada através de requerimento- po, no
Balcão de Atendimento da autarquia, acompanhado dos
documentos previstos em regulamento e indicados no
Edital nº60/2016 da Câmara Municipal.

À entrega gratuita dos manuais escolares e fichas
de trabalho a todos os alunos do 1º Ciclo e a atribuição
de Bolsas aos alunos do Ensino Superior - com 8 alunos
abrangidos no ano le vo anterior e a fase de candidat-
uras para o novo ano a anunciar em breve – soma-se
agora este apoio aos alunos dos 2º, 3º Ciclos e Ensino
Secundário.

O Município de Macedo de Cavaleiros alarga a sua
aposta na Educação e na ajuda às famílias, refle do
num importante apoio social direto, que se estende a
todos os níveis de ensino. O programa Macedo Educar,
cujo regulamento foi publicado em Diário da República
a 21 de dezembro de 2015, está agora plenamente
implementado.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicaçãio CM
Macedo de Cavaleiros
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PSD e CDS-PP de Mogadouro fazem acordo de
coligação e apresentam como candidato Manuel
Cordeiro (2016-08-19 15:11)

Todos os par dos com representação autárquica na
região começam a movimentar-se para a preparação
das listas de candidatos às próximas eleições locais, que
deverão ocorrer no final do verão ou inicio do outono
do próximo ano de 2017.

Manuel Cordeiro Depois de a Comissão Polí ca concelhia
do PS de Mogadouro ter anunciado a recandidatura
de Francisco Guimarães, atual detentor do cargo de
presidente da câmara municipal, é agora a vez do PSD
anunciar o seu candidato, que resulta de um acordo de
coligação local efetuado entre as concelhias do PSD e do
CDS-PP de Mogadouro.
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Numa nota enviada à comunicação social “a Comissão
Polí ca do PSD Mogadouro e a Comissão Polí ca do
CDS-PP Mogadouro, comunicam que estabeleceram

um acordo de coligação para as eleições autárquicas
de 2017 em Mogadouro, tendo proposto e aprovado
por unanimidade ambas as concelhias o Professor
Catedrá co da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), Manuel Cordeiro, natural da freguesia
Remondes, concelho de Mogadouro.”

Encontrado o candidato da atual oposição no con-
celho de Mogadouro, espera-se agora um redesenho das
condicionantes que deverão marcar a luta polí ca no
concelho de Mogadouro durante o próximo ano.
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O tempo a passar (2016-08-20 07:56)

| Hélio Bernardo Lopes | Mesmo nas ditas Férias
Grandes o tempo não para. O que significa que cada
um de nós se vê bombardeado com o usual caudal
informa vo, sujeito, embora, às cambiantes e ao
valor próprios deste tempo. A verdade é que o tempo
con nua a passar, assim nos dando a conhecer novos
acontecimentos. Vejamos alguns deles e que parecem
ser dos mais referentes.

MEDALHAS LÍMPICAS
Muitos portugueses se deixaram contaminar pela vitória
de Portugal no recente Euro 2016. A raros ocorreu que
também a Dinamarca, até a Grécia, conseguiram tal
proeza, sendo que dessas vezes os nossos comentadores
sempre salientaram tratar-se de mero acaso, num acon-
tecimento di cil de repe r. Fosse o período de retorno o
que fosse.

A verdade é que boa parte dos portugueses sempre
se deixou contaminar pela ideia de que também nestas
olimpíadas o recente acontecimento do futebol europeu
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iria repe r-se. Bom, não repe u. Para já, porque
ainda faltam algumas provas quando escrevo este texto.
Em todo o caso, a probabilidade de poder surgir um
acontecimento inesperadamente agradável é agora
mui ssimo mais limitada que ao início desta compe ção.
Os polí cos, abordando os resultados económicos e
financeiros, diriam que estes resultados estão em linha
com o historial olímpico português. Nada, de novo, ou de
discrepante. Apenas em desconformidade com o modo
português de sonhar acordado.

FESTIVAIS E O RESTO
Tempo de verão, ao menos em Portugal, é tempo de
fes vais de todo o po. Lugares onde se procura o
inexistente e onde o método u lizado é o do abanar do
capacete. Como teria de dar-se, tais lugares são sempre
muito marcados pela presença de estupefacientes.
Como usa dizer-se, teria de ser assim. Num destes
fes vais, porém, surgiram também duas mortes. E, como
usualmente, sem mais nos surgiram vozes diversas a
salientar que as mesmas nada veram que ver com
drogas. E tudo mui ssimo antes de se iniciarem, sequer,
as inves gações. Bom, dá para entender...

SINAIS DE RIQUEZA
Quem vá acompanhando a grande comunicação social
televisiva, de há muito conhece o que, por todo o mundo,
se vai dizendo sobre a fuga ao Fisco em Portugal. Se a
isto se juntar uma vivência prolongada no nosso País,
facilmente cada um de nós, se desejar ser sincero,
compreenderá que o conhecimento do montante das
contas bancárias se cons tui num excelente indicador
do que, porventura, possa passar-se se alguém ver um
vencimento pouco acima do ordenado mínimo nacional,
mas possuir uma conta bancária com muitas dezenas, ou
centenas de milhares de euros. Será, naturalmente, um
alerta para as autoridades se determinarem a inves gar
o que possa estar em causa. É, ao final das contas todas,
a aplicação da tal equação de balanço por mim expressa
há décadas: o que declara, o que possui, de onde lhe
vem. Bom, caro leitor foi o fim da picada, o que se
cons tui num excelente indicador do estado moral dos
portugueses.

Seria muito interessante que as nossas televisões se
determinassem a entrevistar muitos membros das
nossas comunidades nos Estados Unidos, de molde a
que pudéssemos saber o que pensam deste tema os
nossos compatriotas. Um dado é certo: não existe, pelo
meio dessa nossa comunidade, nenhuma pressão sobre

congressistas, no sen do de se colocarem limites à ação
das en dades fiscais. Por aqui, como se sabe, raros não
entrarão em pânico sempre que este tema é tratado. Um
excelente indicador...

MALANDROS DOS RUSSOS
Raro é o dia em que a nossa grande comunicação social
televisiva, estrategicamente alinhada com os Estados
Unidos, não aponta o dedo à Força Aerospacial Russa,
responsabilizando-a por a ngir civis, mormente crianças,
velhos e senhoras grávidas. Mas só os russos, ou também
a Arábia Saudita, agora já fora dos interesses dos Estados
Unidos, fruto do petróleo de xisto. Ao mesmo tempo que
os aviões ligados aos Estados Unidos só a ngem alvos
militares, os da Rússia, ou da Síria, tal como os da Arábia
Saudita ou dos Estados consigo coligados só a ngem
crianças, velhos e senhoras grávidas!! Uma realidade
contada a um ritmo diário, para mais agora quando o
ditador ucraniano, Poroshenko, vai preparando o terreno
para o Ocidente lançar a tão desejada e preparada guerra
contra a Rússia, com o argumento da Crimeia e do
leste ucraniano de maioria russófila. A democracia em
movimento...

FOGO INIMIGO
Ao contrário do fogo amigo, o que nos a ngiu neste verão
foi um verdadeiro e doloroso fogo inimigo. E, como mais
ou menos sempre foi tendo lugar em Portugal, bastou a
temperatura estar alta, com tempo seco e algum vento,
para que, também aqui, nos víssemos colocados em linha
com o nosso passado histórico. Mais um naturalíssimo
desastre social e humano. Num ápice, eis que nos
surgiu um autarca a reclamar contra a falta de tempo
de intervenção, simultaneamente com um outro que
já o não é mas foi bombeiro, e que nos veio dar o seu
palpite: terá havido uma ação terrorista por detrás deste
novo desastre com fogo inimigo. Uma explicação que, a
ser verdadeira, terá de ter estado também presente em
todos os casos passados noutros anos. As coisas estão
em linha…

De molde que, num outro ápice, a Ministra da Ad-
ministração Interna, perante os queixumes daquele
primeiro, de pronto determinou um inquérito ao que
possa ter-se passado. Quase com toda a certeza, o in-
quérito irá concluir que as autoridades atuaram bem, mas
que os meios, que estavam a ser bem empregues, foram
realmente escassos para se poder evitar o desastre de S.
Pedro do Sul. Malgrado tudo, e mesmo tendo em conta a
falta de jeito expressivo do líder autárquico de S. Pedro do
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Sul, ficou-me a sensação de que lhe deverá assis r razão.

IMI CATÓLICO
Sempre que se chega ao problema da Igreja Católica
pagar os seus deveres sociais para com a comunidade,
bom, caem de novo Carmo e Trindade. Isso mesmo se
deu hoje com o caso do IIMI que, com toda a moral, deve
também ser aplicado às ins tuições geridas pela Igreja
Católica e que não tenham uma finalidade estritamente
religiosa.

Acontece que esta prá ca esteve sempre presente e
desde o início da nova versão da Concordata entre o
Estado Português e a Santa Sé. Simplesmente, nós não
ouvimos o protesto de hoje durante a vida da anterior
Maioria-Governo-Presidente. Bastou surgir um Governo
do PS, apoiada pelos par dos da Esquerda, para que de
pronto a Igreja Católica tenha surgido a protestar contra
a obrigação que lhe compete à luz daquele acordo. Um
verdadeiro escândalo, com uma estrutura religiosa que
faz tudo para deixar de cumprir os seus deveres per-
ante a comunidade, tal como se dá com todos os outros
portugueses ou suas estruturas cole vas. Um escândalo.

A CAIXA, POIS CLARO!
Ao mesmo tempo, a mais recente barraca com a Caixa
Geral de Depósitos, com o Banco Central Europeu
a indicar escolas europeias de grande nomeada no
domínio da Gestão Bancária para algumas das nossas
apregoadas luminárias da gestão privada portuguesa. É
caso para que se grite: ao que Portugal se tem sujeitado
com a inenarrável e destruidora presença no seio desta
famigerada União Europeia! E ainda há quem persista
em dizer-se europeísta dos quatro costados!!

ANGOLA, É NOSSA
Chega a causar sorrisos ouvir jornalistas portugueses,
completamente ligados à Direita Portuguesa, virem a
terreiro levantar objeções as mais paté cas contra o
MPLA e o seu congresso. E então depois de se terem
escutado as palavras, mais que sensatas, do deputados
Hélder Amaral, do CDS/PP, que se limitou a apontar a
realidade das atuais relações entre Portugal e Angola.
Estes nossos jornalistas da Direita fazem por esquecer as
causas do estado a que se chegou em Angola, fingindo
acreditar que uma democracia de po ocidental europeu
poderia ser aplicada em Angola – até em África –, para
que, de imediato, tudo logo passasse a funcionar sobre
rodas e com o povo e melhorar a sua qualidade de vida a
um nível crescente.

Uma terrível falta de vergonha, que faz por passar
ao lado dos desastres da Síria, da Líbia, da Tunísia,
do Iraque, do Afeganistão, da Turquia, do Iémen, da
Somália, da Ucrânia, etc.. Ah!, e dos milhares de casos de
mortos ou maltratados por parte da famigerada União
Europeia. Quantos anos teremos ainda de esperar, a
este ritmo, até aqui chegarem os tais badalados dez mil
refugiados? E que é feito das tais famílias para quem o
Papa Francisco pediu um aposento em cada paróquia?
Pois, eu respondo: no Dia de S. Nunca...

E assim tem vindo a passar o tempo quente deste
verão, hoje já com alguma chuvica, que me chegou
pouco depois do meio-dia. A cada dia sempre mais do
mesmo e de mal para pior.
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Falta de água em Macedo de Cavaleiros gera
acusações do PS local (2016-08-20 11:10)

Os constantes cortes de água que durante os úl mos
dias se têm registado em Macedo de Cavaleiros gerou
acusações da oposição polí ca local e num comunicado
o PS acusa o execu vo camarário de “uma situação de
má gestão das infraestruturas públicas”.

As causas que estão na base do problema da falta de
água em Macedo de Cavaleiros parecem residir na idade
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da rede de distribuição. Na verdade, os constantes
cortes registados no abastecimento de água no centro
da cidade é o resultado de uma an quada e envelhecida
rede de distribuição que em períodos de maior consumo
facilmente entra em rotura. Segundo a autarquia, a
população durante o mês de agosto triplicou e com esse
aumento verificou-se um número anormal de pontos
de fuga devido ao aumento do consumo de água que
sobrecarrega a atual rede de distribuição.
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As responsabilidades por tal situação já foram assumidas
pela autarquia que num infomail considera haver um
problema no sistema de abastecimento de águas à popu-
lação. “Esta é uma situação da inteira responsabilidade
da autarquia, a qual, não é, minimamente, do nosso
agrado, pelos grandes transtornos que a mesma causa
ao normal decurso do dia-a-dia de todos nós”, referem os
responsáveis autárquicos num comunicado distribuído à
população.

Contudo, o PS de Macedo de Cavaleiros associa às
responsabilidades assumidas pela autarquia o grande
desinves mento que tem sido feito neste setor. “ Este
execu vo e os execu vos PSD que o antecederam, nos
quais eram também responsáveis o Dr. Duarte Moreno e
o Engº Carlos Barroso, não fizeram a devida manutenção
da rede. Não inves ram nesta infraestrutura o que
deviam ter inves do, nem em material nem em recursos
humanos, para evitar que chegássemos à situação
calamitosa que temos agora. Preferiram gastar o din-
heiro em obras de fachada, em festas e outras a vidades
commuito alarido. Pois o resultado vê-se agora”, acusam
os socialistas num comunicado enviado à imprensa.
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“Trata-se apenas e simplesmente de uma situação de
má gestão das infraestruturas públicas. Trata-se de
uma série de governações irresponsáveis que apenas se
preocuparam com o imediato, com o media smo e com
as eleições seguintes”, refere a mesma nota da Comissão
Polí ca Concelhia do Par do Socialista de Macedo de
Cavaleiros.

No entanto, a autarquia diz que está a desenvolver
todos os esforços com as Águas do Norte “para minimizar
os constrangimentos criados”, tendo para o efeito em
permanente estado de prevenção diversas equipas que
a qualquer momento são mobilizadas para o terreno,
durante a semana ou no fim-de-semana, “para solucionar
dezenas de fugas nos vários quilómetros de condutas
existentes no concelho”.

Perante uma situação considerada anormal, a autar-
quia pede a colaboração de todos os macedences, de
forma a permi r maior celeridade na resolução dos
problemas detetados, disponibilizando uma aplicação, a
“Macedo Mexe”, onde podem ser reportadas as avarias.
Para o mesmo efeito está ainda disponível o número de
telefone 278 420 420.
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Há um relógio despertador molecular que acorda os
óvulos (2016-08-20 17:23)

No início da vida reprodutora, um ovário contém em
média milhares de óvulos imaturos, num estado de
repouso que pode durar várias décadas.
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Navarro-Costa PressRelphoto 2016 Mas como é que cada
óvulo sabe quando é a altura certa para se preparar para
a ovulação? Num estudo publicado na úl ma edição
da revista Nature Communica ons, inves gadores do
[1]Ins tuto Gulbenkian de Ciência , da [2]Universidade of
Algarve , e da [3]University at Albany (EUA) descobriram
na mosca da fruta um “relógio despertador molecular”
que avisa os óvulos em repouso que chegou a altura de
acordarem. Defeitos no funcionamento deste desperta-
dor resultam em problemas na fer lidade feminina.

Durante o período de repouso, os óvulos desligam
os seus genes de forma a conseguirem entrar num
estado parecido com a hibernação. Quando despertam,
precisam de voltar a ligar os seus genes para poderem
crescer e preparar-se para a ovulação. A equipa de
inves gação liderada por Rui Mar nho, do Centro de
Inves gação Biomédica da Universidade do Algarve e do
Ins tuto Gulbenkian de Ciência (IGC), e por Prashanth
Rangan, da University at Albany (nos EUA), descobriu
que a altura em que os genes são a vados é programada
diretamente nos cromossomas do óvulo.

Para desvendar este mecanismo, a equipa de inves-
gação conduziu uma série de experiências gené cas

em moscas da fruta (Drosophila melanogaster). Paulo
Navarro-Costa, primeiro co-autor deste estudo e inves-

gador do IGC explica: “Tal como acontece nos seres
humanos, os óvulos da mosca da fruta têm um período
de repouso durante a meiose – o processo de divisão

celular especializado necessário para a formação de célu-
las reprodutoras saudáveis. Desta forma, u lizámos este
organismo fácil de manusear para descobrir exatamente
como é que o óvulo consegue a var os seus genes na
altura certa, algo que permanecia um mistério até agora.”
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Os resultados da equipa de inves gação revelaram que
os óvulos u lizam um processo semelhante a um relógio
despertador para manterem a noção do tempo durante a
meiose. Rui Mar nho clarifica o mecanismo: “Quando os
óvulos começam a ser formados, uma proteína chamada
dKDM5 modifica os cromossomas de modo a que estes
só consigam a var os seus genes na altura certa. Se
este despertador molecular for programado de forma
incorreta, por exemplo devido a defeitos na proteína
dKDM5, as fêmeas tornam-se inférteis porque os seus
óvulos não conseguem completar a meiose.”

Uma propriedade inesperada deste novo desperta-
dor molecular consiste no facto de ser programado em
fases iniciais da formação dos óvulos, muito antes destas
células precisarem de maturar. “Estes resultados ilustram
a importância das fases iniciais da vida do óvulo para a
fer lidade feminina. No caso dos seres humanos, essas
fases iniciais ocorrem antes das mulheres nascerem,
quando ainda estão no útero da mãe. O período de
desenvolvimento pré-natal é assim absolutamente deter-
minantes para a futura formação de células reprodutoras
saudáveis”, diz Paulo Navarro-Costa.

Este estudo foi conduzido no Ins tuto Gulbenkian
de Ciência e na University at Albany, tendo sido fi-
nanciado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(Portugal) e pelo Na onal Ins tutes of Health (EUA).

Referência do ar go: Paulo Navarro-Costa, Alicia
McCarthy, Pedro Prudêncio, Chris na Greer, Leonardo G.
Guilgur, Jörg D. Becker, Julie Secombe, Prashanth Rangan
and Rui G. Mar nho. (2016) "Early programming of the
oocyte epigenome temporally controls late prophase I
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transcrip on and chroma n remodeling", Nature Com-
munica ons. DOI:[5] 10.1038/NCOMMS12331

Ana Mena (Comunicação de Ciência - Ins tuto Gul-
benkian de Ciência)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de
Macedo de Cavaleiros está em Consulta Pública
(2016-08-20 17:45)

São cerca de 10 Milhões de Euros previstos de in-
ves mento público e diversos bene cios fiscais para
par culares. O projeto de Operação da Reabilitação
Urbana da cidade de Macedo de Cavaleiros estará em
Discussão Pública entre 22 de agosto e 16 de setembro.
A Sessão de Apresentação decorrerá no dia 1 de setem-
bro, às 21:00 horas, no Centro Cultural.

Largo da Estação Devidamente enquadrado no disposto
no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, o Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana define uma estratég-
ica integrada de reabilitação para a cidade de Macedo
de Cavaleiros, entre inves mento público e privado. O
obje vo passa pela promoção de melhores condições
urbanís cas e ambientais, reforçando a iden dade e a
coesão do território, capaz de atrair novas oportunidades
de dinamização do seu tecido económico, social e cul-
tural.
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O programa assenta na implementação de uma carteira
de projetos estruturantes de inves mento público,
alguns com financiamento comunitário, contratualizado
no âmbito do PEDU, rubricado em maio passado. Estão,
entre outros, previstos projetos como o Parque Urbano
as requalificações do Mercado Municipal, da Rua Eça de
Queiroz, Largo da Estação, Bairro de São Francisco, ou a
criação de uma Rede de Ciclovias.

Também as intervenções de recuperação, na delimi-
tação da ARU de Macedo de Cavaleiros, efetuadas por
par culares poderão ser objeto de um conjunto de
bene cios fiscais, destacando-se os incen vos associados
aos impostos municipais sobre o património, designada-
mente o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o
Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas de
imóveis (IMT). Além disso, é compreendido o acesso
a outros incen vos fiscais e financeiros, nos termos
estabelecidos na legislação, no IVA, IRS e IRC.

ARU de Macedo de Cavaleiros
A Área de Reabilitação Urbana de Macedo de Cavaleiros
(Aviso nº 9473/2016 de 29 de julho de 2016) corre-
sponde a cerca de 130 hectares, integrando 920 edi cios.
Concentra as principais zonas consideradas crí cas,
contemplando grande parte das áreas com problemas de
degradação ou obsolescência dos edi cios, os principais
equipamentos de uso cole vo e elementos patrimoniais
relevantes, as áreas mais dinâmicas da cidade, assim
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como um conjunto alargado de espaços públicos com
necessidades de qualificação e valorização.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da CM
Macedo de Cavaleiros
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UTAD está a criar banco de sementes para garan r
o futuro da floresta autóctone (2016-08-20 21:14)

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
associou-se a várias en dades para recuperar e pro-
teger as sementes de muitas dessas espécies a fim
de assegurar a sua salvaguarda e a possibilidade de
reflorestação dos territórios no futuro.

Mostajeiro João Fidalgo Carvalho vê com preocupação
a “degradação do território e a consequente destruição
da floresta autóctone, em grande parte pela mão do
homem, de que o flagelo dos incêndios é apenas uma
das faces visíveis do fenómeno”.

O docente e inves gador do Departamento de Ciên-
cias Florestais e Arquitetura Paisagista da UTAD, diz que
“tempos virão em que perceberá que, sem a biodiver-
sidade a va, estará em causa a qualidade de vida nos

territórios”. O arquiteto assume a importância crucial
da preservação da floresta autóctone, em especial as
espécies folhosas, relevantes que são não apenas a nível
ambiental e ecológico, mas também do ponto de vista
económico e por tal facto, juntamente com os seus
estudantes, é já responsável pela plantação de 300 mil
árvores nos úl mos anos.
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Sob a sua liderança a UTAD já estudou cerca de 60 espé-
cies autóctones, sendo que desse total há 10 espécies
hoje muito raras e quatro já pra camente ex ntas. João
Fidalgo Carvalho conta que “do mostajeiro, uma espécie
outrora muito usada para madeira e artesanato e cujo
fruto as populações aproveitavam para uma excelente
compota, já só conheço duas árvores, uma nas Beiras e
outra em Trás-os-Montes”, salientando que “contraria-
mente ao que sucede com as espécies introduzidas, as
autóctones adaptam-se melhor às condições climá cas
locais, resistem melhor às pragas e doenças e, inclusive,
contribuem para a mi gação das alterações climá cas”.

Numa [2]nota de imprensa divulgada pela Assessoria
de Comunicação da UTAD refere-se que esta ins tuição
universitária está apostar fortemente no estudo das
sementes para que se possam recuperar espécies em
ex nção, e, no futuro, se possa reflorestar o território
com qualidade, tendo em conta que a qualidade das
sementes é um dos importantes aspetos a ter em conta
em qualquer programa de arborização.

“Infelizmente na geração atual ainda há muita gente
que negligencia a floresta e olha as árvores como algo
descartável na natureza, mas temos de manter a es-
perança de que outras gerações virão e perceberão
como a floresta é fundamental para a sobrevivência da
humanidade. Daí que proteger os recursos gené cos
e promover a arborização de espécies autóctones, seja
também uma forma de proteger o futuro”, lembra o
inves gador.
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Escritores transmontanos encontram-se em Alfân-
dega da Fé (2016-08-22 09:16)

A sexta edição do Encontro de Escritores Transmontanos
vai decorrer este ano na vila de Alfândega da Fé, com o
apoio do respec vo município, esperando-se mais uma
vez a par cipação massiva de autores que em comum
tenham a sua raiz gené ca em Trás-os-Montes.

Escritores transmontanos encontram-se em Alfândega
da Fé Este ano o programa contempla, à semelhança das
edições anteriores, a apresentação de três livros, três
momentos dis ntos que, refere nota da organização,
“esperamos que venham a ca var e a envolver toda a
comunidade, como tem sido objec vo da organização
deste evento ao longo das sucessivas edições”.
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A figura carismá ca do Abade de Baçal, cuja memória
tem sido evocada desde 2015 a propósito das comem-
orações dos 150 anos do seu nascimento, será o tema
de discussão a marcar a abertura do encontro. Depois,
António Afonso apresenta o seu livro “O Guardador
de Memórias”, “um texto dramá co que nos ajuda a
perceber quem foi este homem”.

Segue-se a poesia de Raquel Serejo Mar ns, a au-
tora transmontana radicada em Lisboa, que depois de
dois romances se aventura por este género pela mão da
Poé ca Edições com a obra “Aves de incêndio”. E por fim
o ensaio de António Sá Gué, “O hominídeo humanizado”,
que nos leva à reflexão sobre as “dúvidas e perplexidades
que povoam o fluxus do hominídeo, que sofre as dores
do parto do seu próprio conhecimento”.

A música tradicional estará presente neste encontro
que inclui ainda no seu alinhamento um passeio pela
bonita paisagem envolvente.
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Douro Vintage Fest encerra em Vila Real, mas vai
con nuar pela aldeias vinhateiras (2016-08-22 15:44)

Está a fechar o programa do Douro Vintage Fest organi-
zado em Vila Real no âmbito da programação da Capital
da Cultura do Eixo Atlân co. Foram dois meses, julho e
agosto, a dar cultura e cor às noites de verão da capital
transmontana, enchendo de vida e conhecimento a
Praça do Município.
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Histórias Suspensas A cultura ao acesso de todos con n-
uará, contudo, pelo outono dentro, com o Douro Vintage
Fest e a Capital da Cultura do Eixo Atlân co em três
Aldeias Vinhateiras.

Para já, no próximo fim-de-semana, 26 de Agosto,
sexta feira, às 22 horas e sábado às 11h, será apresen-
tadas as “Histórias Suspensas”, mais uma vez na Praça
do Município, em Vila Real, onde o mundo vai vira-se do
avesso com uma representação da responsabilidade da
Radar 360º.
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“As histórias fazem parte da iden dade cultural de
qualquer ser humano. Dentro das histórias existem per-
sonagens que alimentam a nossa imaginação. Quando
nos reencontramos com elas, construímos um imaginário
cole vo e vivemos intensamente esse momento efémero.
Transformamos a realidade num mundo fantás co e
acreditamos numa série de possibilidades impossíveis.
Invertemos a ordem natural das coisas.

Direção ar s ca: Joana Providência
Direção técnica: Emanuel Santos/Hugo Ribeiro
Intérpretes e cocriadores: António Oliveira, Filipe
Caldeira, Guillem Gerónes e Julieta Rodrigues
Cenário: A2G Arquitectura – Ângela Frias e Gonçalo Dias
Desenho de som: Flanco
Figurinos: Julieta Rodrigues
Adereços: Suzete Rebelo
Coprodução: RADAR 360º Associação Cultural e Maria

Matos Teatro Municipal”

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

A Física Vive Tempos Interessantes (2016-08-23 07:33)

São conhecidos 3 pos de neutrinos no Universo, exac-
tamente o número previsto pelo Modelo Standard de
par culas elementares. São os “enfants terribles” da

sica de par culas, capazes de truques nunca vistos
como transformar-se uns nos outros enquanto viajam
no espaço.

Figura 1. O observatório IceCube na Antár da. Crédito:
Credit: Erik Beiser, IceCube/NSF. As várias experiências
realizadas para compreender o seu comportamento e
interacção com as restantes par culas deixaram um
conjunto de pontos de interrogação no ar que poderiam
ser explicados se exis sse um quarto po de neutrino
a que os sicos chamaram de “estéril”. Seria bem mais
maciço do que os restantes 3 pos (que têm massas
mui ssimo baixas) e a sua interacção com a matéria seria
apenas através da força da gravidade, o que o tornaria
um candidato forte a cons tuinte da matéria negra. A
sua descoberta seria também a primeira manifestação
clara de sica para além do Modelo Standard.
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Os sicos que apostavam nesta via, no entanto, sofr-
eram um revés considerável recentemente. A equipa
responsável pelo IceCube Neutrino Observatory, um
enorme detector de neutrinos instalado na Antár da,
publicou uma análise dos dados recolhidos ao longo de
um ano de observações — mais de 100 mil eventos. O
IceCube é cons tuído por uma grelha de 5160 sensores
de luz presos no gelo a mais de 1 quilómetro de profun-
didade. Os neutrinos que atravessam o gelo colidem
ocasionalmente com os núcleos atómicos criando um
flash de radiação que é então detectada pelos sensores.
A existência de um po novo de neutrino provocaria
uma anomalia no número de neutrinos-muão, um dos
três pos de neutrino conhecidos, observados pela
experiência. O resultado? Nenhum sinal do hipoté co
“neutrino estéril” dentro da gama de massas sugerida
pelas anomalias observadas nas experiências referidas.
De facto, os autores concluem que a probabilidade de
uma tal par cula não exis r é de 99 %.

Este resultado surge em simultâneo com uma análise
das observações do Enxame de Galáxias de Perseu
pelo malogrado observatório de raios-X japonês Hitomi.
Observações realizadas em 2014 com os observatórios
de raios-X Chandra, XMM e Suzaku, detectaram uma
linha espectral de emissão, não iden ficada com nenhum
elemento conhecido, correspondente a raios-X com
energias de 3.5 keV neste enxame. As observações foram
rodeadas de alguma polémica pois outras equipas, obser-
vando com os mesmos instrumentos, não conseguiram
observar a linha.

Independentemente da polémica, alguns cien stas
sugeriram que a emissão poderia dever-se ao decai-
mento de “neutrinos estéreis” que, neste cenário, seriam
os cons tuintes principais da matéria negra. A matéria
negra é mais abundante no centro de grandes enxames
de galáxias aumentando a probabilidade de colisão entre
as par culas que a cons tuem e do seu consequente
decaimento — a sugestão fazia algum sen do.

O espectro da região central do enxame ob do pelo

Hitomi, com uma resolução 20 vezes superior ao estado
da arte, mostra uma realidade bem diferente: nenhuma
linha evidente nos 3.5 keV. Os dados foram recolhidos
quando o instrumento do Hitomi que obteve o espectro
funcionava ainda com algumas limitações de sensibili-
dade, mas está totalmente fora de questão a existência
de uma linha com uma intensidade semelhante à su-
postamente observada. Também aqui, uma possível
detecção, ainda que indirecta, da existência de neutrinos
estéreis revelou-se um beco sem saída.

Figura 2. O detector da experiência ATLAS no LHC.
Crédito: CERN. Para finalizar uma semana frustrante ou
aliciante (eu prefiro a segunda) para os sicos, resultados
provenientes das experiências CMS e ATLAS do Large
Hadron Collider (LHC) do CERN, descartaram a existência
de uma possível nova par cula com cerca de 750GeV
(para comparação, a par cula mais pesada conhecida
é o quark top, com 173 GeV). Os rumores da possível
existência de uma tal par cula, algo não previsto pelo
Modelo Standard, surgiram ainda em 2015 quando os
cien stas de ambas as experiências observaram um
pequeno excesso de fotões nos resultados das colisões,
um sinal que poderia indiciar o decaimento de uma
par cula maciça desconhecida. Os dados recolhidos já
neste ano, com o acelerador a fazer colidir feixes de pro-
tões à energia máxima de 13 TeV, fizeram pra camente
desaparecer esse pequeno excesso. Tudo não passou de
uma flutuação esta s ca nos dados.
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Finalmente, as mesmas experiências impuseram fortes
limites na massa mínima de hipoté cas super-par culas
previstas por teorias super-simétricas (e.g., a Teoria
das Cordas). As ditas assumem que na Natureza os
fermiões (par culas que interagem através de forças, e.g,
electrão, protão, neutrino) e os bosões (par culas que
transportam forças, e.g., fotão) são duas faces da mesma
moeda e que a muito altas energias essa diferença deixa
de exis r. Além de cons tuírem uma extensão natural de
várias outras simetrias observadas na Natureza, tais teo-
rias são consideradas como par cularmente elegantes
por muitos sicos teóricos.

Uma consequência prá ca desta simetria — quebrada
nas baixas energias que experienciamos — seria a ex-
istência de uma par cula companheira, mais maciça,
para cada par cula prevista pelo Modelo Standard.
Os novos resultados mostram que tais par culas, se
exis rem, deverão ser bem mais maciças do que se
pensava. Esta observação põe em cheque a validade
da super-simetria pois esta só funciona se o desnível
entre as massas de uma par cula e da super-par cula
correspondente não for muito elevado. É bem possível
que a Natureza não seja super-simétrica, e este resultado
nega vo, por si só, pode ser uma descoberta excepcional.

Se adicionar-mos a este panorama o [3]recente re-
sultado nega vo na detecção de hipoté cas par culas
cons tuintes da matéria negra pela experiência LUX, a
mais sensível do po em funcionamento, a vida não
está fácil para os sicos teóricos. Tempos interessantes
estes, talvez estejamos no limiar de uma mudança de
paradigma.

Luís Lopes

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Regresso às aulas: portugueses contam gastar cerca
de 455€ (2016-08-23 07:44)

Neste Regresso às Aulas, as famílias portuguesas
esperam gastar menos 73€ do que em 2015 (528€),
a ngindo-se o valor mais baixo desde 2013. Esta é uma
das conclusões do mais recente estudo do Observador
Cetelem, que constatou ainda que 27 % dos consum-
idores tencionam u lizar o Cartão de Crédito para as
compras do Regresso às Aulas.

Em relação ao ano passado, há um maior equilíbrio entre
os inquiridos que pensam despender entre 250€ e 500€
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para preparar o início do ano le vo e os que admitem que
o limite máximo será 250€ (33 %, respe vamente). Já
os que pensam gastar entre 500 e 750€ são menos (6 %,
face a 14 % em 2015). O número de famílias a gastar mais
de 1500€ cresceu. Nestes gastos incluem-se vestuário,
mensalidade da escola, material escolar e outros itens
necessários.

Apesar do recuo nas intenções de consumo no Re-
gresso às Aulas, 27 % dos portugueses planeiam recorrer
ao cartão de crédito para enfrentar estas despesas, uma
ligeira subida em relação a 2015 (25 %). Embora mais
de metade dos consumidores (55 %) não tencione usar
esta forma de pagamento, os cartões de crédito são uma
opção sobretudo para 32 % das famílias com filhos em
idade escolar, enquanto apenas 2 % dos adultos que
estudam têm intenção de u lizá-lo.
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Quem recorre ao cartão de crédito conta gastar, em
média, 236€ com esta forma de pagamento, um mon-
tante que tem vindo a baixar desde 2013 (2013: 376€;
2014: 274€; 2015: 267€). Ainda assim, uma parte dos
u lizadores (24 %) não pretende exceder os 99€. No caso
dos cartões de fidelidade, a intenção de u lização subiu
consideravelmente em 2016, passando de 47 % para 58
%.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-

dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia
comercial dos seus parceiros. É, também, ator de refer-
ência em matéria de concessão de Crédito Responsável.
Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Música Tradicional de volta a Macedo de Cavaleiros
(2016-08-23 07:54)

Um dos mais reconhecidos fes vais de música tradi-
cional está de volta. A 16ª edição do Fes val Inter-
nacional de Música Tradicional decorrerá na próxima
sexta-feira e sábado, dias 26 e 27. É um dos mais
esperados eventos de verão em Macedo de Cavaleiros,
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reunindo na Praça das Eiras, alguns dos diversos sons
do mundo.

A simbiose entre os ritmos Macedenses e de outras
culturas, de vários “cantos” do mundo. A dupla António
Malta Gomes e Bruno Mazeda e os irmãos Zingarelhos
sobem ao palco da emblemá ca praça, representando
a música que se faz por Macedo de Cavaleiros. Mas
também o tango argen no com La Porteña Tango Trio,
as influências do Sudão, Israel e Espanha com Três
Culturas Três, e os Portugueses Pedro Mestre e os
Malech Machaya, cabeças-de-cartaz, também vão es-
tar nas noites do fim-de-semana no Coração do Nordeste.

As ruas serão também “invadidas” pelos ritmos tradi-
cionais, com as habituais arrudadas que culminam na
Praça das Eiras. África Viva e Paco Diez são os represen-
tantes estrangeiros que se juntam aos nossos grupos
tradicionais: Grupo Cultural e Recrea vo da Casa do Povo
de Macedo de Cavaleiros, Bombos de Ala, Toca a Bombar,
Caretos de Podence, Fanfarra de Vale da Porca e Banda
de Latos de Bagueixe.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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Carrazeda de Ansiães promove mais uma edição da
Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite (2016-08-23 09:39)

Entre os dias 26 e 28 de Agosto o Município de Carrazeda
de Ansiães promove a vigésima primeira edição da Feira
da Maçã, do Vinho e do Azeite.

Este evento, realizado anualmente no úl mo fim-de-
semana do mês de Agosto, é o mais importante certame
do concelho e tem como obje vo primordial a promoção,
divulgação e venda de produtos regionais, com par cular
destaque para o vinho, a maçã e o azeite.

A abertura da XX edição da Feira será efetuada no
dia 26 de Agosto, pelas 17h30 horas, com a presença
do Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge
Gomes.

Tal como aconteceu no ano transato, o evento con-
tará com a presença de mais de 100 expositores que
representam áreas da economia local como os produtos
regionais, o artesanato e a alimentação. Estarão também
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representadas várias en dades locais e regionais.
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Este ano a Feira terá como novidade uma inicia va
dedicada à gastronomia. Ao longo dos três dias que dura
o certame, os visitantes poderão assis r a sessões de
showcooking, apresentadas por vários chefes de cozinha
que irão confecionar pratos que têm por base produtos
locais, com especial destaque para maçã, o vinho e o
azeite. No primeiro dia, pelas 18h00 horas, e como forma
de despertar o interesse dos mais novos pela preparação
e confeção de alimentos, a autarquia convida todas as
crianças a par cipar na a vidade “Mini Chefes”, onde se
irá ensinar a confecionar o bolo de Caneca e deliciosas
bolachas de maçã.

No Sábado à tarde, pelas 18h00 horas, sairá para a
rua mais um cortejo etnográfico, par cipado por várias
ins tuições e associações locais, que trazem às ruas da
vila muita cor e alegria, com a recriação dos mais an gos
usos, costumes e prá cas artesanais.

No dia 28 de Agosto realizar-se-á a habitual procis-
são, onde par cipam todas as paróquias do concelho
com o andor da sua padroeira. A música estará presente
durante todas a horas do certame, com animação da feira
a cargo do Rancho Folclórico, do Grupo de Cantares e dos
Zingaros de Carrazeda de Ansiães, da Banda Filarmónica
Vilarinhense e da Associação Filarmónica de Alfândega
da Fé.

À noite, o diver mento está garan do por várias ho-
ras com espetáculos musicais bastante diversificados.
Na sexta-feira, pelas 22h00 horas, subirão ao palco os
“Império Show” e nos dias 27 e 28 de agosto, a ani-
mação será assegurada pela “Banda Linda” e pelos “Fina
Estampa”, respe vamente. Pela noite dentro haverá
música “A er hours” com a presença de vários Djs.
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Dúvidas (2016-08-24 17:47)

| Hélio Bernardo Lopes | Como há dias escrevi, o tempo
não para de passar, pelos sempre novos acontecimentos
que se nos vão deparando, muitas vezes suscitando
naturais dúvidas sobre o desenrolar de quanto está em
causa por detrás dos mesmos.

AINDA E SEMPRE PINOCHET
O que pode dizer-se sobre Pinochet e os seus mil e um
crimes de todo o po cons tui-se, indiscu velmente,
num infindo folhe m. Num certo sen do, sabe-se já
tudo, mas a verdade é que a jus ça, naturalmente, é
lenta. E por razões diversas. Desta vez é a sua viúva,
Lucia Hiriart, que surgiu a terreiro, agora sob inves gação
por suspeitas de apropriação indevida de verbas públicas:
venda ilegal de imóveis, pelos quais teria recebido cerca
de 6,3 biliões de pesos.

Os imóveis em causa foram recebidos gratuitamente pela
fundação Cema Chile, a que Lucia Hiriart presidiu durante
mais de quarenta anos. Simplesmente, não existem
registros formais desses imóveis nem da quan dade de
dinheiro recebida com a sua venda. Perante tudo isto,
fica-me esta dúvida: irá conseguir chegar-se a bom porto
com uma dama deste quilate, só comparável com a do
velho ditador criminoso? Duvido.

O JOVEM BUBEN DE PONTE DE SÔR
Num ápice, eis que por entre nós surgiu mais um caso ao
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redor de jovens que frequentavam um bar. Con nuo sem
conseguir compreender como se determinam os nossos
jovens a frequentar bares, discotecas ou fes vais ditos
alterna vos. Até mesmo outros, muito mais comuns
e nada alterna vos. Como é ainda possível tal po de
escolhas?

O interessante, neste caso, é que, ao contrário da
generalidade dos restantes casos, nunca a nossa GNR
surgiu a expor o que quer que seja, para lá da inexistência
aparente de testemunhas que tenham assis do ao que
deixou o jovem no estado publicamente exposto ou
queiram falar abertamente. Em contrapar da, a grande
comunicação social conta uma história dos acontecimen-
tos como se esta seja já a dada oficialmente. De tudo isto,
fica-me a dúvida sobre se se virá a concluir o que quer
que seja. E já agora: o anterior embaixador do Iraque em
Lisboa é, ou não, de um outro grupo religioso dis nto do
atual embaixador? Então o tal mu smo compromissório
dos nossos diplomatas e an gos ministros não encontra
reciprocidade no Iraque?! E ainda: deixem-se os comen-
tadores, e outros, de por aí andarem a tentar manobrar
poli camente com este caso.

UM EXTRAORDINÁRIO EXEMPLO
Durante perto de dezoito anos fui frequentador assíduo
das temporadas de ópera, na primeira noite, em São Car-
los. Ao mesmo tempo, colecionei uma vas dão grande de
óperas editadas pelas grandes marcas discográficas. Uma
coleção que vou escutando ao ritmo por mim desejado a
cada dia. Chego mesmo a estabelecer sessões, em dias
sucessivos, com as muitas óperas de cada compositor.
Ou melhor, dos que deram ao mundo grandes conjuntos
de óperas.

Acontece que nos meus melhores tempos de São
Carlos uma dúzia de óperas por temporada – anual,
portanto – era o normal. Pois, eis que vim agora a saber
o que se passa com o único teatro de ópera de Israel,
mais concretamente em Telavive. A sala dispõe de mil e
seiscentos lugares, mais de cinquenta por cento acima
de São Carlos. Em cada temporada quase quatrocentos
espetáculos e tudo envolvendo cerca de trezentos mil
espectadores. Duvido, com toda a lógica, que uma tal
situação possa ter lugar em Portugal durante os próximos
cem anos.

EXPECTÁVEL DESILUSÃO
Como qualquer um atento à vida polí ca portuguesa
poderia intuir, a intervenção do líder do PSD, Pedro

Passos Coelho, no Pontal, foi uma autên ca desilusão.
Ainda assim, teve um ponto deveras posi vo, porque
permi u que os portugueses atentos e independentes
tenham percebido que o seu regresso ao poder, mesmo o
do seu par do, seria sempre mais do mesmo. Mais e pior.

De resto, o mesmo se pode dizer da terrível prestação
de Assunção Cristas, aqui a um ritmo quase diário, onde
manifestamente não consegue transmi r um mínimo de
simpa a ou de esperança aos que, por um acaso, possam
escutá-la. Duvido, também nestes casos, de que existam
muitos portugueses a darem um mínimo de crédito
polí co a Passos e Cristas.

UM INEXCEDÍVEL CINISMO
Com um cinismo terrível, só muito dificilmente superado,
os Estados Unidos vieram a terreiro mostrar-se muito
preocupados com a aprovação, na China, de uma lei
des nada a regular o trabalho das chamadas Organiza-
ções Não-Governamentais. Tinha de ser assim, como
facilmente se percebe.

Este novo diploma, que entrará em vigor em janeiro
próximo – dizem os americanos –, vai roubar espaço à
sociedade civil na China e restringir o contacto entre
pessoas e organizações nos Estados Unidos e na China.
Um horror, portanto...

É preciso um grau de cinismo absolutamente acima
dos máximos conhecidos, porque já poucos duvidarão
de que tais organizações não acabem por tornar-se em
instrumentos da polí ca externa dos Estados Unidos e da
sua CIA. Duvido que os Estados Unidos consintam numa
tal realidade, mas com organizações similares islamitas,
russas ou chinesas.

QUE É FEITO DOS PAPEIS DA MOSSACK FONSECA?
Pois é verdade, caro leitor: que é feito do caso dos Papéis
da Mossack Fonseca? De um modo que espanta quem
seja atento, este caso do jovem Ruben, de Ponte de Sôr,
até já tem culpados e uma e explicações diversas de
gente a mais variada que hoje pulula pelos nossos canais
televisivos, mas sobre o caso dos Papeis da Mossack
Fonseca o que de há muitos meses surgiu foi o silêncio...

Na úl ma oportunidade que os portugueses veram
de escutar algumas no cias sobre este tema o que se
soube foi da existência de polí cos e de jornalistas, estes
apoiados e apoiando outros polí cos, o setor financeiro
ou secretas. E portuguesas ou estrangeiras? Ninguém
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sabe, embora se imagine muito elementarmente... Por-
tanto, há que ir esperando, embora duvide de que algo
se venha a conhecer publicamente..

OSCILATÓRIO HARMÓNICO NÃO LINEAR E CHEIO
DE ATRITO
No meu segundo ano académico lá me surgiu o histórico
movimento oscilatório harmónico linear sem atrito. No
caso de muitos temas da sociedade portuguesa a situ-
ação parece um pouco a inversa: movimento oscilatório
harmónico não linear e cheio de atrito. Entre muitas
outras situações, surge agora de novo esta ideia de
uns quantos, que por acaso é verdadeira: mais horas
de Matemá ca por semana não servem para nada.
Uma evidência for ssima. E quem diz Matemá ca, diz
muitos outros domínios: História, Geografia, Ciências da
Natureza, Física-Química, Português, etc..

A razão de ser esta a realidade nada tem que ver
com o número de horas de aulas, para lá de um mínimo
realmente essencial, porque só pode saber-se se tal se
desejar e só pode desejar-se aquilo de que se gosta.
Quem não ver interesse nos domínios que cons tuem
o plano de estudos do ensino obrigatório, simplesmente
desligará a sua atenção dos temas à primeira oportu-
nidade.

IREMOS MESMO DESCOBRIR O NORTE EDUCATIVO?
O Governo criou agora um grupo que pretende traçar as
linhas do que devem os jovens aprender na escolaridade
obrigatória. A uma primeira vista parece lógico e ú l, mas
a verdade é que tal trabalho comporta, obje vamente,
um cunho polí co e ideológico. Até mesmo religioso. E
tanto mais quanto o mesmo é liderado por Guilherme
d’Oliveira Mar ns, incomensuravelmente mais católico
que socialista democrá co.

Assim, quando acabar o ensino obrigatório um jovem
deve ter aprendido que a formação se faz ao longo da
vida e deve ter aprendido a ser um cidadão a vo, ter uma
vida empenhada, socialmente consciente, cosmopolita,
aberta, respeitadora, centrada nos direitos fundamentais
da dignidade humana. Como escrevo antes, tudo isto
parece lógico, mas a realidade poder ser assim – para uns
–, ou não o ser – para outros.

Vejamos o caso, por exemplo, dos direitos funda-
mentais da dignidade humana. Bom, basta olhar a
ordem jurídica existente em diversos países e logo se
percebe que a mesma espelha uma interpretação do

código religioso central ligado à história desses países.
Basta recordar, por exemplo, o caso passado com o
major-general Fernando Passos Ramos, cujo corpo foi
interditado de estar em câmara ardente na capela da
Academia Militar, dado ser evangélico. E isto em pleno
Século XXI e em plena III República, encimada pela
Cons tuição da República...

Mas importa, por igual, perceber o que se virá a en-
tender por cidadão a vo e ter uma vida empenhada e
socialmente consciente. Significa isto passar a intervir
em estruturas de natureza religiosa, em nome daquelas
posturas? Ou passar a cons tuir uma mão-de-obra social
sem remuneração? Ou – quem sabe? – passar a voltar a
uma espécie de serviço militar obrigatório, mesmo que
sem guerra (para já)? E ninguém discute publicamente
esta realidade?

Nestes termos, duvido muito do valor das consequências
desta espécie de car lha unificada e permanente para o
ensino obrigatório. No mínimo, é estranho...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Plutão “despromovido” há 10 anos (2016-08-24 17:50)

A 24 de agosto de 2006, na 26ª Assembleia Geral da
União Astronómica Internacional, Plutão passou à
categoria de planeta anão.

Foto de Plutão ob da apenas 15 minutos depois da
maior aproximação da sonda New Horizons a Plutão, a
14 de julho de 2015 Há 10 anos, durante o encerramento
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da 26ª Assembleia Geral da União Astronómica Interna-
cional ([1]IAU ) a 24 de agosto de 2006, foram votadas as
[2]resoluções B5, que criou a atual definição de planeta
e a categoria de planeta anão, e B6, que estabeleceu
que Plutão, segundo essas definições, passaria a ser
considerado planeta anão. Para assinalar esta data, a
par r de quarta-feira, Plutão estará em destaque nas
sessões imersivas fulldome do [3]Planetário do Porto –
Centro Ciência Viva.

Segundo a resolução B5, os planetas anões são os
objetos do Sistema Solar que: 1 - Orbitam o Sol; 2 - Têm
massa suficiente para estar em equilíbrio hidrostá co
(grosso modo, têm uma forma "arredondada"); 3 - Não
"limparam" a sua órbita; 4 – Não são luas.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[4]Consulte a tabela de preços

Apesar de na altura já se conhecerem vários objetos
transneptunianos, a decisão de reclassificar Plutão foi
precipitada pela descoberta de Éris (que na altura se
julgava ser maior do que Plutão), em janeiro de 2005
pela equipa de [5]Mike Brown ([6]California Ins tute of
Technology ). Éris é um dos três corpos celestes (com
Plutão e Ceres) que em 2006 integrou a categoria dos
planetas anões.

Desde a despromoção, foram criados vários movi-
mentos populares para restaurar Plutão ao seu “estatuto
planetário”, sendo um dos seus principais defensores
[7]Alan Stern ([8]SwRI), o inves gador principal da
missão [9]New Horizons ([10]NASA ) a Plutão e à Cintura
de Kuiper.

Mas para [11]Ricardo Cardoso Reis, (Planetário do
Porto – Centro Ciência Viva e Ins tuto de Astro sica e
Ciências do Espaço ([12]IA ) a polémica não faz sen do:
“A reclassificação foi largamente aceite pela maioria da
comunidade astronómica mundial, pois mesmo antes
da despromoção, Plutão era visto como algo que não
encaixava no grupo dos planetas – nem era um planeta
telúrico como a Terra, nem era um gigante como Júpiter.”

Reis acrescenta ainda: “Este po de despromoção
já aconteceu antes. Ceres foi descoberto no início do

séc. XIX, sendo de imediato classificado como planeta.
Mas nas décadas seguintes, com a descoberta de cada
vez mais objetos semelhantes, basicamente na mesma
órbita, foi criada uma nova categoria para os classificar
– os asteroides. Na altura a despromoção também foi
polémica, no entanto hoje ninguém põe em causa que
Ceres não é um planeta.”

Aos 3 planetas anões conhecidos em 2006 (Plutão,
Éris e Ceres), juntaram-se em 2008 [13]Makemake e
[14]Haumea . E em julho do ano passado, Plutão foi
finalmente observado de perto, pela sonda New Horizons.

Planetário do Porto – Centro Ciência Viva e Ins tuto de
Astro sica e Ciências do Espaço

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Manuais escolares: 94% preferem comprá-los
novos (2016-08-24 18:00)

A maioria dos portugueses mantem a intenção de com-
prar livros escolares novos, com 94 % dos consumidores
a referir esta preferência para o ano le vo 2016/17. A
procura de manuais escolares em segunda mão (19 % vs
33 % em 2015) ou a intenção de pedir livros emprestados
(18 % vs 27 % em 2015) baixam consideravelmente face
ao ano passado.

De acordo com o Observador Cetelem, mais de metade
dos portugueses (54 %) opta por comprar os livros
escolares num momento diferente do restante material.

Para as famílias com filhos em idade escolar, a in-
tenção de comprar manuais escolares novos é mais
elevada, englobando 97 % dos inquiridos. Entre os
estudantes adultos tem vindo a aumentar o número dos
que pretendem adquirir os livros em segunda mão (49 %)
ou pedir emprestado a amigos e familiares (51 %). Esta é
uma tendência que tem vindo a ser consolidada ao longo
dos úl mos anos, ainda que 81 % também planeiem a
compra de livros novos.
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«A maioria dos manuais para crianças e jovens são
simultaneamente teóricos e prá cos, com a resolução de
exercícios no próprio manual. Isso dificulta a u lização
por mais do que uma pessoa e jus fica a preferência
pelos livros novos. No caso dos adultos que estudam,
a u lização dos livros é diferente e facilita a par lha ou
o emprés mo do manual», explica Diogo Lopes Pereira,
diretor de marke ng do Cetelem.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
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colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Junta de Freguesia promoveu "Dia dos
Carviçaenses" (2016-08-25 08:22)

A Junta de Freguesia de Carviçais promoveu no passado
dia no domingo dia 21 de Agosto, uma vez mais, o "Dia
dos Carviçaenses", proporcionando à população um
momento de convívio entre todos os quiserem aderir a
esta inicia va.

O programa contou com a realização de um almoço
convívio e uma tarde de animação e confraternização
entre os par cipantes.
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Marcaram presença mais de uma centena de
carviçaenses, neste almoço convívio que se vem re-
alizando anualmente.

Esta foi a terceira edição e obteve uma adesão do
grande número de carviçaenses, com con nuidade
assegurada para o ano seguinte, dada a importância
da realização de um encontro deste cariz, constante no
programa de ação proposto por esta Junta de Freguesia.
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"Le Parody" em Bragança (2016-08-25 08:39)

De Espanha chega "Le Parody", um projeto que envolve
a mul -instrumen sta e cantora-compositora Soledad
Sánchez que juntamente com Frank San uste criam
uma obra tão sincera quanto peculiar.
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IFRAME: [1]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=452149231/size=small/bgcol=fff
fff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [2]SUELTAS /
fanzine #2 by Le Parody

Soledad fornece as letras, a voz, as ba das, enquanto
Frank fornece a sonoridade dos metais. Um espetáculo a
não perder no próximo dia 28 no Museu Abade de Baçal,
em Bragança.
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"Le Parody" é o veículo que a Andaluza Soledad Sánchez
Parody escolheu para dar corpo às suas fantasias musi-
cais mais exó cas. De sample em sample, Sole - como é
conhecida para os amigos - construiu um segundo disco
que é a soma de todas as partes musicais que quis na sua
geografia de proximidade.

Hondo, editado em 2015, é uma maravilhosa fundição de
influências Africanas, do Médio Oriente e de Bollywood,
sem esquecer as sonoridades e ma zes da sua Espanha
natal. Trata-se de uma obra musical onde se pinta uma
paisagem sonora única.

No próximo Domingo dia 28, "Le Parody" visita Bra-
gança, nos lindíssimos jardins Museu do Abade de Baçal,
pelas 17 horas, num concerto com o selo Dedos Bionicos.
Uma boa altura para viajar pelo mundo todo sem sair do
sí o? Estamos certos que sim.
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Vila Flor tem 1,9 milhões de euros para remodelar
as escolas do município (2016-08-25 13:09)

O Norte 2020 aprova oito milhões para remodelar es-
colas EB da região norte. Vila Flor é um dos municípios
contemplados.

A autoridade de gestão do programa operacional Norte
2020 aprovou já cerca de oito milhões de euros de
fundos comunitários para trabalhos de requalificação e
remodelação em 16 escolas do ensino básico da região
norte.
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Ao todo foram aprovados 8,11 milhões de euros do con-
curso lançado em fevereiro e des nado a infraestruturas
educa vas para o ensino básico e secundário.

Dos oito milhões de euros aprovados até 30 de junho,
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1,9 milhões de euros vão para o município de Vila Flor,
des nados às escolas Básica de Vila Flor e EB 2/3 e
Secundária de Vila Flor. Agora a fase para a aprovação
das propostas, assinaturas dos contratos e intervenções
a realizar têm de ser concluídas no prazo de dois anos.

O concurso para apoiar inves mentos em escolas
do ensino básico e secundário do Norte foi lançado no
início de fevereiro, tendo sido então disponibilizados
um total de 131 milhões de euros às sete comunidades
intermunicipais da região e à Área Metropolitana do
Porto.
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Fes val Internacional de Cinema de Toronto
recebe filme rodado no Douro Transmontano
(2016-08-25 13:54)

O Fes val Internacional de Cinema de Toronto é um
marco da cinematografia internacional e como tal vai
receber a par cipação de alguns obras portuguesas,
onde se inclui “[1]O Ornitólogo ”, um filme de João
Pedro Rodrigues que é rodado na paisagem do Parque
Natural do Douro Internacional.

Filmado nas paisagens de Trás-os-Montes e do Douro,
"O Ornitólogo” é uma coprodução entre Portugal, Es-
panha e Brasil, e segue as deambulações de Fernando
por florestas e cenários bucólicos. “Fernando é um
ornitólogo solitário, que está à procura de cegonhas
negras ameaçadas à ex nção ao longo de um remoto

rio transmontano. Ele decide viajar pelo curso do rio
a bordo de um caiaque, mas quando uma correnteza
forte derruba a sua pequena embarcação, ele inicia uma
jornada sem volta”. O filme é uma longa-metragem que
reinventa o mito da vida de Santo António.
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“O Ornitólogo” já valeu a João Pedro Rodrigues o prémio
de melhor realização no Fes val de Locarno, evento
tradicionalmente associado aos circuitos "alterna vos"
da produção internacional e agora apresenta-se no
Fes val Internacional de Cinema de Toronto que vai
desenrolar-se entre os dias 8 e 18 de setembro.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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1. http://www.youtube.com/embed/vIafOAuyIOs?&rel=0&aut
oplay=1
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

1º dia do Fes val de Música Tradicional de Macedo
abriu com o Nordeste e fechou com o Alentejo
(2016-08-27 09:13)

Ontem a Praça das Eiras de Macedo de Cavaleiros ficou
a abarrotar para assis r ao 1º dia da XVI edição do
Fes val Internacional de Música Tradicional, um evento
que é já uma marca incontornável no panorama dos
fes vais de verão, com a par cularidade de este ser
um dos poucos fes vais que se realizam no país tendo
como elemento de atra vidade as músicas tradicionais
do mundo.
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Atuação de Pedro Mestre Este ano, e mais uma vez, a
edição foi aberta com a prata da casa, dois jovens músi-
cos de Macedo de Cavaleiros, António Mal a Gomes e
Bruno Mazeda, que mais do que a cin lação da prata
transmi ram a um anfiteatro a abarrotar de gente o
brilho do ouro da sua cria vidade. É, na verdade, o
que se poderá dizer da performance destes dois ainda
muito jovens intérpretes e criadores que vão construindo
as suas carreiras musicais num substrato experimental
admirável.

Os dois jovens macedenses juntam o som e os rit-
mos tradicionais da gaita-de-foles, do cavaquinho, do
tamboril, do bombo ou da flauta pastoril a um “layout”
eletrónico que vai correndo como uma espécie de sonori-
dade de fundo que ca va, acalma ou exalta. António e
Bruno são, sem dúvida, e apesar de ainda muito novos,
dois músicos talhados para um percurso com sucesso
garan do.
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À atuação de António Malta Gomes e Bruno Mazeda
seguiu-se o espectáculo de “La Porteña Tango Trio”, que
na verdade não são um trio, mas antes um sexteto de
intérpretes que constroem a sua atuação baseados na
interpretação de temas tradicionais do tango argen no,
não faltando para tal a presença da voz e de dois bailar-
inos capazes de criarem uma verdadeira ambiência de
Buenos Aires.

La Porteña Tango Trio é um dos grupos mais popu-
lares de tango a atuar na Europa, tendo o seu selo de

qualidade patente em alguns discos produzidos pelo
grande músico argen no Li o Nebbia.

O trio de instrumen stas é dirigido pelo brilhante e
experiente guitarrista Alejandro Picciano , tendo no
piano Federico Peuvrel e na execução do instrumento
mais emblemá co do tango, o Bandoneón, Ma hias
Picciano, um jovem com apenas 21 anos de idade e que
é, sem dúvida, uma das grandes revelações do género.

O espetáculo é composto ainda pela voz de Eugenia
Giordano e pela coreografia de dois excelentes e ir-
repreensíveis dançarinos, Marcos Monzón y Amira Luna.

La Porteña Tango Trio trouxe até à Praça da Eiras
um grande show de Tango Argen no, com a execução de
temas que nos fez viajar através da tradição argen na e
do inesquecível Astor Piazzolla, que foi o mais inovador e
o maior construtor do som do tango argen no.
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A encerrar, já muito próximo da meia-noite e com a
plateia reduzida a metade,- um comportamento do
público macedense incompreensível e que se repete
de ano para ano com os úl mos intérpretes-, subiu ao
palco Pedro Mestre que, acompanhado de mais três
camaradas, brindaram os resistentes com uma atuação
de grande nível, composta por quatro vozes cristalinas,
muito claras e puras, e uma execução da viola campaniça
própria de um grande e verdadeiro mestre.

Pedro Mestre veio de Castro Verde e tem dedicado
a sua vida à música tradicional alentejana, desenvol-
vendo vários projetos nesta área enquanto cantor,
tocador e construtor de viola Campaniça.

Nos intervalos entre os grupos atuaram ainda os
“Toca a Bombar” e o Rancho Folclórico de Macedo de
Cavaleiros.

O Fes val con nua hoje com os grupos Três Culturas Três,
Malech Machaya e Zingarelhos. O que se espera é mais
um bom naipe de espetáculos e, já agora, a paciência e a
persistência do público para assis r a todas as atuações
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até ao fim.
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Um ano a mais, um ano a menos (2016-08-28 07:43)

|Hélio Bernardo Lopes| Passaram mais umas Férias
Grandes e com eles chegou o meu sexagésimo nono
aniversário. Um ano a mais na minha vida neste nosso
mundo, mas um ano a menos no que ainda me resta
e em que tantos sonhos ainda desejo poder realizar.
Como teria de dar-se, recebi livros como lembranças.

E, dado que a família é grandota, recebi um número
muito razoável deles. De modo que consegui manter o
meu tempo livre do controlo e orientação dos ne nhos,
com uma con nua, rápida e excelente leitura. Com um
terrível calor por todo o País, quase não dei conta da
passagem do tempo, reservando a manhã cedo e o final
da tarde para me ausentar de casa com a minha mulher.
Simplesmente maravilhoso. Comecei por ler O HOMEM
DE CONSTANTINOPLA, de José Rodrigues dos Santos e
logo de seguida UM MILIONÁRIO EM LISBOA, do mesmo
autor. Duas obras muito iinteressantes, romanceando a

vida de Gulbenkian, de muito fácil e agradável leitura, e
que nos introduzem em aspetos diversos e muito realis-
tas da vida daquele arménio e dos seus conterrâneos em
geral.

Logo depois, deitei-me a ler PEDRO II – O ÚLTIMO
PAPA, de Alberto Campinho, já falecido, que estudou
Filosofia e Teologia, licenciando-se depois em Direito
e tendo a ngido o lugar de juiz desembargador. Uma
obra também muito interessante, que se lê com idên ca
facilidade e muito realista. Um sonho que vale a pena
conhecer, comparando com o que hoje se vê pelo nosso
mundo. Prossegui com AVAREZA, de Emiliano Fi paldi,
que completa mui ssimo bem a anterior obra do falecido
magistrado. Uma extraordinária ligação entre o sonho
e a realidade. Uma obra a não perder, até pelo impacto
que teve e pelo que nos revela. E que é só uma pequena
parte da plena realidade. Uma obra a não perder. E logo
de seguida OS JUDEUS DO PAPA, de Gordon Thomas, que
nos traz um relato sobre o comportamento de Pio XII em
face do Holocausto.

Con nuei depois com A NOVA ESPIONAGEM MUNDIAL,
de Stephen Grey, que deixará os seus leitores muito
inteirados, embora sempre parcialmente, com os camin-
hos seguidos hoje pela espionagem e que lhes permi rá
perceber que as liberdades, direitos e garan as, sempre
que necessário, poderão não passar de mera expressão
sem correspondência com a realidade.

Num ápice de grande sa sfação por razões diversas,
prossegui com JUSTIÇA FISCAL, de J. L. Saldanha Sanches,
PORTUGAL E O ESPAÇO, de Manuel Paiva, POLÍTICA E EN-
TRETENIMENTO, de José Santana Pereira, O FUTURO DA
UNIÃO EUROPEIA, de Eugénia da Conceição, PORTUGAL
E O ATLÂNTICO, de Bernardo Pires de Lima, TURISMO
EM PORTUGAL, de Vera Gouveia Barros, POLÍTICA EX-
TERNA PORTUGUESA, de Tiago Moreira de Sá e FORÇAS
ARMADAS EM PORTUGAL, de J. Loureiro dos Santos,
todos mui ssimo baratos, extremamente acessíveis,
muito integradores nas respe vas temá cas e publi-
cados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. A
lembrança dos meus ne nhos, aqui orientados pela Vovó.

Por fim, tenho vindo a ler três teses de mestrado
que re rei dos repositórios de universidades portugue-
sesas: O TERRORISMO E O IMPACTO NOS DIREITOS
HUMANOS, de Vera Lúcia Monteiro da Mota Melo;
O SISTEMA AFRICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS E A SUA GARANTIA EM ANGOLA, de Walker
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Marcolino dos Reis Garcia; e A ORGANIZAÇÃO DO
SISTEMA JUDICIAL ENQUANTO CONDICIONANTE DA
REALIZAÇÃO DO DIREITO, de Nuno Miguel P. R. Coelho.
Obras muito interessantes e atuais, embora lidas na
perspe va de quem das mesmas pretende re rar ideias
sobre o que está em jogo à luz da opinião dos autores,
mas muito à revelia na natureza própria dos trabalhos
académicos. Como se percebe, existe também já um
conhecimento bom sobre as temá cas em causa.

Como se percebe facilmente, foram – estão ainda a
ser – umas excelentes Férias de Grandes. De resto,
complementadas com quatro quadros meus usando
colagens, que os meus netos e seus pais não viram até
este momento. Enfim, um excelente tempo de descanso
sem as diárias tarefas, naturalmente sempre agradáveis,
com os meus ne nhos. E férias passadas em Lisboa. E
mais e igualmente muito importante: com um gelado
grande – meio quilograma – sempre a seguir ao almoço
em casa, cabendo-me, digamos, três quarto do mesmo.

Gelados que têm sido de morango, limão, frutos sil-
vestres e caramelo. Uma maravilha! E tudo isto com
cerca de uma dúzia de refeições fora de casa, entre
almoços e jantares, sobretudo com manjares chineses e
de suchi. Duas outras maravilhas. Umas Férias Grandes
bem passadas e muito fora do comum. Mas está a
aproximar-se o seu fim, embora a saudade do resto da
famíla seja já grande. Sobretudo dos ne nhos.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Carviçais teve Feira de Oportunidades
(2016-08-28 10:02)

Nos dias 19, 20 e 21 de Agosto, realizou-se em Carviçais,
no Pavilhão Gimnodespor vo, mais uma edição da Feira
de Oportunidades, com o apoio do Clube Académico de
Carviçais e da Junta de Freguesia de Carviçais.

Carviçais teve Feira de Oportunidades Este evento
contou com a par cipação de vários expositores, que
distribuiram os seus produtos no Pavilhão, bastante di-
versificados, com predominância nos setores de roupas,
calçado, produtos regionasi, brinquedos e acessórios.
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Segundo fonte da Junta de Freguesia de Carviçais a edição
deste ano da Feira de Oportunidades "contou com a
presença de muitos visitantes nos três dias, traduzindo-se
num saldo posi vo de par cipação deste evento, no qual
as pessoas, nomeadamente os habitantes da Fregue-
sia de Carviçais, veram oportunidade de adquirirem
produtos a preços convida vos e mais baixos do atual
mercado".
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Terra 2.0 em torno de Proxima Centauri?
(2016-08-28 10:15)

Após algumas semanas de rumores insistentes na Inter-
net, a no cia é agora oficial: astrónomos do European
Southern Observatory (ESO) anunciaram a descoberta
de um planeta “semelhante à Terra” em torno da estrela
mais próxima do Sol, [1]Proxima Centauri , a apenas 4.2
anos-luz.

Figura 1 - Esta representação ar s ca de Proxima Cen-
tauri b, com aspecto semelhante à Terra, poderá ser
demasiado op mista. Proxima Centauri é a estrela
laranja brilhante enquanto ao longe se pode ver o par
Alfa do Centauro A e B, em torno do qual Proxima orbita.
Crédito: ESO.O anuncio desencadeou uma avalanche de
ar gos nos mais variados media, alguns dos quais com
um cariz especula vo ou sensacionalista. Na realidade,
a existência do novo planeta ainda não foi confirmada
por outros cien stas, condição fundamental para que
a descoberta seja aceite pela comunidade, e mesmo
assumindo que ao sinal detectado é bona fide sabemos
pouco, muito pouco, sobre o Proxima Centauri b.

A história desta descoberta começa em Janeiro deste
ano quando o ESO lançou o projecto Pale Red Dot com
o propósito único de tentar detectar planetas em torno
de Proxima Centauri. Não demorou muito. No passado
dia 24 a descoberta foi [2]publicada na revista Nature
por uma equipa liderada por Guillem Anglada-Escudé
do Queen Mary University of London. A equipa usou
observações realizadas com dois dos [3]espectrógrafos
mais precisos do mundo: o [4]HARPS, instalado no
telescópio do ESO de 3.6 m, no Observatório de La Silla, e
o UVES, instalado no telescópio Kueyen, um dos gigantes
de 8 metros do Observatório de Cerro Paranal.
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Para detectar o planeta, os astrónomos u lizaram uma
técnica designada por variação da velocidade radial.
Nesta técnica, a massa (mínima) de um planeta é
es mada com base na amplitude do movimento das
linhas espectrais da estrela. As linhas movem-se alter-
nadamente para o azul e para o vermelho devido ao
movimento orbital do planeta. Planetas mais próximos
da estrela e/ou mais maciços provocam deslocamentos
maiores. Para planetas como a Terra ou mais pequenos,
este efeito é extremamente pequeno e a sua detecção
está no limite do que é possível com a tecnologia actual.

A análise dos dados recolhidos pelos espectrógrafos
permi u determinar a existência de um sinal que parece
ser devido à presença de um planeta com pelo menos
1.3 massas terrestres orbitando a estrela a cada 11.2
dias, a uma distância média de apenas 7 milhões de
quilómetros (Mercúrio, o planeta mais interior do Sis-
tema Solar, orbita o Sol à distância de 59 milhões de
quilómetros). Proxima Centauri é mais pequena e muito
menos luminosa do que o Sol pelo que, mesmo a esta
distância aparentemente pequena, o planeta se situa na
sua [6]zona habitável, uma região em torno da estrela
onde as temperaturas permitem a existência de água no
estado líquido.

O que sabemos sobre o puta vo planeta resume-se
pra camente no parágrafo anterior. Apesar disso, boa
parte das no cias que lemos sobre a descoberta fazem
passar a ideia de que existe um planeta semelhante
à Terra (sem aspas) mesmo aqui ao lado — o sensa-
cionalismo vende mais. Esta abordagem não reflete
a abordagem cautelosa ao anuncio pela comunidade
cien fica. Para começar, qualquer alegada descoberta
tem de ser verificada independentemente por outras
equipas de inves gadores, usando outros instrumentos,
metodologias e análises de dados, antes de ser univer-
salmente aceite.
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Figura 2 - As observações (triângulos, quadrados e
círculos) dos deslocamentos das linhas espectrais de
Proxima Centauri ob das pelo HARPS e UVES. A linha
negra mostra o modelo que melhor se ajusta às ob-
servações. A amplitude da variação permite es mar a
massa mínima do planeta. Crédito: Anglada-Escudé et
al.Na análise dos dados a equipa de Guillem Anglada-
Escudé eliminou outras possíveis explicações para o
sinal observado, nomeadamente o de este ser devido
à ac vidade magné ca de Proxima Centauri. As anãs
vermelhas têm campos magné cos intensos e manchas
(como o Sol) que provocam variações no brilho da estrela
com uma periodicidade semelhante ao seu período de
rotação. O sinal do planeta não está correlacionado com
estas variações devidas ao magne smo, pelo que o sinal
parece fidedigno. Mas há sempre a possibilidade de erro
ou falsas assumpções.

Por outro lado, o facto de um planeta com massa e
dimensões aproximadas da Terra se encontrar na zona
habitável de uma estrela não implica que seja habitável,
muito menos que tenha vida. O próprio conceito não
é consensual na comunidade cien fica. Por exemplo,
alguns modelos colocam Vénus na zona habitável do Sol e
em termos de caracterís cas sicas este planeta é quase
um gémeo da Terra, no entanto é um mundo inóspito,
sem vida. E que dizer da possibilidade de vida em Europa
e Encélado, muito para lá da zona habitável do Sol? No
caso de Proxima Centauri b, o planeta está tão próximo
da estrela que poderá ter sempre o mesmo hemisfério
voltado para a estrela (tal como a Lua com a Terra), uma
situação muito diferente da da Terra. O Proxima Centauri
b é também irradiado por um fluxo de raios-X, um po
de radiação extremamente nociva para a vida, que é 400

vezes superior ao suportado pela Terra.
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E sobre a atmosfera do planeta, sabe-se algo? Por agora
nada, nem mesmo se existe. Mas se o planeta realizar
trânsitos, i.e., se passar em frente do disco da Proxima
Centauri visto a par r da Terra, será possível obter
informação valiosa rela vamente à sua existência, com-
posição e estrutura. Será possível também determinar o
raio do planeta e a inclinação da sua órbita (e portanto a
massa exacta do planeta, combinando esta informação
com as observações dos espectrógrafos). Com o raio e
a massa obtêm-se a densidade, um bom indicador da
composição interna do planeta — se é rico em metais,
rochas, gelos ou gases.

Para já, as medições da velocidade radial da estrela
ob das pela equipa permitem calcular as datas de
possíveis trânsitos do planeta. As equipas de inves -
gadores podem assim pedir tempo de observação nos
poucos, e muito requisitados, telescópios capazes de os
detectar. As probabilidades jogam, no entanto, contra os
astrónomos pois as caracterís cas do sistema permitem
calcular que existe uma probabilidade de apenas 1.5 %
para a ocorrência de trânsitos. Mas a sorte favorece os
audazes…

Na realidade, portanto, e admi ndo que a descoberta
será confirmada independentemente no futuro, não
sabemos quase nada sobre o “Proxima Centauri b” e por
isso pensar em terras e vida é especula vo, para usar um
eufemismo.

Luís Lopes*

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

*Luís Lopes é professor no Departamento de Ciên-
cia de Computadores da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto. Astrónomo amador há mais
de 30 anos, interessa-se pela ciência em geral e pela
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sua divulgação. Acompanha com especial atenção os
desenvolvimentos nas áreas da Astronomia, Astro sica e
Física de Par culas. Gosta de estar com a família, de ler
um bom livro, do sossego do campo e de passar noites a
observar o céu.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://medium.com/o-universo-em-2-minutos/a-vizin
ha-do-lado-93f3015b5745#.zdrlgng78
2. http://www.nature.com/news/earth-sized-planet-aroun
d-nearby-star-is-astronomy-dream-come-true-1.20445
3. http://www.eso.org/public/portugal/teles-instr/tech
nology/spectroscopy/?lang
4. https://en.wikipedia.org/wiki/High_Accuracy_Radial
_Velocity_Planet_Searcher
5. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Circumstellar_habita
ble_zone
7. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Idosos par ciparam em atelier de ciano pia
(2016-08-28 10:36)

Um grupo de residentes da Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas (ERPI) da Santa Casa da Misericórdia
de Bragança par cipou esta semana numa a vidade

programada pela Associação Azimute, sediada no
Parque Natural de Montesinho.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/cianatopia.html

No âmbito do Dia Mundial da Fotografia, um grupo de
residentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
(ERPI), da Santa Casa da Misericórdia de Bragança par-

cipou num atelier de Ciano pia na Associação Azimute,
em Portela, Bragança.
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Esta foi uma a vidade em os mais idosos puderam dar
asas à sua cria vidade, criando bonitos postais para
oferta, através desta técnica.

A ciano pia é um processo fotográfico muito an go
que produz a impressão de imagens em papel em tons
de azul, e que tem o seu processo químico através
de exposição solar. Este po de a vidade, além de
promover momentos de convívio e par lha, desenvolve a
motricidade fina, a coordenação psicomotora e es mula
a cria vidade dos par cipantes.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/c
ianatopia.html
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2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

O Amor é bonito (2016-08-29 09:04)

|Tânia Rei| Todas as estórias de Amor que conheço são
bonitas.

Não há uma única estória de Amor que não tenha
sido bonita, ainda que ao de leve. Se não foi bonita, se
foi doen a, se fez sofrer, então, não era Amor.

Porque o Amor foi criado para ser bonito. Tem que
ser bonito, porque foi assim que foi definido. É o que
vem escrito nas informações de “como usar”, que deve
ser bonito.

Dentre essas histórias que conheço, do Amor que é
bonito, lembrei-me de uma que envolve um casal que
já se conheceu no chamado “meio tempo”. Depois de
duas vidas em comum, com outras duas pessoas, quis
o des no que calhassem juntos eles os dois, feitas as
devidas contas de subtrair.

Posteriormente, creio, foi sempre a somar. Ela foi
para a Alemanha, onde nha vida. Ele foi atrás, mesmo
sem saber muito bem o que ia para lá fazer, sem dominar
a língua, tão-pouco. Mas nha uma certeza – o Amor
é bonito, aquele Amor era bonito, e não era a feiura
da dificuldade que o iria apagar. Digam-me, isto não é,
simplesmente, bonito?

O Amor é bonito porque nos faz acreditar, nos torna
fortes e nos ra os medos. O Amor puro e desinteressado
é bonito.

Não quero acreditar num Amor que não seja bonito.
Proíbam já, neste momento, que qualquer um devasse o
nome do Amor, ao dizer que ele não é bonito. É que o
Amor é um inocente, que precisa de ser defendido dos
vis pecados carniceiros dos reles humanos, daqueles que

não sabem amar. Daqueles que, pobres coitados, não
perceberam ainda que o Amor é bonito.

Vou con nuar a acreditar que o Amor é bonito, que
foi feito para ser bonito, que só pode ser bonito.

E se um dia a feiura da dificuldade turvar a minha
visão, qual serpente do Paraíso, vou fechar os olhos e
pensar no Amor – naquele que é bonito.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Aero Clube de Mirandela promove curso de piloto
de ultraleves (2016-08-29 09:05)

Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aviões
e principalmente de os controlar e dirigir, então tem
agora uma oportunidade de fazer um curso de piloto
para voar em pequenas aeronaves designadas de
ultraleves e PPA.

O [1]Aero Clube de Mirandela , uma ins tuição sem fins
lucra vos, desenvolve na região a vidades aeroespaciais,
aeronáu cas, para-aeronáu cas, modelismo e a vidades
paralelas de feição amadora.

PUB
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A Escola de Pilotagem de Ultraleves que nasceu no dia
14 Outubro de 2009 em Mirandela já deu formação a 31
alunos através do seu curso de piloto de Ultraleves.

O curso de Piloto de Ultraleves é composto por 100
horas de teoria e 30 horas de voo. Toda a instrução é
ministrada por instrutores experientes com milhares de
horas de voo.

Neste momento o Aero Clube de Mirandela tem 40
pilotos e alunos nas ruas fileiras e por ano fazem cerca
de 350 horas de voo.

Se é um daqueles que tem um gosto especial pelo
voo e está interessado em conhecer melhor esta modali-
dade despor va, então tem a oportunidade para o fazer
no Aero Clube de Mirandela, onde poderá realizar uma
visita guiada pelas instalações e realizar um ba smo de
voo.
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“Reino Maravilhoso – por terras do Alvão e do
Marão” passou ontem na SIC (2016-08-29 11:59)

Passou ontem, dia 28 de Agosto, na SIC, o documentário
de Luís Quinta e Ricardo Guerreiro, in tulado “Reino
Maravilhoso – por terras do Alvão e do Marão”. Du-
rante 50 minutos, a dupla de documentaristas dá-nos
a conhecer a vida selvagem desta duas serras que
marcam a geomorfologia da nossa região.

Dupla de documentaristas Luis Quinta (à esquerda)
e Ricardo Guerreiro (à direita) Trata-se de um filme
deslumbrante. Durante 50 minutos, a riqueza natural
destas duas áreas protegidas pela Rede Natura é exposta
de forma sábia e atra va.

Os naturalistas passaram no campo cerca de 100
dias de forma a criarem o ciclo narra vo de um ano,
com início na dura estação do inverno e o fim no outono
seguinte.

Através de um domínio técnico exímio, nomeada-
mente no manuseamento e u lização de técnicas de
filmagem em macro, o documentário transporta-nos
para uma in midade selvagem que se encontra vedada
para a maior parte dos observadores no dia-a-dia.

Durante os 50 minutos são-nos ensinados compor-
tamentos animais que jamais pensávamos exis r aqui
tão perto de nós, como, por exemplo, o escavar da
vespa-das-areias, a existência de plantas carnívoras,
o carinho das formigas, o amor das borboletas, e as
peculiaridades de tantas outras espécies animais do ar e
da terra capturadas pelas lentes de Luís Quinta e Ricardo
Guerreiro, que neste documentário geram estórias de
vida selvagem únicas e maravilhosas.

“Reino Maravilhoso – por terras do Alvão e do Marão”
é um projeto que teve o empenhamento e o apoio da
Câmara Municipal de Vila Real, sendo, sem dúvida, um
documento de verdadeira u lidade pública, devido aos
níveis de pedagogia e ensinamentos que transmite quer
a miúdos quer a graúdos.

O filme, que já se encontra disponível para visualiza-
ção no [1]vimeo , é a terceira obra da dupla Luís Quinta
e Ricardo Guerreiro, que também são responsáveis pelos
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documentários “Arrábida, da serra ao mar” e “Almada,
entre o rio e o mar”.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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1. http://player.vimeo.com/video/162335072?&rel=0&auto
play=1

Junta de Freguesia do Pinhão toma posição pública
sobre a qualidade dos serviços prestados pela CP na
Linha do Douro (2016-08-29 20:37)

A polémica estalou recentemente com a denúncia da
operadoras turís cas do Douro sobre a qualidade dos
serviços prestado pela CP no transporte de passageiros
na linha do Douro.

Estação ferroviária do Pinhão.Imagem do incidente do
passado dia 11 de agosto de 2016 em que os passageiros
impediram uma automotora de prosseguir viagem por
não exis rem lugares disponíveis. Fotografia: Junta de
Freguesia do Pinhão Ligações suprimidas em cima da
hora, sobrelotação das carruagens, falta de manutenção
e avarias recorrentes do material circulante, falhas nos
sistemas de ar condicionado e carruagens grafitadas,
incluindo os vidros por onde os passageiros podem fruir
da paisagem, são algumas das queixas apresentadas
pelas empresas turís cas que operam no rio Douro
com embarcações e que depois fazem regressar os seus
clientes em comboios que operam no troço ferroviário
entre o Pocinho e o Peso da Régua.
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A recente polémica sobre as condições do transporte
ferroviário na Linha do Douro tem também sido acom-
panhada pela Junta de Freguesia do Pinhão que, refere
em comunicado, “em altura oportuna, já havia chamado
a atenção dos responsáveis da região para uma situação
que se verifica há vários anos”.

Mas os problemas relacionados com os clientes das
operadoras turís cas que depois eram transportados
em comboio parece terem-se agudizado nas úl mas
semanas, o que levou três operadoras turís cas do
Douro a subs tuir o comboio por autocarros como meio
de transporte complementar ao barco. Segundo fonte
representa va de uma das empresas, citada pela Lusa,
a CP poderá perder 30.000 passageiros até outubro,
uma vez que é mais que conhecido o aumento do fluxo
turís co na região durante este ano de 2016.

Por ser a vila do Pinhão um espaço central de todo
este movimento, a “Junta de Freguesia não pode ficar al-
heia ao rumo que esta discussão está a levar, centrando-a
nos interesses comerciais dos operadores turís cos. A
Linha do Douro serve uma região com mais de 200 mil
habitantes e representa a única forma de transporte ao
longo do canal do Douro, registando nos úl mos anos
um crescimento relevante de passageiros”, refere um
comunicado daquela ins tuição.

Segundo os responsáveis desta junta de freguesia
“a falta de um profundo inves mento, quer ao nível da
infraestrutura quer ao nível da operação por parte da
CP – Comboios de Portugal, têm retardado a afirmação
turís ca da região e contribuem nega vamente para a
imagemdo vale do Douro. A Junta de Freguesia do Pinhão
considera que a prioridade de inves mento ferroviário
deve ser revista e que esta linha deverá rapidamente
sofrer as intervenções necessárias com o obje vo de
prestar um melhor serviço, primeiro às populações que
serve, depois aos visitantes que procuram a região e
finalmente aos operadores turís cos que, curiosamente,
não tem, na sua generalidade sede no vale do Douro”,
defendem.
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Como inves mentos para a valorização deste troço
ferroviário que atravessa o coração da região vinhateira
do Douro, esta junta de freguesia aponta como prioritário
a eletrificação da linha do Douro prevista no Plano Es-
tratégico de Transportes e orçada em 56 milhões de euros
(entre Caíde e Pocinho), um inves mento que representa
pouco mais de 0,03 % do PIB e que “permi rá a u lização
de carruagens e automotoras mais confortáveis e atuais
libertando o país do absurdo aluguer a Espanha de
automotoras velhas e degradadas que hoje efetuam o
serviço nesta linha e que desde 2010 já nos custaram
mais de 25 milhões de euros”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Segundo defende a Junta de Freguesia do Pinhão, que
possui uma das estações de caminho-de-ferro mais
emblemá cas do país, “esta modernização permi ria
aumentar o número de comboios diários nos períodos de
maior procura, reduzir os custos de exploração e conferir
maior segurança à circulação”.

“O esvaziamento da região, demográfico e decisório,
o abandono por parte das en dades turís cas após
a ex nção do Turismo do Douro e a ausência de uma
en dade gestora da região, do seu património e do
seu modelo turís co tem, no desprezo por uma das
linhas ferroviárias rentáveis do nosso país, uma das
principais consequências. Urge a definição de ummodelo
estratégico para potenciar o vale do Douro e se esse
passo não fora dado pela administração central terá que
inevitavelmente ser dado pelas autarquias locais, antes
que seja tarde demais”, salienta o comunicado enviado à
comunicação social da Junta de freguesia do Pinhão.

Durante as úl mas duas semana foram algumas as
vozes que se juntaram às crí cas do "mau serviço"
prestado pela CP na linha do Douro como, por exemplo,
os deputados do PSD eleitos por Vila Real, alguns autar-
cas durienses, a En dade Regional de Turismo do Porto
e Norte e a Associação dos Empresários Turís cos do
Douro e Trás-os-Montes (AETUR).

Segundo dados fornecidos pela CP, que também re-

conhece as dificuldades em responder "aos crescimentos
brutais" da procura na linha do Douro , o transporte de
grupos aumentou 73 %, o que corresponde a mais 8.314
viagens realizadas, num total de 19.629 passageiros
transportados em grupos só no mês de junho.
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Ligeiras reflexões (2016-08-31 07:12)

|Hélio Bernardo Lopes| Terminaram as minhas Férias
Grandes, como usa dizer-se, e assim regressam hoje os
meus textos, caminhando para o ritmo que desde há
muito se conhece. Como teria de dar-se, mesmo durante
o mês de agosto, não faltaram temas que jus ficam uma
reflexão, ainda que rmuito ligeira, como irá aqui dar-se.

O CASO DE PONTE DE SOR
As minhas primeiras palavras vão para o jovem hospi-
talizado e para a sua família, formulando votos muito
sinceros para que o mínimo dos mínimos possa sobrevir
no jovem em causa. Faço minhas as palavras e o ato
recentes do embaixador do Iraque, mas mul plicando-
os por um inteiro muito elevado.

As minhas segundas palavras dirigem-se ao anterior
embaixador do Iraque, hoje colocado na Roménia,
dado que a sua a tude seria sempre impensável numa
situação do po, mas inversa. Desde logo porque nen-
hum embaixador português teria um comportamento
similar para com um seu colega e o seu país. E depois
porque, dentro da nossa mais plena tradição, não faltam
casos similares, também entre jovens e até com piores
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resultados. Num ápice, surgiram logo dois em Gondomar.

A minha terceira palavra vai para o Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa, porque con nuo sem saber se também
já terá telefonado à família do jovem que faleceu em
Gondomar. E dos mil e um outros que, a um ritmo
quase diário, infirmam completamente as infelizes e
desleais considerações do atual embaixador do Iraque
em Bucareste.

E, por fim, a minha quarta palavra, dirigida à sensa-
cionalista comunicação social televisiva, que fez um
péssimo trabalho neste caso de Ponte de Sor, conde-
nando de imediato na praça pública os dois jovens
iraquianos e nada dizendo sobre o que entretanto veio
a lume sobre alguns dos elementos do grupo de jovens
alentejanos. A uma primeira vista, santos e diabos... Um
trabalho parcial e completamente à revelia de tudo o que
sempre se vai ouvindo noutros casos de gente graúda.
Que é feito, por exemplo, do caso do padre condenado
em primeira instância no Fundão? E o de Domingos
Duarte Lima no Brasil? E o dos Papeis da Mossack
Fonseca? E os dos nossos excecionais banqueiros, que
levaram o nosso Sistema Financeiro a uma situação de
pré-colapso? Silêncios sepulcrais na comunicação social...

O BURKINI
Não deixo de olhar com algum espanto o modo suicida
como o Ocidente se mostra incapaz de compreender
o aspeto ideológico e religioso do burkini. Os nossos
intelectuais não parecem compreender, mesmo depois
de quanto pode já ver-se pelo mundo, que a democra-
cia simplesmente não funciona e já nem mesmo tem
u lidade para os que, de facto, dirigem os interesses do
mundo.

Assim como as bombas de Assad, ou do Estado Islâmico,
ou da Turquia, ou da Arábia Saudita acertam sempre
em crianças, senhoras grávidas, velhinhos e hospitais,
as norte-americanas só a ngem malandros do Estado
Islâmico... E é espantoso como os nossos jornalistas
televisivos con nuam a debitar esta conversa sem mais
nem menos, sempre de um modo acéfalo ou malandreco!

Neste sen do, o que se coloca é esta questão: e se,
nas nossas praias, o burkini for crescendo, em número
e variedade, a ngindo perto de metade dos banhistas?
Será assim tão di cil perceber o que logo surgirá ao virar
da esquina? Será possível que os nossos jornalistas e os

nossos comentadores televisivos não compreendam que
se desenrola hoje no mundo uma guerra de natureza
religiosa? É tanta e tão sôfrega a liberdade de que
querem usufruir os nossos intelectuais, que acabarão por
abrir a porta aos que pretendem pôr um fim no nosso
modo de viver em sociedade.

MENTES ESTÁTICAS
Num destes dias, pouco antes de par r para Roma, o
nosso padre Nuno Gonçalves lá nos veio com a velhinha
e histórica cassete, a cuja luz discorda do rumo da
Educação em Portugal, ao mesmo tempo que nos brinda
com este miminho ideológico: há riscos no excesso de
secularismo nalguns países europeus!

Bom, caro leitor, fiquei espantado com esta tomada
de posição, embora não tanto por não ser a mesma
verdadeiramente definitória do próprio pensamento
da Igreja Católica. O facto do Estado ser laico em nada
impede que cada um prossiga a sua prá ca religiosa. Ou
antes e entre nós, se for católico, porque se os islamitas
pretenderem construir uma mesquita na Mouraria, bom,
surge logo a nossa Direita a protestar de todo o modo e
fei o. E já agora: onde estaria este padre Nuno Gonçalves
quando o seu colega da Academia Militar não consen u
na colocação do corpo do major-general Fernando Passos
Ramos na capela da ins tuição? Um tal lugar religioso é
só para os militares católicos? Ecumenismo?...

O IMI CATÓLICO
Mas se Nuno Gonçalves nos brindou com esta sua pre-
ocupação, logo os bispos portugueses vêm apontar a não
aplicação da Concordata e da legislação em vigor, embora
de há um bom tempo caída no desleixo conveniente:
querem que as instalações da Igreja Católica, sejam elas
as que forem, estejam isentas de IMI!! Mesmo que sir-
vam para excelentes negócios de lares ou de escolas, ou
sejam casas de padres! O que pensará disto José Gomes
Ferreira, que logo nos veio brandir com os bene cios
recebidos pela igualmente rica Igreja Ortodoxa Grega?
E o Governo de Portugal, que assinou a mais recente
versão da Concordata com a Santa Sé? Nas afli nhas?

E já agora um novo tema: e os par dos polí cos,
não pagam IMI?! E este escândalo vai con nuar? Será
que CDS/PP, PSD, PCP, Verdes e Bloco de Esquerda se irão
determinar a defender uma mudança nesta escandalosa
realidade? Já há uma pe ção muito alargada, mas os
interessados ligar-lhe-ão? É o que se vai ver.
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E já agora: quais são as paróquias que já responderam
ao apelo papal de receberem uma família refugiada? O
leitor conhece alguma? E na Madeira, em que lugares
do património da Igreja Católica foram hospedados os
madeirenses desalojados? O leitor conhece algum?
Muito sinceramente, não creio.

SINAIS DE GUERRA
Pouco mais de um quarto de século tendo passado
desde a queda do Muro de Berlim, os alemães voltam
agora a experimentar um dos condicionalismos da
então chamada Guerra Fria, devendo armazenar água
e víveres suficientes para sobreviver durante perto de
uma semana, seja no caso de ataque ou de catástrofe.
Ataque que, como se percebe, pode bem ser a guerra.
Uma guerra que os Estados Unidos desde há tanto vêm
tentando pôr em andamento contra a Rússia. Uma
parte, precisamente, da guerra religiosa, em primeiro
lugar, e económica, logo de seguida. Enfim, resta-nos a
democracia...

DA LIBERDADE À IMBACILIDADE
Na sequência do sismo italiano de Amatrice, as nossas
televisões deitaram-se a alarmar os portugueses, mor-
mente os lisboetas e os algarvios, com casos similares
em Portugal. Num verdadeiro despautério, as nossas
televisões puseram-se a alertar para a suposta elevada
probabilidade de algo de similar poder ter lugar em
Portugal, mas aqui com cerca de dezassete mil mortos!
É, em boa verdade, não ter que fazer com o tempo
disponível.

Como facilmente se percebe, a generalidade dos sis-
mos causa desgraça, mas não pode tal ser impedido. E
muito menos se podem mudar as cidades tal como as
mesmas existem e foram construídas. Como Christopher
Alexander escreveu, uma cidade não é uma árvore. O
que significa que todo o alarme lançado pelas nossas
televisões, para nada rigorosamente mudar, simples-
mente acaba por criar ansiedade entre os portugueses.
Tempos de televisão que nos mostraram a estrada que
liga a liberdade à imbecilidade.

SE ESTÁ MAL, MUDE-SE
No passado fim-de-semana o Bloco de Esquerda esteve
reunido, tendo no mesmo usado da palavra, entre outros,
o académico Francisco Louçã. Com a mais plena lógica,
este salientou que a União Europeia é um projeto falhado,
porque não pode representar aquilo que promete e o
que representa é o contrário do que prometeu, já que

prome a convergência e tem divergência, prome a
melhoria social e tem, pelo contrário, a degradação das
condições de vida das classes populares.

Nunca duvidei de que a nossa entrada para o clube
europeu se saldaria num desastre, tendo-o dito a gente
conhecida e hoje muito ligada aos interesses que por ali
passam. E também hoje concordo com Francisco Louçã,
quando refere que a saída é sempre impera va para
que haja uma alterna va em que se possa recuperar
soberania, decisão, democracia, capacidade do povo
poder fazer escolhas.

O que hoje é certo é que a desilusão com esta famigerada
União Europeia é total junto do universo dos nossos
concidadãos. E se alguns ainda conseguem tentar
esquecer o desastre e o seu desenvolvimento expectável,
a maioria aceitaria de bom grado a saída desta – esta
sim – verdadeira geringonça falhada e trucidadora da
soberania dos povos, das suas democracias e de um
futuro minimamente digno para os seus povos. Portanto,
haja quem tenha a coragem de materializar o sen mento
muito geral dos portugueses.

PASSOS COELHO JÁ ULTRAPASSA HOJE O PRÓPRIO
SALAZAR
Causou-me uma estranheza profunda escutar de Pedro
Passos Coelho a afirmação de que o inves mento ex-
terno não surge por aqui por via de estarem o Bloco
de Esquerda, o PCP e Os Verdes na coligação de apoio
parlamentar que suporta o atual Governo de António
Costa. Disse mesmo para a minha mulher, logo que
desliguei o televisor: esta, hoje, nem o Salazar diria! A
verdade é que Salazar era inteligente, ponderado e um
estadista, não recorrendo ao disparate polí co.

Estas palavras de Pedro Passos Coelho mostram a
sua visão da democracia: mera formalidade, mas a ser
pra cada tendo em conta a vontade alheia ao suporte
da soberania nacional, que são os portugueses com
direito a voto e que entendam exercê-lo. Precisamente
o contrário de Salazar, para quem as Forças Armadas
haviam definido o rumo a dar a Portugal, mas sem
estarem dependentes da opinião de quem não fosse por-
tuguês. Quem se determinar a ler a obra, CONFRONTO
EM ÁFRICA, de Whitney Schneidman – foi a sua tese de
doutoramento –, verá como Salazar deixava passar ao
lado os cantos de cisne dos que sempre acharam que
os portugueses não nham capacidade para manejar
um tão vasto e rico território por todo o mundo. Ou
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seja, os que hoje escarnecem de Pu n por este não fazer
como Gorbachev ou Yeltsin, vendendo as riquezas russas
a pataco. Em síntese: Pedro Passos Coelho ultrapassa,
neoliberalmente e pela direita, o próprio Salazar!

A BURRICE NUNCA ACABARÁ
A condição inerente à nacionalidade de quem quer
que seja nunca desaparece. Quem disponha de certa
nacionalidade só por verdadeira burrice poderá refugiar-
se da liderança da mesma num Estado que esteja em
guerra de vida ou de morte com o seu Estado de origem.
Precisamente o que deverá ter do lugar com Alexander
Shche nin, conhecido jornalista russo e crí co do presi-
dente Vladimir Pu n.

Pois Alexander Shche nin, a viver em Kiev, determinou-
se a ser um crí co feroz de Vladimir Pu n, o que se
transformou em ouro sobre azul para o Governo da
Ucrânia e para os Estados Unidos. Como usa dizer-se,
Alexander Shche nin pôs-se a jeito. De molde que lá veio
a ser, ao que parece, assassinado.

A uma primeira vista, as coisas serão logo vistas, su-
perficialmente, como tendo origem no Governo de
Pu n, que é quem os Estados Unidos pretendem ver
sair do poder, dado que não vende as riquezas da
Rússia a pataco. Além do mais, a Rússia é ortodoxa.
Simplesmente e tal como já se havia dado com os caso
de Litvinenko e com o avião malaio aba do por um míssil
também possuído pelos tropas de Kiev, Pu n era quem
nunca teria um ínfimo interesse em ver aniquilado o
tal jornalista, porque seria sempre sobre o Governo da
Rússia que impenderiam as suspeitas aparentes.

Foi pena que Alexander Shche nin tenha perdido a
vida, mas a verdade é que, ao pôr-se a dizer mal de Pu n
na Ucrânia, e sendo russo, pôs-se completamente a jeito:
cavou o seu próprio fim. Uma realidade que me causa
uma terrível estranheza, porque o resultado, em tais
circunstâncias, é sempre quase certo: é-se ta camente
assassinado por razões do Estado onde se está refugiado.

O GOLPE BRASILEIRO
Aí nos foi dado escutar as palavras de Dilma Rousseff,
em pleno Senado do Brasil. Desde que com um mínimo
de boa-fé, já não é possível deixar de compreender o
que realmente esteve por detrás de tudo o que se tem
vindo a passar com Dilma. Pôde ela ver, deste modo,
como a democracia pode, de facto, não passar de mera
formalidade e de uma farsa.

O SOCIALISMO DEMOCRÁTICO DE SANCHEZ
Quando escrevo este texto ainda não conheço o quase
certo chumbo do PSOE à proposta de Governo de Mar-
iano Rajoy em Espanha. Mas aguardo também, quase
com toda a certeza, o essencial jogo de números no
parlamento espanhol de molde a que Mariano Rajoy
prossiga com a sua governação ligada aos interesses
financeiros e europeus. Que o cão a pôs é certo, mas o
resto...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Aldeia Vinhateira de Barcos recebe um "Baile dos
Candeeiros" (2016-08-31 11:58)

A Aldeia Vinhateira de Barcos, no concelho de Tabuaço,
prepara-se para receber o "Baile dos Candeeiros".
Depois de Vila Real, o “baile” vai ser em Barcos. Mas
este não é um s baile qualquer, é uma representação
da liberdade feita através da intervenção ar s ca
mul disciplinar da companhia Radar 360º. A core-
ografia junta-se à instalação plás ca e à luz para um
espectáculo surpreendente.

Aldeia Vinhateira de Barcos recebe um "Baile dos Can-
deeiros" Candeeiros humanos acendem-se, apagam-se,
dançam, convidando o público a par cipar numa festa
de liberdade. Uma inicia va cultural integrada no Douro
Vintage Fest levada a cabo pela Douro Genera on -
Associação de Desenvolvimento e Vila Real - Capital da
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Cultura do Eixo Atlân co 2016.

“Na época da ditadura organizar convívios e encon-
tros era um acto suspeito e perigoso. Tudo devia ser
feito de uma forma sub l e camuflada.O Baile dos Cinco
Candeeiros seguia esta dinâmica. Os homens que iam
para a tropa ou para a guerra colonial, pretendiam
apenas despedir-se das suas famílias e amigos, e para
isso organizavam este encontro. Era criado um ambiente
in mista, com uma luz ténue e ao som de música de baile
celebravam uma despedida e alimentavam esperanças
de um regresso futuro. Mas este nem sempre acontecia…
Originalmente criado na Foz do Douro, este baile era o
local de encontro, de amores, de danças e de aventuras…”.

IFRAME: [1]//cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.html?hash=fdh5gfq0k
&bgcolor=EEEEEE &t=1469461785

O "Baile dos Candeeiros" é um espetáculo que decorrerá
no próximo sábado, dia 3 de setembro, às 21h30, na
Aldeia Vinhateira de Barcos.

Depois de Vila Real, o Douro Vintage Fest vai às
Aldeias Vinhateiras e Municípios que integram o projeto
"Douro em Movimento, Aldeias com Vida".

No passado sábado, [2]foi apresentado em Ucanha
(Tarouca) os Al Medievo , e esta semana é a vez da
aldeira vinhateira Barcos receber o espetáculo de rua
"Baile dos Candeeiros".
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Spray Nasal contra a Hepa te B (2016-08-31 13:41)

Inves gadores do Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNC) e da Faculdade de Farmácia da Universi-
dade de Coimbra (UC) desenvolveram uma vacina para

a hepa te B em forma de spray nasal.

Olga Borges A vacina gené ca concebida é vantajosa para
países em vias de desenvolvimento onde escasseiam
profissionais de saúde, responsáveis pela administração
das vacinas injetáveis. A via nasal permite diminuir os
elevados custos humanos e financeiros destes países, as-
sociados às complicações decorrentes da administração
de injetáveis, nomeadamente as infeções provocadas
pela reu lização de seringas. da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Coimbra (UC) desenvolveram uma
vacina para a hepa te B em forma de spray nasal.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Olga Borges, coordenadora do projeto publicado na
revista cien fica “Molecular Pharmaceu cs”, explica que
«foram criados “sistemas de transporte” (nanopar culas
poliméricas) capazes de levar as moléculas terapêu cas
desde a mucosa nasal até ao interior das células. Os
resultados ob dos em ra nhos demonstraram que a
formulação desenvolvida é eficaz pela via intranasal.» da
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra (UC)
desenvolveram uma vacina para a hepa te B em forma
de spray nasal.

O trabalho desenvolveu uma nova composição para
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a vacina baseada em “plasmídeos”, teoricamente mais re-
sistentes às variações de temperatura que os “an génios”
(es muladores do sistema imunitário) das vacinas com-
ercializadas atualmente. da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Coimbra (UC) desenvolveram uma
vacina para a hepa te B em forma de spray nasal.

Os plasmídeos são pequenas moléculas circulares
que transmitem informação gené ca (ADN) para o
interior das células, a vando mecanismos de defesa
do organismo que combatem o vírus da hepa te B. Os
“combatentes” chamam-se “an corpos” e surgem no
sangue, mucosa nasal e vaginal. da Faculdade de Farmá-
cia da Universidade de Coimbra (UC) desenvolveram uma
vacina para a hepa te B em forma de spray nasal.

«As nanopar culas desenvolvidas também poderão
ser usadas na composição de vacinas que previnem
doenças sexualmente transmissíveis, porque induzem
a produção de an corpos pelo nosso organismo ao
nível da mucosa vaginal de forma mais eficaz que as
vacinas injetáveis», esclarece a também docente da
Faculdade de Farmácia da UC. da Faculdade de Farmácia
da Universidade de Coimbra (UC) desenvolveram uma
vacina para a hepa te B em forma de spray nasal.

O projeto, que teve a colaboração da Universidade
de Genebra, insere-se numa linha de inves gação em
vacinas iniciada em 2003, tendo as nanopar culas sido
desenvolvidas durante quatro anos por Filipa Lebre,
doutoranda da Faculdade de Farmácia da UC.

Referência: I[2]ntranasal Administra on of Novel
Chitosan Nanopar cle/DNA Complexes Induces An body
Response to Hepa s B Surface An gen in Mice

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Ministro da Cultura visita a região do Douro
(2016-08-31 13:54)

O Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, realiza
uma visita à região vinhateira do Douro a par r do
próximo dia 2 de setembro. O Museu do Douro, a
Quinta do Bonfim no Pinhão e o Núcleo Museológico de
Favaios do Pão e Vinho, integram o périplo do ministro.

Ministro da Cultura visita a região do Douro Luís Filipe
Castro Mendes vai deslocar-se de carro e de barco,
aproveitando a paisagem natural e algumas das estru-
turas culturais da região vinhateira classificada pela
Unesco como de Património Mundial, enquanto “pais-
agem cultural, evolu va e viva” .

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Um dos percursos escolhidos pelo ministro que tutela a
cultura é a EN222, uma estrada que liga a Régua à vila do
Pinhão ao longo de uma extensa marginal ao rio Douro
e que foi considerada pela “World Best Driving Road”
como a melhor rodovia do mundo para conduzir.

Na agenda o Ministro da Cultura traz a vontade para
estabelecer parcerias estratégicas e interins tucionais de
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desenvolvimento, implementação de projetos culturais e
a construção de alianças entre o Estado e o setor público
e privado para a defesa, preservação e promoção do
património cultural.
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Fly-in Careto AirShow leva senhora de 100 anos a
voar (2016-08-31 17:54)

Arranca já no próximo sábado dia 3 de setembro a 1ª
edição do Fly-in Careto AirShow. O evento reunira cerca
de 70 aeronaves no aeródromo municipal de Bragança.

PUB
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Segundo a organização, o obje vo do Fly-in Careto Air-
Show é colocar a comunidade num contato mais direto

com os aviões. Mas além de aviões os céus de Bragança
vão-se encher de drones, balões de ar quente, provas de
aeromodelismo, demonstrações e voos de divulgação.

Um autên co espetáculo feito a par r do ar que
traz o convite de par cipação a va de todos. E por isso,
quem es ver interessado poderá par cipar na corrida
de drones ou subir num balão de ar quente, na praça
Camões, no centro histórico de Bragança.

Isso mesmo vai fazer a senhora Maria das Dores,
uma brigan na que como prenda do seu centésimo
aniversário subirá a bordo de um avião para fazer o seu
ba smo de voo. Esta é uma prenda há muito prome da
para o centésimo aniversário da utente de um lar de
Bragança.

Maria das Dores será uma das passageiras de um
avião com 19 lugares que a empresa Aerovip, respon-
sável por ligações aéreas entre Bragança e Por mão, pôs
à disposição do fes val, no ciou a agência Lusa.

O Fly-in Careto AirShow é organizado pelo Aeroclube de
Bragança e surge associado à imagem do careto, por este
ser a já uma marca de iden dade regional.
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O céu de setembro de 2016 (2016-09-02 07:17)

A Lua Nova sinaliza o início de mais um mês de eventos
astronómicos. Esta ocorre numa região da constelação
do Leão muito próxima do plano da orbita terrestre.
Assim, da interposição da Lua entre a Terra e o Sol
resultará um eclipse solar.

Figura 1: Céu a sudoeste pelas 20 horas e 30 minu-
tos de dia 4. Igualmente é visível a posição da Lua
nos dias 3 e 9. Em nenhum ponto da Terra ver-se-á
a Lua cobrir totalmente o Sol pois esta encontra-se
muito perto do seu apogeu (ponto da órbita mais afas-
tado da Terra). Quanto muito, ao longo de uma faixa
que se passa pela África Central e Madagáscar verão a
parte central do Sol tapada, restando um anel iluminado.

Este género de eclipse, chamado de anular, é idên-
co ao ocorrido em outubro de 2005. Mas este eclipse

pra camente só será visível em parte de África (situada
abaixo do paralelo 30º Norte), sudoeste da Arábia, e
oceano Índico.

No dia 3 encontraremos a Lua numa direção muito
próxima da de Vénus. Nalgumas regiões do Ár co será
mesmo possível ver a Lua a ocultar este planeta. No
dia seguinte será a vez da Lua visitar a estrela Espiga
da constelação da Virgem. Nesta mesma noite Saturno
situar-se-á a norte de Antares, o coração da constelação
do Escorpião.
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Tal como sucedido no final de agosto, nos primeiros dias
do mês con nuaremos a assis r ao alinhamento dos
planetas Mercúrio, Vénus e Júpiter. Esta é a úl ma opor-
tunidade do ano que temos para observarmos Júpiter ao
anoitecer. Na segunda quinzena do mês, Júpiter já estará
numa direção demasiado próxima à do Sol. Igualmente,
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neste mês Mercúrio apenas será visível ao anoitecer até
ao dia 6. Depois disto só voltará a ser visível a par r de
dia 20, já como estrela da manhã.

Aquando do quarto crescente de dia 9 a Lua já terá
passado ao pé de Saturno que, tal como Marte, situa-se
entre as constelações do Escorpião e o Serpentário. Uma
semana depois (ao anoitecer de dia 16) a Lua Cheia
dar-se-á entre as constelações do Aquário e dos Peixes.

Este novo alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua
junto ao plano da órbita terrestre dará origem a um
eclipse lunar. Aquando do ocaso em Portugal Con nen-
tal (pelas 19 horas e 43 minutos hora local), este evento
já irá a meio, terminando pelas 21 horas e 53 minutos.
Trata-se de um eclipse penumbral, pois a Lua apenas
irá atravessar a parte da sombra terrestre causada pela
ocultação parcial do Sol: a penumbra, Na noite de dia 18
será a vez de Vénus passar ao lado da estrela Espiga.

Figura 2: Céu a sudeste pelas 22 horas de dia 16. Pelas
15 horas e 31 minutos de dia 22 o nosso planeta a nge
um dos dois pontos da sua órbita em que o seu eixo de
rotação fica perpendicular à direção Sol-Terra. Neste
instante, chamado de equinócio, o Sol ilumina de igual
modo os hemisférios Norte e Sul terrestres. O instante
em que o hemisfério Sul passa a estar mais iluminado
que o Norte, marca o início do outono no nosso país,
sendo que por cá é chamado de equinócio de outono.

No entanto, os equinócios não são a altura do ano
em que os dias têm a mesma duração que as noites. No
caso do equinócio de outono isto ocorre três dias depois
dele. Tal deve-se à refração atmosférica (fenómeno
semelhante ao que acontece à luz que atravessa um copo

de água) que faz com que ao nascer e pôr-do-sol vejamos
este astro algo acima da sua real posição, aumentando
assim ligeiramente a duração de cada dia.

Finalmente, no dia 28 encontraremos a Lua junto a
Régulo, o coração da constelação do Leão. Estes astros
irão nascer cerca de duas horas e meia antes que o Sol, e
não ao amanhecer como sucedido no dia 1.

Boas observações!

Fernando J.G. Pinheiro (CITEUC)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Regresso às Aulas: intenções de compra baixam em
todas as categorias (2016-09-02 07:35)

Valores diminuem após dois anos consecu vos de cresci-
mento das intenções de compra. Vestuário e calçado
con nuam a encabeçar a lista.
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Pela primeira vez desde 2013, as intenções de compra
dos portugueses diminuíram em todas as categorias de
produtos para o Regresso às Aulas, indicam as conclusões
do mais recente estudo do Observador Cetelem. Os
ar gos de vestuário e calçado mantem-se no topo da
lista de compras dos consumidores para a preparação
do novo ano le vo (78 %), seguindo-se o equipamento
e ar gos de desporto (55 %) e as despesas de educação
que não incluem o material escolar (46 %).
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Enquanto as famílias com filhos em idade escolar
planeiam ter gastos essencialmente com vestuário e
calçado (83 %), equipamento despor vo (60 %) e despe-
sas de educação várias (47 %), os adultos que estudam
vão optar por adquirir vestuário e calçado (54 %), ar gos
de informá ca (51 %), entre outras despesas de educação
(44 %). As intenções de compra dos adultos em formação
lideram, em relação às famílias com filhos, nas categorias
de telemóveis, computadores e automóvel/moto/scooter.

A categoria de vestuário e calçado permanece no
topo da lista, embora com menor intenção de compra
face a 2015 (2015: 85 % e 2016: 78 %). O equipamento
despor vo desce de 73 % para 55 % e as despesas de
educação várias de 78 % para 46 %. De forma geral, o
cenário é semelhante nas restantes categorias, nas quais
também se verificou uma diminuição das intenções de
compra.

«Este ano assis mos a uma inversão na tendência
de crescimento das intenções de compra em pra ca-
mente todas as categorias. Ano após ano, os portugueses

nham vindo a aumentar as intenções de compra no
Regresso às Aulas e este ano estão a pensar gastar menos,
embora con nuem a colocar no topo das suas intenções
de compra os mesmos itens», revela Diogo Lopes Pereira,
diretor de marke ng do Cetelem em Portugal.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Piscina de Mirandela reabre com acesso gratuito
(2016-09-02 15:09)

Reabre segunda-feira, 5 de setembro, a Piscina Munici-
pal de Mirandela, com a par cularidade do seu acesso
ser gratuito ao longo da semana, entre as 15h00 e as
21h00, até 10 de setembro.

Piscina de Mirandela reabre com acesso gratuito Com o
acesso gratuito ao longo da semana à Piscina Municipal
de Mirandela, a autarquia procura incen var para a
prá ca de desporto em meio aquá co nas várias modali-
dades de que este equipamento despor vo dispõe, mas
também possibilitar um período de adaptação ao novo
sistema de acesso à zona de balneários e tanques, e que
já se encontra em pleno funcionamento.
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Após a habitual pausa no mês de agosto para higienização
das instalações, a Piscina Municipal de Mirandela reabre

com um novo sistema de acesso à zona de balneários
e tanques, que garante não só maior segurança aos
u lizadores, nomeadamente aos menores de idade, bem
como um maior controlo e melhor gestão dos acessos.
O acesso far-se-á através de um cartão individual e
passagem por torniquete.

Depois desta primeira semana de funcionamento, a
Piscina Municipal de Mirandela retoma as suas a vidades
habituais, nomeadamente a Natação Sénior, Hidroginás-

ca Sénior, Hidroginás ca (12 de setembro), Natação
Infan l e Natação para Bebés (19 de setembro).
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Macedo de Cavaleiros, uma cidade para as pessoas
(2016-09-02 15:24)

O Programa de Reabilitação Urbana da cidade de
Macedo de Cavaleiros foi apresentado publicamente. o
slogan é "Macedo de Cavaleiros – Uma cidade para as
pessoas".

Macedo de Cavaleiros, uma cidade para as pessoas O
obje vo é o de tornar a cidade de Macedo de Cavaleiros
mais atra va e focalizada nas pessoas. O Programa Es-
tratégico de Reabilitação Urbana (PERU), em período de
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discussão pública, foi esta quinta-feira apresentado aos
Macedenses, numa sessão muito par cipada e pautada
por diversas intervenções e sugestões da população.
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O facto mereceu destaque do Presidente da Câmara
Municipal que elogiou a assistência “pela grande par c-
ipação e o interesse demonstrado pelo futuro da terra.
Este programa é só mais um mecanismo para virarmos
a cidade para as pessoas e, sendo elas as grandes
beneficiárias e, até, os mais importantes ‘vendedores’
de Macedo de Cavaleiros interna e externamente, as
suas ideias são muito importantes para nós levarmos por
diante esta missão”.

A sessão foi conduzida pelo autarca, contando com
as apresentações de João Medina da SPI, empresa
responsável pela elaboração do PERU e focou a sua
intervenção na reabilitação urbana; Rafael Montes da
ProAsolu ons, focado na mobilidade sustentável; e
Manuel Miranda, SecretárioGeral da Associação de
Municípios da Terra Quente, que apresentou o projeto
para o Bairro de São Francisco de Assis no âmbito do
PAICD – Plano de Ação Integrado para as Comunidades
Desfavorecidas.

O PERU de Macedo de Cavaleiros beneficia de um
financiamento comunitário contratualizado superior a
9 Milhões de Euros. “É um financiamento bom, com-
para vamente com cidades da mesma dimensão e até
rela vamente a cidades com muito mais população.
Macedo de Cavaleiros conseguiu um financiamento
acima da média”, avaliou João Medina, considerando que
não sendo suficiente para o programa global, deu algum
conforto para o estabelecimento de prioridades ao nível
dos projetos delineados.

Paragem de autocarros a arrancar
E a prioridade é já a construção do edi cio de apoio
ao interface modal de Macedo de Cavaleiros, na atual
localização no Bairro da Bela Vista. A construção do
edi cio que integra as bilheteiras, instalações sanitárias
e sala de espera, já foi adjudicada, prevendo-se que
esteja concluído até final de outubro. É a primeira fase

de um projeto que consumará um interface modal, com
ligação “a outros transportes, como os táxis, as bicicletas,
aproveitando as redes de ciclovias a criar, ou até um
possível futuro autocarro urbano”, referiu Rafael Montes.

Para o arquiteto, a atual localização “é a solução ad-
equada para o conceito pretendido que é o mais ajustado
e melhor adaptado à realidade de Macedo de Cavaleiros
e ao volume de transportes. É a solução comummente
aceite pela população e, por outro lado, é um ponto de
consenso também para os operadores que vêm aquela
como a localização preferível.”
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PERU muito mais que um programa de intenções
O programa apresentado é, na ó ca do Presidente da
Câmara Municipal, “um compromisso do Município
para os próximos anos, no âmbito do quadro de apoio
comunitário, tendo como prioridade a concre zação
destes inves mentos públicos e promovendo um incen-

vo para que também os cidadãos o façam nas suas
habitações”. Duarte Moreno reconhece que “não será
possível concre zar tudo isto com a rapidez com que
desejávamos. Mesmo a definição deste compromisso
assumido com o PERU foi sucessivamente adiado pelos
atrasos também na contratualização dos apoios. E agora
faltam ainda abrir as janelas de candidaturas a esses
mesmos apoios. Falamos de um quadro 2014/2020, mas
certo é que estamos agora no úl mo semestre de 2016
e oportunidades a este nível ainda não apareceram”,
lamentou.

O próximo ano, em maio, é o período apontado
para as candidaturas. Com isso, o autarca espera poder
ainda em 2017 arrancar com a intervenção no Mercado
Municipal, ao mesmo tempo que avançaram as inter-
venções previstas no âmbito da mobilidade sustentável,
par cularmente as redes de ciclovias e as requalificações
das Ruas Gil Vicente, Eça de Queirós e Largo da Estação.
“Também será possível arrancar com a requalificação
que mudará a face do Bairro de São Francisco, assim
como o processo que permita a realização do Parque
Urbano. Este é mais moroso, dado que há todos os
passos negociais com os proprietários dos terrenos antes
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de avançar para a sua realização” disse Duarte Moreno.

Pela centralidade, João Medina classifica o Parque
Urbano como um projeto essencial para a requalificação
urbana. “Atualmente, aquele espaço divide a cidade, ao
concre zar o parque, a cidade parece que será cozida, ou
seja, agregada nos seus diferentes núcleos, aproximando
o que hoje parece longe”, referiu.
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Crescimento Comercial
O conjunto de intervenções são consideradas impor-
tantes melhorar a qualidade de vida das pessoas,
reforçando as condições de compe vidade da cidade,
em especial ao nível do seu tecido económico. “Macedo
de Cavaleiros sempre foi uma terra de comerciantes, por
muito que custe, nunca foi uma terra de estudantes,
mas foi sempre uma terra de muito e bom comércio”
considera o edil.

Como tal, o autarca pretende reforçar “a atra vidade
da cidade, beneficiando da sua localização privilegiada,
que já atrai pessoas de concelhos vizinhos. Temos
extraordinários comerciantes, sempre preocupados em
servir bem, os jovens também deverão trazer novas
ideias, agregando a ideia de ‘centro comercial sem
paredes’. Uma cidade mais virada para as pessoas, vai
trazer mais gente para as ruas, mais oportunidades de
negócio, a que se somaram as inicia vas culturais, como
já fazemos, um trabalho conjunto com os comerciantes
um marke ng externo capaz de atrair ainda mais.”

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid

=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

O valor da Democracia hoje (2016-09-04 06:34)

| Hélio Bernardo Lopes | Sem real espanto, em todo
o caso com alguma admiração, fruto da repe ção de
uma realidade velha como se não fosse já conhecida e
dominada, foi como ontem acompanhei as intervenções
de Cândida Pinto e Miguel Sousa Tavares no no ciário
da SIC da hora do jantar. E tudo ao redor da perda
do exercício da função presidencial por parte de Dilma
Rousseff, na sessão que teve lugar no Senado Brasileiro.

Respondendo a uma observação do responsável pelo
no ciário, a convidada reconheceu que a democracia
brasileira irá sofrer alguma perda no seu pres gio, o
que me deixou sorridente, tendo logo salientado para a
minha mulher e neto: mas a democracia já acabou, está
reduzida a um dia de voto e sem nenhum real valor!

Estas palavras de ontem dos convidados trouxeram-me
ao pensamento as no cias constantemente brandidas so-
bre Donald Trump, esquecendo, propositadamente, que
Hillary Clinton é uma incompetente, ou uma abusadora
perigosa, dado que se determinou a manusear documen-
tação classificada ligada à segurança dos Estados Unidos
usando o seu servidor privado!

E nem sequer se lembram de nos dizer, afinal, o
que se conterá nos tais documentos que terão sido
dados à estampa por Julian Assange sobre a americana.
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Para já não falar no silêncio sepulcral que se abateu
sobre os Papéis da Mossack Fonseca, mormente ao nível
dos nossos jornalistas e polí cos, e das suas ligações
à banca e às secretas, portuguesas ou estrangeiras. E,
como facilmente se percebe, este silêncio não pode
ser para proteger jornalistas de somenos... Terão
de ser, claro está, de primeira grandeza, usualmente
tomados como campeões da liberdade e da democracia...

Esta conversa sem pés nem cabeça só é equivalente
à constante e desumana defesa da destruição da Segu-
rança Social Pública, sempre defendida por Sousa Tavares
em nome da sua própria sustentação, embora sem nunca
responder a esta questão central, a que o Papa Francisco
constantemente se refere: e as pessoas, os velhotes, os
que já se encontram na completa dependência das suas
pensões?!

Claro está que eu compreendo o que é o dever de
o cio, como se dará com Cândida Pinto, ou a dificuldade
em reconhecer o falhanço cabal da doutrina de toda uma
vida, para mais vivida no seio de uma família como a dos
pais de Miguel e do respe vo ambiente de amizades.

Ainda assim, não deixa de causar uma razoável de-
silusão escutar os comentários de ontem, aparentando
não perceber a dinâmica do mundo de hoje. E sabe
o leitor o que me ocorre? Pois as palavras de Manuel
Alegre, há uns dois ou três anos, em entrevista concedida
a António José Teixeira: hoje é muito mais di cil resis r.

Uma realidade a que posso juntar esta minha dúvida:
perante o caso dos atuais refugiados, onde estão hoje,
afinal, os Aris des de Sousa Mendes? A conclusão é
simples: falar por falar tem sempre um preço...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Fazer um planeta melhor com seda (2016-09-04 06:55)

Foi atribuido 3,7 milhões de euros para um projecto
europeu, que inclui o ITQB NOVA, para produção de
polímeros através de um processo inspirado pela na-
tureza.

grupo de Cris na Silva Pereira Há centenas de milhões de
anos que as aranhas e os bichos da seda vêm desenvol-
vendo estratégias de processamento dos seus materiais.
A seda, por exemplo, é 1000 vezes mais eficiente no
processamento das unidades que consituem os seus fios
que um polímero sinté co, e isto pode dar pistas para a
síntese de novos materiais.
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Actualmente os plás cos são produzidos a par r de
fontes não renováveis, como o gás natural e o crude.
Não existe nenhuma via de produção de plás co que
seja sustentável, e ao mesmo tempo há um problema
grave de lixo de plás co em especial no mar e oceanos.
No entanto, a necessidade de polímeros resistentes tem
uma importância crescente: para embalagens, materiais
de construcção, transporte, medicina e saúde, produtos
electricos e electronicos, agricultura, desporto ou lazer,
os plás cos estão por todo o lado.

Poderá estar a solução numa forma natural de pro-
dução de polímeros, par ndo de outros compostos
naturais? A Transição de Fase Induzida por Fluxo (FLow
Induced Phase Transi ons, FLIPT) é um processo novo
que os inves gadores deste consórcio europeu acreditam
poder ser a chave para um nova forma de processamento
de polímeros. A par r de 1 de Setembro de 2016
e durante os próximos três anos, esta visão irá ser in-
ves gada e testada em quatro países, incluíndo Portugal.

No laboratório da inves gadora Cris na Silva Pereira,
do ITQB NOVA, vão ser analisados vários candidatos
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a biopolimeros a serem usados para esta técnica, em
especial poliésteres de plantas.

“Acreditamos que há um enorme potencial em desvendar
as funcionalidades da seda e em aplicá-las a diversos ma-
teriais que polimerizem. O nosso objec vo é desenvolver
ferramentas tecnológicas capazes de produzir novos
materiais, com baixo custo e com menos energia, que
possam ser compe vos em qualidade e quan dade aos
polímeros derivados do petroleo, sendo muito superiores
em termos de sustentabilidade do planeta”, declararam
os inves gadores à União Europeia – que acreditou nesta
visão e lhe atribuiu 3.7 milhões de euros.

Cris na Pereira O projecto “FLow Induced Phase
Transi ons, A new low energy paradigm for polymer
processing” é coordenado pela University of Sheffield,
Reino Unido, com parceiros de Portugal (ITQB NOVA),
Reino Unido (The Chancellor, Masters and Scholars of the
University of Oxford and Oxford Biomaterials), Finlandia
(Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy and SPINNOVA

OY), Denmark (Aarhus Universitet) e Alemanha (Leibniz
Ins tut fur Polymerforschung Dresden).

Sobre a inves gadora principal
Cris na Silva Pereira é inves gadora principal do labo-
ratório Micologia Ambiental e Aplicada do ITQB NOVA
desde 2008. No seu laboratório desenvolvem tecnologias
sustentáveis para a gestão e eliminação de poluentes,
e para a criação de valor acrescentado de compósitos
resultantes de ac vidades agro-industriais.

Em 2015 foi-lhe atribuida uma bolsa de 2M€ do Eu-
ropean Research Council (ERC), para a mime zação da
funcionalidade de poliésteres das plantas como bioma-
teriais an microbianos para a regeneração de feridas na
pele (5 anos).

Em 2016 foi-lhe atribuido 300k€ para a par cipação
no projecto europeu “FLow Induced Phase Transi ons,
A new low energy paradigm for polymer processing” (3
anos).
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Sobre o laboratório de Micologia Ambiental e Aplicada
Fundado em 2008, a inves gação começou por se centrar
em biotecnologia, em especial para explorer o potencial
de aplicações de fungos e os seus sistemas metabólicos
para biodegradação e bioremediação. O centro de
atenção do grupo tem evoluido ao longo to tempo, e ac-
tualmente têm procurado responder a questões centrais
na biologia e ecologia de fungos. De que forma compos-
tos químicos (naturais ou introduzidos pelo Homem) têm
vindo a moldelar o desenvolvimento e forma dos fungos,
a sua resiliência ecológica e a patogenicidade?

Sobre o ITQB NOVA
O Ins tuto de Tecnologia Química e Biológica, Oeiras, é
um ins tuto de inves gação e formação avançada da
Universidade Nova de Lisboa. Tem como missão fazer
inves gação cien fica e promover formação avançada
em Ciências da Vida, Química e Tecnologias associadas,
para bene cio da saúde humana e do ambiente.
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Fundação da Juventude e Banco Santander To a fi-
nanciam estágios em PME’s (2016-09-04 07:06)

Os Estágios des nam-se a jovens licenciados ou mestres
há menos de 2 anos e até aos 28 anos, têm a duração de
3 meses e des nam-se a apoiar a integração de jovens
em PME’s nacionaise resultam da atribuição de uma
bolsa da Fundação da Juventude e do Banco Santander
de valor de 550€.

São cerca de 150 as bolsas de estágios que ainda se
encontram por atribuir ao abrigo do Programa de Está-
gios nas PME’s, promovido pela Fundação da Juventude
em parceria com o Banco Santander To a. Lançado em
abril, o programa já criou oportunidades em cerca de
50 empresas, nas mais variadas áreas que vão desde
economia à saúde passando pela informá ca, marke ng
ou comunicação.
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O programa de estágios enquadra-se num dos vetores
estratégicos de atuação da Fundação da Juventude
- Emprego e Empreendedorismo – sendo um forte
contributo facilitar o acesso ao primeiro emprego de
diplomados do Ensino Superior e também por dotar as
PME´s de novos talentos recém-formados. Desta forma
os recém-diplomados complementam a sua formação,
colocando em prá ca, em ambiente empresarial, os
conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação
académica. Para além da experiência proporcionada aos
estagiários, estes recebem ainda uma bolsa mensal no
valor de 550€ e beneficiam de um Seguro de Acidentes
Pessoais.

Os estágios Santander Jovem têm a duração de 3
meses, sendo que terão de ser iniciados ainda no decor-
rer do presente ano.

Cada estágio decorre sob a supervisão de um orientador
a designar pela empresa, o qual deverá acompanhar
o desenvolvimento do jovem e o cumprimento do
respe vo plano de formação. As candidaturas das em-
presas e dos próprios jovens são efetuadas diretamente
através da plataforma [2]www. uventude.pt/pmejovem
, onde é possível consultar as vagas que são atualizadas
diariamente.

Segundo Ricardo Carvalho, Presidente Execu vo da
Fundação da Juventude, «o Programa de Estágios nas
PME’s Santander Jovem surge como um importante com-
plemento à formação académica dos recém-diplomados,
ao mesmo tempo que promove a integração dos jovens
no mundo do trabalho, permi ndo às PME’s conhecerem
e formarem estagiários com formação superior e com
experiência na sua área de a vidade».

Sobre a Fundação da Juventude:
A Fundação da Juventude é uma ins tuição privada,
de interesse público, sem fins lucra vos, focada na
Formação, Empreendedorismo e apoio ao Emprego
Jovem. Foi criada por escritura notarial a 25 de setembro
de 1989, pela mão de 21 ins tuições públicas e privadas
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e declarada ins tuição de u lidade pública, em março de
1990. De âmbito nacional, a Fundação da Juventude tem
Sede na cidade do Porto e uma Delegação na Região de
Lisboa e Vale do Tejo.

Sobre o Programa “Santander Jovem – Programa
de Estágios nas PME’s”
O Banco Santander é a empresa que mais investe no apoio
à educação a nível mundial (Relatório Varkey/UNESCO-
Fortune 500). Esta inicia va é desenvolvida pelo
Santander Universidades que, a nível internacional,
colabora com mais de 1.200 Universidades e ins tuições
académicas em todo o mundo. Para mais informações
consulte www.santander.com/universidades.
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Feira do Naso promove burro do planalto mirandês
(2016-09-04 07:30)

A Festa da Nossa Senhora do Naso reúne todos os
anos milhares de pessoas vindas de todas as aldeias
do Planalto Mirandês, assumindo-se como uma das
principais celebrações da região e a Associação para a
Proteção do Gado Asinino (AEPGA) aproveita o an go
evento para realizar uma mostra e desfile de Burros do
Naso e do Azinhoso.

Feira do Naso promove burro do planalto mirandês
An gamente, o facto de ser um momento privilegiado de
encontro mo vava ainda a realização de uma grande feira
que durava vários dias; um deles, o dia 6 de Setembro,
estava reservado à compra e venda de burros. A deser-

ficação das aldeias e a mecanização da agricultura que
tanto alteraram a paisagem social do Planalto a par r de
meados do século passado levaram à desac vação desta
feira durante alguns anos. Até que, em 2002, a AEPGA
se propôs a revitalizá-la e a fazer dela um evento-chave
para a valorização do Burro de Miranda.
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No concelho de Mogadouro, as feiras sempre veram
um enorme impacto, nomeadamente a Feira Anual do
Azinhoso, cuja frequência era obrigatória para a maioria
da população nordes na, tendo por isso uma influência
não só a nível concelhio mas também regional. Um dos
principais interesses desta feira era a mostra e comércio
de gado asinino e equino.

Durante muitos anos, também esta feira ficou desac -
vada devido à deser ficação do interior e à mecanização
da agricultura, mas foi a par r de 2004 que a AEPGA tem
vindo a unir esforços com a AIVECA - Associação para
a Inves gação e Valorização Etnográfica e Cultural de
Azinhoso, o município de Mogadouro e a Freguesia de
Azinhoso para reavivar esta feira de gado.

Este ano, uma vez mais, a AEPGA, em colaboração
com o município de Miranda do Douro e sob a orientação
técnica da Direcção Geral de Alimentação e Veterinária,
realiza a 14ª edição do Concurso Regional da Raça Asinina
de Miranda. O evento está marcado para o próximo dia6
de Setembro, a par r das 10h00, no recinto do Santuário
da Nossa Senhora do Naso.
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Banhada (2016-09-05 06:52)

| Hélio Bernardo Lopes | Há, na vida de cada um de
nós, momentos desagradáveis. Por vezes, mesmo
banhadas. E um desses momentos, que os portugueses
mais atentos puderam viver, foi o diálogo entre João
Soares e certo embaixador i nerante de Angola, que
é também académico em Lisboa e no seu país. Uma
banhada que, em boa hora, a RTP 3 e Ana Lourenço se
determinaram a proporcionar-nos.

Em primeiro lugar, Ana Lourenço esteve longe da
qualidade que é a sua e a que nos habituou. Ao embaix-
ador colocava questões, muitas vezes mal suportadas,
mas que se podem considerar como simpá ca e educada-
mente agressivas. Em contrapar da, a João Soares nem
uma só dessas questões, antes e apenas temas a cuja
resposta concedia um verdadeiro tempão.

Faltou a Ana Lourenço, entre tantas outras coisas,
colocar a João Soares a razão de sempre ter apoiado um
assassino e an go colaborador do nosso Exército, numa
ação concertada para enfraquecer os restantes movimen-
tos que se ba am contra Portugal. Afinal, o homem dos
madeireiros, com todas aquelas cartas já hoje divulgadas
em obras de qualidade, que foi tudo e o seu contrário e
que nunca hesitou em mandar matar os seus (supostos)
adversários, sempre que conveniente, era o garan do
bom líder para Angola, após o seu nascimento como
Estado independente. Imaginam-se as limitações com
que se movimentaria perante os seus an gos patrões,
conhecedores de todo o seu passado...

Mas faltou, por igual, colocar a João Soares esta
questão: de quem é a responsabilidade por estar África
no estado que se conhece, tantas décadas depois do
nascimento dos novos Estados independentes. E, por
fim, não quis Ana Lourenço colocar a João Soares se
realmente conhece que foram os Estados Unidos a
fornecer, pelo canal adequado, a exata localização de
Jonas Savimbi, quando se operou a sua morte. De tudo
isto, por parte da moderadora, nem uma palavrinha
simples, mesmo que meramente indicadora.

Apesar de tudo isto, o embaixador mostrou-se muito
mais dominador da realidade ali tratada que João Soares,
o que é natural. Este, sem pés nem cabeça, pretendia
que, depois de séculos de presença portuguesa e de
décadas de guerra fomentada pelos Estados Unidos
e pela África do Sul do apartheid, sempre apoiando a
UNITA e Savimbi – convém nunca esquecer que o PS
alinhou sempre com a grande estratégia dos Estados
Unidos –, vessem hoje uma democracia – chamam-lhe
assim...– como a que se vive em Portugal! Uma terrível
desfaçatez!!

Por fim, aquelas duas falácias do tempo que corre.
Um tempo sem moral, sem é ca e quase já sem democra-
cia, para mais no seio desta famigerada União Europeia,
que Por rio Silva diz ser a União Sovié ca, mas sem
KGB. Por um lado, os trinta e sete anos de poder do
Presidente José Eduardo dos Santos. O embaixador
calou, com a verdade, esta falácia sempre brandida pela
nossa grande comunicação social e pelos bem-pensantes
que gostam de mostrar-se democratas, embora, ao
fim de mais de quatro décadas, estejamos hoje em
franca queda social, fruto, acima de tudo, da anterior
Maioria-Governo-Presidente e das mil e uma concessões
do PS, desde sempre, à Direita dos interesses. Por
outro lado, o caso Luaty Beirão, sobre que, desta vez –
finalmente!! – João Soares lá referiu que o tal livro ensina
a dar golpes de Estado em admi das não democracias.
Mas já não referiu que o académico que escreveu o livro
é reconhecido nos Estados Unidos como um homem da
CIA. E não nos disse se também defende este mecanismo
do tal livro para o Brasil de Temer.

Enfim, sem mais nem menos, de um modo que muitos
considerariam inesperado, João Soares levou uma
valente banhada, o que se encontra em for ssima
correlação com o modo inacreditável como exerceu as
suas primeiras funções governa vas em Portugal: um
outro desastre. E já agora: porque não defendem João
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Soares e Ana Lourenço que também se revelem em
Portugal os bens dos polí cos e seus familiares, bem
como a explicação de onde provieram tais bens? Quem
levaria a mal? Ou já se esqueceram da tal inversão do
ónus da prova – uma mina...–, ou da recente decisão
do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? E mesmo por
fim: se João Soares apoia a Senhora contra Trump, nos
Estados Unidos, em Angola apoia quem? Bom, também
não disse...
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Fes val Internacional Sete Sóis Sete Luas regressa a
7 de Setembro a Alfândega da Fé (2016-09-05 08:11)

O Fes val Internacional Sete Sóis Sete Luas regressa
em Setembro a Alfândega da Fé, com a realização de
dois espetáculos. A 7 de Setembro, pelas 22h, na Largo
São Sebas ão, está prome da a entrada em palco da
companhia de circo acrobá co aéreo Les P’ ts Bras de
França. Dia 9 de Setembro, sexta-feira, pelas 22h o
Largo São Sebas ão receberá o grupo Tribali de Malta.

Tribali de Malta O circo aéreo acrobá co da companhia
francesa Les P’ ts Brás e as músicas de Malta irão
animar a programação do Fes val Sete Sóis Sete Luas em
Alfandega da Fé.

Há precisamente 24 anos que a Associação Sete Sóis Sete
Luas, guiada pelo sonho imaginário da famosa passarola,
elemento presente no aclamado livro “Memorial do

Convento” de José Saramago, tem-se empenhado na
preservação e promoção da cultura Mediterrânea e do
mundo Lusófono.
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O Fes val guiado pelo diálogo entre culturas, primeira-
mente feito entre os países de Itália e Portugal, estendeu-
se a países como a Grécia, Espanha, Cabo Verde, França,
Marrocos, Israel, Croácia, Brasil, Roménia, Eslovénia
e Tunísia. Com uma série de a vidades, tais como
exposições, residências ar s cas, laboratórios de cria vi-
dade, degustações e concertos, o Fes val passa assim
por Alfândega da Fé com duas energé cas atuações.

Com o importante apoio do Município de Alfândega
da Fé, dia 7 de Setembro, pelas 22h, na Largo São
Sebas ão, está prome da a entrada em palco da com-
panhia de circo acrobá co aéreo Les P’ ts Bras de França.
Esta companhia de circo tem do atuações um pouco por
todo a Europa e celebrou em 2013, o seu décimo aniver-
sário. Irá apresentar em Alfandega da Fé o espetáculo
“L’Odeur de la Sciure”: uma hora repleta de acrobacias
aéreas sustentadas por muito humor e escárnio, que irão
deixar a plateia sem fôlego.

Dia 9 de Setembro, sexta-feira, pelas 22h o Largo
São Sebas ão receberá o grupo Tribali de Malta. A banda
refere os tradicionais instrumentos, nomeadamente a
sitar, didgeridoo, murchunga, violão, gaita e percussão
que combinam perfeitamente com guitarras elétricas,
linhas de baixo e ritmos energé cos de tambores que
se unificam por uma voz hipno zante. Com todas
estas caraterís cas, a banda desenvolveu uma fusão
de géneros musicais, tais como rock, reggae, ska e
blues. Tribali Music é assim uma banda versá l, com
muita energia para dar, envolvendo o público em toda a
intensidade do espetáculo. Não perca a oportunidade de
assis r aos espetáculos! A entrada é gratuita.

Sónia Lavrador
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13% dos pais com filhos no ensino privado pon-
deram transferência para o público (2016-09-05 13:35)

Enquanto 87 % das famílias portuguesas têm os filhos
a estudar na escola pública, 13 % optam pelo ensino
privado. Destes úl mos, são também 13 % os que
referem estar a ponderar a transferência para o ensino
público. Estes são dados do mais recente estudo do
Observador Cetelem sobre o Regresso às Aulas.

O facto de as crianças já estarem crescidas e mo vos
financeiros são algumas das razões apontadas pelas
famílias para a transferência dos filhos para a escola
pública. Mas também o facto de a escola atual não
oferecer mais anos de escolaridade e de o ensino público
ter boa qualidade. No caso das famílias que têm os
seus filhos a estudar no ensino público, pra camente a
totalidade (99 %) pretende mantê-los no mesmo po de
ensino.
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Em relação ao ano anterior, há mais famílias a inscrever
os filhos no ensino público em 2016 (87 % vs 85 % em
2015), com uma consequente diminuição no número de
famílias a escolher o ensino privado (13 % vs 15 % em
2015). Já no caso dos adultos que estudam, houve um
aumento de 8 % para 12 % dos que optam pelo ensino
privado este ano. Tanto no ensino público como no
privado, a totalidade (100 %) dos estudantes adultos
pretendem manter-se no mesmo po de ensino.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Foz do Sabor recebe mais uma edição do Sabor
D’ouro Summer Fest Wine (2016-09-05 13:46)

Durante o mês de Setembro o Sabor D’ouro Summer
Fest Wine regressa à mí ca praia fluvial da Foz do Sabor.

Foz do Sabor recebe mais uma edição do Sabor D’ouro
Summer Fest Wine A terceira edição tem lugar nos dias
10 e 11 de Setembro e conta com um programa variado.
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Durante os dois dias haverá mostra e venda de vinhos do
concelho, contando o fes val com cerca de 9 expositores,
entre eles a Quinta do Vale Perdiz, Adega Coopera va
de Torre de Moncorvo, Quinta da Terrincha, Quinta Vila
Maior, Quinta Vale da Pia, Quinta Pedra D’Anta, Quinta
do Couquinho, Quinta da Silveira e Carrelo e Covas Wine.

O Sabor D’ouro Summer Fest Wine conta ainda com
animação, no dia 10 de Setembro, com a atuação, du-
rante a tarde, do grupo “Toca e Cala-te” e à noite com o

espetáculo do grupo de percussão contemporânea “Sons
do Douro” e do Dj “Tom Enzy”. No dia 11 de Setembro,
durante a tarde atuam os “ Old Toys”.

Parte do programa faz também mais uma edição do
percurso pedestre “Rota das Maias” que se desenrola
durante a manhã do dia 11 de Setembro e que tem início
na Capela do Espírito Santo, na Cabeça Boa, e termina na
Praia Fluvial da Foz do Sabor.

Este fes val tem a peculiaridade de associar a época
das vindimas e os vinhos de qualidade produzidos no
concelho com o final do verão e o aprazível espaço de
lazer que proporciona a Praia Fluvial da Foz do Sabor a
todos os visitantes.
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Festa do Avante relembrou Leandro Vale.
"Quem fez o que devia devia aquilo que fez"
(2016-09-05 21:53)

A memória de Leandro Vale, actor, encenador e dra-
maturgo, conhecido entre os habitantes das aldeias
transmontanas, em especial, as crianças, pelo ‘homem
do teatro’, foi objecto de um tributo na 40ª edição da
Festa do Avante.
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sta do Avante relembrou Leandro Vale Apaixonado
pelo teatro e pela promoção desta forma de arte fora
dos grandes centros urbanos, fundou a Companhia de
Teatro em Movimento, sediada em Trás-os-Montes, cujo
carácter i nerante proporcionou aos habitantes das
aldeias daquela região do país, assis rem, pela primeira
vez, à representação de uma peça teatral.
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Co-fundador do CITAC - Centro de Iniciação Teatral da
Academia de Coimbra- , do CENDREV -, Centro Dramá co
de Évora e pioneiro na concre zação do projecto de de-
scentralização do teatro, iniciado em meados da década
de setenta do século passado, Leandro Vale, desenvolveu
ainda intenso trabalho no domínio da promoção teatral
no Alentejo, Açores e Cuba, país onde encenou várias
peças para a Companhia de Teatro de Holguin.

A homenagem prestada por alguns dos seus cama-
radas de par do, decorreu no espaço consignado a
Trás-os-Montes pela organização da referida festa,
concitando o interesse de umas dezenas de pessoas,
que ignorando os ruídos das zonas envolventes, concen-
traram a sua atenção no tributo que o Par do Comunista
Português entendeu prestar a este “construtor de sonhos
e utopias”, ou se quisemos, a este andarilho que não se
limitou a andar por aí.

Segundo nos confidenciou um dos espectadores da
inicia va “ fizemos o que devíamos”, frase que recupera
uma expressão de Padre António Vieira, segundo a qual
”quem fez o que devia, devia aquilo que fez”, confirmada,
de algum modo, na intervenção de Modesto Navarro
quando na sua alocução referiu ser “da mais elementar
jus ça esta homenagem da festa, a quem ao longo
dos anos corporizou diversas personagens com elevada
mestria e arte.”

Para o conhecido escritor transmontano, “Leandro
Vale sempre se assumiu como um trabalhador das artes
e das letras que esteve ao lado dos mais desfavorecidos”,
razão pela qual sustentou, “apesar de ter estado em
Lisboa a fazer teatro, cedo deixou que o desejo de
abrir novos caminhos para o teatro falasse mais alto,

impelindo-o a seguir para onde considerava ser mais
necessário o seu contributo na luta contra o obscuran-

smo e o reaccionarismo.”
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Assumindo em plenitude a sua vocação de sal mbanco
que andava de aldeia em aldeia a levar a cultura ao
povo, Leandro Vale, de acordo ainda com o autor de ‘A
Oitava Colina’, “era um intelectual para quem a cultura
não pode ser um luxo, ou algo que se coloca na lapela
como mera manifestação de exibicionismo, mas que a
entendia como instrumento fundamental na construção
do caminho libertador dos povos”.

Essa sua capacidade de entrega às causas da jus ça
e aos valores da liberdade e da fraternidade, seria, de
resto, realçada por Johana Tablada de La Torre, Embaix-
adora de Cuba em Portugal, quando afirmou: “Cuba tem
e terá sempre a memória de um amigo que perdurará
nos nossos corações. Um homem que teimava em levar
a cabo a tarefa de concre zar os ideais de jus ça, paz
e desenvolvimento, mesmo que tal se afigurasse di cil.”
Para a representante de Cuba no nosso país, “ a força da
sua convicção ins gava-o permanentemente a con nuar
a luta por esses valores, logo, pelo desenvolvimento
humano, u lizando a cultura como ferramenta desse
desígnio.”

Na mesma linha de raciocínio de expressou Pedro
Estorninho, Membro da Direcção do Sector Intelectual
do Porto da aludida força par dária, sustentando que “
falar de Leandro Vale é falar de teatro e do sonho que ele
nos outorgou. Alguém que nunca procurou facilidades,
porque intentava algo de novo, levando esse sonho
às aldeias e às populações que até aí nunca nham

do a possibilidade ver teatro ao vivo”. Antecedendo
a intervenção emocionada de Adriano Reis, seu cama-
rada de Torre de Moncorvo, que sublinhou “ o papel
que o malogrado actor, - falecido em Abril de 2015-,
desempenhou no quadro da dinamização cultural do
concelho e da divulgação dos ideais comunistas”, Inês
Leite interpretou ‘à capela’ alguns temas do cancioneiro
tradicional português.
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Fernando Fitas
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Rats on Ra s vão atuar em Trás-os-Montes 
(2016-09-06 13:41)

O quarteto holandês Rats on Ra s vai estar em
Trás-os-Montes dia 12 e 13 de Setembro, para atuar,
respe vamente, nas cidades de Vila Real e de Bragança.

Rats on Ra s vão atuar em Trás-os-Montes 

IFRAME: [1]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=147329626/size=small/bgcol=fff
fff/linkcol=0687f5/artwork=none/track=2836173184/transparent=true/
[2]Tape Hiss by Rats on Ra s

O quarteto holandês Rats on Ra s, que tão rápido passa
pelo garage carregado de reverb como pelo post-punk
ou a pop new-wave, estarão no nosso país inseridos
numa tour Europeia que tem em Trás-os-Montes a única
passagem por Portugal.

Os Rats on Ra s vêm apresentar o seu úl mo ál-
bum de estúdio “Tape Hiss” autoproduzido, gravado e
masterizado em analógico e editado pela pres giosa
Fire Records conhecida por editar trabalhos de Pulp,
Teenage Fanclub ou Spacemen 3 Os Rats on Ra s foram
amplamente elogiados por Alex Kapranos dos Franz
Ferdinand e Will Sergeant dos Echo and The Bunnymen
depois de os terem visto ao vivo onde dizem: que “se
convertem em autên cos animais de palco”.

Dias 12 e 13 de Setembro o grupo Rats on Ra s at-
uam no Club de Vila Real em Vila Real e no Central
Pub em Bragança, numa organização que tem o selo da
promotora independente Dedos Bionicos.
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Bloco de Esquerda exige resolução urgente dos resí-
duos do Cachão (2016-09-06 20:56)

O deputado do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Soares,
mostra-se cé co quanto à Unidade de Missão que
foi criada para resolver alguns problemas rela vos à
interioridade e na sua visita efetuada ao complexo do
Cachão, em Mirandela, disse que os problemas dos
resíduos que aqui existem já teriam sido resolvidos se a
situação ocorresse no litoral.
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Bloco de Esquerda exige resolução urgente dos resíduos
do Cachão O parlamentar do BE defende que con nua a
exis r uma discriminação nega va para com o interior, a
propósito dos problemas que con nuam a subsis r com
os resíduos de papel que con nuam sem serem re rados
dos escombros de um armazém que ardeu há cerca de
seis meses no complexo industrial do Cachão.
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Pedro Soares, que também é presidente da Comissão de
Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização,
Poder Local e Habitação, na Assembleia da República,
visitou a localidade transmontana do Cachão onde se
inteirou dos problemas de poluição resultantes de um
incêndio cujos impactos sobre o local ainda não foram
solucionados.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Soares disse
que os resíduos ainda con nuam a arder desde fevereiro,
e que tal facto tem repercussões nega vas para a pop-
ulação que habita a aldeia do concelho de Mirandela,
o que levou o deputado a observar que “se a situação

vesse acontecido no litoral do país talvez houvesse uma
maior rapidez na sua resolução”.

Desde algum tempo que a população local se tem
vindo a queixar da poluição causada pelo incidente,
nomeadamente dos fumos e maus cheiros. "Isto é um
autên co cancro que está me do entre os concelhos de
Vila Flor e Mirandela", afirmou, citado pela Lusa.
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Pedro Soares defende que a única forma de resolver a
fonte desta poluição é "re rar os resíduos dali e entregá-
los à reciclagem" imputando as responsabilidades desse
ato à empresa detentora do espaço e caso esta não
o faça, deverá ser a sociedade municipal Agroindus-
trial do Nordeste, a Câmara ou em úl ma instância a
Administração Central que o deverá fazer no âmbito
de um processo que deverá posteriormente requer o
ressarcimento de despesas.

Segundo o deputado bloquista existe uma respons-
abilidade que tem que ser resolvida e esta situação não
poderá ser prolongada por muito mais tempo.

A população do Cachão queixou-se ao deputado do
"ar irrespirável quando o fumo se acumula", e o dep-
utado sublinhou o "impacto visual, ambiental e na
qualidade de vida das pessoas".

Pedro Soares referiu-se ainda à amplitude do impacto,
devido ao facto de o problema se situar em "armazéns
que estão à beira do rio Tua", com riscos de contaminação
das águas deste curso fluvial. “É uma bomba ambiental
que não pode deixar de ter uma resposta do governo”,
sublinhou.

Por tal mo vo, o deputado prometeu que durante a
próxima semana irá requerer ao Governo esclarecimen-
tos sobre a situação e que irá confrontar o ministro do
Ambiente com os factos numa reunião que disse ter
agendada para o dia 13 de setembro.
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Má visão ao perto (2016-09-07 06:33)

| Hélio Bernardo Lopes | Volto hoje ao diálogo entre
João Soares e o embaixador i nerante de Angola, que
teve lugar na RTP 3 e moderação de Ana Lourenço. De
resto, abordei o tema no meu texto anterior, BANHADA,
mas entendo dever voltar hoje a fazê-lo .

Creio que logo no dia seguinte, a TVI, no seu no -
ciário da hora do jantar, ofereceu aos portugueses
um documentário sobre as condições que vigoram em
certo campo de acolhimento de refugiados na Grécia –
INDESEJADOS –, e onde a violação de Direitos Humanos
é coisa corrente. Um verdadeiro campo de concentração,
onde nem a comunicação social pode entrar.

Algumas filmagens, feitas às escondidas, mostram a
violência ali presente, incluindo a da própria polícia, e
tudo sem que os refugiados tenham acesso à jus ça. Não
é em Angola, é no seio da famigerada União Europeia.
E tudo sem que ninguém diga nada sobre o tema. Mor-
mente os detentores de soberania dos Estados daquela
fa dica ins tuição.

Seria deveras interessante voltar a convidar João
Soares e colocar-lhe a questão de se manter o silêncio
das diversas autoridades europeias, incluindo as nossas,
e de como se podem, deste modo, violar, de modo
sistemá co e diário, os Direitos Humanos de concidadãos
do nosso mundo que fogem da guerra e da miséria,
operada, acima de tudo o resto, pelo Ocidente que
colonizou os seus territórios de origem.

Depois da colonização do Ocidente nortenho sobre
os povos do Sul, e das mil e uma diatribes que os
primeiros operaram sobre povos e riquezas dos segun-
dos, o Ocidente simplesmente os abandonou à sua

sorte, corrompendo os sucessivos líderes polí cos que
foram surgindo, lançando aqueles povos por caminhos
polí cos que sempre teriam de conduzir ao desastre que
pode hoje ver-se. Corromperam os líderes, dominaram
o sistema educa vo, promoveram a guerra, operaram
contratos ruinosos, sempre voltados para a sa sfação
dos seus interesses, e sempre com os Direitos Humanos
na boca.

Por fim e sem espanto, as nossas televisões badalam
sem cessar Luaty Beirão e os seus colegas de tenta va de
derrube da ordem cons tucional angolana, mas tocam
apenas por leve neste caso vergonhoso da violação de
normas elementares e principais do Direito Internacional
Público. Haverá de compreender-se que os polí cos
europeus, certamente por um interesse cínico, fingem
não ligar ao caso dos refugiados, preferindo pagar a
ditadores para que morram lá longe. É uma obje va
má visão ao perto, para lá de se con nuar a polí ca de
exploração de sempre dos povos do Sul. Uma vergonha
di cil de qualificar.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Como é que as bactérias se põem em forma?
(2016-09-07 08:11)

Há bactérias com forma redonda e outras de forma
alongada, e o mo vo biológico para a existência das
diferentes formas é desconhecido. Nunca se conseguiu
provocar a transição da forma redonda para forma
alongada em bactérias, e até agora pensava-se que não
podia ocorrer.
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Mariana Gomes de Pinho Parecia que as bactérias
esféricas nham perdido por completo a capacidade de
ter outra forma, seriam uma espécie de “fim de linha” na
evolução da es rpe.

A par r de agora, sabe-se que é afinal possível alon-
gar bactérias redondas, segundo os resultados do grupo
da inves gadora Mariana Gomes de Pinho, do Ins tuto
de Tecnologia Química e Biológica ITQB NOVA, publicados
no dia 6 de Setembro na revista da Sociedade Americana
de Microbiologia.
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“As análises filogené cas sugeriam que os cocos actuais
podiam resultar do processo de selecção natural de
bactérias que veram forma alongada em tempos, e
que terão perdido a maquinaria bioquímica responsável
por essa forma. Baseando-nos nessa possibilidade,
nós e outros grupos de inves gação em todo o mundo
tentámos gerar células alongadas de cocos esféricos
usando proteínas do citoesqueleto que são responsáveis
por esse processo em bacilos.

Esta estratégia falhou, e não exis a qualquer dado
cien fico que jus ficasse a transição cocos-para-bacilo, o
que dava corpo à hipótese de que a forma esférica é um
beco sem saída evolucionário”, conta Mariana Gomes
de Pinho, autora principal deste trabalho. “Estes nossos

novos resultados demonstram a incrível plas cidade da
forma celular em bactérias e permitem abrir caminho
para novos mecanimos moleculares que sejam respon-
sáveis pela forma e a sua aquisição em bactérias.”

Esta descoberta vem na con nuação do trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido no Laboratório de
Biologia Celular Bacteriana do ITQB NOVA. Em 2015,
ao estudarem a divisão celular dos cocos S. aureus
perceberam que as esferas se alongam ligeiramente
antes da divisão celular. Usando um microscópio de
super resolução, os inves gadores do ITQB NOVA con-
seguiram descobrir que o Staphylococcus aureus se divide
de uma forma diferente da que se pensava até então,
resultados publicados na revista Nature Communica ons.

Para explorar este ligeiro alongamento das bactérias,
e perseguindo o sonho de transformar cocos em bas-
tonetes, os inves gadores usaram umas bactérias com
um gene alterado que nham isolado em 2012. Nessa
altura, numa colaboração com a farmacêu ca Merck es-
tavam a estudar o efeito de novos potenciais an bió cos
em bactérias resistentes à me cilina que nham como
alvo a proteína FtsZ. A FtsZ é uma proteína do esqueleto
celular bacteriano, essencial à divisão celular.

Bactérias Os trabalhos de 2012 demonstraram que um
composto capaz de inibir especificamente essa proteina
pode ser um bom co-adjuvante de an bió cos clássicos,
aumentando assim a taxa de sucesso destes em situações
de resistência. Esse trabalho foi publicado na Science
Transla onal Medicine.

Recentemente, ao estudar bactérias mutantes de S.
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aureus resistentes ao composto que inibe a proteína
FtsZ, a estudante de doutoramento Ana Raquel Pereira
descobriu quase por acaso que estes mutantes têm a sua
forma alterada. E percebeu que isso acontecia sempre
que as bactérias nham o gene mutado para aquela
proteína.

Foi assim observado pela primeira vez a capacidade
de cocos alongarem a sua forma. No ar go cien fico
agora publicado na revista da Sociedade Americana
de Microbiologia, os inves gadores do ITQB NOVA
descrevem o mecanismo biológico para a alteração da
morfologia das bactérias.

Referência: mBio 7(5):e00908-
16. doi:10.1128/mBio.00908-16
[h p://mbio.asm.org/content/7/5/e00908-16] FtsZ-
Dependent Elonga on of a Coccoid Bacterium Ana R.
Pereira, Jen Hsin, Ewa Król, Andreia C. Tavares, Pierre
Flores, Egbert Hoiczyk, Natalie Ng, Alex Dajkovic, Yves
V. Brun, Michael S. VanNieuwenhze, Terry Roemer,
Rut Carballido-Lopez, Dirk-Jan Scheffers, Kerwyn Casey
Huang, Mariana G. Pinho

Sobre a autora principal
Mariana Gomes de Pinho é Professora Associada no ITQB
NOVA, onde é inves gadora desde 2006, tendo-se focado
na divisão celular da bactéria patogénica Staphylococcus
aureus. Esta bactéria é uma das principais causas de
infecções hospitalares e este laboratório dedica-se ao
estudo de mecanismos de resistência deste microorgan-
ismo aos an bió cos. Mariana Gomes de Pinho ganhou
1,6 milhoes de euros do European Research Council em
2012 para con nuar este trabalho.

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Sessão de Esclarecimento sobre Rede de
Apoio ao Empreendedor Sustentável do Sabor
(2016-09-07 08:19)

No próximo dia 14 de Setembro, pelas 15h00, tem
lugar no auditório da Biblioteca Municipal de Torre de
Moncorvo uma sessão de esclarecimento sobre a Rede
de Apoio ao Empreendedor Sustentável do Sabor.
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No decorrer da ação vão ser apresentadas oportunidades
e financiamentos no âmbito do Compete 2020, PDR 2020,
Startup Portugal, Apoios IEFP, Fundo de Inves mento do
Baixo Sabor, DLBC Rural, Sistema Bancários, entre outros.

A sessão des na-se a empreendedores, potenciais
empreendedores, empresários, ins tuições mas também
ao público em geral.

A inicia va é do Município de Torre de Moncorvo
em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Torre
de Moncorvo e Associação de Comerciantes e Industrias
do concelho de Moncorvo.
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Filandorra – Teatro do Nordeste apresenta Quasi-
Dramá co “Maria Moisés” de Camilo Castelo
Branco (2016-09-07 11:17)

A Filandorra – Teatro do Nordeste vai par cipar no I
Congresso Internacional Camilo: O homem, o génio
e o tempo a ter lugar no próximo fim-de-semana em
Ribeira de Pena, com a apresentação na noite de 10 de
Setembro no Auditório Municipal do Quasi-Dramá co
“Maria Moisés”, uma novela sen mental da autoria de
Camilo Castelo Branco.

Créditos CM Ribeira de Pena Esta obra camiliana conta
duas histórias intrinsecamente ligadas: a história de
um amor clandes no que sofre um desfecho trágico
com a morte de Josefa da Lage, mãe de uma bebé
recém-nascida levada na corrente do rio Tâmega; e a
história de sua filha, Maria Moisés, salva e acolhida por
um pobre pescador.
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Publicada entre 1876 e 1877, Maria Moisés tem por
palco o concelho de Ribeira de Pena, nomeadamente os
lugares de Santo Aleixo d’Além Tâmega, Santa Marinha e
Salvador. Mais do que os locais, também as personagens
são claramente inspiradas na vivência de Camilo em
Ribeira de Pena, tal como a própria história que terá
conhecido por meio do seu trabalho de amanuense, onde

tomou contacto com um processo de herança de uma
exposta que, mais tarde, vê reconhecida a sua filiação
nobre.

Com encenação de David Carvalho este Quasi-Dramá co,
que integra a leitura de cenas fundamentais da novela
camiliana, conta com as interpretações de Anita Pizarro,
Bibiana Mota, Débora Ribeiro, Helena Vital, António
Nascimento, Bruno Teixeira, Gonçalo Fernandes, Sil-
vano Magalhães, e a par cipação especial de crianças
ribeirapenenses.

A par cipação da Filandorra neste Congresso surge
do convite da Câmara Municipal no âmbito das comem-
orações do Ano Camiliano em Ribeira de Pena e onde
a Companhia estreou no passado dia 4 de Agosto a
diver da comédia camiliana Lubis-Homem.
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Obras de alargamento do canal navegável do Douro
já arrancaram na zona da desembocadura do rio
Tua (2016-09-07 11:30)

As obras de alargamento do canal navegável do Douro
já arrancaram na zona da desembocadura do Tua,
representando a primeira fase de um projeto que prevê
que o canal navegável do rio tenha, em toda a sua
extensão, 4,2 metros de profundidade.
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Obras de alargamento do canal navegável do Douro já
arrancaram na zona da desembocadura do rio Tua Esta
empreitada de dragagem de rocha do leito do Douro, que
está a ser levada a cabo pela EDP, fruto de um acordo
celebrado entre a empresa e a Via Navegável do Douro
(APDL), está orçada em cerca de três milhões de euros.
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A obra deverá terminar em novembro e vai represen-
tar uma grande melhoria à navegação deste troço,
permi ndo um aumento da segurança e conforto no
movimento das embarcações.

A próxima fase de aprofundamento do canal será
efetuada pela APDL entre Cotas e Valeira, uma inter-
venção a ser subme da a nova candidatura no âmbito do
projeto Douro’s Inland Waterway 2020, uma vez que a
Declaração de Impacto Ambiental foi já emi da.

Recorde-se que a APDL tem em marcha um projeto
ambicioso que pretende tornar o Douro numa via
navegável 24 horas por dia, em total segurança.
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Rio de Onor recebeu encontro libertário transfron-
teiriço (2016-09-07 21:01)

Realizou-se nos passados dias 2, 3 e 4 de Setembro em
Rio de Onor um encontro libertário transfronteiriço, que
reuniu elementos da AIT-SP (Associação Internacional
dos Trabalhadores – Secção Portuguesa), do Porto,
de Lisboa e Coimbra, da Terra Viva! – Associação de
Ecologia Social (Porto), da CNT/AIT (Confederación
Nacional del Trabajo) de Zamora e de Vigo, e de algu-
mas associações culturais raianas de ambos os lados,
sobretudo da vizinha comarca de Sanabria.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/encontrolibertario.htm
l

A ideia da realização desta ac vidade na aldeia de Rio de
Onor, prendeu-se com o facto de ser este um dos locais
da raia fronteiriça onde as ricas tradições populares co-
munitárias estão de alguma forma ainda vivas, podendo
servir de inspiração para tantos projectos actuais que
começam a ressurgir, tendo em vista uma maior ligação
à Terra e de uma vida mais harmoniosa entre as pessoas
e entre estas e a Natureza – o que cada vez é mais di cil
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nas grandes cidades – excluindo relações de exploração
e de dominação.
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No [3]programa deste encontro , além da troca de
informações e debate sobre a situação do movimento
libertário e an autoritário ibérico, nomeadamente sobre
as dificuldades da sua inserção nos [4]movimentos
laborais e sociais, veram os par cipantes – reunidos
debaixo da velha amoreira dos "conselhos do povo” –
oportunidade de assis r à prelecção do ancião rionorês
António José Preto, que contou aos presentes algumas
curiosidades históricas sobre a cultura comunitária local,
nomeadamente sobre o espírito de entreajuda que unia
todos os habitantes da aldeia, as formas peculiares como
eram executadas as várias tarefas agrícolas e pecuárias
e a administração da jus ça na comunidade (a vara
da jus ça, etc.), assim como funcionava (e funciona) a
relação de fronteira entre os habitantes, uma vez que o
topónimo Rio de Onor oficialmente corresponde a duas
aldeias, “separadas” pela fronteira polí ca, contando
alguns episódios que atestam a forma como para as pop-
ulações locais a existência das máquinas administra vas
dos Estados era algo absolutamente secundário frente
à sua necessidade e capacidade para se autogovernarem.

Banhos no rio, passeios pedestres pela área envol-
vente de Rio de Onor, convívio com moradores locais,
observação de alguma fauna selvagem local, iden fi-
cação de alguma flora silvestre medicinal e alimentar,
confecção de algumas refeições na lareira do parque de
campismo e jantar num pequeno restaurante da aldeia,
foram outros tantos momentos de animação e interacção
social e cultural entre quem par cipou nesta primeira
experiência libertária transfronteiriça naquela aldeia.

A ideia é repe r a experiência no próximo ano, com
mais par cipantes e outros colec vos, dando con-

nuidade aos laços de amizade agora iniciados com a
população local.

José A. Paiva
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etembro-2016/
4. http://sovaitporto.blogspot.pt/p/quem-somos_08.html

Hoje é dia Dia Mundial da Literacia: ler é o melhor
remédio (2016-09-08 11:27)

No Dia Mundial da Literacia sublinha-se, a nível inter-
nacional, a importância da leitura na vida das pessoas
e das populações. A uma literacia elevada corresponde
uma maior capacidade de compreender o que é lido,
facilitando o conhecimento da realidade e a tomada de
decisões, nomeadamente a nível financeiro.

Em Portugal, onde os níveis de literacia são ainda
bastante baixos, o Cetelem aposta no programa «Tem
Tudo a Ler», com o propósito de incen var a leitura,
contribuindo desta forma para o aumento dos conheci-
mentos em matéria financeira.
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Para grande parte dos portugueses, a compreensão
de informação financeira é ainda um desafio. Cerca
de um quarto dos consumidores (26 %) admite sen r
necessidade de formação nesta área, sobretudo em
aspetos como a gestão orçamental, produtos financeiros,
poupança e crédito. No geral, 52 % dos consumidores
têm a perceção de que o seu nível de literacia financeira
“não é bom nem mau”; 31 % afirmam que é “bom” e 2 %
que é “muito bom”. Há ainda 11 % que referem ter um
“mau ou muito mau” conhecimento na área, refere um
estudo do Observador Cetelem.
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O baixo envolvimento dos portugueses com os assuntos fi-
nanceiros revela-se nas questões quo dianas que afetam
a gestão dos seus orçamentos. Há menos consumidores
a gerir o orçamento familiar em 2016 (65 %, compara-

vamente com 76 % em 2015) e para a maioria (57 %)
esta gestão limita-se ao controlo do extrato bancário. Em
termos de poupança, apenas 4 % dos portugueses afir-
mam poupar todos os meses e 13 % preparam a reforma.

Existe também um forte desconhecimento de con-
ceitos financeiros, na medida em que menos de metade
dos portugueses sabe o que significam expressões como
juros (49 %); Euribor (45 %); Taxa de Câmbio (35 %) ou
TAEG (32 %). Também menos de metade dos inquiridos
(45 %) consideram a formação financeira importante ou
a formação financeira dos filhos uma preocupação (48
%).

Incen var hábitos de leitura é meio caminho an-
dado
Para alcançar um bom nível de literacia financeira é
necessário, como ponto de par da, ter um bom nível de
literacia e vários dados apontam para baixos níveis de
literacia em Portugal. Segundo um estudo do programa
Ler+Jovem, 10 % dos alunos no secundário nunca leram
um livro até ao fim e muitos afirmam sen r dificuldade
em compreender o que está escrito.

No sen do de ter uma par cipação a va e comple-
mentar o trabalho das en dades competentes e o

trabalho desenvolvido pelos agentes ligados à cultura
e à educação, o Cetelem lançou o programa de respon-
sabilidade social «Tem Tudo a Ler», com o obje vo de
promover hábitos de leitura junto dos portugueses,
através do desenvolvimento de inicia vas dirigidas a
vários públicos.

«Assumimos no ano passado o compromisso de tra-
balhar para a promoção da leitura e con nuamos este
ano a nossa missão, com novas inicia vas, nomeada-
mente junto das crianças e envolvendo diretamente os
nossos colaboradores. Apesar do projeto «Tem Tudo a
Ler» ser ainda recente, o feedback das en dades com
quem estamos a trabalhar tem sido muito posi vo e
os resultados visíveis. Isto deixa-nos muito sa sfeitos e
mo va-nos a con nuar neste caminho que acreditamos
vir a contribuir para combater a iliteracia, de uma forma
geral, e consequentemente a iliteracia financeira»,
explica Diogo Lopes Pereira, diretor de marke ng do
Cetelem.

No âmbito do programa «Tem Tudo a Ler» estão
ações como «Histórias frescas, todos os dias», a par ci-
pação dos colaboradores Cetelem enquanto «Voluntários
da Leitura» e a «Fes nha da Leitura», um projeto-piloto
com base na Terapia Assis da por Cães. Ainda este ano,
será lançada mais uma inicia va que irá levar a leitura a
vários pontos do país.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Fi-
nancePertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP
Paribas Personal Finance é especialista no financiamento
a par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em
28 países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia
comercial dos seus parceiros. É, também, ator de refer-
ência em matéria de concessão de Crédito Responsável.
Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
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sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Paula Videira: uma mulher da Ciência dedicada a
desvendar os aspetos mais doces da Imunologia 
(2016-09-08 18:08)

Paula Videira obteve o seu doutoramento no Ins tuto
Superior Técnico, Universidade Técnica em 2002. Após
um pós-doutoramento na mesma ins tuição, em 2005
foi convidada para ser professora assistente no Departa-
mento de Imunologia da Faculdade de Ciências Médicas,
Universidade NOVA de Lisboa. Aí, fundou o grupo de
inves gação em Glicoimmunologia em 2007, o qual
dirige até aos dias de hoje.

Paula Videira Os seus maiores interesses são conduzir in-
ves gação em Glicobiologia e Imunologia com o obje vo
de iden ficar novos alvos terapêu cos. Presentemente,
a Paula dirige diversos projetos nacionais e internacionais.
Ela é autora de mais de 50 publicações em revistas inter-
nacionais de renome. Além disso, foi nomeada diretora
da rede internacional “CDG &Allies - Professionals and
Pa ent Associa ons Interna onal Network”. Por isso, o
trabalho da Paula no campo das CDG é também focado
na fomentação da divulgação e de colaborações entre

profissionais e representantes de pacientes.

Explorando um doce tema: Glicoimunologia
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Rita Francisco: A imunologia é uma disciplina muito
abrangente e interessante que, segundo sei, tem estado
muito próxima do seu coração há já vários anos. Contudo,
ao longo do caminho houve uma subárea desta lata e
complexa disciplina que se tornou o seu principal foco
– a Glicoimunologia. Num primeiro momento o que
despertou o seu interesse por este campo específico da
imunologia? Poderia explicar-nos o que é e qual a sua
importância?

Prf Paula Videira: Muito obrigada por esta simpá ca
apresentação e é para mim um prazer falar con go no
CDG One to One. Bem, a Glycoimunologia é um termo
que eu e outros adaptamos para nos referirmos a todos
os mecanismos imunológicos que envolvem glicanos, i.e.
açúcares. Tudo isto é importante, primeiramente, porque
as nossas células imunitárias tem a tarefa tremenda e
complexa de vigiar o nosso corpo e de nos proteger
contra microrganismos patogénicos causadores de
doença. Simultaneamente, o nosso sistema imune tem
de dis nguir o que é nosso (“self”) do que é estranho
(“non-self”).

Tem de dis nguir microrganismos que não são patogéni-
cos e que populam, por exemplo, as nossas mucosas, de
microrganismos que causam doenças. Basicamente, o
sistema imunitário tem de dis nguir os bons dos maus
e iniciar uma resposta eficiente e efe va para eliminar
os maus (patogénios), poupando os bons e as nossas
células. Tudo isto é muito complexo e está muito bem
orquestrado. Por outro lado, os glicanos estão por todo
o lado.

Estas moléculas cobrem todas as nossas células e
decoram todas as nossas membranas proteicas. Conse-
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quentemente, isto significa que qualquer mecanismo
imunológico que envolva interações célula-célula ou
proteína-proteína envolverá glicanos. Até hoje, temos
vindo a descobrir como estes mecanismos funcionam,
todavia ainda estamos longe de os conhecer a todos.
Acreditamos que este conhecimento nos ajudará a
desenhar novas e melhores terapias para um grande
número de doenças.

Rita Francisco: Em geral a ciência ainda é maiori-
tariamente masculina. A Glicobiologia é um ramo no
qual esse desequilíbrio é par cularmente visível. Acha
que existem razões específicas para isto? Se sim, o que
precisa de ser feito para ultrapassar estas questões?
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Prf Paula Videira: Eu acredito que há um desequilíbrio
geral na ciência. Posso apontar duas razões que fre-
quentemente me ocorrem. A primeira prende-se com
o tempo e a dedicação. A ciência precisa de pessoas
dedicadas e entusiastas que, por norma, trabalham mais
do que as estandardizadas 7-8 horas por dia. As mulheres
estão altamente mo vadas, mas têm mais dificuldade
em conseguir ter tempo suficiente, pois têm de dividir o
seu tempo com a família e elas porão sempre a família à
frente de qualquer outra situação.

A outra razão tem a ver com o financiamento na
ciência, o qual é realmente necessário, visto que de outra
forma não é possível fazer ciência. É mais di cil para as
mulheres conseguir acesso a financiamento, uma vez que
têm menos acesso a posições onde informação e mesmo
lobby possam ser ob dos. Ou seja, está tudo relacionado
com posições (i.e. careira) e os estereó pos picos que
impedem as mulheres de chegarem a posições de topo,
tal como se vê noutras profissões.

As pessoas em posições de topo tendem a estar
melhor informadas, ou a ser incluídas nos sistemas que
possibilitam o financiamento ou mesmo a ter influência
junto das agências financiadoras. Posto isto, a única

solução seria dar poder às mulheres e oferecer-lhes as
mesmas oportunidades. Eu penso que o estado das
coisas está muito melhor agora do que há alguns anos a
esta parte.

Rita Francisco: Apesar de todas as barreiras que ex-
istem, como encorajaria mais mulheres a envolverem-se
em glicoimunologia? Existem algumas medidas ou ações
específicas que ajudariam efe vamente a par cipação
das mulheres nesta área?

Prf Paula Videira: A melhor maneira de o fazer é di-
vulgando esta área e mostrando as coisas interessantes
que sabemos hoje, bem como os mistérios da Gli-
coimunologia que ainda temos por revelar. Além disso,
no geral, tanto as comunidades de Glicobiologia como
de Imunologia são muito colaboradoras o que torna o
estudo e inves gação muito es mulantes.

Rita Francisco: Questões de género à parte, que consel-
hos daria a qualquer estudante que esteja interessado(a)
em seguir um doutoramento em Glicoimunologia?
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Prf Paula Videira: Eu penso que um doutoramento em
Glicoimunologia faz todo o sen do. Eu recomendaria que
os alunos consultassem a literatura mais recente. Temos
exemplos muito es mulantes de estudos básicos que
estão a abrir caminho para o desenvolvimento de novas
terapias, por exemplo vacinas baseadas em glicanos para
doenças infeciosas e cancro. Caso os estudantes ten-
ham oportunidade, recomendo que visitem diferentes
laboratórios, porque é muito importante criar redes de
contacto.

Rita Francisco: Professora, no seu trabalho de in-
ves gação tem estado par cularmente focada em
estabelecer o papel de fenómenos de glicosilação aber-
rante no cancro e nas Doenças Congénitas da Glicosilação
(CDG). Se vesse de eleger as principais lições que

rou da sua linha de inves gação quais seriam, tanto
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profissional como pessoalmente?

Prf Paula Videira: Uma das lições que eu e o meu
grupo de inves gação temos rado é a importância dos
pequenos detalhes em ciência, de curiosidades, que
nos podem dar pistas para soluções maiores. Quando
começámos a estudar o papel dos ácidos siálicos nas célu-
las imunitárias e cancerígenas foi por pura curiosidade
e pouco se sabia na altura. Recentemente sugerimos
que a manipulação do conteúdo de ácido siálico pode
melhorar a função imunitária contra o cancro. Tudo
o que estudámos sempre nos trouxe novas questões
e revelou “desconhecidos” mais interessantes e que
queremos solucionar. Com o que conseguimos até
agora, já pudemos sugerir soluções terapêu cas, tais
como vacinas baseadas em células dendrí cas e novas
terapêu cas com an corpos.

CDG: Quando doenças metabólicas complexas se
tornaram um doce para Paula

Rita Francisco: Professora, sabe que por esta altura
todos os nossos leitores estão a perguntar: como foi
que descobriu as CDG e o que a fez mergulhar nesta área?

Prf Paula Videira: Provavelmente o principal momento
para mim foi quando ve contacto com a comunidade
CDG e conheci as famílias. A sua mo vação impressionou-
me e reforçou em mim a noção de que as CDG são uma
necessidade para a qual não há resposta. Ainda não
sabemos a razão pela qual alguns pacientes são mais
susce veis a infeções e como devemos lidar com isso. Por
outro lado, os nossos estudos sugerem que deficiências
em glicanos podem levar a uma exacerbação da resposta
imunitária, o que, provavelmente, explicará alguns dos
sintomas. Foi tudo isto que me fez mergulhar nesta área.

Trabalha com dois modelos de doença muito difer-
entes: Cancro e CDG. O Cancro é um enorme problema
de saúde, reconhecido e bem conhecido pelas comu-
nidades médica e cien fica bem como pela sociedade
em geral.

Rita Francisco: É mais fácil, em termos técnicos e
prá cos, desenvolver inves gação em cancro compara -
vamente com uma doença rara? Na sua opinião, de que
forma podem doenças mais comuns, tais como o cancro,
beneficiar de um conhecimento mais profundo sobre

doenças raras?

Prf Paula Videira: A maior dificuldade quando se
estuda uma doença rara é conseguir o interesse das
agências financiadoras e das farmacêu cas. Geralmente
as agências que dão financiamento preferem projetos
que envolvam doenças comuns. E mesmo dentro do
campo das doenças raras, há doenças menos raras que
outras. As CDG são consideradas muito raras e muitas
pessoas nunca sequer ouviram falar delas.

Quando estudamos doenças raras estamos a entrar
em mecanismos patológicos muito específicos e detal-
hados, que podem ser par lhados por doenças mais
comuns ou podem dar-nos pistas sobre mecanismos
semelhantes. Por exemplo, tanto as CDG como o Cancro
apresentam expressão aberrante de glicanos. No cancro
esses glicanos tendem a suprimir a resposta imunitária.
Nas CDG, os glicanos alterados podem exacerbar a
resposta imunológica. Talvez possamos aprender algo
com isto no futuro.

Rita Francisco: No respeitante às CDG, pode falar-
nos acerca dos mais recentes avanços? Como vê a
aplicação destes estudos no futuro próximo das crianças
e adultos CDG?

Prf Paula Videira: Como tenho vindo a mencionar,
os glicanos afetam a resposta imunitária de diversas
formas. Nós reconfirmamos isto na nossa recente revisão
de literatura sobre a resposta imunitária em pacientes
CDG. Esta revelou que uma minoria dos pos de CDG
tem uma disfunção imunológica severa, com infeções
recorrentes durante a infância. Isto é dramá co, porque,
por exemplo na PMM2-CDG, estas infeções podem ser
letais em 25 % dos casos.

Quando analisamos amostras de pacientes podemos
observar um número de parâmetros, como o número de
células que estão alteradas, mas que ainda não sabemos
porquê. Se compreendermos os aspetos imunológicos
das CDG poderemos contribuir para uma melhor gestão/
tratamento destas patologias e até de outras doenças
mais comuns, como as doenças inflamatórias.

Rita Francisco: Os pacientes CDG estão muito dis-
persos e poucos já foram diagnos cados, no entanto é
impera vo ter contacto com eles de formar a deslindar
os mecanismos patológicos destas doenças. Qual é o
papel dos grupos de pacientes nos seus projetos de
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inves gação?

Prf Paula Videira: Estamos a testemunhar um au-
mento no número de casos registados e o diagnós co
tem vindo a melhorar. Isto deve-se defini vamente
a grupos de pacientes como a APCDG que estão a
trabalhar afincadamente na divulgação. A APCDG foi
extremamente importante no meu caso, visto que
orientou a minha inves gação, ressaltando os aspetos
mais relevantes a serem estudados nas CDG.
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Rita Francisco: Recentemente, abraçou um novo desafio
e foi nomeada Diretora da rede internacional “CDG &Al-
lies - Professionals and Pa ent Associa ons Interna onal
Network”. O que a fez aceitar esta oferta e qual a relevân-
cia deste projeto internacional para a comunidade CDG?

Prf Paula Videira: Na realidade sen que era um
dever para a sociedade e para a comunidade CDG em
par cular. É esse sen do de dever que me impele
e, acredito, que a todos os líderes de associações de
pacientes. A rede CDG & Allies -PPAIN faz todo o sen do!
Combina associações de pacientes, famílias e profission-
ais para gerar divulgação dentro da comunidade, assim
como na sociedade em geral. A divulgação levará a
melhorias e avanços no diagnós co e tratamento dos
pacientes; além disso, aumenta o interesse de outros
profissionais, incluindo as agências de financiamento.
Cria-se um ciclo de a vidades lucra vas, cujo obje vo
final é melhorar a vida dos pacientes.

Trabalho e vida pessoal

Rita Francisco: Professora, a sua vida profissional é
muito preenchida a absorvente. Como mantem um equi-
líbrio saudável entre a sua vida pessoal e profissional?

Prf Paula Videira: Eu tenho uma família muito com-
preensiva, que me ajuda muito. Mais, a minha equipa é a
minha segunda família. Eles têm um sen do de trabalho

de equipa apurado e trabalham muito para elevar os
nossos standards com publicações e financiamento.

Rita Francisco: Poderia par lhar connosco alguns
dos seus hobbies?

Prf Paula Videira: A ciência é um ó mo hobby…
Adoro cozinhar e andar de bicicleta, especialmente em
família.

Rita Francisco: Professora, com o seu trabalho tenta
a ngir e melhorar vários e dis ntos aspetos na sociedade.
Por conseguinte, tenho de perguntar qual é o próximo
sonho que deseja cumprir?

Prf Paula Videira: O meu sonho é contribuir para
aquilo que chamo de ” Glicobiologia aplicada à Clínica”.
Isto significa contribuir para o desenvolvimento de
imunoterapias relevantes para pacientes com cancro e
CDG.
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Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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“Ao Encontro de Sophia”, de Graça Morais
(2016-09-11 07:17)

O mito de Orpheu e Eurydice, fonte inesgotável de
referências e criações ar s cas, quer no domínio das
artes plás cas, da música e da literatura, assinala
também o primeiro encontro entre a pintura de Graça
Morais e a escrita de Sophia de Mello Breyner Andresen.
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Sobre esta trágica história de amor, Graça Morais realiza,
em 1990, uma série de pinturas a sépia sobre par turas
musicais, que dariam origem a um livro com poemas de
Sophia.

Este encontro entre a pintora e a poe za repete-se
em 2003: Sophia de Mello Breyner convida Graça Morais
a ilustrar o conto O Anjo de Timor; uma série par cu-
larmente figura va, realizada em pequenos desenhos a
aguarela e sépia sobre papel, conferindo aos trabalhos
um intenso colorido.

A exposição está patente ao públilo no Centro de
Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança, até ao
dia 29 de janeiro de 2017.

Comissário: Jorge da Costa
Produção: Município de Bragança | Centro de Arte
Contemporânea Graça Morais

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

909

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Uma interessen ssima entrevista (2016-09-11 07:28)

| Hélio Bernardo Lopes | Finalmente, lá nos surgiu a
primeira entrevista televisiva do juiz Carlos Alexandre,
do Tribunal Central de Instrução Criminal. Uma entre-
vista que muito ajudou a desmis ficar as mil e uma
canalhices com que tantos têm tentado pôr em causa o
fundamento das suas decisões e o seu comportamento
à frente da estrutura a que preside.

E uma entrevista que mostrou um concidadão dotado
de caraterís cas religiosas, morais e é cas mui pouco
frequentes na generalidade da comunidade portuguesa.
Uma singularidade que, naturalmente, nunca lhe poderia
conceder um grande grau de simpa a, para mais na
qualidade de juiz.

Esta entrevista só será por mim abordada com o
meu neto na próxima segunda-feira, porque há nela uma
parte que reputo de muito importante, e que é a que se
refere ao facto de, sendo de uma família humilde, ter
conseguido chegar a um lugar de pres gio, de respon-
sabilidade e de soberania, mas, acima de tudo, aquele
aspeto da exigência de uma vida disciplinada, regrada e
para ser vivida com valores superiores de bem e de um
modo constru vo e responsável.

Há muito expliquei ao meu neto que o ser humano
só a nge a plenitude do seu desenvolvimento por volta
dos vinte e três anos, sendo impossível a sua subsistência
e crescimento, mesmo que meramente animalesco, sem
o apoio amplo e forte de gente mais velha, a família
em geral. Esta fase, que se espraia até perto dos treze
anos, é essencial para o futuro de cada um, porque
a mesma se vai projetar estrategicamente em todo o
desenvolvimento e a tude posterior. Depois dessa idade,
passa a desenvolver-se toda a influência oriunda do meio

envolvente, o que, se não ver a montante uma situação
bem preparada, poderá permi r riscos perigosos.

Mas a entrevista logo me trouxe ao pensamento
certo almoço com um juiz conselheiro amigo, que foi
combinado por via de telefonema meu. Com pontu-
alidade ao minuto, lá nos encontrámos no seu local
de trabalho, tendo almoçado num restaurante por si
proposto e que conhecia bem. Quando ali chegámos,
não estava ninguém, embora eu palpitasse, com elevada
probabilidade, que alguém iria surgir. E assim se deu.
Com o restaurante repleto de mesas à disposição, certo
indivíduo elegante e bem trajado escolheu, precisamente,
a mesa ao lado da nossa... E a verdade é que a conversa,
que nunca nada teria e mal, ficou logo constrangida.
Portanto, nem por um segundo duvido de que Carlos
Alexandre é vigiado e desde há muito. E por gente a
mais diversa – sabe-se lá quem os manda...–, sendo
interessante que Fernando Lima tenha estes dados em
conta, agora que se prepara para lançar o seu livro. E
também o tal manual, que Carlos Alexandre referiu, e
cujo conteúdo se pode perceber se se ler, por exemplo,
O ÚLTIMO PAPA, de Luís Miguel Rocha, infelizmente
falecido ainda tão novo. Há que lê-lo...

Outro ponto com grande interesse foi aquele do sa-
loio de Mação, com que uma qualquer estrutura o tentou
minimizar. Mas também este dado não é inédito, para
o que basta recordar o modo como era tratado Aníbal
Cavaco Silva, logo ao início do seu tempo de governação.
O que a Direita e a Esquerda dele disseram, e o que
depois se passou, tudo culminando sempre num desaire
nas saídas dos grandes cargos que exerceu! Nada tendo
que ver, de facto, com o tal modo minimizante, teve
que ver, isso sim, com caraterís cas suas e que nunca
o beneficiaram muito. Muito em especial no tempo
da anterior Maioria-Governo-Presidente. Até Fernando
Lima reconhece – tem razão – que foi definhando a sua
intervenção, saindo, realmente, muito mal.

Depois, a razão de ser da sua carreira. É claro que
temos de compreendê-la, mas a verdade é que não
é muito lógico que se não prossiga em frente por tal
razão. Fica a sensação de que a esposa será, acima de
tudo, uma dona de casa, esposa e mãe, ou tais apertos
não obrigariam a um trabalho tão intenso. Mas é claro
que existem muitas maneiras de ter férias, como ler,
estudar, ao nível pessoal, ver cinema, futebol e outros
programas, ir à terra, etc.. Nem tudo se resume a estar
na praia ou em banhos. Até porque se impõe saber nadar.
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Um outro aspeto interessante é o que se prende
com os tais requisitos para se ascender a juiz desembar-
gador. Mas se hoje já se aceita o acesso ao Supremo
Tribunal de Jus ça – também a desembargador? – a
personalidades de reconhecido mérito, sem que tenham
sido juízes, que razões podem levar a considerar que
Carlos Alexandre não é já uma personalidade com tal
reconhecido mérito? Nenhumas!

Por fim, as ameaças. É um tema em que o tempo
lhe poderá facilitar a vida, o que não foi o caso na
época do homicídio de Francisco Sá Carneiro e Adelino
Amaro da Costa, e em que perderam a vida vários outros
concidadãos nossos. Por essa altura, as coisas estavam
longe de funcionar capazmente, havendo ainda grandes
influências das condições iniciais do decurso social, que
se nham definido com a Revolução de 25 de Abril. Hoje,
as coisas são diferentes. E por muitas razões, todas bem
à vista de todos.

Mas não há bela sem mácula. E nesta entrevista o
juiz Carlos Alexandre poderia ter evitado, ao menos por
duas vezes, a referência à ausência de amigos seus que
pudessem obviar-lhe nas obrigações materiais a que
se encontra livremente obrigado. Terá sempre de ser
tomado como uma piada, embora também ninguém
possa fazer uma demonstração de que assim foi. E afinal,
Fernando Pinto Monteiro sempre nha razão naquela
sua referência a ser escutado... Portanto, espero que
Fernando Lima olhe para tudo isto, já tão amplamente
espraiado. Enfim, uma entrevista interessan ssima, que
escutei em completo silêncio. Se prosseguir por este
caminho, a SIC só terá a ganhar.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Inves gadores portugueses redefinem função de
neurónios ligados à mo vação (2016-09-11 07:54)

Uma equipa da Universidade do Minho provou pela
primeira vez que a classe de neurónios D2 pode estar
ligada aos es mulos posi vos do prazer e da mo vação.

Ana João Rodrigues O resultado, publicado na reputada
revista “[1]Nature Communica ons ”, ajuda a perceber
melhor o sistema de recompensa, essencial na sobre-
vivência das espécies, e que falha em doenças como a
depressão, o défice de atenção e a adição de substâncias.
O estudo foi coordenado por Ana João Rodrigues e Nuno
Sousa, no ICVS – Ins tuto de Inves gação em Ciências da
Vida e Saúde da UMinho, em Braga.
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A perceção de prazer é importante para a sobrevivência,
pois permite esforçarmo-nos pelo que necessitamos
e desejamos. Comer o prato preferido, ouvir certa
música, fazer sexo são situações que a vam o circuito
cerebral chamado sistema de recompensa. Neste circuito
destacam-se os neurónios D1 e D2, situados no núcleo
accumbens, no interior do cérebro. A comunidade
cien fica associava os D1 ao processamento de es -
mulos posi vos/prazer e os D2 a um papel relevante
nos es mulos nega vos. Mas a equipa portuguesa
provou agora que ambos podem ter funções posi vas no
comportamento.

Os testes em laboratório envolveram 2 espécies de
roedores. Os animais nham que carregar determinadas
vezes numa alavanca para obter um doce (recompensa).
Ao longo dos dias nham que carregar cada vez mais
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para receberem o mesmo. Provou-se que quanto mais
mo vado o animal estava na tarefa, mais neurónios D1
e D2 a vava, carregando até 150 vezes por doce. Numa
segunda fase, ac varam ou inibiram selec vamente estes
neurónios durante a tarefa usando um laser (técnica de
optogené ca). Observou-se que a mo vação do animal
aumentava dras camente ao a var-se tanto os D1 como
os D2, levando-o a carregar mais vezes na alavanca. Por
outro lado, a inibição dos neurónios D2 diminuía a sua
mo vação.

“Os resultados foram surpreendentes, pois mostraram
que ambas as populações neuronais têm um papel
pró-mo vação, contrariamente ao que a nha vindo
a ser proposto”, explicam Ana João Rodrigues e Nuno
Sousa. Este estudo “é importante para compreender
melhor como funciona o sistema de recompensa, que
está disfuncional em patologias como a depressão e a
adição”, e pode abrir caminho para terapias direcionadas
na eventual a vação daqueles neurónios. A equipa de
trabalho do ICVS incluiu ainda Carina Cunha, Bárbara
Coimbra, Ana David Pereira, Sónia Borges, Luísa Pinto e
Patrício Costa.

O ar go poderá ser consultado [3]neste link .

Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem Univer-
sidade do Minho

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Politécnicos reuniram-se em Leiria (2016-09-11 08:39)

Os ins tutos politécnicos do país reuniram no dia 9
de setembro de 2016 em Leiria. Presentes es veram

os Presidentes dos Conselhos Gerais ou seus represen-
tantes e Presidentes ou Vice-Presidentes de 12 Ins tutos
Politécnicos Públicos para discu rem o ensino superior
politécnico.

Politécnicos reuniram-se em Leiria Os responsáveis por
estes estabelecimentos de ensino superior debateram
o processo que levou à consolidação e evolução dos
politécnicos nacionais, designadamente o processo legal
induzido pelo regime jurídico das ins tuições de ensino
superior, considerando que essa evolução é par cu-
larmente notória na qualificação do corpo docente e
na capacidade instalada nestas ins tuições de ensino
superior.
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Segundo os responsáveis, "é necessário criar agora os
instrumentos que permitam um novo desenvolvimento
do ensino superior politécnico e do serviço que presta ao
país, nomeadamente no que diz respeito às questões da
capacidade legal para a concessão do grau de doutor,
o estatuto jurídico de politécnico e universidades e a
designação das ins tuições".

Desta reunião saiu a decisão dos Presidentes dos
Conselhos Gerais levarem estas questões a discussão nos
respe vos Conselhos Gerais, tendo em vista a realização
de uma nova reunião que consolide um processo futuro
para os politécnicos nacionais.

De salientar que estes estabelecimentos de ensino
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desempenham papeis cruciais em cidades do interior,
como acontece no caso específico de Bragança, onde
o ins tuto local equivale à dinâmica económica de 80
empresas, sendo um dos principais motores de fixação de
jovens na cidade, cons tuindo-se como um importante
fator de desenvolvimento para uma região envelhecida.

Com mais de mil professores e funcionários, o ins -
tuto Politécnico de Bragança é dos maiores geradores
de emprego e volume de negócios da região, gerando
uma faturação anual de cerca de 52 milhões de euros e a
ocupação de mais de dez por cento da população a va.
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Sebas ão Salgado expõe em Bragança
(2016-09-11 09:08)

A exposição fotográfica “Terra”, de Sebas ão Salgado,
está patente no Centro de Arte Contemporânea Graça
Morais em Bragança até ao dia 16 de outubro. Uma
oportunidade de ouro para ver o trabalho de um dos
maiores fotógrafos da nossa contemporaneidade.
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Considerado por muitos o melhor fotógrafo documental
da atualidade, Sebas ão Salgado (Aimorés, Minas Gerais,
Brasil, 1944) realiza, entre 1980 e 1996, um impressio-
nante trabalho fotográfico sobre a condição de vida de
milhares de trabalhadores rurais do interior do Brasil, os
Sem Terra.

Cul var um pedaço de terra seu é o sonho destes
trabalhadores e das suas famílias que vivem à própria
sorte, em acampamentos à beira das estradas, em
lugares onde não só falta tudo, como estão ainda sujeitos
à violência das milícias e de outras forças de repressão
organizadas pelos la fundiários que temem a ocupação
das suas propriedades.

Sebas ão Salgado acompanhou de perto e ao longo
de dezasseis anos a luta destes trabalhadores, determi-
nado a testemunhar e a denunciar através da sua obra
a pobreza e a injus ça que recai sobre cinco milhões de
famílias de rurais sem terra.

A exposição fotográfica “Terra”, de Sebas ão Salgado é
comissariada por Jorge da Costa e resulta de uma copro-
dução entre o município de Bragança, o Centro de Arte
Contemporânea Graça Morais e o Ins tuto Politécnico de
Bragança.
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Mau enfoque (2016-09-11 09:59)

[1]

Hélio Bernardo Lopers Quando se pretende operar uma
crí ca polí co-social tem, naturalmente, de possuir-se
um quadrante de ideias para a comunidade em que se
vive.

E não fica mal a um comentador a possibilidade de
apontar ideias a concre zar pelos dirigentes dessa comu-
nidade humana, Sobretudo, para quem, como Manuela
Ferreira Leite, não deverá voltar a viver o seu dia-a-dia
na polí ca. Pois, isto foi o que, ontem mesmo, não fez a
an ga líder do PSD.

Certamente não querendo prosseguir pelo caminho
lógico, Manuela deitou-se a lamentar a falta de ideias,
por parte de todos os par dos polí cos, para os próximos
anos. Simplesmente, por razões diversas que não quis
explicitar, isto não é hoje passível de ser feito. Por
um lado, porque a presença subordinada de Portugal
no seio da famigerada União Europeia impede que os
eleitos possam aplicar o modelo de desenvolvimento que
pretendiam e prometeram. Por outro, porque a oposição
atual também não pode agora aparecer a prometer que,
se chegasse ao poder, voltaria a prosseguir pela anterior
polí ca de vende-tudo e re rando quase tudo à grande
maioria de portugueses.

Neste sen do, Manuela foi de uma extrema impre-
cisão, até contradição, ao referir que o Governo se
mantém preocupado em desmanchar ou anular aquilo
que foi feito anteriormente, e toma isso como uma
grande medida de futuro para o País, enquanto a
oposição se desgasta a confirmar a bondade de tudo
aquilo que fez.

Que esta úl ma parte é verdadeira, pois não restam
dúvidas, mas dizer que o atual Governo de António Costa
só se mantém preocupado em desmanchar ou anular
aquilo que foi feito anteriormente, e toma isso como
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uma grande medida de futuro para o País, bom é uma
terrível enormidade.

As ditas reversões deste Governo nada têm que ver
com o futuro do País, antes se cons tuem na material-
ização da promessa eleitoral de repor o que, à revelia
do Estado de Direito, fora re rado aos reformados e
aos funcionários públicos. Nunca estas decisões foram
anunciadas pelo atual Governo como partes de uma
reforma estrutural. São, acima de tudo, uma medida
de jus ça elementar, de resto suportada nas crí cas de
Manuela quando as foi destruindo a anterior Maioria-
Governo-Presidente. O mesmo se deu, por exemplo,
com a priva zação dos transportes públicos. Depois,
Manuela surge-nos com aquela sua máxima de que neste
momento, a grande vitória ou derrota deste Governo
cinge-se a acertar ou não no valor do défice. Mas não
foi sempre esse o cavalo de batalha dos mil e um que
passaram a mandar em Portugal, desde que, em má hora,
nos meteram nesta desgraçada União Europeia?!

De seguida, Manuela diz-nos que, do ponto de vista
dos portugueses, não temos nenhuma alteração nas
nossas vidas se os números do défice forem contabiliza-
dos de uma forma ou outra, na sequência do que tem
vindo a passar-se com a Caixa Geral de Depósitos. Sem
um mínimo de dúvida, esta afirmação permite perceber
que Manuela vive longe do tecido social, mormente
da classe média que tanto foi a ngida pela anterior
Maioria-Governo-Presidente. Afinal, Manuela vive e
convive com quem e em que país?

Por fim, Manuela salienta que existe uma visão es-
treita ou até nula rela vamente àquilo que são os
problemas do País!! Então e qual é a sua visão? O
que nos tem a dizer, por exemplo, do silêncio do atual
Presidente da República – e de todos os anteriores
– sobre as consequências do TTIP? E dos par dos da
oposição? E o que pensa das recentes palavras de Joseph
S glitz sobre que Portugal, sempre com sacri cios, terá
mais a ganhar com a saída do euro do que com a sua
con nuação? Alguém diz o que quer que seja sobre estas
palavras? É verdade que Joseph não passa de um Nobel
da Economia e de um vice-Presidente do Banco Mundial,
mas, enfim, sempre se poderiam dizer, aqui por estas
bandas, algumas palavrinhas sobre esta ideia! E o que
pensa Manuela Ferreira Leite? E, mesmo por fim, um
desafio: escreva um livro com a sua ideia sobre a reforma
do Estado Português, sobre como exportar e para onde e
sobre como garan r a soberania. Será que a an ga líder

laranja ouviu as palavras de Marcelo Caetano, de que
sem o Ultramar Português, Portugal ficaria reduzido a
uma província da Europa? E o que pensa desta profecia,
digamos assim? E já agora: o segundo mandato de
Aníbal Cavaco Silva, tal como escreve Fernando Lima, foi
de definhamento polí co, ou não? Faltam a Manuela
Ferreira Leite clareza, materialização de ideias e também
coragem polí ca.

E já agora – é realmente o fim deste texto –, faltou
a Manuela Ferreira Leite a abordagem do magistral
caso Rocha Andrade, por alguns também designado, em
Espanha, por Caso Andrade Rocha. Este sim, é que é,
de há muito, o caso central e mais condicionador do
futuro do País. E tanto assim, que logo voltou à ribalta
parlamentar no novo primeiro dia de trabalhos desta
sessão legisla va. Só os incêndios florestais o eclipsaram,
porque por todo o mundo não se fala de outro tema.
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Câmara Municipal de Alfândega decretou dois dias
de luto municipal pelo falecimento do Mestre José
Rodrigues (2016-09-11 14:18)

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé decretou dois
dias de luto municipal pelo falecimento do Mestre
José Rodrigues, anunciou um comunicado emi do pela
presidente da autarquia, Berta Nunes, em nome do
execu vo camarário.
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Câmara Municipal de Alfândega decretou dois dias de
luto municipal pelo falecimento do Mestre José Rodrigues
O Mestre José Rodrigues tem raízes na vila nordes na,
de onde eram originários os seus pais e onde o Mestre
passou muitos períodos de tempo, desde muito jovem,
tendo man do a ligação ao concelho durante toda a sua
vida.
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O município reconheceu o seu valor ainda em vida dando
o seu nome à Casa da Cultura (Casa da Cultura Mestre
José Rodrigues) uma obra do arquitecto Alcino Sou nho,
um dos monumentos mais emblemá cos do centro da
vila de Alfândega da Fé.

É ainda intenção do execu vo atribuir a uma rua a
definir o nome do Mestre, como forma de manter a sua
memória e homenagear a sua obra.

“Neste momento da sua par da, par lhamos a dor
da família e o orgulho por nos sen rmos parte da família
alargada que Mestre José Rodrigues soube construir!”,
refere o comunicado de Berta Nunes.
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Aos papéis (2016-09-12 07:59)

| Hélio Bernardo Lopes | Como qualquer um de nós
conhece já perfeitamente, os portugueses, graças à
transparência da nossa vida em sociedade, ficaram
verdadeiramente aos Papéis da Mossack Fonseca. E
ninguém imagina – nem os escritores mais cria vos de
temas policiais – que algum dia algo venha a ser con-
hecido por estas bandas. A par r do momento em que
se falou de polí cos e de jornalistas, a dissipação das
novidades teve uma aceleração incomensuravelmente
superior à do fumo de um cigarro.

Não se deu isto com os Estados que alumiam duas
vezes, como agora se está a ver com a Dinamarca. Por
isso mesmo, eles vivem bem e nós sempre à espera
do regresso do prejuízo. Basta escutar as lideranças do
PSD e do CDS/PP, e logo se percebe que, por ali, só a
con nuação da anterior desgraça social, mas de modo
mais veloz e global.

Pois, o Governo Dinamarquês determinou-se agora
a pagar perto de um milhão e duzentos mil euros, a fim
de comprar informação fidedigna que permita conhecer
os contribuintes suspeitos de evasão fiscal. A seguir,
proceder-se-á nos termos determinados pelas boas e
justas leis dinamarquesas.

Por entre nós, como seria de esperar, nem uma
palavrinha sobre esta realidade. E logo a começar
pelos jornalistas, pelos comentadores, pelos analistas,
pelos magistrados, advogados ou polícias. E se alguma
conversa vier a ter lugar, será logo para nos ser dito que
a procura da verdade não jus fica descer-se tão baixo
como andar a comprar informação ú l. Isto para cá
dos mil e um argumentos e salamaleques logo trocados
entre os porventura convidados (a dedo). A nossa
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comunicação social livre, muito diferente da angolana,
da norte-americana ou da russa...

No entretanto, parece que, em Genebra, as autori-
dades terão de do o alegado informador dos Papéis da
Mossack Fonseca, embora o jornal alemão que recebeu
a documentação acredite que a pessoa em causa não se
trata da fonte principal do caso.

Como se vê, o crime quase não se descobriu – e
quase por todo o mundo –, mas quem o denunciou –
não nha outro modo de o fazer – é que foi de do. Será
ouro sobre azul se João Soares conseguir perceber como
funciona, no mundo ocidental, o tal seu constantemente
brandido Estado de Direito Democrá co, agora ampliado
de Social pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
Conversas...

Por fim, uma naturalíssima consequência: Joseph
S glitz, Nobel da Economia, e Mark Pieth, penalista de
renome, deixaram os seus cargos na estrutura interna-
cional criada após o escândalo dos Papéis da Mossack
Fonseca, des nada a inves gar o sistema financeiro do
Panamá e da Suíça, porque o governo do primeiro recu-
sou comprometer-se com a divulgação do resultado da
inves gação. Dos Estados Unidos, mormente de Obama
ou da líder da Reserva Federal, nem uma palavrinha...

Tudo isto, junto ao salto quân co silencioso que se
abateu sobre o caso em Portugal – sim, porque nós
temos a comunicação social livre e a democracia trans-
parente, ao contrário de Angola...–, mostra bem o
modo criminoso global das ditas democracias de hoje.
Obje vamente e a menos de um ínfimo de dúvida,
valem zero. Tarefas bem remuneradas e que sustentam
prolongados e inúteis tempos de antena. Por aqui se vê
que – aqui, não em Angola, claro – temos o Estado de
Direito Democrá co… Ah, e Social!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Regresso às Aulas: as famílias portuguesas vão gas-
tar menos este ano (2016-09-12 09:44)

Com o novo ano le vo prestes a arrancar, são ainda
muitos os consumidores a fazer compras de úl ma hora
para o Regresso às Aulas. O Observador Cetelem revela
que, este ano, as famílias portuguesas estão a gastar
menos, mas mostram-se mais mo vadas em cons tuir
uma poupança para a educação dos filhos.

Regresso às Aulas: as famílias portuguesas vão gastar
menos este ano Em média, as famílias portuguesas estão
a gastar cerca de 455€ na preparação do Regresso às
Aulas, ou seja, menos 73€ do que no ano passado (528€).
Em relação a 2015, verifica-se ainda um ligeiro aumento
da percentagem de consumidores a recorrer ao cartão
de crédito para pagar essas despesas (2016: 27 % e 2015:
25 %).
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O vestuário/calçado (78 %), os ar gos de desporto (55 %)
e as despesas de educação várias (46 %) são as categorias
que, excluindo o material escolar, lideram as intenções
de compra das famílias portuguesas.

No que diz respeito aos manuais escolares, a grande
maioria dos portugueses prefere comprá-los novos (94
%), assis ndo-se a uma queda significa va na intenção de
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adquirir livros em segunda mão (19 %) ou de pedir livros
emprestados a amigos e familiares (18 %) face a 2015,
ano em que 33 % e 27 % das famílias, respe vamente,
admi am esta possibilidade.

As papelarias são o local favorito para as compras
de regresso às aulas para 80 % dos consumidores. Ao
contrário do ano passado, que registou uma preferência
pelos híper/supermercados, estes surgem agora na
segunda posição (65 %). Existem ainda 22 % dos consum-
idores que fazem as suas compras para o ano le vo na
Internet.

Quanto ao momento da compra, a maioria das famílias
portuguesas inicia as compras duas semanas antes do
regresso às aulas (48 %), seguidas por 25 % que optam
por fazer as compras com um mês de antecedência e por
10 % que só compram quando as aulas já começaram.
No geral, as famílias (59 %) preferem comprar o material
escolar num momento único.

Em média, os pais portugueses contam dar 20€ por
semana para os filhos gastarem no período de aulas.
No entanto, a maioria dos inquiridos (31 %) admite que
pensa colocar à disposição dos filhos um limite máximo
de 10€ de semanada.

Este ano, 30 % das famílias afirmam ter algum po
de poupança para a educação futura dos filhos, uma
ligeira subida em relação a 2015 (29 %). Regista-se
também uma maior percentagem de famílias (14 %) a
pretender cons tuir uma poupança para a educação,
embora a maioria (47 %) afirme não ter nem tencionar
criar qualquer po de poupança para esta finalidade.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance

é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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2ª edição do Ink n’ Roll – Ta oo Metal Fest chega a
Vila Real no dia 24 de setembro (2016-09-12 09:55)

Os Revolu on Within encabeçam o cartaz da segunda
edição do Ink n’ Roll – Ta oo Metal Fest, fes val de
bandas, tatuagens e body piercing que conta atrair
a Vila Real, no dia 24 de setembro, público amante
do heavy metal e das tatuagens ao Centro Cultural e
Recrea vo do Bairro de Santa Maria.
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2ª edição do Ink n’ Roll – Ta oo Metal Fest chega a Vila
Real no dia 24 de setembro
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No palco do fes val, passam, Revolu on Within, Re-
demptus, Tales For The Unspoken, Hunted Scriptum,
NightMyHeaven e os Ro en Rights. Além da música, o
Ink n’ Roll conta com um espaço dedicado às tatuagens
e body piercing onde estarão presentes ar stas de 2
estúdios de tatuagens e uma Body Piercer. Adjacente ao
mesmo terá disponíveis stands com variado merchandise.

O po de evento deve-se ao facto de se querer aliar
a música ao mundo da tatuagem e bodypiercing, sendo o
Metal a base do programa. Após os concertos, o fes val
não fecha as portas, com a música a con nuar com vários
DJ’s
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A história do médico português que foi Diretor Re-
gional Africano da OMS (2016-09-12 14:20)

Francisco Cambournac (1903-1994) foi um médico
tropicalista que se destacou na erradicação da Malária

em Portugal, com o patrocínio da Fundação Rockefeller.

Francisco Cambournac Dois inves gadores, Rita Lobo e
João Lourenço Monteiro, do Centro Interuniversitário
da História das Ciências e Tecnologia (CIUHCT), orienta-
dos pela professora Isabel Amaral, descobriram novos
documentos que ajudam a compreender o percurso
internacional deste médico, num ar go publicado esta
semana na revista cien fica “Anais do Ins tuto de
Higiene e Medicina Tropical”.

Ques onados sobre o processo que teria levado
Cambournac a exercer funções na Organização Mundial
de Saúde (OMS), Rita Lobo lembrou-se de consultar o
Arquivo Histórico-Diplomá co do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros. Cruzando dezenas de documentos, os
inves gadores encontraram uma resposta.
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Este ar go ajuda a compreender as en dades que
es veram envolvidas na escolha de Cambournac para
as funções que viria a assumir, os critérios u lizados
na sua escolha no circuito nacional e internacional,
as suas mo vações pessoais e, como decorreu todo
o processo. Este estudo vem assim estabelecer uma
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narra va complementar na história da medicina tropical
portuguesa no século XX, à qual a figura de Cambornac e
a sua passagem pela OMS estão associadas.

Os resultados indicam que a proposta de nomeação
do médico português resultou da apresentação do seu
nome, primeiro, a tulo oficioso por parte de delegados
de ins tuições internacionais e, posteriormente, da
diplomacia portuguesa. Para Cambournac, o cargo daria
con nuidade à a vidade que já vinha a desenvolver.
Os serviços prestados pelo médico português foram
valorizados e elogiados internacionalmente, o que lhe
permi u cumprir dois mandatos como diretor do Bureau
Regional Africano da OMS, entre 1954 e 1964.

A revista cien fica em que este trabalho foi apre-
sentado, muito consultada por inves gadores ligados à
medicina tropical, viria a tornar-se conhecida do grande
público ao ter sido mencionada na [2]série televisiva Dr.
House .

Referência ao ar go: Rita Lobo & João Lourenço
Monteiro, “A trajetória de Francisco Cambournac na
Organização Mundial de Saúde (1952-1964)”, Anais do
Ins tuto de Higiene e Medicina Tropical, vol. 16, 2016,
pp. 133-140, ISSN: 0303-7762

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Vinhos de Torre de Moncorvo em destaque no Sa-
bor D’ouro Summer Fest Wine (2016-09-12 15:00)

Durante os dias 10 e 11 de Setembro, os vinhos de qual-
idade produzidos no concelho de Torre de Moncorvo
es veram em destaque em mais uma edição do Sabor
D’ouro Summer Fest Wine.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/winwsabor16.html
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A inauguração da mostra decorreu no dia 11 de Setembro
e contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo, Victor Moreira.

Sobre o mote “E porque não um vinho de Torre de
Moncorvo?” a Câmara Municipal dá assim a conhecer
este belo néctar produzido no concelho num ambiente
aprazível e num cenário magnífico proporcionado pela
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Praia Fluvial da Foz do Sabor.

Nesta edição a mostra de vinhos contou com a par-
cipação de 9 produtores, entre eles a Quinta do Vale

Perdiz, Adega Coopera va de Torre de Moncorvo, Quinta
da Terrincha, Quinta Vila Maior, Quinta Vale da Pia,
Quinta Pedra D’Anta, Quinta do Couquinho, Quinta da
Silveira e Carrelo e Covas Wine.

A animação ficou a cargo dos grupos “Toca e Cala-te”,
“Old Toys” e Dj Tom Enzy. Destaque para o espetáculo
do grupo de percussão contemporânea “Sons do Douro”
que apresentaram o Filme-Concerto "Estórias". Sons do
Douro é um projeto de percussão que nasceu no Douro
Vinhateiro no final de 2013 e que u liza instrumentos
não convencionais: pipas, cestos de vindima e outros
objetos transformados em instrumentos mbricamente
ricos.

Durante o fim de semana muitos foram os visitantes
que aqui se deslocaram para apreciar os vinhos de Torre
de Moncorvo, assis r aos concertos e apreciar a beleza
inigualável da Foz do Sabor

Luciana Raimundo
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Ainda a entrevista (2016-09-13 10:49)

| Hélio Bernardo Lopes | No úl mo parágrafo do meu
texto de há dias, in tulado UMA INTERESSANTÍSSIMA
ENTREVISTA, ve a oportunidade de salientar que as
considerações do juiz Carlos Alexandre, ao redor da
sua ausência de contas de amigos pródigos, haviam
sido pouco felizes, embora nada adiantem ou atrasem
a quanto realmente está em jogo no caso Marquês. E
logo referi que as mesmas seriam sempre interpretadas
como uma piada.

Ora, neste sábado que acabou de passar soube-se
por José Sócrates que este iria apresentar aos órgãos que
controlam o funcionamento da Magistratura Judicial uma
queixa sobre o que foi proferido por Carlos Alexandre
naquela sua entrevista. Veremos, pois, o que virá a ser
decidido, embora tenha para mim que aquela frase, que
sempre iria ser tomada como uma piada, em nada afeta
o desenrolar do que está em causa no caso Marquês.

Admita agora o leitor que o Conselho Superior da
Magistratura se determinava a re rar o juiz Carlos
Alexandre do processo em causa. E suponha que do
mesmo, no que respeita a José Sócrates, nada se viesse
a dar por provado, acabando sem condenação. Já imagi-
nou o leitor ao que todo este mecanismo se iria prestar?
Percebe que de pronto iriam os portugueses concluir que
se havia deitado mão deste incidente para mudar de juiz,
e por aí, se operar uma nova e livre apreciação de quanto
se pudesse conter no processo ao tempo da mudança
de magistrado? Não iriam faltar modelos explica vos, e
nada susce veis de serem postos em causa, dado que na
vida, o que parece é...

Faltou neste caso a Carlos Alexandre a cautela essencial
para evitar os mil e um que o desejam ver do Tribunal
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Central de Instrução Criminal para bem longe. E, como
muito bem se sabe, não faltam concidadãos nossos que
nele veem pior ainda que Mefistófeles.

Admi ndo como verdadeira a no cia cujo tulo se
con nha na edição de ontem do i, é um facto, e de todos
conhecido, que aos magistrados se impõe uma cautela e
uma ausência da ribalta comunicacional televisiva. Até a
um qualquer Presidente da República!

Enfim, foi um deslize do juiz Carlos Alexandre, mas
que nada implica, em termos de impacto, com o desen-
rolar do caso Marquês. Mas veremos aonde tudo isto irá
conduzir...
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Abertas candidaturas para o Prémio Literário Cam-
pos Monteiro (2016-09-13 12:05)

Até dia 2 de Dezembro estão abertas as candidaturas
para o Prémio Literário Campos Monteiro, promovido
pela Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.

Com esta inicia va pretende-se incen var a produção
literária contribuindo o Município de Torre de Moncorvo
para a ficção de temá ca transmontana, em homenagem
ao insigne escritor Moncorvense que dá nome a este

prémio.
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O Prémio Literário Campos Monteiro galardoará uma
obra de ficção narra va de temá ca transmontana, não
obrigando que o seu autor seja transmontano. O valor
do prémio a atribuir é de 3.500,00€, sendo que a Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo patrocinará a edição da
obra vencedora.

Para mais informações deve ser consultado o regu-
lamento que encontra disponível na página do Município
em [2]www.torredemoncorvo.p .
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Oportunistas, não, com sen do de oportunidade,
sempre (2016-09-13 12:52)

| Tânia Rei | “Não, não, não!”
Mil vezes “não”, gritado, estripado, malfadado, mas,
sobretudo, sem sen do. Às vezes, é preciso reconhecer
que perdemos, que “não dá mais” (tantas supostas
citações apenas em quatro linhas de texto, ãh?). Ou,
mais simples ainda, usar de algum bom senso e amor-
próprio, e virar costas.

É que, solenemente, se há coisa que mescla a irritação
extrema com a pena desmesurada é a falta de sen do de
oportunidade. E se há coisas que todos deveríamos não
quer causar em alguém são, justamente, irritação e pena.
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Vou contar-lhos uma estória, uma que poderia ter
acontecido a qualquer um de nós, ou que talvez nunca
tenha acontecido, somente porque ninguém admi ria
que passou por algo assim.

Bom, então, nesta estória há uma rapariga minima-
mente interessante. Vira as suas atenções para um
rapaz. Ela, oportunista de sen mentos, de olho grande
à procura de uma ví ma que lhe massaje o ego, tenta
mandar nele, mudá-lo. Acha, até, a pobre coitada, que
ele daria a volta ao mundo descalço por ela. Ele, esperto,
começa a perceber que, se calhar aquele “interessante”
com que a catalogou no início é fraquinho, é daquelas
pessoas que, no final das contas, nos obriga a gargalhar
forçadamente, porque não tem tanta graça assim. Ele
tem sen do de oportunidade, e vai embora.

Ela, atarantada com as sucessivas negas, con nua a
insis r, agindo ainda exactamente com o mesmo jeito,
as mesmas palavras, que antes até eram es mulantes,
mas que agora são um an clímax para a vida em geral.
Tivesse ela sen do de oportunidade, poupar-se-ia a
tanta coisa. Nos filmes é sempre assim, nas comédias
român cas. Há sempre um bibelô que não percebe que
está a mais. Não sei se há assim tanta gente que nunca
viu comédias român cas, para que não a nja que está a
fazer figura de urso.

O amor, o entrosamento, a química – não vale a
pena pedinchar, insis r, rastejar. Não vai nascer ao
décimo convite para jantar, ou à milésima insinuação.

Às vezes, simplesmente, tudo se dissipa, e seguem-
se caminhos separados.

“Não era mais fácil dizer directamente?”, podem
perguntar. Se calhar, era. Mas, se verbalizássemos tudo,
estaríamos a desperdiçar uma série de faculdades que é
necessário treinar.
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Freixo homenageia António Monteiro Cardoso
(2016-09-13 13:51)

A Rua das Flores em Freixo de Espada à Cinta parece
estreita para tanto conhecimento que dali par u para
o mundo. (Talvez o nome não tenha sido escolhido
ao acaso). Não falamos de Guerra Junqueiro mas de
António Monteiro Cardoso. É aqui, na casa onde nasceu
que se inicia a homenagem ao profissional sublime e ao
homem que tanto gostava dos regressos à sua terra.

Freixo homenageia António Monteiro Cardoso A Presi-
dente da Câmara, Maria do Céu Quintas, abre a sessão
aos familiares, amigos e conterrâneos do autor referindo
que “esta é a homenagem a um homem que soube
com o labor da sua escrita e a sua bondade humanista,
difundir a história e a cultura desta nossa pátria da Pátria”.
No final deste ato, num gesto como que a imortalizar
a vida e a obra, uma flor sobre “aqui nasceu a 8 de
setembro, António Monteiro Cardoso”, em nome de um
“até sempre”.
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A evocação a “Toné” como carinhosamente o tratavam
os mais chegados prossegue, talvez com a maior das
homenagens que lhe podiam ser dedicadas: a atribuição
do nome “Biblioteca Municipal A. Monteiro Cardoso”, à
Biblioteca de Freixo. A inauguração com o novo nome
é feita pelas mãos dos netos que pela primeira vez não
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sopraram as velas ao avô mas que ainda assim, pelos
risos midos, estão muito felizes.

A cerimónia prossegue com a visualização de um
painel alusivo ao romance “As Boas Fadas que te Fadem”,
colocado na Rua da Fonte Seca, e terminou no Convento
de São Filipe de Néri para a apresentação de um livro
que reuniu textos do autor. Joana Gomes Cardoso,
filha do autor, dirigiu as palavras iniciais agradecendo o
gesto ao execu vo autárquico e referindo que “toda a
homenagem acabou por tornar o dia do aniversário do
pai, que todos os anos era passado em Freixo, um pouco
mais fácil”.

Freixo homenageia António Monteiro Cardoso Para
apresentar o livro, “O Oratório de S. Filipe Néri em
Trás-os-Montes: A Congregação de Nossa Senhora Do
Vilar de Freixo de Espada à Cinta” e “Os Guerras de Freixo
de Espada à Cinta: Aventuras de uma família no tempo
das lutas liberais”, tomou da palavra o Vice Presidente,
Artur Parra, referindo em primeiro lugar “que Freixo irá
sempre recordar António Monteiro Cardoso de sorriso
aberto e carinhoso”. Depois da reedição do romance
“As Boas Fadas que te Fadem” apresentado no passado
dia 20 de fevereiro em Freixo de Espada à Cinta, o Vice
Presidente sublinhou ainda que muito se orgulha em
ver este livro fazer parte do plano nacional de leitura do
ensino secundário e formação de adultos.

Para Freixo de Espada à Cinta António Monteiro Car-
doso é antes de tudo, um filho da terra, “nasceu cá na
nossa vila” dirão os demais quando lhe perguntarem
sobre ele, e talvez aqui esteja a maior das homenagens.

Joana Vargas
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Luca Argel em concerto no Praça 16, em Bragança
(2016-09-13 13:59)

Os concertos voltam ao interior do Praça 16, em Bra-
gança, na próxima quinta-feira dia 15 de Setembro.
Luca Argel, músico e poeta brasileiro, apresenta o
seu mais recente trabalho “Tipos Que Tendem Para o
Silêncio”, num espetáculo que marca o início de um ciclo
de produção própria e independente de concertos no
Praça 16.
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IFRAME: [1]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=4134319221/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/track=3848279348/transparent=true/
[2] pos que tendem para o silêncio by Luca Argel

Autor de três livros de poesia, um deles traduzido e
publicado em Espanha, além de contar com par cipações
em diversas revistas, antologias e fes vais no Brasil e em
Portugal, Luca Argel trabalha com o grupo “Samba Sem
Fronteiras” no Porto, cidade onde vive há 4 anos.
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Após o lançamento de “Livro de Reclamações” em 2014,
o ar sta lançou em Julho deste ano “Tipos Que Tendem
Para o Silêncio”, um disco onde procura um di cil “cam-
inho do meio” entre o experimental e o formato-canção
mais pop, com a eletrónica como pano de fundo.

O concerto tem início marcado para as 22:00 e as
entradas custam 2,5€. Após as 23:30, Luca Argel assume
o comando da cómoda do Praça 16 para um dj set que
promete animação pela noite dentro.
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Richard Galliano atua no Museu do Douro e no
Teatro de Vila Real (2016-09-13 14:27)

A Douro Genera on anunciou a estreia nacional do
novo espetáculo do músico francês Richard Galliano,
“New Muse e”. Serão dois concertos que o mago do

acordeão vai dar região, um será no Museu do Douro,
no Peso da Régua, e outro no Teatro de Vila Real, que
também abrirá o Douro Jazz 2016.

Richard Galliano atua no Museu do Douro e no Teatro de
Vila Real

O acordeonista Richard Galliano estreia no Douro o seu
novo espetáculo “New Muse e”, um quarteto onde se
faz acompanhar por Jean Marie Ecay (guitarra), Yaron
Stavi (contrabaixo) e Jean Christophe Galliano (bateria).
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O grande mestre argen no Astor Piazzola, que deu ao
tango um outro fulgor, aconselhou-o a procurar e desen-
volver uma nova linguagem. Este concerto é resultado
dessa busca.

Richard Galliano é mundialmente reconhecido como
um dos maiores acordeonistas de sempre. Tocou e
gravou com figuras marcantes da história da música,
entre as quais Chet Baker e Charles Aznavour. É o único
acordeonista a constar no exigente cat´logo da Deutsche
Grammophon, assinando vários sucessos da pres giada
editora. A par de inúmeros prémios, Richard Galliano
é Cavaleiro e Comendador da Ordem de Artes e Letras
francesa.
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Embaixador dos Estados Unidos da América em Por-
tugal visita o IPB (2016-09-13 14:43)

No próximo dia 15 de setembro, o Ins tuto Politécnicos
de Bragança recebe o Embaixador dos Estados Unidos
da América em Portugal, com o intuito de conhecer
a realidade técnico-cien fica do IPB e de equacionar
as potencialidades de colaboração bilateral nestes
domínios.

Embaixador Robert A. Sherman O ins tuto preparou uma
breve visita ao IPB, a iniciar-se pelas 11h com uma re-
ceção nos Serviços Centrais do IPB, seguida de uma pas-
sagem por três laboratórios de inves gação nos domínios
da Ciência Alimentar, Gené ca e evolução das abelhas
melíferas e Indústria 4.0, conversa com os jornalistas e al-
moço nos Serviços de Ação Social do IPB, com a presidên-
cia do IPB, Diretores das escolas, Associação Académica
e Associações de Estudantes e estudantes americanos no
IPB.
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Embaixador Robert A. Sherman
obert A. Sherman, natural de Boston, Massachuse s,
chegou a Lisboa no dia 5 de Abril de 2014 para desem-
penhar as funções de Embaixador dos Estados Unidos
da América para a República de Portugal. Apresentou as
suas credenciais ao Presidente da República de Portugal,
Sua Excelência o Prof. Aníbal Cavaco Silva, no dia 30 de
Maio de 2014.

Desde a sua chegada a Portugal que o Embaixador
Sherman adoptou a diplomacia económica do século
XXI como prioridade. Nas suas viagens pelo país tem-se
encontrado com líderes do governo e da comunidade em-
presarial para saber dos próprios quais os seus desafios e
oportunidades. Numa parceria com o governo português,
o Embaixador Sherman tem usado uma abordagem de
base no contacto com as empresas locais e até andou
numa Harley Davidson no Alentejo na primeira de várias
viagens que fez pelo país para divulgar os bene cios
da Parceria de Comércio e Inves mento (TTIP, sigla em
inglês).

Um dos principais objec vos do Embaixador Sher-
man tem sido a promoção do inves mento bilateral. Ele
liderou uma delegação de inves dores e empresários
portugueses à cimeira SelectUSA que teve lugar em
Washington, em Março de 2015. Também trouxe muitos
inves dores a Portugal para que conhecessem a alta qual-
idade da inovação e empreendedorismo dos portugueses.
Em Junho de 2015, por exemplo, a Embaixada organizou
a vinda de uma missão comercial sobre Biotécnica e Ciên-
cias da Vida encabeçada pelo laureado Nobel Dr. Craig
Mello para promover a cooperação e oportunidades de
negócio entre ins tuições de pesquisa, inves dores e
empresas dos Estados Unidos e de Portugal.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Noventa dias após a sua chegada a Portugal, o Embaix-
ador Sherman e a mulher, Kim Sawyer, lançaram o
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Connect to Success, inicia va de bandeira da Embaix-
ada no campo do empreendedorismo feminino, que
compreende um programa de Corporate Mentorship,
um programa de MBA/Masters Consul ng e workshops
prá cos gratuitos.

Num mundo cada vez mais interdependente, cheio
de ameaças e desafios complexos, o Embaixador tem
seguido a agenda do Presidente Obama de liderança
“inteligente”, tentando encontrar mais formas de os
Estados Unidos e Portugal, juntamente com outros
aliados, poderem usar as suas capacidades em questões
de segurança internacional. Em Portugal, o foco tem
estado no reforço do compromisso em áreas como
segurança marí ma na África Ocidental, cibersegurança,
narcoterrorismo e NATO.

O Embaixador Sherman tem demonstrado a sua paixão
por Portugal, o seu povo e a sua cultura e está empen-
hado em ajudar os americanos a descobrir Portugal, tal
como os navegadores portugueses descobriram “o Novo
Mundo” há 600 anos. Antes de se tornar Embaixador,
Robert Sherman foi um dos fundadores dos escritórios de
Boston da Greenberg Traurig, uma firma de advogados
internacional.

O Embaixador Robert Sherman tem um B.A. em Ciência
Polí ca da University of Rochester e um J.D. da Boston
University School of Law. É casado com a empresária e
advogada Kim Sawyer e tem dois filhos adultos.
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Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica
assinou acordo de criação de reservas da Unesco
(2016-09-13 16:37)

Trabalhar “numa lógica de cooperação” para conseguir
“uma projecção internacional”, são os principais ob-
jec vos apontados pelo Ministro do Ambiente, João
Pedro Matos Fernandes, da cerimónia de assinatura do
acordo para a criação da Rede Nacional de Reservas da
Biosfera da UNESCO.

Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica
assinou acordo de criação de reservas da Unesco A
cerimónia da assinatura do acordo aconteceu no início
deste mês, na ilha das Berlengas, Peniche, na presença
do primeiro-ministro, António Costa, que considera “que
esta inicia va cons tui uma mais-valia para o país”, e dá
um contributo para “reforçar a coesão entre o con nente
e as regiões autónomas”.
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A Rede vai contar com uma dotação orçamental de
aproximadamente 3 milhões de euros. Existem no país
10 Reservas da Biosfera, entre elas e das mais jovens, a
Reserva Transfronteiriça da Meseta Ibérica, gerida pelo
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial ZASNET.

Nesta cerimónia o ZASNET foi representado pela presi-
dente da Assembleia- Geral, Berta Nunes, acompanha
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em representação do território pelos presidentes dos
municípios de Vila Flor, Fernando Barros e de Macedo de
Cavaleiros, Duarte Moreno e pela vereadora da Cultura
do município de Mogadouro, Virgínia Vieira.

Berta Nunes acredita que com esta rede, e em parceria
com o Comité MaB nacional, “a Reserva da Biosfera
Transfronteiriça vai poder reforçar a sua posição estratég-
ica na conservação do património natural e cultural bem
como na projeção turís ca internacional, deste que é um
território de excelência pelos seus recursos e pelo seu
património humano”, disse.
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Começa hoje em Vimioso o "King of Portugal"
(2016-09-14 08:53)

Começa hoje em território do concelho de Vimioso mais
uma edição da prova de todo-o-terreno King of Portugal
(KOP). De 14 a 17 de setembro Vimioso vai ser invadido
por máquinas fora-de-série, esperando-se, mais uma
vez, imagens fortes e uma divulgação mediá ca e
audiovisual mundial.

Começa hoje em Vimioso o "King of Portugal" “ [1]King
of Portugal nasceu em Portugal perante um desafio

de Dave Cole, mentor do King of The Hammers, prova
norte-americana que nasceu há oito anos num pedaço
de deserto no leste da Califórnia quando 13 amigos se
juntaram para fazer um fim-de-semana diferente a troco
de um ‘six-pack’. Criaram uma das maiores e mais duras
corridas de Off-Road do mundo.
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Em Portugal a prova King of Portugal tem o mesmo
formato, é de resto, realizada sob a licença da marca
King of The Hammers e com os mesmos critérios de
construção de carros e dureza do deserto do Mojave da
Califórnia.

Mais do que uma prova, o King of Portugal 2016, é
um verdadeiro teste à força motriz dos veículos, um
teste aos motores, um teste aos pneus, um teste às
transmissões, um teste aos pilotos. Um teste à destreza,
à rapidez, ao calculismo e à inteligência”, refere-se na
secção de apresentação do evento patente no [3]site da
inicia va motorizada.

O O King of Portugal é considerada mais dura prova
de todo-o-terreno realizada no nosso país estando de
regresso a Vimioso durante o final da presente semana.

Máquinas e pilotos vão ser protagonistas de um es-
petáculo motorizado único que explorará a dureza dos
trilhos dos planaltos transmontanos de Vimioso. Cerca
de 30 equipas distribuídas por pilotos e staffs de dez
nacionalidades diferentes, cons tuirão a base de uma
compe ção todo-o-terreno que se distribuirá pelas
classes stock, modified, legend e unlimited.
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3. http://site.kingofportugal.pt/

Os Comandos (2016-09-15 08:04)

|Hélio Bernardo Lopes| É verdadeiramente espantoso
constatar o modo tubeante como o que se passou
com cerca de onze recrutas do Curso de Comandos
agora a decorrer tem vindo a alimentar a nossa grande
comunicação social, muito em especial a televisiva!
Sem ofensa, os que vêm tratando este caso, ao nível
jornalís co, fazem lembrar o estado de certas moscas...

Indiscu velmente, tratou-se de um caso nada nor-
mal, como logo foi reconhecido por certo oficial superior
do Exército. E foi extremamente doloroso que dois dos
recrutas vessem perdido a vida, sendo que ninguém
pode hoje garan r o efeito nos restantes ao longo da
vida. A verdade, porém, é que também despor stas de
alto rendimento, até pagos a peso de ouro, certamente
bem controlados desde que chegaram a certos clubes,
acabaram por falecer sem mais nem menos.

Acontece que o Exército cometeu à Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, (FEUP), – desde
sempre muito pres giada – um estudo sobre o comporta-
mento de jovens recrutas. Esse estudo concluiu que nada
de especialmente contraindicado estava pressente no
treino que estudou. Mas seria de grande u lidade que se
pedissem dois outros estudos a duas outras ins tuições,
mas sem que estas vessem acesso à metodologia
u lizada pela FEUP nem sobre os respe vos trabalhos
falassem entre si. E isto é fácil com o ambiente cien fico.

O que não tem um ínfimo de lógica é pôr a hipótese de
ex nguir o Batalhão de Comandos, com os respe vos
cursos. E Catarina Mar ns, quase com toda a certeza,
não conhece o ambiente e a imagem que poderá ter-se
criado ao redor das nossas Forças Armadas – sobretudo,
ao nível dos nossos comandos superiores dos ramos,
mormente no plano psicológico –, por exemplo, no
seio da OTAN, por via daquela decisão governa va de

Aníbal Cavaco Silva. Dispor de unidades militares de
Fuzileiros, de Comandos e de Paraquedistas é uma marca
de qualidade ao nível dos Estados melhor apetrechados
no setor da Defesa.

Por fim, deixo aqui um desafio ao EXPRESSO, o de
que esclareça os portugueses, a menos de um mínimo de
dúvida, sobre o que esteve em causa ao redor da no cia
rela va à possibilidade de se ex nguir o batalhão em
causa, ou tal nunca se ter dado. Aqui sim, é esclarecer
os portugueses a menos de um mínimo de dúvida. E
foi terrível a morte daqueles nossos dois militares, bem
como a provação a que foram sujeitos os restantes nove.
Muito doloroso e inesquecível.
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Câmara Municipal faz entrega dos manuais esco-
lares ao 1º Ciclo (2016-09-15 08:11)

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros vai fazer
a entrega gratuita dos manuais escolares do 1º Ciclo na
próxima sexta-feira.

Câmara Municipal faz entrega dos manuais escolares ao
1º Ciclo A entrega será feita com a presença do Presidente
da Câmara Municipal e do Presidente do Agrupamento
de Escolas, iniciando-se às 9:00H no Pólo nº1. A oferta
dos manuais a todos os alunos do 1º Ciclo matriculados
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no concelho acontece pelo terceiro ano consecu vo.
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Para este ano le vo, o Orçamento do Estado já contempla
a oferta dos manuais de Português, Matemá ca e Estudo
do Meio aos alunos do 1º Ano. No entanto, não estão
previstos os livros de apoio respe vos, que a Câmara
Municipal vai assegurar gratuitamente a todos os alunos,
tal como nos restantes anos do 1º Ciclo, sem necessidade
de entrega.

A medida da Câmara Municipal insere-se no pro-
grama Macedo Educar que contempla um apoio direto
importante às famílias Macedenses com educandos em
idade escolar. Além do auxílio ao orçamento familiar
aos pais com filhos no 1º Ciclo, no ano le vo anterior já
foram apoiados alguns alunos do Ensino Superior com
uma bolsa de estudo, medida que terá con nuidade
em 2016/2017. Ano le vo em que também os alunos
dos 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário mais carenciados
beneficiarão de um novo apoio, além do previsto na Ação
Social Escolar, concedido pela autarquia.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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Rumo ao mais preciso mapa da Via Lactea
(2016-09-15 10:33)

Foram publicados os primeiros dados da missão que
fará o mapa tridimensional da nossa galáxia com a
maior precisão de sempre.

Conceção ar s ca do satélite Gaia, com a Via Láctea
em fundo O satélite Gaia,da Agência Espacial Europeia
([1]ESA ), foi lançado a 19 de dezembro de 2013, e o
seu obje vo é criar o maior e mais preciso catálogo de
posições, distâncias, movimentos e outras caracterís cas
de cerca de um por cento do total de estrelas da Via
Láctea.
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A missão [3]Gaia fez no dia 14 de Setembro de 2016 a
sua primeira entrega de dados, que inclui a posição e
o brilho aparente de mais de mil milhões de fontes de
luz no céu. [4]Sonia Antón, inves gadora do Ins tuto
de Astro sica e Ciências do Espaço ([5]IA ), é membro
do DPAC (Data Processing and Analysis Consor um), o
consórcio responsável pelo processamento dos dados
ob dos pelo satélite e pela publicação de diferentes
catálogos ao longo da missão.

O satélite Gaia varre repe damente o céu medindo
as posições de objetos aparentemente pontuais, como
estrelas, exoplanetas, pequenos corpos no sistema solar,
ou galáxias distantes. Mede ainda variações nestas
posições ao longo do tempo. Numa primeira fase, estas
posições são es madas em função de um catálogo de
objetos cuja localização no céu é bem conhecida, usados
como referência.

“Deste catálogo fazem parte centenas de milhares
de quasares”, comenta Sonia Antón (IA e [6]Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa ), especialista no
estudo de quasares e galáxias com núcleos a vos (AGNs).
“Os quasares são os melhores objetos para definir um
sistema de referência porque têm aspeto quase pontual
e estão suficientemente afastados para que não se
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detetem movimentos próprios. A posição exata de cada
ponto de luz no céu detetado pelo Gaia é iden ficada
tendo por referência este pano de fundo de quasares.”
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Sonia Antón par cipa também na equipa que fará a
análise e a seleção dos quasares e AGNs que permi rão
o alinhamento entre o atual sistema de referência no céu
e o seu sucessor, o futuro sistema baseado no Gaia.

“Ainda que o Gaia tenha sido construído para o es-
tudo dos objetos da nossa galáxia, prevê-se que detete
entre 1 e 10 milhões de galáxias e cerca de 600 000
quasares/AGNs. Estou par cularmente interessada no
estudo da variabilidade destes objetos”, acrescenta Sonia
Antón.

Para Mário João Monteiro (IA e [8]Universidade do
Porto ): “Os resultados desta missão têm impacto em
quase todas as áreas da Astronomia e da Astro sica. A
astro sica estelar e o estudo dos exoplanetas, são duas
das áreas, em par cular, onde teremos um impacto
significa vo da missão Gaia.”

Vardan Adibekyan (IA e Universidade do Porto) acres-
centa: “Graças à missão Gaia iremos em breve adicionar
uma terceira técnica à deteção de exoplanetas. Espera-se
que com os dados do Gaia se consigam descobrir milhares
de novos mundos e perceber melhor a sua formação e
evolução.”

Ins tuto de Astro sica e Ciências do Espaço

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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25 mil euros para premiar a ciência e cultura
(2016-09-15 10:51)

Estão abertas, até ao próximo dia 25 de novembro, as
candidaturas à edição de 2017 do Prémio Universidade
de Coimbra (UC), no valor de 25.000 euros.

25 mil euros para premiar a ciência e cultura Ins tuído
em 2004, com o patrocínio do Banco Santander-To a
e apoio do Jornal de No cias, o Prémio UC dis ngue,
anualmente, uma personalidade de nacionalidade por-
tuguesa que se tenha destacado por uma intervenção
especialmente relevante e inovadora nas áreas da cultura
ou da ciência.
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Qualquer ins tuição ou pessoa de nacionalidade por-
tuguesa pode apresentar proposta de candidatura
dirigida ao Reitor da Universidade de Coimbra (Reitoria
da Universidade de Coimbra, 3004-531 Coimbra).

Segundo o regulamento, além do curriculum vitae
detalhado do candidato, a proposta deve incluir uma fun-
damentação clara da per nência e do caráter inovador
do seu contributo cultural ou cien fico.

O prémio, que já dis nguiu personalidades como o
cien sta Adélio Mendes, o crí co gastronómico José
Quitério, o músico e cien sta António Pinho Vargas, o
cineasta Pedro Costa e o ar sta plás co Julião Sarmento,
entre outros, será entregue no dia 1 de Março de 2017,
durante a sessão solene comemora va do 727.º aniver-
sário da UC.

Presidido pelo Reitor da UC, João Gabriel Silva, o
júri responsável por avaliar as candidaturas da edição
de 2017 tem como vice-presidentes Inês Oom de Sousa
(Administradora do Banco Santander-To a) e Afonso
Camões (Jornal de No cias).

Integram ainda o júri os vogais Adérito Araújo (FCTUC),
Jorge Manuel Cou nho de Abreu (FDUC), Margarida
Mano (FEUC), Maria Manuela Tavares Ribeiro (FLUC),
António Onofre (Laboratório de Instrumentação e Física
Experimental de Par culas-LIP), Irene Flunser Pimentel
(FCSH da Universidade Nova de Lisboa, Prémio Pessoa),
Rodrigo Costa (Administrador da REN) e Rosalia Vargas
(Ciência Viva).
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Encontros Regionais de Paracanoagem em Macedo
de Cavaleiros (2016-09-15 11:00)

A Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) em parce-
ria com a Federação Nacional de Coopera vas de
Solidariedade Social (FENACERCI), realizaram em 2015

o Encontro Nacional de Paracanoagem no CAR de
Montemor-o-Velho.

Encontros Regionais de Paracanoagem em Macedo de
Cavaleiros Dando con nuidade a este evento, estão
planeados alguns Encontros Regionais de Paracanoagem
2016, através de parcerias local entre clubes, autarquias
e associações.
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Este ano realiza-se mais um Encontro Regional de Para-
canoagem e desta vez em Macedo de Cavaleiros, numa
parceria que envolve a CERCIMAC e o Município de
Macedo de Cavaleiros. A inicia va conta com o apoio
do Comité Paralímpico de Portugal e será realizada
no próximo dia 16 de Setembro, na Praia da Ribeira –
Albufeira do Azibo, entre as 10h00 e as 12h00.

Para além da a vidade, a organização irá realizar
um workshop sobre a modalidade, para técnicos, alunos
das áreas de desporto e educação especial, assim como a
colaboradores de clubes e ins tuições despor vas locais.

Através destes eventos, a FPC e a FENACERCI pre-
tendem criar sinergias e redes de trabalho colabora vo,
com o obje vo de sensibilizar a comunidade para o
processo de inclusão através do desporto, em estreita
cooperação de parcerias entre as várias ins tuições do
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concelho.
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E de novo a entrevista (2016-09-16 07:25)

|Hélio Bernardo Lopes| Este é o meu terceiro texto
sobre a recente entrevista do juiz Carlos Alexandre.
Uma entrevista concedida à SIC, com toda a certeza
autorizada pelo Conselho Superior da Magistratura, e
que decorreu como pôde ver-se.

Seria para mim interessante conhecer a audiência
dessa entrevista, relacionando-a mesmo com a dos
restantes canais. E seria interessante, por igual, que se
operassem sondagens sobre a imagem pública de Carlos
Alexandre, Rosário Teixeira, José Sócrates e João Araújo,
por exemplo.

Como pude salientar logo no meu primeiro texto,
as considerações sobre não possuir contas em nome de
amigos, nem amigos pródigos, deviam ter sido evitadas,
porque seria al ssima a probabilidade de poderem ser
tomadas como uma piada e, por aí, acabarem – seria
uma tragédia para a imagem já má do nosso Sistema
de Jus ça – por se desenvolverem esforços no sen do
de o afastar dos grandes processos que tem em mãos,
mormente o caso Marquês.

Claro está – é eviden ssimo – que o que foi dito
naquela entrevista em nada limita a ação de Carlos
Alexandre, nem mesmo mostra que exista algum pre-
conceito contra José Sócrates. No máximo, poderia ser
tomada como uma piada, uma brincadeira, uma picadela,
como usa dizer-se.

Acontece que Carlos Alexandre, tal como Rosário Teixeira,
têm a cabeça a prémio desde que se determinaram a
deter José Sócrates. Escrevi-o na altura e o tempo tem
vindo a mostrar tratar-se de uma eviden ssima realidade.
Basta recordar, por exemplo, as declarações de Mário
Soares em Évora, quando visitou Sócrates pela primeira
vez, ou até as de António Campos, quando também
operou o mesmo i nerário. E podemos mesmo ir
mui ssimo mais longe, lembrando, por exemplo, Aníbal
Cavaco Silva, no dia imediato à cons tuição de Leonor
Beleza como arguida, quando era Ministra da Saúde, e
em que afirmou que se tratava de alguém sério, e isto
quando a Procuradoria-Geral da República havia acabado
de a cons tuir arguida. Ou as palavras de Mário Soares,
em entrevista ao Expresso, quando era Presidente da
República, com Carlos Melancia a ser julgado, dizendo,
sem papas na língua: ele está inocente!

O que se pôde ver neste passado O EIXO DO MAL
mostra uma a tude que está para a assumida pelos
nossos intelectuais de serviço naqueles dois casos, assim
como um está para infinito. O que pôde ver-se neste
mais recente espetáculo foi uma cabalíssima crucificação
do juiz Carlos Alexandre, assim como se por ele tudo o
que passe seja algo de terrível, an democrá co, mesmo
de regresso a um outro Estado Novo.

Os nossos residentes d’O EIXO DO MAL, certamente
por acaso, nunca se recordam dos restantes casos, para
os mesmos exigindo jus ça. Nem uma palavra, por
exemplo, sobre o tempo infindo para a jus ça brasileira
tomar uma decisão sobre o caso do homicídio de Rosalina
Ribeiro, nem sobre a cabal inoperância das autoridades
internacionais, para mais no tempo que passa, sobre o
paradeiro de Adelino Vera-Cruz Pinto, etc.. Nestes caso,
de um modo muito geral, ou nunca falam, ou se o fazem
é para sorrir e nos dizer: é a Jus ça no seu melhor. Até
Carlos Cruz já ali foi também ilibado, quando bastaria
ter explicado como eu mesmo fiz: um outro tribunal
poderia, com tudo o resto constante, ter tomado uma
outra decisão. Isto, caro leitor, é que é a democracia
portuguesa, a da nossa III República, para mais com
Portugal já membro – um entre iguais, claro – no seio da
famigerada União Europeia.

Com todo este triste espetáculo, há um receio que
hoje me assola: o de que o Conselho Superior da Mag-
istratura venha a subs tuir o juiz Carlos Alexandre no
caso Marquês, porque se assim suceder, bom, será o
cabalíssimo descrédito do nosso Sistema de Jus ça. Qual
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será o português independente que não admi rá, de
pronto, que uma absolvição de José Sócrates, em tais
condições, será consequência da subs tuição do juiz
que sempre todos reconheceram como alguém probo e
corajoso? Ninguém!

Tal como pude já escrever, até em resposta a uma
afirmação infeliz de José Sócrates, nada existe que
garanta que irá ser condenado. Mas uma coisa será não o
ser com os membros da equipa de magistrados tal como
sempre esteve, outra se tal vier a dar-se após subs tuição
do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal. Teria
sido bem mais avisado que não vesse Carlos Alexandre

do autorização para conceder aquela entrevista. Chega
a parecer men ra!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Habitação jovem: Programa Porta 65 tem aberta a
3ª Fase de candidaturas (2016-09-16 08:20)

Programa Porta 65 tem aberta a 3ª Fase de candidat-
uras que decorre no período entre as 10h do dia 20 de
setembro e as 18h do dia 07 de outubro de 2016.

Habitação jovem: Programa Porta 65 tem aberta a 3ª
Fase de candidaturas Este programa apoia o arrenda-
mento jovem de habitação para a residência permanente,
atribuindo uma percentagem de valor da renda como
subvenção mensal.

Podem candidatar-se a este Programa Jovens com
idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos, no
caso de casais de jovens, um dos elementos pode ter até
32 anos, devendo reunir como condições necessárias a

tularidade de um contrato de arrendamento e não de-
verão usufruir, cumula vamente, de qualquer subsídios
ou de outra forma de apoio público à habitação.

Também nenhum dos jovens membros do agregado
deve proprietário ou arrendatário para fins habitacionais
de outro prédio ou fracção habitacional e, de igual modo,
nenhum dos jovens membros do agregado pode ser
parente ou afim do senhorio.

A apresentação das candidaturas é feita, exclusiva-
mente, através da internet no Portal da Habitação
[1]h p://www.portaldahabitacao.pt

Para obter informações e apoio na instrução da
candidatura através do Portal da Juventude –
[2]www.juventude.gov.pt , da Linha da Juventude –
707 20 30 30, Linha do IHRU - Ins tuto da Habitação e da
Reabilitação Urbana, 707 101 112, nas Lojas Ponto JÁ, do
Ins tuto Português do Desporto e da Juventude, ou nas
instalações do IHRU em Lisboa e Porto.
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Crédito Agrícola lança 3ª Edição do Concurso de Vin-
hos (2016-09-16 14:12)

O Grupo Crédito Agrícola lança o “3º Concurso de
Vinhos” des nado a Produtores e Coopera vas de
todas as regiões vi vinícolas do país, em parceria com
a Associação dos Escanções de Portugal.
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A edição deste ano contempla não só a inscrição de
vinhos brancos e ntos e, mas também de espumantes,
produzidos em Portugal. Para cada região vi vinícola e
para as categorias “Vinho Branco”, “Vinho Tinto” e “Vinho
Espumante”, será atribuída a dis nção Tambuladeira dos
Escanções de Portugal de Ouro, Prata e Bronze.
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A 28 e 29 de Outubro terá lugar a realização das Provas
Cegas pelo Júri do Concurso no decorrer da Feira Portugal
Agro, na FIL, Parque das Nações, em Lisboa.

De sublinhar que no total das duas edições anteri-
ores o Concurso de Vinhos registou a inscrição de cerca
de 450 vinhos e premiou com Ouro, Prata e Bronze um
total de 125 vinhos brancos e ntos, oriundos das regiões
vi vinícolas dos Vinhos Verdes, Trás-os-Montes, Douro,
Beiras, Dão, Bairrada, Tejo, Lisboa, Península de Setúbal
e Alentejo.

Esta é mais uma inicia va do Grupo Crédito Agrícola
para apoiar o sector e o desenvolvimento das economias
locais, especialmente as Coopera vas e os Produtores,
promovendo e colocando à prova a qualidade dos vinhos
nacionais.

Inscrições e Regulamento do Concurso em
[2]www.creditoagricola.pt .
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Universidade Sénior de Alfândega da Fé abre portas
para mais um ano le vo (2016-09-16 14:20)

No próximo dia 19 de setembro a Universidade Sénior
de Alfândega da Fé reabre para mais um ano le vo.
De volta às aulas, alunos e professores reúnem-se num
convívio nas piscinas da A.R.A. e para este ano podem
contar com novidades.

Universidade Sénior de Alfândega da Fé abre portas para
mais um ano le vo Com mais de 150 alunos/as e 4 anos
de existência, esta Universidade Sénior preparou para o
novo ano le vo algumas novidades. Novas disciplinas e
workshops sobre diversos temas marcam este reinício
e vão ao encontro das necessidades e interesses dos
seniores que a frequentam.
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Num concelho cada vez mais envelhecido e geografica-
mente disperso, a Universidade Sénior procura combater
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o isolamento social das pessoas idosas, fornecendo uma
resposta cada vez mais próxima e por isso leva também
a Universidade às aldeias. Com a sua vertente i nerante,
a Universidade Sénior chega a cada vez mais localidades
e mais seniores, com a vidades diversas: ginás ca,
trabalhos manuais, es mulação cogni va e informá ca.

Outra novidade para este ano é a aula de Música
que levará à criação da tão desejada Tuna Sénior. Com
a disponibilização de uma professora de música e com o
apoio do município vai ser possível cons tuir um grupo
musical ao es lo das tunas académicas, representa vo
da Universidade Sénior de Alfândega da Fé.

No dia 19 de setembro, pelas 14h30, a Universidade
Sénior de Alfândega da Fé abre portas para mais um
ano le vo num convívio interins tucional. As piscinas
da A.R.A. foram o local escolhido para a abertura e, se o
tempo ajudar, ainda haverá oportunidade para dar um
mergulho.
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A Campanha (2016-09-17 07:22)

| Hélio Bernardo Lopes | Uma análise obje va e inde-
pendente à entrevista do juiz Carlos Alexandre, com
tudo o que depois tem vindo a ter lugar na nossa grande

comunicação social, mostra a existência de um po de
intervenção desta que está completamente para lá do
que, de facto, foi dito pelo juiz na referida entrevista.
Ora, nesta fase, é já perce vel que o juiz poderá vir a
ser afastado do caso Marquês, ou por decisão superior
do Conselho Superior da Magistratura, ou mesmo por
solicitação expressa sua.

Ninguém duvida de que Carlos Alexandre é um juiz
extremamente experiente, determinado, inflexível e
que, dentro da lei, não se deixa tolher pela condição
de quem possa surgir-lhe pela frente. E, ao contrário
do que tem sido propalado, esta não foi a primeira vez
em que falou à grande comunicação social. Já em certa
noite, numa procissão que estava a decorrer em Mação,
Carlos Alexandre se quedou em plena rua, falando à
repórter que o entrevistou, e onde salientou que atuava
exclusivamente à luz da lei e da sua consciência e que
não sur am efeitos quaisquer pedidos.

Não existem, por razões obje vas, quaisquer factos
nesta mais recente entrevista que jus fiquem mais que
uma chamada de atenção do Conselho Superior da Mag-
istratura a Carlos Alexandre. Por um lado, o que disse
não tem um ínfimo de influência sobre o processo. Por
outro, quem acusa é o Ministério Público, como ontem
bem referiu Ricardo Sá Fernandes. A verdade, quase com
toda a certeza, é que estão a surgir dados que apontam
para a saída de Carlos Alexandre do caso Marquês. Quem
o subs tuir, naturalmente, poderá discordar das de-
cisões do seu antecessor, tudo mudando de rumo. Uma
tragédia para a já muito má imagem do Sistema de Jus ça.

Como ontem referi, há já um bom tempo atrás, em
certa intervenção sua, José Sócrates fez a afirmação
de que sabia que ia ser condenado, o que de pronto
refutei, salientando que não exis a qualquer indício
de tal acontecimento. Basta falar com alguém amigo
e corrente, embora atento, para se perceber que tal
hipóteses esteve sempre em dúvida. A grande verdade
é que a generalidade dos portugueses não concebe
que, em Portugal, alguém do topo da pirâmide polí ca
possa ser condenado. Protesta-se, mas quando surge a
situação não se gosta. Portugal é como é.

Olhemos alguns casos. Fernando Lima, neste seu
recente livro, falará de um magistrado que terá feito
chegar a Belém informação de que o genro de Aníbal
Cavaco Silva estava a ser escutado. E já se ouviu alguma
campanha na comunicação social a exigir que se apure
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quem foi esse magistrado? Claro que não! O que surgiu
foi um silêncio quase sepulcral.

Neste agosto que passou os dois filhos do embaix-
ador do Iraque em Lisboa, deram uma violenta e perigosa
tareia no jovem português Ruben Cavaco. Bom, foi um
fantás co burburinho, até com pedidos de rapidez ao
Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque. Mas no
caso do homicídio de Rosalina Ribeiro, no Brasil, que é
coisa muito mais grave que o de Ponte de Sor, alguma
vez alguém perguntou o que quer que fosse sobre o fim
do processo no Brasil, ou simples celeridade? E a nossa
grande comunicação social? Fala nisso? Claro que não!
Um silêncio sepulcral.

Depois, o caso de Adelino Vera-Cruz Pinto. Então,
sendo procurado também pela INTERPOL, ninguém no
mundo pequeno de hoje consegue descobrir o que quer
que seja sobre o nosso concidadão? E a nossa grande
comunicação social aborda este tema do modo persis-
tente como está a fazer com declarações de lana-caprina
produzidas pelo juiz do Tribunal Central de Instrução
Criminal? E que é feito dos casos Furacão, BES/GES, BPN,
etc., etc.? Quando é que terminam? E terão condenados
a prisão efe va? Claro que ninguém acredita. E não se
acredita pela mesma razão que nunca alguém acreditou
na condenação de José Sócrates, muito para lá do que,
de facto, possa ter-se passado ou apurado. E isto tem
uma causa: o Sistema de Jus ça tem uma muito má
imagem, tomado como operando duas leituras dos
acontecimentos, a jus ça para ricos e a dos que não têm
riqueza. É a opinião, muito geral, dos portugueses.

Por tudo isto, tem de colocar-se esta pergunta: não
é verdade que Carlos Alexandre começou logo a ser
posto em causa desde o início do caso Marquês? Aos
poucos, de um modo sub-rep cio, Carlos Alexandre foi
sendo posto em causa. Simplesmente, José Sócrates
foi perdendo todos os recursos, do que a grande comu-
nicação social também se fez eco. Então e agora? Se
vier Carlos Alexandre a deixar o caso Marquês, o que irá
decidir quem o vier a subs tuir? Porque se essa decisão
for a inversa de tudo o já decidido até aqui, bom, qual
será o português que ainda con nuará a dar crédito ao
Sistema de Jus ça Português? De facto, quase ninguém.

Termino recordando Miguel Sousa Tavares, quando,
injustamente, apontava, há já muitos anos, José Narciso
da Cunha Rodrigues como o grande responsável pelo
estado da Jus ça em Portugal. A verdade é que, tantos

anos depois, já sem ele na ribalta, as coisas são como
se vão vendo. Estou, pois, muito expectante com o
que irá ser dito por Carlos Alexandre na entrevista ao
EXPRESSO, neste próximo sábado. Será que vai fechar a
campa, depois de ter a mesma sido aberta? Por tudo isto,
embora nunca tendo escrito uma frase sobre o tema, eu
sempre es va quase certo de que José Sócrates não seria
condenado.
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Menos poluição e maior mobilidade: os portugue-
ses entre os mais convencidos com os veículos do
futuro (2016-09-17 09:49)

Trajetos o mizados, mobilidade mais eficiente e inclu-
siva e redução dos impactos nega vos para o ambiente
são algumas das vantagens que as viaturas conectadas
e autónomas vão trazer às cidades. Mas estarão os
portugueses convencidos desta realidade? 84 % dos
portugueses respondem afirma vamente, um valor
acima da média europeia (75 %).

Estes dados fazem parte de um estudo do Observador
Cetelem sobre o futuro do mercado automóvel e são
agora revelados no âmbito das inicia vas da Semana
Europeia da Mobilidade, que decorre de 16 a 22 de
setembro.
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Os carros conectados são já uma realidade e os con-
dutores – e as cidades – começam a beneficiar do
desenvolvimento da tecnologia automóvel. Equipa-
dos com sistemas de navegação GPS e aplicações de
navegação em tempo real, como o CarPlay ou o An-
droid Auto, já disponibilizadas por diferentes marcas
de automóveis, os carros conectados permitem ao
automobilista o mizar o tempo de trajeto, diminuindo os
gastos do consumo e limitando as emissões poluentes. A
redução do consumo de combus vel (76 %), a o mização
do trajeto (54 %) e a preocupação com o ambiente (27
%) são critérios importantes para os portugueses no que
diz respeito à viatura conectada, ainda que a segurança
das pessoas e dos veículos seja o critério principal (78 %).

Na perspe va dos automobilistas portugueses, fun-
cionalidades atualmente comuns como o GPS ou o
computador de bordo já vieram alterar os hábitos de
deslocação, especialmente em termos de tempo de
percurso (87 %), quilómetros percorridos (76 %), número
de deslocações (49 %) e escolha do meio de transporte
(46 %).

«As expecta vas são altas rela vamente ao veículo
conectado, que passará a autónomo num futuro próximo.
A evolução da tecnologia automóvel será responsável por
algo fundamental na nossa sociedade: uma mobilidade
mais sustentável e inteligente. Menos tráfego, mais es-
paço para os peões, mais segurança e melhor ambiente.
A mudança, embora gradual, está a ser bem recebida
pelos portugueses, que são mesmo dos europeus mais
rece vos a novas formas de mobilidade, mais económi-
cas e ecológicas», afirma Diogo Lopes Pereira, diretor de
marke ng do Cetelem.

Para 84 % dos portugueses, a viatura totalmente
autónoma será uma realidade e 44 % mostram-se interes-
sados na u lização deste veículo sem condutor. Entre os
europeus, são mesmo dos mais entusiastas em relação
ao Google Car e ao Apple Car, com 61 % dos inquiridos
a referirem que estariam prontos para adquirir um dos
dois veículos.
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A Semana Europeia da Mobilidade, que se comemora de
16 a 22 de setembro, pretende sensibilizar os consumi-
dores para os bene cios de um correto planeamento e
de uma u lização racional dos transportes, defendendo
que o inves mento deve ser u lizado na melhoria dos
transportes em vez de servir para resolver os problemas
por eles causados.

As análises económicas e de marke ng, bem como
as previsões foram efetuadas em colaboração com a
empresa de estudos e consultoria BIPE (www.bipe.com).
Os inquéritos de campo ao consumidor foram conduzidos
pela TNS Sofres, durante o mês de julho de 2015, em
quinze países (África do Sul, Alemanha, Bélgica, Brasil,
China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão,
México, Polónia, Portugal, Reino Unido e Turquia). No
total, foram ques onados mais de 8.500 proprietários de
uma viatura adquirida nos úl mos cinco anos.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
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colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Alunos do 1º Ciclo receberam manuais escolares
(2016-09-17 10:02)

Na quinta foram as turmas de 1º e 3º anos que iniciaram,
esta sexta-feira juntaram-se os alunos dos restantes
dois anos do 1º Ciclo no arranque deste novo ano le vo.
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São 400 os alunos matriculados nas escolas do concelho
de Macedo de Cavaleiros e que esta sexta-feira foram

presenteados com a entrega gratuita dos manuais esco-
lares. Um apoio que a Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros atribui pelo terceiro ano consecu vo.

Neste dia, o Presidente da Câmara Municipal, Duarte
Moreno, acompanhado pelo Vereador da Educação, José
Luís Afonso, e Presidente do Agrupamento de Escolas,
Paulo Dias, visitou os alunos do Pólo 1, momento para
fazer a entrega dos manuais e desejar felicidades para o
ano le vo de 2016/2017, extensíveis aos professores e
auxiliares. “O importante é que todos possam usufruir
do bom que a escola trás. Já é uma tradição virmos fazer
a entrega dos manuais, de acordo com o compromisso
assumido pela Câmara Municipal, em fazer este gesto
e em promover este inves mento no futuro destas
crianças”, referiu o autarca.
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Este ano também o Orçamento de Estado contempla
a oferta dos manuais, mas apenas aos alunos do 1º
Ano, sendo que tanto as fichas de trabalho respe vas,
como todos os livros necessários para os restantes, como
o material de apoio para as Aulas de Enriquecimento
Curricular ou de Ingês obrigatório de 3º e 4º ano, são
atribuídos pela Câmara Municipal. É para Duarte Moreno
“um contributo para uma melhor equidade social, para
o combate ao insucesso ou abandono escolar, con-
tribuindo decisivamente para a qualificação das crianças
e consequente desenvolvimento do concelho e do país.
É um apoio importante para as famílias, mas é sobretudo
um inves mento no futuro”, considerou.

O Presidente da Câmara Municipal lembrou tam-
bém que a implementação do Programa Macedo Educar
fica alcançado com “o apoio que será também atribuído
aos alunos mais necessitados do 2º, 3º Ciclos e Ensino
Secundário, muito além do previsto na Ação Social
Escolar, a que se acrescentam naturalmente as Bolsas de
Estudo para o Ensino Superior cuja atribuição foi iniciada
o ano le vo anterior e que neste terão con nuidade”.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
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Macedo de Cavaleiros
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Bactérias são mais precisas que relógios
(2016-09-17 10:11)

Inves gadores do ITQB NOVA descobriram novos detal-
hes da esporulação bacteriana importantes para melhor
compreender a resistência a an bió cos.

Grupo Adriano Henriques Se já sabemos o que nos faz
ter neurónios, glóbulos brancos ou epiderme, apesar
de todas essas células terem exactamente os mesmos
genes, em bactérias esses mecanismos são ainda pouco
conhecidos. Perceber como funciona a formação de
esporos bacterianos é essencial para saber como podem
depois voltar à forma ac va e desencadearem infecções.
Inves gadores do Ins tuto de Tecnologia Química e
Biológica António Xavier, ITQB NOVA, publicaram na
pres giada revista cien fica PLOS Gene cs o intrincado
mecanismo responsável pela forma final de esporos na
bactéria patogénica Clostridium difficile.
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O Clostridium difficile (ou C. difficile) é uma bactéria
que persiste em infecções hospitalares. Provoca um
síndrome intes nal, cujos sintomas podem ir de diarreia
simples a complicações potencialmente mortais. Eles
têm a capacidade de disseminar e persis r em ambiente
hospitalar graças à sua capacidade para formar esporos
que resistem ao ar e também aos desinfectantes. Como
não respondem à maioria dos an bió cos disponíveis, é
urgente encontrar-se formas de conter a propagação dos
esporos e desenvolver novas terapias.

A esporulação passa pela formação de um pré-esporo
dentro de uma célula-mãe; o pré-esporo será um “con-
densado” de bacteria, com os elementos essenciais
para o seu crescimento quando encontrar condições
favoráveis. Contém o genoma e algumas proteínas essen-
ciais. A célula-mãe que o contém tem o mesmo genoma
e todo o conteúdo normal de uma célula bacteriana.

Durante o processo de formação de esporos, são
precisos centenas de genes para que tudo decorra com o
rigor e precisão necessários para garan r a sobrevivência
do esporo. Nada é deixado ao acaso, e o modo como cada
gene é posto a trabalhar em cada altura é fundamental.

Sabia-se que uma proteína, chamada sigmaK, é re-
sponsável pela formação da camada exterior do esporo,
sendo a super cie do esporo importante para a infecção.
O que os inves gadores do grupo do inves gador Adriano
Henriques agora perceberam é que o mecanismo que
controla sigmaK é muito mais complicado do que se
pensava.

A inves gadora Mónica Serrano dedicou os úl mos
meses a tentar responder à questão quais as proteínas
que regulam os genes, de que forma e em que altura. Os
resultados agora publicados na PLOS Gene cs dão-nos a
descobrir um intrincado mecanismo de relojoeiro, con-
trolado de forma muito precisa. A ac vação de sigmaK
requer a excisão de uma sequência que interrompe o
gene, pela acção de uma proteína do po recombinase.
A ac vidade da recombinase é controlada por uma outra
proteína adicional, e juntas, determinam o tempo exacto
de ac vação do sigmaK. A alteração deste controlo
temporal resulta em defeitos drás cos na estrutura da
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super cie do esporo. Com o desvendar do mecanismo
molecular, perceberam ainda que a recombinase tem a
capacidade de rar, inserir e inverter genes bacterianos,
o que abre novas possibilidades de engenharia gené ca
in vivo e in vitro.
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“Um dos aspectos mais excitantes do trabalho é que
enquanto que o controlo da excisão da sequência que
interrompe o gene sigmaK é essencial para a formação
correcta da super cie do esporo, por sua vez importante
para a interação do esporo com as células do hospedeiro
durante a infecção, sabemos agora que nalgumas es rpes
epidémicas o gene sigmaK não está interrompido. A
previsão é de que estas es rpes tenham descoberto um
modo, manipulando o tempo de ac vação da proteína
SigmaK, de gerar um esporo com uma super cie alterada,
que em certas circunstâncias pode representar um
modo de “esconder” aquilo que seria um esporo normal
do hospedeiro, facilitando assim a infecção”, segundo
Adriano Henriques.

Referência do ar go:
[3]A Recombina on Direc onality Factor Controls the
Cell Type-Specific Ac va on of σK and the Fidelity of
Spore Development in Clostridium difficileMónica Ser-
rano, Nicolas Kint, Fá ma C. Pereira, Laure Saujet, Pierre
Boudry,Bruno Dupuy, Adriano O. Henriques, Isabelle
Mar n-Verstraete

Sobre o laboratório e os inves gadores
Adriano Henriques é coordenador do Laboratório de
Desenvolvimento Microbiano do ITQB NOVA. Este lab-
oratório tem estudado os mecanismos da formação de
esporos bacterianos, que têm um papel fundamental na
persistência de bactérias no ambiente e na recorrencia e
transmissão de doenças, incluindo a bactéria patogénica
C. difficile. O grupo tem-se focado na montagem das
superficies de esporos. Mónica Serrano é Inves gadora
FCT desde 2014, e tem desenvolvido o seu trabalho
no Laboratório de Desenvolvimento Microbiano. É
co-coordenadora do projecto ONEIDA, para prevenção e
controlo de infecções bacterianas em hospitais portugue-
ses, que acaba de ser aprovado com financiamento de

2,5 milhões de euros para os próximos 3 anos.

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Seria estranho que assim não fosse (2016-09-17 10:17)

| Hélio Bernardo Lopes | Surgiu há dias, com ares de
novidade aparente, a no cia de que desde 1975 o
número de portugueses a votar em eleições legisla vas
não para de cair.

Como pude já escrever por diversas vezes, seria es-
tranho que não fosse esta a realidade comportamental
eleitoral dos portugueses. De resto, em completa
sintonia com o rapidamente crescente desaponta-
mento e desinteresse com a famigerada União Europeia
e com as terríveis consequências por dela fazermos parte.

Tive também a oportunidade de salientar que a democ-
racia nunca foi uma ideia muito esperada, ou desejada,
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pelos portugueses ao tempo de II República. Quando
nos surgiu o Movimento das Forças Armadas, e depois
a Cons tuição de 1976, os portugueses, naturalmente,
experimentaram a novidade e correram às urnas em
larga escala. A verdade, porém, é que, em poucos anos,
os portugueses se viram a ngidos pelo recurso ao mau
agoiro de terem de recorrer ao FMI. E, com o recurso
mais recente, já lá vão três...

Uns anos mais tarde, os portugueses viram-se a ngidos
por essa ideia tola de ser Portugal a rado para a União
Europeia, situação que se saldou no que se vai podendo
ver e cujo desenrolar futuro se pode facilmente prever:
um desastre social e humanitário. Além do mais, esta
presença no seio da falida União Europeia acabou
mesmo por pôr em causa o funcionamento normal da
democracia, reduzindo-a a um mero proforma, ou seja,
nada de ú l para os eleitores e portugueses.

Por tudo o que se escreve atrás, e que todos con-
hecem bem e dolorosamente, é perfeitamente natural
que os portugueses venham decrescendo no seu inter-
esse pelos atos eleitorais e na fé ao redor do valor da dita
democracia. O que teria de considerar-se estranho seria
que as coisas não fossem assim.
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Jornadas Culturais de Balsamão estão de volta no
início do próximo mês (2016-09-17 10:18)

As jornadas Culturais do Convento de Balsamão estão
de volta à região do Nordeste Transmontano entre os
dias 6 e 9 de outubro. São quatro dias para discu r e
analisar o contributo do associa vismo para a defesa
do Património Cultural.

Jornadas Culturais de Balsamão estão de volta no início
do próximo mês

Este ano a inicia va cultural, organizada consecu va-
mente há 19 anos pelo Convento de Balsamão, situado na
freguesia de Chacim, concelho de Macedo de Cavaleiros,
distribui-se ao longo do espaço transfronteiriço, estando
programadas as comunicações e intervenções temá cas
em Alcañices e no Convento de Balsamão.
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Na XIX edição serão abordados temas como o Tratado
de Alcañices, O Contrabando , o Associa visrno e a
cooperação Raiana, a Sociedade Civil, a Igreja e o Co-
munitarismo, questões relacionadas com a defesa do
património, entre muitos outros temas que por certo
despertarão o interesse a quem defende ou trabalha no
âmbito da cultura e da defesa do património cultural.

As XIX Jornada Culturais do Conveto de Balsamão,
que decorrerão entre os dias 6 e 9 de outubro, tem já
as [2]inscrições abertas para todos aqueles que nelas
pretendam par cipar.
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=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NjY0ZWU4ZWYxY2E0NTAxOQ

Desenvolvimento sustentável em debate no IPB
(2016-09-19 08:23)

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Ins tuto
Politécnico de Bragança realiza, de 22 a 23 de setembro
de 2016, o XVII Encuentro AECA – Desenvolvimento
sustentável: novos desafios para a contabilidade e a
gestão.

Desenvolvimento sustentável em debate no IPB
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A AECA (Asociación Española de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas) tem promovido a realização deste
Encontro em Portugal, desde 2002, com a colaboração
de en dades locais de âmbito técnico-profissional e
ensino superior. Estes Encontros têm como princi-
pal obje vo não só debater questões da atualidade,
mas também fomentar e difundir inves gação cien fica
que se realize nos domínios da contabilidade e da gestão.

Empresários, representantes de en dades públicas
e associa vas, consultores, técnicos, inves gadores e es-
tudantes são o já habitual público-alvo destes Encontros.

Enquanto tema central, a sustentabilidade será tratada
de múl plos ângulos por um conjunto de inves gadores,
profissionais e estudantes de pres gio internacional e
nacional.
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Geopark Terras de Cavaleiros desafia a comunidade
local a descobrir os recursos do seu território
(2016-09-19 08:31)

"Turismo para Todos - Promover a Acessibilidade
Universal" é o mote para as comemorações do "Dia
Mundial do Turismo", assinalado já no próximo dia 27
de setembro.

AGnaisses de Lagoa. Foto: Geopark Terras de Cavaleiros
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O Geopark Terras de Cavaleiros não deixa passar a data
em branco e propõe um programa turís co de meio
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dia que tem como principal obje vo o desafio de toda
a comunidade local a descobrir as imensas riquezas do
seu território e as suas incomensuráveis potencialidades,
destacando a importância do setor turís co na economia
local.

O Geopark Terras de Cavaleiros assume-se como
um des no geoturís co de excelência e reforça, assim,
a sua aposta na valorização e promoção dos aspetos
ambientais e culturais, com especial ênfase sobre o
património geológico, assentando, sempre, sobre os
princípios do turismo sustentável.

As inscrições poderão ser efetuadas através do e-
mail turismo@geoparkterrasdecavaleiros.com ou através
dos contactos 278428101 / 917859608, até ao dia 26 de
setembro.
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Jazz toca o Douro durante as vindimas
(2016-09-19 14:35)

Já está no palco do Teatro de Vila Real o [1]Fes val
Internacional Douro Jazz . A13.ª edição arrancou no
passado fim-de-semana com os espetáculos de Richard
Galliano no Museu do Douro e no Teatro de Vila Real ,
mas os concertos vão con nuar até ao próximo dia 8 de
outubro, altura em que ocorrerá o encerramento com a
Orquestra de jazz de Matosinhoo e Manuela Azevedo.

A edição deste ano traz-nos “um programa ecléc co,
com ar stas nacionais e internacionais, de reconhecido
mérito”.
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No dia 23 Setembro, pelas 21h30, atuam [3]Rodrigo
Amado & [4]Chris Corsano . Um [5]saxofonista
português e um [6]baterista americano que se têm
destacado com imenso sucesso na execução dos seus
instrumentos. Rodrigo Amado foi nomeado pela pres-

giada ‘El Intruso Interna onal Cri cs Poll’ (50 crí cos
de 18 países) como um dos cinco melhores saxofonistas
tenor em a vidade, enquanto Chris Corsano é um bater-
ista de vanguardas e da improvisação livre, tendo tocado
com nomes pres giados onde se inlui, por exemplo,
Björk.

O concerto do dia 24 de setembro é assegurado
por [7]Sérgio Carolino , o mul facetado e premiado
[8]tubista português que vem a Vila Real mostrar alguns
dos seus inúmeros projectos musicais.

[9]Filipe Raposo sinte za em três universos o tra-
balho musical que tem vindo a desenvolver no âmbito
da música tradicional, da música erudita e da música
improvisada que se impõe de forma natural em todo
o seu processo de criação musical.[10]Filipe Raposo ,
que desenvolve um intenso trabalho como compositor,
arranjador e pianista, tem colaborado com ar stas como
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José Mário Branco, Fausto, Sérgio Godinho, Amélia Muge,
Vitorino, Janita Salomé e Camané, entre muitos outros.
O seu nesta edição do Douro jazz está agendado para as
21.30 horas do dia 29 de setembro.

Da Alemanha chega-nos [11]Alexander Von Schlip-
penbach , figura central dos ambientes jazzis cos onde
corre a pura improvisação. O pianista germânico fundou
ao longo do seu percurso inúmeras bandas e trabalhou
com músicos como William Breuker ou Kenny Wheeler.
Dia 1 de outubro, pelas 21:30 horas é a altura certa
para ouvir [12]Alexander von Schlippenbach Trio , com
o baterista Paul Lovens e o saxofonista Evan Parker,
“naquele que é um dos trios de jazz mais mí cos em
ac vidade”.

Nuno Costa (Guitarra e laptop) e Óscar Graça (piano,
teclados e laptop) dão corpo ao projecto ‘[13]Filme-
Concerto ’ , uma aventura ar s ca que surge devido à
paixão pelo cinema e pela composição musical que os
dois músicos têm em comum. O convite para “[14]Filme-
Concerto ” é feito para o dia 4 de outubro, à mesma hora,
no Teatro de Vila Real.
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O dia 6 ficou guardado para a pedagogia. “O Jazz é
fixe!” reúne Fantoches, instrumentos, danças, blues e
valsas. Um espetáculo lúdico onde se aprende a cantar, a
improvisar e onde uma bateria pode ser feita de sacos de
plás co. No meio de todo o espetáculo não se admirem
se aparecer alguém a tocar saxofone com os pés.

A 13.ª edição do Fes val Internacional Douro Jazz
encerra no dia 8 de outubro com a [16]Orquestra Jazz de
Matosinhos e [17]Manuela Azevedo . O concerto, mar-
cado para as 21:30 horas, leva-nos a um ambiente pop,
sendo a sua principal protagonista Manuela Azevedo,
conhecida pela brilhante carreira como vocalista dos Clã.
O repertório reúne escolhas da cantora, que percorrem
alguns dos caminhos do cancioneiro norte-americano,
francês, da música popular do Brasil e até dos próprios
Clã.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.youtube.com/embed/2qjwPQloy1I?&rel=0&aut
oplay=1
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. http://rodrigoamado.com/News.html
4. http://cor-sano.com/
5. http://player.vimeo.com/video/70613203?&rel=0&autop
lay=1
6. http://www.youtube.com/embed/CfPTBGLkbzM?&rel=0&aut
oplay=1
7. https://gulbenkian.pt/musica/biography/sergio-caro
lino/
8. http://www.youtube.com/embed/lIpF1sIGxGM?&rel=0&aut
oplay=1
9. https://filiperaposo.com/about/
10. http://www.youtube.com/embed/GAfCCBTwXtM?&rel=0&a
utoplay=1
11. http://www.avschlippenbach.com/
12. http://www.youtube.com/embed/Pwkuoz75Zmw?&rel=0&a
utoplay=1
13. http://www.nunocostamusic.com/filme_concerto/
14. http://www.youtube.com/embed/oJG4yAQywgY?&rel=0&a
utoplay=1
15. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
16. http://www.ojm.pt/pt/orquestra/bio/
17. https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuela_Azevedo

Extremos (2016-09-20 07:38)
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| Hélio Bernardo Lopes | Todos os portugueses aten-
tos sabem bem que a sociedade portuguesa é uma
sociedade de extremos. Sendo isto uma realidade, os
seus efeitos podem bem tornar-se deveras malignos se
tal caraterís ca se manifestar em domínios essenciais,
como os do funcionamento dos Sistemas Polí co e de
Jus ça.

Ora, uma destas manifestações picas de uma so-
ciedade de extremos é o que se prende com os casos
que envolveram dois concidadãos nossos: Ruben Cavaco
e Rosalina Ribeiro. O primeiro por via de uma rixa com
dois jovens iraquianos, de que resultou o estado grave do
português, e a segunda por via do seu homicídio no Brasil.

Acontece que este caso dura há anos, sem que as
mais diversas autoridades portuguesas alguma vez se
tenham preocupado com a necessidade de que tenha
lugar a celeridade processual do mesmo. A grande comu-
nicação social, naturalmente e como é seu hábito, nunca
mais ques onou quem quer que fosse sobre o ponto que
se encontra o homicídio de uma cidadã portuguesa.

Em contrapar da, sobre o caso do jovem Ruben
Cavaco, que não se cons tuiu num homicídio, de pronto
se construiu um fantás co alarido social, com as nossas
autoridades a logo solicitarem celeridade na resposta
das suas congéneres iraquianas. Dois casos muito
dis ntos, mas que mostram o modo extremo que situa
o tratamento das duas situações. Imagine o leitor que
o Governo do Iraque se determine a levar o mesmo
tempo que as autoridades judiciárias do Brasil. Consegue
imaginar o que surgiria, dia após dia, na nossa grande
comunicação social? Furacão? Qual furacão, muito mais
e imensamente pior!!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Os microrganismos do Parque Nacional da Goron-
gosa (2016-09-20 08:29)

Inves gadores portugueses realizam estudo pioneiro
para o processo de conservação e restauração do
Parque Nacional da Gorongosa.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/Gorongosa.html

Pela primeira vez, uma [2]equipa internacional de cien s-
tas liderada por Susana Rodríguez-Echeverría, do Centro
de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), iden ficou
e quan ficou a diversidade de microrganismos do solo
presentes nas diferentes paisagens do Parque Nacional
da Gorongosa (PNG), em Moçambique, considerado um
dos lugares de maior biodiversidade de África.
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[4]Este estudo , financiado pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia (FCT), é um contributo importante para o
processo em curso de conservação florestal e restauração
do PNG. Desde logo, explica Susana Rodríguez-Echeverría,
«porque até agora não havia qualquer informação sobre
as comunidades de fungos micorrízicos presentes no
parque, informação esta que é fundamental para ajudar
na gestão eficaz dos ecossistemas no seu todo».

Os fungos micorrízicos são fungos que têm uma as-
sociação mutualista com as raízes, isto é, criam uma
relação vantajosa para ambas as partes, fornecendo nu-
trientes para o crescimento das plantas e protegendo-as,
por exemplo, de pragas.

Estes fungos estão, portanto, na base do funciona-
mento de qualquer ecossistema terrestre. Ajudam ao
estabelecimento e crescimento das plantas e à produção
de sementes que são fundamentais para a manutenção
e regeneração da vegetação.

Ao longo dos úl mos três anos, os inves gadores
recolheram e analisaram amostras do solo dos diferentes

pos de paisagens mais representa vas do PNG, entre
as quais pradaria, savana e florestas densas, tendo
concluído que existe uma alta diversidade de fungos
micorrízicos no solo e que, ao contrário do que a co-
munidade cien fica pensava, cada paisagem tem uma
comunidade de fungos própria, sendo que a diversidade
de microrganismos nas florestas é muito maior que na
pradaria ou savana.
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Isto significa que, defende Susana Rodríguez-Echeverría,
«por um lado, a destruição dos ecossistemas naturais
pela pressão humana, nomeadamente da agricultura,
irá ter um impacto muito forte na diversidade do solo
e na regeneração da vegetação do PNG». Por outro
lado, «esta informação reforça a necessidade de manter
uma paisagem complexa que contenha mais diversidade,
sendo portanto mais resiliente para que o sistema não
entre em falência».

«A informação ob da no nosso estudo é mais uma

importante peça para o complexo puzzle da biodiversi-
dade do PNG, contribuindo para uma gestão informada e
esclarecida por forma a garan r a sustentabilidade global
dos ecossistemas do Parque», conclui a inves gadora da
FCTUC.

[6]O estudo , publicado na New Phytologist, revista
cien fica da área da ecologia em ciências vegetais, [7]doi:
10.1111/nph.14122 , abre caminho para perceber como
se relacionam as diferentes comunidades de fungos
micorrízicos e os fatores que afetam a sua distribuição
e diversidade no “mosaico” de paisagens do Parque
Nacional da Gorongosa. A equipa pretende ainda estudar
as 22 novas espécies de fungos descobertas ao longo do
trabalho.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/G
orongosa.html
2. http://www.youtube.com/embed/BE6h0UWwgOI%20?&rel=0&
autoplay=1
3. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
4. http://www.youtube.com/embed/cPAUwpr7h4I?&rel=0&aut
oplay=1
5. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
6. http://dx.doi.org/10.1111/nph.14122
7. http://dx.doi.org/10.1111/nph.14122
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Projeto de autoconsumo com baterias em ex-
ploração agrícola de Carrazeda de Ansiães
(2016-09-20 08:48)

A Sunenergy, empresa especializada em soluções de
energias renováveis e da implementação de sistemas
energé cos limpos e eficientes para clima zação,
produção de água quente e geração de eletricidade,
finalizou mais um projeto em modelo de UPAC (Unidade
de Produção em Autoconsumo), numa exploração
agrícola de mir los, na aldeia de Linhares, concelho de
Carrazeda de Ansiães.

Sunenergy instala projeto de autoconsumo com baterias
em exploração agrícola de Carrazeda de Ansiães Este novo
projeto da Sunenergy, constou da instalação inovadora
e alterna va de uma Unidade de Produção em autocon-
sumo e bombagem solar em furo de água na Casa da Re-
gada, que também incluiu a instalação de 18 painéis so-
lares de 250W,
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12 baterias para acumulação de energia, gerador, bomba
de furo para rega e reservatório com capacidade para
armazenar 323 m³ de água.

Tendo sido inviável economicamente fazer um ra-
mal para o fornecimento de energia elétrica, o jovem
promotor deste pequeno empreendimento agrícola

optou pela instalação painéis solares, que alimentam
os equipamentos elétricos da exploração, incluindo a
bomba da água. Quando produzem mais energia do que
a necessária, carregam as baterias para que a energia
seja usada em período noturno. Para alturas sem sol,
par cularmente no inverno, foi instalado um gerador.

A Casa da Regada é uma exploração agrícola de mir los
com 3 Hectares, de um jovem agricultor que realiza
a sua exploração baseado em conceito de eficiência
energé ca e sustentabilidade dos gastos produ vos.
Trata-se de um exemplo inovador na u lização de novas
alterna vas energé cas em explorações agrícolas da
região do Nordeste Transmontano.

“Esta solução acaba por ser uma solução integrada
oferecida pela Sunenergy que permite fazer chegar a
energia elétrica a locais remotos, como é o caso desta
exploração agrícola, onde de outra forma seria impossível
fazê-lo.” Diz Raúl Santos, Diretor da Sunenergy.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
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Minas de Murçós têm documentário histórico
(2016-09-20 11:16)

Foi apresentado recentemente um documentário sobre
as Minas de Murçós. O obje vo é retratar o período
de exploração de minério que ocorreu em meados do
século passado, de forma massiva, naquela localidade
do concelho de Macedo de Cavaleiros.

"[1]Minas de Murçós – As estórias das suas gentes " é
o tulo do documentário que procura retratar o modo
de vida dos habitantes de Múrços no século passado,
em especial no período de exploração do minério. A
apresentação, que decorreu a 13 de agosto e contou
com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Macedo de Cavaleiros, Duarte Moreno, do Presidente e
Tesoureira da União de Freguesias local, David Mar ns e
Natália Carrazedo.
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A apresentação deste documentário foi o culminar de um
projeto desenvolvido pelo Geopark Terras de Cavaleiros
em parceria com a Universidade de Trás-Os-Montes e
Alto Douro e o ines mável contributo de muitos dos
habitantes desta aldeia do concelho de Macedo de Cav-
aleiros, que relataram, na primeira pessoa, as vivências
do trabalho naquele Complexo Mineiro.

Foram cerca de 2 anos de um trabalho de pesquisa

intenso por parte dos técnicos envolvidos, assim como
de uma imensa dedicação daqueles que se predis-
puseram a par lhar as suas memórias e vivências sobre
aquele lugar que um dia fora a maior fonte de rendimento
para muitas famílias desta aldeia.

Conteúdo fornecido por Geopark Terras de Cavaleiros

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.youtube.com/embed/HySkRAeKaNs?&rel=0&aut
oplay=1
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Uma desastrosa herança (2016-09-21 10:19)

De um modo muito geral, mormente em Portugal,
a memória é muito curta. Uma consequência – e
também causa – de sempre terem sido os portugueses
muito desinteressados da democracia. Acabam, por
isso mesmo, por se tornarem muito individualistas,
egoístas e invejosos, o que torna muito di cil conseguir
uma governação capaz e que permita que Portugal se
desenvolva de um modo autossustentado.

Ao mesmo tempo, veem em tudo o que nos é exte-
rior e próprio dos que alumiam duas vezes o grande
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exemplo a seguir, mas como se, ins tuindo oficialmente
tais condições, as mesmas logo por aqui ficassem. O
excelente clima produz algum apagamento destas reali-
dades. A uma primeira vista, olhados de fora, parecemos
diferentes e excelentes.

Introduzi estas considerações para ir ao encontro da des-
façatez da Direita atual, que atua como se tudo o que fez
não vesse determinado as mais graves consequências
para a grande maioria dos portugueses. Sabe-se agora
que a polí ca da anterior Maioria-Governo-Presidente
colocou mais de um terço da nossa população na pobreza.
Para lá de ter quase anulado o significado da democracia,
ao mesmo tempo que, sem pestanejar, subordinava a
soberania portuguesa aos ditames da Alemanha que hoje
ainda comanda a famigerada União Europeia. Para já não
referir a venda a pataco de grande parte do património
nacional, bem como o alheamento completo em face dos
desastres do GES/BES e do BANIF. Uma catástrofe múl -
pla e com um grau de mul plicidade mui ssimo elevado.

Uma das estruturas que foram a ngidas pela desas-
trosa polí ca da anterior Maioria-Governo-Presidente foi
a Polícia Judiciária e, de um modo mais geral, o próprio
Sistema de Jus ça. Ainda há dias o soubemos pelo
juiz Carlos Alexandre, na entrevista que concedeu ao
EXPRESSO.

O setor da Educação foi deixado num estado des-
graçado, tanto nos meios quanto na funcionalidade. E
em todos os graus de ensino. De modo que o surgimento
do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, com
a sua mui qualificada equipa ministerial, criou um terrível
engulho naquela franja da grande burguesia que nunca
conseguiu aceitar de bom grado o acesso da generalidade
dos nossos jovens ao ensino e ao saber.

No domínio da Saúde a realidade conseguiu ser ainda
pior, sobrando-me hoje a dúvida sobre se o atual Governo
conseguirá, de facto, inverter a situação de autên ca
pré-destruição criada. Muito sinceramente, não creio
neste devir. De resto, de pronto dei toda a razão à crí ca
de António Arnaut, há dias, a cuja luz o Serviço Nacional
de Saúde, fruto do acesso dos privados à Saúde, acabará
por ser reduzido a (quase) nada. Uma evidência para
a qual não se vê da parte dos que realmente mandam
em Portugal, nem do Presidente da República, nem do
Governo, a determinação de inverter uma tal situação.

Por fim, a eterna e tão desejada Segurança Social,

contra a qual aí nos surgiram outra vez os mandantes do
pesadelo que dá pelo nome de União Europeia. Querem
estes mandantes que o atual Governo prossiga com as
(ditas) reformas da anterior Maioria-Governo-Presidente,
ou seja, com os cortes sem parar nas reformas e nas
pensões. De preferência priva zando todo o sistema.

Trata-se, como bem se sabe, de uma desastrosa
herança, a que se poderiam juntar os casos da ASAE, das
Forças Armadas, etc.. A verdade é que, sem espanto
para os mais atentos e materialmente desinteressados,
a Direita de hoje defende a maravilha que perseverou
em destruir! Uma fantás ca desfaçatez, só possível por
serem os portugueses aquele po de gente com uma
cur ssima memória e extremamente desinteressados
da vida pública. Pessoas para quem tudo está bem.
Infelizmente, este po de a tudes tem um preço, mas
que a nge todos...
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Postos de Turismos de Portugal e Espanha vão
encontrar-se em Bragança (2016-09-21 12:53)

Bragança recebe no Dia Mundial do Turismo, que se
assinala no próximo dia 27 de setembro, mais de 21
responsáveis postos de turismo de Portugal e Espanha.
O convite foi endereçado pelo município numa estraté-
gia de promoção dos recursos e potencialidades deste
território.

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Turismo,
que se assinala no dia 27 de setembro, 21 responsáveis
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por postos de turismo de Portugal e Espanha vão
encontrar-se em Bragança, aproveitando para visitar
alguns locais de interesse turís co.
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Este será um encontro informal no qual se pretende
mostrar as potencialidades deste território, conhecer,
aprofundar e reforçar os laços entre todos, incremen-
tando as possibilidades de promoção turís ca e o
aumento do número de visitantes em Bragança.

Está já confirmada a par cipação dos responsáveis
dos postos de turismo de Zamora (Ayuntamiento e
Diputación), Puebla de Sanabria, Fermoselhe, Centro do
Lobo Ibérico da Sanabria, Casa do Parque da Sanabria,
Verin, Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo,
Vimioso, Mirandela e Mogadouro.
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A vidade estelar pode simular desalinhamento de
exoplanetas (2016-09-21 13:03)

Simulações efetuadas por inves gadores do Ins tuto
de Astro sica e Ciências do Espaço revelaram que
a a vidade estelar pode influenciar a mediação da
inclinação das órbitas de exoplanetas.

Imagem ar s ca de um exoplaneta a trânsitar a sua
estrela-mãe, com trajetória que o leva a ocultar uma
mancha da estrela. A ocultação de regiões a vas nas
estrelas durante um trânsito planetário, podem levar a
es ma vas incorretas das caracterís cas de exoplanetas.
Esta foi a conclusão das simulações efetuadas por uma
equipa de astrónomos, do Ins tuto de Astro sica e Ciên-
cias do Espaço ([1]IA ) e do [2]Ins tuto de Astro sica da
Universidade Georg-August , na Alemanha, que publicou
os resultados na revista [3]Astronomy & Astrophysics .
Mais precisamente, a equipa é assim cons tuída: M. Os-
hagh (Ins tut für Astrophysik, Georg-August-Universität /
Ins tuto de Astro sica e Ciências do Espaço), S. Dreizler
(Ins tut für Astrophysik, Georg-August-Universität), N. C.
Santos (Ins tuto de Astro sica e Ciências do Espaço e Dep.
de Física e Astronomia da Faculdade de Ciências, Univer-
sidade do Porto), P. Figueira (Ins tuto de Astro sica e
Ciências do Espaço, Universidade do Porto) e A. Reiners
(Ins tut für Astrophysik, Georg-August-Universität).
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As simulações, que recorreram ao efeito Rossiter-
Mclaughlin (RM), mediram a inclinação das órbitas dos
exoplanetas, um parâmetro que permite determinar
informação crucial acerca da formação planetária, pro-
cessos de evolução e até ajuda a dis nguir entre os
diferentes modelos de migração dos planetas.

Mahmoudreza Oshagh, que atualmente a trabalhar
no Ins tuto de Astro sica da Universidade Georg-August,
mas que desenvolveu o trabalho deste ar go enquanto
bolseiro de pós-graduação no IA, comenta: “Os nossos
resultados mostram que os exoplanetas com órbitas
alinhadas são os que mais facilmente podem ser mal
iden ficados como estando desalinhados devido à
a vidade estelar. O nosso estudo pode inclusive fornecer
explicações para alguns casos com resultados contra-
ditórios, como por exemplo o exoplaneta WASP-19b”.

Este estudo mostra que o erro nas es ma vas da
inclinação das órbitas dos exoplanetas pode chegar até

951

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


aos 30 graus, em especial para planetas pequenos que
transitem perfeitamente alinhados e de perfil.

As simulações mostraram ainda que observações no
infravermelho próximo são menos afetadas pela a vi-
dade estelar. “Este resultado indica que as observações
do efeito RM devem fazer parte dos obje vos dos futuros
espectrógrafos que irão observar no infravermelho próx-
imo, como é o caso do [5]SPIRou ,[6] NIRPS , nos quais os
inves gadores do AI estão fortemente envolvidos.”

Nuno Cardoso Santos (IA e [7]Universidade do Porto )
comenta ainda: “Este estudo é muito importante para a
análise de alta precisão de dados provenientes da nova
geração de instrumentos, que inclui o espectrógrafo de
alta resolução [8]ESPRESSO , a ser instalado no [9]VLT ,
do [10]ESO .” A equipa do IA encontra-se neste momento
no VLT (Observatório do Paranal, Chile), a instalar uma
parte deste instrumento.

Ins tuto de Astro sica e Ciências do Espaço

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.iastro.pt/
2. http://www.uni-goettingen.de/en/203293.html
3. http://www.aanda.org/
4. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
5. http://spirou.irap.omp.eu/
6. http://nccr-planets.ch/nirps-red-arm-harps/
7. http://www.up.pt/
8. https://obswww.unige.ch/wordpress/espresso/
9. http://www.eso.org/public/portugal/teles-instr/para
nal/
10. http://www.eso.org/public/portugal/teles-instr/pa
ranal/

Torre de Moncorvo adere à inicia va ENO Tree
Plan ng Day (2016-09-21 13:16)

No próximo dia 21 de Setembro a Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo associa-se às inicia vas ENO Tree
Plan ng Portugal e “Movimento O2”, promovidas pela
Miss Queen Portugal.

Para o efeito, o Município de Torre de Moncorvo convi-
dou os alunos do Agrupamento de Escolas de Torre de
Moncorvo para procederem à plantação de 21 árvores,
nomeadamente amendoeiras e oliveiras, junto da Rua
Armando Mar ns Janeira.
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O Programa ENO conta com a par cipação de 150 países,
sendo reconhecido pela plantação de 20 milhões de
árvores em todo o mundo. O “Movimento O2” tem como
obje vo encontrar municípios aderentes à plantação das
referidas árvores.

A Organização Miss Queen Portugal desenvolve di-
versas causas solidárias, tendo como principal legado
a proteção ambiental e na sua “Miss Earth Portugal” a
principal embaixadora.
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Movimento MAIS propõe avaliação da agregação
de freguesias do Concelho de Alijó (2016-09-21 13:39)

Na úl ma reunião da Câmara Municipal de Alijó, foi
levantada a questão da reorganização administra va
implementada em 2013 e que levou à ex nção de cinco
Juntas de Freguesia neste concelho.

Aldeia dde Vale de Mendiz, uma das freguesias ex ntas
com a reorganização administra va de 2013 Miguel Ro-
drigues, vereador eleito pelo Movimento MAIS, propôs
que o execu vo camarário encetasse uma avaliação
concelhia do impacto da reorganização administra va
junto das freguesias que se agregaram.
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Esta proposta surgiu na sequência do anúncio, pelo
Governo, da criação de um grupo de trabalho reunindo
representantes do Governo, da Associação Nacional de
Municípios e da Associação Nacional de Freguesias, para
análise desta matéria.

Na jus ficação da sua proposta, referiu o vereador
que “não sabemos, nesta fase, o que irá resultar dessa
avaliação, que sempre exigirá uma mudança da Lei atual-
mente em vigor. Ainda assim, o Município de Alijó não
deveria colocar-se de fora deste processo, fazendo desde
já o seu trabalho de casa para quando esta questão for
despoletada, realizando a sua própria avaliação concelhia
sobre o estado atual das freguesias agregadas e quais as
correções a introduzir no modelo que está atualmente
em vigor.”
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Foi assim proposto que o execu vo camarário, per-
manente e não permanente, “promova com a maior
brevidade possível um encontro com os autarcas das
freguesias agregadas, aberto aos eleitos das Juntas e
Assembleias de Freguesia, para, em primeira linha, serem
ouvidos sobre o estado atual das suas freguesias”.

O vereador do MAIS salientou que sempre foi crí co
deste processo de ex nção em massa de Juntas de
Freguesia (1200 em todo o país), o qual revelou “ignorân-
cia face às realidades locais e foi totalmente incapaz
de alcançar os obje vos que eram apresentados com
esta «reforma», pois nem as populações estão melhor
servidas, nem assumiram relevância quaisquer eventuais
poupanças na despesa pública”.

No concelho de Alijó, em 2013, foram ex ntas 5 Juntas
de Freguesia, sendo criadas as Uniões das Freguesias de
Carlão e Amieiro, Castedo e Cotas, Pópulo e Ribalonga e
de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas.
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Centro Interpreta vo do Vale do Tua foi hoje adju-
dicado em Vila Flor (2016-09-21 14:16)

Procedeu-se já, na Câmara Municipal de Vila Flor, à
assinatura do contrato de adjudicação e do auto de
consignação da obra de construção do Centro Interpre-
ta vo do Vale do Tua (CIVT).

O novo equipamento cultural situa-se na estação de
caminho de ferro de Foz Tua, concelho de Carrazeda
de Ansiães, e resulta de uma medida de compensação
da EDP para o território, decorrente da construção do
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua.
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O Centro Interpreta vo do Vale do Tua vai ocupar um
an go armazém desta estação ferroviária da linha do
Douro, onde passará a funcionar uma exposição perma-
nente com o obje vo de documentar o território que
integra todo o vale do Tua.

Numa fase posterior, o CIVT vai ficar a ser gerido
pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães , que
assumirá a gestão operacional e exploração do CIVT.

Este equipamento, que representa um inves mento
total de cerca de 2 milhões de euros, é promovido

pela Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do
Tua (ADRVT) e tem o apoio, desde o início, da Direção
Regional de Cultura do Norte.

O CIVT será o espaço de excelência para a preser-
vação da memória do Vale do Tua, consagrando a Linha
Ferroviária do Tua e promovendo a história deste ter-
ritório, a sua importância económica, social e cultural.
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Novos extremos (2016-09-22 07:58)

| Hélio Bernardo Lopes | Como há dias referi, nós
vivemos numa sociedade de extremos. Dei, então, os
exemplos da agressão a Ruben Cavaco e do homicídio
de Rosalina Ribeiro, o primeiro fortemente badalado
e recebendo exigências de celeridade, o segundo com-
pletamente esquecido. A verdade é que estes casos
surgem-nos a cada dia que chega. Hoje, exponho aqui
dois casos deste po, surgidos nos dias mais recentes.

O primeiro é o que se refere ao juiz Carlos Alexandre,
sobre cujas declarações se fez um eco verdadeiramente
notável e singular. Estando de um lado um juiz probo e
que segue em frente com os casos que tem em mãos,
e do outro os que envolvem concidadãos com funções
nunca até hoje tocadas, o juiz passou logo a ser o mau
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da fita. Um homem a abater. No ciário após no ciário,
foi-se desenvolvendo uma campanha que deverá ser
única – ou perto disso – no mundo.

Em contrapar da, surgiu a no cia de que José An-
tónio Saraiva iria publicar, com lançamento já para este
mês, um livro com a exposição de alegados aspetos
ligados à vida ín ma de concidadãos nossos. E também
que tal obra iria ser apresentada por Pedro Passos Coelho.

É verdade que teve lugar um ligeiro barulhinho, mas
incomensuravelmente menor que o que teve lugar ao
redor das entrevistas do juiz Carlos Alexandre. E mostrou
a fantás ca desfaçatez de Pedro Passos Coelho, porque
alegando que a obra não é sua e que desconhecia o seu
teor, nha dado a sua palavra, pelo que não queria agora
dar o dito por não dito.

Como já é usual, sendo de gente da Direita, logo o
barulho se foi, ao mesmo tempo que o surgido ao redor
do juiz se mantém, embora a um nível que parece
decrescer. Num certo sen do, até se compreende esta
realidade, porque no caso do juiz a ação das autoridades
judiciárias pode chegar a qualquer momento, ao passo
que com o livro de José António Saraiva uma outra obra
do po pode vir a a ngir outros concidadãos nossos...
Portanto, o melhor ainda é estar caladinho e assobiar
para o lado...

Mas o grande espanto de tudo isto está em Pedro
Passos Coelho. E se ele soubesse agora que o livro fazia
referências, por exemplo, a seu pai, ou a um o, ou à sua
primeira mulher? Ou a Francisco Sá Carneiro ou Francisco
Balsemão? Ou a Aníbal Cavaco Silva? Iria con nuar a
determinar-se a apresentá-lo, só por ter já dado a sua
palavra? Bom, se assim fosse, teríamos de considerá-lo
um idiota, ou logo pensar como, por brincadeira, o fez
Luís Pedro Nunes em O EIXO DO MAL da madrugada do
passado domingo.

Por fim, a conclusão: o leitor tem aqui dois casos,
um de alguém probo e competente, outro de um polí co
que se presta a uma tarefa deste po. Bom, caro leitor,
mesmo que desinteressado da vida pública, se acaso
vier a ler este meu texto, certamente aquiescerá em
que lhe compete comparar e rar as mais que evidentes
conclusões: o que poderá estar por detrás destes dois

pos de reação da nossa grande comunicação social?
E sabe que mais? O passado já não se pode apagar,
podendo mesmo surgir com men ras e cabalíssimas

invenções. Ou seja: temos a democracia.
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Calem as bocas, as que querem cantar, com beijos
(2016-09-22 08:01)

| Tânia Rei | Palavras ditas, assim, a seco, nunca terão
o mesmo efeito das palavras que são ditas sobre uma
banda sonora.

A música tem o dom de intensificar qualquer palavra,
qualquer conversa, qualquer beijo ou abraço, mesmo
que ela toque apenas dentro da nossa cabeça.

Um dia, no meio de um jantar, e com uma música
român ca de fundo, que acompanhava o videoclip na
televisão, disseram-me que era perfeitamente plausível,
ali, um pedido de casamento naquelas circunstâncias. A
música acabou, a magia desfez-se, e nunca ninguém me
pediu em casamento, felizmente.

A culpa foi da música. Qual drama cinematográfico.
A música, que fizemos nascer para nos melhorar, para
aprimorar momentos.

Nunca hei-de entender quem não gosta de música,
em especial os que não gostam de boa música. Mas,
em boa verdade, é melhor gostar de música rasca do
que não gostar de nenhuma. Porque cantar, ainda que
mal e aos gritos no carro, como se es véssemos a ser
esfaqueados por um assassino invisível, sentado no
bando do passageiro, é revigorante.

Escrevo hoje sobre música, porque chegou o Out-
ono, e lembrei-me de uma balada de que gosto, ainda
que seja uma espécie de guilty pleasure. Tem tantos anos
como eu, a Wicked Game, do Chris Isaak. E é perfeita
para quase tudo.
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Principalmente para recomeços. Ou melhor, para
novos começos, sem o “re”, que dá a ideia penosa de
“mais do mesmo”.

“Se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos
salve da vida”, escreveu o incomensurável Pablo Neruda.

Se nada nos salva de gostar de alguém, pelo menos
que a música ajude a calar nos sininhos dentro das
nossas cabeças, digo eu. Que se calem as bocas que
querem cantar aos gritos, no carro, na rua, em casa…
E que se calem com um beijo, o beijo, aquele que
desejamos, aquele que nos faz ouvir música em qualquer
lugar, sem que sintamos que está na hora de consultar
um psiquiatra.
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Vai ser apresentado o nº 6 da Revista CEPIHS
(2016-09-22 08:14)

A Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo recebe
no próximo dia 24 de Setembro, pelas 15h00, a apre-
sentação da Revista Centro de Estudos e Promoção da
Inves gação Histórica e Social - CEPIHS.

A revista, que vai na sua sexta edição, é composta por
660 páginas consagradas à Misericórdia.

Este número conta com a par cipação de vários au-
tores, entre eles Adília Fernandes, Adriano Vasco
Rodrigues,
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Alexandra Esteves, Ana Carqueja Rodrigues, Ana Celeste
Glória, Ana Leonor Pereira, Ana Maria Rodrigues, Ana
Sofia de Arede Cano, Aniceto Afonso, António Pimenta de
Castro, Bernardo Reis, Bruno M. Magalhães, Carlos Sam-
bade, Cris ana Madureira, Elisa Dias, Filipe Pinheiro de
Campos, Francisco Ribeiro da Silva, Helena da Silva, João
Nisa, João Rui Pita, José Luís Lima Garcia, José Mário Leite,
José Ricardo, Júlio Filipe Seixas da Rocha, Luís Alexan-
dre Rodrigues, Manuel Correia, Manuela Machado, Maria
Marta Lobo de Araújo, Maria Norberta Amorim, Montser-
rat Carro Rodríguez, Norberto Ferraz, Odete Paiva, Paula
Sofia Costa Fernandes, Raul Berenguel, Tânia Falcão, Vic-
toria Bell.
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Equinócio de Outono: quando a noite e o dia se en-
contram (2016-09-22 08:20)

O Equinócio de Outono deste ano ocorre nesta quinta-
feira, pelas 15h21 (hora con nental). Este dia é mais
conhecido por marcar o início da estação do ano do
que, propriamente, pelo fenómeno astronómico que a
jus fica.
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Na realidade, esse fenómeno passa completamente
desapercebido já que pouco ou nada tem de espectac-
ular, quando comparado com um eclipse do Sol ou da
Lua, um trânsito planetário ou uma passagem de um
cometa. A esta data associamos o início das agruras do
tempo. Tal como diz Almeida Garre nas suas viagens “…
e mandava aquela solitária e remota cela do convento
uns ecos surdos, como os do mar ao longe quando se
re ra da praia no murmurar melancólico que precede
uma temporal de equinócio.”
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Mas porque temos, afinal, equinócios? O movimento da
Terra em torno do Sol “desenha” uma órbita (a Eclíp ca)
que é inclinada rela vamente ao Equador Terrestre. Diga-
se desde já que é por esta razão que os globos didác cos
usados nas escolas são, frequentemente, construídos
tendo o eixo de rotação inclinado rela vamente à ver cal
(a esta inclinação dá-se o nome de Obliquidade da
Eclíp ca e o respec vo ângulo tem o valor de 23,5 graus).
Acontece que o Equador Terrestre intersecta a Eclíp ca
duas vezes por ano: em Março, originando o Equinócio
da Primavera, e em Setembro, dando lugar ao Equinócio
de Outono. Estes dias marcam, respec vamente, o início
das estações do ano e a duração do dia é igual à da noite:
12 horas de Sol e 12 horas sem ele. Esta constatação
milenar está na origem da própria palavra “Equinócio”
que vem do la m aequinoc um: aequus (igual) e nox

(noite).

Decorre do que a cima se diz, que o início das es-
tações do ano têm a sua causa na inclinação do eixo de
rotação da Terra e não (como vulgarmente se pensa) com
o facto de a Terra não estar sempre à mesma distância
do Sol. É uma realidade que a distância entre a Terra e
o Sol varia, pelo facto da órbita terrestre ser uma elipse
(tal como descobriu Johannes Kepler em 1610) mas este
facto não jus fica, por si só, o aparecimento das estações,
embora tenha um efeito na sua duração: o Verão demora
94 dias e o Inverno apenas 89.
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Outro aspecto, curioso relacionado com o equinócio de
Outono, é o facto de não ocorrer sempre à mesma hora e
dia de Setembro: no ano de 2008 ocorreu no dia 22 pelas
16h44; em 2009 foi também no dia 22 mas às 22h18;
em contrapar da, no ano de 2010 foi no dia 23 pelas
4h09. A razão principal para esta diferença (que é de
aproximadamente 6h entre anos consecu vos) decorre
do facto do ano não ter exactamente 365 dias, mas 365
dias mais 6h. A compensação desta diferença, como se
sabe, só é feita de 4 em 4 anos (com a introdução do
ano bissexto). Porém, a Terra nada sabe destes ar cios
humanos pelo que con nua o seu perene movimento em
torno do Sol, de acordo com a sua própria “vontade”. E
quanto a nós, fica a certeza que, depois de quinta-feira, a
Noite vai ganhando ao Dia … até que venha a Primavera

João Fernandes

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Associação LEQUE venceu prémio de voluntariado
jovem (2016-09-22 09:57)

A Fundação Montepio realizou no passado dia 20 de
setembro a cerimónia de entrega do Prémio Voluntari-
ado Jovem Montepio 2016, da qual saiu vencedora a
LEQUE - Associação de Pais e Amigos de Pessoas com
Necessidades Especiais, dis nguida com um prémio
monetário no valor de €5 000.

Associação LEQUE venceu prémio de voluntariado jovem
A LEQUE, que opera em Alfândega da Fé, Distrito de Bra-
gança, tem por missão promover e melhorar a qualidade
de vida e o bem-estar sico e emocional de pessoas com
necessidades especiais e suas famílias, contribuindo para
a sua inclusão social.
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Nesta VI edição do Prémio Voluntariado Jovem Montepio,
e pela qualidade e capacidade de concre zação dos
projetos apresentados, o júri – cons tuído por António
Tomás Correia, Presidente da Fundação Montepio; José

Antunes Fernandes, do Alto Comissariado para as Mi-
grações; Susana Queiroga, da Confederação Portuguesa
do Voluntariado; João Pedro Tavares, Presidente da Junior
Achievement Portugal e Ana Monteiro, do GRACE (Grupo
de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial) – determi-
nou, ainda, atribuir duas menções honrosas e um prémio
monetário no valor de €1 500 aos finalistas JMOVE –
Associação Juvenil de São Mar nho (Guarda) e Centro
Social Cultural e Recrea vo do Bairro da Esperança (Beja).

Foram igualmente atribuídos dois prémios de par c-
ipação, no valor de €1 000, aos projetos apresentados
por Alentejo de Excelência – Associação para a Compe -

vidade (Évora) e Associação Juvenil SYnergia (Braga)

Cada uma das equipas desenvolveu um projeto ino-
vador de voluntariado jovem que pretende dar respostas
ao tema da Diversidade nas áreas de intervenção das
respe vas associações.

António Tomás Correia, Presidente do Conselho de
Administração da Fundação Montepio, destacou, na
sua intervenção, a importância de envolver as camadas
mais jovens na procura de soluções. “Acreditamos que
o voluntariado jovem pode fazer a diferença na nossa
sociedade e quando nos são apresentados projetos com
a qualidade e capacidade de concre zação que hoje nos
foi permi do conhecer, podemos afirmar que estamos
no bom caminho”.
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Sensos (2016-09-22 10:47)

| Hélio Bernardo Lopes | Na vida de cada um de nós,
qualquer que seja o papel desempenhado no seio da
comunidade, existem decisões suportadas no bom
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senso e outras que não sa sfazem a esta condição.
Estes úl mos dias trouxeram-nos, precisamente, duas
situações deste po, cada uma delas protagonizada por
uma figura da nossa vida pública. Vejamo-las.

BOM SENSO
Bom senso foi o que agora demonstrou Pedro Passos
Coelho, ao suspender a sua apresentação do livro de
José António Saraiva, a ser lançado proximamente. Foi,
indubitavelmente, uma decisão marcada por bom senso,
dado que ninguém com algum palmo de classe, desde
que vesse já desempenhado o cargo de Primeiro-
Ministro, pudesse vir a operar tal atuação, para mais
agora, que já se conhece o po do conteúdo do referido
livro.

Costuma dizer-se que à primeira todos caem, mas
que à segunda só cai quem quer. E assim fez Pedro
Passos Coelho, ao que se diz bem compreendido por José
António Saraiva. De resto, sendo este filho de António
José Saraiva e sobrinho de José Hermano Saraiva, é minha
firme convicção que nunca aqueles seus ascendentes
veriam como correta a publicação de um livro com o que
se diz estar neste con do.

MAU SENSO
Em contrapar da, a decisão das Mulheres Socialistas da
FAUL – creio que é esta estrutura que está em jogo –
mostraram um enormíssimo mau senso ao convidarem
José Sócrates para falar de polí ca num encontro daquela
estrutura num destes dias. Vendo este caso com atenção,
o mesmo só prejudica a imagem do an go Primeiro-
Ministro e o próprio PS.

Sendo verdade que José Sócrates ainda se encontra
numa situação de inocente, nunca tendo, sequer, sido
acusado até agora – existem processos sobre figuras
públicas mui ssimo mais longos –, também o é que é
arguido num processo por fortes indícios de prá cas
ilícitas penais muito graves.

Como pude já escrever algumas vezes, ninguém hoje fala
já do caso Sócrates. Neste caso, porém, instados alguns
concidadãos a fazê-lo, de prontos todos interpretaram
esta situação como uma procura de ajuda de custo, uma
pressão sobre a Jus ça e uma tenta va de fazer passar
uma imagem do po tudo bem. Dada a maneira de
ser portuguesa, a generalidade dos nossos concidadãos
nunca se pronunciaria sobre o caso, mas, instados a
fazerem-no, todos ram a mesma conclusão. Incluindo

gente afeta ao PS, mas fora desta infeliz inicia va, tão
repleta de mau senso.

Formulo agora dois votos. O primeiro é o de que
seja José Sócrates a mostrar que, tal como Pedro Passos
Coelho, também ele possui o bom senso essencial para
declinar o inenarrável convite da tal estrutura do PS. O
segundo voto, é o de que António Costa ponha um travão
– de pé e de mão – nesta sua recente conversa sobre
reformas no Sistema de Jus ça, certamente com o apoio
do PSD. E porquê? Pois, porque existem polí cos do PS e
do PSD a braços com a Jus ça e por mo vos graves.

A verdade é que a correlação existe, pelo que terá
sempre de gerar, por associação de ideias, a possível
existência de causalidade com a tal situação de polí cos
do PS e do PSD a braços com a Jus ça. Indubitavelmente,
existem portugueses com bom senso e outros com mau
senso.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Região Norte recua na Taxa de Desemprego
(2016-09-22 10:49)

O crescimento do emprego na Região do Norte acentuou-
se no 2º trimestre de 2016, registando uma variação
homóloga de 1,1 por cento (equivalente a mais cerca
de 17 mil pessoas empregadas), depois de no trimestre
inicial do ano ter crescido apenas marginalmente (0,1
por cento).
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Região Norte recua na Taxa de Desemprego A conclusão
é destaque no “NORTE Conjuntura”, relatório trimestral
da CCDR-N que iden fica precocemente as tendências
que marcam a evolução económica, a curto prazo, no
território.
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O [2]relatório do 2º trimestre de 2016 dá, igualmente,
conta de uma descida acentuada da taxa de desemprego,
com cerca de menos 35 mil pessoas desempregadas. Este
indicador recuou para o valor mínimo dos úl mos seis
anos e meio, fixando-se em 11,6 por cento (registo que
compara com 13,3 por cento no trimestre anterior e com
13,4 por cento no período homólogo do ano transato).

O segundo trimestre de 2016 ficou, ainda, marcado
pela evolução posi va da generalidade dos indicadores
relacionados com o consumo privado, com a ocupação
dos estabelecimentos hoteleiros e com as exportações,
mantendo-se o Norte de Portugal como a região que
mais impulsiona as exportações nacionais.
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Ambientalistas re ram-se da Comissão de Acom-
panhamento Ambiental da barragem de Foz Tua
(2016-09-22 10:50)

A Confederação Portuguesa das Associações de Defesa
do Ambiente (CPADA) decidiu suspender a sua represen-
tação na Comissão de Acompanhamento Ambiental do
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (CAA-AHFT).
Acusa aquele órgão de ser conivente com incumprimen-
tos vários por parte da EDP.

Ambientalistas re ram-se da Comissão de Acompan-
hamento Ambiental da barragem de Foz Tua Decorre
amanhã, 23 de setembro, a 16.ª reunião plenária do
órgão que acompanha o cumprimento das medidas de
compensação e minimização a executar pela EDP como
contrapar das para a construção da barragem de Foz Tua.

O encontro não contará com a presença do GEOTA -
Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambi-
ente, nem da Plataforma Salvar o Tua, cole vos indicados
pela CPADA, em representação das Organizações Não
Governamentais de Ambiente (ONGA), naquele fórum.
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O enchimento da albufeira da barragem do Tua de forma
ilegal foi a gota de água que fez transbordar o copo dos
ambientalistas. Em comunicado, dirigido à Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte,
estrutura pública que preside à CAA – AHFT, jus ficam:
“A Comissão e a sua coordenação não tem zelado pelo
cumprimento da sua missão. O enchimento da albufeira
antes de autorizado é o exemplo mais flagrante. Este
ato, comprovadamente ilegal e não autorizado foi,
surpreendentemente, apadrinhado pelas autoridades
competentes, com destaque para a Agência Portuguesa
do Ambiente”.

As ONGAs queixam-se de “envio tardio de documentos
para análise”, “atrasos na resposta a pedidos de esclarec-
imento”, “adiamento de reuniões em fases crí cas das
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obras da barragem” e, por parte de alguns membros, o
“desprezo pelo interesse público” e a “negligência” de
certas en dades com “responsabilidades na fiscalização
do empreendimento”.

Na mesma missiva, as associações declaram que
apenas voltarão à CAA-AHFT quando “a coordenação e as
autoridades competentes obrigarem ao devido cumpri-
mento das medidas de minimização e compensação”.

Como sinal de boa fé, exigem “o esvaziamento da
albufeira de Foz Tua e a suspensão do desenvolvimento
do projeto de mobilidade até que o respe vo Projeto de
Execução seja devidamente apresentado e aprovado na
CAA, em cumprimento das exigências da Declaração de
Impacte Ambiental”.
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Voltaram! (2016-09-23 08:07)

| Hélio Bernardo Lopes | Pois é verdade, caro leitor,
eis que voltaram os quase desaparecidos Papéis da
Mossack Fonseca. Auten camente a ngido por um
sobressalto, foi como escutei a no cia de que os mesmos
estavam a minutos de nos serem, mais uma vez, expos-
tos numa sua certamente ligeira fa a. E, como seria de
esperar, o mais interessante seriam os casos ligados a
concidadãos nossos. Sobretudo, gente da grande área
do poder, desde o judicial ao da comunicação social.
Infelizmente, foi quase nada.

Num ápice, à primeira oportunidade, deitei-me a
procurar o EXPRESSO, lá encontrando alguns elementos
complementares aos referidos na TVI, pela voz de Rui
Araújo. Mas também pouca valiam parecem ter. Em boa
medida, uma razoável deceção. Não sendo tão pouco

como na TVI, a verdade, porém, é que tudo se ficou em
quase nada. E só não o foi mais porque sempre ve
como quase certo, desde o início de tudo isto, que desta
divulgação documental nada sairia de realmente válido.
No fundo, tudo con nua na mesma e por todo o mundo.

Interessante é olhar este caso dos Papéis da Mos-
sack Fonseca e conjuga-lo com o que se pôde escutar
dos representantes dos Estados do mundo nas Nações
Unidas. Não faltam, também neste ano, as maiores man-
ifestações das melhores boas intenções proclamadas. O
grande ra-teimas está no depois, ou seja, no que acaba
por se não fazer e que é quase tudo.

Por fim, a ligação de tudo isto com o paté co pânico
da nossa ricaçagem em face do anúncio de um novo
imposto, hoje já conhecido por Imposto Pedro Mortágua,
e de um modo bem distorcido. Faltou a toda a clareza
da deputada do Bloco de Esquerda lembrar José Alberto
Carvalho das constantes inve vas do Papa Francisco
ao redor deste abismo que o modelo neoliberal e a
globalização levaram às sete par das do mundo. Como
é extraordinário o Papa Francisco para a tal ricaçagem
que recusa um por cento do seu património em favor de
uma enorme parte dos seus concidadãos que recebem –
quando recebem – seiscentos euros por mês!... Vivemos
um tempo sem moral nem é ca.
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Câmara de Alfândega Reduz IMI em 2017
(2016-09-23 11:14)

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé vai reduzir o
IMI – imposto municipal sobre imóveis- para 2016, a
liquidar em 2017, em 10 %. A taxa de IMI a liquidar no
próximo ano no concelho será assim fixada em 0,45 %,
quando em 2016 era de 0,5 %.
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Câmara de Alfândega Reduz IMI em 2017 Uma alteração
em consonância com as alterações legisla vas (OE
2016) que entraram em vigor. Apesar de os municípios
abrangidos pelo programa de apoio à economia local,
como é o caso do de Alfândega da Fé, poderem fixar a
taxa máxima de IMI em 0,5 % a autarquia considerou
estarem reunidas as condições para proceder à redução
deste imposto.
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Na prá ca tal significa que um munícipe, proprietário de
um imóvel avaliado em 100.000, 00 € vai pagar em 2017
cerca de 450 euros,quando este ano pagou 500 euros.

A proposta de fixação da taxa de IMI em 0,45 % foi
apresentada à reunião de Câmara por inicia va do
execu vo e aprovada na úl ma Sessão de Assembleia
Municipal e terá efeitos já no próximo ano.
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Torre de Moncorvo recebeu sessão de Esclareci-
mento sobre Rede de Apoio ao Empreendedor Sus-
tentável do Sabor (2016-09-23 14:55)

No passado dia 14 de Setembro, realizou-se no au-
ditório da Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo
uma sessão de esclarecimento sobre a Rede de Apoio
ao Empreendedor Sustentável do Sabor.

Torre de Moncorvo recebeu sessão de Esclarecimento
sobre Rede de Apoio ao Empreendedor Sustentável
do Sabor A sessão contou com a presença de Nuno
Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo, Vítor Sobral da Associação de Municípios
do Baixo Sabor e de João Calejo da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). No decorrer da
ação tomou a palavra Graça Lousada e Adriano Menino,
do IEFP, para falar sobre as medidas de apoio ao emprego
e empreendedorismo, Catarina Dias, da Douro Superior
Associação de Desenvolvimento, que explicou as medidas
de financiamento no âmbito do PDR 2020 e João Calejo,
da UTAD, que abordou várias medidas como o PDR 2020,
Startup Portugal, Crowfunding e Compete.
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Torre de Moncorvo recebeu sessão de Esclarecimento
sobre Rede de Apoio ao Empreendedor Sustentável
do Sabor Os intervenientes, ao longo da sessão, foram
respondendo às várias questões levantadas pelo público
presente, entre eles empreendedores, potenciais em-
preendedores, empresários, ins tuições.

A sessão de esclarecimento foi organizada pelo Mu-
nicípio de Torre de Moncorvo em parceria com o CLDS
Moncorvo 3G e Associação de Comerciantes e Industriais
do concelho de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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Bom senso (2016-09-23 18:23)

| Hélio Bernardo Lopes | Ao que parece, ao menos até
ao final desta manhã de quinta-feira, mantém-se a
falta de bom senso das Mulheres Socialistas da FAUL,
que mantêm o convite feito a José Sócrates, a fim de o
homenagear. É verdadeiramente espantoso tudo isto,
mas é a realidade da nossa vida polí ca e social.

Como se vê, Pedro Passos Coelho e a Gradiva deixaram as
Mulheres Socialistas da FAUL, bem como José Sócrates,
a anos-luz em matéria de bom senso, porque os úl mos

con nuam a mostrar-nos o seu mau senso. E Ana Gomes
não se fez rogada, embora seja (espantosamente!) uma
voz isolada no seio do PS.

Não tendo a certeza de Ana Gomes de que a im-
agem de José Sócrates não seja recuperável – veja-se o
silêncio do PS, bem como da nossa grande comunicação
social, para mais de parceria com a fabulosa campanha
contra o juiz Carlos Alexandre –, a verdade é que é muito
pouco provável que o an go Primeiro-Ministro venha
a encontrar espaço de manobra polí ca no seu futuro.
Seja qual for o resultado do caso Marquês.

Como ontem referi, lamentavelmente, as Mulheres
Socialistas da FAUL, bem como o próprio José Sócrates,
parecem não querar esperar que a Jus ça faça o seu
caminho, ou seja, o caminho que com todos tem de se
percorrer.

Mas é claro que a direção do PS terá sempre limi-
tações em ir contra esta inicia va, porque aquelas
Mulheres Socialistas da FAUL têm um obje vo mau
senso, ou não teriam tomado esta inicia va. Além do
mais, o PS tem essa lamentável forma de estar, a cuja luz
tudo se pode fazer e dizer, mesmo que ponha em causa o
desenvolvimento da aplicação de certa polí ca decidida
maioritariamente nos órgãos nacionais. E já agora: será
que as Mulheres Socialistas da FAUL também convidaram
José Lello e Francisco Assis para assis rem à homenagem
a José Sócrates?

Como pude já escrever, pouco ou nada tenho lido
sobre este caso, limitando-me a tomar conhecimento
de quanto vai sendo debitado pelos canais televisivos.
Simplesmente, Ana Gomes refere-se ao que José Sócrates
já admi u publicamente em relação às acusações que
estão em inves gação, considerando-as a eurodeputada
uma situação extremamente grave sobre a falta de
idoneidade do personagem.

Admita agora o leitor que Isabel II havia sido colega,
desde muito tenra idade, de certa amiga sua. E suponha
que se vinha agora a saber que, a tulo par cular, a
rainha havia recorrido a um emprés mo avultado do
marido da histórica amiga, dono de uma vasta riqueza,
usado numas férias prolongadas no Sul do Pacífico. O que
acha que faria o Parlamento Britânico? Bom, caro leitor,
seria o bom e o bonito, mas com esta certeza: a rainha
teria, no mínimo, de abdicar. Simplesmente, eles até
puderam dar a vitória ao BREXIT, coisa absolutamente
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impensável na nossa dita democracia, onde a classe
polí ca foge da decisão popular com Mefistófeles da
cruz. O que este caso das Mulheres Socialistas da FAUL
mostra é a imensa superioridade, em termos de bom
senso polí co, de Pedro Passos Coelho e da Gradiva face
a José Sócrates e às Mulheres Socialistas da FAUL.

Faltou a Ana Gomes dizer umas palavrinhas sobre a
ideia, há dias referida por António Costa, de deitar mão
de alterações no setor da Jus ça que defendam melhor
a situação dos cidadãos, agora que estão a braços com
a Jus ça personalidades diversas do PS e do PSD. Ao
menos o PSD já parou com a ideia de voltar a apoiar a
candidatura de Isal no de Morais. No campeonato da
é ca polí ca, bom, vai bem à frente.
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Comissão de Acompanhamento Ambiental do
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua reage à
tomada de posição das ONGA (2016-09-23 18:24)

A Comissão de Acompanhamento Ambiental do
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua, que teve
hoje uma reunião plenária, emi u um comunicado em
reação à [1]tomada de posição das Organizações Não
Governamentais de Ambiente (ONGA) , que acusaram
aquele órgão de ser conivente com incumprimentos
vários por parte da EDP.

Fotografia aérea de "[2]A Terceira Dimensão " Num
comunicado distribuído à comunicação social refere-se
que “as demais en dades que compõem a Comissão de
Acompanhamento (CA) Ambiental do Aproveitamento
Hidroelétrico de Foz Tua não se revêm na tomada de
posição das Organizações Não Governamentais de Am-
biente (ONGA), no sen do de suspender a par cipação
neste órgão. Em par cular, quando se refere que esta
Comissão não tem zelado pelo cumprimento da sua
missão”.
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A mesma fonte sublinha “que este órgão foi cons tuído
para efeitos do acompanhamento ambiental do projeto e
tem do um papel fundamental, tanto na monitorização
da fase de construção, como na verificação da implemen-
tação das medidas impostas. Para além das en dades
com competências específicas no procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conta ainda com
representantes dos municípios, o promotor e com as
organizações não governamentais de ambiente, num
espírito de transparência do processo”.

O processo de construção do empreendimento
hidroelétrico foi acompanhado de forma permanente por
estes intervenientes, tendo reunido 15 vezes e efetuado
múl plas reuniões bilaterais e visitas ao local da obra,
com a preocupação, referem,“em garan r que estão a
ser aplicadas todas as medidas de minimização e com-
pensação previstas na Declaração do Impacte Ambiental
(DIA) e no Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE)
do projeto de Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua.
Todo este processo encontra-se devidamente registado,
em atas e relatórios, totalmente acessíveis para consulta
pelas en dades que compõem a CA”, refere-se em
esclarecimento na nota de imprensa resultante da 16ª
reunião plenária que decorreu hoje já sem a presença
das ONGA.

"[4]O enchimento da albufeira da barragem do Tua
de forma ilegal " foi a gota de água que fez transbordar o
copo, referem os ambientalistas, mas estes também se
queixam de “envio tardio de documentos para análise”,
“atrasos na resposta a pedidos de esclarecimento”,
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“adiamento de reuniões em fases crí cas das obras da
barragem” e, por parte de alguns membros, o “desprezo
pelo interesse público” e a “negligência” de certas
en dades com “responsabilidades na fiscalização do
empreendimento”.

Contudo, não é esse o entendimento da Comissão
de Acompanhamento Ambiental que diz que “a sua
criação e a sua composição com en dades estatais e da
sociedade civil e o seu enquadramento legal demonstram
o carácter extraordinário do órgão e refletem o rigor e
transparência com que o acompanhamento tem sido
conduzido” e esclarecem que "as linhas gerais do Plano de
Mobilidade já nham sido aprovadas, no âmbito do pro-
cedimento de AIA, tendo as mesmas sido concre zadas
em fevereiro de 2016, em estreita ar culação com os
municípios, através da Agência de Desenvolvimento do
Vale do Tua. A implementação deste plano já está a ser
acompanhada pela CAA”.
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No que se refere ao enchimento da albufeira, a Comissão
também explica “que após a visita de inspeção prévia
realizada no dia 31 de maio de 2016, a APA avaliou vários
aspetos per nentes, tendo concluído que se encontravam
reunidas as condições, quer no quadro do procedimento
de AIA, quer em termos contratuais, para dar início ao
enchimento. Para este efeito considerou-se que as me-
didas compensatórias encontravam-se suficientemente
desenvolvidas. Rela vamente à medida da DIA que
estabelece a reposição das acessibilidades existentes,
foi referido que a EDPP deve garan r que nenhum
proprietário fique impedido de aceder aos seus terrenos”.

A Comissão em total desacordo com os mo vos que
levaram as ONGA a abandonarem este órgão fiscalizador
sublinha “o empenho das en dades que compõem esta
Comissão no cumprimento da sua missão” e que “tem
comoobje vo o adequado acompanhamento da evolução
da fase de construção, bem como o acompanhamento da
implementação e avaliação da eficácia das medidas de
minimização e de compensação preconizadas”.

A Comissão de Acompanhamento Ambiental do

Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua é cons tuída
pelos membros representantes das seguintes en dades:
CCDR-N - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte; APA - Agência Portuguesa do Ambi-
ente, I. P.; DGPC / DRCN - Direção-Geral do Património
Cultural / Direção Regional de Cultura do Norte; ICNF -
Ins tuto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.
P.; LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia,
I. P.; IPMA - Ins tuto Português do Mar e da Atmosfera,
I. P.; MUNICÍPIOS - Um representante dos Municípios:
Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila
Flor; Associação ADRVT - Agência de Desenvolvimento
Regional do Vale do Tua; CPADA: Um representante da
Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do
Ambiente; EDPP- EDP Produção – Gestão da Produção de
Energia, S.A..
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Bap smo ortodoxo em capela católica: um exem-
plo de ecumenismo e acolhimento (2016-09-23 20:32)
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Realizou-se um bap zado ortodoxo de um bebé de
quatro meses de uma cidadã refugiada ao abrigo do
projeto "PAR Famílias", da Santa Casa da Misericórdia
de Bragança. A cerimónia religiosa teve lugar na
capelania da ins tuição que enaltece o simbolismo
desta situação inédita, não só na SCMB, como na região.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/ba smortodoxo.html

A capelania da Santa Casa da Misericórdia de Bragança
recebeu esta sexta feira, 23 de setembro, uma cerimónia
religiosa de extrema importância e significado para a
ins tuição. Pela primeira vez, ao longo de quase 500 anos
de existência, foi feito um bap smo de uma criança, filha
de uma das senhoras acolhidas pela SCMB no âmbito do
acolhimento e integração de famílias de refugiados.
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"A cerimónia foi ainda mais especial dado que a mãe da
bebé de quatro meses, professa a religião cristã, mas
de rito ortodoxo. Foi ministro oficiante o Reverendo
padre Vasyl Bundzyak, sacerdote ucraniano ortodoxo e
residente na Arquidiocese de Braga que gen lmente se
deslocou a Bragança para que o este sacramento fosse
possível. Uma cerimónia in mista, emo va e carregada
de simbolismo, dada toda a situação que envolveu a
chegada da criança e família à cidade de Bragança",
refere fonte da ins tuição.

A festa de ba zado contou, mais uma vez, com a
boa vontade e solidariedade de muitos voluntários,
direção técnica e colaboradores da ins tuição que
possibilitaram que este fosse um dia especial para mãe
e filha. Este po de acontecimento não é inédito no
país, mas na região e na cidade de Bragança esta foi
a primeira vez que aconteceu. Um facto que leva o
provedor da ins tuição a reconhecer que “a Santa Casa
da Misericórdia de Bragança dá assim o exemplo de
ecumenismo e de acolhimento, contribuindo para que
o acolhimento de refugiados seja efe vo e se expresse
em todas as dimensões da vida e sem preconceitos”, diz
Eleutério Alves.

De recordar que a Santa Casa da Misericórdia de
Bragança enquanto ins tuição anfitriã da Plataforma de
Apoio a Refugiados (PAR), no âmbito da PAR Famílias
(Acolhimento de Famílias), recebeu dia 22 de julho, nas
suas instalações, três cidadãs provenientes da Eritreia
e da República Centro Africana, nomeadamente uma
mulher grávida e duas acompanhadas pelos seus filhos,
atualmente com 4 e 5 meses de idade.
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Portugal já tem um núcleo de estudantes para a
Qualidade (2016-09-25 08:37)

A Universidade do Minho é a primeira ins tuição em
Portugal a ter um núcleo de estudantes na área da
Qualidade. O núcleo é também o segundo na Europa
associado à maior ins tuição mundial neste âmbito, a
Sociedade Americana para a Qualidade (ASQ).
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Membros do ASQ UMinho com o professor Paulo Sam-
paio O ASQ UMinho - Portugal Student Branch, como é
designado, visa divulgar a importância e o potencial desta
área na melhoria da vida das pessoas e organizações,
além de promover o debate, a troca de ideias e inicia vas
entre alunos, inves gadores e profissionais. O núcleo
está sediado no campus de Azurém, em Guimarães, é
presidido por André Carvalho, que frequenta o programa
doutoral em Líderes para Indústrias Tecnológicas do Pro-
grama MIT-Portugal, e tem algumas dezenas de membros,
sobretudo estudantes de mestrado e doutoramento.
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“Queremos estabelecer contactos e parcerias com as
diferentes divisões e estruturas da ASQ, que tem mais
de 70.000 membros, bem como com os seus 80 Student
Branches [núcleos de estudantes] de todo o mundo,
desde a Europa às Américas e à Ásia, abrindo novos
caminhos e oportunidades”, refere André Carvalho. “A
presença nesta rede é mais um passo na crescente
internacionalização e afirmação do trabalho da UMinho e
de Portugal”, frisa. Os outros Student Branches estão nos
EUA, Canadá, México, Colômbia, Peru, Equador, Índia e
Grécia.

A UMinho tornou-se uma referência no ensino e in-
ves gação em engenharia e gestão da qualidade. É
a única ins tuição portuguesa a ter uma conferência
internacional na área (a ICQEM), a ter o conselheiro
português da ASQ e a ter um Student Branch, cujo pro-
motor Paulo Sampaio, professor da UMinho, já recebeu

a Feigenbaum Medal, a maior dis nção para jovens
cien stas na área. Os inves gadores afetos ao Centro
Algoritmi desta academia têm também aumentado o
número de projetos, publicações e par cipações em
eventos, reforçando a ligação com as empresas e a
sociedade.

Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem -
Universidade do Minho

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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O racismo em cheio nos Estados Unidos
(2016-09-26 08:53)

| Hélio Bernardo Lopes | Começa a tornar-se di cil tratar
o tema do racismo nos Estados Unidos, tal é a amplitude
deste fenómeno, agora completamente de regresso à
vida comunitária norte-americana, mostrando-se como
um dos maiores fracassos da presidência de Barack
Obama.

Sem estranheza, Hillary Clinton nem uma palavra
diz sobre este flagelo, uma das mais graves violações dos
Direitos Humanos, sempre tão presente na História dos
Estados Unidos. E se não falo de Donald Trump tal só
tem por causa o facto de, sendo republicano, ser menos
sensível, em princípio, a este tema.

Veremos, dentro de mui pouco tempo, se os entre-
vistadores trarão este tema para os debates a dois, mas,
a menos que me engane redondamente, não o farão. Até
porque a polícia se cons tui num autên co Estado dentro
dos Estados Unidos e ainda acabariam por desencantar
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alguma coisita ao candidato, ou ao jornalista, que vesse
a ousadia de tratar tal tema como o mesmo merece ser
tratado.

Quando escrevo este texto, a meio da manhã desta
sexta-feira, ainda desconheço o lugar – ou lugares – onde
terão decorrido roteios e mortes nos Estados Unidos. O
que é certo, é que é enorme a probabilidade de tal vir a
ter lugar, dado que a sociedade norte-americana sempre
se suportou nesta lamentável realidade.

Convém agora recordar o papel desempenhado pe-
los polí cos democratas dos Estados Unidos em matéria
de envolvimento deste país em gravíssimos conflitos
mundiais. Assim, a entrada dos Estados Unidos na
Primeira Guerra Mundial foi operada no tempo presi-
dencial do democrata Woodrow Wilson. Por sua vez,
o democrata Franklin Roosevelt acabou, contra o que
prometera na campanha eleitoral, por fazer entrar o
seu país na Segunda Guerra Mundial. Seguindo-se-lhe
o democrata Harry Truman, foi com este que se operou
o bombardeamento nuclear às cidades japonesas. A
(verdadeira) Guerra do Vietname, já com tropas no
terreno, foi conduzida, muito acima de todos, pelos
democratas Kennedy e Johnson, acabando por ver o seu
fim com o republicano Nixon. E, por fim, as relações com
Cuba, que, tendo começado no tempo de Eisenhower,
a ngiram o seu auge com John Kennedy, que acabou até
por ser assassinado por razões ligadas, precisamente, à
Máfia de que a CIA deitou mão para liquidar Fidel Castro.
Entre tantas outras figuras polí cas do mundo.

Foi por ser esta a realidade que os polí cos sovié -
cos sempre preferiram presidentes republicanos a
democratas. O republicano é mais claro e previsível. É
mesmo mais sincero, dizendo o que pensa. Em contra-
par da, o democrata, podendo mesmo ser pior, tem que
mostrar-se como de esquerda, sempre atuando com o
cinismo e a duplicidade necessários. De facto, Donald
Trump é quase como se nos mostra, mas Hillary Clinton
é totalmente dis nta do modo como fala e do que
apregoa. De um modo bastante injusto, evita-se sempre
reconhecer a responsabilidade principal de Bill Clinton
na aceleração que o terrorismo tem vindo a mostrar por
todo o mundo, apenas referindo George W. Bush e a sua
equipa.

Enfim, temos aí, bem à vista, o resultado de dez anos
de um democrata na presidência dos Estados Unidos,
a quem, algo inacreditavelmente, até foi atribuído o

Nobel da Paz! Com Obama regressou o racismo, e em
cheio, aumentou a percentagem de pobres e de pobreza,
aumentaram, por todo o mundo, a pobreza e a guerra,
mormente a religiosa, que é a verdadeira guerra que
está hoje a desenrolar-se, não se resolveu a vergonha de
Guantánamo, etc., etc.. Enfim, é o mundo que o fabuloso
democrata Obama acabará por deixar a quem o suceder.
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Reciclagem celular deficiente na Doença de
Machado-Joseph (2016-09-26 17:45)

Uma equipa coordenada pelo Centro de Neurociências
e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra
(UC) descobriu que danos na “reciclagem” das células
estão associados à Doença de Machado-Joseph (DMJ),
numa inves gação de células da derme de doentes que
se podem revelar eficazes para testar medicamentos.

Luis Almeida O estudo publicado na [1]Scien fic Reports
inves gou as células da derme (fibroblastos), localizadas
na camada intermédia da pele, em doentes com DMJ
seguidos no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(CHUC) e de indivíduos saudáveis. A comparação dos
dois grupos revelou que o processo de “reciclagem”
(autogafia) dos elementos tóxicos das células se encontra
afetado nos pacientes com DMJ.
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Luís Pereira de Almeida, coordenador do estudo, explica
que «os resultados sugerem que os fibroblastos con-
s tuem formas acessíveis de testar medicamentos para a
DMJ, acelerando a transição da inves gação para a clínica.
A equipa conseguiu ainda a var laboratorialmente a aut-
ofagia como tenta va de solucionar parcialmente os
impactos nega vos da DMJ a nível celular.»

A DMJ é causada pela repe ção desnecessária de
“ jolos” na construção gené ca responsável pelo fun-
cionamento do corpo. A acumulação de “ jolos” tem
efeitos tóxicos que conduzem à morte de neurónios
através de um modo pouco conhecido. O estudo do CNC
permi u verificar que a severidade da doença se encon-
tra ligada ao número crescente de “ jolos” repe dos,
algo que já nha sido provado pela comunidade cien fica.

A DMJ é uma doença incurável, fatal e hereditária
de grande prevalência nos Açores, sendo caracterizada
pela descoordenação motora, atrofia muscular, rigidez
dos membros, dificuldades na deglu ção, fala e visão,
associadas a um progressivo dano de zonas cerebrais
específicas.

A inves gação foi financiada por fundos FEDER através
do Programa Mais Centro e COMPETE - Programa
Operacional Fatores de Compe vidade via Fundação
para a Ciência e a Tecnologia, através da European
Spinocerebellar Ataxia Type 3/Machado-Joseph Disease
Ini a ve, Model PolyQ e SynSpread através do JPND-
Joint Programme on Neurodegenera ve Disease, através
do Richard Chin andLily Lock Machado Joseph Disease
Research Fund e da Na onal Ataxia Founda on.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Programa RESOLVE vai ser apresentado em Bra-
gança (2016-09-26 17:56)

Programa RESOLVE vai ser apresentado em Bragança.
A sessão de esclarecimento decorrerá no dia 27 de
setembro, pelas 14.30h, no auditório da Escola Superior
de Saúde do Ins tuto Politécnico de Bragança.

Programa RESOLVE vai ser apresentado em Bragança O
i3S (Universidade do Porto) está a lançar o programa
RESOLVE, para apoio à transfe-rência de tecnologia na
área da saúde. O programa foi desenhado para aumentar
a eficácia na transferência de conhecimento gerado nas
en dades do sistema de Inves gação e Inova-ção da
Região Norte.

O evento do [1]programa RESOLVE des na-se a in-
ves gadores com inves gação aplicada e start-ups na
área da Saúde, inves dores e parceiros ins tucionais
como Câmaras Municipais, parques tecnológicos, in-
cubadoras de empresas, entre outros.
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Assembleias comunitárias de Arte Pública em Alfân-
dega da Fé (2016-09-26 18:30)

As Assembleias Comunitárias do projeto ar s co VOLT-
AGEM chegam a Alfândega da Fé. Ar stas e promotores
vão estar no concelho nos dias 26 e 28 de setembro
para apresentar as propostas de intervenção ar s ca
em Alfândega da Fé, Vales, Sambade e Gebelim. Estas
foram as localidades selecionadas para receber um
projeto que procura através da arte encontrar caminhos
para a inclusão social.

O VOLTAGEM é um projeto ar s co com a comunidade
promovido em parceria com a Fundação EDP e a Rede
Inducar e surge integrado no ARTE PÚBLICA da Fundação
EDP. Um projeto direcionado para os territórios de baixa
densidade, no qual se desafia a população a envolver-se
no processo de criação ar s ca.

O VOLTAGEM tem assim como obje vo promover o
acesso à arte e o envolvimento da população em novas
experiências culturais, bem como es mular o desen-
volvimento local, através da realização de obras de arte
pública em meio rural. Em Trás-os-Montes abrange
os concelhos de Alfândega da Fé, Miranda do Douro,
Mogadouro e Torre de Moncorvo.
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O concelho de Alfândega da Fé vai receber obras dos
ar stas Frederico Draw, Godmess, Hazul, que nos
próximos dias vão dar a conhecer os seus projetos de
intervenção. Esse é o principal obje vo das Assembleias
Par cipa vas assumindo-se como um espaço de diálogo
entre os ar stas e a comunidade local.

O projeto decorre em quatro fases. Num primeiro
momento são realizadas Assembleias de apresentação
do projeto à população que pressupõem uma conversa
com os ar stas. Posteriormente são apresentadas as
propostas dos ar stas para as suas intervenções. De
seguida, os ar stas realizam as intervenções em espaço
público e, numa úl ma fase, decorrem as visitas guiadas
às obras.

“Com este projeto, a Fundação EDP contribui para
trazer a comunidades rurais um maior contacto com a
arte, provocando, simultaneamente, uma reflexão sobre
a sua função na nossa sociedade. E tem outro mérito, o
de conciliar no mesmo programa as duas principais áreas
de intervenção da fundação, onde temos um percurso
reconhecido e consistente: a inclusão social e a cultura.
Este é um projeto que mobiliza ar stas e comunidades
rurais num diálogo inovador que, acreditamos, resultará
num roteiro inesperado de arte pública e num mo vo de
orgulho para todas as partes envolvidas”, refere Miguel
Cou nho, Administrador Execu vo e Diretor-Geral Fun-
dação EDP.

Para João Pinharanda, curador do projeto “ao lançar este
programa, pretende-se cruzar campos de intervenção (a
arte e o social), deixando espaço à cria vidade dos ar s-
tas convidados e abrindo espaço aos públicos para a sua
própria intervenção. O programa Arte Pública Fundação
EDP inscreve-se numa tradição de mais de década e meia
de trabalho da Fundação EDP com arte e ar stas, com
um larguíssimo leque de públicos, construindo uma nova
realidade no panorama cultural português".

O projeto em Trás-os-Montes passará por localidades de
Alfândega da Fé, Torre de Moncorvo, Miranda do Douro
e Mogadouro.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid

970

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Festa da Vinha e do Vinho anima Provezende
(2016-09-26 18:49)

A Aldeia Vinhateira de Provesende prepara-se para
a Festa da Vinha e do Vinho. Entre os dias 1 e 2 de
Outubro a localidade será brindada com música, teatro,
gastronomia, numa mistura surpreendente, onde se
cumprem tradições com alegria renovada.

IFRAME: [1]//cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.html?hash= cfdi
&bgcolor=EEEEEE &t=1474915363

Não faltarão a benção do mosto, o ofertório e as la-
garadas. Gente da aldeia e de fora vai entrar nos lagares
para pisar a colheita de 2016 e o vinho que daí resultar
será oferecido a ins tuições de solidariedade.

Esta é mais uma inicia va Douro Genera on e con-
s tui mais um passo no caminho de preservação,
valorização e promoção da região vinhateira do Douro.
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A úl ma asneira (2016-09-28 07:50)

| Hélio Bernardo Lopes | É hoje do conhecimento geral,
e por todo o mundo, que as medidas e as previsões do
Fundo Monetário Internacional, (FMI), de um modo
imensamente geral, se saldam em asneira.

Num certo sen do, o FMI a falar é como o Sol a
corar. Claro está que, volta que não volta, também
acerta. E tem, até, esta caraterís ca: com frequência
grande é liderado por gente que acaba por ver-se a
braços com a Jus ça. Lagarde também não escapa a esta
condição.

Como me parece evidente, entre Lagarde, Junckers
ou Barroso, por um lado, e S glitz ou Krugman, por outro,
eu escolho sempre os dois úl mos e não os restantes.
E o que os Nobel da Economia nos vêm dizendo é que
Portugal, sempre com sacri cios, terá melhor futuro
fora do euro que no seu seio. De há muito penso deste
modo, já mesmo antes de termos fa dicamente aderido
à Europa e ao euro. Seriam tragédias que facilmente
poderiam ler-se nas estrelas...

Pois, aí nos surgiu de novo o FMI, desta vez pro-
pondo mais cortes e austeridade, mas agora no valor de
novecentos milhões de euros. Lá para março ou abril,
como sempre se tem podido ver com risadas à mistura,
deverá vir reconhecer publicamente que terá exis do um
qualquer erro nos valores indicados e nos modelos que
lhes es veram na base. É o que se tem podido ver, com
o decurso do tempo, por parte desta ins tuição, sempre
tão repleta de mestres, doutores e pós-doutores.

O único ponto posi vo desta já histórica e crónica
sucessão de asneiras é colhido pela nossa Direita, que
de pronto delas deita mão, a fim de tentar repor o
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modelo de empobrecimento da nossa população e, por
aí, permi r o enriquecimento dos que, com o tal imposto
que se anuncia, têm vindo a viver um nervosismo e uma
ansiedade verdadeiramente notáveis.

Tudo isto, que se tem vindo a passar com os que
hoje nos tutelam – ou tentam fazê-lo ainda mais –, o
que mostra é a realidade da grande men ra em que a
dita democracia se transformou. Tal como digo desde
há muito, ela cons tui-se hoje apenas num certo po de
anestesiante, tentando inculcar nas populações a ideia
de que estas possuem o direito de escolher. A realidade
só vem à super cie quando a escolha envolve o Bloco
de Esquerda, o PODEMOS, o PCP, Marine Le Pen, Trump,
etc.. Aí, como referiu Hillary Clinton, é o eleitor e votante
que é estúpido e imbecil.
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61% dos pais não fazem poupança para a educação
futura dos filhos (2016-09-28 08:24)

Quase metade dos pais portugueses (47 %) afirma não
ter qualquer poupança para a educação futura dos
filhos, nem tem intenção de a vir a criar.

Verifica-se no entanto um aumento daqueles que,
embora não tendo atualmente qualquer poupança,
tencionam vir a economizar para essa finalidade (14
%). Estas são conclusões do Observador Cetelem, que
analisou o comportamento das famílias portuguesas na
preparação do Regresso às Aulas.

O estudo revela ainda que, enquanto no ano pas-
sado apenas 8 % das famílias portuguesas revelavam
a intenção de reunir economias para a educação, este
valor aumenta agora para os 14 % (+6 p.p do que em
2015). Quanto aos pais que afirmam já ter uma poupança
unicamente des nada aos gastos escolares dos seus de-
scendentes são atualmente 30 %, um valor ligeiramente
superior a 2015 (29 %).
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«As famílias portuguesas têm diariamente várias despe-
sas e acabam por direcionar os seus rendimentos para
finalidades mais urgentes do que a poupança. No en-
tanto, é um bom sinal que cada vez mais pessoas estejam
a preparar com antecipação as despesas escolares dos
seus filhos e a economizar neste sen do», refere Diogo
Lopes Pereira, diretor de marke ng do Cetelem.

Este estudo tem por base uma amostra representa va
de 600 indivíduos residentes em Portugal Con nental, de
ambos os géneros e com idades compreendidas entre os
18 e os 65 anos, aos quais foi aplicado um ques onário
estruturado de perguntas fechadas. O inquérito foi
aplicado em colaboração com a empresa de estudos
de mercado Nielsen, entre os dias 13 e 18 de maio,
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apresentando um erro máximo de +4,0 para um intervalo
de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Portugal é o país da OCDE com mais atendimentos
nos serviços de urgência per capita (2016-09-28 08:31)

Portugal é o país, segundo a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico, com mais
atendimentos nos serviços de urgência per capita: mais
de 70 em cada 100 portugueses foram admi dos numa
urgência hospitalar, entre 2001 e 2015. ´

Este padrão não se alterou em 2015, com cerca de sete
milhões de idas ao serviço de urgência, num país que
conta com 10 milhões de habitantes.

Nos dias 1 e 2 de outubro irá realizar-se o II Con-
gresso Nacional de Urgências, cuja organização é da
responsabilidade do Núcleo de Estudos de Urgência e
do Doente Agudo da Sociedade Portuguesa de Medicina
Interna.
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Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Este evento pretende apontar soluções para os serviços
de urgência nacionais pois, «este tem sido o escape para
muitos problemas do sistema nacional de saúde», diz
José Mariz responsável pela organização do evento.

Serão deba dos temas como o "Tempo e as Vias
Verdes", "O tempo de dedicação à urgência", "O tempo
de tratar ou não tratar na urgência" e a "Formação da
iden dade profissional no serviço de urgência".
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GrandFather’s House atuam em Bragança
(2016-09-28 08:45)

Os [1]GrandFather’s House atuam em Bragança no
dia 13 de Outubro, às 23 horas, no Central Pub, num
concerto que marca o regresso da banda a Portugal
depois de uma extensa tour na Europa.

GrandFather’s House atuam em Bragança no dia 13 de
outubro

IFRAME: [2]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2674907874/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=de270f/track=1857685326/transparent=true/
[3]Slow Move by Grandfather’s House

“Apresentam o seu recente álbum “Slow Move” que tem
recebido aclamadas cri cas. Gravado no Bug Studio, pro-
duzido pela banda, por Márcio Décio e João Figueiredo
(também responsáveis pelas misturas), o álbum é com-
posto por 10 canções. O tema “Sweet Love Making” foi
escolhido para single, com honras de videoclip.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[4]Consulte a tabela de preços

Grandfather’s House surge em 2012 como uma one-man
band de Tiago Sampaio. Em 2013, Rita Sampaio (sua
irmã) junta-se como cantora e mais tarde assume tam-
bém os teclados. Depois da edição de "Skeleton" João
Costeira entra para a bateria formando o atual trio. As
influências da banda vão desde o Blues ao Rock, de Buddy
Holly, White Stripes, PJ Harvey, Alabama Shakes, até à
música eletrónica e nomes mais recentes tais como, peixe:
avião, Sensible Soccers, entre outros.

Os Grandfather’s House são cons tuídos por Rita
Sampaio (voz e sinte zadores), Tiago Sampaio (guitarra
e voz) e João Costeira (bateria e voz).”

Quando: Quinta-feira 13 de Outubro – 23h00
Onde: Central Pub – Bragança
Entrada: 5€
Reservas: reservas@dedos-bionicos.pt
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Trabalhadores eram escravizados por máfia búlgara
em Carrazeda de Ansiães (2016-09-28 09:17)

A Polícia Judiciária deteve ontem um cidadão búlgaro
que está indiciado de liderar uma rede de tráfico de
pessoas para exploração laboral em Carrazeda de
Ansiães. O homem Tem 29 anos de idade e agenciava
trabalhadores que depois subme a a um estado de
ca veiro, explorando a sua força de trabalho.
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Trabalhadores eram escravizados por máfia búlgara em
Carrazeda de Ansiães A PJ libertou de uma casa na vila
de Carrazeda de Ansiães nove cidadãos estrangeiros.
Estavam sequestrados nesta localidade, onde eram
forçados a trabalhar como escravos para o homem que
acabou por ser de do no país de origem e extraditado
para Portugal. .

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

As ví mas eram recrutadas para apanhar fruta e viviam
numa garagem sem as mínimas condições e dignidade.
Viviam sem casa de banho, eram agredidos com frequên-
cia, passavam fome e eram acordados com violência,
para trabalharem, em Carrazeda de Ansiães ou Macedo
de Cavaleiros, das 05h00 às 22h00.

Estas pessoas, originários da Bulgária, não falavam
inglês ou português, o que dificultou a comunicação do
seu drama a terceiros. Contudo, dois deles conseguiram
fugir da vivenda em Carrazeda e a pé dirigiram-se até à
GNR de Mirandela, cerca de 40 km de distância, a tude
que levou à sua libertação.
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“Encontros Norte Conjuntura” con nuam hoje em
Vila Real (2016-09-28 13:50)

Os Ciclo de Encontros “Norte Conjuntura” prosseguem
hoje, dia 30 de setembro, no Restaurante Panorâmico
da UTAD.

A CCDR-N prossegue a 30 de setembro (sexta-feira), pelas
15h00, no Restaurante Panorâmico da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com o ciclo
“Encontros Norte Conjuntura”, uma inicia va organizada
em parceria com as universidades públicas da região
para assinalar os 10 anos do “Norte Conjuntura”, um
relatório trimestral que reúne e analisa a informação
disponível mais relevante para a iden ficação precoce
das tendências que marcam a evolução económica, a
curto prazo, da Região do Norte no contexto nacional.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Preside à sessão de abertura da conferência, subordi-
nada ao tema “NORTE & Território”, o Ministro Adjunto,
Eduardo Cabrita, e à sessão de encerramento a Secretária
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de Estado do Ordenamento do Território e da Conser-
vação da Natureza, Célia Ramos.

A sessão, que tratará temas como demografia e con-
vergência, conta ainda com a par cipação do Reitor da
UTAD, Fontainhas Fernandes, do Presidente da Câmara
Municipal de Vila Real, Rui Santos, e do Presidente da
CCDR-N, Fernando Freire de Sousa.
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Academia Idade Maior Idade Melhor iniciou novo
ano le vo (2016-09-28 13:50)

Está de regresso a academia sénior Idade Maior/Idade
Melhor. Depois da pausa rela va aos meses de verão, o
programa de a vidades dirigida á população com mais
de 50 anos inicia o novo período de trabalhos.

Academia Idade Maior Idade Melhor iniciou novo ano
le vo. Foto: CM Macedo de Cavaleiros O ano le vo foi
apresentado esta terça-feira a todos os interessados pelo
Vereador da Ação Social, José Luís Afonso, no Centro
Cultural.
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O encontro serviu também para revisitar o ano anterior.
Recordar as diferentes a vidades realizadas, tais como
as visitas a exposições, as aulas de inglês, educação

sica, hidroginás ca, as experiências musicais e a arte
dramá ca, os passeios no concelho ou no exterior, ou os
trabalhos de arte plás ca que resultaram numa exposição
final na Biblioteca Municipal.

O tempo, já se viu, foi muito e bem preenchido,
sempre com experiências enriquecedoras e que têm
con nuidade neste período 2016/2017.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da CM
Macedo de Cavaleiros

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Corrupção, fuga ao fisco e tudo o resto
(2016-09-28 14:01)

| Hélio Bernardo Lopes | Alguns dos mais badalados ca-
sos que estão a surgir no seio da sociedade portuguesa
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mostram os limites a que Portugal pode realmente
aspirar.

Desses mil e um casos, abordo aqui os da legionella,
o que se diz poder vir a ser a posição do Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa sobre a legislação ao redor do
sigilo bancário e as recen ssimas explicações de Júlio
Castro Caldas, na Assembleia da República, ao redor do
confisco de bens pelo Estado. Três temas que mostram
como Portugal se encontra extremamente limitado em
matérias as mais diversas, todas condicionando a real
modernidade e o seu desenvolvimento.

Em primeiro lugar, o caso dos mortos por legionella,
por acaso à dúzia, para já não referir os muitos mais
com evidente incapacidade para con nuar a dispor de
uma vida em condições sicas normais. Sem espanto, eis
que, com a maior das normalidades, nos vêm agora dizer
que não há nada a fazer, porque não existe legislação
aplicável! Diga-se o que se disser, esta mais recente no -
cia ainda consegue criar nos portugueses um verdadeiro
espanto. E sempre gostava de saber se tudo isto seguiria
esta mesma dinâmica se um dos a ngidos fosse, por
exemplo, um qualquer Presidente da República...

Acontece que os mil e um juristas que vão polvil-
hando os nossos canais televisivos constantemente nos
referem não ser necessário mexer na legislação, porque
a mesma cobre já suficientemente bem o funcionamento
da nossa vida comunitária. Pois, o meu conselho é
este: as famílias das ví mas que se queixem no Tribunal
Europeu de Jus ça, onde, com toda a certeza, virá a ser
feita jus ça.

Em segundo lugar, o caso da legislação que o Gov-
erno aprovou sobre sigilo bancário. No cia-se agora
que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa poderá vetar
o diploma. Simplesmente, se assim vier a suceder, o
Estado passa a ficar privado de se conseguir alertar para
discrepâncias entre o que se recebe e o que se declara,
em face do que realmente se possui.

Só é possível combater a fuga ao pagamento devido
dos impostos se o Estado puder, entre outros meios,
conhecer o património de cada um e de cada família. Não
existe outro meio. Cada dia que passa traz-nos casos de
pessoas que foram acumulando riqueza sem explicação,
mesmo às claras, sem que ninguém se determine a expor
às autoridades competentes o que se passa. Da popu-
lação, como se conhece de Portugal, nem uma referência

Nem as autoridades parecem conseguir perceber o que
todos veem.

O caso mais recente, passado em Vila Real, onde
um búlgaro escravizava um bom lote de concidadãos
seus, era do conhecimento razoável de muita gente,
mas só se soube do mesmo porque dois dos escravos
conseguiram fugir, procurando as autoridades. Por
inicia va da população, a única coisa que teve lugar foi
algum apoio aos escravizados, em alimentos e lavagem
de roupa.

Assim, impedir o Estado de conhecer o montante
global nas condições propostas pelo Governo acaba por
ser, de facto, mais uma dificuldade colocada ao Estado
no combate à fuga ao justo e devido pagamento de
impostos. Mais uma garan a de que Portugal não con-
seguirá seguir em frente, rumo a uma situação mais justa.

E, em terceiro lugar, as recentes considerações de
Júlio Castro Caldas, na Assembleia da República, sobre
a legislação rela va a enriquecimento injus ficado. É
muito provável que tenha razão, mas isso não deve
impedir que se ande para diante. Bastará que a Au-
toridade Tributária, detetado um caso, no lugar de
confiscar bens, proponha tal a um juiz que decida sobre
o caso. Seguir-se-á o correspondente julgamento, que
tomará uma decisão final. E isto, naturalmente, já não é
incons tucional.

O que estas três situações mostram é que em Por-
tugal tudo pode muito bem ser nada. Pode morrer-se
por via da a vidade de certa empresa e tudo ser sim-
plesmente nada. Pode fugir-se ao devido pagamento de
impostos, sem que o Estado possa resolver tal problema
usando os métodos mais lógicos e evidentes. E pode
dispor-se de grande riqueza, pra car-se um ilícito, e
nada ser confiscado pelo Estado. É o Estado de Direito
Democrá co em Portugal e no seu melhor.
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Programa Comunicar traz à região Secretário de Es-
tado da Juventude (2016-09-28 14:02)

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo, vai estar amanhã na região para
se encontra com algumas associações juvenis. A visita
insere-se no âmbito do programa comunicar que tenta
incen var a juventude para o associa vismo local.

Programa Comunicar traz à região Secretário de Estado da
Juventude Prossegue o programa de visitas a associações
juvenis de base local em ar culação com a Federação
Nacional de Associações Juvenis (FNAJ). Depois de Viseu,
Faro, Guarda, Leiria e Vila Real, o Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, incen va,
no distrito de Bragança, ao associa vismo juvenil tendo
em conta, entre outros, o impacto no desenvolvimento
local e regional.
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Associação Grupo de Caretos de Podence - Macedo
de Cavaleiros, a Associação Recrea va da Juventude
Mirandesa – Miranda do Douro, a Palombar – Associação
de Conservação da Natureza e do Património Rural –
Uva, Bragança e a FISGA – Associação de Intervenção
Social, Cultural e Produção Ar s ca - Bragança, foram as
associações escolhidas para a visita do governante.

No final do dia decorrerá também um encontro nas

instalações de Bragança da Direção Regional do Norte
do IPDJ,IP com todas as Associações Juvenis da Região,
jovens, grupos informais e estudantes com o Secretário
de Estado da Juventude e Desporto, devendo ainda estar
presentes o representante do IPDJ e da FNAJ.
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Festa da Ciência nas ruas de todo o país
(2016-09-29 08:32)

A 30 de setembro, na Noite Europeia dos Inves gadores,
a Ciência sai à rua para discu r o futuro da humanidade
com base nos úl mos avanços cien ficos.

Festa da Ciência nas ruas de todo o país Com uma
programação repleta de animação, de conversas com
cien stas e de muitos desafios, a Noite Europeia dos
Inves gadores (NEI) chegará a 18 localidades: Alcanena,
Aveiro, Bragança, Coimbra, Constância, Estremoz, Faro,
Guimarães, Lagos, Lisboa, Lousal, Porto, Porto Moniz,
Proença-a-Nova, Sintra, São Miguel, Tavira e Vila do
Conde.
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As múl plas a vidades, que mostrarão o que é ser cien-
sta e como se faz ciência, abordarão temas para todos

os gostos: saúde, já que o estado de saúde da população
também reflete o progresso que se verifica na sociedade
em termos económicos e sociais; o envelhecimento
saudável, num período em que, desde 1982, em Portugal
não nascem crianças suficientes para se poder falar
em renovação de gerações; o melhoramento cogni vo,
numa altura em que o veloz avanço de tecnológico pos-
sibilita novas realidades que precisam de uma discussão
alargada; as alterações climá cas e a poluição, quando
já não restam dúvidas de que as mudanças no clima
são uma das maiores ameaças ambientais, sociais e
económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na
atualidade; entender a segurança alimentar e nutricional
como um bem público em sociedades pressionadas por
economias de mercado e indústrias poderosas; nanotec-
nologia e o impacto destas novas ciências de fronteira,
por exemplo, no combate contra o cancro.

No Pavilhão do Conhecimento, a Lisbon Film Orchestra
vai ser a banda-sonora perfeita desta noite e abre a
programação no espaço exterior, às 18.30. A noite segue
com performances ar s cas, workshops, sprintalks,
experiências e demonstrações, debates e jogos, sem
nunca desviar o olhar da tela e de filmes que marcaram
várias gerações como WALL-E, Jurassic Park, Frankenstein,
A.I. - Inteligência Ar ficial, Perdido em Marte, Regresso
ao Futuro e Vinte Mil Léguas Submarinas.

Alexandre Quintanilha (Presidente da Comissão Par-
lamentar de Educação e Ciência e do Conselho de
Laboratórios Associados) e Carmo Fonseca (Ins tuto
de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa) irão
debater as promessas e desafios das terapias gené cas;
Ângelo Cid é o coreógrafo de um bailado contemporâneo
inspirado no trabalho de inves gação dos neurocien-

stas da Fundação Champalimaud; Patrícia Borges
(Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de
Peniche) irá preparar um menu marinho sustentável;
Teresa Summavielle (IBMC), Telmo Clamote e Noémia
Lopes (ISCTE/Egas Moniz) vão animar um debate sobre

melhoramento cogni vo.

Astrónomos portugueses do Ins tuto de Astro sica
e Ciências do Espaço vão guiar-nos numa viagem pelos
céus par lhando histórias com milhões de anos enquanto,
no exterior, poderemos acompanhar o abraço final da
sonda Rose a ao seu cometa através da transmissão da
Agência Espacial Europeia.
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A NEI de 2016, que conta com a coordenação da Ciência
Viva, está integrada no consórcio FORESIGHT (Foreseeing
Opportuni es, Risks, Environmental and Security Issues
for the next Genera on: Highligh ng Trends for 2030)
que visa iden ficar e discu r novas tendências, barreiras,
limites e expecta vas para a sociedade em geral e Europa
em par cular.

Como habitualmente, a NEI 2016 será um convívio
informal e diver do entre comunidade cien fica e
público em geral. Todos estão convidados a par cipar na
maior festa da Ciência que terá lugar nas ruas e praças
um pouco por todo o país. O principal foco desta edição
da NEI é o futuro da Ciência e os grandes desafios que se
colocam a cien stas, mas também a cada um de nós.

O programa defini vo e detalhado já está disponível
no site [3]noitedosinves gadores.pt e todas as novi-
dades são divulgadas ao longo deste mês na [4]página
oficial do Facebook da Noite Europeia dos Inves gadores
- [5]www.facebook.com/neinves gadores

Sobre o consórcio:
O consórcio FORESIGHT é coordenado pela [6]Ciência
Viva – Agência Nacional para a Cultura Cien fica e
Tecnológica e tem como parceiros o i3S – [7]Ins tuto
de Inves gação e Inovação em Saúde , o Ins tuto de
Tecnologia Química e Biológica (ITQB NOVA) e a [8]Uni-
versidade de Coimbra .

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Hoje é Dia Mundial do Coração (2016-09-29 08:44)

D oença cardiovascular é a principal causa de mortal-
idade e morbilidade em Portugal."No Dia Mundial do
Coração...dê força à sua vida".

Hoje é Dia Mundial do Coração No âmbito do Dia Mundial
do Coração, que se assinala a 29 de setembro, o Núcleo
de Estudos de Risco e Prevenção Cardiovascular alerta
que a doença cardiovascular con nua a ser a principal
causa de morbilidade e mortalidade em Portugal. A
doença cardiovascular - maioritariamente de natureza
aterotrombó ca - é responsável por 40.956 anos poten-
ciais de vida perdidos.
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Em 2013, em Portugal, apesar da tendência progressiva
decrescente (pela 1ª vez, um valor inferior a 30 %), as
doenças do aparelho circulatório foram responsáveis
por uma taxa de mortalidade padronizada de 144,7 por
100.000 habitantes. O número de óbitos por doença vas-
cular cerebral, em 2013, foi de 11.751, correspondente a
uma taxa de mortalidade de 54,6 por 100 mil habitantes
(assinale-se que, depois dos 65 anos, este valor cresce ex-
ponencialmente a ngindo 630,2 por 100.000 habitantes).
A doença cardíaca isquémica, por sua vez, foi causa de
6.526 óbitos. Em termos compara vos, os óbitos por
enfarte do miocárdio, no mesmo período, afetaram 4.292
indivíduos (taxa de mortalidade padronizada de 22,2).

Pedro Marques da Silva, coordenador do Núcleo de
Estudos de Risco e Prevenção cardiovascular, considera
que «a Medicina Interna – pela sua responsabilidade no
sistema de saúde português, pelo carácter holís co do
seu saber médico e pela sua maior dedicação à prevenção
da doença e a melhoria da qualidade de vida – tem, neste
contexto, uma dupla ap dão. Estas são: de racionalizar
o conhecimento e de implementar os esquemas de
prevenção e tratamento que, em fases diversas e em
momentos complementares, são tão indispensáveis».

Desta forma, o Núcleo de Estudos de Risco e Pre-
venção Cardiovascular da Sociedade Portuguesa de
Medicina Interna inscrevem-se na Comunidade a que
pertencem. «Com isso, pretendemos tornar real, abrir o
real a uma outra realidade: a prevenção cardiovascular.
Tornar plausível o lema deste ano do Dia Mundial do
Coração: “Power you Life”. Reafirmar, perante todos,
perante a Sociedade e o Doente, diante os nossos pares
e todas as Sociedades congéneres, que gostaríamos
de estar irmanados num projeto comum. A realidade
epidemiológica da sociedade portuguesa assim o exige»,
conclui o especialista.

Doença de Re na é a principal causa de cegueira
da população mais idosa. Dia 29 de setembro também
é o Dia Mundial da Re na
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No dia 29 de Setembro assinala-se o Dia Mundial da
Re na e a Sociedade Portuguesa de O almologia (SPO)
alerta a população sobre a importância que a re na
assume na acuidade visual, sendo que as doenças da
re na são a principal causa de cegueira na população
com idade mais avançada.

Das doenças da re na com maior impacto na acuidade vi-
sual salientamos a degenerescência macular relacionada
com a idade (DMI) e a re nopa a diabé ca.
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A Dra. Rita Flores, o almologista e secretária geral da
SPO, refere que “a degenerescência macular relacionada
com a idade resulta numa afeção degenera va da mácula,
área da re na responsável pela visão central (visão de
leitura, reconhecimento de faces, pequenos objetos,
etc). Não tratada, a degenerescência macular resulta
numa perda progressiva de visão central, sendo que,
de uma forma geral, é poupada a visão ambulatória.
Os sintomas iniciais desta doença são a deformação da
imagem (metamorfopsia) e a dificuldade na leitura”.

Sendo a causa mais frequente de baixa de visão em
doentes acima dos 50 anos nos países desenvolvidos,
a DMI é uma doença silenciosa e muitas vezes, só é
perce vel pelo doente, depois de envolver o outro olho.

Já a re nopa a diabé ca é uma outra en dade muito

importante no contexto das doenças da re na, sendo
a causa mais frequente de cegueira de origem vascular
e surge nos doentes diabé cos secundários à lesão dos
pequenos vasos da re na.
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A candidatura de Guterres (2016-09-30 07:51)

| Hélio Bernardo Lopes | Ao tempo do ensaio dos nomes
para candidatos ao Presidente da República, manifestei
a minha sensação de que António Guterres não a ngiria
o lugar de Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas. Acontece que eu desconhecia a engrenagem
que foi posta em funcionamento para se operarem
indicações prévias do perfil dos candidatos.

Se eu vesse do conhecimento deste mecanismo,
teria uma opinião diferente, mas, porventura, por outras
razões que não apenas as mui altas qualidades que
sempre reconheci em António Guterres.

Acontece que nós conhecemos hoje que, afinal, esta
engrenagem não é única, nem vincula va. E, de facto,
teria de ser assim, dado que os Estados, no âmbito da
Comunidade Internacional, não têm um estatuto de
facto idên co. Aliás, isso mesmo se passa com a União
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Europeia. É, de resto, sempre foi assim, incluindo em
certas escolhas da vida dos Estados.

Ora, esta nova candidatura da búlgara Kristalina
Georgieva é inteiramente legal e legí ma. De resto,
nós não estamos numa maratona, mas num concurso
limitado, regido por regras de todos conhecidas, não
necessariamente democrá cas, e onde a conjugação de
interesses está fortemente presente e de um modo não
explícito. E essas regras permitem que a nova búlgara
possa candidatar-se. Portanto, a metáfora apresentada
pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa simplesmente
não colhe.

Não deixa, porém, de ser estranho que tanta gente
da nossa vida pública – excetua-se Mário David – apoie
António Guterres depois de ter dito da sua governação
as cobras e os lagartos que se puderam ler e escutar!
Até das suas funções como Alto Comissário para os
Refugiados se teceram crí cas com alguma – pequena
– frequência. Não há muitos dias, um grande jornal
norte-americano dizia precisamente que a sua ação nas
suas anteriores funções terá estado longe de se mostrar
eficaz. Não sei, em todo o aso, se o referido jornal aponta
as causas para o que escreveu. Este caso da corrida de
Guterres à liderança da ONU faz-me lembrar a formação
do atual Governo de António Costa. Diziam o PSD, o
CDS/PP e o Presidente Cavaco Silva que, tendo o PSD sido
o par do mais votado, seria a ele que compe ria formar
Governo. O problema é que era preciso conseguir tal, o
que nunca teve lugar. O que se deu foi a solução que se
conhece.

Assim está este caso de Guterres na ONU: não basta ser
o melhor dos que se apresentaram ao início, mas sim
que consiga ser aprovado para o cargo, o que tem de
sa sfazer a certas regras. É o que está em vigor. E sempre
me pareceu estranho que Vladimir Pu n, e mesmo a
República Popular da China – porventura, a própria
França –, pudessem apoiar a candidatura de António
Guterres. Escreverei sobre esta minha ideia numa outra
ocasião, mas desde que António Guterres não venha a
ser o próximo Secretário-Geral da ONU.

Termino com as palavras do Presidente Marcelo Re-
belo de Sousa, há talvez uns dois anos e meio, quando
ainda man nha o seu programa de entretenimento
dominical: desde o meu segundo ano de Direito que
aprendi que, no domínio do Direito Internacional Público,
o que conta é a vontade dos maiores. Esta é que é a

realidade.

Será bom, pois, no futuro próximo, sobretudo se
Georgieva vier a ser a próxima líder da ONU, que se
ponha um cobro neste mecanismo inú l, dado que o
nosso Presidente da República nha, naquele tempo do
seu comentário, a mais cabal razão. Há que evitar este

po de aparências. E já agora: que é feito das mulheres
e da sua luta pela igualdade de género? O que será que
está em jogo que acabou até por calá-las? Se o futuro o
vier a permi r, eu explicarei o que está em jogo nesta
eleição. O que está e o que poderia estar.
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Cien sta portuguesa dis nguida com Prémio de
Carreira Internacional (2016-09-30 08:08)

Helena Santos foi reconhecida pelo seu trabalho de in-
ves gação em microrganismos de ambientes extremos.

Cien sta portuguesa dis nguida com Prémio de Carreira
Internacional A Sociedade Internacional de Extremófilos,
associação de inves gadores de todo o mundo que
estudam bactérias e arqueias que vivem em ambientes
extremos, atribuiu a Helena Santos, Professora e Inves-

gadora do Ins tuto de Tecnologia Química e Biológica
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António Xavier, Universidade Nova de Lisboa (ITQB
NOVA), o Prémio de Carreira. A cerimónia de entrega do
prémio decorreu durante o 11º Congresso Internacional
de Extremófilos, a 15 de Setembro no Japão.
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A Sociedade Internacional de Extremófilos (ISE) atribui
este prémio a cada dois anos, a cien stas que tenham
dado contributos excepcionais na inves gação em mi-
crorganismos adaptados a viver em ambientes extremos.
Os galardoados são nomeados pelos pares, e o vencedor
é escolhido por um júri escolhido pelo Presidente da ISE.

Os anteriores vencedores foram cien stas conceitu-
ados do Japão, Itália, Alemanha e Estados Unidos, sendo
a primeira vez que o prémio é atribuído a um inves gador
português.

“É uma grande honra fazer parte de um grupo tão
notável de inves gadores que receberam este prémio
antes de mim”, disse Helena Santos. “Agradeço esta
dis nção à Sociedade Internacional de Extremófilos, e
agradeço especialmente aos meus estudantes e colabo-
radores que foram essenciais para o sucesso da minha
carreira cien fica”.

"A Helena Santos é uma das nossas mais dis ntas
inves gadoras, tendo feito contribuições fundamentais
para o avanço do conhecimento e construído uma rep-
utação internacional notável em muitas áreas cien ficas.
Entre a bioquímica de proteínas, técnicas de Ressonância
Magné ca Nuclear in vivo e bioquímica de microorganis-
mos, em especial nos de ambientes extremos", declarou
Cláudio M. Soares, Director do ITQB NOVA. "Temos muito
orgulho de ter a Helena Santos no ITQB NOVA."
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Helena Santos criou o Laboratório de Fisiologia Celular

e Ressonância Magné ca Nuclear (RMN) no ITQB NOVA
em 1989. O seu grupo de inves gação foi pioneiro
em Portugal no desenvolvimento de técnicas de RMN
in vivo para estudar o metabolismo de bactérias de
ácido lác co e células de cérebro. Em 1993 começou
a interessar-se por vida em ambientes extremos, em
par cular por hipertermófilos, que são microrganismos
que proliferam em habitats com temperaturas na gama
100-120 oC, tais como fontes termais quer na super cie
ou nas fossas oceânicas. O seu grupo de inves gação foi
responsável pela iden ficação de novas estratégias que
permitem que estes organismos estejam adaptados a
viver em ambientes que seriam letais para humanos ou
para bactérias-modelo, tais como Escherichia coli. Carac-
terizou as vias metabólicas que esses organismos usam
para sinte zar compostos peculiares que lhes conferem
proteção contra os danos causados por temperaturas
elevadas, bem como os mecanismos moleculares subja-
centes a tal efeito protetor em macromoléculas da célula.

Helena Santos é licenciada em Engenharia Química,
possui o grau de Mestre em Química Física Inorgânica e o
grau de Doutor em Bio sica. É Professora na Universidade
Nova de Lisboa e coordena o CERMAX, unidade nacional
de RMN no ITQB NOVA. Helena Santos foi galardoada com
o Prémio Gulbenkian de Ciência (1998), Prémio Es mulo
à Excelência (2004), Prémio Câmara Pestana (2007) e foi
eleita Membro da Academia de Ciências de Lisboa (2009).

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
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Dia Mundial do Ambiente passado em contacto
com a natureza (2016-09-30 08:22)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e a Junta
de Freguesia de Carviçais assinalaram no passado dia
25 de Setembro, o Dia Mundial do Ambiente, com o
percurso pedestre “Rota da Fonte do Gil”.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/rotagil2016.html
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A população aderiu à inicia va e muitos foram os par c-
ipantes que percorreram cerca de 4 Km por caminhos
bastantes an gos e passando por locais que fazem parte
da história da freguesia. De destacar a Fonte do Gil, que
dá nome à rota, a Canelhinha do Fogo e as an gas minas
de Volfrâmio de Carviçais, denominadas de Minas do
Lagar Velho.

Este percurso pedestre é mais uma aposta do Mu-
nicípio de Torre de Moncorvo no turismo de natureza
aliado à promoção do património histórico e cultural
da freguesia de Carviçais e do concelho de Torre de
Moncorvo. No final, realizou-se um almoço convívio
entre todos os par cipantes.

Luciana Raimundo
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Ministro Adjunto assinala 10 anos do "Norte Con-
juntura " em Vila Real (2016-09-30 08:34)

O Ciclo de Encontros “Norte Conjuntura” prossegue
hoje, dia 30 de setembro, no Restaurante Panorâmico
da UTAD.

A CCDR-N prossegue a 30 de setembro (sexta-feira), pelas
15h00, no Restaurante Panorâmico da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com o ciclo
“Encontros Norte Conjuntura”, uma inicia va organizada
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em parceria com as universidades públicas da região
para assinalar os 10 anos do “Norte Conjuntura”, um
relatório trimestral que reúne e analisa a informação
disponível mais relevante para a iden ficação precoce
das tendências que marcam a evolução económica, a
curto prazo, da Região do Norte no contexto nacional.
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Preside à sessão de abertura da conferência, subordi-
nada ao tema “NORTE & Território”, o Ministro Adjunto,
Eduardo Cabrita, e à sessão de encerramento a Secretária
de Estado do Ordenamento do Território e da Conser-
vação da Natureza, Célia Ramos.

A sessão, que tratará temas como demografia e con-
vergência, conta ainda com a par cipação do Reitor da
UTAD, Fontainhas Fernandes, do Presidente da Câmara
Municipal de Vila Real, Rui Santos, e do Presidente da
CCDR-N, Fernando Freire de Sousa
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Já saiu o novo número da Revista CEPIHS
(2016-09-30 08:46)

No passado dia 24 de Setembro teve lugar a apresen-
tação da Revista do Centro de Estudos e Promoção da
Inves gação Histórica e Social – CEPIHS, na Biblioteca
Municipal de Torre de Moncorvo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/iphs6.html
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O Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, abriu a sessão dando as boas vindas a
todos os presentes, de seguida tomou a palavra Bruno
Maurício, das Edições Húmus, e o Professor Luís Alexan-
dre Rodrigues que apresentou esta 6ª edição da CEPIHS.

Por fim a diretora da Revista, Adília Fernandes, falou
também ao público presente. Esta edição conta com
autores/inves gadores de reconhecido mérito, que abor-
daram temas relacionados com as Misericórdias, num
total de 32 ar gos não só sobre Torre de Moncorvo, mas
relacionados como todo o território de Trás-os-Montes e
Alto Douro.

A revista possui ainda uma nota de abertura do Presi-
dente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno
Gonçalves, uma mensagem do Provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Torre de Moncorvo, Fernando Gil, e o
editorial do Professor Adriano Vasco Rodrigues.

No final da sessão, Adília Fernandes autografou as
revistas que o Município de Torre de Moncorvo gen l-
mente ofereceu a todos presentes.
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Luciana Raimundo
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Fundação Côa Parque recebe Prémio Vaccea 2016.
Dis nção entregue pela primeira vez a uma ins tu-
ição portuguesa (2016-09-30 11:14)

O Centro de Estudios Vacceos "Federico Wa enberg",
da Universidade de Valladolid, acaba de atribuir à
Fundação Côa Parque, o prémio Vaccea 2016, na
categoria de Inves gação e Divulgação Cien ficas,
"por la realización y consolidación de un proyecto de
inves gación para la defensa y conservación de un lugar
único, excepcional, Patrimonio de la Humanidad, y por
su iden ficación con la comunidad en que se imbrica".

Fundação Côa Parque recebe Prémio Vaccea 2016.
Dis nção entregue pela primeira vez a uma ins tuição
portuguesa A entrega do prémio, que vai na sua 5ª
edição, terá lugar no próximo dia 28 de Outubro, na Aula

Magna Lope de Rueda, da Faculdade de Filosofia e Letras
da Universidade de Valladolid.
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O Museu do Côa e o Parque Arqueológico do Vale do
Côa con nuam a registar um acréscimo de interesse
internacional, não só devido à sua importância histórica,
mas também pela atenção que a comunicação social lhe
vem dedicando, através de vários filmes e ar gos.

No ano passado, a convite do Museu do Petróglifo,
de Ulsan, na Coreia do Sul, a Fundação Côa Parque
teve oportunidade de apresentar a exposição in tulada
«A Arte Rupestre do Vale do Côa» - a primeira grande
exposição dedicada ao Vale do Côa além-fronteiras - que
ficou patente naquele museu sul coreano durante três
meses e foi visitada por cerca de 27.500 pessoas.

Sobre os Prémios Vaccea
O Centro de Estudios Vacceos "Federico Wa enberg",
da Universidade de Valladolid criou em 2008 os prémios
Vaccea para destacar o trabalho de indivíduos, grupos
ou en dades e ins tuições de salvaguarda, promoção e
conhecimento do património arqueológico, com especial
atenção às iden dades pré-romanas da Idade do Ferro,
em grande medida, configurando as idiossincrasias dos
territórios atuais.

Concedidos a cada dois anos, os Prémios Vaccea são
atribuídos em quatro categorias: Patrocínio; Proteção e
Conservação do Património; Inves gação e Divulgação
Cien fica; Comunicação.
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Carro parte-se em dois num brutal acidente
rodoviário ocorrido no centro da cidade de
Macedo de Cavaleiros (2016-09-30 13:17)

Um brutal acidente ocorreu ontem numa artéria do
centro urbano de Macedo de Cavaleiros. Um automóvel
despistou-se por volta das 7:45 horas da manhã, par u-
se em dois e depois foi embater numa carrinha u lizada
para o transporte escolar.

Poderia ter ocorrido em Macedo de Cavaleiros, no

Bairro da Suécia , uma autên ca tragédia, não fosse a
sorte ter bafejado a cidade ao início da manhã de ontem.

Um veículo que circulava a alta velocidade perdeu
por absoluto o controle e despistou-se ao fazer uma
curva, num aparato de violência que varreu toda a
artéria urbana onde poderiam estar a circular pessoas. O
automóvel fez a curva em excesso de velocidade e colidiu
com uma carrinha de transporte de crianças (automac)
que, devido à hora do embate, só era conduzida pelo mo-
torista. O motorista da carrinha deu entrada no hospital
de Macedo de Cavaleiros apenas com ferimentos ligeiros,
tendo de seguida alta médica.

Apesar do aparato não há ví mas mortais a registar.
O jovem condutor, que segundo testemunhas oculares
conduzia a uma velocidade estonteante, calculada muito
acima dos 100 quilómetros à hora, saiu com ferimentos
ligeiros, assim como a acompanhante que seguia no
banco a seu lado.

Os dois ocupantes do automóvel ligeiro foram leva-
dos pelo INEM para o hospital de Vila Real. O condutor
foi depois transferido para o hospital de Bragança onde
ainda se encontra internado. A segunda ocupante já teve
alta. Os dois ocupantes saíram da metade do veículo
pelo próprio pé.

O trânsito esteve interrompido cerca de 2 horas,
tendo sido desviado pela aldeia de Vale de Prados.
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Manuel J. (2016-09-30 13:40:47)
Mais um perfeito imbecil sem noções básicas de civismo ou
sociabilidade poderia ter causado uma tragédia. é evidente
que pela violência do acidente há mais do que indicios para
criminalizar este anormal. É um autên co atentado contra a
segurança do quo diano pacato da cidade. O indivíduo devia
ser julgado e colocado perante irresponsabilidade do seu acto
que poderia ter terminado em desgraça de inocentes. Uma
besta este gajo!!

Anónimo (2016-09-30 20:42:33)
Nem mais, bem falado....esse sujeito nunca mais deveria
conduzir....um perigoso assasino a solta.....
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Carla Paradela (2016-10-02 10:18:57)
Calem se não falem do que não sabem e antes de cri carem
seja quem for olhem se ao espelho ....esta no cia não passa
de uma men ra ate porque eu a acompanhante fui projetada
do carro e mais não digo ....os cães ladram e a caravana
passa é só o que lhes digo .mais anormais são vocês em se
acreditarem em tudo o k lêem não passam de uns atrasados
.....as: Carla Paradela e Márcio Santos

Manuel J. (2016-10-02 14:25:37)
A no cia é men ra?!!!Então não houve um acidente em
Macedo com um automóvel que circulava a alta velocidade
e se par u em dois??? Ou não circulava a alta velocidade e
par u-se em dois porque era feito de cor ça!!! O que está em
causa é o acontecimento provocado por um po que poderia
ter causado ví mas inocentes, não é o facto da acompan-
hante ter sido cuspida ou ter saído pelo próprio pé, isso são
pormenores de segunda. No meio do acontecimento, que
não pode ser negado, o mais importante foi não ter havido
ví mas. O resto... o resto não tem mais que se lhe diga, a não
ser responsabizar a irresponsabilidade que anda por aí à solta.

Carla Paradela Márcio santos (2016-10-02 15:42:32)
Só eu e o meu namorado e 3pessoas k viram e que "sabemos"
...quem esta de fora não racha lenha .....agora cale se bem
Caladinho e se quer tratar mal alguém seja homem e diga isso
na cara das pessoas ..... É o primeiro acidente que ocorre em
Macedo ??????

Manuel J. (2016-10-02 16:16:20)
Sim, com esta violência é!!!Eu estou-me nas ntas para o
vosso acidente, já não me estou nas ntas para o que poderia
resultar dele. Imagine-se que ia alguém a passar naquele
passeio, poderia ser eu ou outra pessoa qualquer, uma
criança que vai para a escola, e então alguém está sujeito
a tamanha irresponsabilidade?! Não é preciso ninguém ver
(mas houve mais pessoas que viram do que o que pensa) para
constatar que aquilo resultou de uma velocidade excessiva
dentro de uma localidade. Espero que o acidente tenha sido
bem inves gado pelas autoridades competentes e que seja
feito o que deve ser feito. Escusa de con nuar a jus ficar o
que não tem jus ficação, porque eu não lhe vou responder
mais. Passe bem!

Câmara Municipal de Torre de Moncorvo promoveu
torneio Dr. Camilo Sobrinho (2016-09-30 17:58)

O Campo de Jogos Dr. Camilo Sobrinho, em Torre de
Moncorvo, recebeu no passado dia 24 de Setembro,
Sábado, o torneio de futebol Dr. Camilo Sobrinho nos
escalões Benjamins e Infan s.
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O torneio contou com a par cipação de 8 equipas,
estando presentes os seguintes clubes: a Dragon Force
Torre de Moncorvo, o Grupo Despor vo de Foz Côa, o
CCP Alto Douro, o CASC Freixo, o Atlé co Clube Alijoense
e a ADSP Vale do Conde.
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Na compe ção dos benjamins saiu vitorioso o ADSP
Vale do Conde e nos Infan s o Atlé co Clube Alijoense.
No final, o Vice-presidente e Vereador do Desporto da
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Victor Moreira,
dirigiu-se ao público presente para referir que o mais
importante neste torneio não são as classificações mas
a promoção do desporto e o intercâmbio entre os clubes.

O Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, o Vice- Presidente, Victor Moreira, e o
Coordenador da Escola Dragon Force Torre de Moncorvo,
Telmo Matos, procederam à entrega dos troféus a todas
as equipas e de medalhas a todos os atletas que par ci-
param neste evento.

Luciana Raimundo
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Candidaturas abertas para atribuição de Bolsas de
Estudo a alunos do Ensino Superior (2016-09-30 17:58)

Encontram-se abertas as candidaturas para atribuição
de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior do
concelho de Macedo de Cavaleiros. O período de
candidaturas decorre entre hoje e 31 de outubro.

Candidaturas abertas para atribuição de Bolsas de Estudo
a alunos do Ensino Superior Os alunos do concelho de
Macedo de Cavaleiros matriculados no Ensino Superior
em 2016/2017 beneficiam da possibilidade de a Câmara
Municipal lhes conceder uma bolsa de estudo. A medida
de apoio foi implementada no anterior ano le vo, bene-
ficiando, na altura, 8 alunos, com verbas entre os 526€ e
os 1.676€ por aluno.
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A Câmara Municipal orçamentou um montante de 15
Mil Euros de apoio, em rubrica própria, para este novo
ano le vo. As inscrições poderão ser feitas com preenchi-
mento de requerimento- po e entrega da documentação
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necessária na Subunidade de Atendimento ao Público
e Tesouraria (Paços do Concelho – 09:00H/16:00H) ou
através de submissão no [2]website da Câmara Municipal
, na área “Balcão Virtual” .

Os candidatos terão que já estar matriculados e in-
scritos num estabelecimento e curso de Ensino Superior,
no ano le vo para que solicita a bolsa, não poderá ser

tular de bacharelato, licenciatura ou grau equivalente.
Um dos requistos obriga a que o agregado familiar do
candidato deve estar inserido num dos quatro escalões
de rendimento de referência para efeito de atribuição de
abono de família a crianças e jovens.

O estudante matriculado no Ensino Superior em
ano le vo anterior àquele para que requer a bolsa
(equivalente a renovação) deve, também, ter do
aproveitamento escolar e não ter excedido a duração nor-
mal do curso, de acordo com o definido no regulamento
subjacente à atribuição de bolsas por parte do município.
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O debate americano (2016-10-01 06:04)

| Hélio Bernardo Lopes | Lá teve lugar o tão esperado e

badalado debate entre Hillary Clinton e Donald Trump.
Depois de ter combinado comigo mesmo não acom-
panhar o debate, dada a hora de Portugal a que iria
decorrer, acabei por não adormecer, até que chegaram
os quinze minutos que antecediam a transmissão.

Bom, acabei por ver, embora apenas cerca de cin-
quenta minutos, tomando o que vira até aí como um bom
indicador da parte restante. Mas diz-se agora que o que
não vi terá mostrado uma boa vantagem da americana
sobre Donald Trump. Talvez sim, talvez não. É essencial
ter presente o modo como se tratam os dois candidatos
em Portugal...

Num certo sen do, porém, fiquei algo aparvalhado,
porque a qualidade do debate foi muito má. Ao pé
dos nossos debates entre líderes polí cos, este ficou a
autên cos anos-luz. E logo me ocorreram as palavras, por
exemplo, dos nossos bispos católicos, lamentando que os
debates que por aqui têm lugar não tratem os temas com
verdadeiro interesse para os portugueses! Fingem não
perceber que os portugueses têm uma diversidade vasta
de temas que estão bem à frente dos debates polí cos:
futebol, novelas, música, casas de segredos, etc., etc..

Mas este debate mostrou, por igual, a fraqueza de
Hillary Clinton. E se não refiro Donald Trump é porque
dele se tem dito o pior que pode imaginar-se. Em todo
o caso, esteve desta vez num tom muito diferente do
normalmente u lizado. De resto, quem começou por
tratar questões pessoais – e com que cinismo! – foi,
precisamente, Hillary Clinton. Da parte do candidato
o que se viu foi moderação e franca melhoria em face
do seu comportamento até há pouco. O que, como se
percebe, nem seria feito di cil de conseguir.

Também encontrei alguma graça aos nossos (ditos)
intelectuais, preocupados com a origem dos apoiantes
de Donald Trump, mas esquecendo, por exemplo, a cabal
incompetência de Hillary – já expliquei, num outro texto,
a razão de ser desta realidade –, mas também o facto de
ter sido Bill Clinton o verdadeiro grande responsável pela
revolta de milhões de islamitas em face dos constantes
bombardeamentos depois da Operação Tempestade no
Deserto. Mais de um milhão de mortos, a que ninguém
liga, fixando-se sempre no Governo da Síria, como se
tudo o resto seja coisa pequena e sem responsabilidade.
E quem diz Bill Clinton, diz Blair.

Enfim, uma coisa é o que surgiu em sondagens, outra

990

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://www.cm-macedodecavaleiros.pt/


o resultado final da eleição e outra, ainda, se estes
debates, de facto, têm grande influência sobre a decisão
dos eleitores. Diferente é o efeito de possíveis falsas
no cias sobre sondagens, porque podem produzir um
abaixamento dos braços no eleitorado do apontado
como menos votado. E hoje, como se conhece à sa-
ciedade, vale já tudo em polí ca. Um dado me parece
hoje certo: um debate sem um ínfimo de nível polí co e
de qualidade, onde facilmente se percebe que Hillary é,
de facto, a representante dos interesses dos plutocratas
norte-americanos.

Por fim, a morte de Shimon Peres, em cujo funeral
estará presente o casal Clinton. Sendo sempre de
lamentar a morte de alguém, e sendo Shimon Peres uma
pesoa simpá ca, nem tudo o que se diz é coisa clara.
Um tema sobre que convido o leitor a tentar ler a obra,
DE BEIRUTE A JERUSALÉM, do judeu norte-americano
Thomas L. Friedman – eu disponho da 2ª Edição, datada
de 1991 –, publicado pela Editora Bertrand Brasil S. A..
Será muito di cil encontrar esta obra, mesmo em boas
bibliotecas, embora con nue a ser a mesma publicada
nos Estados Unidos e no Brasil. Por este trabalho
se perceberá facilmente que os votos do Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa nas Nações Unidas mais não
são que simples forma. O mais provável será que a Faixa
de Gaza e a Margem Ocidental do Jordão acabem por
ser introduzidas no Estado de Israel. É um tema que não
deverá ter outro futuro.
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(Ainda) quero mudar o Mundo (2016-10-01 07:09)

| Tânia Rei | Daqui a (menos de) uma semana, com-
pletarei 27 anos, e acredito que posso mudar o Mundo.

Pela primeira vez, em mais de 3 anos como colu-
nista, escrevo sem ironia, sem sarcasmo, sem pitada de
graçola velada. Tenho (quase) 27, e (ainda) acredito que

posso mudar o Mundo.

Desde que me lembro, desde que consigo assimilar
adágios populares, que ouço que “perguntar não ofende”.

Ah, que grande men ra! Perguntar ofende, pergun-
tar é incómodo. Perguntar, sim, só o que é correcto e
convém. Poderia dizer que foi isso, o querer quebrar
o tabu, que me levou a ser jornalista, mas estaria a
men r. Caí no jornalismo sem querer, e, como nos
melhores romances, acabei por me apaixonar perdida e
irremediavelmente.

A verdade, sem que esta seja absoluta (nunca o é)
e sem precisar de grandes perguntas de antemão, é que
a sociedade está podre. Ou, sendo menos exagerada,
até porque tenho (quase) 27 anos, e (ainda) acredito que
posso mudar o Mundo, é que algo na sociedade está
bafiento.

Os mesmos que ba am no peito, que comentavam
no café e diziam ser “Charlie” são os mesmos que não
têm grandes problemas na hora de pedir favores que
calam. Os mesmos que não acham cartoons ofensivos,
acabrunham-se com perguntas, ou com as respostas que
não querem dar. Não disparam armas, mas não têm
problemas com mordaças mais ou menos reais, quando
se trata de servir o bem-comum, que, em boa verdade,
serve é meia dúzia de pessoas. Pergunto-me o que
aconteceria se estas pessoas fossem visadas pela ponta
inofensiva de um lápis. Um lápis e uma folha, iguais aos
usados numa mesa de escola, e com a liberdade de que
goza uma criança (talvez já nem elas a gozem). Iriam
respeitar a dita liberdade de expressão, ou mover céus
e terra, para que os demais não pudessem ver através
dos olhos de outros? Bom, adivinhem… Não é di cil.
E, ressalve-se que ver com os olhos de outros não é
necessariamente mudar ideologias e posturas. É antes
dar o livre arbítrio de pensarmos pelas nossas cabeças,
um direito que nos é roubado tão descaradamente, que
passamos a achar que é normal não o termos.

Quanto mais escavamos na sociedade, quantas mais
perguntas (sem respostas) fazemos, mais percebemos
que algo está mal, e que toda a gente parece acomoda
com isso, com a linha recta que nos traçam na frente no
nariz. Ver com os olhos de outros não é permi do, até
porque o ideal é que não se veja nada. No escuro, tudo
parece imaculado.
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“Há duas forças de unem os Homens: medo e inter-
esse”, disse Napoleão Bonaparte. Con nua actual,
assustadoramente actual. Por favor, não façam com
que eu deixe de acreditar na rec dão, na verdade, na
liberdade em que nasci, na qual e com a qual fui criada.
Não façam com que precise de ter medo de querer fazer
perguntas, e de querer pensar, sempre, pela minha
própria cabeça. Imploro-vos. É que, sabem, eu tenho
(quase) 27 anos, e (ainda) acredito que posso mudar o
Mundo.
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Evolução de uma espécie também envolve as suas
bactérias residentes (2016-10-01 09:28)

Uma equipa de inves gação do [1]Ins tuto Gulbenkian
de Ciência descobriu que as bactérias desempenham
um papel direto na evolução do seu hospedeiro.

Trabalho laboratorial com moscas da fruta. Créditos:
Sandra Ribeiro, IGC.

Os animais vivem numa associação próxima com mi-
croorganismos, transportando bactérias benéficas ao
mesmo tempo que combatem infecções patogénicas.
Agora, uma equipa de inves gação do Ins tuto Gul-
benkian de Ciência (IGC) descobriu que as bactérias

simbió cas desempenham um papel direto na evolução
do seu hospedeiro, modulando a forma como este se
adapta a organismos patogénicos. Este estudo vai ser
publicado esta semana na revista cien fica[2] PLoS
Gene cs .

Cada vez mais se torna claro que as bactérias que
residem no corpo de animais desempenham importantes
funções na vida do hospedeiro. As bactérias simbió cas
podem influenciar o desenvolvimento, a fisiologia e o
comportamento do hospedeiro, bem como aumentar a
resistência do hospedeiro a agentes patogénicos. Mas
até à data desconhecia-se a real contribuição da evolução
das bactérias simbió cas na adaptação de animais
a organismos patogénicos. [3]Élio Sucena e [4]Luís
Teixeira , inves gadores principais de dois laboratórios
do IGC, juntaram as suas competências e abordaram este
problema.
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As experiências que realizaram envolveram moscas
da fruta (Drosophila melanogaster) e a sua bactéria
simbió ca, Wolbachia, expostas a infeções virais. “O
nosso trabalho anterior nha mostrado que a Wolbachia
consegue proteger as moscas da fruta contra vírus, e que
diferentes es rpes dessas bactérias conferem diferentes
níveis de proteção. Assim, ao estudarmos moscas que
transportam diferentes es rpes de Wolbachia pudemos
inves gar como é que a evolução ocorria tanto ao nível
das bactérias como do hospedeiro”, explicam Vítor Faria
e Nelson Mar ns, primeiros co-autores deste trabalho.

Ao compararem populações de moscas que evoluíram
na presença de vírus com outras que evoluíram na
sua ausência, os inves gadores observaram diferenças
significa vas na sua composição bacteriana. Ao longo
da evolução, as es rpes de Wolbachia que conferem
maior proteção contra a infeção viral eram selecionadas
e man das na população de moscas expostas ao vírus.
As outras es rpes desapareceram da população de
moscas. Estes resultados indicavam que a seleção de
es rpes de Wolbachia estava associada à vantagem que
conferiam ao hospedeiro: após a infeção, as moscas que
transportavam as es rpes bacterianas mais protetoras
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eram capazes de sobreviver melhor e reproduzir-se mais
do que as outras moscas.

“O hospedeiro e as suas bactérias simbió cas estão
a agir como uma unidade em resposta à infecção
patogénica, com a evolução de ambos os genomas a
contribuir para a adaptação do hospedeiro. Acreditamos
que resultados semelhantes vão ser observados com
outras bactérias e animais”, diz Élio Sucena.

“O papel desempenhado pelas bactérias simbió cas
na evolução do hospedeiro deve ser do em con-
sideração quando se abordam diferentes interações
hospedeiro-patogéneos”, acrescenta Luís Teixeira.

Neste estudo, a equipa do IGC colaborou com Sara
Magalhães do Centro de Ecologia, Evolução e Alter-
ações Ambientais (Ce3C), da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, e com Chris an Schlö erer do
Ins tut für Popula onsgene k (Áustria). Este trabalho foi
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e
pela Austrian Science Funds.

Referência do ar go: Faria VG, Mar ns NE, Paulo
TF, Magalhães S, Nolte V, Schlö erer C, et al. (2016)
Drosophila Adapta on to Viral Infec on through Defen-
sive Symbiont Evolu on. PLoS Genet 12(9): e1006297.
[6]doi:10.1371/journal.pgen.1006297

Comunicação de Ciência e Relações Externas - Ins tuto
Gulbenkian de Ciência

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Nova associação raiana vai nascer em Rio de Onor
(2016-10-01 09:49)

Vai ser cons tuída na aldeia raiana de Rio de Onor
uma nova associação de cooperação transfronteiriça. A
Associação RIONOR (Rede Ibérica Ocidental para uma
Nova Ordenação Raiana) surgirá hoje, dia 1 de outubro,
a par r das 15h30.

Rio de Onor “A Escritura Pública da RIONOR será feita na
aldeia de Rio de Onor pelo Notário de Bragança, ato que
ocorrerá num cabanal instalado na raia que a Empresa
BRINCANTEL construiu para o efeito, seguindo-se depois
a Assembleia Cons tuinte com a aprovação dos estatutos,
a eleição dos corpos gerentes (transmontanos, galegos
e Castelhano-leoneses), e a aprovação do Plano de
A vidades e do Orçamento para o ano de 2017”, refere
uma fonte da nova associação transmontana.
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Nesta cerimónia de cons tuição de uma nova organiza-
ção com vista ao reforço da cooperação transfronteiriça,
atuará a Escola de Gaiteiros e Tocadores da Lombada,
seguindo-se uma ceia comunitária oferecida pelas Juntas
de Freguesia de Rio de Onor de Bragança e de Cas llla y
León.
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A Associação RIONOR, promete, já numa primeira
fase de atuação pública, incrementar um abaixo assinado
para a “criação do Conselho de Avaliação da Gestão dos
Parques Naturais, documento que dezenas de campone-
ses subscreveram, alguns dos quais foram lesados pelas
gestões danosas das áreas protegidas”, referem.
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As conclusões sobre o MH17 (2016-10-01 09:58)

|Hélio Bernardo Lopes| Aí está o relatório sobre a
queda do MH17, que teve lugar no Leste da Ucrânia.
Como sempre pude explicar, o relatório não pode, com
verdade, ser dado como válido e indiscu vel. E não
pode acontecer isto porque os seus autores são todos
de países an -Pu n.

Além do mais, a Ucrânia também possuía – possui
ainda, ou já se desfez deles? – estes mesmos mísseis.
Uma realidade que foi explicada por um oficial superior
do Exército Português num canal de televisão nosso.

Como também pude já referir, as autoridades russas não
nham uma ínfima razão válida para, conscientemente,

abater um avião de passageiros. Até porque, mesmo que
tenham sido ucranianos a fazê-lo, seria sempre sobre a
Rússia e Pu n que recairia o apontar do dedo em termos
de responsabilidade.

Não faltam exemplos de conclusões falsas ou er-
radas em trabalhos deste po, ou mesmo de outros
complexos. Basta citar o caso de Camarate, ou o do
homicídio de Kennedy, ou o do seu irmão, ou o que os
nossos intelectuais – até de todo o mundo – diziam das
ligações do casal Rosemberg à an ga União Sovié ca, ou

os casos fraudulentos d’OS SEIS DE BIRMINGHAM, ou
d’OS QUATRO DE GUILFORD, ou o d’OS SETE MAGUIRE,
ou o do assassinato, nos Estados Unidos, de Orlando
Letelier, etc., etc..

O que esteve em jogo neste caso, como no de Lytvi-
nenko, é uma causa da luta polí ca contra Vladimir
Pu n, dado que os Estados Unidos têm neste estadista
um polí co patriota e que não aceita subordinar-se aos
grandes interesses dos plutocratas dos Estados Unidos,
mormente vendendo as riquezas da Rússia a pataco. Ou
seja, este relatório não representa, de facto, nada.
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Eco-Escolas de Macedo de Cavaleiros premiadas
(2016-10-01 09:59)

O prémio des na-se a reconhecer o trabalho de
sustentabilidade desenvolvido pelas comunidades
escolares.

Eco-Escolas de Macedo de Cavaleiros premiadas O
Vereador da Educação, José Luís Afonso, e a técnica
responsável do Geopark Terras de Cavaleiros receberam,
esta sexta-feira em Aveiro, os galardões do programa
implementado no concelho de Macedo de Cavaleiros em
estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas e os
seus profissionais.
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Jardim de Infância de Travanca, EB1 de Macedo de
Cavaleiros (polo 1), EB1 de Chacim e Escola Básica e
Secundária de Macedo de Cavaleiros foram as escolas
galardoadas pela implementação do programa em
2015/2016.

Os prémios são a merecida recompensa pelo esforço e
dedicação dos professores, auxiliares, encarregados de
educação e, sobretudo, dos alunos, responsáveis pelos
diferentes trabalhos desenvolvidos. São os homens e as
mulheres de amanhã, que, com este programa, ganham
uma consciencialização importante para as questões
ambientais e sua necessária preservação.

O programa Eco-Escolas, é implementado pela Câ-
mara Municipal e Agrupamento de Escolas, com a
monitorização e dinamização do Geopark Terras de
Cavaleiros.

Conteúdo fornecido por Serviço de Informação da CM
Macedo de Cavaleiros
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Portugueses preocupados com familiares idosos
(2016-10-01 10:19)

Portugal é um dos países europeus onde a solidariedade
familiar entre gerações é mais vincada. De acordo com
o Observador Cetelem do Consumo Europeu, 83 % dos
portugueses com mais de 50 anos preocupam-se com

a situação dos seus ascendentes e 8 % têm pelo menos
um dos pais ou padrastos a viver na sua casa, um valor
par lhado com a Itália e ultrapassado apenas pela
Roménia, que regista 10 %.

Hoje é Dia Internacional do Idoso «Em países como
o Reino Unido ou a Alemanha, a solidariedade entre
gerações é menos intensa. O mesmo se passa com o
modelo escandinavo, através do qual o estado liberta os
cidadãos da responsabilidade de cuidar dos familiares
idosos. Desta forma, o facto da coabitação intergera-
cional ser mais frequente em determinados países, como
Portugal, não resulta apenas da crise económica, mas
sim de fatores culturais», destaca Diogo Lopes Pereira,
diretor de marke ng do Cetelem.
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Para 68 % dos seniores europeus com pais e padrastos
ainda vivos, apoiá-los financeiramente é importante.
À semelhança da ajuda financeira que prestam aos
filhos, as famílias ajudam sobretudo os ascendentes
que não vivem consigo nas despesas correntes (33
%) e na compra de equipamentos necessários, como
mobiliário ou eletrodomés cos (24 %), tanto ocasional
como regularmente. Muitas famílias também ajudam os
ascendentes com despesas relacionadas com a saúde,
adaptação das habitações e aspetos relacionados com a
qualidade de vida.
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«Com a progressão da idade, o ritmo de vida acaba
inevitavelmente por abrandar e surge alguma perda
de autonomia, o que destaca a importância do apoio
familiar. Na Europa, as famílias portuguesas são das
que mais se preocupam com o futuro dos seus pais,
mobilizando-se para os apoiar», conclui Diogo Lopes
Pereira.

A tendência de envelhecimento da população, na
Europa, tem sido acompanhada por uma progressão das
aspirações de cada geração e verifica-se uma mudança de
perfil dos seniores, que representam os idosos do futuro.
O atual segmento sénior está cada vez mais preocupado
com envelhecer de forma saudável e a va. 36 % dos
seniores portugueses afirmam pra car desporto uma
vez por semana e apenas 6 % dizem não realizar algum

po de caminhada. São também u lizadores a vos da
internet.

Para as análises e previsões deste estudo foram in-
quiridos 10.673 europeus com amostras de, pelo menos,
800 indivíduos por país, das quais pelo menos 275 com
idades entre os 50 e os 75 anos. O inquérito, feito através
da Internet, realizou-se em 13 países: Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido,
Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia e Roménia.
Os inquéritos foram realizados entre 2 de novembro e
4 de dezembro de 2015 pelo Observador Cetelem, em
parceria com a sociedade de estudos e consultoria BIPE,
com base num inquérito barométrico conduzido pela
TNS Sofres.
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Breve história da sonda Roseta (2016-10-02 10:17)

A sonda Roseta, da Agencia Espacial Europeia (ESA),
finalizou no dia 30 de Setembro a sua missão de explo-
ração do cometa 67P/Churyumov Gerasimenko. Depois
de o ter explorado durante mais de dois anos, a sonda
juntou-se ao cometa, na sua super cie, e segue agora

com ele, silenciosa, na sua viagem cósmica.

Breve história da sonda Roseta Mas antes de se desligar,
antes do silêncio preparado, ao descer lenta e contro-
ladamente até à super cie do cometa a 3,24 quilómetros
por hora, a sonda Roseta fez fotografias de muito alta
resolução e recolheu dados completamente novos para a
ciência sobre a composição dos gases e poeiras junto da
super cie.
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Mas porquê colocar um fim à missão da Roseta? A ESA
tomou esta decisão porque a sonda não foi preparada
para suportar as temperaturas muito mais nega vas que
se verificam à medida que o cometa se afasta do Sol a
uma velocidade de cerca de 40 mil quilómetros por hora.
Para além de que, ao receber progressivamente uma
menor radiação solar nos seus painéis solares, a sonda
deixaria de ter a necessária energia eléctrica para poder
funcionar.

Recordemos que a sonda, com 2,8 metros de altura,
2900 quilos e dois painéis solares de 14 metros de
comprimento, foi lançada da Terra a 2 de Março de
2004 transportando consigo o robô File. Nos dez anos
seguintes, peregrinou pelos planetas interiores do Sis-
tema Solar seguindo a trajectória calculada que a iria
levar até ao cometa 67P/Churyumov Gerasimenko.

A 8 de Junho de 2011, a Roseta entrou num período de
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hibernação que durou mais de dois anos e meio. Esta
viagem adormecida foi necessária, uma que vez que a
sonda se encontrava demasiado longe do Sol para poder
captar a energia suficiente para se manter funcional.
Mas a 19 de Janeiro de 2014, o relógio interno da Roseta
acordou-a e a sonda enviou informações para o centro
de controlo da ESA indicando que “estava bem” e pronta
para a aproximação final ao cometa.

O encontro ocorreu a 6 de Agosto de 2014 e a sonda
ficou sob influência da gravidade do 67P/Churyumov
Gerasimenko. A cerca de 540 milhões de quilómetros do
Sol, algures entre Júpiter e Marte, a sonda enviou então
as primeiras e fantás cas imagens do seu hospedeiro.
Após alguns meses a analisar o cometa, foi escolhido o
local para a descida do robô File até à sua super cie. Este
momento histórico da exploração espacial ocorreu a 12
de Novembro de 2014. File tornou-se então no primeiro
engenho humano a poisar num cometa. Apesar de ter
ficado num local com pouca exposição solar, File con-
seguiu examinar o cometa durante 60 horas e enviar para
a Roseta os dados recolhidos pelos vários instrumentos
cien ficos. A sonda retransmi u essa preciosa e inédita
informação cien fica para a Terra.
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Desde então, a sonda Roseta con nuou a captar infor-
mação sobre a ac vidade do cometa na aproximação
deste ao Sol, examinando os materiais libertados e que
testemunham a composição do Sistema Solar aquando da
sua formação há 4600 milhões de anos. A 13 de Agosto
de 2015, o cometa orbitado pela Roseta encontrou-se à
distância de mínima de 186 milhões de quilómetros do
Sol. Depois, começou o regresso e o começo do fim da
missão.

Os mais interessados podem consultar todos os de-
talhes da missão [3]na página na internet que a ESA
dedica à Roseta . E chegamos a 30 de Setembro de 2016
e ao fim da missão de exploração da Roseta. Mas, se
a sonda adormece, o mesmo não vai acontecer com
os cien stas que vão con nuar a ter muito trabalho a
estudar, durante os próximos anos, a enorme quan dade
de dados recolhidos pela Roseta e pelo File. É como

se estes vessem escrito um livro que agora tem de
ser descodificado e entendido pelos cien stas e que
perdurará na história da ciência, contribuindo para uma
melhor compreensão das origens, não só do Sistema
Solar, como também da vida que nele se desenvolveu no
planeta Terra.

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Pressão intolerável (2016-10-03 07:10)

|Hélio Bernardo Lopes| O decurso da escolha do novo
Secretário-Geral da Nações Unidas criou em Portugal,
logo desde o momento em que se soube que António
Guterres era candidato ao cargo, um estado de alma
que acaba por violar, obje vamente, a liberdade de
pensar dos próprios portugueses.

Nos termos de quanto se tem podido ver, quem
não apoie António Guterres, ou se determine a apoiar
um outro candidato, é olhado e colocado como um
autên co an patriota. Isso mesmo nos foi dado ver
nesta passada sexta-feira, no programa, EXPRESSO DA
MEIA-NOITE.
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Foram quatro os convidados, como usualmente. Simples-
mente, destes quatro convidados três veram relações
muito diretas com a Igreja Católica em níveis e tempos
dis ntos. José Milhazes foi um an go seminarista até à
Revolução de 25 de Abril. Pedro Silva Pereira foi Editor de
Informação da TVI, logo no seu início, quando a estação
era ainda o canal televisivo católico. E José Miguel
Be encourt é doutorando na Universidade Católica
Portuguesa, depois de nela se ter licenciado e mestrado.
Ou seja, três concidadãos com raízes, tal como refiro ao
início, na Igreja Católica. E raízes fortes. Estes nossos
concidadãos apoiam todos a candidatura de António
Guterres, ele mesmo um católico de sempre e sempre
apontado como da Opus Dei.

Em contrapar da, Mário David, apoiante de Kristalina
Georgieva, tem vindo a ser alvo de uma acusação, mais
ou menos às claras, de ser um traidor. Ora, isto mostra
o terrível risco desta candidatura de António Guterres,
que nada tem que ver com o socialismo ou com o ne-
oliberalismo. Se alguma coisa ver que ver, será na base
das suas ligações longínquas e profundas à Igreja Católica.

Um dado é certo: os que o apoiam vêm mostrando,
e em crescendo, uma intolerância para com a liberdade
de escolher dos que, em Portugal ou lá por fora, possam
optar por outro candidato que não António Guterres. E
não é di cil perceber que se Guterres fosse militante do
Bloco de Esquerda, ou do Podemos, ou fosse islamita,
evangélico ou ortodoxo – não esqueçamos o que se pas-
sou entre a Igreja Católica e o major-general Fernando
Passos Ramos, que era evangélico...–, e vesse até agora

do os resultados que se conhecem, raros em Portugal
se mostrariam defensores da sua vitória. Talvez nada
dissessem, nem sim nem não, mas antes pelo contrário...

Se a tudo isto juntarmos a ideia que tem vindo a
ser brandida da necessidade de mudanças, mormente no
Conselho de Segurança – o Ocidente persiste em reavivar
a Guerra Fria, como se vai vendo pelos tendenciosos
no ciários televisivos sobre a guerra levada pelos Estados
Unidos à Síria –, percebe-se que uma vitória de Krytalina
Georgieva não trará sobressaltos ao mundo, certeza que
a vitória de Guterres não comporta.

Um dado é já certo: começou a ter lugar em Portu-
gal uma espécie de caça às bruxas, estas tomadas por
quem tenha o atrevimento de não apoiar a candidatura
do católico António Guterres. Haverá de compreender-se

que se trata, indiscu velmente, de um muito mau sinal.
Um sinal, por acaso, até parolo, porque transforma
esta corrida numa do po da légua, com Guterres a
ser o nosso atleta. E já agora: que mudanças defende
António Guterres para a ONU, muito em especial ao
nível do Conselho de Segurança? E ainda: acha por bem
introduzir na estrutura das Nações Unidas uma agência
para o diálogo entre religiões, e quais delas e com que
efeitos prá cos, mormente no respeitante à separação
entre os Estado, as Nações Unidas e as Igrejas? Por tudo
isto, tome o leitor o cuidado de a si mesmo responder
a esta pergunta: está em curso no mundo, ou não, uma
guerra religiosa?
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Nobel da Medicina para o japonês Yoshinori
Ohsumi (2016-10-03 08:20)

O Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina de 2016 foi
esta segunda-feira, dia 3 de Outubro, atribuído ao
japonês Yoshinori Ohsumi. O Prémio foi jus ficado
pelas “descobertas sobre os mecanismos da autofagia”,
o processo através do qual ocorre a degradação e
reciclagem de componentes celulares.

NOBEL da Medicina Yoshinori Ohsumi “O laureado
com o prémio Nobel deste ano descobriu e esclareceu
mecanismos da autofagia, um processo fundamental
para a degradação e reciclagem dos componentes das
células”, refere o comunicado do comité.
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A autofagia é um processo celular que dá origem à
degradação de componentes da própria célula. É um
fenómeno finamente regulado mesmo a nível gené co
e que desempenha uma função normal no crescimento
celular, diferenciação, “arquitectura dos órgãos” e na
homeostase. É ainda um dos mecanismos principais
através dos quais uma célula em estado de desnu-
trição redistribui os nutrientes. É assim um processo vital
para garan r o normal funcionamento de um organismo.

Foi durante os anos 60 do século XX que os inves -
gadores descobriram que as células conseguem destruir
o seu conteúdo interno, envolvendo-o em membranas
que formam pequenos compar mentos, que são de-
pois transportados para um organelo de reciclagem, o
lisossoma, onde a seguir são degradados. A palavra
“autofagia” vem do grego e significa comer-se a si mesmo.

Contudo, este mecanismo de autodestruição nha
muitos passos por esclarecer. No início dos anos 90,
Yoshinori Ohsumi, inves gador da Universidade de
Tóquio, realizou uma série de experiências com leveduras
(do vulgar fermento do padeiro) para iden ficar os genes
essenciais na autofagia. Elucidou alguns dos mecanismos
da autofagia nessas leveduras e mostrou como o com-
plexo processo funciona nas nossas células.

“As descobertas de Ohsumi levaram-nos até um novo
paradigma no conhecimento da forma como as células
reciclam o seu conteúdo”, refere o comunicado de
imprensa do comité Nobel, e acrescenta que os avanços
do inves gador japonês “revelaram a importância fun-
damental da autofagia em processos fisiológicos como a
adaptação à fome ou a resposta a infecções.”

Hoje sabemos que a autofagia também tem um lado mau,
pois parece estar envolvida em processos relacionados
com o desenvolvimento de cancros e de certas doenças
neurológicas.

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional -

Ciência Viva
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Nova associação raiana já está cons tuída
(2016-10-03 08:46)

No sábado dia 1 de outubro a aldeia de Rio de Onor re-
viveu e renovou o mito da convivência transfronteiriça,
inaugurando uma nova era ou ordenação raiana.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/rionor16.html
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Cerca de 200 raianos par ciparam na Escritura Pública
feita pelo Notário Dr. Manuel João Braz e na Assembleia
Cons tuinte, debaixo de um Cabanal instalado na raia,
projeto do Arquiteto João Ortega que a empresa Brincatel
de Bragança construiu gratuitamente para o efeito.

A Escuela ESBATRA de Folclore de Puebla de Sanabria e a
Escola de Gaiteiros e Tocadores da Lombada, animaram
com modas an gas e alegria contagiante as ruas desta
aldeia, metade portuguesa e metade espanhola, con-
seguindo transportar os presentes às festas de outros
tempos.

A encerrar a festa, as Juntas de Freguesia desta aldeia
ofereceram aos par cipantes uma suculenta ceia, ani-
mada com o precioso néctar do deus Baco.

Como único lamento regista-se a ausência da RTP e
demais meios de comunicação nacionais que com tão
excelente serviço público silenciam as tenta vas de fazer
reviver estas fregiões, condenando-as a mais despovoa-
mento, mais abandono e mais pobreza.

Texto: Francisco Alves
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Requalificação e Modernização da Escola Dr.
Ramiro Salgado (2016-10-03 13:09)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo assinou no
passado dia 27 de Setembro, um acordo de cooperação
com o Ministério da Educação para a requalificação
e Modernização das instalações da Escola Básica e
Secundária Dr. Ramiro Salgado.

Assinatura do protoco O protocolo foi assinado pelo
Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, e pela Secretária de Estado Adjunta e
da Educação, Alexandra Leitão.
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A empreitada da Escola Básica e Secundária Dr. Ramiro
Salgado tem um custo es mado de 2.500.000,00€, sendo
que o Município de Torre de Moncorvo irá suportar 7,5
% do inves mento, o Ministério da Educação 7,5 % e
os restantes 85 % são suportados por verbas advindas
do Fundo Europeu de Desenvolvimento, no âmbito do
programa Operacional Regional NORTE 2020.

Segundo o acordo, a Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo assegura a elaboração do projeto de arquite-
tura, a posição de dono da obra, a obtenção de todos os
pareceres legalmente exigidos e garante o financiamento
da empreitada e o pagamento ao adjudicatário.

Além de Torre de Moncorvo foram vários os municí-
pios que assinaram este acordo, que define as condições
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de transferência das atribuições para a modernização das
escolas públicas.
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O Azeite e o Figo são mote para feira em Lombo
(2016-10-03 18:05)

É a 5ª edição da feira, que se exige como um mercado
dos produtos da freguesia. Conhecida terra “dos
figues pretes e branques” e de azeite em quan dade e
qualidade, tem nesta feira uma oportunidade de venda
dos produtos, mas também de animação e par lha de
conhecimentos. A Feira do Azeite e do Figo realiza-se
nos dias 8 e 9 na aldeia de Lombo, em Macedo de
Cavaleiros.
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A Junta de Freguesia de Lombo, com o apoio, entre
outras ins tuições, da Câmara Municipal, organiza a
inicia va, procurando garan r uma nova forma de escoa-
mento dos produtos locais. É o que a terra dá e o que o
homem transforma, produtos tradicionais, o que mais

se encontrará na Feira, além, também, do artesanato e
bijutaria.

A Feira inicia com a realização de uma Montaria, no
sábado de manhã, contando com animação ao longo
do dia, no largo principal da freguesia. No domingo, o
seminário é dedicado ao Castanheiro e à Amendoeira
“Realidade e Perspe vas”.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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Combater o crime económico e financeiro
(2016-10-04 07:07)

|Hélio Bernardo Lopes| Não fiquei admirado com o
veto do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma
sobre o sigilo bancário, uma vez que se nha já manifes-
tado contra a ideia.

Mas achei espantosos os argumentos apresentados,
mormente pelo facto (conhecido e reconhecido) de
serem a corrupção e a fuga ao justo e legal pagamento
de impostos autên cas epidemias no seio da sociedade
portuguesa. Epidemias que, deste modo, con nuam a
possuir campo livre para con nuarem a desenvolver-se.
Uma infelicíssima decisão polí ca do Presidente Marcelo
Rebelo de Sousa, que, estou firmemente convencido,
nunca teria lugar se os portugueses, com o essencial bom
senso, vessem escolhido para Presidente da República
o académico António Sampaio da Nóvoa.

Os argumentos que têm vindo a ser apresentados
ao redor deste tema têm-se mostrado inacreditavel-
mente distorcidos. Imagine o leitor que eu fosse um
vigarista, refastelado com uma conta bancária com cerca
de três milhões de euros e que vinha crescendo, desde
há muito, de um modo razoavelmente consistente, sendo
a reforma do casal da ordem dos três mil euros mensais.
E suponha, ainda, que eram constantes as viagens de
carro a países europeus, nestes me mantendo, com a
minha mulher, por razoáveis bons períodos. E ainda
que, mesmo em Portugal, as refeições em cassa fossem
coisa rara. Que autoridade portuguesa poderia, nestas
condições, descobrir que eu seria um vigarista? Quer
a minha opinião? Pois, nenhuma. E é por ser esta a
realidade que os Estados Unidos forçaram a Suíça e a
União Europeia a fornecerem os dados bancários dos
cidadãos norte-americanos. É que não existe outro
caminho para resolver um tal problema.

A menos que alguém arguto se determinasse a op-
erar uma denúncia anónima, assim obrigando à abertura
de um inquérito por parte da Procuradoria-Geral da
República, nunca as autoridades descobririam o que
poderia passar-se. Com essa denúncia anónima, porém,

de pronto se ficaria a saber, por via de autorização
de um juiz, o tal montante que eu e a minha mulher
teríamos na nossa conta – ou contas – bancária. Sur-
gia, deste modo, um primeiro indício de que algo de
autên co pudesse estar con do na tal denúncia anónima.

Ora, tem sido dito, erradamente, que, num tal caso,
teríamos de ser nós a ter de explicar a inocência legal em
face da discrepância em causa, o que é redondamente
men ra. Quem teria de descobrir uma tal fraude seria
o Ministério Público, para tal operando as necessárias
diligências probatórias de culpabilidade do casal. Só
então, se acaso fossemos culpados e disso exis sse
uma evidência forte em princípio, seríamos os dois
cons tuídos arguidos e, porventura, acusados mais tarde.
O que é certo, é que nenhum juiz, procurador ou polícia
é adivinho, ao ponto de perceber que este ou aquele
cidadão tem uma situação financeira familiar incon-
gruente. Se não exis r uma denúncia anónima, como
perceber a existência de uma tão profunda discrepância?
Bom, nunca se poderá descobrir.

É nesta situação que Portugal vai agora con nuar,
ou seja, sustentando o desenvolvimento quase linear
da fuga aos impostos e da corrupção. As autoridades
competentes vão con nuar tolhidas na sua possibilidade
de poderem vislumbrar o alarme que resultaria, em
imensas situações, de se poder comparar o que se
declara com o que se tem. É este o preço da lamentável
decisão do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Iremos,
pois, da má situação em que nos encontramos para uma
outra sempre pior.

Acontece, contudo, que os bancos vão ser obriga-
dos, já no próximo ano, a reportar operações offshore
a par r de quinze mil euros, tal como, em certo aviso
recente, decidiu o Banco de Portugal. Mas também
as en dades não sujeitas à supervisão do Banco de
Portugal, com base na sua situação financeira, passam a
ter de garan r o registo e comunicação dos serviços de
pagamento que prestem e que tenham como beneficiária
pessoa singular ou cole va sediada em ordenamento
jurídico offshore. A uma primeira vista, também esta
medida irá contra a parte primeira do argumento polí co
do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Mas mesmo
nesta situação, é essencial que a Supervisão do Banco
de Portugal atue de um modo forte e uniforme ao longo
do ano. E irá este novo diploma ser por igual vetado? E
o que se propõe agora fazer o Governo? Pleno de razão,
como realmente está, o que irá fazer? Deixar as coisas
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irem, nestes domínios, de mal para pior?

Por fim, uma chamada de atenção, já há dias abordada
pelo colega de Marcelo Rebelo de Sousa na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, Eduardo Paz Ferreira:
afinal, o Governo está longe de poder governar e de
poder aplicar o seu Programa de Governo, uma vez que
o Presidente da República vem atuando um pouco para
lá da linha cons tucional delimitadora. Os resultados
da ação do Governo, para lá das limitações criadas, por
razões estritamente ideológicas, pela União Europeia
– pela Alemanha e nórdicos –, estão também a ver-se
fortemente limitados pelos constantes entraves polí cos
do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Importa, pois,
que os portugueses compreendam , e recordem mais
tarde, que o modo de governar do Governo não é o seu
e o aprovado na Assembleia da República, mas o que
acaba por lhe ser autorizado. E quando o tema é o do
combate à fuga aos impostos e à corrupção, bom, as
consequências são terríveis.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Exposição "do céu à terra" na Casa da Cultura
Mestre José Rodrigues (2016-10-04 08:13)

Vai estar patente ao público, na Casa da Cultura Mestre
José Rodrigues, em Alfândega da Fé, a exposição "do céu
à terra" de Glória Gonçalves. "Glória Gonçalves, na sua
iden dade civil, é portuguesa, europeia, ocidental.Mas,
na sua iden dade ar s ca, ou na sua linguagem es-
té ca, consciente ou não,é oriental, japonesa." [Sousa
Dias ]

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Inves gação da UC contribui para a resolução
de um dos maiores desafios da aquacultura
(2016-10-04 08:34)

Uma equipa de inves gadores portugueses e espanhóis
testou, com sucesso, uma nova dieta para os peixes
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carnívoros produzidos em aquacultura que pode ajudar
a solucionar um dos grandes desafios desta área de
negócio.

Ivan Viegas

[1]

Produzidas à base de farinha e óleo de peixe, as rações
atualmente comercializadas são demasiado dispendiosas
– representando até 60 % dos custos totais da produção
dos peixes carnívoros, encarecendo o preço para o
consumidor final - e pouco sustentáveis.

A solução passa por inserir ingredientes de origem
vegetal na dieta alimentar dos peixes. Mas aqui surge
novo problema: como são ricos em hidratos de carbono,
estes ingredientes podem alterar o metabolismo natural
dos peixes e torná-los mais gordos, refle ndo-se no
crescimento, na textura e no sabor final da carne, dimin-
uindo a qualidade.
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E foi precisamente esta questão que a equipa de in-
ves gadores das Universidades de Coimbra (UC) e
de Barcelona, liderada por Ivan Viegas, do Centro de
Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia
(FCTUC), quis esclarecer.

Os cien stas prepararam uma dieta experimental,
subs tuindo 30 % da ração comercial por uma ração
à base de farinha de ervilhas, rica em hidratos de car-
bono, e realizam ensaios com robalos, que são peixes

carnívoros.

Os peixes foram separados em dois tanques com
água deuterada, um po de água que funciona como
marcador metabólico, permi ndo obter uma análise
muito mais detalhada, e, ao longo de um mês, um grupo
foi alimentado com a dieta experimental e o outro, para
efeitos de controlo, com a ração tradicional.

O estudo, financiado pela Fundação para a Ciência
e Tecnologia (FCT), concluiu que «os robalos toleram
perfeitamente a dieta experimental, ou seja, a introdução
de 30 por cento de ingredientes de origem vegetal na
alimentação destes peixes carnívoros, não compromete
o seu crescimento nem promove significa vamente
a produção de gordura. Não se notaram diferenças
expressivas entre os peixes alimentados com as duas
dietas diferentes», sublinha Ivan Viegas.

Tal significa, nota o inves gador da FCTUC, «que
uma dieta deste perfil fica muito mais barata para os
aquicultores e não compromete a qualidade do produto
para o consumidor final». No entanto, observa Ivan Vie-
gas, «analisámos o gado, o principal órgão de regulação
de toda a “maquinaria”, mas é ainda necessário estudar
outros “componentes da máquina”. Por isso, temos já
em conclusão uma análise do impacto desta mesma
dieta rica em hidratos ao nível da gordura perivisceral
(nas vísceras) e no músculo dos peixes».

O estudo, desenvolvido nos úl mos três anos, foi
publicado no [3]Journal of Lipid Research e destacado
pela Sociedade Americana de Bioquímica e Biologia
Molecular ([4]American Society for Biochemistry and
Molecular Biology’s – ASBMBToday ) .

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://4.bp.blogspot.com/-euuKf6rQF4w/V_NpOZXj3_I
/AAAAAAAAXVI/cejFhwRzOt4WlB5wfZTQtWGslxVbweLhACLcB/s
1600/1.jpg
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. http://www.jlr.org/content/57/7/1264.abstract?sid=0
8845d14-54ff-488c
4. http://www.asbmb.org/asbmbtoday/201609/JournalNews/
JLRSeabass/
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Câmara Municipal de Torre de Moncorvo promoveu
torneio Dr. Camilo Sobrinho (2016-10-04 08:51)

O Campo de Jogos Dr. Camilo Sobrinho, em Torre de
Moncorvo, recebeu no passado dia 24 de Setembro,
Sábado, o torneio de futebol Dr. Camilo Sobrinho nos
escalões Benjamins e Infan s.

O torneio contou com a par cipação de 8 equipas,
estando presentes os seguintes clubes: a Dragon Force
Torre de Moncorvo, o Grupo Despor vo de Foz Côa, o
CCP Alto Douro, o CASC Freixo, o Atlé co Clube Alijoense
e a ADSP Vale do Conde.
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Na compe ção dos benjamins saiu vitorioso o ADSP
Vale do Conde e nos Infan s o Atlé co Clube Alijoense.
No final, o Vice-presidente e Vereador do Desporto da
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Victor Moreira,
dirigiu-se ao público presente para referir que o mais
importante neste torneio não são as classificações mas
a promoção do desporto e o intercâmbio entre os clubes.

O Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, o Vice- Presidente, Victor Moreira, e o
Coordenador da Escola Dragon Force Torre de Moncorvo,
Telmo Matos, procederam à entrega dos troféus a todas
as equipas e de medalhas a todos os atletas que par ci-
param neste evento.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt
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1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Vila Real com ciclo de workshops sobre boas prá -
cas de gerontologia (2016-10-04 08:59)

A Associação Vale d’Ouro, com o apoio do Município
de Vila Real, organiza na Biblioteca de Vila Real e
durante o úl mo trimestre do ano o Ciclo de Workshops
“Boas Prá cas Gerontológicas” que se centrará na
temá ca do envelhecimento e do empreendedorismo
social oferecendo uma vertente teórica, mas sobretudo
prá ca na perspe va dos especialistas e profissionais
convidados. O primeiro workshop realiza-se já este
sábado subordinado ao tema “Envelhecimento A vo e
Organizações Sociais”.

O Ciclo de Workshops "Boas Prá cas Gerontológicas"
é composto por três sessões que se realizam a 8 de
outubro, 19 de novembro e 3 de dezembro. As temá cas
são, respe vamente “Envelhecimento A vo e Organiza-
ções Sociais”, “Cria vidade e Empreendedorismo Social”
e “Novos Seniores, Novas Respostas”. A coordenação
cien fica do evento está a cargo de Cláudia Moura a que
se juntam um conjunto de profissionais e académicos da
área social da região norte.
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O primeiro destes workshops abordará o envelheci-
mento a vo e as organizações sociais e conta com a
intervenção de Vitor Fragoso, psicólogo e professor
na Universidade Sénior Contemporânea do Porto que
abordará a temá ca da Educação Emocional. Também
nesta sessão par cipará Alexandra Magalhães, Diretora
de Serviços do Centro Social, Recrea vo e Cultural de
Vilar de Maçada que tem desenvolvido na sua ins -
tuição alguns projetos inovadores e respostas sociais
a picas para abordar precisamente a questão das novas
tecnologias relacionada com novas formas de envelhecer.

A Associação Vale d’Ouro considera que a progra-
mação das sessões e os oradores convidados permi rão
sessões bastante ricas do ponto de vista técnico bem
como uma forte componente prá ca com a experiência
que poderá ser par lhada com os par cipantes.

As inscrições para esta primeira sessão terminam
sexta-feira às 14h, mas con nuam a decorrer para as
restantes sessões podendo ser feitas através do site
[2]www.ascvd.pt ou e-mail geral@ascvd.pt.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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2. http://www.ascvd.pt/

Câmara de Mirandela é contra cisão das Águas do
Norte (2016-10-04 09:04)

A Câmara Municipal de Mirandela não é favorável à
cisão da empresa Águas do Norte, SA e de criação de
dois novos sistemas mul municipais.
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Câmara de Mirandela é contra cisão das Águas do Norte
O Município alega que a solicitação do Ministério do
Ambiente quanto à “criação de dois novos sistemas
mul municipais por cisão do sistema mul municipal de
abastecimento de água e de saneamento do Norte de
Portugal” não só desvirtua o principio de solidariedade
que presidiu à cons tuição da empresa, como põe
em causa a futura estabilidade tarifária e, como tal, a
sustentabilidade dos sistemas em baixa e consequente-
mente a própria Águas do Norte, SA remanescente.
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A decisão do Município foi tomada na úl ma Reunião
de Câmara, recordando que a anterior agregação dos
sistemas mul municipais de abastecimento de água
e saneamento do Norte, integrando ou agregando as
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA, sistema a que
pertencia a Câmara Municipal de Mirandela, na empresa
Águas do Norte, SA, traduziu-se desde logo em vantagens
para os consumidores. A tulo de exemplo, a autarquia
recorda a redução e harmonização das tarifas pra cadas
em alta quer de abastecimento de água, quer de sanea-
mento, com reduções significa vas e que contribuíram
de forma clara para o equilíbrio dos sistemas em baixa.

A Câmara de Mirandela recorda ainda que a com-
pensação do deficit tarifário assentou na solidariedade
entre os sistemas das zonas densamente povoadas
e os sistemas das zonas de baixa densidade, muito
penalizadas pelo reduzido número de consumidores e o

erro de conceção do Estudo de Viabilidade Económico
Financeira que deu origem à cons tuição das Águas de
Trás-os-Montes e Alto Douro, SA que assumia capitações
impossíveis para a região.

Agora, a proposta do Ministério do Ambiente para
além de desvirtuar o principio de solidariedade que
presidiu à cons tuição da empresa, regista ainda um
principio de discricionariedade não admissível pois
não é concedida qualquer possibilidade de cisão aos
an gos sistemas mul municipais, como as Águas de
Trás-os-Montes e Alto Douro, SA.

A autarquia defende que o incen vo à criação de
novos sistemas mul municipais de gestão em baixa deve-
ria ser acompanhado da possibilidade da cons tuição de
sistemas ver calizados, integrando as novas empresas
a cons tuir e os a vos em alta das atuais empresas
mul municipais.

A Câmara Municipal de Mirandela considerou tam-
bém que a proposta não acautela quer a estabilidade
tarifária, quer o futuro e sustentabilidade da Águas do
Norte, SA, reclamando ainda quanto à inexistência de
qualquer Estudo de Viabilidade Económico Financeira
sobre a sustentabilidade da empresa Águas do Norte, SA.

O município sustenta ainda que a proposta de com-
pensação do deficit tarifário assente no aumento da
Taxa de Recursos Hídricos não passa de um aumento
de impostos e da tarifa direta aos consumidores, não
exis ndo uma efe va segurança quanto à manutenção
da atual estrutura tarifária para o futuro.
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Luís Vaz vai ser amanhã homenageado em Macedo
de Cavaleiros (2016-10-04 12:38)

No dia em que completaria 65 anos, cerca de um ano
após a sua morte, Luís Vaz vai ser homenageado em
Macedo de Cavaleiros com a apresentação da exposição
evoca va “Luís Vaz”, como forma de assinalar o aniver-
sário do an go Presidente da Câmara Municipal de
Macedo de Cavaleiros e homenagear a obra e o homem
que “trazia consigo o orgulho de ser Macedense”.

Luís Vaz vai ser amanhã homenageado em Macedo
de Cavaleiros. Foto: Arquivo No cias do Nordeste
Cons tuída por um conjunto de painéis e fotografias a
exposição pretende dar a conhecer as marcas de um
percurso, destacando o papel e contributo do autarca na
construção do concelho de Macedo de Cavaleiros.
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Luís Vaz nasceu a 5 de outubro de 1951, data simbólica,
dia da implantação da República cujos valores sempre de-
fendeu e preconizou. Daí que esta homenagem póstuma
surja integrada nas comemorações do 5 de Outubro
promovidas pela estrutura local do Par do Socialista.
Para além da abertura da exposição e do descerramento
de uma placa evoca va na sessão haverá também lugar
para debater a Implantação da República e certamente
muitas outra histórias e memórias sobre o homem e o
polí co que esteve à frente dos des nos de Macedo de

Cavaleiros durante 2 mandatos consecu vos (1993-2001)
surgirão.

Recorde-se que para além de Presidente da Câmara
Municipal, Luís Vaz destacou-se no exercício de diversos
cargos e funções. Foi membro a vo do Par do Socialista
onde exerceu cargos de direção, foi Presidente da Assem-
bleia Municipal de Macedo de Cavaleiros, membro da
Assembleia Municipal e Vereador da Câmara Municipal
ao longo de sucessivos mandatos, foi também Deputado
da Assembleia da República.

A homenagem decorrerá a par r das 16 horas do
dia 5 de outubro na sede do Par do Socialista de Mace-
dode Cavaleiros, situada no Edi cio MR.
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Torre de Moncorvo recebe ciclo de formações no
âmbito do empreendedorismo (2016-10-05 10:41)

No âmbito da Rede de Apoio ao Empreendedor Susten-
tável do Sabor realiza-se em Torre de Moncorvo um
ciclo de formações gratuitas sobre empreendedorismo
de forma a capacitar empreendedores ou potenciais
empreendedores.
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As formações decorrem na Associação de Comerciantes
e Industriais de Moncorvo decorrendo a primeira no
dia 11 de Outubro, pelas 14h30, cujo tema é “ Ser
Empreendedor”. No dia 14 de Outubro, pelas 09h30, tem
lugar a formação “Plano estratégico do Sabor”, no dia 14
de Outubro, às 14h30, “Estratégia e Modelo de Negócio”
e no dia 20 de Outubro, pelas 14h30, a formação será
sobre “Cria vidade”.

Após a capacitação aberta decorrerá uma formação
específica em criação de negócios.

As formações são da responsabilidade da Universi-
dade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD), financiadas
pela EDP e realizadas em parceria com o Município de
Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Expedição cien fica à Serra de Montesinho com es-
tudantes, inves gadores e Ministro da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior (2016-10-05 10:49)

A ciência, a comunicação e a cultura marcam a inte-
gração dos novos estudantes portugueses e estrangeiros
do Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB) numa expe-
dição cien fica à Serra de Montesinho que terá lugar no
próximo sábado, dia 8 de Outubro.

Aldeia de Montesinho Esta inicia va é o exemplo de uma
acção de integração dos novos estudantes do ensino
superior através da ciência, da comunicação e da cultura,
dando seguimento a uma proposta do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior. Os alunos par cipantes
poderão ficar a conhecer melhor a região de influência da
sua ins tuição de acolhimento e tomarem contacto com
a ecologia, a fauna e a flora deste espaço de montanha
situado em pleno Parque Natural de Montesinho.

PUB
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A expedição inclui a realização de desportos de aventura,
jogos tradicionais e ac vidades de exploração cien fica
conduzidas por inves gadores do Centro de Inves gação
de Montanha (CIMO) e do IPB, tendo em vista a criação
do "Montesinho Laboratório de exploração cien fica e
inovação agro-industrial".

Esta acção em Bragança pretende reforçar a curiosi-
dade e o natural entusiasmo dos alunos pelas áreas
cien fica e cultural, através de ac vidades de comuni-
cação. Durante a expedição será feito um "concurso de
ideias", envolvendo equipas mistas de novos e actuais
estudantes e inves gadores, para futuros projectos de
exploração e valorização cien fica da Serra de Mon-
tesinho. É organizada pelo IPB em colaboração com
as Associações de Estudantes, a Associação Académica
e o Centro Ciência Viva de Bragança e conta com a
par cipação do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
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Superior, Manuel Heitor.

A inicia va beneficia da realização da conferência in-
ternacional Mountains 2016, um evento dirigido ao
desenvolvimento sustentável nas áreas de montanha na
Europa e no Mundo com base na ciência, no conheci-
mento e na inovação, que decorre até sexta-feira, em
Bragança.

PROGRAMA:
Expedição lúdico-cien fica à Serra de Montesinho 8 de
Outubro, Sábado, 09.00 - 17.00 Saída em direcção à
aldeia de Montesinho.

Visita à aldeia - Merenda e convívio com grupo de
alunos e inves gadores do IPB.

Visita simultânea às barragens e Lama Grande.

Percurso pedestre de cerca de 8 Km descendentes,
da aldeia de Montesinho até à aldeia de França, com
visita ao an go viveiro das trutas. Durante o percurso os
docentes do IPB farão diversas intervenções de carácter
cien fico e exploratório.

Chegada a França, almoço nas instalações da Junta
de Freguesia de França e momentos lúdico-musicais com
as Tunas do IPB. Jogos tradicionais transmontanos (fito,
chino, corrida de sacos, corrida de arcos, pião, galhofa -
luta tradicional trasmontana).

Regresso a Bragança.

Mais informações: Unidade de Comunicação e Im-
agem - Catarina Figueira: 96 156 09 26

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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As fundações católicas e tudo o resto
(2016-10-06 07:28)

|Hélio Bernardo Lopes| O funcionamento da sociedade
portuguesa é de há muito marcado por estranhíssimas
singularidades. A mais recente destas singularidades
é que, afinal, o tratamento prome do pelo Governo
de Pedro Passos Coelho sobre o tema das fundações se
ficou a anos-luz de ser consequente.

E desta inconsequência surgem agora as fundações
pertencentes à Igreja Católica, que, malgrado o publica-
mente prome do, não foram analisadas.

Tendo mudado o Governo, agora suportado numa
maioria da Esquerda, supostamente mais justa e mais
defensora da aplicação geral e eficaz da legislação
sobre fundações, eis que, afinal, no respeitante às tais
fundações pertencentes à Igreja Católica tudo vai ficar
na mesma. Simplesmente maravilhoso, para mais com
fundações pertencentes a uma ins tuição que constan-
temente apregoa a boa moral dos deveres de todos,
mas que também neste domínio das fundações – não
esqueçamos o caso do IMI – não tem que prestar contas
sobre os tais deveres que deviam ser de todos.

Na tarde deste mais recente domingo, com o Papa
Francisco no Azerbaijão, já depois de ter passado pela
Geórgia, foi um fartote de rir no grupo em que me
encontrava incluído pelo meio da tarde, conhecedores
agora de que, já depois do que se soube do IMI, também
ao nível das fundações a Igreja Católica passa ao lado
dos deveres gerais das restantes. Os tais deveres sempre
apontados como a todos compe ndo. Com a mais que
expectável e lógica cobardia, os nossos jornalistas nunca
se determinam a perguntar a quem tem o dever de zelar
por estas coisas de fundações – ou de IMI, claro – a razão
de ser de um tal privilégio. Nem sequer lhes ocorreu o
Princípio da Igualdade, ou o da Liberdade Religiosa, que
terá sempre de se escorar no primeiro.

Por aqui se vê bem como, mais de quatro décadas
passadas sobre a Revolução de Abril, sempre brandindo
tantos o tão badalado Estado de Democrá co de Direito
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(e agora Social), o caso dos mil e um tratamentos da
Igreja Católica à base de fantás cas e incontroláveis
singularidades se encontra mais vivo que num qualquer
outro tempo polí co desde o surgimento da primeira
versão oficial da Concordata entre o Estado Português e
a Santa Sé.

Um brinco... E a Esquerda? Que é feito dela? E os
dinheiros, errada e ilegalmente atribuídos a uma boa
dose de fundações? Não é devolvido ao Estado? Nem
existem responsáveis? Enfim, somos um país marcado
por fantás cas singularidades.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

O céu de outubro de 2016 (2016-10-06 07:58)

Em destaque durante outubro estará o Triângulo de
Verão, um asterismo (ou constelação não oficial),
formada pelas três estrelas mais brilhantes das conste-
lações da Lira, Águia e Cisne – respe vamente Vega,
Altair e Deneb.

Figura 1: O céu virado a Sul, às 20h00 do dia 9 de outubro
de 2016. Em grande destaque o Triângulo de Verão, a
apontar para Sul. (Imagem: Stellarium/Ricardo Cardoso
Reis) Em Agosto este asterismo está pra camente no
zénite logo ao anoitecer (daí o seu nome), mas agora o
triângulo aparece já mais baixo, como uma gigantesca
seta a apontar para Sul.

Para os índios Norte-Americanos, as três estrelas

desenhavam uma mão, com a linha Deneb/Vega a
representar os nós dos dedos, e a linha Vega/Altair
a representar o dedo indicador es cado. Quando a
mão apontava para Sul logo ao anoitecer, era altura da
migração das tribos para as paragens mais quentes a Sul,
pois o tempo frio estava a chegar.
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No dia 6 a Lua, já a crescer, passa a 5 graus de Saturno, e
no dia 8, a 6 graus de Marte.

Também no dia 8 vai ocorrer o máximo da chuva de
meteoros das Dracónidas. Infelizmente este ano o cres-
cente da Lua irá ofuscar a maioria dos meteoros desta
chuva. Os mais velhos talvez se lembrem das verdadeiras
tempestades que foram as Dracónidas de 1933 e 1946,
anos em que o número de meteoros por hora durante
o máximo ultrapassou os 10 mil! Estas foram duas das
maiores chuvas de “estrelas” do séc. XX. No dia 9 a Lua
a ngirá o Quarto Crescente.

Dia 16 é dia de Super Lua Cheia, isto é, uma Lua
Cheia que ocorre próximo da altura do perigeu (ponto de
maior aproximação da Terra). A definição de Super Lua
Cheia não é consensual (talvez por ter sido originalmente
cunhada por um astrólogo, não por um astrónomo), e
por isso dependendo da interpretação, o número de
super luas num ano pode ser diferente. A de Outubro
deste ano, no entanto, é consensual entre todas as
interpretações.
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Figura 2: Na madrugada do dia 30 de outubro, os
relógios atrasam 1 hora. (Imagem: Ricardo Cardoso
Reis/IA/Planetário do Porto) No dia 22, o nosso satélite
a ngirá o Quarto Minguante.

No dia 28, mesmo antes do amanhecer, uma Lua já
bem pequena passará a apenas 1 grau de Júpiter. Depois
do seu trajeto aparente no céu o ter levado a passar em
frente ao Sol, que o ofuscou durante mais de um mês,
Júpiter volta a estar visível no fim de outubro, agora
antes do amanhecer.

O mês termina com uma Lua Negra no dia 30 – a
segunda Lua Nova no mesmo mês (a primeira foi logo no
dia 1). Também neste dia, que é o úl mo domingo de
outubro, voltaremos à verdadeira hora solar – os relógios
devem ser atrasados uma hora, às 2h00 de Portugal
Con nental e da Madeira (volta a ser 1h00), e à 1h00 do
Arquipélago dos Açores (volta a ser meia-noite).

Boas observações.

Ricardo Cardoso Reis (Planetário do Porto/Ins tuto de
Astro sica e Ciências do Espaço)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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MAAT para uns, Xeque-mate para outros
(2016-10-06 08:00)

|Luis Pereira| A inauguração do Museu de Arte, Ar-
quitectura e Tecnologia (MAAT) já foi feita em Lisboa.
Mais um grande museu para a capital, uma obra da
Fundação EDP que está a encher o olho a todo Portugal.

Dizem que é lindo. Não sei. Pelo que vejo na tele-
visão é uma obra com uma arquitectura exterior que
gosto. Quanto ao museu em si não me prenunciarei
enquanto não o visitar e conseguir perceber alguma
eficácia cultural na mensagem que tenta transmi r.

Sabemos que o dinheiro para a construção deste
aparente novo pólo de atrac vidade lisboeta provém
da EDP, uma empresa nacional de âmbito privado e
que agora até é maioritariamente de da por capitais
chineses. Até aqui nada de anormal. A EDP faz os museus
que quiser, promove os movimentos culturais que achar
convenientes para a construção social da sua imagem,
ou recorre aos ar cios ou o cios mais expeditos e
eficazes para se promover enquanto empresa privada
que encontra nos recursos colec vos as sapatas do seu
poderio financeiro e económico.

O que eu acho anormal, e sinceramente repudio, é
que esta demonstração de fanfarrice feita na capital
resulte do sacri cio dos recursos naturais do interior.
Ainda recentemente se aniquilaram dois valiosos vales
de recursos naturais e patrimoniais no coração de
Trás-os-Montes, e ontem promoveu-se na capital uma
demonstração luxuosa da faustosa EDP.

Não deixa de ser irónico o facto de no interior, na
província, a EDP colocar os intervenientes locais de
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chapéu na mão com operações de cosmé ca que pingam
alguns "eurozitos", mais parecendo uma ins tuição de
caridade do que uma empresa que tem uma enorme
dívida de responsabilidade material e moral para com as
regiões que ficaram lesadas com os empreendimentos
que geram os lucros que permitem a construção de
MAAT’s e outras obras afins.

Muitos dos milhões de euros da EDP são gerados
em Trás-os-Montes, mas aqui atribuem-se uns “fundoz-
itos” para distribuir pelo ambiente ou pelo património,
ou então lançam-se uns "programazitos" para pequenos
ou muito pequenos empreendedores só para calar
os crí cos, esses "fundamentalistas" que insistem em
apontar o processo de destruição sem preço que foi
come do aos recursos naturais da região.

Lá, onde tudo converge para o engrandecimento de
uma megalómana capital, a EDP promove mais um
museu de betão, que por sinal até é grande, lindo,
apela vo, atrac vo, evoluído e uma gigantesca obra de
exibição e de demonstração de poder; enquanto aqui,
onde tudo converge para a decadência e a pobreza,
promovem o betão mas para destruir os nossos museus
naturais, numa permissão tão deseperante, quanto
profundamente injusta e irracional.

MAAT é um nome pomposo para um museu, porque
envolve as enormes palavras Arte, Arquitectura e Tec-
nologia; mas Maat é também o nome de uma deusa
da an ga civilização egípcia que ordenava a jus ça e a
rec dão. Bem se vê que essa deusa não tem a região
transmontana referenciada no mapa onde reina a sua
protecção!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

70 milhões de Euros para a eficiência energé ca de
edi cios públicos (2016-10-06 08:07)

O NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do
Norte 2014/2020) lançou a concurso 70 milhões de
Euros para apoiar a implementação de medidas de
promoção da eficiência energé ca e racionalização

de consumos nas infraestruturas e equipamentos da
Administração Local.

NORTE 2020 lança a concurso 70 milhões de Euros para a
eficiência energé ca de edi cio públicos

PUB
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Podem concorrer autarquias, suas associações e empre-
sas do setor empresarial local cujos inves mentos estão
previstos nos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial (PDCT). Os PDCT consistem numa figura regu-
lamentar do Portugal 2020, onde estão inscritos projetos
candidatos a apoio dos fundos da União Europeia, e que
foram assinados entre a CCDR-N, enquanto Autoridade
de Gestão do NORTE 2020, as Comunidades Intermunici-
pais da região e a Área Metropolitana do Porto.

As candidaturas decorrem em duas fases, sendo que a
primeira termina a 28 de dezembro e a segunda a 13 de
abril. Os primeiros projetos a serem cofinanciados pelo
NORTE 2020 deverão ser conhecidos no final do primeiro
trimestre de 2017.

Saiba mais em www.norte2020.pt/concursos/concursos-
abertos (separador Sustentabilidade e Eficiência no Uso
dos Recursos).

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Aprovada candidatura para criação de Museu do
Castelo em Torre de Moncorvo (2016-10-06 08:14)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo viu aprovada
uma candidatura efetuada ao programa Operacional
Regional Norte – Norte 2020 para o projeto “Museu do
Castelo” a implementar nas estruturas arqueológicas
postas a descoberto, no centro urbano da vila de Mon-
corvo.

Aprovada candidatura para criação de Museu do Castelo
em Torre de Moncorvo O futuro museu do castelo
pretende criar um percurso que terá início na porta da
traição, podendo o visitante percorrer o troço da muralha
do século XIII con nuando até à fundação das an gas tor-
res, ao mesmo tempo que terá acesso a informação em
vários formatos que lhe permi rá conhecer a evolução
do castelo ao longo dos tempos.

PUB
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Além da conservação e valorização dos ves gios arque-
ológicos do castelo, imóvel classificado com Interesse
Público, pretende-se reforçar o papel do centro urbano
como polo aglu nador, criar um conjunto de fatores

atra vos em termos turís cos e culturais, incen var a
u lização da zona medieval e promover e divulgar estes
achados arqueológicos.

O projeto prevê um inves mento de 561 800,00€,
sendo compar cipado em 85 %, pelo Norte 2020.

Luciana Raimundo
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TAU (Fuzz Records, Berlim) no Club de Vila Real no
dia 10 de Outubro (2016-10-06 08:23)

A banda de Berlim TAU passa por Portugal para 3
concertos, Lisboa, Leiria e Vila Real respe vamente. O
concerto em Trás-os-Montes tem lugar no Club de Vila
Real no dia 10 de Outubro com o selo da Dedos Bionicos.

TAU (Fuzz Records, Berlim) no Club de Vila Real no dia 10
de Outubro
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IFRAME: [1]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps
%3A//api.soundcloud.com/playlists/253708723 &auto
_play=false &hide _related=false &show _com-
ments=true &show _user=true &show _reposts=false
&visual=true

“São muitos os exemplos de criadores que, ao longo
dos tempos, procuraram no deserto a experiência do
transcendente e a inspiração para a criação ar s ca.
É essa a história dos TAU. Foi depois de uma viagem
por Wirikuta, o deserto sagrado dos na vos Wixarika,
no Norte do México, que o músico nascido em Dublin e
fixado em Berlim Shaun Nunutzi (Dead Skeletons) criou os
TAU, juntamente com o mul -instrumen sta venezuelano
Gerald Pasqualin.
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Depois do EP «Wirikuta» (2015), lançam agora o primeiro
longa-duração - «TAU TAU TAU», com selo da Fuzz Club
Records.

É esse disco que vêm apresentar no Club de Vila
Real, no próximo dia 10 de Outubro. E também ele
tem uma história, no mínimo, curiosa… As gravações
começaram em Berlim precisamente no dia em que
David Bowie faleceu. Conta-nos o próprio Shaun Nunutzi:
“Though sad, for us it was a very good omen to start that
day. There was a silent euphoria in the room, like being
at the wake of an old friend with your closest friends. We
made an altar for him for the huge inspira on that he
was which stayed there un l we finished the recording”.

Composto por 9 temas, a folk psicadélica de «TAU

TAU TAU» conta com a par cipação de Knox Chandler dos
Siouxsie And The Banshees, Earl Harvin dos Tinders cks,
Nina Hynes, Miss Kenichi, entre muitos outros músicos. “

Quando: Segunda-feira 10 de Outubro – 22h30
Onde: Club de Vila Real – Vila Real
Entrada: 5€
Reservas: reservas@dedos-bionicos.pt

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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1. https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api
.soundcloud.com/playlists/253708723&auto_play=false&
hide_related=false&show_comments=true&show_user=true
&show_reposts=false&visual=true
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

A vitória de António Guterres (2016-10-07 07:26)

|Hélio Bernardo Lopes| Fiquei naturalmente muito
sa sfeito com a vitória de António Guterres na sua ten-
ta va, apoiada pela soberania portuguesa, no sen do
de vir a desempenhar as funções de Secretário-Geral
da Organização da Nações Unidas, já no quinquénio
que se iniciará no primeiro dia de janeiro do ano que se
aproxima.

Tal como sempre pude perceber, num ápice a TVI
no ciou que António Guterres era português, católico
e da Europa Ocidental. Nunca duvidei de que a can-
didatura de António Guterres disporia, com a mais
absoluta certeza, do apoio a vo da diplomacia va cana,
mormente nos países do Conselho de Segurança que
não vessem uma predominância religiosa não católica.
Ou seja: esta candidatura dispôs também, para lá do
apoio a vo – competen ssimo e muito eficaz – da
diplomacia portuguesa, do operado pela diplomacia
va cana, nomeadamente junto dos países onde a religião
predominante fosse a católica ou a esta rece va.
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Acontece, porém, como pôde ver-se – sobretudo,
saber-se –, que António Guterres foi, de longe, o
candidato vencedor em mérito rela vo. Para lá desta
evidência, nós sabemos que se trata de alguém dotado de
qualidades superiores e vastas, pelo que este resultado
também traduz o reconhecimento do mérito de António
Guterres, de parceria com a necessidade sen da pela
Comunidade Internacional de valorizar a imagem e o
papel da ONU.

Devo dizer, contudo, o que sempre escrevi e disse
sobre António Guterres: ele foi um mui ssimo bom
Primeiro-Ministro e que teve a coragem de deixar o
poder para evitar que o País, por via da ação polí ca
da Direita, o lançasse num pântano. Precisamente o
que ontem recordou, em Belém, Guilherme d’Oliveira
Mar ns. Fico agora à espera da próxima afirmação de
um jornalista sobre essa de Guterres ter dito que saía por
Portugal estar num pântano... As cambalhotas da nossa
Direita e da nossa comunicação social, sempre à procura
de destruir tudo o que possa ter derivado da Cons tuição
de 1976.

Por fim – neste aspeto que venho desenvolvendo –,
não deixo de recordar a pressão intolerável, picamente
clubista, como a nossa grande comunicação social foi
tratando a candidatura de António Guterres e o próprio
candidato. Dele fizeram uma singularidade universal,
uma espécie de pré-santo, lançando insinuações de
traição aos que, porventura, pudessem apoiar uma outra
candidatura, naturalmente por razões e entendimento
polí co preferencial para o mundo. Vejamos agora um
pouco do futuro.

Em primeiro lugar, o cargo de Secretário-Geral quase não
dispõe de poderes. No fundo, esses poderes centram-se
no Secretariado e nunca no Secretário-Geral. O que
significa que, ao nível polí co internacional, a ação de
António Guterres deverá ser, acima de tudo, preven va.

Em segundo lugar, a tão badalada alteração da es-
trutura do Conselho de Segurança não dispõe hoje de
condições para ser operada, como já tenho referido e
tão bem ontem salientou Francisco Seixas da Costa. A
pressa é inimiga da ponderação e do êxito. E António
Guterres conhece mui ssimo bem – tão bem como eu –
que a generalidade dos problemas estruturais dos povos
do mundo, tal como vem referindo Francisco, se devem
ao modelo neoliberal, consumista, egoísta e criador
de abismos sociais. E também que os Estados Unidos

vêm promovendo uma ação de cerco à Rússia desde
que Pu n chegou ao poder, pondo um fim na venda da
Rússia a pataco às oligarcas económicas e financeiras
norte-americanos.

Em terceiro lugar, António Guterres tem de operar as
essenciais mudanças na estrutura funcional interna das
Nações Unidas, em ordem a agilizá-la e desburocra zá-la.
E tem de levar o seu espírito – o da ONU e da sua Carta –
às sete par das do Mundo, consensualizando a vamente
com os Governos e Grupos de Estados a resolução de
problemas de extrema gravidade, muito em especial para
a situação da crianças e da saúde pública.

E, por fim, António Guterres deve começar já a tra-
balhar, mormente com os atuais membros permanentes
do Conselho de Segurança, no sen do de que, no quin-
quénio seguinte, se opere esta regra: a grande estratégia
de cada um desses Estados deve merecer a aprovação
dos restantes quatro, para lá de garan r um fim na mili-
tarização das zonas de fronteira entre Estados. Nos casos
em que possam subsis r dúvidas, os Estados deverão
aquiescer em terem nessas suas fronteiras polícias das
Nações Unidas. E mais: de um modo que admito como
simples, António Guterres dispõe de condições pessoais
para pôr um fim defini vo na situação coreana. Mesmo
noutras situações desagradavelmente inúteis e perigosas.

Contrariamente ao usual nestas situações, hoje sempre
se tem falado, nos dois locais em que es ve, desta vitória
de António Guterres, sendo raro falar-se de polí ca. Foi
um dia de grande alegria.
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Como se gera um neurónio? (2016-10-07 08:05)

Uma equipa de inves gação do [1]Ins tuto Gulbenkian
de Ciência (IGC), liderada por [2]Diogo Castro , desco-
briu agora um importante mecanismo necessário para
a formação de neurónios durante o desenvolvimento
embrionário.
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Francisca Vasconcelos e Diogo Castro Este estudo revela
como a a vação dos genes que conferem a iden -
dade neuronal é coordenada com a supressão dos
genes que mantêm o estado indiferenciado das células
progenitoras neuronais – as células estaminais neuronais.

Esta inves gação, que foi publicada na revista [3]Cell
Reports , apresenta um importante passo para melhor
se compreender como é que o cérebro se desenvolve e
pode abrir novos caminhos para melhores terapias de
medicina regenera va.
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No embrião, as células estaminais embrionárias dão
origem a diferentes pos de células especializadas. O
que determina que um po de células seja diferente de
outro é o conjunto de genes que está a vo em cada po
de células. No entanto, ainda se sabe muito pouco sobre
como é que o estado final de diferenciação é alcançado.

O laboratório de Diogo Castro procura desvendar os
mecanismos que levam à formação de neurónios. Para
tal, a equipa estuda importantes moléculas reguladoras
designadas por factores de transcrição. “Estas moléculas
funcionam como maestros de uma orquestra, con-
trolando a iden dade das células ao indicarem quais
os genes que estão a vos em cada momento do desen-
volvimento embrionário”, explica Francisca Vasconcelos,
primeira autora deste estudo e inves gadora no labo-
ratório de Diogo Castro.

Através da análise de cérebros de embriões de rato
e de culturas de células estaminais neuronais, a equipa
de inves gação descobriu que o factor de transcrição
MyT1 promove a formação de neurónios. No entanto, os
resultados ob dos após estudarem quais os genes regu-
lados por este factor revelaram uma surpresa: em vez de
a var os genes que conferem iden dade neuronal, MyT1
“desliga” os genes que conferem o estado indiferenciado
caracterís co das células estaminais. Diogo Castro
explica estes resultados: “Alterações na iden dade da
célula requerem não só a aquisição de novas caracterís -
cas ou funções, mas também a supressão daquelas que
caracterizam o estado imaturo inicial. Nós descobrimos
que MyT1 interliga ambos os eventos, revelando como
é que estes processos são sincronizados de modo a que
ocorram de forma ordenada.”
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Estes resultados trazem novo conhecimento para esta
área: “Quanto melhor compreendermos como se
formam os neurónios durante o desenvolvimento em-
brionário, melhores terapias de medicina regenera va
poderão vir a ser desenhadas no futuro para abordar
doenças neurodegenera vas”, diz Francisca Vasconcelos.

Este estudo foi desenvolvido no Ins tuto Gulbenkian de
Ciência em colaboração com cien stas do San Raffaele
Scien fic Ins tute (Itália) e doKarolinska Ins tute (Suécia),
e foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnolo-
gia (FCT) e pelo Ministério da Saúde Italiano. Referência
do ar go: Francisca F. Vasconcelos, Alessandro Sessa,
Cá a Laranjeira, Alexandre A.S.F. Raposo, Vera Teixeira,
Daniel W. Hagey, Diogo M. Tomaz, Jonas Muhr, Vania
Broccoli and Diogo S. Castro, MyT1 counteracts the neural
progenitor program to promote vertebrate neurogenesis,
Cell Reports, 2016.[6]h p://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.-
2016.09.024

Ana Mena (IGC)
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Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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6. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2016.09.024

Jovem escritor moncorvense apresenta o seu
primeiro livro “Magnatas do Jogo” (2016-10-07 08:12)

A Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo recebe no
próximo dia 15 de Outubro, Sábado, pelas 15h00 a apre-
sentação do livro “Magnatas do Jogo” de Tiago Cascais
e a Festa do Livro e Obras editadas/patrocinadas pelo
Município de Torre de Moncorvo.

A apresentação da obra realiza-se no pá o exterior da
Biblioteca Municipal e fica a cargo de Rogério Rodrigues.
Tiago Cascais é um jovem escritor moncorvense que vê
publicada, aos 17 anos, a sua primeira obra que escreveu
com apenas 14 anos de idade.

Segundo o autor, “depois de muitas tenta vas de
arranjar um negócio justo com várias editoras, o que
demorou imenso tempo, e onde não ob ve o apoio que
realmente desejava, encontrei a Câmara Municipal de
Moncorvo – que me deu as melhores condições possíveis,
e o apoio essencial para que me possa lançar neste
ramo. Fica aqui a crí ca ao mercado, que está feito de tal
forma onde não sobra espaço para os jovens escritores
se realmente se imporem.”

A Festa do Livro vai decorrer no pá o exterior da
Biblioteca durante a apresentação do livro e coloca à
disposição dos munícipes cerca de 60 obras editadas e
patrocinadas pelo Município a preços bastante acessíveis.

O Município de Torre de Moncorvo reforça assim a
aposta na cultura com aposta nos jovens escritores do
concelho, depois de lançar o Prémio Literário Dr. Campos
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Monteiro.

Luciana Raimundo
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Feira dos Gorazes aposta nos produtos da terra
(2016-10-07 08:22)

De 12 a 16 de outubro, Mogadouro terá cultura, música,
desporto e convívio, muita gente e oportunidades de
negócio. A responsabilidade é da secular Feira dos
Gorazes que, nos dias de hoje, con nua a ser um evento
conhecido por todo o país e também lá fora.
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É a feira de a vidades económicas de referência do
Nordeste Transmontano e o sucesso é inegável. Prova
disso são os muitos expositores presentes e os que, todos
os anos, já não conseguem lugar. Este ano a Associação
Comercial Industrial e Serviços de Mogadouro, respon-
sável pela organização do certame, espera receber 180
expositores, vindos de vários pontos do país e também
do estrangeiro. Como de costume, o destaque vai para
os produtos e produtores da terra que comparecem em
peso para mostrar e vender o que de melhor se faz na
região.

Nesta edição de 2016, a Feira dos Gorazes surge
com uma imagem renovada, mais moderna, mas com
a mesma vontade de impulsionar a economia regional.
Entre as muitas a vidades, há uma que se destaca
no concelho de Mogadouro. O sector agrícola sem-
pre foi um dos motores de desenvolvimento e em
pleno século XXI, con nua a ser e por isso, dentro das
a vidades dos Gorazes, realiza-se a Segunda Mostra
de Raças Autóctones do concelho. Pelo segundo ano
realiza-se uma chega de touros no sábado, 15 de outubro.

Dentro do programa, destaque para os show cook-
ing com os par cipantes do programa Master Chef, da
TVI, Leonel Fernandes e Cá a Goarmon, que vão cozinhar
saborosos pratos u lizando apenas produtos regionais.
No capítulo musical, os Quinta do Bill e Fernando Correia
Marques serão os cabeças de cartaz.

A inauguração oficial conta com a presença do Se-
cretário de Estado da Administração interna, Jorge
Gomes, e será no dia 12 de outubro, pelas 18H00.
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Número de visitas ao Museu Terra de Miranda con-
nua a aumentar (2016-10-07 17:42)

Mais de 460 mil pessoas visitaram Museus sob tutela
da DRCN. O número de visitantes nos sete museus sob
alçada da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN)
registou, até final do mês de setembro, uma subida
de 8,35 %. Em trás-os-Montes o Museu da Terra de
Miranda teve uma subida de 11,9 %, comparando com
os números de 2015.

O número de visitantes nos sete museus sob alçada da
Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) registou,
até final do mês de setembro, uma subida de 8,35 %
em relação ao período homólogo, totalizando 461.706
entradas. Um aumento que acompanha a tendência
global do úl mo ano em que a subida registada – apenas
nos museus – foi de 12,5 %, quando comparada com os
dados de 2014.
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O Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, con nua
a ser o espaço museológico que mais visitantes atrai,
registando um total de 269.660 entradas, o que se traduz
numa subida de 8,9 %.

E o Museu que, até ao momento, regista um maior
aumento no número de visitantes, tendo em conta a
variação homóloga, é o Museu de Alberto Sampaio,
em Guimarães, que cresceu 29,6 %, totalizando 71.503
visitantes até final de setembro.

Também o Museu dos Biscainhos, em Braga, tem
vindo a registar um aumento exponencial de visitantes ao
longo deste ano de 2016, tendo registado um aumento
de 18,1 %, em relação ao período homólogo.

Tendo reaberto ao público em meados de 2014, após uma
intervenção de requalificação que englobou a conser-
vação e reabilitação das coberturas e paramentos, bem
como uma ampla reorganização do circuito museológico
e revisão das redes e infraestruturas de serviço, o Museu
da Terra de Miranda, em Miranda do Douro, confirma a
tendência de crescimento já verificada aquando do 2º
semestre deste ano, contabilizando agora uma subida de
11,9 %, comparando com os números de 2015.
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Na análise por nacionalidade dos públicos, constata-se
que Museu de Lamego e Paço dos Duques registaram,
no período considerado, mais visitantes estrangeiros do
que nacionais, sendo os recordistas de afluência, a par
do Museu de Alberto Sampaio, de entre os sete museus
tutelados pela Direção Regional de Cultura do Norte.

Refira-se que a DRCN desenvolve a sua a vidade num
território geográfico com caraterís cas únicas e onde,
por exemplo, existem quatro locais classificados como
Património Mundial pela UNESCO: o Centro Histórico do
Porto, o Centro Histórico de Guimarães, o Alto Douro
Vinhateiro e o Sí o de Arte Rupestre Pré-Histórica do
Vale do Côa.
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Tem sob a sua alçada os seguintes museus: Museu
do Abade Baçal (Bragança), Museu de Alberto Sampaio
(Guimarães), Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa
(Braga), Museu dos Biscainhos (Braga), Museu de Lamego,
Museu da Terra de Miranda (Miranda do Douro) e Paço
dos Duques de Bragança (Guimarães).
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Sons & Ruralidades regressa a Vimioso neste fim-
de-semana (2016-10-07 18:02)

O Sons & Ruralidades, um fes val de Ecologia, Artes e
Tradições Populares entra a par r de amanhã na siua
XI edição. O evento decorre nos dias 8 e 9 de Outubro
nas aldeias de São Joanico e Serapicos do Concelho de
Vimioso.

Sons & Ruralidades regressa a Vimioso neste fim-de-
semana O [1]Fes val Sons & Ruralidades pretende ser
um novo modelo de fes val cultural, superando o espaço

e tempo do fes val para revitalizar e regenerar a região
rural do Nordeste Transmontano.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

O projeto procura na arte e na cultura aos mo vos cen-
trais da promoção e revitalização da região, procurando
novas aproximações ar s cas, sociais e económicas. O
Sons & Ruralidades procura sinergias entre o património
faunís co e florís co e o património cultural, material e
imaterial, para criar uma dinâmica de atra vidade num
território de baixa densidade demográfica.

Pensando os humanos como parte da natureza e a
biodiversidade como um todo, este projeto pretende
criar novas oportunidades locais e uma reflexão cole va
sobre o desenvolvimento local e sobre novas visões de
futuro.

Na edição deste ano, o grande destaque é dado à
Feira de Burros e ao convívio gerado entre os seus
criadores e proprietários, num fim-de-semana dedicado
à celebração do bem-estar de burros e pessoas.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://aepga.pt/eventos/festival-de-ecologia-artes-
e-tradicoes-populares-sons--ruralidades-xi-edicao-21
17017959/
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
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Pior que o úl mo teorema de Fermat
(2016-10-10 07:47)

|Hélio Bernardo Lopes| Escolhi o tulo deste texto pelo
facto de o matemá co britânico Andrew Wiles só ter
demonstrado o referido teorema mui ssimo mais de
dois séculos após a sua enunciação por Pièrre de Fermat.
E por parecer que a resolução dos atuais problemas de
Portugal e do mundo requerem ainda mais tempo para
que se lhes encontre um solução.

O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO
Mas o tulo começou por impor-se-me a propósito de
afirmações de José Vera Jardim, ao redor, precisamente,
do caso do enriquecimento injus ficado e do modo de
o combater, bem como à possibilidade de dispor de
milhões de cabritos sem nunca se ter do uma só cabra.

Um primeiro dado é que Vera Jardim nunca apre-
senta nenhuma solução para o problema. Desta vez tudo
rodava em torno da não apresentação de declarações
de rendimentos pelos tulares de cargos polí cos. E
logo salientou que a ideia apresentada poderá ser
incons tucional. Depois, referiu que sempre foi defensor
de que esta matéria devia passar para legislação fiscal
e não estar na legislação penal. Em todo o caso, não
disse como tratar fiscalmente o tema, nem abordou a
parte polí ca da questão, ou seja: não apresentar não
deverá impor, no mínimo, uma repreensão, por escrito,
do Tribunal Cons tucional?

A verdade é que, depois do veto presidencial sobre
o caso do sigilo bancário, o Estado nem sequer consegue
saber, com elevada probabilidade, quem possam ser as
en dades que apresentem discrepâncias entre o que se
possui, o que se declara e o que, porventura, ainda possa

ser recebido do próprio Estado como apoio social, por
exemplo. É um país onde vale quase tudo.

COISA LÓGICA
Fui há dias encontrar, em certa edição do i, a no cia de
que os socialistas querem Sócrates afastado do par do.
E também que o convite ao ex-líder para par cipar numa
reunião é mais um sinal da degradação do PS.

A uma primeira vista, só as tais mulheres socialistas
da FAUL não terão percebido esta úl ma realidade.
Brincando um pouco, talvez até surja por aí alguém da
zona feminina do PS a defender que se deverá começar
a preparação de Sócrates para que, um dia, venha a
suceder António Guterres no alto cargo para que foi
agora escolhido pelo acordo dos membros permanentes
do Conselho de Segurança. Já tudo é hoje possível em
Portugal e no mundo.

O DEPARTAMENTO DE FUTUROLOGIA DO FMI
Num destes dias, o FMI surgiu com esta sua (dita)
previsão: Portugal terá o pior défice orçamental da zona
euro em 2021, de 2,9 % do PIB. Acontece que o FMI a
falar é como Sol a corar, pelo que dizer isto, ou o seu
contrário, tem um valor quase nulo.

Interessante é o que daqui se poderá concluir, com
elevada probabilidade: deverá ter sido criado, sem que
se tenha no ciado, um Departamento de Futurologia no
seio do garan díssimo FMI. E por tudo isto não deixo
de ver com alguma dor a cabalíssima inu lidade das
palavras do Papa Francisco, ao apontar o deus dinheiro
como o mal central do tempo que passa. Certamente por
acaso, nunca se referiu ao FMI nem ao Banco Mundial.

APREENSÃO
A generalidade dos concidadãos com quem convivo
vão-se mostrando apreensivos com o setor público da
saúde e com a ação do atual Ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes.

A verdade é que se sucedem casos ilógicos, agora
rapidamente ampliados com as no ciadas mexidas na
ADSE, um setor que tão bem funciona e se encontra em
bom estado financeiro. Ou bem me engano, ou vêm
aí, como consequência a prazo médio, a priva zação
da ADSE e o profundo desmantelamento do Serviço
Nacional de Saúde. Não falta apreensão no seio da parte
mais atenta da nossa comunidade...
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NÃO SEGUIREMOS O EXEMPLO?
O governo alemão, nos termos do ontem no ciado, vai
pagar trinta milhões de euros a cerca de cinco milhares de
homens como compensação por terem sido condenados,
entre 1945 e 1969, por serem homossexuais.

Acontece que antes da Revolução de Abril – no mín-
imo – a homossexualidade era apontada no Código Penal
como sendo um estado de periculosidade. Muita gente
poderá ter sido condenada, e muitos mais fortemente
importunados. Um destes foi uma grande figura da
cultura portuguesa, que conseguiu salvar-se do calvário
que nha pela frente graças a um an go subinspetor
da an ga PIDE, de quem era muito amigo. Portanto, o
que fará o Governo? E os órgão adequados da União
Europeia, aqui com força obrigatória geral?

FALTA DE AÇÃO?
O documentário de ontem da TVI – con nua neste
domingo – sobre os mil e um casos de crianças radas
às famílias no Reino Unido é confrangedor e causa
arrepios em quem seja bem formado. De modo que
surge a questão: o que se propõe fazer o Governo de
Portugal para tentar pôr um fim numa obje va violação
de convenções ou tratados hoje em vigor? E já agora,
seria bom que o Conselho de Segurança das Nações
Unidas, ou uma sua agência, aprovassem o dever de
pôr um fim nesta desumana situação. E também: para
quando uma explicação do homicídio de Rosalina Ribeiro
pelas autoridades brasileiras. Porque se Ruben Carvalho
foi espancado, Rosalina Ribeiro foi assassinada.

MALANDRO!
A Direita só poderá apontar o ex-presidente do Tribunal
de Contas, Guilherme D’Oliveira Mar ns, como um
malandrão, agora que se atreveu a defender que a
criminalização do enriquecimento injus ficado pode ser
consagrada cons tucionalmente, cingindo-se às funções
públicas, sublinhando que não se pode aplicar a todos os
cidadãos. Um malandrão!!

E então disse mais esta perigosíssima máxima: a
grande questão aqui é de vontade polí ca, porque se
se quer penalizar o enriquecimento injus ficado, bom,
adote-se um sistema, que é possível e que o direito
comparado nos concede, que é justamente a de não
violar a presunção de inocência, de aplicação a quem
tem funções públicas, de serviço público e aos exatores
orçamentais.

A verdade é que, depois da recente decisão do Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa, as autoridades competentes
nem sequer podem ver-se alertadas para estranhas
discrepâncias entre o que se possui e o que se declara,
de molde a começarem, a par r daí, a tentar deslindar
se, porventura, exis rá algo de ilícito na situação. É uma
velha sina da nossa III República. Por isto mesmo escolhi
hoje o tulo deste texto.

SEDENTOS DE PODER
Com a mais plena razão, o chefe da diplomacia russa veio
dizer-nos que se vive, por via da polí ca norte-americana,
um autên co clima de russofobia ao nível dos polí cos
norte-americanos.

Como muito bem referiu, é doloroso deixar de ser-
se o dono do mundo, como aconteceu aos sempre
beligerantes Estados Unidos. E apontou a aproximação
da infraestrutura da Aliança Atlân ca em relação às fron-
teiras da Rússia, o fornecimento pelos Estados Unidos à
aviação aliada de armamento pesado, ou ainda o escudo
an mísseis, seja na sua versão europeia como asiá ca.

O que Lavrov não chegou a explicitar é que os Esta-
dos Unidos, mais uma vez pela mão dos democratas –
foram sempre eles que a raram os Estados Unidos para
a guerra –, procuram criar uma guerra com a Rússia.
Uma guerra de que esperam poder rar vantagens,
mas que talvez permi sse, por igual, limitar a Igreja
Ortodoxa Russa em face da Igreja Católica. Um problema
mui ssimo an go, sobre que convém não esquecer a
visita de Obama a Francisco.

BOCA E VERDADE
Sem estranheza, num destes dias, Angela Merkel,
cri cando o que designou por an americanismo dos
empresários alemães, lá acabou por reconhecer que se
a conversa fosse sobre um acordo correspondente com
a Rússia, o Governo Alemão não teria nem metade das
crí cas que ouviu com o caso dos americanos. É tempo
de Angela perceber que os seus empresários têm a mais
cabal razão, o que se percebe muito bem em Portugal,
depois da pata na poça com o caso Kristalina...

NA LUA
No entretanto, a Lituânia vive agora preocupada com os
exercícios militares russos! Não deixa de ser espantoso,
em face da muito an ga colocação de material militar
pesado norte-americano no seu território e depois de se
terem dado a entrar para a OTAN! Mas não é verdade
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que quem semeia ventos colhe – ou pode colher –
tempestades? Vivem na Lua!

QUEM DÁ MAIS?
Nas feiras, era eu pequenote, costumava-se como que
leiloar este ou aquele produto, com quem vendia a
gritar: quem dá mais? E assim estou eu agora, mas
sem ser leiloeiro: quem prossegue com a garan a agora
dada pela Coreia do Norte, assegurando que não será o
primeiro a usar armas nucleares?

Sabe-se, e já desde o tempo da grande estratégia
da URSS, que esta foi, quase sempre, a postura desse
Estado. Assim acontece hoje também com a Rússia,
ou com a China, a Índia e o Paquistão. Talvez mesmo
Israel. Mas com os Estados Unidos a postura foi sempre
a inversa, nunca garan ndo que não seria o primeiro a
disparar armas nucleares. Uma postura muito an ga,
que teve o seu auge no tempo do louco Curis Lemay e
está agora a deixar surgir um novo pico probabilís co.
Posturas como a de agora, da Coreia do Norte, já seriam
ouro sobre azul para a futura liderança de Guterres nas
Nações Unidas. Mas, quem dá mais?

A VERDADE DESDE SEMPRE CONHECIIDA
Mark Pfeifle, que foi assessor de segurança nacional dos
Estados Unidos, referindo-se à Ucrânia, salientou, com
grande asser vidade, que os problemas deste país são
uma combinação de subornos, roubos, corrupção oficial
e até assassinatos. Veja bem, caro leitor, como uma tal
realidade merece um pleno fechar de olhos do Governo
dos Estados Unidos. E percebe agora quem realmente
derrubou o tal avião malaio? Lembra-se do que sempre
escrevi sobre o tema? Di cil seria não perceber o que
esteve ali em jogo...

FALAR PARA A ACEFALIA ALINHADA OCIDENTAL
No meio de toda esta barafunda, em grande medida
apoiada e fomentada pelas agências dos Estados Unidos,
estes fingem acreditar que a Rússia colocou na região
de Kaliningrado mísseis Iskander-M. E deve ser verdade.
O que já não referem é a colocação de material militar
da OTAN e dos Estados Unidos a poucos quilómetros da
fronteira russa.

Como se vê, os Estados Unidos acham que a Rússia
não pode fazer o que eles fazem e sempre fizeram por
quase todo o mundo. Uma for ssima manifestação de
democracia e dos limites tomados por Obama para o Di-
reito Internacional Público: l’État c’est moi et l’Amérique.

À ESPERA DE GUTERRES
No Conselho de Segurança das Nações Unidas sucedem-
se as propostas de resolução, as suas recusas e os vetos
das mesmas. Claro está que, com Guterres à frente do
Secretariado tudo será diferente. E logo a começar pela
solução do caso que envolve, desde há décadas, Israel e
os pales nianos. Veremos, por aqui, se Guterres será, de
facto, outra loiça polí ca neste po de refeições. O que
acha o leitor?

A verdade é que este caso da Síria comporta uma
solução simples e fácil, mas que os Estados Unidos
não aceitam: reconhecer a soberania da Síria, re rar
os rebeldes de Aleppo, colocar no local uma força de
interposição cons tuída, paritariamente, por russos e
norte-americanos, operar um levantamento eleitoral,
uma Assembleia Cons tuinte e eleições no prazo de dois
anos, tudo com uma amnis a geral para o que possa ter

do lugar antes. A paz surgiria em pouco mais de um
dia e uma razoável democracia em cerca de dois anos e
pouco.

Infelizmente, para a grande estratégia dos Estados
Unidos isto é uma solução inaceitável, porque o seu
obje vo é colocar no poder da Síria mais um fantoche ao
seu serviço, assim operando mais uns passinhos no cerco
que vêm operando sobre a Rússia desde o Nobel da Paz,
Gorbachev, o idiota ú l.

DESÇAMOS UM POUCO PARA SUL
Se o fizermos, lá chegaremos ao Iémen, cuja capital
se viu a ngida por, no mínimo, uma explosão de rara
violência. Desta vez, os rumores logo surgidos foram
os de ter tudo sido orquestrado pelos Estados Unidos,
porventura por interposta mão. E se é verdade que
desde há mais de um ano o Iémen vive uma guerra civil,
já com mais de dez mil mortos, isso já não faz a pen-
inha dos crí cos, dos polí cos e dos jornalistas ocidentais.

Ao mesmo tempo, também um sofis cado navio
militar dos Estados Unidos foi atacado num porto do
Iémen, com mais de vinte mortos e um incêndio na
metade de vante do navio. Diz-se que ficou reduzido à
impotência operacional. Nas nossas televisões, graças à
liberdade de informar, nem uma no cia e muito menos
imagens...

E CONDENADOS?
O Papa Francisco, há já uns dias, pediu às Conferências
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Episcopais nacionais para celebrarem um dia de oração
pelas ví mas de abuso sexual por parte do clero. É muito
interessante e oportuno, mas é-o ainda mais levar a
julgamento os casos entretanto descobertos. A verdade
é que pouco se conhece de tal solução.

É um tema que me jus fica colocar ao leitor esta
pergunta: em que pé está aquele caso de certo padre
do Seminário Menor do Fundão? Retenho de memória
que esse nosso concidadão foi condenado, em primeira
instância, a dez anos de prisão, sendo plausível que tenha
apresentado recurso da sentença. Mas que é feito do
resultado de todo este caso? Será que alguém poderá
ajudar-me no esclarecimento? Fico à espera.

O DESASTRE DA GOVERNAÇÃO OBAMA E O FUTURO
Fui um dos que acreditei, em mui boa media, nas vanta-
gens da chegada de Obama ao poder. A verdade, porém,
é que a sua intervenção polí ca se saldou num fracasso.
Sobretudo, no plano da paz mundial, mas também no
plano interno do seu país.

Tal como neste sábado tão bem referiu Francisco
Seixas da Costa, o mundo que ele deixa está incomensu-
ravelmente pior que o que ele recebeu. A guerra está por
todo o lado, sendo conhecida a enorme responsabilidade
dos Estados Unidos por uma tal situação. É, indiscu vel-
mente, uma histórica sina dos presidentes democratas.

Internamente, não resolveu o caso de Guantánamo,
não resolveu o caso das armas, não impediu o cresci-
mento veloz e intenso da violência entre americanos,
deixou que regressasse, em força, o racismo, não re-
solveu o histórico caso da ausência de cuidados de saúde
legí mos e naturais para todos os norte-americanos e viu
crescer a pobreza em cerca de doze pontos percentuais.
Não custa, pois, perceber o que virá a dar-se se Hillary
Clinton lhe vier a suceder. Seria, até, dolorosamente
irónico que uma mulher do Par do Democrata viesse a
arrastar o mundo para um novo conflito mundial, desta
vez, quase com toda a certeza, já com a u lização armas
nucleares. A verdade é que Hitler também foi eleito.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

No cias do Nordeste disponibiliza o seu arquivo em
formato PDF (2016-10-10 09:35)

O No cias do Nordeste surgiu no fim do ano de 2005.
Pelos finais de outubro desse ano arrancava experimen-
talmente o primeiro informa vo digital da região de
cariz colabora vo. Surgia assim a primeira experiência
local de jornalismo do cidadão, num projecto editorial
em que todas as pessoas eram convidadas a comuni-
carem o que se passava na sua vila, aldeia ou cidade em
que viviam.

Resultante de um ambiente em que a blogosfera im-
perava e onde eram feitas as primeiras experiências de
comunicação colabora va e de jornalismo do cidadão,
o No cias do Nordeste foi evoluindo até se transformar
num site de informação regional que recebe atualmente
entre 150.000 e 200.000 visitantes mensais.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Cerca de 10 anos passaram e muita coisa desde então
aconteceu. Durante este tempo foi feito um registo
no cioso diário do que mais relevante se passou na
região do Nordeste Transmontano. Tudo ficou arquivado
na internet e qualquer pesquisa feita no site do No cias
do Nordeste ou na Google faz retornar resultados sobre
o tema que for inves gado.
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São 10 anos de acontecimentos relatados pelo No -
cias do Nordeste que ajudam a perceber a história
da região nesta úl ma década. Muitos temas foram
tratados, quer da forma tradicional, u lizando o texto
ilustrado com imagem, quer através de outros suportes,
onde se inclui o áudio e o vídeo. São cerca de 7500
ar gos, mais precisamente 7498 publicações que no dia
de hoje o No cias do Nordeste possui no seu arquivo ao
dispor de todas as pessoas que estejam interessadas em
inves gar sobre o que no ciamos nos úl mos 10 anos.

Mesmo assim, e apesar da facilidade da consulta
deste arquivo, consideramos que faltava um documento
que fosse mais manuseável e facilmente trabalhável.
Pensamos então em transpor todo esse arquivo para o
formato pdf.

Downloads disponíveis:

[2]2005
[3]2006
[4]2007
[5]2008
[6]2009
[7]2010
[8]2011
[9]2012
[10]2013
[11]2014
[12]2015 Depois de uma operação que envolveu alguma
tecnologia editorial, todo o código XML do nosso site foi
transformado em pdf, tendo daí resultado um grosso vol-
ume com 4667 páginas em formato A4 impressas a duas
colunas onde são reunidos todos os ar gos publicados
pelo No cias do Nordeste de 2005 até 2015.De fora, para
já, fica o ano de 2016, uma vez que o mesmo ainda não
terminou.

Para um mais fácil manuseamento, organizamos o
conteúdo por anos de publicação, podendo este ser
transferido para o computador de todos os interessados
através de um simples download cujo peso, no caso mais
volumoso, que é de 1279 páginas, não ultrapassará os 26
megabytes.

Todos estes arquivos em pdf ficam a par r de hoje
disponíveis online para que qualquer pessoa os possa
transferir e livremente u lizar nos trabalhos ou pesquisas
que pretenda realizar. O No cias do Nordeste irá tam-
bém enviar a todas as bibliotecas concelhias um suporte

de CD com estes arquivos para que os mesmos fiquem
assim disponíveis nas ins tuições locais que guardam a
nossa memória cole va.

Exemplo:

IFRAME: [13]h ps://onedrive.live.com/embed?cid=7322662B9192BFAF
&resid=7322662B9192BFAF %21427 &au-
thkey=AFJt7DGytx7cuIs &em=2

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://cld.pt/dl/download/c22a583e-11cf-4cfc-9bea
-944285b7fe36/2005.pdf?download=true
3. https://cld.pt/dl/download/980cde27-87a1-4e65-bbdc
-b608964d2bed/2006.pdf?download=true
4. https://cld.pt/dl/download/1f55f4c7-156b-4f0b-a032
-e2c17617db3d/2007.pdf?download=true
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-c7e44a08388e/2008.pdf?download=true
6. https://cld.pt/dl/download/80380e32-6801-46dc-9ab9
-52cbd3dbf8c9/2009.pdf?download=true
7. https://cld.pt/dl/download/02b3baa1-84cb-4b90-8091
-1b2cf0275af3/2010.pdf?download=true
8. https://cld.pt/dl/download/07b2c197-dc8a-4488-a612
-6f87fcbb45c3/2011.pdf?download=true
9. https://cld.pt/dl/download/129a3c15-6e43-4142-81b1
-affcd0be32f5/2012.pdf?download=true
10. https://cld.pt/dl/download/26039d5d-d4c3-484e-8f03
-99b92c05eb9c/2013.pdf?download=true
11. https://cld.pt/dl/download/1d254841-0e3e-4876-9ac2
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13. https://onedrive.live.com/embed?cid=7322662B9192BF
AF&resid=7322662B9192BFAF%21427&authkey=AFJt7DGytx7c
uIs&em=2

Funcionamento em rede também na agenda das or-
ganizações sociais (2016-10-10 14:33)

Funcionamento em rede também na agenda das or-
ganizações sociais No passado sábado realizou-se na
Biblioteca Municipal de Vila Real a primeira sessão
do Ciclo de Workshops “Boas Prá cas Gerontológicas”
subordinada ao tema “Envelhecimento A vo e Organi-
zações Sociais” e que contou com a par cipação de mais
de três dezenas de técnicos e especialistas da área.

Coube à Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila
Real, Dra. Eugénia Almeida, a abertura deste ciclo
de workshops. A autarca considerou que o município
“não podia alhear-se deste evento e desta discussão” e
realçou a importância de discu r as matérias associados
ao envelhecimento e às respostas que as organizações
sociais têm disponíveis.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
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A primeira sessão contou com a presença do Vítor
Fragoso, psicólogo e professor na Universidade Sénior
Contemporânea do Porto e de Alexandra Magalhães,
Diretora de Serviços do Centro Social, Recrea vo e
Cultural de Vilar de Maçada.

Vítor Fragoso falou sobre inteligência emocional que
define como “uma força associada à obtenção de afetos
posi vos e experiências gra ficantes que permitem a
obtenção de novas formas de desenvolvimento pessoal”.

Já Alexandra Magalhães focou a sua intervenção na
ideia de que as tecnologias informá cas serão uma
ferramenta obrigatória no processo de envelhecimento
e demonstrou, com o apoio de dois utentes da sua
ins tuição, de que forma o Centro Social, Recrea vo e
Cultural de Vilar de Maçada está a implementar conceitos
na área da gerontecnologia.

Durante a discussão final, que envolveu os par cipantes
e convidados da sessão, foi ainda deba da a questão
da falta de uma rede una as organizações sociais na
região. Para o Presidente da Direção da Associação Vale
d’Ouro, Luís Almeida, a abordagem desta temá ca por
representantes das organizações sociais evidenciou que
o funcionamento em rede, que o próprio tem defendido
como fulcral para o setor cultural e associa vo na região,
é também neste contexto uma necessidade iden ficada
pelos profissionais do setor.
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[2]Consulte a tabela de preços

Sobre o evento, Luís Almeida, mostrou-se sa sfeito por
terem sido superadas as expecta vas a todos os níveis e
congratulou-se com o facto de poder contar com colab-
oradores e voluntários de diversas áreas na Associação
Vale d’Ouro o que permite organizar a vidades também
na área social, como de resto é aspiração da ins tuição.

Este ciclo retoma-se a 19 de novembro e 3 de dezembro
com sessões subordinadas aos temas “Cria vidade e
Empreendedorismo Social” e “Novos Seniores, novas
respostas”, respe vamente.

Conteúdo fornecido por Comunicação Associação Vale
d’Ouro
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Impacto mediá co da presença de Macedo de Cav-
aleiros na Volta a Portugal em Bicicleta superou ex-
peta vas (2016-10-10 14:44)

Dezanove anos depois a Volta a Portugal em Bicicleta
regressou a Macedo de Cavaleiros. O interesse dos

Portugueses na prova é cada vez maior e a atenção dos
media registou um crescimento de 25 % rela vamente
à edição anterior.
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O retorno mediá co de Macedo de Cavaleiros, resultante
da presença nos órgãos de comunicação social, avaliado
como publicidade, foi equivalente a 7,5 milhões de euros.

A passagem da volta por Macedo de Cavaleiros foi
do conhecimento de pelo menos 46 % da população
através dos media e, cada um destes indivíduos foi
“impactado” 20 vezes nesse período. O estudo da
Cision, empresa especialista neste po de avaliações, foi
realizado entre maio e setembro, e teve como base a
monitorização de mais de 3 000 meios de informação,
entre imprensa, televisão, rádio e internet. Macedo de
Cavaleiros foi objeto de referência em cerca de 1200
no cias nos diferentes meios e foi através da televisão
que Macedo de Cavaleiros a ngiu maior protagonismo
mediá co.
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No global, pelo menos 76 % da população portuguesa
esteve exposta através dos media, à 78ª Volta a Portugal.
Cada um destes indivíduos “foi impactado” pelo menos
81 vezes durante o período de realização deste evento.
O potencial mediá co total da Volta a Portugal, avaliado
aos custos publicitários foi equivalente a 84,5 milhões de
euros.

À 3ª etapa, a 30 de julho, Macedo de Cavaleiros foi
trampolim para o início da história de Rui Vinhas com a
camisola amarela, consagrado no contrarrelógio final em
Lisboa.
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Ausência de “sensor” agrava inflamação intes nal
nos idosos (2016-10-11 07:53)

A carência de um “sensor” envolvido na regulação do
tubo diges vo agrava a inflamação gastrointes nal
nos idosos, revela um estudo realizado por uma equipa
de inves gadores da Universidade de Coimbra (UC),
abrindo portas para o desenvolvimento de novas
estratégias preven vas e terapêu cas para uma das
inflamações mais comuns na terceira idade.

Teresa Gonçalves Enquanto no intes no dos jovens e
adultos, «perante uma situação de infeção gastrointes -
nal, este “sensor” (recetor de adenosina A2A) responde
com o aumento de sinalização, permi ndo controlar o
dano provocado pelo agente da infeção, nos intes nos
dos idosos tal não acontece», explica a coordenadora da
inves gação, Teresa Gonçalves.
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O estudo, desenvolvido ao longo dos úl mos dois anos,
com a colaboração de inves gadores da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e da Universidade
Federal do Ceará (Brasil), mostrou que, nos idosos, a
presença de A2A é muito reduzida e por isso o sistema
de sinalização não funciona.

«Este sistema de sinalização é importante no controlo
da infeção gastrointes nal e a sua perda de eficiência
é um fator que contribui para a menor capacidade
de lidar com infeções gastrointes nais no idoso, em
par cular infeções oportunistas», esclarece a docente da
Faculdade de Medicina da UC e inves gadora do Centro
de Neurociências e Biologia Celular (CNC).

Por outro lado, nota Teresa Gonçalves, o A2A par c-
ipa também «no controlo do nível de acidez do estômago
e a sua deterioração com a idade irá refle r-se na
disfunção do estômago, contribuindo igualmente para o
aumento do perigo de alguns microrganismos».

Assim, salienta, «os resultados deste estudo poderão
ser um contributo para minorar a incidência de infeções
oportunistas e processos inflamatórios que aumentam a
par r dos 65 anos».

O estudo, publicado na [2]revista cien fica Oncotar-
get , foi realizado em modelos animais (ra nhos) de três
faixas etárias (jovens, adultos e idosos). A equipa provo-
cou uma infeção controlada do trato gastrointes nal,
introduzindo o fungo Candida albicans, para posterior-
mente se proceder à análise dos tecidos, avaliando a
infeção e a rea vidade inflamatória.

Esta inves gação foi financiada pelo programa NARSAD
dos Estados Unidos da América e pelo FEDER, QREN -
Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013,
com o apoio do Mais Centro e da União Europeia e
Programa Operacional Fatores de Compe vidade via
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

[3]Link do ar go

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)
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Como desenvolver os territórios rurais? Colóquio
debate o tema na UTAD (2016-10-11 08:16)

Como desenvolver os territórios rurais? A questão vai
ser abordada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), nos próximos dias 13, 14 e 15 de outubro,
por dezenas de especialistas provenientes de vários
países.

Como desenvolver os territórios rurais? Colóquio debate
o tema na UTAD A Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD) recebe durante esta semana o [1]11º
Colóquio Ibérico de Estudos Rurais , que reunirá cerca

de 275 par cipantes oriundos de países da Europa e
América do Sul, como o Brasil, Espanha, Portugal, México,
Uruguai, Itália, Polónia, entre outros.
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Entre os par cipantes, contam-se professores, inves-
gadores, estudantes, deputados europeus, técnicos,

representantes de associações e empresários, que
debaterão, em conjunto, o tema “Desenvolvimento
Inteligente e Inclusivo em Territórios Rurais”.

“O obje vo é promover a discussão e análise de ideias,
propostas e resultados de inves gação e de experiência
real já ob da sobre a aplicabilidade e aplicação da
agenda do crescimento inteligente e do desenvolvimento
sustentável e inclusivo nos territórios rurais em diversos
contextos geográficos e socioculturais, com destaque
da Europa e da América La na”, refere a [3]nota de
imprensa que divulga o invento na secção de no cias da
UTAD.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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3. http://www.utad.pt/vPT/Area2/noticias/Paginas/2016/
noticias_outubro/coloquio_iberico_estudos_rurais.asp
x?lst=1

1030

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=11760&pubmed-linkout=1
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=11760&pubmed-linkout=1
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=11760&pubmed-linkout=1
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=11760&pubmed-linkout=1
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=11760&pubmed-linkout=1
http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=11760&pubmed-linkout=1
http://xicier2016.utad.pt/?q=pt-pt/evento
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
http://www.utad.pt/vPT/Area2/noticias/Paginas/2016/noticias_outubro/coloquio_iberico_estudos_rurais.aspx?lst=1
http://www.utad.pt/vPT/Area2/noticias/Paginas/2016/noticias_outubro/coloquio_iberico_estudos_rurais.aspx?lst=1
http://www.utad.pt/vPT/Area2/noticias/Paginas/2016/noticias_outubro/coloquio_iberico_estudos_rurais.aspx?lst=1


Men ras, meias men ras, inúteis verdades
(2016-10-14 06:00)

|Hélio Bernardo Lopes| Nunca tanto se informou e
nunca se chegou tão perto do abismo, bem no meio
da ignorância e da apa a gerais. Num destes dias,
tentarei abordar este tema, mas na perspe va de um
acontecimento de sempre na vida das comunidades
e do mundo: a guerra e os grandes interesses, estes
historicamente bem hierarquizados.

A REDE, SEMPRE ELA
Nunca irei esquecer as palavras de Joana Marques Vidal,
hoje nossa Procuradora-Geral da República, quando um
dia referiu a existência de uma rede que se movimenta
ao redor dos interesses geridos pelo Estado.

Como teria de dar-se, de pronto se viu posta em
causa, sob o cínico argumento de que havia sido pouco
clara, a todos de algum modo inculpando. Embora
raros, a verdade é que logo pude escrever que essa
rede exis a (e existe!), mas que se tratava de uma
estrutura dinâmica. Vindo assinto camente de muito
longe, havia encontrado excelentes condições no tempo
de troca-tudo-passa-tudo que se vem vivendo no mundo
atual.

Pois, aí está mais uma manifestação dessa rede, desta
vez, ao que se no cia, ao redor do tema rodoviário,
envolvendo umas quantas ins tuições e, alegadamente,
alguns concidadãos nossos. Veremos o que virá a dar-se
por provado, sendo que tudo só depende de se procurar,
um pouco que seja, pelos mil e um lugares potencial-
mente picos.

UM DIA DE EXTREMA ALEGRIA

Lá chegou, finalmente, o tão esperado acórdão do
Tribunal da Relação de Lisboa na sequência do pedido
mais recente de José Sócrates, ao redor da entrevista do
juiz Carlos Alexandre. Bom, como seria lógico, não foi
dado provimento à ação judicial apresentada pelo an go
Primeiro-Ministro José Sócrates.

Como se torna evidente – quase todos perceberam
isso –, as palavras de Carlos Alexandre em nada influ-
enciariam o decorrer do processo em causa. E se é
verdade que o juiz devia ter evitado proferi-las, dado que
as mesmas seriam sempre interpretadas como dizendo
respeito à sua posição em face do caso, também o é
que as mesmas têm um valor causal nulo no âmbito do
processo. Até da opinião dos portugueses em face do
caso, a que, de facto, já nada ligam.

Foi um dia de alegria para a generalidade dos por-
tugueses que acompanham os no ciários televisivos,
porque deste modo se evita uma perigosíssima imagem
de ligações entre a Jus ça e certos concidadãos. Ninguém
deixaria de rar uma tal conclusão, ainda que a mesma
não tenha correspondência com a realidade.

DÚVIDAS
Por outro lado, nunca deixará de ser visto como uma
terrível martelada na confiança dos portugueses no
atual Governo do PS a ideia, ontem surgida pela voz de
uma sindicalista da UGT, de que o Governo pretende
con nuar, em 2017, a mesma prá ca ins tuída pelo
anterior Governo, no sen do de pagar o subsídio de
Natal em duodécimos. Dirá o Governo que tal se deve a
uma razão técnica...

Se assim for, tal acabará sempre por ser olhado pelos
portugueses como uma manutenção de um desgraçado
passado polí co. Tão desgraçado, ou tão pouco, que uma
grande maioria de portugueses – socialistas democrá -
cos, comunistas, bloquistas e verdes – se determinaram a
exigir a unidade que poderia parar o caminho de tragédia
humana e social que vinha sendo paula namente tril-
hado pela anterior Maioria-Governo-Presidente. Depois
do estado da Saúde, começam agora a surgir mais
dúvidas, mas de natureza social...

A SOLIDARÍSSIMA ÓRÓPA
Já numa verdadeira corrida para a frente, o Governo
Alemão adotou hoje um projeto de lei que restringe, de
um modo profundo, o acesso às prestações sociais dos
imigrantes provenientes da própria União Europeia.
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Assim, os cidadãos europeus que vivam na Alemanha
sem trabalhar deixarão de ter direito às ajudas sociais
antes de uma permanência legal de cinco anos no país,
embora possam requerer um subsídio transitório, pelo
período máximo de um mês, até, porventura, deixarem
o país.

Esta medida, de facto, surge na sequência das ante-
riores posições de David Cameron, então postas em
causa pelo Governo Alemão. A verdade é que este
acabou agora, por igual, por seguir o caminho que
condenava. Percebe-se, pois, que tal medida terá de vir
a alastrar. É a estrordinária solidariedade da famigerada
Óropa, como alguns outros a pronunciavam.

E NINGUÉM SABIA?...
Um estudo recente veio colocar à vista do mundo
que foram poucos os criminosos de guerra nazis que
cumpriam penas de prisão. Obje vamente, chega a dar a
sensação de que tal realidade era desconhecida, quando
se sabe, à saciedade, os mil e um apoios dados a tais
criminosos, incluindo por parte da própria Alemanha,
supostamente já desnazificada.

O que agora se mostra como novidade é que o Sistema de
Jus ça Alemão, que ficou a funcionar depois da II Guerra
Mundial, acabou por ficar dominado por an gos nazis,
que foram atuando concertadamente para proteger os
seus an gos capangas. Em todo o caso, isto não passa
de uma pequena parte da verdadeira realidade, porque
o nazismo alemão teve, obje vamente, um amplíssimo
apoio dos alemães, mormente na grande Baviera católica.

Este estudo recente também nos diz que em 1957
cerca de 77 % dos funcionários com cargos de respons-
abilidade no Ministério da Jus ça alemão eram an gos
membros do par do nazi, sendo irónico constatar que tal
situação superava a do tempo em que vigorou o nazismo
na Alemanha.

O estudo diz que o ora dado a conhecer ao mundo
ajuda a explicar a razão de tão poucos nazis terem sido
condenados. Uma realidade estampada em mil e um
livros, desde estudos a biografias diversas. A América
La na foi um dos grandes suportes para o refúgio de
nazis, tal como a Espanha, a Croácia, a Suíça, os Estados
Unidos e o Va cano. A própria União Sovié ca só não
recebeu mais nazis porque estes preferiram sempre o
ambiente capitalista.

Isto explica, em mui boa medida, a a tude da Ale-
manha de Merkel em face dos Estados do Sul da Europa.
Sempre o desdém que se vem vendo esteve presente,
e também sempre se tentou desmen r a eviden ssima
realidade. O que a Alemanha de hoje vem fazendo é o
que Hitler não conseguiu com armas, mas agora através
de jogos onde o deus dinheiro vem imperando. E o que
se passa com o fantás co banco alemão, a cada dia com
novidades quen nhas, mostra bem o rigor tão apregoado
pelos alemães. Um rigor que vem já dos históricos carros.
E ninguém sabia!...

FOI SEM QUERER…
É interessante constatar o modo como a Holanda está a
reagir a uma decisão judicial que o considera responsável
pela morte de três centenas de bósnios no massacre de
Srebrenica, pelo meio da década de noventa do passado
século.

Dando uma confrangedora sensação de cinismo, as
autoridades holandesas fingem não ser possível imaginar
que num tal tempo, em plena Europa, um genocídio
pudesse ter lugar! A uma primeira vista, imaginam o
comportamento humano como algo de linear e sempre
no sen do do aperfeiçoamento moral e é co!

Com um pouco mais de cinismo e desfaçatez, as au-
toridades holandesas talvez até consigam escamotear
o conhecimento do papel alemão, croata e va cano no
desencadear do desmoronamento da an ga Jugoslávia.
Seria bom conseguir uma tradução para holandês da
obra, DA JUGOSLÁVIA À JUGOSLÁVIA, de Carlos Santos
Pereira. De resto, depois da pífia diplomacia alemã com
Kristalina Georgieva, já não custa acreditar na ignorância
agressiva de alemães e holandeses. Em todo o caso,
sendo ocidentais, foi tudo sem querer...

ENTRE A DOUTRINA E A REALIDADE
Os portugueses mais velhos recordam, sem dúvida,
Desmond Tutu, hoje a meio da casa dos oitenta. Orde-
nado sacerdote anglicano com trinta anos e nomeado
arcebispo em 1986, Tutu usou a sua posição para de-
fender a adoção de sanções internacionais contra o
poder da minoria branca na África do Sul e, mais tarde,
para lutar por direitos, de forma global, por aí vindo a
receber o Prémio Nobel da Paz em 1984.

Desmond Tutu é hoje arcebispo emérito da sua Igreja,
por cuja carreira defendeu, naturalmente, os valores
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cristãos. Simplesmente, ele vive as circunstâncias do seu
tempo e da sua idade, percebendo que se aproxima o
seu fim por entre nós. Neste sen do, salientou agora
que se preparou para a sua morte, deixando claro que
não deseja ser man do vivo a qualquer custo.

Completando a sua explicação em face do que se
aproxima no seu percurso de vida, disse esperar ser
tratado com compaixão e que lhe seja permi do par r
para a próxima fase da jornada da vida da forma que
escolher. E con nuou: sinto-me impelido a dar voz a
esta causa, para aqueles que sofrem insuportavelmente
ao chegarem ao fim das suas vidas, apenas saber que
uma morte assis da está ao seu alcance pode dar um
incomensurável conforto.

Aqui está como uma vida longa dedicada ao sac-
erdócio, suportado numa doutrina já muito an ga, não
o impediu de perceber que o sacri cio e o sofrimento
inúteis devem ser evitados, sem que tal se cons tua
numa a tude an -humana. Pelo contrário, num mundo
como o de hoje, e do que é de esperar estar para vir, está
ao alcance da ciência médica e da consciência de cada
um de nós evitar o dolorosamente inú l. Uma coisa é a
doutrina, outra a realidade.

PRIORIDADES
Hoje mesmo, dentro de pouco do tempo marcado pelos
relógios de Portugal quando escrevo este texto, António
Guterres falará perante a Assembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas. Como alguém já escreveu num
destes dias, Guterres já provou ser o líder eloquente,
com princípios e credível de que o mundo precisa nestes
tempos exigentes. Falta agora, portanto, a prá ca.

A nossa concidadã, Inês Sofia de Oliveira, em Lon-
dres, hierarquiza seis desafios principais para António
Guterres: o conflito na Síria; a monitorização do nuclear
no Irão e a contenção na Coreia do Norte; a melhoria da
imagem das forças de manutenção de paz; as tensões
Ucrânia-Rússia e Arábia Saudita-Iémen; as mudanças
climá cas; e a reforma interna da própria organização.
Enfim, é um elenco possível.

Como pude já escrever, tenho para mim que An-
tónio Guterres deverá organizar a sua lista de prioridades
com base na ideia estratégica de que deverá cumprir dois
mandatos. O primeiro mais dedicado a preparar, sempre
com a colaboração e unidade dos membros permanentes
do Conselho de Segurança, a estrutura futura das Nações

Unidas. Um tempo em que terá, por igual que deitar mão
da arte e do engenho essenciais a esfriar o atual clima de
tensão, obje vamente criado, direta ou indiretamente,
pelos Estados Unidos. O segundo, já num clima de
nova era, mais voltado para a resolução, com caráter
fortemente permanente, dos grandes conflitos regionais
que por aí se desenvolvem e que, a não serem parados,
bem poderão degenerar num qualquer apocalipse.

O conflito na Síria só pode ter o seu fim se os Esta-
dos Unidos aceitarem pôr cobro no apoio armamen sta
dado, por razões do cerco à Rússia, aos ditos rebeldes
an -Assad. De outro modo, tudo vai con nuar e tudo
poderá vir a acontecer. Mas não será bom para quase
ninguém.

A contenção da Coreia do Norte será, para Guterres,
porventura, muito mais simples do que pode imaginar-se.
E, se acaso vierem a surgir dificuldades, elas residirão
sempre na tradicional má-fé polí ca dos Estados Unidos.
Falta, para um diálogo capaz com o atual líder norte-
coreano, um líder polí co mundial com credibilidade. De
Obama, é o que se tem podido ver, e dos restantes é
pior.

A melhoria da imagem das forças de manutenção
de paz das Nações Unidas é muito fácil de conseguir, mas
requer algumas mudanças em matéria de Direito Penal
Internacional. Ainda assim, não será di cil a António
Guterres conseguir um tal desiderato.

As mudanças climá cas também poderão ver o seu
caminho muito facilitado, desde que as Nações Unidas se
determinem a pensar novos modos de desenvolvimento
com dignidade para a enorme parte do mundo que se
encontra repleta de carências. O que falta colocar em
condições terá de fugir do terrível modelo criado pelos
Estados desenvolvidos do Norte.

Da reforma interna das Nações Unidas já atrás referi o
caminho a seguir: operá-la sob manobra do Secretário-
Geral das Nações Unidas, mas sempre e só de acordo
com os cinco membros permanentes do Conselho de
Segurança. Por esta razão, este órgão terá de ficar para o
final do que se impõe estudar.

Sobram, pois, o conflito na Síria, a monitorização do
nuclear no Irão e as tensões Ucrânia-Rússia e Arábia
Saudita-Iémen. Para o caso iraniano talvez se possa en-
contrar um caminho fácil, mas que sempre irá depender
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de um outro a que a nossa concidadã não se refere: o
conflito entre Israel e a Pales na. Em contrapar da, a
tensão Arábia Saudita-Iémen depende muito dos Estados
Unidos. Estes têm na sua mão o poder suficiente para
reduzir o conflito a um mínimo volume. E também o
caso sírio depende, muito acima de todos, dos Estados
Unidos. Isso mesmo nos explicou Hillary Clinton, creio
que num entrevista ao 60 MINUTES. Foram eles, de facto,
que criaram o estado de coisas que destruiu a Síria.

Por fim, o conflito Rússia-Ucrânia. É um conflito que
deve levar a Ucrânia a colocar o problema aos tribunais
internacionais, porque a alterna va será uma guerra com
contornos finais imprevisíveis. Em todo o caso, terríveis.
Um dado é, porém, certo: espera-se de António Guterres
uma resposta para o histórico problema entre Israel e a
Pales na, domínio sobre que tanta decisão existe já por
parte das próprias Nações Unidas. De resto, decisões
nunca cumpridas.

DESCOBERTA FANTÁSTICA!
De um modo verdadeiramente fantás co, a Turquia
salientou ontem recear que a guerra na Síria evolua para
um confronto mundial, com a persistência da tensão en-
tre Rússia e Estados Unidos, que apoiam partes opostas
no conflito. Em todo o caso, não referiu a Turquia quem
é o responsável por se ter chegado à atual situação. E
que é quem pode pará-la.

O interessante, neste caso, é a cabalíssima incapaci-
dade de se ser claro neste domínio: quem causou
esta guerra? Com que legi midade a Turquia e os
seus aliados ocidentais exigem a par da do Presidente
Bashar al-Assad? E se os Estados ocidentais decidirem
a saída de Erdoghan? Ou da liderança dda Arábia Saudita?

Não deixa de ser interessante escutar os nossos jor-
nalistas referirem que Moscovo bloqueou uma proposta
de resolução da França, mas nunca refrerindo que a
França, os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram o
mesmo com uma outra proposta de resolução da Rússia.
Se agrada ao Ocidente é bom, de contrário é mau.

DIFICULDADE EM APRENDER COM A EXPERIÊNCIA
Qual milagre, aí nos surgiu o magnífico Gorbachev, que
foi corrido do poder pelo bêbedo de que nos recordamos,
agora adver ndo que o mundo está a aproximar-se
perigosamente da zona vermelha. Mas que lição pro-
funda! O leitor imagina que algum an go presidente
dos Estados Unidos, ou da França, tomaria um tal po

de posição? Afinal, quem acha Gorbachev que tem razão?

Mas Gorbachev tem um bom caminho a seguir, se
realmente deseja retomar as boas graças de Washington:
abre as portas aos grandes interesses norte-americanos
e ocidentais, abandona os amigos e deixa que a Feder-
ação Russa se divida e decomponha. No dia seguinte,
depois desta segunda aplicação da sua doutrina já tão
experimentada, tudo estará numa boa. Fico espantado
com a atribuição de um Nobel da Paz a um polí co tão
incapaz e com tamanha falta de coragem polí ca!!!

UMA QUESTÃO MAL FORMULADA
Ainda no mesmo sen do, eis que nos surgiu ontem o Papa
Francisco, com um sen mento de urgência, renovando
o seu apelo, implorando com todas as suas forças aos
responsáveis para que seja assegurado um cessar-fogo
imediato, que seja imposto e respeitado, pelo menos o
tempo necessário para permi r a re rada dos civis, antes
de mais as crianças. Infelizmente, cabe-nos perguntar
para onde seriam levadas essas pessoas? Para a Europa?
Para as paróquias da Igreja Católica, por esse mundo fora?

Claro está que o conflito na Síria é desumano, como
o foram os ataques nucleares dos Estados Unidos ao
Japão, ou o bombardeamento Aliado às cidades alemãs,
ou a Guerra do Vietname, ou a Operação Condor, ou a
Terrível ditadura de Franco, ou a pedofilia no seio das
ins tuições religiosas, etc...

Infelizmente, Francisco não vai mais longe que lamentar
a prá ca do mal, embora sem nunca referir a sua fonte
primeira neste caso. Queixa-se, com razão, da venda
de armamento por todo o lado, mas nunca refere que
os Estados Unidos são, de muito longe, o seu primeiro
vendedor e fornecedor. E sobre o conflito entre Israel e
a Pales na, com as mil e uma desobediências por parte
de Israel, a decisões da Comunidade Internacional, bom
nada se lhe tem ouvido de muito importante. Nem a
nossa concidadã Inês Sofia de Oliveira, em Londres, se
lhe refere, nas suas prioridades para a ação de Guterres!
São vastos e pouco claros os grandes interesses que vão
pelo Mundo.

A GUERRA
A grande verdade é que a Rússia pediu já a todos os
seus oficiais e altas figuras da sociedade para que façam
regressar ao país os seus familiares. Tudo na sequência
do aumento da tensão entre o país e os Estados Unidos.
E é mui ssimo natural o que o Daily Mail no ciava ontem:
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uma guerra global poderá estar iminente.

Os Estados Unidos jogam tudo por tudo, voltando
aos tempos do macar smo e das loucas ideias de Cur s
LeMay. Um louco que desenhou um ataque preven vo
à an ga União Sovié ca, sobre trinta das suas principais
cidades, usando duzentas bombas nucleares como as us-
adas no Japão. A verdade é que pelo Papa Francisco o mal
parece todo estar no Leste. Por acaso histórico-religioso,
essa é a zona onde é mais vasta a Igreja Ortodoxa, sendo
essencial não acreditar que a visita de Obama à Santa
Sé foi apenas com o intuito de obter umas selfies com o
Papa Francisco… Muitos anos antes, Vernon Walters teve
um encontro semelhante, a sós, mas com João Paulo II.

UMA SUGESTÃO
Não perderá o leitor se acaso visionar os episódios do
canal televisivo, ODISSEIA, sobre o Va cano, a Máfia e o
dinheiro. Têm vindo a ser recentemente transmi dos e
são muito bem dirigidos. O que ali se encontra é uma
parte ínfima da realidade, mas vale imensamente mais
que mil palavras. Se vir, não perderá.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Então, mas ainda é preciso? (2016-10-14 07:03)

|Tânia Rei| Não sei se, de facto, começo a ter idade para
entrar na secção das encalhadas, ou se é só implicância.

Espero eu (dos refegos do meu coração) que seja normal
que as moças, aparentemente, em idade casadoira,
como eu, sejam constantemente bombardeadas com
a pergunta, que vem, invariavelmente, das avós e das

as provenientes da Idade da Pedra, e que é a seguinte:
“Então, e quando é que nos dás as amêndoas?” (aos mais
novos, que estão habituados a lembranças de casamento
todas XPTO, e com u lidade prá ca, até, recordo que, lá
na Idade da Pedra, se davam amêndoas aos convidados).

Mas… mas… raios!

O que há de errado em não estar casada? É uma
falta social grave? E, com quem me casaria eu? Esse
retalho da estória não é relevante?

Sociedade estranha, em que temos juntar trapinhos
logo mal possamos. Algo como “Olha! Apanhei um!”.
Um Mundo de pernas para o ar este, em que há quem
tenha que lutar pelo direito de não casar, enquanto
outras tantas quase andam ao tabefe para que alguém
lhes coloque um anel no dedo, de preferência bonito e
grosso, só para que as “invejosas” possam vê-lo bem, ao
longe.

Faz parte de ser mulher, isto de olhar para as nuances,
ao passo que esquecemos o essencial. Por exemplo, em
2016 é uma vitória e uma algazarra (sabe-se lá porquê)
que hajam sites feitos para mulheres, com posts a imitar
cartas (que, penso eu, são algo como textos de opinião
super carregados de emoções, que nos fazem chorar
quando as hormonas andam aos pinchos) para todos os
fins (“carta aos meus ex-namorados”, “carta aos namora-
dos das minhas BFF”, “carta ao meu futuro marido”, claro
está) e dicas de moda, mas muitas con nuam a achar
normal que um homem não se desenrascar numa casa
sozinho, que diga que nunca vai mudar fraldas, e que
ainda ques one o tamanho da saia dela.

O feminismo invadiu a década, certamente – e ainda bem,
claro – só que da forma errada. Somos diferentes, pois
somos, temos corpos reais, temos período e, espantem-
se, temos pêlos! Temos sites só para nós, temos revistas
só para nós, temos carros considerados só para nós. Os
homens também já têm maquilhagem só para eles, por
isso nisso perdemos terreno. Ainda assim, temos uma
catrefada de coisas só para nós, gajas emancipadas, que
nem sabem a sorte que têm de o serem, e que não
querem saber do que está por conquistar, porque serve o
facto de temos um ramalhete de coisas só para nós, que
reluzem, mas que não são ouro. E o que queremos mais?
Igualdade de direitos? O fim das barbáries pra cadas
pelo Mundo contra as mulheres? Aparentemente, ainda
é um feito enorme que haja um endereço na internet
para falar de dores menstruais. E isso faz (?) toda a
diferença Não entendo. Se calhar é por estas e por out-
ras que nos servem maridos, para termos uma vida cheia.

Sou mais feminista do que isto. Falta mexer em muitas
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porcelanas. Não quero um homem que me proteja dos
males do Universo, porque no Mundo em que idealizo,
estamos, finalmente, em pé de igualdade, e todos os
machos foram educados para respeitar as fêmeas. Então,
não quero precisar de protecção, e quero poder fazer
o que bem entender, sem que me a rem “és mulher”,
como se fosse um handicap. Não quero um homem que
me ponha debaixo do braço. Quero um homem que me
dê a mão, e que caminhe ao meu lado.

Quando o encontrar, provavelmente nem assim vou
dar amêndoas a quem quer que seja, porque casar é
caro, e, já não vesse eu que me preocupar com o facto
de ser mulher, ainda tenho que me lembrar que a crise
económica não passou, e que, como contribuintes, não
temos género. Por isso, ninguém se vai oferecer para
pagar os meus impostos por mim, em sinal de cortesia.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

EDP abre loja em Macedo de Cavaleiros
(2016-10-14 08:25)

EDP abre loja em Macedo de Cavaleiros. Novo espaço
oferece um atendimento próximo, profissional e com-
pleto à população.

EDP abre loja em Macedo de Cavaleiros Com o obje vo
de reforçar a proximidade juntos dos clientes e prestar
um melhor e mais completo serviço foi inaugurada dia

4 de outubro a loja de atendimento EDP na Rua dos
Bombeiros Voluntários, nº 4, loja 1, em Macedo de
Cavaleiros.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Esta loja estará aberta para atendimento ao público das 9
às 18 horas de segunda a sexta-feira. Servirá a população
de Macedo de Cavaleiros bem como as zonas limítrofes
do concelho.

Sendo uma loja EDP prestará apoio a clientes EDP
Comercial, EDP Serviço Universal bem como EDP Dis-
tribuição, podendo num só local requisitar luz, alterar
o seu contrato, efetuar pagamentos, leituras e todos os
serviços necessários do mercado de energia.

Associada a esta loja há um número telefónico que
poder auxiliará na maioria das operações. Com custo de
uma chamada local ligando para o número 302 060 355
uma equipa de profissionais qualificados está disponível
o ajudar.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Uma Supernova por segundo (2016-10-14 08:35)

Afrequência com que ocorrem supernovas nas galáxias
não é muito bem conhecida. O valor depende de muitos
factores, e.g., do po de galáxia, da luminosidade da
mesma, do ritmo de formação estelar, da fracção de
estrelas maciças.
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Figura 1 - Uma supernova na galáxia NGC613, situada a
apenas 67 milhões de anos-luz na direcção da conste-
lação do Escultor. Crédito: Grupo i-Telescope Portugal.As
melhores es ma vas para a Via Láctea, baseadas na
ocorrência de certos radio-isótopos disseminados pelas
supernovas, sugerem que deve ocorrer uma em cada
50 anos. A maioria destes eventos não é observável a
par r da Terra devido à grande quan dade de poeiras
interestelares no disco galác co.

Com esta condicionante, sugiro ao leitor fazer um
pequeno cálculo baseado numa es ma va, provavel-
mente muito conservadora, da frequência média de
supernovas para uma qualquer galáxia no Universo:
uma por milénio. Com este número em mente, se
quiséssemos observar em média uma supernova por ano
teríamos de monitorizar com os nossos telescópios 1000
galáxias. Se quiséssemos observar uma supernova por
dia teríamos de observar uma amostra 365 vezes maior
ou 365 mil galáxias. Con nuando com este raciocínio,
se quiséssemos observar uma supernova por segundo
teríamos de monitorizar 60 (segundos) x 60 (minutos) x
24 (horas) x 365 mil galáxias, ou seja, aproximadamente
30 mil milhões de galáxias.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Este úl mo número é quase da ordem de grandeza do
número total de galáxias na porção do Universo que
podemos observar. De facto, extrapolações feitas com
base nas imagens do Hubble eXtreme Deep Field, as
mais profundas que temos, apontam para cerca de 100
mil milhões de galáxias em toda a esfera celeste. Sendo
assim, o cálculo simples que acabámos de fazer diz-nos
algo de extraordinário: a cada segundo que passa uma
estrela explode numa supernova algures no Universo.

Mas então, porque não vemos tantas supernovas
com os nossos telescópios? A maioria das supernovas
ocorre em galáxias muito distantes, demasiado longe
para serem detectadas por telescópios terrestres. Os
programas dedicados à detecção de supernovas usam
telescópios de grande campo, para cobrir grandes regiões
do céu, mas com aberturas modestas pelo que são ca-
pazes de detectar supernovas apenas até cerca de mil
milhões de anos-luz. Os telescópios maiores são muito
requisitados e cobrem campos bem mais pequenos pelo
que não é prá ca a sua u lização para a detecção de
supernovas, excepto em programas especiais.
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Figura 2 - A supernova UDS10Wil, a mais distante
conhecida, em imagens ob das pelo Hubble. A luz
da supernova viajou 10 mil milhões de anos para ficar
registada na câmara do telescópio espacial. Crédito:
NASA, ESA, A. Riess (Space Telescope ScieA supernova
UDS10Wil, a mais distante conhecida, em imagens
ob das pelo Hubble. A luz da supernova viajou 10
mil milhões de anos para ficar registada na câmara do
telescópio espacial. Crédito: NASA, ESA, A. Riess (Space
Telescope Science Ins tute & Johns Hopkins University),
D. Jones e S. Rodney (Johns Hopkins University).

De facto, a supernova mais distante detectada até à
data é fruto de um desses programas, o CANDELS Ultra
Deep Survey, que usa o telescópio Hubble para observar
uma região muito pequena do céu. A luz da UDS10Wil,
como foi designada, demorou 10 mil milhões de anos
a viajar até nós antes de ser registada pelas câmaras
do telescópio espacial. Mas o CANDELS UDS é uma
excepção e apenas são conhecidas algumas centenas de
supernovas para galáxias com tempos de viagem da luz
entre 2 mil milhões e 10 mil milhões de anos.

É certo também que nem todas as supernovas em
galáxias mais próximas são detectadas devido a factores
como o movimento orbital da Terra (que torna partes do
céu não observáveis devido à presença do Sol) e a poeira
interestelar nas galáxias de origem que, tal como na Via
Láctea, pode facilmente esconder mesmo explosões tão
energé cas.

Luís Lopes

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Daily Misconcep ons e dgtldrmr domingo no MAB
(2016-10-14 08:54)

As ma nés de Domingo da Dedos Bionicos voltam ao
Museu do Abade de Baçal com Daily Misconcep ons e
dgtldrmr. O evento regressa já no próximo dia 16 de
Outubro ao final da tarde.

IFRAME: [1]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps
%3A//api.soundcloud.com/tracks/282865937 &auto
_play=false &hide _related=false &show _com-
ments=true &show _user=true &show _reposts=false
&visual=true

Daily Misconcep ons é o alter ego de João Santos, um
projecto de música electrónica sediado em Lisboa. A
matriz musical parte de electrónica caseira, com melo-
dias que remetem para a música pop e que nos alertam
para futuros estados de inconsciência. O conceito é
simples e passa por criar pedaços de som que, vivendo
de momentos mais ambientais ou experimentais, se
aproximam da canção quase perfeita.

Ao vivo é acompanhado, sempre que possível, pela
ar sta visual Sara Esteves, transformando-se o concerto
num espectáculo de cinema expandido. Daily Miscon-
cep ons torna-se assim num duo, de onde nasce uma
relação simbió ca entre música e imagens - as falsas
ideias quo dianas, de texturas orgânicas e coloração
indefinida, são a matéria prima para a criação de um
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mapa sincero mas imprevisível.

IFRAME: [2]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps
%3A//api.soundcloud.com/tracks/261477007
&color=ff5500

Produtor de Bragança, dgtldrmr. – Digital Dreamer
se es verem perdidos no meio de tantas consoantes
é uma das mais recentes apostas do cole vo Monster Jinx.

Sons do futuro imaginados há 5 minutos e projeta-
dos agora mesmo para um sistema de som em órbita
sobre as nossas cabeças. Essa é a sensação que se
obtém quando se ouvem estes movimentos repen nos,
mas a Monster Jinx assegura que o que aqui se escuta
e pressente é o resultado de um aturado trabalho, de
alguns anos, de uma maturação técnica e esté ca lenta e
segura. Em pistas, mas também no laboratório. Baixos de
recorte digital prontos para conquistarem espaço dentro
dos nossos ouvidos.

Quando:Domingo 16 Outubro 2016
Onde: Museu do Abade de Baçal
Hora: 17h30
Entrada: 4€
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A guerra: Coisa an ga, natural e delorosa
(2016-10-17 06:57)

|Hélio Bernardo Lopes| Como cada um de nós sabe
bem, a guerra é coisa an ga, natural e dolorosa. Que
é an ga sabemo-lo pela memória dos acontecimentos
históricos. Que é natural resulta da própria natureza
humana e do modo egoísta como os seres humanos,
mesmo racionais, vivem a anos-luz do próprio Bem.

Disse-me um dia, em conversa telefónica, um advo-
gado meu conhecido: que é que tu julgas, ó Hélio, o Mal
triunfa sempre. O mesmo que, numa ocasião anterior,
a propósito de achar que eu era sério, me referiu: tu és
sério a mais e quem se lixa é que é sério. E um velho
amigo disse-me um dia, sorridente, que eu era cristão
em demasia.

Tudo isto mostra, pois, que a guerra é coisa iner-
ente à própria natureza humana. E basta recordar a
mais velha guerra da História do Homem, que é a guerra
religiosa, que aí está hoje, bem à nossa vista, e que
mostra como é impossível conseguir-se algo de similar à
Paz perpétua.

Mas a guerra é também dolorosa, porque gera um
sofrimento sempre horroroso e muito próximo do limite,
como se viu, por exemplo, com o Holocausto, com os
crimes do Japão por onde passou entre 1939 e 1945 e
se pode agora ver com o Estado Islâmico, mas nunca
esquecendo a Inquisição e os séculos que veram que
passar até a Igreja Católica pedir desculpa ao mundo.

Ora, há uns dois anos atrás, pouco antes de Barack
Obama visitar, no Va cano, o Papa Francisco, a senhora
de um casal da Opus Dei, na presença do marido, referiu,
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com voz prudente, que talvez es véssemos a caminhar
para uma nova guerra mundial. Uma previsão que vinha
na sequência de lhe estar eu a dizer que o ambiente ne-
oliberal estava a criar no mundo a sua própria sepultura,
arrastando consigo todo o Planeta e os seus povos.

Como o leitor conhece bem, nós, aparentemente,
nunca vemos tanta liberdade nem tanto conhecimento
cien fico e tecnológico, mas a verdade é que a guerra
se aproxima. E quem a está a trazer são, como se
percebe, os Estados Unidos, bem como a França e o
Reino Unido. E também agora pela mão de alguém do
Par do Democrata, para mais com um católico militante,
que segue de muito perto o magistério da Igreja Católica,
prestes a iniciar as suas funções como Secretário-Geral
da ONU.

Convém que o leitor se dê conta do Estado da po-
breza no mundo e da sua distribuição con nental. Que se
aperceba, por exemplo, de que o recentemente falecido
monarca da Tailândia estava no poder há sete décadas,
quando mau se diz ser José Eduardo dos Santos, que só
está à frente do Estado Angolano há menos de metade
do tempo. No fundo, tudo é comandado por interesses,
mais ou menos obscuros. É di cil não perceber o que
realmente está em jogo.

Ontem mesmo se veio a saber de documentação
diplomá ca da Costa Rica, entretanto classificada de sec-
reta há mui pouco tempo, por onde se poderá perceber
o que, de facto, teve lugar no Brasil. A verdade, porém, é
que, neste caso, nenhum grupo de jornalistas sequer se
dá ao luxo de nos informar desta realidade, mesmo que
a desconheça ao nível substan vo. É a democracia em
movimento. E, como facilmente se percebe, se tal vesse

do lugar na Rússia, bem, seria o bom e o bonito.

Ao mesmo tempo, podemos hoje assis r, quase ao
dia a dia, ao inenarrável espetáculo da campanha
eleitoral nos Estados Unidos, cabendo ao Diabo escolher
o vencedor. O exemplo supremo da democracia e da
observância dos Direitos Humanos... Uma realidade
social e jurídica que coloca o Estado Novo nos píncaros
da garan a polí ca em termos de liberdades, direitos e
garan as. O resto é mera conversa.

Certo, isso sim, é que a guerra é coisa an ga, nat-
ural e dolorosa. E também que irá con nuar, com
Guterres nas Nações Unidas, ou com uma mulher dentro
de dez anos, embora seja impensável imaginar uma

ortodoxa, ou uma islamita, mesmo uma judia.

No entretanto, mesmo nas úl mas horas, o min-
istro das Finanças de França veio expor que dirigentes de
bancos dos norte-americanos lhe expuseram pretender
transferir algumas a vidades do Reino Unido para outros
países europeus, na sequência saída deste da União
Europeia. E a Escócia voltou agora a manifestar o seu
desejo de sair do Reino Unido.

Concomitantemente, diversos analistas mostram-se
preocupados com a perigosa conjugação de fatores que
pode influenciar as bolsas. Neste sen do, as bolsas dos
Estados Unidos poderão vir a colapsar em breve, tal
como se no cia hoje no Diário de No cias. O úl mo
alerta terá sido dado pelo HSBC, a par r de uma análise
aos mais recentes dados técnicos, com uma tempestade
perfeita a aproximar-se perigosamente dos mercados
norte-americanos. Creio, de resto, que Nouriel Roubini
também havia já indicado que 2016 seria o novo ano
de grande crise mundial. E tudo isto, claro está, com a
maravilha do mercado em vigor.

Simultaneamente, os casos que vêm envolvendo o
Deutsche Bank. Casos que se espraiam do alegado trata-
mento de favor dado pelo Banco Central Europeu nos
testes de stress, até à classificação pelo Fundo Monetário
Internacional do Deutsche Bank como o banco global de
maior risco sistémico, ou seja, maior potencial de colapso.

Ao mesmo tempo, vários problemas com a jus ça:
intenção recente das autoridades dos EUA de o multar
em 11,3 mil milhões de euros por envolvimento no
designado subprime, passando pelo escândalo da manip-
ulação da taxa Libor – multa de 2,35 mil milhões de euros
em 2015 –, até aos mais recentes casos da lavagem de
dinheiro na Federação Russa, onde se aponta o montante
de 9,39 mil milhões de euros. Realidades a que tem de
adicionar-se o que se passou com o setor automóvel
e com o caso de Kristalina Georgieva. A maravilhosa
Alemanha de sempre...

Tudo se conjuga, pois, para a necessidade de uma
guerra a nível global, de molde a permi r que os vence-
dores possam voltar a dispor de um mercado que permita
a retoma do crescimento nos diversos setores, entretanto
despedaçados pela anarquia criada pelo mercado, pelo
neoliberalismo e pela globalização. Um caminho que tam-
bém poderá ajudar a uma reformulação da distribuição
religiosa no mundo, sendo que o que se tem hoje no
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domínio religioso é o que deriva da guerra eterna por
razões religiosas. Uma coisa é a guerra religiosa, muito
an ga e de sempre, outra as diversas guerrinhas, mais ou
menos feitas sob o seu consen mento. É essencial nunca
esquecer o que nos disse o general Vernon Walters, em
certo documentário televisivo, já bem depois do fim da
URSS: os Estados Unidos asseguraram o silêncio da Igreja
Católica – João Paulo II – até ao final do (passado) século.

Mas olhemos, então, o que está em jogo no domínio da
guerra religiosa dos dias de hoje. Como já antes referi,
trata-se de um problema muito an go, pra camente
desde que os humanos se tornaram sedentários e se
organizaram em comunidades progressivamente hierar-
quizadas.

Depois da tolerância e da aceitação do Cris anismo,
ao tempo de Constan no, de pronto as restantes opções
religiosas passaram a ser colocadas de lado, mesmo
perseguidas. Isto mesmo pude eu ler nos livros hoje
adotados na escola do meu ne nho, talvez no seu
sé mo ano. E desde que Roma deixou de comungar
com a ortodoxia, operou-se a separação do que ficou
conhecido por Igreja Ortodoxa, comunhão de igrejas
cristãs autocéfalas, herdeiras da Cristandade do Império
Bizan no, que reconhece o primado de honra do Patriar-
cado Ecumênico de Constan nopla. Esta Igreja Ortodoxa
reivindica cons tuir-se na con nuidade da Igreja fundada
por Jesus, considerando os seus líderes como sucessores
dos apóstolos.

Neste ponto, cabe perguntar: é falso ou verdadeiro?
Bom, nem falso nem verdadeiro, antes uma interpre-
tação, seguida da correspondente opção. Uma opção que
deriva, em larguíssima medida, do lugar de nascimento e
de educação. Significa isto, pois, que a Igreja Ortodoxa,
tal como a de Roma, tem cerca de dois mil anos, apesar
de a verdadeira separação se ter operado há perto de mil.

Bem mais tarde, já no Século XVI, surgiram as sepa-
rações do Luteranismo, do Calvinismo e do Anglicanismo.
Todas se suportavam no inicial Cris anismo, mas con n-
ham cambiantes interpreta vas e foram determinadas
por fatores diversos. Com dimensão dis nta, estas
Igrejas con nuam vivas e desenvolveram-se quase por
todo o mundo, com menor expressão para o Luteranismo.

A Revolução Francesa, primeiro, e o Tratado de La-
trão, muito mais tarde, operaram mudanças de fundo
nas relações entre o Estado e a Igreja Católica, mormente

operando, em França e na Itália, uma separação clara
entre o Estado e a Igreja Católica. Esta teve, obviamente,
de aceitar estas decisões, mas nunca deixou de sonhar
com o regresso ao seu passado de primado sobre o
mundo temporal e polí co. Para tal, impunha-se voltar a
juntar o que se havia tornado desavindo e separado. É
neste sen do que interpreto a ação ecuménica posta em
andamento pela Igreja Católica.

Como se percebe facilmente, se se defende e aceita
o Princípio de Liberdade Religiosa, não exis rão razões
para se andar por aí a defender um qualquer ecu-
menismo. Sendo diversas as religiões, cada uma deverá
tolerar as restantes, com o mundo longe, nesta situação,
dos riscos do proseli smo e da guerra religiosa, que é o
que se pode hoje observar à saciedade, um pouco por
todo o mundo.

Acontece, porém, que os líderes religiosos, com as
respe vas estruturas, não dispõem dos meios para
operar uma qualquer guerra em defesa dos seus valores.
Precisam, pois, de quem o faça em seu nome, embora
de um modo não explicitado. É neste sen do que se tem
podido assis r à tenta va de a ngir o topo das grandes
ins tuições formalmente laicas, mas de molde a que, por
seu intermédio, se possam voltar a impor as velhas e
históricas posições entretanto perdidas. Uma realidade
especialmente presente na ação diplomá ca e polí ca
do Va cano.

Como facilmente se percebe, construir a Paz no mundo é
coisa simples, mas desde que os que dirigem os Estados
e as grandes ins tuições o desejem de facto. Neste sen-

do, terminado o tempo do comunismo no mundo, seria
lógico introduzir a Rússia, mesmo muito outros Estados
da Europa de Leste, no seio da OTAN. Simplesmente,
os Estados Unidos e o Ocidente nunca tal aceitaram. E
cabe aqui ao leitor dar esta resposta: porquê? E também
ques onar: que razões impediram a Igreja Católica de
defender uma tal posição tão propiciadora da construção
da Paz? Ou será que a Paz não é a mesma coisa para
todos? Pois, a verdade é que não é. E a causa é simples:
as desavenças religiosas de sempre...

Há umas semanas atrás o Papa Francisco visitou a
Geórgia, Estado de maioria ortodoxa, mas onde está
presente uma pequena minoria católica. Uma visita
em que veram lugar dois acontecimentos que terão
passado ao lado da atenção da grande maioria. Por um
lado, Francisco determinou-se a realizar uma oração
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numa estrutura católica, convidando o líder ortodoxo
a acompanhá-lo na mesma. Simplesmente, deu-se o
expectável: decorrendo essa oração numa estrutura da
Igreja Católica, o líder ortodoxo não aceitou o convite.
Será que o Papa Francisco aceitaria par cipar numa outra
oração, mas presidida por um líder ortodoxo e numa
estrutura da Igreja Ortodoxa? Não creio. De resto, estes
encontros ecuménicos têm – é a minha opinião – pouco
valor, mas desde que se aceite e pra que o Princípio da
Liberdade Religiosa.

Nesta visita Francisco exortou os católicos a que ja-
mais se faça proseli smo com os ortodoxos. O que
parece mostrar que tal proseli smo tem do lugar. Sim-
plesmente, o Papa Francisco sabia que a guerra que está a
ser preparada pelos Estados Unidos contra a Rússia Orto-
doxa poderá estar próxima, pelo que estas suas palavras
terão de ser olhadas, precisamente, como proseli stas:
poderá sempre dizer-se, no futuro, que foram os angli-
canos ocidentais que operaram a guerra, não os católicos.

Por outro lado, ninguém desatento e desinteressado
poderá deixar de lado a visita de Barack Obama ao Va -
cano. Como pude já escrever, a mesma não pode ter-se
des nado a obter umas selfies com o Papa Francisco,
antes tratar o modo como o mundo está a movimentar-se.
O obje vo, em minha opinião, centrou-se, precisamente,
em algo de semelhante ao operado com Vernon Walters
e João Paulo II: conseguir o silêncio da Igreja Católica
no caso de estalar o conflito que os Estados Unidos têm
vindo a preparar com a Rússia. Talvez possa também
a Igreja Católica vir a ganhar alguma coisa junto do
ambiente ortodoxo russo. Ou de outras paragens.

Por tudo isto se poderá perceber que a candidatura
de António Guterres ao cargo de Secretário-Geral das
Nações Unidos terá de ter do um apoio profundo da
diplomacia va cana. Sem estranheza, pois, António
Guterres mostra-se-nos com o coração par do em face
do que se passa com a Síria, quando o sofrimento varre
hoje o mundo por mil e uma paragens. Os povos do
con nente africano ombreiam, em pobreza e sofrimento,
com os da Síria. E o mesmo se pode dizer, por exemplo,
dos nunca citados pales nianos. Como o leitor irá
agora poder observar, o caso pales niano irá passar
completamente ao lado da ação de António Guterres. De
resto, isso foi já dito pelo Governo de Israel.

Em conclusão: com democracias por todo o lado,
com ciência e tecnologia a rodos, com ecumenismo

por toda a parte, a verdade é que já todos perceberam
que se pode estar à beira de um novo conflito mundial.
Desta vez, naturalmente, com a u lização de armas
nucleares, cuja u lização foi posta em prá ca na História
da Humanidade pelos Estados Unidos. É o preço da
men ra, da impostura e da manipulação dos espíritos.
E por isso termino com esta sugestão ao leitor: tente
ler a obra de Fernando Carvalho Rodrigues sobre AS
NOVAS TECNOLOGIAS E OS CAVALEIROS DO APCALIPSE,
publicada entre nós pela Europa/AméricA, bem como O
DESPERTAR DOS MÁGICOS, de Bergier e Pauels. Só terá a
ganhar em termos da perceção de quanto está a decorrer
no mundo.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Tradição – palavra em desuso/remodelação.
Risquem o que não interessa, e façam o vosso
próprio tulo (2016-10-17 08:01)

|Tânia Rei| Está tudo de pernas para o ar. Ouçam o que
vos digo. É a verdade. Custa, eu sei. Mas, é a verdade,
e há que dizê-la.

A tradição? Esqueçam isso. Nada é intocável. Ainda on-
tem me deparei com a história do Capuchinho Vermelho
toda esfarrapada. Entravam sapos à procura de princesas,
o Caçador nha uma loja com uma TV LED na parede,
que passava documentários es lo BBC, a Capuchinho era
muito esper nha para uma miúda de 8 anos e o Lobo
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Mau era roxo…

Então pensei: “Bem, se os contos infan s já foram
estraçalhados pelos novos tempos, já nada mais há a
perder. Acabou. Tradição – 0 x Inovação – 1.”

“Que olhos grandes que tens avó!”. Alto, pára tudo!
Esta dica eu conheço. E segue o diálogo mais coisa
menos coisa como contou Charles Perrault. “E esse nariz
enorme, avó?”. “É para melhor cheirar o teu perfume”.
“Da maneira que eu exagero, nem precisavas”. A resposta
não era a que eu esperava. Fez-me rir. E isso é um ponto
favorável.

Segue o filme, aproxima-se o clímax. Na casa da avó há
telefone. É fixo, ao menos isso! Não há telemóveis por lá,
ou assim parece. A Capuchinho liga ao Caçador. Estamos
na rota, amigos!

“Não vai haver ajuda, minha menina!” – o Lobo Mau está
decidido. “Olha ali atrás, os Três Porquinhos!”, garota
espera, como eu vos preveni, que assim se consegue
safar.

Tudo acaba em bem, como se quer, e sem cortes
na barriga do Lobo Mau, que até tem direito, pelo
contrário, a ajuda para curar uma indigestão, causada
por alimentos “com o prazo de validade vencido”.

Este Lobo Mau roxo, que usa calças de ganga, diz, a
páginas tantas, algo que me deixa a pensar: “Os Lobos
também têm sen mentos.” “Os Lobos também têm
sen mentos” abre um caminho sem precedentes, onde,
no final das contas, os des nados a ser maus sentem
como se fossem bons. Ou menos maus. Sentem, enfim,
é o que há a reter. E sen r sen mentos é algo que torna,
como por pós de perlimpimpim, os maus em menos
maus, quase bons, ou bons de verdade.

Esqueçam a tradição. Já não há maus. Já não há
bons. Tudo porque os, à par da, vilões, sen rem sen-

mentos, e serem efec vamente capazes de tal feito,
desequilibrou a balança, não só dos contos infan s, como
da vida em geral.

Sen r sen mentos não está, contudo, ao alcance
de todos. Ou não os expressam. E quando se sentem
sen mentos, queremos mais é expressá-los, não é?
Quem não sente sen mentos pode não ser mau, pode
não ser bom. Certamente, é, sem gaguejos, menos

humano.

Nesta nova versão, onde a tradição se foi, há lugar
para não-humanos? Existem tais criaturas, construídas
em betão e ves das de indiferença? A tradição garante
que sim, e nha factos suficientes para o provar. Tinha
bruxas más, madrastas más, fei ceiros maus, irmãs
invejosas (e más, pois). Tinha muitos, muitos que eram
absolutamente p’lo mal, e que nunca se emendaram.
Agora que a tradição se foi, as convicções afrouxaram.
Não sei de nada. Já não sei de nada, até porque o Lobo
Mau, como vos contei, era roxo. Roxo!

A tradição foi furada, corrompida. O que faz com
que, doravante, estejamos entregues aos novos tempos.
E a novas descobertas.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Alteração do sistema imunitário durante a gravidez
tem implicações na génese da ansiedade crónica
(2016-10-17 08:40)

Uma equipa de inves gadores das Universidades de
Coimbra e do Minho descobriu um mecanismo que
explica como a alteração do sistema imunitário durante
a gravidez tem implicações na génese da ansiedade
crónica, uma das psicopatologias mais comuns das
sociedades atuais.

Catarina Gomes e Helena Pinheiro Uma equipa de
inves gadores, liderada por Catarina Gomes, docente
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da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
(FMUC), e Luísa Pinto, inves gadora do Ins tuto das
Ciências da Vida e da Saúde (ICVS), da Universidade do
Minho, descobriu um mecanismo que explica como a
alteração do sistema imunitário durante a gravidez tem
implicações na génese da ansiedade crónica - uma das
psicopatologias mais comuns das sociedades atuais - e
que afeta de forma diferente o sexo masculino e o sexo
feminino.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O estudo, que envolveu inves gadores do Ins tuto de
Imagem Biomédica e Ciências da Vida (IBILI) e do Centro
de Neurociências e Biologia Celular (CNC), ambos da
Universidade de Coimbra, em colaboração com o ICVS,
centrou-se nas células da microglia, «células especial-
izadas do sistema imunitário que regulam o normal
funcionamento do cérebro durante toda a nossa vida»,
explica a coordenadora do estudo, Catarina Gomes.

A par r de experiências num modelo animal de an-
siedade crónica, resultante de uma alteração do sistema
imune da grávida, os inves gadores estudaram, desde o
nascimento até à idade adulta, as anomalias na microglia
originadas pela alteração no ambiente imunitário in
útero. Observaram que «a microglia adota uma mor-
fologia anómala em ambos os sexos, mas as anomalias
são diferentes no sexo feminino e no sexo masculino»,
esclarece Catarina Gomes.

Iden ficadas as diferenças, os inves gadores quiseram
perceber as suas implicações na resposta terapêu ca.
Testaram, em fêmeas e machos, o mesmo tratamento
(um fármaco modulador da resposta imune), observando
que «a terapêu ca foi eficaz na ansiedade dos machos,
mas não das fêmeas. Os resultados mostram que nas
fêmeas, a correção das anomalias imunes é mais di cil,
o que impediu o esperado efeito ansiolí co da terapêu-

ca», descreve Catarina Gomes.
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Os resultados do estudo publicado na[3] revista Molec-
ular Psychiatry , do grupo Nature, líder em Psiquiatria,
além de revelarem o importante papel do sistema
imunitário na génese da ansiedade crónica, colocam dois
novos desafios à indústria farmacêu ca nesta especiali-
dade médica.

Por um lado, «o desenvolvimento de fármacos que
tenham como alvo outras células, para além dos
neurónios». Por outro, este “novo” alvo terapêu co
«abre novas perspe vas ao design de fármacos diferenci-
ados para homens e mulheres. Seria um passo em frente
na individualização terapêu ca, com potencial para
aumentar o número de pacientes com resposta favorável
ao tratamento da ansiedade crónica, uma patologia
que é também um dos principais fatores de risco para
outras doenças psiquiátricas, como a depressão, com
custos elevados para os sistemas de saúde», conclui a
especialista em Farmacologia da UC.

Um vídeo elaborado por alunos de mestrado da FMUC,
ilustra o papel das células da microglia e as diferenças
que exibem entre géneros masculino e feminino.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/full
/mp2016173a.html
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Teatro de regresso a Justes (2016-10-17 08:46)

A comissão organizadora da Festa em Honra de Santa
Maria Madalena em 2017, reavivou a tradição do
teatro em Justes no passado sábado onde cerca de uma
centena de espectadores assis ram à peça “A Herança”
do Grupo de Teatro da Associação Vale d’Ouro, no salão
dos Bombeiros Voluntários locais.

Teatro de regresso a Justes O teatro sempre teve ao
longo dos anos uma tradição muito forte nesta localidade
do concelho de Vila Real. Contudo, num passado mais
recente, essa tradição foi-se desvanecendo. Além de
contribuir para a organização da Festa em Honra de
Santa Maria Madalena, no próximo ano, a comissão
organizadora pretendeu mostrar que é possível que o
teatro volte a Justes. Para o efeito convidou o grupo de
teatro da Associação Vale d’Ouro a apresentar o seu mais
recente trabalho: “A Herança”, uma adaptação de um
texto original de Ricardo Marques.
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Os espectadores que este sábado resis ram ao frio de
outono e alguma chuva deslocando-se ao Salão dos
Bombeiros assis ram à hilariante história do Dr. Alberto
recentemente falecido, mas a quem familiares, amigos
e funcionários cobiçam uma herança. Pelo caminho
descobrem-se as diversas tropelias e esquemas que
envolvem todos os personagens da trama.

Este é já o oitavo trabalho do Grupo de Teatro da
Associação Vale d’Ouro que desde 2008 tem produzido
regularmente peças de teatro e é sobretudo composto
por jovens da vila do Pinhão sob direção técnica da Prof.
Fernanda Sousa.

O grande envolvimento da comunidade de Justes
nesta inicia va a que a Associação Vale d’Ouro se juntou
foi o aspeto mais relevante de uma noite em que o teatro
voltou a subir ao palco desta localidade.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação no
IPB (2016-10-17 08:53)

A Escola Superior de Saúde do Ins tuto Politécnico de
Bragança vai comemorar o Dia Mundial da Alimen-
tação, em pareceria com o Estabelecimento Prisional de
Bragança, no dia 17 de outubro.

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação no IPB
Será realizada avaliação antropométrica e avaliação de
sinais vitais à comunidade prisional e funcionários a
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par r das 9h:30. Pelas 14h será realizada uma palestra
intera va, pela Diretora do Curso de Dieté ca e Nutrição
da Escola Superior de Saúde (ESSa).
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Os estudantes do Curso de Dieté ca e Nutrição farão,
na ESSa, avaliação antropométrica da Comunidade
Académica do IPB, com início às 10h.

Em 2016 o tema do Dia Mundial da Alimentação é:
"O clima está a mudar: a comida e a agricultura também
devem mudar”. Desta forma, a Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) pretende
chamar a atenção para as relações entre as mudanças
climá cas e as formas de produzir e consumir alimentos
proporcionado uma oportunidade para refle r sobre as
escolhas alimentares e os seus impactos.
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Realizadora Cristèle Alves Meira procura atores
para o seu novo filme a rodar em Trás-os-Montes
(2016-10-17 09:43)

A realizadora lusodescendente Cristèle Alves Meira está
a trabalhar num novo filme que pretende rodar em
Trás-os-Montes. A cineasta, de 33 anos, tem origem na
aldeia de Campo de Víboras, concelho de Vimioso, e
explora na sua arte as remeniscências desse passado.

Realizadora Cristèle Alves Meira Cristèle vai voltar a rodar
em Trás-os-Monte e por isso procura atores e atrizes
profissionais e não profissionais que se iden fiquem com
a região.

Em declarações à agência Lusa, a cineasta fez um
apelo a "todos os franco-portugueses, de todas as idades,
homens, mulheres, que querem viver esta experiência
única do cinema", para par ciparem no ’cas ng’, cujas
primeiras sessões vão ser feitas a 29 de outubro e a 05
de novembro em Paris.
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"O meu desejo é trabalhar, tal como já fiz nas minhas
’curtas’, com atores não profissionais - e também com
atores profissionais - mas, por isso, gostava de fazer
um ’cas ng’ a todas as pessoas interessadas porque
acho que há uma maneira mais autên ca de aparecer
e trabalhar no cinema (...). É um apelo que é dirigido a
todos os franco-portugueses, de todas as idades, homens,
mulheres que querem viver esta experiência única do
cinema", declarou, citada pela Lusa.

Todos os interessado nesta proposta da cineasta
dpoderão inscrever-se através de uma mensagem de cor-
reio eletrónico para o e-mail cas ngalmaviva@gmail.com.

Cristèle Alves Meira vai ter o apoio do canal francês
Arte para a produção desta sua primeira longa-metragem.
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A cineasta é autora de uma outra curta-metragem
de ficção in tulada "Campo de Víboras", rodada na
aldeia transmontana com atores locais, tendo o filme
estado presente na Semana da Crí ca do Fes val de
Cannes deste ano.

O novo filme já tem tulo e vai chamar-se "Alma
Viva". As rodagens estão prevista para Trás-os-Montes
e deverão decorrer "no próximo verão ou no verão de
2018", disse a cineasta.

“Alma Viva" vai contar a história de Salomé, “uma
lusodescendente de 15 anos que regressa à sua aldeia
trasmontana, para as férias de verão, e é confrontada
com a morte da avó e com a brutalidade da família que
não quer pagar uma sepultura", explicou a realizadora
transmontana em declarações à agência Lusa.
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Uma cachola de todo o tamanho (2016-10-19 08:00)

| Hélio Bernardo Lopes | Ainda cons tui para mim um
bom espanto o modo como a Direita e a Extrema-Direita
– até um ou outro bispo católico, como se deu com Jorge
Or ga – estão a reagir ao Orçamento de Estado para
2017.

E a conclusão que ro é que aquelas forças, desde
sempre an -Abril, perceberam que a atual governação
vai correndo sobre rodas de um modo muito aceitável e
como nem o Diabo cá chegou por este setembro há uma
quinzena terminado. Uma cachola de todo o tamanho!

De tudo a Direita e a Extrema-Direita, sempre com

o silêncio dos nossos bispos, frami deitando mão, para o
que basta estar atento ao que os nossos no ciários televi-
sivos vão debitando, ao mesmo tempo que a Renascença
nos traz o acréscimo que falta para a compreensão da
posição oficial dos bispos católicos, oscilando entre o
silêncio e o lamento por, com este Orçamento de Estado
para 2017, se não sair da mesma!! Igreja Católica que
nem um barulhinho produziu ao longo de quatro anos...

Simultaneamente, as instalações da Fundação Gul-
benkian, hoje dirigida em massa por gente católica – aqui
nada de ecumenismos...– lá receberam um encontro –
sala entre um terço e metade – sobre a rede an -pobreza.
De um modo verdadeiramente paté co, a conclusão foi
esta: nada ainda existe de sistemá co para um combate
à pobreza. Nem existe nem os que ali es veram vão
pôr em marcha. Num ápice, a culpa é dos orçamentos
sucessivos – logo, também deste. E também do Tratado
Orçamental, mas sobre que o Presidente Marcelo Rebelo
de Sousa, bem como o seu antecessor, entendem ser
obrigação do Estado Português segui-lo. Um verdadeiro
espanto!!b

Finalmente, a grande comunicação social, muito em
especial a televisiva. Um setor que percebe, ao dia a dia,
que falta a ngir o ó mo. Chega mesmo a apontar as
posições ora assumidas por Pedro Passos Coelho e Maria
Luís, esquecendo a desgraça que estes impuseram aos
portugueses. Até daquele imposto de selo de 1 % sobre o
valor patrimonial das casas acima de um milhão de euros,
mas que nunca terá sido aplicado, se vão esquecendo...
Esquecem-se de referir um tão significa vo aconteci-
mento. Mero acaso, obviamente. A comunicação social
livre...

Agora mesmo por fim, a piedade da nossa Direita e
da Extrema-Direita para com o Bloco de Esquerda, o PCP
e Verdes: afinal, comem e calam a rania europeia. Bom,
ditadura é ditadura, mas sempre é diferente sofrê-la
com par dos apoiantes da mesma ou com um outro
que procura contorná-la por onde é possível, assim
conseguindo a melhoria que todos sentem na sua vida
de cada dia. Enfim, uma tremenda cachola, a das nossas
Direita e da Extrema-Direita.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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ESPRESSO vê a primeira luz no fundo do túnel
(2016-10-19 08:16)

A equipa internacional do consórcio ESPRESSO, que em
Portugal é liderada pelo Ins tuto de Astro sica e Ciên-
cias do Espaço, fez o primeiro teste para o [1]ESPRESSO ,
o espectrógrafo de alta resolução da próxima geração.

Legenda da imagem: Imagem ar s ca de como o Coudé
Train trasnporta a luz, de um dos telescópios VLT até
ao ponto de convergência. No canto superior direito,
está ilustrada a luz dos 4 telescópios do VLT a chegar ao
ESPRESSO. Crédito: Gabriel Perez Días (IAC Serviço Mul -
media).

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

No passado dia 25 de Setembro, a equipa responsável
pela construção do espectrógrafo de alta resolução
ESPRESSO, liderada em Portugal pelo Ins tuto de As-
tro sica e Ciências do Espaço ([3]IA ), deu um passo de
gigante, ao testar com sucesso uma das componentes
chave deste instrumento, que está a ser instalado no
[4]VLT, do [5]ESO .

Segundo [6]Alexandre Cabral (IA e [7]Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa), “A componente
Portuguesa do ESPRESSO, que compreende a instalação
do Coudé Train nos quatro grandes telescópios do ESO-
VLT, teve este primeiro passo no telescópio da unidade
4 (UT4). Esta etapa foi fundamental para a validação
quer do conceito quer da exequibilidade técnica do
projeto, considerado por todos como o ponto crí co
deste trabalho.”

Conhecida como “Coudé Train”, esta componente é
composta por 9 elementos ó cos de qualidade ex-
cecional, que levam a luz desde o telescópio até ao
espectrógrafo, com o mínimo de aberração ou de perdas,
ao longo de um trajeto com cerca de 60 metros. A sua
construção está a cargo da equipa portuguesa, liderada
pelo IA, e incluiu a par cipação da indústria portuguesa,
nomeadamente a [8]Ernesto São Simão , T[9]ecnogial,
[10]Zeugma /[11]Tecnisata e [12]HPS .

Cabral acrescentou ainda que o teste “foi o culmi-
nar de quase 8 anos de intenso trabalho de conceção,
desenho, integração e testes, tudo realizado em Portugal
e por equipas Portuguesas. Para os excelentes resultados
saliente-se a relação próxima entre a equipa e a indústria
portuguesa nomeadamente na área da mecânica de
precisão.”

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[13]Consulte a tabela de preços

O teste consis u em fazer chegar a luz proveniente
da UT4 do observatório do Paranal ao “ponto de con-
vergência”, o local onde os túneis provenientes dos
quatro telescópios principais do VLT se encontram, e
onde será colocado o ESPRESSO. Neste ponto, a luz que
chega dos quatro telescópios em simultâneo é somada,
tornando-os equivalentes a um único telescópio, com
um poder coletor correspondente a um espelho de 16
metros de diâmetro.

Para [14]Nuno Cardoso Santos (IA e[15] Universi-
dade do Porto ), um dos inves gadores principais do
instrumento: “O ESPRESSO não só nos vai permi r
descobrir planetas semelhantes à Terra ou estudar a vari-
abilidade das constantes fundamentais da Física, como
será também essencial para complementar os dados da
missão espacial [16]PLATO , da [17]ESA , que também
conta com a par cipação do IA. Este instrumento irá
colocar o IA na linha da frente da inves gação mundial
nestas áreas.”

O grande esforço que foi empreendido no design,
construção, instalação e alinhamento do Coudé Train deu
frutos no passado dia 25 de setembro, quando se realizou
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a “primeira luz” (termo u lizado em astronomia, para
designar a primeira imagem de um objeto astronómico,
ob da com um novo instrumento e que serve para
testar no terreno a qualidade do instrumento desta
componente). A imagem ob da no foco, resultante
da observação de uma estrela brilhante, nha uma
resolução de 0,5 segundos de arco, num campo de
visão de 17 segundos de arco, com uma uniformidade e
estabilidade impressionantes.

Durante o próximo ano, serão instalados os compo-
nentes ó cos nos túneis dos outros três telescópios que
compõem o VLT, e depois disso, finalmente o ESPRESSO
será instalado no Observatório do Paranal, seguindo-se
a exploração cien fica, tão aguardada pela comunidade
astro sica internacional.

Ins tuto de Astro sica e Ciências do Espaço

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://obswww.unige.ch/wordpress/espresso/
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. http://www.iastro.pt/
4. http://www.eso.org/public/portugal/teles-instr/para
nal/
5. http://www.eso.org/
6. http://www.iastro.pt/ia/staffDetails.html?ID=218
7. http://www.ciencias.ulisboa.pt/
8. http://ess.pt/
9. http://www.tecnogial.pt/
10. http://www.zeugma.pt/
11. http://ecnisata/
12. http://www.hps-lda.pt/
13. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
14. http://www.iastro.pt/ia/staffDetails.html?ID=67
15. http://www.up.pt/
16. http://sci.esa.int/plato
17. http://sci.esa.int/plato

Apoios à internacionalização e inovação produ va
de micro e pequenas empresas (2016-10-19 08:26)

Os setores do tex l, vestuário e calçado está com forte
expressão no Norte 2020.O apoio do NORTE 2020
(Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020)
ao inves mento das empresas da região tem conhecido
uma forte expressão nos setores tradicionais do têx l,
vestuário e calçado.

Apoios à internacionalização e inovação produ va de
micro e pequenas empresas

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Perto de um terço do financiamento já aprovado dirige-
se a ações de internacionalização de micro e pequenas
empresas destes setores, representando igualmente
uma preponderância no volume de projetos aprovados.
Segue-se um inves mento igualmente significa vo em
inovação produ va, através do desenvolvimento de
novos produtos e serviços ou modernização de processos
industriais.

O balanço da aplicação do NORTE 2020 foi apresen-
tado na Semana Europeia das Regiões e Cidades, uma
inicia va do Comité das Regiões que reuniu de 10 a
13 de outubro, em Bruxelas gestores, especialistas e
promotores dos fundos da União Europeia para o ciclo
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2014-2020 para debater polí cas de crescimento dos
territórios.

A par cipação da Região do Norte decorreu no contexto
de um consórcio de regiões portuguesas, espanholas,
italianas, francesas e nórdicas, que se propôs a apresen-
tar um ponto de situação da Estratégia de Especialização
Inteligente (RIS3) adotada aquando o planeamento do
atual ciclo comunitário.

No caso do Norte de Portugal, o balanço apresen-
tado permite concluir que há um alinhamento muito
significa vo entre a RIS3 e a implementação do NORTE
2020.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Amanhã: A voz rouca e os blues de Captain Boy em
palco no Praça 16, em Bragança (2016-10-19 08:40)

Amanhã, quinta-feira, dia 20 de Outubro, às 22 horas,
no Praça 16, em Bragança, o músico vimaranense
Captain Boy irá apresentar a solo algumas canções que
farão parte do seu primeiro disco de longa duração.
“Tango” e “Honey Bunny” são os singles de avançam do
novo trabalho que veram estreia exclusiva na Antena
3.

Captain Boy em palco no Praça 16, em Bragança [1]Cap-
tain Boy é o alter-ego de Pedro Ribeiro. Vagabundo
com voz rouca e guitarra a racolo que canta histórias
que transcendem o tempo. A sonoridade ferrugenta
acompanha-o em todas as atuações remetendo-nos para
um ambiente como se nós próprios es véssemos a bordo
de um barco imaginário.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

O primeiro EP de Captain Boy foi editado em 2015, com
a distribuição digital da Universal Music Portugal. No
mesmo ano, e resultado da parceria com a plataforma
Tradiio, Captain Boy chegou ao primeiro lugar do Top50
das mais de 1200 bandas a votação no Tradiio e foi o
primeiro Ar sta a ser escolhido para abrir o palco EDP do
Fes val Super Bock Super Rock em Julho de 2015.

Na quinta-feira, dia 20 de Outubro, o músico vimaranense
irá apresentar a solo algumas canções que farão parte do
seu primeiro disco de longa duração. “Tango” e “Honey
Bunny” são os singles de avançam do novo trabalho que

veram estreia exclusiva na Antena 3.

O concerto tem início marcado para as 22:00 e as
entradas custam 3,5€. Após as 23:30, a entrada é
gratuita e a noite con nua com um dj set Puf, no qual
se poderão ouvir alguns clássicos do soul, funk, mpb e
afrobeat.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.youtube.com/embed/_3Q57WFt6Qs?&rel=0&aut
oplay=1
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
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Exposição de fotografia sobre “Cogumelos Sil-
vestres” (2016-10-19 08:48)

O Museu do Ferro e da Região de Moncorvo recebe no
próximo dia 22 de Outubro, pelas 16h00, a inauguração
de uma exposição de fotografia sobre Cogumelos
Silvestres, da autoria de António Joaquim Fernandes.

Exposição de fotografia sobre “Cogumelos Silvestres” A
exposição ficará patente até ao dia 30 de Novembro no
Museu do Ferro e da Região de Moncorvo.b

António Joaquim Fernandes foi professor de Educação
Tecnológica e Vice-presidente do Conselho Execu vo
da Escola Secundária Dr. Ramiro Salgado. Atualmente
aposentado dedica parte do seu tempo à fotografia como
fotógrafo amador.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

A Violência Domés ca explicada às crianças
(2016-10-19 08:56)

São muitas vezes as primeiras testemunhas, ou, mesmo
elas, ví mas. A violência domés ca deve ser desmis fi-
cada e explicada às crianças.

A Comissão de Proteção de Jovens e Crianças de Macedo
de Cavaleiros (CPCJ) com o apoio do Núcleo de Atendi-
mento às Ví mas de Violência Domés ca de Bragança
desenvolve até dezembro sessões de aprendizagem na
escola.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Abrangidos estão os alunos do 3º, 4º e PIEF do Pólo 2
do Agrupamento de Escolas. As sessões iniciaram-se
esta segunda-feira e prolongar-se-ão até dia 2 de dezem-
bro, abrangendo as diferentes turmas dos anos indicados.

O Vereador da Câmara Municipal e Presidente da
CPCJ explica o projeto: “esta inicia va enquadra-se no
plano de a vidades da CPCJ de Macedo de Cavaleiros
e no âmbito da ação meritoriamente desenvolvida
pelo Núcleo de Atendimento às Ví mas de Violência de
Bragança, com quem frequentemente temos trabalhado.

A psicóloga no Núcleo, na sala de aula, recorrendo
a uma linguagem mais acessível, que procura agregar e
colocar à vontade todos, explica o que é este fenómeno,
ao mesmo tempo que demonstra que há pessoas que
podem ajudar. As crianças são, muitas vezes quem mais
sofre, direta ou indiretamente, e virmos para junto delas
é transmi rlhes que há quem os possa ajudar e quem
possa ajudar também os próprios progenitores.”

conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Bob Dylan: o Nobel que se reinventa todos os dias
(2016-10-19 09:10)

Bob Dylan, laureado com o Prémio Nobel da Literatura
2016, «além de ser a “alma” da sua geração, é um
excelente escritor e músico que se reinventa constante-
mente, desafiando o tempo.

Stephen Wilson, professor da Universidade de Coimbra
(UC), estuda e ensina a obra de Bob Dylan há cerca de
duas décadas. É um justo vencedor do Nobel», afirma
Stephen Wilson, professor da Universidade de Coimbra
(UC), que há cerca de duas décadas estuda e ensina a obra
de Dylan no âmbito do mestrado em Estudos de Cultura,
Literatura e Línguas Modernas, Área de Especialização -
Estudos Ingleses e Americanos, ministrado na Faculdade
de Letras (FLUC).

Para o especialista em Estudos Americanos, esta dis-
nção «desafia todos aqueles que defendem que há

a alta cultura e a cultura de massas. Eu entendo que
há uma só cultura que se expressa de formas diferentes».

Quanto aos crí cos da escolha da Academia Sueca,

Stephen Wilson considera que «ainda bem que há con-
trovérsia. É muito posi vo que a obra de Dylan promova
a discussão porque a cultura fica a ganhar. Eu discordo
completamente das crí cas que têm surgido porque o
facto de ser músico não significa que Bob Dylan não
seja um bom poeta e escritor. Ele é seguramente um
excelente escritor e a mensagem transmi da nas letras
das suas canções percorre o mundo».

É certo que «Dylan desafia as convenções da liter-
atura», mas, prossegue o docente, «a ideia de que
a literatura se materializa num livro já não faz muito
sen do no mundo contemporâneo. Este Nobel mostra
que o popular pode ser sério e bom. É muito interessante
que o Prémio Nobel tenha sido atribuído a um escritor
de canções».

A centralidade que a música e o cinema assumem
na Cultura Americana do Século XX e a sua evolução, sep-
aradamente ou em conjunto, são as principais temá cas
do curso de mestrado lecionado por Stephen Wilson,
onde são exploradas as obras de Mar n Scorsese e de
Bob Dylan, entre outras.

Do ponto de vista pedagógico, a obra do Prémio No-
bel da Literatura 2016 «é muito rica, transcende a
literatura tradicional. Dylan lançou tendências e tem um
impressionante sen do reformador da cultura “popular”,
ou de massas. A mensagem das suas canções é muito
forte e por isso abre muitas possibilidades de estudo»,
conclui o docente do Departamento de Línguas, Literat-
uras e Culturas da FLUC.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Ciclo de concertos e conferências no Palácio
de Mateus e nas aldeias vinhateiras do Douro
(2016-10-19 09:34)

A Fundação Casa de Mateus e a Douro Genera on ap-
resentam o ciclo de concertos e conferências in tulada
" Caminhos de Mateus – Música em Movimento nas
Aldeias Vinhateiras do Douro". A inicia va consta de
um fes val de música descentralizado que propõe, em
Mateus e nas aldeias vinhateiras de Barcos, Provesende,
Salzedas e Trevões, um programa de concertos e confer-
ências.

IFRAME: [1]//cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.html?hash= 32d8m37
&bgcolor=EEEEEE &t=1476869536

Ver programa detalhado do projeto Ver programa detal-
hado do projeto " Caminhos de Mateus – Música em Movi-
mento nas Aldeias Vinhateiras do Douro"

"Construído em parceria com a Associação de Desenvolvi-
mento Douro Genera on, e a colaboração da UTAD e do
Conservatório Regional de Música de Vila Real, invoca
as memórias e os caminhos culturais e ar s cos que
partem da história de Mateus ou aí regressam e aposta

na difusão e preservação do repertório da música an ga
portuguesa através de um conjunto de viagens esté cas
imaginárias".

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

O programa desenvolve-se em dois ciclos, correspon-
dendo o primeiro aos meses de Outubro e Novembro de
2016 e o segundo ao período correspondente a Junho e
Julho de 2017.

Para ambos os momentos está preparado um pro-
grama intenso de concertos, alimentado sobretudo pelo
trabalho dos três agrupamentos residentes: o Ensemble
Pierius, dirigido por Christophe Gau er, o Quarteto
Atégina, dirigido por Pedro Braga Falcão, e o Ensemble
American ga, dirigido por Ricardo Bernardes.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. file://cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.htm
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2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Caloiros são recebidos no IPB com muita música
(2016-10-19 13:47)

A cidade de Bragança está desde ontem em festa. Os
jovens do IPB são os atores desta animação fes va,
tendo preparado para a chegada dos novos estudantes
um ambiente de música e de dança.
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IPB Muita musica e animação foi o que o Ins tuto
Politécnico de Bragança preparou para receber, entre os
dias 18 e 22 de outubro, os novos estudantes deste esta-
belecimento de ensino superior da região transmontana.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A Associação Académica do Ins tuto Politécnico de
Bragança (AAIPB) organiza durante estes dias mais uma
Semana do Caloiro. Começou ontem e vai-se prolongar
até ao próximo fim-de-semana um conjunto de concertos
no Pavilhão do NERBA, especialmente concebidos para a
festa de receção ao caloiro.

Putzgrilla, Dealema, Virgul, Amor Electro e Anselmo
Ralph, são alguns dos nomes que vão dar som à festa
estudan l . Com a temá ca “Porque vocês merecem”,
o evento inclui ainda a par cipação de várias tunas e
grupos académicos.
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Estudo “Desigualdades Socioeconómicas e Re-
sultados Escolares II” já está disponível online
(2016-10-19 15:50)

A Direção-Geral de Esta s cas de Educação e Ciência
(DGEEC) acaba de publicar o estudo “Desigualdades
Socioeconómicas e Resultados Escolares II”, que foi já
apresentado em reunião do Conselho das Escolas.

Estudo “Desigualdades Socioeconómicas e Resultados
Escolares II” já está disponível online O documento surge
na sequência da publicação, em fevereiro úl mo, da
primeira parte deste trabalho (rela va aos alunos do 3.º
ciclo), informa um anota de imprensa do Ministério da
Educação.
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[2]Neste estudo são relacionados os resultados escolares
dos alunos com as qualificações académicas das suas
mães e com o nível socioeconómico dos agregados
familiares, apurado através do escalão da Ação Social
Escolar, desta vez u lizando os dados rela vos aos alunos
do 2.º ciclo do ensino público.

Este estudorevela ainda que o sucesso escolar é
condicionado por fatores externos, sendo o papel da
Escola crucial. "Assim, a colaboração e responsabilidade
da comunidade, a nível local e regional, são essenciais à
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construção do sucesso escolar e ao compromisso com o
ensino e a valorização da aprendizagem", refere a mesma
nota de imprensa.
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Até o Barack! (2016-10-21 07:58)

|Hélio Bernardo Lopes| Não deixa de ser interessante
assis r ao modo molengão como se enfrentam as
realidades que vêm afligindo os portugueses, sempre
sem que as mesmas sejam atacadas na sua raiz. Isso
mesmo se pôde observar neste encontro recente, que
teve lugar nas instalações da Fundação Gulbenkian, e
onde se pôde ouvir a Manuela Ferreira Leite salientar
que com o Tratado Orçamental em vigor, Portugal
nunca crescerá.

Outra coisa não vem sendo dita pelo Bloco de Es-
querda, pelo PCP e Verdes, mas a verdade é que a nossa
grande comunicação social transformou aquele tratado
em algo já muito próximo da Bíblia. Jornalistas, analistas,
comentadores e outros sobreviventes das boas maquias
por ali atribuídas não se calam com a transcendência
do Tratado Orçamental. Os próprios bispos católicos,
supostamente bem informados, nunca terão percebido a

realidade simplória apontada por Ferreira Leite, bloquis-
tas, comunistas e verdes.

De um modo bastante inesperado, eis que Barack
Obama, mesmo à beira do fim da sua presença na Casa
Branca, numa entrevista concedida ao La Stampa, natu-
ralmente cri cou a austeridade na Europa, salientando
que as medidas que a acompanham contribuíram para o
abrandamento do crescimento na Europa. A evidência
para quase todos os portugueses, embora só a atual
maioria que suporta o Governo de António Costa tenha
explicitado tal realidade.

Assim con nuou o ainda presidente: assis mos a anos de
estagnação que alimentaram as frustrações económicas
e os medos que vemos em todo o con nente, sobre-
tudo nos jovens, que têm mais probabilidades de ficar
desempregados. A realidade desde sempre negada pela
anterior Maioria-Governo-Presidente. Um lamentável
caminho polí co que Pedro Passos Coelho, Maria Luís
Albuquerque e Assunção Cristas con nuam a defender.

Por fim, Barack ainda reforçou: o Presidente do
Conselho Italiano tem razão em fazer reformas, mas
também em exigir mais espaço para efetuar os inves -
mentos necessários e apoiar o crescimento e o emprego.
Lamentavelmente, os dirigentes europeus recusam-se
a compreender esta realidade. No fundo, até Barack
consegue compreender o errado caminho estratégico
da polí ca da Direita europeia, que até vai conseguindo
arrastar idiotas polí cos do dito socialismo democrá co,
quase com a singular exceção de António Costa e dos
que, no PS, o acompanham. Não falta razão a Manuela
Ferreira Leite, ao Bloco de Esquerda, ao PCP, aos Verdes
e a Obama. E isto apesar do seu falhanço muito gener-
alizado nestes úl mos dez anos na Casa Branca. Até o
Barack consegue ter razão!
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Mais de 868 mil portugueses com mais de 60 anos já
se vacinaram contra a gripe sazonal (2016-10-21 10:06)

Segundo dados da primeira avaliação do relatório do
vacinómetro que monitoriza a vacinação contra a gripe
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em grupos prioritários, até ao momento, es ma-se que
tenham sido vacinados contra a gripe sazonal 37 % dos
portugueses com 65 ou mais anos; 33 % dos indivíduos
portadores de doenças crónicas; 21 % dos profissionais
de saúde com contato direto com doentes e 17 % com
idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos.

Mais de 868 mil portugueses com mais de 60 anos já
se vacinaram contra a gripe sazonal O Vacinómetro
demonstra ainda que, do total do grupo dos inquiridos,
es ma-se que tenham sido vacinados pela primeira vez
19 % dos indivíduos pertencentes aos grupos prioritários
para a vacinação e cerca de 81,4 % já nham sido vacina-
dos noutras épocas.
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Até ao momento, es ma-se que tenham intenção de se
vacinar 42,4 % dos indivíduos pertencentes aos grupos
prioritários para a vacinação, e destes, 52 % dos indiví-
duos são pessoas com mais de 65

A análise revela ainda até ao momento, não haver
grande diferenciação na vacinação por género, das
mulheres inquiridas 27,0 % já nha recebido a vacina e
dos homens inquiridos 27,6 %.

Pelo 8º ano consecu vo a Sociedade Portuguesa de
Pneumologia (SPP) e a Associação Portuguesa de Medic-
ina Geral e Familiar (APMGF), com o apoio da Sanofi

Pasteur MSD (SPMSD), apresentam os resultados da
primeira vaga do Vacinómetro®.

Lançado em 2009, o Vacinómetro® permite monitor-
izar em tempo real, a taxa de cobertura da vacinação
contra a gripe em grupos prioritários recomendados pela
Direção-Geral da Saúde (DGS).

Sobre o Vacinómetro
Inquérito a cargo da empresa Spirituc, Inves gação
Aplicada.

Obje vo - Monitorizar a cobertura vacinal contra o
vírus da gripe na época gripal de 2016/2017, junto de
quatro grupos de indivíduos pertencentes ao grupo re-
comendado e a grupos de vacinação prioritária, indicados
pela DGS: (grupo 1) indivíduos com idades compreendi-
das entre os 60 e os 64 anos; (grupo 2) indivíduos com
65 ou mais anos; (grupo 3) indivíduos portadores de
doenças crónicas; (grupo 4) profissionais de saúde em
contato com doentes (ou seja, indivíduos trabalhadores
em ins tuições de saúde).

Metodología - Ques onários de aplicação telefónica,
através do sistema CATI.

Universo - População portuguesa residente em ter-
ritório con nental e Ilhas, com idade compreendida
entre os 60 e os 64 anos, ou com idade igual ou superior
a 65 anos, ou portadora de doenças crónicas, ou trabal-
hadora em ins tuições de saúde, de ambos os géneros e
telefone fixo ou móvel.

Amostra: À amostra em causa está associada uma
margem de erro de 2,5 % para um IC de 95 % no total da
amostra (n=1500), uma margem de erro de 5,4 % para
um IC de 95 % dentro do Target 60-64 anos (n=327), uma
margem de erro de 5,3 % para um IC de 95 % e de 4,1 %
para um IC de 95 % dentrodos Target Profissões de risco
(n=344) e Doentes Crónicos (n= 575) respec vamente e
uma margem de erro de 3,6 % para um IC de 95 % no
target >65 anos (n=731).
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Exposição "Retrospec va 50", de Manuel Pires no
Museu Abade de Baçal (2016-10-21 10:14)

O Museu do Abade de Baçal inaugura hoje, dia 21 de
outubro, pelas 18 horas, a exposição "Retrospec va 50"
do ar stas Manuel Pires.

Foto: Museu Abade de Baçal Manuel Pires nasceu em
Bragança no ano de 1942, tendo sido estudante do Liceu
desta cidade e da Escola Comercial de Bragança. Em 1965
inicia a sua a vidade ar s ca com trabalhos em desenho
e escultura, ingressando posteriormente na Escola de
Artes António Arroio. Completou a sua formação ar s ca
na Escola de Cinema e Cinema de Animação no Centro
Universitário de Cinema.
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Entre os seus trabalhos mais significa vos destacam-se
a criação do símbolo / mascote do programa televisivo
ZIP-ZIP; a par cipação no grupo de quarenta e oito
ar stas que produziram o Painel de 10 de junho, na
Galeria de Arte Moderna de Belém (1974), de que fez o
registo em filme, integrado posteriormente na Bienal de
São Paulo, no Brasil; nas décadas seguintes, para além

do trabalho realizado na RTP, de que se destaca uma
série de programas com Agos nho da Silva (1990), realiza
diversas exposições individuais.
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O que compram os portugueses online? Sobretudo
viagens e lazer (2016-10-21 10:14)

Portugueses são, na Europa, dos menos adeptos das
compras na Internet.

O que compram os portugueses online? Sobretudo
viagens e lazer As viagens (44 %) e o lazer (25 %),
incluindo livros e bilhetes para espetáculos, são as
categorias nas quais os portugueses mais fazem compras
online. Ainda assim, no panorama europeu, são dos que
menos adquirem produtos e serviços através da Internet.
De acordo com as conclusões do estudo Observador
Cetelem, os britânicos e os alemães são quem mais
compra online na generalidade das categorias, com os
franceses, os dinamarqueses e os checos a revelarem-se
também adeptos desta tendência.
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Apesar do lazer (25 %) ser uma das categorias que mais
compram online, os portugueses são os europeus que
menos adquirem este po de produtos e serviços através
da Internet, encontrando-se a média nos 49 %. No que
diz respeito às compras na Internet, os portugueses
estão abaixo da média europeia em todas as categorias,
sendo mesmo os úl mos da tabela de 13 países no
que diz respeito aos eletrodomés cos, equipamento
eletrónico e mobiliário, além do lazer. A única exceção é
a compra de viagens online, à qual 55 % dos portugueses
com menos de 50 anos recorrem (média europeia: 51 %).

O principal mo vo apontado pelos portugueses para não
realizarem compras na Internet é o gosto e a necessidade
de verem/tocarem o produto, logo seguido pelo prazer
de ir às lojas. A força do hábito está também no topo
dos mo vos mais referidos, embora nas categorias de
eletrodomés cos e equipamentos eletrónicos o conselho
do vendedor seja a 3º razão mais importante para não
comprarem online.

O percurso clássico de compras é o modelo mais
u lizado, tanto pelos portugueses (63 %) como pelos
europeus (68 %), no que diz respeito à alimentação. No
entanto, enquanto os europeus preferem a entrega em
casa após compra em loja (26 %) à entrega em casa após
compra na Internet (22 %), os portugueses são exceção,
preferindo a entrega em casa após compra na Internet
(33 %). Estes valores são influenciados sobretudo pelos
portugueses com menos de 50 anos.

Seniores portugueses gostam especialmente de ir
às lojas
Os portugueses com mais de 50 anos revelam-se mais
desconfiados com os métodos de pagamento online do
que os seus descendentes, assim como em relação à
media europeia para a mesma faixa etária. Por outro
lado, são também dos europeus que referem ter mais
prazer em deslocarem-se às lojas para compras em todas
as categorias, outro mo vo que contribui para que não
façam compras online.  
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Apesar de não serem adeptos das compras na Internet,
esta ferramenta revela-se uma fonte de informação
essencial antes da compra de um bem ou produto para
os seniores portugueses. 72 % pesquisam informação
na Internet para realizarem a sua escolha, 69 % u lizam
comparadores de preços e 44 % consultam comentários
deixados por outros consumidores.

Para as análises e previsões deste estudo foram in-
quiridos 10.673 europeus com amostras de, pelo menos,
800 indivíduos por país, das quais pelo menos 275 com
idades entre os 50 e os 75 anos. O inquérito, feito através
da Internet, realizou-se em 13 países: Alemanha, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido,
Hungria, Polónia, República Checa, Eslováquia e Roménia.
Os inquéritos foram realizados entre 2 de novembro e
4 de dezembro de 2015 pelo Observador Cetelem, em
parceria com a sociedade de estudos e consultoria BIPE,
com base num inquérito barométrico conduzido pela
TNS Sofres.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance é
Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vidade
sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma gama
completa de crédito a par culares intermediada através
de parceiros do Retalho especializado, concessionários
automóvel e também diretamente aos clientes. O BNP
Paribas Personal Finance é parceiro de referência das
principais insígnias do comércio, dos serviços, da banca
e das companhias de seguros, en dades às quais aporta
o seu know-how, propondo o po de crédito e de serviço
mais adaptado à a vidade e estratégia comercial dos
seus parceiros. É, também, ator de referência em matéria
de concessão de Crédito Responsável. Em Portugal está
presente desde 1993. Em 2010, a fusão com o Credifin
deu origem ao nascimento do Banco BNP Paribas Per-
sonal Finance, S.A., que opera sob a marca comercial
Cetelem, conta com cerca de 600 colaboradores e é uma
referencia no mercado de crédito a par culares.
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Concerto de Outono no órgão da Igreja Matriz de
Torre de Moncorvo (2016-10-21 10:39)

No próximo dia 22 de Outubro tem lugar um Concerto
de Outono no órgão na Igreja de Nossa Senhora da
Assunção, em Torre de Moncorvo, no âmbito da comem-
oração do Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja.

Concerto de Outono no órgão da Igreja Matriz de Torre
de Moncorvo A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo
associa-se assim ao evento “(Re)Ver a Arte Sacra”, através
da programação de a vidades centradas na valorização,
salvaguarda e conhecimento do património da Igreja.
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O concerto será realizado pelo Pároco da Igreja Matriz de
Torre de Moncorvo, Sérgio Fernandes Pera.

A inicia va tem entrada gratuita e pretende valorizar
o órgão histórico, dando a conhecer à comunidade a
música litúrgica.

Luciana Raimundo
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Aberto o concurso para o "Prémio Jovens pela Igual-
dade" (2016-10-21 10:48)

Está aberto o concurso para o "Prémio Jovens pela
Igualdade" até ao dia 27 de outubro.O Prémio Jovens
pela Igualdade é uma inicia va bienal, promovida pelo
Ins tuto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ,
I.P.) no âmbito V Plano Nacional para a Igualdade de
Género, Cidadania e Não Discriminação, 2014-2017.

O concurso des na-se a Associações Juvenis inscritas no
Registo Nacional do Associa vismo Jovem (RNAJ), com
boas prá cas na integração da dimensão da Igualdade
de Género, Cidadania e Não Discriminação, quer na sua
organização ou funcionamento, quer nas a vidades por
si desenvolvidas.
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Será atribuído um prémio à candidatura que merecer a
melhor apreciação do júri, com o valor de 500€ (quinhen-
tos euros).

Os interessados devem consultar o Regula-
mento do Concurso e Ficha de Candidatura em:
www.portaldajuventude.gov.pt /Prémio Jovens pela
Igualdade I Informa-te e concorre com a tua Associação.
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Responsáveis da Pastoral Juvenil debatem
novos desafios à luz da antropologia cristã
(2016-10-21 10:54)

Decorreram, no passado dia 15 de Outubro, em Fá ma,
as V Jornadas Nacionais da Pastoral Juvenil. Com cerca
de uma centena de par cipantes, a inicia va procurou
reflec r sobre os desafios hoje colocados à pastoral
juvenil pelas novas visões antropológicas e de família,
tendo em conta as perspec vas e linhas de força sobre
a pessoa humana lançadas pela tradição bíblica e pela
teologia cristã.

Responsáveis da Pastoral Juvenil debatem novos desafios
à luz da antropologia cristã Coube ao bispo de Lamego

e biblista, D. António Couto, abrir a reflexão, tomando
como ponto de par da o capítulo segundo do Livro
de Daniel. Do inesperado sonho de Nabucodonosor,
acontecido no contexto do ca veiro do povo de Israel
da Babilónia, D. António Couto explorou os sen dos dos
materiais associados à imagem referida no sonho (um
homem com cabeça de ouro, peito de prata, ventre e
pernas de bronze e ferro e os pés de barro) para mostrar
a fragilidade da construção fundada em (contra)valores
que fecham à relação, evocando sobretudo sen mentos
de posse, de domínio, de poder, a busca incessante do
ter e da sa sfação do prazer imediato.
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A reconstrução da pessoa – na realidade, a sua conver-
são – foi proposta a par r dos sen mentos e a tudes
associados pela tradição bíblica às diversas partes do
corpo: a sensatez, a inteligência, a opção por ideais,
um olhar límpido e atento ao bem, a escuta da Palavra,
um coração sensível e atento, braços para levantar
e acolher, entranhas de misericórdia, capazes de
gerar vida, pés ágeis no anúncio e na alegria de amar.
Relembrou, contudo, como esta construção não é nada
se não é fundada em Deus, o primeiro grande construtor.

O padre, professor e médico, José Manuel Pereira
de Almeida, diretor Nacional da Pastoral Social, trouxe o
olhar da doutrina social da Igreja sobre a pessoa, que se
descobre como ser de relação, com os outros e para os
outros. Na perspec va cristã, o eu exige o outro, e só se
realiza no risco da vida entregue: só se vive plenamente
quando se faz viver. O outro tem sempre um nome e
é sempre um irmão. Face à radicalização do presente,
o grande desafio é o do acolhimento, do respeito da
pluralidade, do olhar o outro como igual, como irmão.
Relembrou como a Doutrina Social da Igreja se funda
na dignidade de toda a pessoa humana, afirmada como
imagem de Deus e como ser em e para a comunhão.

A terceira intervenção foi proposta pelo Prof. Doutor
Diogo da Costa Gonçalves, professor auxiliar na Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa. A sua intervenção
centrou-se nos desafios lançados à visão antropológica
cristã pelo que, na sequência de Nota Pastoral da Confer-
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ência Episcopal Portuguesa de 2013, se designou como
“ideologia de género”. As questões levantadas, como o
conferencista demonstrou, revelam o emergir de novas
concepções antropológicas concorrentes, a seu ver, com
a cristã, ao ques onar a associação tradicional entre sexo
e género, as configurações do masculino e do feminino e,
por consequência, a própria visão de família, de pessoa,
dos processos educa vos e do próprio ordenamento
jurídico da família e do seu papel na sociedade.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Se corremos o risco de “ideologizar” o debate,
enfraquecendo-o e desfigurando-o, o tema merece
a atenção pelos problemas que levanta, desde a precisão
dos conceitos envolvidos (natureza / construção cultural,
género e papéis sociais, sexo / sexualidade…) ao discern-
imento entre o que em muitos movimentos são, na sua
origem, aspirações legí mas (ou não) e ques onamentos
dos modelos de pessoa e de família.

D. Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa e vogal
da Comissão Episcopal Laicado e Família, presente no
decurso de todos os trabalhos, lembrou a importância
destas questões, em ordem à formação da consciência
dos jovens, por ele evocada a propósito das palavras
dirigidas pelo Papa Francisco aos bispos portuguesas na
sua úl ma visita ad limina.

O padre Eduardo Novo, diretor do Departamento
Nacional da Pastoral Juvenil, nas suas intervenções,
evidenciou que a Igreja con nua a olhar para os jovens
com confiança e amor e o sínodo dos Bispos de 2018
é sinal disso mesmo. Os jovens são o presente e o
futuro da sociedade e da vida da igreja e por isso é tão
per nente esta preocupação e necessidade de formação
permanente, para que possamos compreender as sua
inquietações e problemas e saibamos no diálogo, desco-
brir como falar de Deus aos jovens, que métodos, que
linguagens.

No decurso das Jornadas, decorreu a apresentação
oficial do DOCAT, o compêndio para os jovens sobre a
Doutrina Social da Igreja, e neste contexto, foi comuni-
cada a con nuidade do projeto conjunto da Paulus e do

DNPJ - o YOUthTRAVEL.

Foi também apresentado o i nerário catequé co
proposto pelo Departamento Nacional da Pastoral Juve-
nil para o ano 2017, baseado na figura de Maria como
modelo do discipulado cristão, inserido no centenário
das aparições de Fá ma 2017, com vista ao jubileu dos
jovens 2017.
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A trafulhice polí ca (2016-10-24 07:49)

| Hélio Bernardo Lopes | Desde que Felipe Gonza-
lez surgiu na polí ca espanhola que me dei conta
de que se estava perante mais um dos trafulhas da
História Polí ca. A sua presença à frente do Governo Es-
panhol confirmou a minha impressão que vinha de trás.

Ao princípio, muitos imaginaram que as suas posições
se deviam à Guerra Fria e à existência, ao tempo, da
an ga União Sovié ca, mas tudo não passou de mais um
engano. Um engano mais ou menos conveniente. Um
engano logo aplaudido por todos os que nunca haviam

do um mínimo de inconveniente com o franquismo. E
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também sempre acreditei que se Gonzalez já vivesse no
tempo da Guerra Civil de Espanha nunca se teria ba do,
no terreno, ao lado dos republicanos, antes colocando-se
no estrangeiro, apoiando estes.

O desenrolar dos acontecimentos históricos trouxe
o fim do comunismo e, logo, da Guerra Fria. Simples-
mente, não puseram um fim no espírito dos Estados
Unidos em tentarem ser os senhores do mundo. De
molde que Gonzalez, com o triunfo neoliberal, que
ajudou a vencer com as suas polí cas, por rápido se
colocou contra quantos defendem o tal socialismo
democrá co, acabando por defender um alinhamento
do PSOE com a Direita do PP. É o Gonzalez mais autên co
que se conheceu na História de Espanha, desde o fim do
franquismo. Um trafulha da polí ca.

Compreendo, pois, mui ssimo bem e de modo fácil,
a manifestação de ontem, em que muitos manifestantes,
boa parte deles de cara coberta, inviabilizaram pela
força uma conferência do an go Presidente do Governo
na Faculdade de Direito da Universidade Autónoma de
Madrid. Nada seria mais natural e expectável. Uma
conferência organizada pelos novos donos de Espanha,
subordinada ao tema, SOCIEDADE CIVIL E MUDANÇA
GLOBAL. Um encontro semelhante a tantos outros que
vêm tendo lugar nos países do Sul da Europa, sendo de
perguntar se Mário Vargas Llosa estava presente.

Felipe Gonzalez será, porventura, o exemplo supremo
de como o dito socialismo democrá co se tornou, por
quase todo o mundo, a porta de entrada dos grandes
interesses nos diversos países. Sempre, naturalmente,
através do dito mecanismo democrá co. E é esta a razão
do crescente desinteresse dos cidadãos pela democracia,
bem como da ascensão dos mil e um populismos por
partes extensas da famigerada União Europeia. Em
nome do mecanismo democrá co, Gonzalez e quejandos
pretendem levar os cidadãos a aceitarem, de facto, os
resultados de uma qualquer ditadura, mais ou menos
branda.

Do outro lado do Atlân co, lá prosseguem as eleições
norte-americanas. Não tendo acompanhado o debate
desta madrugada, a verdade é que Donald Trump bem
poderá ter razão na situação de batota eleitoral que vem
apontando. Uma batota que começa logo nas televisões
e jornais europeus, onde os casos mais graves postos a
nu sobre Hillary Clinton raramente são aflorados e onde
se tratam como verdadeiras as no cias mais diversas

vindas a público sobre Donald. E Donald Trump tem que
ter consciência desta realidade. No fundo, ele põe em
causa uma das maiores men ras do Século XX, que é a
suposta democracia norte-americana.

Pude já referir o que se passou com George W. Bush e Al
Gore, mas também com John Kennedy e Richard Nixon,
em que este moveu um processo por fraude eleitoral. E

nha a mais cabal razão. Mas poderia referir-se, entre
mil e um outros casos, ao homicídio nunca explicado
dos irmãos Kennedy, mas também ao da morte da
acompanhante de Edward Kennedy, em Chapadiquick. E
nem por um segundo deixo de acreditar no uso de drogas
pelos polí cos norte-americanos, incluindo o próprio
Donald Trump.

Mais interessante é a ideia de Michael Moore, a
cuja luz Donald Trump nunca pensou em chegar à fase
final da campanha e muito menos em ser Presidente,
assegurando que Donald está a fazer tudo para sabotar a
sua própria campanha. Embora sem pensar nas razões
de uma tal estratégia, eu mesmo ve a oportunidade de
dizer a gente amiga ou conhecida que esta poderia ser
uma realidade. Infelizmente, nunca a escrevi.

Infelizmente – ou felizmente –, este caso das eleições
norte-americanas veio mostrar, em complemento de
tantos outros indicadores, o estado a que chegou a
sociedade norte-americana. E nem por um momento
duvido de que a vitória de Hillary se prolongará, num
ápice, para novos conflitos bélicos internacionais. Por-
ventura, a um nível global. De resto, como se sabe bem,
foi sempre esta a realidade com os grandes conflitos
mundiais em que os Estados Unidos intervieram: sempre
com presidentes do Par do Democrata, o defensor, há
décadas, do esclavagismo. Preparemo-nos...
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“Magnatas do Jogo” apresentado na biblioteca de
Torre de Moncorvo (2016-10-24 08:47)

O lançamento da primeira obra do jovem escritor Tiago
Cascais, “Magnatas do Jogo”, realizou-se no passado
dia 15 de Outubro na Biblioteca Municipal de Torre de
Moncorvo.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/magnatas.html
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A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câ-
mara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves,
que deu início à sessão e as boas vindas ao público
presente. De seguida, tomou a palavra António Lopes da
Editora Lema d’Origem, Fá ma Dias que apresentou o
autor e Rogério Rodrigues que procedeu à apresentação
do livro.

No final, falou ao público presente o autor, Tiago
Cascais, que salientou que a personagem desta obra,
Jack, podia ser qualquer uma das pessoas ali presentes.
Tiago Cascais é um jovem escritor moncorvense que vê
publicada, aos 17 anos, a sua primeira obra que escreveu
com apenas 14 anos de idade.

Em simultâneo, realizou-se a Festa do Livro e Obras
editadas/patrocinadas pelo Município de Torre de Mon-
corvo, que teve em exposição e para venda mais de 60
obras diferentes, relacionadas com Torre de Moncorvo,
que foram vendidas a preços convida vos.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/m
agnatas.html
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

“Mar de Pedra” no Pinhão (2016-10-24 08:56)

A Associação Vale d’Ouro, a Fundação INATEL e a
Junta de Freguesia do Pinhão preparam para o próximo
sábado dia 29 uma noite dedicada à musica tradicional
na Casa do Povo do Pinhão assinalando desta forma o
final da época de vindimas.
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“Mar de Pedra” atua no Pinhão Este evento encontra-se
também integrado na intenção de dinamização da Casa
do Povo do Pinhão, que recentemente recebeu obras de
beneficiação. O grupo de música tradicional vila-realense
“Mar de Pedra” subirá pela primeira vez ao principal
palco da vila.
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Os “Mar de Pedra” têm estudado e divulgado a musica
tradicional portuguesa de um modo muito próprio. Este
grupo está em a vidade desde 1997 e conta com mais
de cinco centenas de atuações por todo o país e no
estrangeiro. Em 2002 editaram o seu primeiro trabalho
“Outrora” a que se seguiu “Mar de Pedra” em 2012. Mais
recentemente colaboraram com a Banda de Sabrosa na
preparação do seu primeiro trabalho discográfico. O
grupo considera-se disponível para “a musica e para a
vida”.

O Presidente da Junta de Freguesia do Pinhão, Al-
bano Rodrigues, considera este evento como “mais
uma oportunidade para dinamizar a Casa do Povo” e
“con nuar a devolver este espaço tão importante da vila
à sua população” depois de anos de encerramento para
a cultura.

Foi com base nesta premissa que aceitou o desafio
da Fundação INATEL para receber este espetáculo dos
“Mar de Pedra” Para a Fundação INATEL o desfio é igual-
mente contribuir para a diversificação da agenda cultural
do Pinhão explorando as potencialidades do espaço cri-
ado na Casa do Povo. Luís Almeida, presidente da Direção
da Associação Vale d’Ouro considera “simplesmente nat-
ural” que a ins tuição a que preside esteja associada a
este evento e congratula-se pela oportunidade de apoiar
a preparação de um espetáculo diferente aos pinhoenses.

A atuação dos “Mar de Pedra”, no próximo sábado
tem inicio pelas 21h30 e a entrada é gratuita.
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Caça clandes na coloca em perigo a reserva natural
de veados de Montesinho (2016-10-24 09:42)

Os veados do Parque Natural de Montesinho estão a
ser ameaçados pela caça clandes na. A maior reserva
portuguesa daquela espécie, situada na Zona Nacional
de Caça da Lombada, próximo da cidade de Bragança,
está a ser destruída por ações ilegais de caça, colocando
em perigo os animais que integram esta reserva.

Caça clandes na coloca em perigo a reserva natural
de veados de Montesinho En dades ligadas ao setor,
denunciaram a situação e querem mudanças na gestão,
no ciou a agência Lusa.
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Hernâni Dias, presidente da Câmara Municipal de Bra-
gança mostra-se preocupado com a situação tendo
garan do que vai levar a questão até ao secretário
de Estado adjunto do Ambiente, na abertura da feira
Norcaça, Norpesca e Norcastanha, que decorre, em
Bragança no próximo fim-de-semana, entre os dias 27 e
30 de outubro.
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Em declarações citadas pela agência Lusa o autarca
eleito pelo PSD sublinhou que o problema já é muito
an go, sendo do conhecimento de vários governos, mas
nenhum ainda encontrou uma solução capaz de poten-
ciar esta mais valia cinegé ca com retorno económico
para o território em causa.

Júlio de Carvalho, um dos autores da Lei da Caça
que vigora atualmente disse, citado pela Lusa, que "em
termos de riqueza cinegé ca a Lombada é um diamante
por polir".

A Zona de Caça da Lombada já tem três décadas de
existência com uma gestão da responsabilidade do
Ins tuto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF),
mas segundo alguns agentes locais está enfermada por
alguns problemas extensíveis a outras realidades do atual
Parque Natural de Montesinho.

“O que se passa neste espaço cinegé co é comparado
pelos interlocutores à degradação das casas abrigo
do Parque Natural de Montesinho", que durante anos
enchiam-se de turistas, principalmente no inverno, e
agora encontram-se ao abandono e vandalizadas",
referem, e apontam a falta de fiscalização como o mo vo
principal que levou a um aumento gradual da caça
clandes na neste espaço cinegé co.

Esses mesmo agentes locais, onde se inclui a autarquia
de Bragança, consideram que uma forma de resolução do
problema consis ria em operar uma mudança no modelo
de gestão, que incluísse a par cipação camarária, a junta
de freguesia e as organizações de caçadores locais.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Hernâni Dias disse, citado pela Lusa, que "se tudo
funcionasse de uma forma normal e houvesse uma
exploração correta daquela zona de caça, o número de
animais que seriam aba dos de forma legal teriam um
retorno financeiro para o território”, salientando ainda
que “na Zona de Caça da Lombada é onde existe o maior
efe vo de veados do país", mas sem retorno económico
para esta região, nomeadamente ao nível do turismo

cinegé co que poderia ser um elemento de atra vidade
capaz de "trazer gente de fora", para dinamizar as
estruturas turís cas locais, defendem.

"É necessário que aquela zona de caça tenha uma
atenção especial por parte das en dades gestoras para
que possamos ter uma zona de caça devidamente gerida
para que resultem bene cios para todos", defendeu o
presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, em
declarações prestada à Agência Lusa.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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O Arco da Velha (2016-10-25 08:08)

|Hélio Bernardo Lopes| Li com enorme graça o texto
de ontem, no PÚBLICO, de Vicente Jorge Silva, um dos
nossos jornalistas eméritos e mais referentes. Em todo o
caso, achei graça ao texto, porque o mesmo mistura um
conjunto de coisas que nada têm a ver umas com as out-
ras e, nalguns casos, são meros isomorfismos históricos.

Que a globalização teria de dar um terrível resul-
tado, parece-me evidente. E que esse resultado levaria
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a muita pobreza por todo o mundo – teria de nivelar
por baixo, como usa dizer-se – também creio que seria
sempre simples de prever. Ainda assim, houve quem
dissesse acreditar no contrário, como se pôde ouvir
a José Luís Saldanha Sanches em entrevista curta no
JORNAL DAS NOVE, com Mário Crespo. A globalização é
o que se vê, não outra coisa.

Simplesmente, a globalização, tendo que ver, muito
diretamente, com o que está a passar-se no mundo, só
muito limitadamente se liga com a chegada de Vladimir
Pu n ao poder e com o inenarrável espetáculo da cam-
panha eleitoral norte-americana. Infelizmente, Vicente
Jorge Silva não ataca as consequências de ter sido um
outro o candidato republicano nesta final. E muito
menos as consequências para a liberdade no mundo daí
advindas.

Por outro lado, Vicente passa completamente ao lado do
fracasso da presidência de Obama, onde falhou em quase
tudo: lei das armas, crescimento da pobreza americana,
desaparecimento do sonho americano, con nuação de
Guantánamo, regresso do racismo, falhanço quase total
no sistema de saúde e aumento da instabilidade polí ca
mundial para níveis jamais imaginados por Vicente e por
quase todos no mundo. Em todo o caso, um borracho
poli camente correto, dotado de uma excelente voz para
Mefistófeles. Obje vamente – recordem-se as palavras
do ministro Steinmeier – estamos numa mui ssimo
mais perigosa situação do que no tempo da Guerra Fria.
O próprio John Kerry já nha reconhecido o mesmo,
referindo que tudo era mais previsível naquele tempo
an go.

Mas o nosso jornalista também se esqueceu de referir
que os dirigentes polí cos da an ga URSS sempre
preferiram republicanos a democratas. E também
não abordou os casos eleitorais Bush-Al Gore e Nixon-
Kennedy. Ou os diversos homicídios de presidentes
norte-americanos, com o de Kennedy – e do irmão – a
nunca serem realmente esclarecidos. Portanto, falar de
grau zero da democracia, haverá de compreender-se, é
bastante forçado. Por fim, Vicente Jorge Silva também
não terá do presente que o envolvimento dos Estados
Unidos em guerras de grande dimensão no mundo foi
sempre conduzido por presidentes norte-americanos
democratas: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra
Mundial, Guerra do Vietname e Guerra do Laos.

Se eu vesse o privilégio de conhecer Vicente Jorge

Silva, sugerir-lhe-ia a leitura de SEMENTES DE FOGO e
da obra de Bob Woodward, que narra a intervenção
presidencial de Jimmy Carter. Por aí poderá constatar
como nada do que parece na polí ca dos Estados
Unidos realmente é. Um dado é certo: Donald Trump
e Hillary Clinton, através dos métodos da democra-
cia americana, estão aí bem à vista. E, tal como eu e o
líder espiritual do Irão dissemos, venha o Diabo e escolha.

Por fim, uma pergunta: será que Vicente Jorge Silva
acredita que a globalização é um processo natural, ou
antes a aplicação da grande estratégia dos Estados
Unidos com vista a tentar dominar o mundo? Porque o
que se está hoje a passar é aqui que tem as suas mais
profundas e primeiras raízes. Coisas do arco da velha!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Quer ter sucesso no amor? Tome banho
(2016-10-25 08:12)

|Tânia Rei| O tulo é capaz de causar inveja a muitas
revistas femininas, e ur cária a outro tanto público, tão
vasto quanto o das revistas femininas. Aliás, nunca vi
algo assim tão explícito: está a precisar de alguém?
Farta de tentar tudo, até macumba? Nada resulta?
Então, poupe umas quantas galinhas pretas e… tome
banho.

E, sim, este texto é só para senhoras. Antes de ir-
mos mais adiante, deixo já um aviso ao sexo masculino
que anda por aí apaixonado, que, afinal, pode estar a ser
ví ma de um vil engodo.

É que esta semana fiz uma descoberta, numa ida ao
supermercado, que oscila entre o assustador e o fasci-
nante. Então não é que alguém despendeu tempo e
recursos para criar um gel de duche capaz de captar a
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atenção dos narizes dos homens? E chama-se algo como
Sexy 9 (toparam?). Ora, e parece que 9 em cada 10
homens apreciam o aroma do dito produto, que numa
tradução manhosa anuncia “pele sexy e atrac vo”.

Obviamente, movida pela curiosidade que assiste
ao ser humano, levantei a tampa para inalar a tal
fragância capaz de arrebatar corações másculos. A única
conclusão a que cheguei é que, defini vamente, sou
heterossexual. Fico ainda preocupada por descobrir que,
segundo a embalagem do gel de duche do engate, 9 em
cada 10 homens sentem-se atraídos por um cheiro que
parece uma mistura de Prin l (do verde) com um spray
ambientador floral.

Lembra-me toda esta situação os anúncios public-
itários, para homens, em que usar uma determinada
marca de desodorizante, atraía uma quan dade irreal de
miúdas jeitosas, ves das de forma reveladora. Será isto
uma retaliação, à boa maneira feminina, mais discreta e
super-poderosa? Serão feromonas dentro de um frasco,
ou estamos perante mezinhices es lo poção do amor?
Custa-me a crer na veracidade disto, porque se fosse
mesmo a sério, já o stock do produto de higiene pessoal

nha esgotado, havia tráfico associado, e dificilmente
ouvíamos a frase ba da: “Ah, os homens são todos
iguais! Eu prefiro estar sozinha! Pode ser que, um dia,
encontre alguém que me faça mudar de ideias. Por
agora, nah, estou bem assim.” É que, convenhamos, se
a esta s ca divulgada pelo produto for verdade, pode
trazer mais inconvenientes do que prós. Por norma, a
mulher é focada. E se antes o problema poderia ser
a falta de opção, tê-la em demasia pode não ser tão
espectacular como inicialmente se previa.

Não são raras as no cias vindas do mundo oriental
em que maridos indignados pediram o divórcio porque
descobriram que as esposas fizeram operações plás cas,
ou porque as viram pela primeira vez sem maquilhagem.
E neste caso, sem o aroma floral que deixa cabeças à
roda, a mulher também deixará de ter sex appeal para o
parceiro?

Bem, que grande cha ce.

Ainda assim, pode sempre dizer-se uma meia-verdade,
que é preferível à men ra. “Mulher, que aroma é este,
que me deixa louco?” (tom viril e descontrolado). E ela,
com um sorriso enviesado, responderá simplesmente:
“Sabes, tomei banho hoje.”.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

"Marcador do Tempo" de regresso à Concatedral de
Miranda do Douro (2016-10-25 10:11)

Datando da primeira metade do século XVIII, o «mar-
cador do tempo» está de regresso à an ga Sé de
Miranda do Douro, após um rigoroso processo de
restauro. É o exemplar mais autên co e melhor conser-
vado no nosso país.

"Marcador do Tempo" de regresso à Concatedral de
Miranda do Douro O marcador do tempo da an ga Sé de
Miranda do Douro está colocado, desde a passada sexta-
feira, na torre do relógio, a sul. Até ao seu desmonte para
reparação esteve instalado na torre norte.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Considerado o valor patrimonial da peça, a sua mostra
será integrada no circuito de visita ao conjunto cate-
dralício; a beneficiação (em curso) e a valorização da
visita pública ao monumento está enquadrada no projeto
“Rota das Catedrais”, encetado pela Direção Regional de
Cultura do Norte ao abrigo de programas de cofinancia-
mento comunitário.
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O marcador do tempo é um mecanismo de relojoaria
grossa; o de Miranda do Douro, formado por peças de
ferro forjado cavilhadas, manteve as de origem (ainda
que em mau estado) até ao início do corrente século.
Estas foram restauradas, tendo sido apenas fabricada de
novo a peça central sujeita a maior desgaste - o “escape”.

Este mecanismo, datável da primeira metade do
século XVIII, era animado por sistema de pêndulo e corda
para um dia e dotado de um único ponteiro (marcava os
quartos de hora). Provavelmente de origem espanhola -
em zona raiana exposta a tal influência - a sua encomenda
foi coetânea dos melhoramentos e reformas levados a
cabo, no período joanino, por todo o país.

Há no cia da existência de mecanismos idên cos,
entretanto desaparecidos ou subs tuídos por aparelhos
modernos. Assim, o marcador do tempo da an ga Sé de
Miranda será, talvez, o exemplar mais autên co e (agora)
melhor conservado deste po de relógios arcaicos que
chegaram aos nossos dias.

O restauro e remonte das peças do marcador do
tempo foram executados pela Casa Cousinha, uma das
mais reputadas e conhecedoras executantes deste po
de relojoaria a nível europeu. A colocação do marcador
do tempo na Igreja Matriz, Concatedral de Miranda do
Douro, foi possível dado o apoio e a disponibilização de
meios por parte dos Bombeiros e da Câmara Municipal
de Miranda do Douro.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Promotora Brigan na Dedos Bionicos assinala 9
anos de existência com "4 festões" (2016-10-25 10:41)

“A promotora Brigan na Dedos Bionicos cumpre 9 anos
de existência no mês de Novembro e para as celebrações
tem preparados 4 festões.”

The Staches São 9 anos, 9 anos de Dedos Bionicos a
colocar Trás-os-Montes no topo do roteiro de concertos
de música alterna va em Portugal. Pela mão da Dedos
Bionicos passaram nos úl mos 9 anos por Bragança e
Vila Real nomes tão importantes da cena mundial como:
Calvin Jonhson, Mike Wa , Peter Broderick, Lae cia
Sadier, Carla Bozulich, Corrina Repp, Chris Brokaw,
Glenn Jones, Steve Gunn, Julie Doiron, Castello Branco,
Ma Ellio , Orenda Fink ou bandas como: Moon Duo,
Motorama, Girls Names, Enablers, Rivulets, Soviet Soviet,
Nadja, My Disco, Fenster, The KBV, The Wands, ZA!, The
Underground Youth, Tweak Bird, só para citar alguns
nomes.
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Do panorama nacional já passaram com o selo Dedos
Bionicos pra camente todos os projetos relevantes: Nor-
berto Lobo, Noiserv, Gala Drop, Black Bombaim, Sensible
Soccers, Capitão Fausto, Filho da Mãe, Memoria de
Peixe, The Glockenwise, Pega Monstro, Peixe, B Fachada,
Rodrigo Amado e Gabriel Ferrandini, entre muitos outros.

Para celebrar 9 anos de existência a Dedos Bionicos
está a preparar 4 festões nos 4 Sábados do mês de
Novembro. As festas contam com bandas como Trian-
gulo de Amor Bizarro, a popular banda espanhola de
indie rock e shoegaze, Baleia Baleia Baleia, projeto de
Manuel Molarinho dono do Um ao Molhe, The Staches,
banda garage, post-punk de Genebra e os Toulouse,
banda de Guimarães em plena ascensão que apresenta o
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seu primeiro álbum.

Para alargar as noites a Dedos Bionicos Soundsys-
tem convida uma serie de DJs arrojados e improváveis.

As 4 festas terão lugar no Central Pub em Bragança,
casa que viu nascer a promotora e que albergou grande
parte dos concertos que organizou. A entrada é de
6€ para cada Sábado ou 15€ para um passe geral que
permite a entrada nas 4 festas.

Triângulo de Amor Bizarro Sábado 05
TRIÂNGULO DE AMOR BIZARRO
Em Espanha são vistos como uma das maiores bandas
do indie nacional. Fora do país começam a conquistar
alguma visibilidade. O nome dos galegos tem influência
mais do que direta dos New Order, mas é aos Jesus And
Mary Chain, aos My Bloody Valen ne e ao shoegaze que
os Triangulo de Amor Bizarro mais devem em termos
esté cos. Canções cheias e, regra geral, adornadas de
doce ruído, com letras em castelhano. Os galegos fazem
uma viagem curta a Portugal apenas para atuar em Lisboa
e Bragança.
22h30 - Central Pub
Entrada: 6€ / Passe geral: 15€

IFRAME: [2]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=3758226640/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/track=1673460932/transparent=true/
[3]EL CRIMEN PERFECTO (EP 2009) by Asesinos de Marilyn

Sábado 12
BALEIA BALEIA BALEIA
Os Baleia Baleia Baleia são o novo projeto de Manuel
Molarinho (baixo e voz) e Ricardo Cabral (bateria) que
trazem uma energia inesgotável de um punk rock, incriv-
elmente ver cais no seu som, sendo capazes de mudar
duas, três vezes de ritmo e oscilar numa montanha russa
colorida que, falando agora em termos anímicos, se
traduz em dança, sorriso e entusiasmo.
22h30 - Central Pub
Entrada: 6€ / Passe geral: 15€

IFRAME: [4]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2308459322/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [5]Ao Vivo no
Vinho Folar e Rock’n’Roll by Baleia Baleia Baleia

Sábado 19
THE STACHES
Os The Staches são duas meninas e dois meninos de
Genebra. Estão juntos há muitos anos mas só recente-
mente embarcaram num som mais Garage, Girl Punk,
Lo-Fi Pop. Contagiados pela sua plena juventude já
deram mais de 100 concertos por toda a Europa. Passa
por aqui a veia punk de Bikini Kill e Sleater-Kinney e o
legado de bandas como os X Ray Spex, The Raincoats ou
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Girls at Our Best!
22h30 - Central Pub
Entrada: 6€ / Passe geral: 15€

IFRAME: [6]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=305577936/size=small/bgcol=fff
fff/linkcol=0687f5/track=1235064258/transparent=true/
[7]total commitment by The Staches

Sábado 26
TOULOUSE
O que fazem quatro rapazes ociosos de Guimarães
na casa dos vinte anos para se entreterem? Existem
algumas opções em aberto. Na calha, podem sempre cair
no fei ço do eterno Vitória, passar os arcos do centro
histórico para a boémia praça da oliveira ou, simples-
mente, conciliar tudo isto com quatro instrumentos e
uma sala de ensaios.
22h30 - Central Pub
Entrada: 6€ / Passe geral: 15€

IFRAME: [8]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2380800888/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/track=565424644/transparent=true/
[9]Yuhng by Toulouse
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Montes e Alto Douro
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2. https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=37582266
40/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/track=1673
460932/transparent=true/
3. http://asesinosdemarilyn.bandcamp.com/album/el-crim
en-perfecto-ep-2009
4. https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=23084593
22/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/transparen
t=true/
5. http://baleiabaleiabaleia.bandcamp.com/album/ao-viv
o-no-vinho-folar-e-rocknroll
6. https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=30557793
6/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/track=12350
64258/transparent=true/
7. http://thestaches.bandcamp.com/album/total-commitme
nt
8. https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=23808008
88/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/track=5654
24644/transparent=true/
9. http://toulousemusic.bandcamp.com/album/yuhng

Roadshow Mais para Todos chega a Bragança
para sensibilizar e capacitar a comunidade local
(2016-10-25 11:02)

Bragança é o próximo distrito a receber o Roadshow
Mais para Todos, um projeto do Lidl que está a percorrer
o país, de norte a sul, com o obje vo de sensibilizar,
educar e formar as comunidades para as temá cas
da responsabilidade social e do desenvolvimento
sustentável, incen vando a integração de escolhas
socialmente responsáveis no dia a dia de cada vez mais
pessoas.
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Roadshow Mais para Todos chega a Bragança para
sensibilizar e capacitar a comunidade local Entre os dias
2 e 4 de novembro, a população de Bragança será pre-
senteada com ações de sensibilização, rastreios gratuitos
de diagnós co de saúde, havendo ainda formações para
a capacitação de IPSS’s locais.

Com um programa completo de três dias o Roadshow
Mais Para Todos conta com a par cipação da Câmara
Municipal de Bragança, que colabora nas sessões, e
também de parceiros ins tucionais e de empresas e
escolas locais, demonstrando que as boas ações e as
escolhas socialmente responsáveis podem efe vamente
fazer a diferença na vida da comunidade. As a vidades
decorrem no Auditório do Mercado do Lavrador.
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O programa inicia-se com um dia de conferências/debates
entre as várias partes interessadas sobre responsabili-
dade social, nomeadamente representantes do tecido
empresarial, ins tuições académicas, representantes da
economia social, organizações não governamentais entre
outros elementos da comunidade local. Este dia tem
como obje vo es mular as parcerias para o desenvolvi-
mento local demonstrando o contributo das organizações
para a sustentabilidade, o contributo da economia social
para a inserção e desenvolvimento local, como mobilizar
as empresas para o 3º sector e inclui ainda uma sessão
sobre escolhas socialmente responsáveis.

O segundo dia é dedicado à capacitação das IPSS’s,
onde, através da “Academia Lidl Mais para Todos”, o
Lidl pretende habilitar as ins tuições de solidariedade
social com ferramentas de gestão, organização e comu-
nicação, ensinando-as a procurar e candidatarem-se
a financiamento e incen vando-as também à criação
de redes de cooperação entre elas e os vários atores
da sociedade civil. A capacitação é um dos principais
enfoques do Lidl nesta segunda edição do Roadshow,
tendo proporcionado já a 135 IPSS’s ferramentas que as
capacitam para se posicionarem de forma mais eficiente
e eficaz na ajuda que prestam.

O dia da comunidade é aberto a todos os cidadãos

do distrito e é dedicado à sensibilização para o tema das
escolhas socialmente responsáveis, um dos pilares da re-
sponsabilidade social do Lidl, procurando, de igual modo,
incen var para hábitos de vida mais saudáveis através
de rastreios gratuitos de diagnós co de saúde junto da
população, como o rastreio de glicémia, de hipertensão
arterial e sensibilização para temas como HIV, diabetes,
cancro e importância dos primeiros socorros.

De acordo com Vanessa Romeu, diretora de comuni-
cação e responsabilidade social do Lidl “Este Roadshow
está a ter um grande impacto, em especial na vertente
de capacitação. Ao longo dos úl mos anos tem sido
evidente a necessidade do terceiro sector de ganhar
competências para serem mais eficientes e eficazes e
consequentemente assegurarem melhor qualidade na
ajuda que prestam. Estes princípios estão no ADN da
marca Lidl e por conseguinte faz todo o sen do inves r
em dotar um sector tão importante para a sociedade de
competências. Adicionalmente, a comunidade deve ser
mobilizada na sua totalidade para um desenvolvimento
sustentável, com as mesas redondas procuramos conta-
giar a sociedade civil com este espírito.”

Sobre o Lidl & Cia. - Lojas Alimentares
O Lidl é uma cadeia de distribuição alimentar de origem
alemã, cuja existência remonta aos anos 30. Está a vo
em mais de 29 países e conta atualmente com cerca
de 10 mil lojas em 26 países, com mais de 200.000
colaboradores. Há mais de 20 anos em Portugal, o Lidl
tem atualmente 244 pontos de venda e 4 entrepostos
e con nua a apostar na remodelação das suas lojas a
nível nacional procurando cumprir a nossa promessa de
Mais para Si. A responsabilidade social é uma área muito
relevante para a empresa. Apenas nos úl mos cinco anos
o Lidl Portugal doou cerca de 8 milhões de euros.
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Bloco de Esquerda troca América do Sul por Trás-os-
Montes (2016-10-25 14:10)

O Bloco de Esquerda (BE) vai estar “em peso” em
Trás-os-Montes durante o próximo fim-de-semana. O
mo vo são as jornadas parlamentares do par do que
se realizarão em Bragança e Vila Real.

Jornadas parlamentares do BE em Vila Real e Bragança
A bancada bloquista estará na sexta-feira e no sábado
nas jornadas parlamentares do BE que se realizam em
Bragança e Vila Real. Os bloquistas trazem até à região
questões relacionadas com o atual debate do Orçamento
de Estado (OE).
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Por tal mo vo o par do não integrou a comi va oficial do
Presidente da República que por estes dias andará pela
América do Sul em visita a países como Cuba, Colômbia e
Brasil.

Em vez disso, o BE vai deslocar para a região trans-
montana todo o seu grupo parlamentar.

Nos dias 28 e 29 de Outubro Trás-os-Montes e Alto
Douro irá receber pela primeira vez as Jornadas Parla-
mentares do BE. No dia 28 Catarina Mar ns e todos os
restantes deputados vão estar num jantar no restaurante
Panorâmio da UTAD, em Vila Real, e no dia seguinte a

comi va dirige-se para Bragança. O debate deverá ser
dominado pelas questões do Orçamento do Estado.
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Apresentado no Pinhão o "Prémio Arquitetura do
Douro” (2016-10-25 15:13)

Foi hoje apresentado no Vintagehouse Hotel do Pinhão
a próxima edição do "Prémio Arquitetura do Douro".
Lançado em 2006 por ocasião das comemorações dos
250 anos da Região Demarcada do Douro, a efeméride
dos 10 anos do galardão pretende alcançar um maior
número de par cipantes com intervenções arquitetóni-
cas de excelência em toda a região NUT III Douro.

Pinhão A inicia va da CCDR-N contou com a par cipação
do Presidente do Município de Alijó, Carlos Rocha Magal-
hães, da Presidente da Ordem dos Arquitetos – Secção
Regional do Norte (OA-SRN), Cláudia Costa Santos, e do
Vice-Presidente da CCDR-N, Ricardo Magalhães.
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Esta apresentação, serviu, igualmente, para fazer um
balanço da intervenção na paisagem Património Mundial
do Alto Douro Vinhateiro, uma paisagem classificada
como Património da Humanidade enquanto Paisagem
Cultural Evolu va e Viva, e como tal sujeita a um conjunto
de condicionantes de edificabilidade.

Qualquer projeto de obra realizado dentro do perímetro
classificado, assim como na respe va zona de proteção,
carece sempre de um procedimento regulamentar dos
gabinetes autárquicos ou dos promotores de obras que
terão que sujeitar a um parecer prévio o projeto de con-
strução. Em todos os casos a en dade da administração
central, que neste caso é a Direção Regional de Cultura
do Norte (DRCN), terá que sobre os projetos emi r um
parecer vincula vo para cada obra que for realizada
neste território protegido.
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Com uma periodicidade bienal, o "Prémio Arquitetura do
Douro", promovido em parceria com a AO-SRN, a Direção
Regional da Cultura do Norte e o Turismo do Porto e
Norte, ER e financiado pelo NORTE 2020, no contexto
dos apoios do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, prevê o reconhecimento
público de obras licenciadas e executadas depois de 14
de Dezembro de 2001, data da classificação pela UNESCO
do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial.

“O ’Prémio Arquitetura do Douro’ é um concurso bi-
enal que procura dis nguir e promover boas prá cas
do exercício da arquitetura realizadas na região após a
inscrição do Alto Douro Vinhateiro na Lista do Património
Mundial da UNESCO, que ocorreu em 14 de Dezembro
de 2001. O galardão des na-se a promover a cultura
arquitetónica e as boas prá cas do exercício da arquite-
tura na paisagem de uma região protegida como é a NUT
III Douro. A atribuição das dis nções nas edições ante-
riores permitem concluir que trata-se de um território
dinâmico, em que as intervenções arquitetónicas têm
sabido, genericamente, acompanhar as caracterís cas da

paisagem”, refere fonte digital da CCDR-N.

Este prémio é cofinanciado pelo NORTE 2020 (Pro-
grama Operacional Regional do Norte 2014/2020), no
contexto dos apoios do Portugal 2020 e do Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento Regional.
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Seminário do Castanheiro "A Gestão do Solo e a
Tinta do Castanheiro" (2016-10-26 07:22)

Seminário do Castanheiro "A Gestão do Solo e a Tinta
do Castanheiro" - 6 novembro no Centro Cultural e
Tecnológico Sambade.

1073

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Livro sobre a Catedral de Bragança é apresen-
tado amanhã na Universidade Católica do Porto
(2016-10-26 08:31)

No âmbito das Comemorações do 15.o Aniversário da
Dedicação da Catedral de Bragança é apresentada,
amanhã, dia 27, no Porto, a obra literária «Na nossa
Catedral, para sempre nos encontraremos: D. António
José Rafael e Mário Ferreira da Silva».

Livro sobre a Catedral de Bragança é apresentado amanhã
na Universidade Católica do Porto

A inicia va insere�se na sessão “Mário Ferreira da
Silva – Prodígios do Barro e do fogo”, e terá lugar, pelas
18h30, no auditório Francisco Carvalho Guerra da Escola
das Artes da Universidade Católica do Porto.
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Além da presença de Mário Ferreira da Silva, a cerimónia
contará também com intervenções de D. José Cordeiro,
bispo da Diocese de Bragança�Miranda; Prof. Doutora
Laura Castro, diretora da Escola de Artes; escultora Mar-
garida Santos; Prof. Doutor António Cardoso, bem como
do autor da obra, Prof. Doutor Henrique Manuel Pereira.

Recorde�se que a obra já foi apresentada em Bra-
gança, no passado dia 7 de outubro, numa cerimónia
solene, na Catedral, onde o bispo emérito D. António José
Rafael e o ceramista Mário Ferreira da Silva se voltaram a
encontrar.

A Catedral de Bragança foi dedicada a 7 de outubro
de 2001. No seu interior, além do painel central (atrás
do Presbitério) destaca�se, ainda, outra obra de Mário
Ferreira da Silva: o sacrário, cujos contornos são os do
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território da diocese de Bragança�Miranda.
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Ah!, já sei, foi o Pu n (2016-10-26 08:33)

|Hélio Bernardo Lopes| Ninguém independente e com
boa-fé se encontra ainda sem perceber que os riscos de
um novo conflito mundial estão a ser desenvolvidos, e
em larga escala, por parte dos Estados Unidos. Uma
realidade que se consolidou e acelerou através da
presidência de Barack Obama.

Para tal, Obama e os seus colegas dispõem das câ-
maras de eco que, de um modo acéfalo e subserviente,
vão levando a todo o mundo esta realidade bipolar:
Pu n é um mau, Obama um anjo. Sempre recordando
Marcelo Caetano no seu DEPOIMENTO, a nossa comuni-
cação social (dita) livre debita isto mesmo de um modo
incessante. Até as balas e os mísseis parecem ser maus
se forem russos ou sírios, mas logo angélicos se forem
norte-americanos. Claro está que os portugueses nada
ligam à polí ca, mas não são assim tão tolos ao ponto de
acreditarem neste po de histórias da carochinha. E não
deixo de me mostrar surpreendido com os comentários
ao redor de Vladimir Pu n e da sua Rússia, bem como
sobre o caso da imunidade dos jovens iraquianos.

PÓ BRANCO
No meio da balbúrdia da sempre democrá ca campanha
eleitoral norte-americana – é uma democracia, dizem
muitos, mas só milionários podem concorrer –, eis que
se no ciou que a sede de campanha, em Nova Iorque, de
Hillary Clinton foi evacuada depois de ter sido encontrado
um envelope com pó branco. Um suposto acontecimento
que logo me trouxe ao pensamento aquela fotografia –

e filme – da Polónia a invadir a Alemanha... Será que
alguém ainda acredita numa destas?

MIGRANTES
No entretanto, con nuam a chegar migrantes à Europa.
Ora, as imagens mostram uma enormíssima predominân-
cia de pretos, certamente do con nente africano. Mas
logo as nossas televisões se referem à Síria, apresentando
de seguida uma entrevista com alguém branco deste país.
Ao mesmo tempo, surge agora a no cia de que Portugal
irá receber a população de iasidis de uma aldeia. Ou seja,
da Síria. De África, sem grande estranheza, não surge
aldeia nenhuma. E tudo isto no meio de um autên co
grau zero da solidariedade europeia. Já não bastava a
falta da mesma para com os europeus do Sul, porque
agora essa a tude é para com (quase) todos os povos do
mundo.

ALEPPO
De Aleppo chegam-nos no cias de horror, e sempre por
causa dos russos e do exército sírio... Não há quem não
fale de Aleppo, embora raramente se fala do que fizeram
os Aliados com as cidades alemãs já no final da Segunda
Guerra Mundial, e muito menos do ataque nuclear dos
Estados Unidos às duas cidades japonesas. Coisas sem
grande importância, tal coo os milhões de mortos nas
Guerras do Vietname e do Laos, ou na Guerra do Iraque.
Ou, por exemplo, na invasão do Panamá ou na Guerra à
Sérvia. É um malandrão, o Pu n.

MOSSUL
Em contrapar da, em Mossul a guerra tem contornos
paradisíacos, mesmo com toques de transcendência,
porque tudo vai correndo bem, só com mortos do Estado
Islâmico e com as populações a passarem nas calmas, a
caminho da salvação turca ou europeia. Ficará para ser
estudado nas grandes academias militares esta guerra de
Mossul. Uma autên ca amostra do Paraíso.

MILITARES À VISTA
No meio de tudo isto, uma esquadra russa, oriunda da
Frota do Norte. Um perigo, embora logo seja dito que o
não é. Ao mesmo tempo que a OTAN se diz preocupada
com uma possível intervenção de meios militares desta
esquadra na guerra na Síria, nada diz da par cipação
dos Estados Unidos no dito combate ao Estado Islâmico.
Nem mesmo da invasão da Turquia ao Norte do Iraque.
Erdoghan até diz agora que tal território, historicamente,
foi sempre da Turquia. Refere-se, obviamente, ao der-
rotado Império Otomano. A OTAN, naturalmente, está
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preocupada com…Pu n. Ah, eu quér’áplaudirr!

O CHEQUE AO REI DO PSOE
Por fim, a grande jogada de mestre dos atuais líderes
do PSOE, conseguindo, deste modo, pôr um fim neste
mesmo par do. Como sempre foi defendido pelos
históricos do par do, este vai aliar-se ao Par do Popular
de Mariano Rajoy. Mas não o fará às claras, antes
na penumbra do sim-não, ou seja, do voto contra na
primeira votação, seguido de abstenção na segunda. Esta
nem Estaline seria capaz de imaginar! Assim se abriu a
úl ma porta para o cadafalso a mais um par do socialista
democrá co na Europa. Depois dos casos alemão, grego,
francês e italiano, surge agora o espanhol. Teremos agora
a oportunidade de constatar a real fibra dos espanhóis,
incluindo andaluzes.

O ÚLTIMO GRITO
Entre nós, eis que por aí nos surge agora um movimento
des nado a operar a união entre Espanha e Portugal.
Para lá da parte brincalhona que a ideia comporta,
qualquer um perceberá facilmente que uma tal situação,
a ter lugar, teria sempre de conduzir essa nova unidade
mul nacional a uma realidade designada por Espanha.
Os promotores desta ideia nem se apercebem de que
não existe em Espanha um movimento similar. Além do
mais, custa acreditar que alguém em Espanha se mostre
interessado em importar cha ces... Para mais agora, que
o PSOE até já aceitou o próprio suicídio.

Pois, caro leitor, o mais interessante de tudo isto é
o que existe por detrás de todas estes temas, antes
brevemente expostos. E sabe o que é que lhes está
a montante? Pois, o Pu n! Isso meso: o Vladimir!!
Permita, pois, que lhe sugira a leitura da entrevista de
ontem, ao DN, do académico brasileiro, Oliver Stuenkel,
que lhe irá permi r perceber a situação atual do mundo,
mormente ao nível dos seus principais atores polí cos. E
já agora, também as declarações de um primo de Kadafi,
que expõe, dentro do que sabe, as razões do homicídio
deste. Um mimo...
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Onda de inaugurações em Mogadouro
(2016-10-26 14:20)

No próximo sábado, 29 de outubro, Mogadouro vai
receber a visita do Secretário de Estado Agricultura e
Alimentação. Luís Medeiros Vieira, marcará presença
na inauguração da fábrica “Rural Futuro”.

Mogadouro Esta queijaria, propriedade de Fernando
Pais, representa um inves mento total de 2 milhões e
500 mil euros. Às 11 horas há uma sessão pública de
apresentação da “Rural Futuro”, a decorrer na casa da
Cultura de Mogadouro. Depois, às 12 horas, segue-se
a inauguração oficial da queijaria, instalada na Zona
Industrial de Mogadouro.
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No mesmo dia é também inaugurada a requalificação
do polidespor vo do Variz e a construção dos respe vos
balneários. Um inves mento de 40 mil euros que vem
dar nova vida a um espaço que precisava de intervenção.
A inauguração oficial está agendada para as 17 horas.

Mais tarde, no dia 12 de novembro é inaugurada a
estrada que liga as aldeias de Tó e Vila de Ala, numa
extensão total de 3,5 Km. Uma obra há muito aguardada
pela população e que representa um inves mento de
300 mil euros.
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Capela de Mateus e Igreja de Provesende recebem
Musica An ga e Barroca (2016-10-26 14:57)

Este fim de semana há mais música An ga e Barroca
nas Aldeias Vinhateiras do Douro. Depois de superadas
as expecta vas em Trevões (S.J. Pesqueira) e Salzedas
(Tarouca), chega a vez de Provesende (Sabrosa).

Aldeia de Provesende Os concerto de Música An ga
e Barroca con nuam, assim, no próximo sábado em
Mateus (Vila Real), antecedidos de uma conferência
proferida pelo Professor Rui Vieira Nery.
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Depois é a vez da Aldeia Vinhateira de Provesende rece-
ber no domingo o Conjunto Atégina e o American ga,
após um momento informal de recepção que terá lugar
nas instalações da Junta de Freguesia.

Concentrados na segunda metade de Outubro, no
período a seguir às vindimas, um quarteto de cordas, o
Atégina, dirigido por Pedro Braga Falcão, e um quarteto
vocal, o American ga acompanhado de violoncelo e
teorba e dirigido por Ricardo Bernardes, apresentar-se-
ão em Provesende no dia 30 de outubro.

Os concertos serão antecedidos de um momento de
convívio com o público, informal, embora didá co, no
qual se propõe que cada aldeia par lhe um produto local,
em princípio um vinho, com o público e os músicos, que
por sua vez se prestarão a oferecer algumas chaves para
melhor enquadramento e compreensão da proposta
ar s ca que se seguirá.

Mais uma inicia va da Fundação Casa de Mateus e
a Douro Genera on no âmbito do Douro Vintage Fest.
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Cinecôa e o imaginário rupestre (2016-10-26 15:15)

O Fes val Internacional de Cinema de Foz Côa –
[1]Cinecôa regressa em 2016 com um cartaz diversifi-
cado e pensado para diferentes públicos. De 17 a 19
de Novembro, o auditório de Vila Nova de Foz Côa vai
exibir oito longas metragens, seis curtas e muitos filmes
de animação para os mais pequenos.

Cena de "Amor Impossível" de António Pedro de Vas-
concelos a passar no fes val no dia 19 de novembro O
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destaque desta edição vai para o filme “Altamira”, do
conceituado realizador Hugh Hudson, já que permite um
paralelismo entre a caverna de Altamira, conhecida como
a Capela Sis na da arte rupestre, e as gravuras do Parque
Arqueológico do Vale do Côa. “Não é de forma inocente
que abrimos assim o Cinecôa. O filme, protagonizado por
Antonio Banderas, faz uma grande aproximação entre
dois pontos fulcrais da arte rupestre europeia, como são
Altamira e Foz Côa”, explica António Valente, membro da
organização.
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Hugh Hudson vai estar presente no Cinecôa para mostrar
a sua mais recente obra no dia 17. “Trata-se de um
realizador inglês que é o autor de ‘Momentos de Glória’,
um filme que ganhou quatro Óscares, e que marcou todo
um conjunto de gerações”, destaca António Valente.

No dia 18, será exibido o filme-concerto Nosferatu,
Eine Symphonie des Grauens, um clássico alemão de
1922, dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau, e será
acompanhado, em palco, pela Orquestra do Norte.

Do Cinecôa constarão ainda filmes recentemente
produzidos em Marrocos, Espanha, Reino Unido, França,
Luxemburgo, Brasil e Cuba. A entrada é gratuita e são
esperadas cerca de 3 mil pessoas ao longo dos três dias.

O Fes val Internacional de Cinema de Foz Côa tam-
bém vai dis nguir António-Pedro Vasconcelos, realizador
de obras cinematográficas como “Jaime”, “Os Imortais”,
“Call girl” ou “Os gatos não têm ver gens”, filme que
abriu o Cinecôa na edição anterior. “Vamos homenagear
um dos realizadores mais polémicos e com os filmes mais
vistos pelo público português. Será exibido o seu úl mo
filme – Amor Impossível, seguido de um concerto da
filha, Patrícia Vasconcelos, que acaba de lançar um disco”,
refere António Valente.

Organizado pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Foz Côa, o Cinecôa acontece ininterruptamente desde
2011, ano da sua estreia, e já homenageou ou contou
com a presença de figuras marcantes do cinema como
Manoel de Oliveira, Lisandro Alonso, Benoît Jacquot,

Teresa Vilaverde ou Tino Navarro.
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Três gritos recentes (2016-10-27 07:56)

|Hélio Bernardo Lopes| Como se conhece hoje à sa-
ciedade, cada dia que nos chega traz-nos novidades,
em geral, desagradáveis. Embora qualquer delas facil-
mente previsível, mas desde que os mais interessados
e atentos se determinem a usar do discernimento
essencial.

A grande verdade é que esta correnteza de desagradáveis
novidades veio para ficar. E – é o ponto mais significa vo
– de algumas delas a nossa comunicação social (dita) livre
nunca fala. E quando o faz é à custa da u lização do que
designo pelo método da tangente.

KADHAFI
Pois, aí nos chegou a novidade, contada por um primo do
assassinado líder líbio, sobre as razões do seu homicídio.
Uma dessas razões terá sido a tenta va do líder líbio
para criar uma moeda única africana e unir o con nente,
tornando-o numa espécie de Estados Unidos da África.
Não sei se tal foi, ou não, uma realidade, mas torna-se
evidente que se estaria sempre perante algo muito
longínquo. Uma realidade que seria sempre muito
di cil de implementar. Desde logo, porque as an gas
potências coloniais poderiam liquidar uma tal inicia va,
promovendo movimentos separa stas e guerras em
diversos países. E poderiam, por igual, simplesmente
convencer muitos desses países a não aderir a uma tal
ideia. Não faltam razões.
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É muito possível – até provável – que Kadhafi vesse
colocado uma tal ideia sobre a mesa polí ca africana,
mas esta no cia, quase com toda a certeza, deverá ter
um outro obje vo. Esse obje vo é o de tentar apagar o
que veio a público sobre Sarkozi e Kadhafi. E isto porque
Sarkozi pretende voltar a candidatar-se ao lugar tão mal
desempenhado pelo socialista democrá co Hollande. Ou
seja, a Direita de França con nua a mandar em gente líbia.

DEFENDER O PLANETA TERRA
Há já uma dezena de anos, um dos nossos canais
temá cos trouxe-nos um documentário sobre regiões
diversas da Rússia, ambientalmente destruídas por via
da polí ca da an ga União Sovié ca. Em boa verdade,
tal documentário quase cortava o coração de qualquer
pessoa que ambicionasse um bom sen do para a vida nas
sociedades e no mundo. E não duvidei de que, para lá da
componente propagandís ca, o mesmo fosse verdadeiro
no seu conteúdo. Mas havia um dado certo: os países
ocidentais teriam de fazer coisas similares, porventura
piores, mas em lugares diversos da Terra. Basta recordar,
por exemplo, os casos de Bikini, Mururoa e Los Alamos.

Pois, aí está a descoberta, proporcionada pelo degelo
polar norte, do chamado problema da herança suja da
Guerra Fria, enterrada sob a neve há décadas. Com o fim
da Guerra Fria foram encerradas as bases militares dos
Estados Unidos na Gronelândia, sendo que os resíduos
radioa vos e químicos perigosos para o ambiente não
foram destruídos, uma vez que não se conseguiu decidir
sobre quem devia pagar pelas tenta vas dos Estados
Unidos para controlar a ex nta União Sovié ca.

Aqui está, precisamente, um dos temas que Donald
Trump tem vindo a abordar na sua campanha eleitoral.
Todos nós sabemos bem que são sempre os Estados
Unidos que pagam, com dinheiro e com vidas, a dita
defesa da Europa. Uma defesa, claro está, que também é
a dos interesses norte-americanos.

O interessante, no meio de tudo isto, está no silêncio da
nossa grande comunicação social (dita) livre. Nem uma
no cia tangencial sobre o tema, e muito menos grandes
desenvolvimentos ao redor do mesmo, mormente de si-
cos, climatologistas ou geólogos. A democracia, portanto.

REALIDADE EVIDENTE E OMNIPRESENTE
Krzystof Charamsa, hoje a meio da casa dos quarenta,
é padre católico com o exercício das ordens suspenso
pelo Va cano. A causa desta situação reside no facto de

ser homossexual, se ter publicamente assumido como
tal e ter um companheiro com quem vivia. Ora, este
padre veio agora a público acusar a hierarquia da Igreja
Católica de ser profundamente hipócrita com este caso
dos homossexuais. E tem toda a razão.

No livro que agora publicou expõe o seu percurso como
católico fervoroso e como sacerdote, que iniciou carreira
na Santa Sé, tendo sido segundo secretário da Comissão
Teológica Internacional e oficial da Congregação para a
Doutrina da Fé. Nele apresenta uma carta que enviou,
em outubro do ano passado, ao Papa Francisco, na qual
rejeita publicamente a violência da Igreja Católica sobre
as pessoas homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexu-
ais ou intersexuais. Nesta carta se pode ler que não pode
con nuar a suportar o ódio homofóbico, a exclusão, a
marginalização e a es gma zação das pessoas como ele.
Uma carta que foi enviada a Francisco nas vésperas do
Sínodo sobre a família, que se reuniu em Roma, e cujas
conclusões o desapontaram. Aliás, desapontaram quase
todos os que realmente acompanham a necessidade de
uma Igreja Católica inclusiva.

Mas o padre Krzystof Charamsa diz mais, expondo
uma sua es ma va: do que sabe, cerca de metade
das pessoas que se movimentam no seio do Va cano
estão na situação dele mesmo. Tratando-se, embora, de
uma es ma va pessoal, a mesma parece-me aceitável,
mesmo natural, dado que o problema em causa, tal como
o da pedofilia de muitos padres, tem de possuir uma
causa estrutural, como já referi por diversas vezes. Enfim
o terceiro destes três gritos do momento.
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Exploração de Urânio na zona de Salamanca pode
contaminar águas do rio Douro, alertam "Os
Verdes" (2016-10-27 08:49)

O Par do Ecologistas “Os Verdes” es veram ontem na
Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) para
alertarem os agentes locais para os riscos de contami-
nação das águas do rio Douro devido a um projeto de
exploração de urânio que está previsto realizar junto à
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fronteira portuguesa.

Exploração de Urânio na zona de Salamanca pode con-
taminar águas do rio Douro, alertam "Os Verdes" A CIM
Douro reuniu em Sernancelhe, Distrito de Viseu, e os
“Os Verdes” deslocaram-se também até lá “para alertar
os dezanove municípios que compõe esta comunidade,
para os impactos nega vos que poderão advir com
a exploração de urânio, junto à fronteira portuguesa
na província de Salamanca. Este complexo mineiro
integra uma unidade de reprocessamento de urânio e
um depósito de resíduos radioa vos, em Retor llo, a
cerca de 35km da fronteira e minas a céu aberto”, refere
um comunicado distribuído pelo par do ecologista à
comunicação social.
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Segundo “Os Verdes” a Agência Portuguesa do Am-
biente considera que a exploração mineira de urânio
Retor llo-San dad poderá ser “susce vel de ter efeitos
ambientais significa vos em Portugal face à distância da
fronteira portuguesa; atendendo à direção dos ventos;
e ressaltando com maior relevo, o facto do rio Yeltes
(que divide a exploração mineira em duas zonas) ser
um afluente do Rio Huebra, que desagua no troço
internacional do Rio Douro, tendo em consideração a
importância do Rio Douro na disponibilização de água
para o abastecimento público para aproximadamente 2
milhões de pessoas, bem como para a rega em todo o
Douro Vinhateiro.”

Apesar de já ter decorrido a Avaliação de Impacte

Ambiental (AIA), emi da a respe va DIA e concedida a
licença de exploração pela Junta de Castela e Leão, o gov-
erno português nunca foi envolvido na AIA, porque esta
Junta considerou não ser necessário realizar consultas
transfronteiriças, atendendo à distância da exploração
mineira da fronteira com Portugal.

“Aliás, em março de 2014, ’Os Verdes’, em conjunto
com o par do congénere de Espanha EQUO, apresen-
taram uma queixa conjunta às instâncias europeias, por
causa do Estado Português não ter sido envolvido na
Avaliação de Impacto Ambiental deste projeto”, sublin-
ham.
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Para além de alertar e informar a CIM Douro para os
efeitos ambientais significa vos da exploração de urânio
no nosso país, devido ao avanço que já se verifica no
terreno deste processo, “Os Verdes” apelaram ainda
aos municípios para que se inteirem de todo o projeto
e exerçam pressão para que o mesmo vá a discussão
pública em Portugal, pois é ainda possível a par cipação
do governo português no âmbito dos procedimentos
ainda em tramitação, ou seja, autorização da construção
da fábrica de instalação.

Refira-se que este é um projeto que poderá trazer
impactos significa vamente nega vos para a região
transfronteiriça que abrange o rio Douro, numa exten-
são ainda mal calculada, mas mesmo assim não se vê
qualquer empenhamento da sociedade portuguesa, da
maiorias dos par dos com assento parlamentar, dos
deputados eleitos pela região, ou dos agentes locais, na
defesa da integridade regional contra a possibilidade de
contaminação nuclear que poderá resultar da viabilização
deste projeto.

Tem sido, aliás, o par do ecologista “Os Verdes” a
única organização polí ca que desde há cerca de 1 ano
denunciou e desde então tem vindo a chamar a atenção
para o problema, sem que o mesmo veja qualquer
empenhamento do Estado português ou das autarquias
locais diretamente afetadas pelos impactos que o projeto
pode trazer para a região duriense.
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Jornadas Parlamentares do BE começam amanhã
em Trás-os-Montes e Alto Douro (2016-10-27 09:37)

As próximas jornadas parlamentares do Bloco de
Esquerda (BE) vão decorrer pela primeira vez em Bra-
gança e Vila Real a 28 e 29 de Outubro, Sexta e Sábado,
respe vamente.

Jornadas Parlamentares do BE começam amanhã em
Trás-os-Montes e Alto Douro O par do vai trazer para a
discussão pública o Orçamento de Estado e também a
temá ca da Interioridade e dos problemas estruturais
que dela resultam, como será exemplo a região.
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A presença do Bloco em Trás-os-Montes começa logo
pelas 11 horas da manhã de sexta-feira, 28 de outubro,
com uma viagem de comboio entre Régua e o Pinhão
com término em Foz Tua. Os deputados bloquistas e
os dirigentes locais do par do pretendem com esta
inicia va “alertar para a necessidade de eletrificação
da Linha do Douro, para a degradação do serviço e
para a desadequação da oferta face às necessidades da
população”.

Ainda nesse dia, mas da parte da tarde, Luís Costa,
Catarina Mar ns, Pedro Filipe Soares, Moisés Ferreira,
Paulino Ascenção e Catarina Ferraz Assis fazem uma
visita seguida de reunião no Hospital de Bragança,
pretendendo chamar a atenção para “os problemas
crónicos de falta de profissionais como consequências da
interioridade”.

Enquanto esta visita decorrer, um outro grupo con-
s tuído por Marco Mendonça, Heitor Sousa e Jorge
Campos fazem uma viagem de metro entre Mirandela
e o Cachão. O obje vo, referem, é “alertar para a
importância da Linha do Tua e sublinhar a luta pela
garan a que o transporte ferroviário con nue ao serviço
das populações”.

João Vasconcelos, José Maria Pureza e Joni Ledo
deslocam-se ao Complexo Agroindustrial do Cachão,
estrutura que teve um incêndio em fevereiro e cujos
problemas daí resultantes ainda não têm solução, em-
bora o BE Já vesse realizado, no âmbito da sua ação
Parlamentar, perguntas ao governo, "que se comprome-
teu com várias soluções mas que até ao momento ainda
não foram concre zadas".
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Ainda na Sexta-feira os bloquistas farão uma visita ao
Parque Natural do Douro Internacional, em Miranda
do Douro, para realçarem publicamente os problemas
com que o parque se debate na atualidade, como, por
exemplo, a falta de vigilantes. Agendadas estão também
duas reuniões, uma em Malhadas com as Associações
da Raça Mirandesa e outra na sede do PNDI, a que se
seguirá uma visita ao terreno.
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A meio da tarde de sexta, Jorge Falcato, José Soeiro,
Isabel Pires e Rogério Mar ns fazem uma visita à Asso-
ciação Leque de Alfândega da Fé, num reconhecimento
público do trabalho que a ins tuição de reconhecido
mérito tem vindo a desenvolver com pessoas com
necessidades especiais.

Uma visita à Escola Secundária de Mirandela , à
UTAD e ao Douro Regia Park concluem o programa do BE
no primeiro dia das Jornadas Parlamentares do par do
na região.

No dia seguinte, sábado, 29 de outubro, será feita
uma visita à aldeia de Outeiro Seco, cuja população tem
denunciado descargas poluentes no Rio Tâmega. Parale-
lamente está agendada uma distribuição de panfletos na
Feira dos Santos, em Chaves.

Ainda da parte da manhã, em Vila Real , está agen-
dada uma reunião na BALADI para fazer um ponto da
situação dos baldios no território transmontano.

Uma visita ao Hospital de Vila Real para discu r a
demissão recente da administração e os problemas cróni-
cos de falta de profissionais, antecederá o encerramento
das Jornadas parlamentares do Bloco, que ocorrerá por
volta das 14:30 horas, no Hotel Miracorgo.
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15.ª Feira Internacional do Norte abre hoje em Bra-
gança (2016-10-27 13:51)

Abre hoje no no NERBA , a par r das 18 horas, a [1]15.ª
Feira Internacional do Norte - Norcaça, Norpesca e
Norcastanha 2016 ,que contará com a presença do
Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José
Mendes.

A 15.ª edição da Norcaça, Norpesca e Norcastanha
2016 conta com algumas novidades, como a presença do
maior aquário móvel da Europa e a realização de lutas de
touros, uma das tradições do setor pecuário mais an gas
no Concelho.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

De sublinhar o envolvimento da comunidade local,
nomeadamente de alunos do ensino pré-escolar e 1.º ci-
clo, assim como dos estudantes estrangeiros do Ins tuto
Politécnico de Bragança, que confecionarão alguns dos
pratos tradicionais dos seus países de origem.

Também as vertentes pedagógica e cien fica es-
tarão em destaque, com a realização do debate
“Norcaça/Norpesca” e com o Fórum Internacional
dos países produtores de castanha.

Em destaque estará também a apresentação de livro “A
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caça na literatura Portuguesa – do lirismo trovadoresco
aos nossos dias”, de Júlio de Carvalho, que terá lugar no
dia 29 de outubro de 2016, sábado, pelas 18 horas, no
NERBA.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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A entrevista do Padre Krzystof Charamsa
(2016-10-28 07:00)

|Hélio Bernardo Lopes| Do modo mais inesperado que
possa imaginar-se, foi como ontem me dei conta de que
o entrevistado de Vítor Gonçalves na RTP 3 era o padre
Krzystof Charamsa.

E num ápice referi a minha mulher que num texto de
véspera eu havia apontado o caso deste sacerdote como
um dos meus gritos ali tratados. Num certo sen do,
tudo parou em nossa casa, tendo sido desligados os três
telefones existentes.

Foi uma entrevista deveras interessante, extremamente
elucida va e que permi u ficar a saber melhor o que cada
um, com um mínimo de conjetura, poderia facilmente
perceber. Se eu quisesse resumir a entrevista, diria que
a mesma mostrou que a Igreja Católica é a mesma de
sempre, hoje só limitada pelas vicissitudes históricas. Se
estas não vessem do lugar, os líderes da Igreja fariam,
por igual, o que outras religiões vão fazendo por todo
o mundo. E é bom estarmos atentos, porque o circun-
stancialismo mundial está a levar-nos para esta situação...

Como havia já escrito na véspera, o que o padre
Krzystof Charamsa já havia referido sobre o número
de casos semelhantes ao seu andará por metade. No
mínimo, ao nível va cano. A conjetura indica-nos que é
al ssima a probabilidade de tal acontecimento ser ver-
dadeiro. E, como por igual referi no meu texto anterior, a
causa de ser esta a realidade é estrutural. Basta recordar,
por exemplo, as gravações áudio que mostram a zanga
do Papa Francisco em face da con nuação do mal que,
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internamente, tem tentado limitar, mesmo minimizar.

Também se não pode duvidar dos relatos do padre
Krzystof Charamsa sobre o que se passa hoje na Polónia.
O mesmo teria aqui lugar se, por um acaso, a Igreja
Católica conseguisse dispor do poder, ou do seu co-
mando, mais ou menos indireto. Basta que se recordem
os casos do IMI católico e das fundações da Igreja Católica.
E a tendência, se for consen da e alimentada, é para um
poder de po absoluto. Qualquer pessoa de boa-fé sabe
que é esta a realidade.

Mas o padre Krzystof Charamsa não tem razão na
ligação que refere no livro entre a pedofilia dos padres
e o celibato. Este fenómeno existe entre solteiros e
casados, padres ou não. A causa principal deve-se ao
facto de se conhecer que tais taras ficarão sempre, com
elevada probabilidade, fora do conhecimento público
e do cas go natural e expectável. E quem diz pedofilia,
diz todos os restantes abusos de poder para com a
comunidade geral.

Por fim, o grande problema do padre Krzystof Charamsa:
a ingenuidade. Só a ingenuidade pode levar a crer que
a Igreja é susce vel de grandes mudanças, ou que um
general faz um exército. Um pouco de atenção à ação do
Papa Francisco mostra, de um modo simples, que nada
do que sempre se disse esperar da Igreja Católica no
mundo mudou. Não mudou o celibato dos padres, não
mudou o acesso das mulheres ao sacerdócio, não mudou
o banco do Va cano, etc., etc.

O que surgiu de novo foi o modo como o Papa Fran-
cisco atua num tempo que sucedeu à lamentável
situação moral para que a Igreja Católica nha sido
a rada. Francisco deitou mão de uma postura humilde,
desapegada, direta, moralizadora, mas sempre completa-
mente ineficaz. De resto, é por ser esta a realidade que
não foi ainda assassinado. Mas, enfim, foi um acontec-
imento deveras inesperado e mui ssimo interessante
de acompanhar. No fundo, ficámos a saber o que já se
conhecia.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Encontro Nacional de FabLabs começa hoje no IPB
de Bragança (2016-10-28 08:30)

Começa hoje no Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB)
o Encontro Nacional de FabLas, um evento organizado
pelo FabLab IPB, um laboratório de fabrico digital,
que permite o fabrico rápido de protó pos e pretende
democra zar o acesso a invenções pessoais e colabora-

vas através de tecnologias digitais para criar “quase
tudo”.

Encontro Nacional de FabLabs começa hoje no IPB de
Bragança O Encontro Nacional de FabLabs 2016 decorrerá
em Bragança (ESTiG/IPB e Brigan a EcoPark), nos dias
28 e 29 de outubro, promovido pelo Ins tuto Politécnico
de Bragança, integrando várias a vidades dedicadas aos
membros da rede de Fablabs e ainda a vidades abertas
ao público.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Na sessão aberta ao público, que ocorrerá no auditório
da ESTiG na sexta-feira dia 28 de outubro, às 17h, serão
realizadas duas sessões de esclarecimento acerca da
Rede Nacional de FabLabs e Makers, pelo Bernardo
Gaeiras, e da Rede Nacional de Incubadoras, pelo João
Borga.

A Rede Nacional de FabLabs e Makers visa interligar
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mais de 20 FabLabs, Makerspaces e Design Factories,
criando sinergias entre os equipamentos existentes.
Visa ainda promover a aprendizagem baseada no
learn-by-doing, inspirar mais pessoas a trabalharem com
tecnologia através da educação técnica informal, oferecer
à indústria espaços flexíveis de proto pagem, permi r a
experimentação como base para a inovação e promover
o empreendedorismo de produto em cooperação com a
Rede Nacional de Incubadoras e com a Indústria.

A Rede Nacional de Incubadoras visa iden ficar e
suprir lacunas a nível regional e sectorial e ainda pro-
mover a cooperação e par lha de recursos sicos e de
know-how, de redes de mentores e inves dores, pro-
mover a formação dos seus gestores, a profissionalização
dos serviços oferecidos a empreendedores e empresas
incubadas e um aumento da compe vidade das in-
cubadoras portuguesas, a nível nacional e internacional.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

No âmbito da Startup Portugal, as incubadoras terão
um papel central na implementação e fiscalização de
diversas medidas previstas, colaborando na seleção das
startups que terão acesso a apoios financeiros como o
Startup Voucher ou o Vale de Incubação, na atribuição
dos apoios do programa “Empreende Já” do IPDJ e no
Programa Startup Portugal Momentum, em colaboração
com o MCES e com o CRUP.

Esta sessão termina com uma visita às instalações
do FabLab IPB onde poderão conhecer os equipamentos
e as suas potencialidades. O FabLab IPB, tal como todos
os FabLabs do mundo, está ao serviço da comunidade.
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Detectados inesperados halos de gás à volta de
quasares distantes (2016-10-28 08:41)

Observações efetuadas com o instrumento MUSE de-
tetaram, pela primeira vez num rastreio deste género,
que todos os quasares apresentam halos em seu redor.

12 dos 19 quasares observados com o MUSE, pela
equipa internacional de astrónomos liderada pelo ETH
de Zurique Uma equipa internacional que inclui o
colaborador do Ins tuto de Astro sica e Ciências do
Espaço ([1]IA ) [2]Jarle Brinchmann descobriu nuvens
de gás à volta de quasares3 distantes. Os Quasares (do
inglês “quasi-stellar radio sources”) são núcleos a vos de
galáxias muito distantes, que albergam buracos negros
supermassivos no seu centro, que consomem material
como estrelas e gás a taxas extremamente elevadas.
Isto faz com que o núcleo emita enormes quan dades
de radiação, o que torna os quasares nos objetos mais
brilhantes do Universo.

Este novo rastreio, tornado possível pelo poder sem
precedentes do instrumento [3]MUSE , no Very Large
Telescope ([4]VLT - [5]ESO ), aponta para que estes halos
à volta dos quasares sejam muito mais comuns do que
era esperado, com propriedades que estão em profundo
desacordo com as atuais teorias de formação de galáxias
no Universo primordial.

O MUSE, montado no Observatório do Paranal (Chile),
foi usado para observar 19 quasares, selecionados entre
os mais brilhantes. Em rastreios anteriores, apenas 10 %
destes apresentavam halos de gás (também designado
“meio intergalác co”) à sua volta.

1085

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[6]Consulte a tabela de preços

Este estudo, publicado no [7]The Astrophysical Journal ,
revelou que todos os quasares observados têm enormes
halos em seu redor, que se estendem até 300 mil anos-luz
do seu centro, quando esta s camente era esperado
que apenas 2 dos 19 os vessem. A equipa ainda está
a determinar se isto se deveu apenas ao aumento do
poder de observação do MUSE quando comparado com
instrumentos anteriores, ou até se há algo peculiar com
a amostra escolhida.

Para Jarle Brinchmann, que atualmente é professor
na [8]Universidade de Leiden : “O MUSE está a abrir
novos caminhos para a Astronomia, ao permi r o estudo
do gás ténue à volta de galáxias distantes. Este gás é
iluminado pelas próprias galáxias, mas só quando o gás
é rela vamente frio é que o conseguimos observar. O
que foi surpreendente foi encontrar este gás em volta de
todos os quasares que observámos.”

Os 19 recém-detetados halos gasosos são rela va-
mente frios, com temperaturas a rondar os 10 mil graus
Celsius, o que está em profundo desacordo com os
atuais modelos de estrutura e formação de galáxias, que
sugerem que gás tão próximo de galáxias deveria a ngir
vários milhões de graus.

O obje vo inicial deste rastreio era a análise da com-
ponente gasosa do Universo a larga escala, estruturas
filamentares conhecidas por rede cósmica, composta
por gás primordial (essencialmente hidrogénio e hélio) e
matéria escura. A componente gasosa é extremamente
di cil de detetar, mas como os quasares são nodos bril-
hantes na rede cósmica, o gás em redor destes fornece
uma oportunidade única de estudo.

Ins tuto de Astro sica e Ciências do Espaço

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Casa cheia para assis r a Concerto de Outono
no órgão da Igreja Matriz de Torre de Moncorvo
(2016-10-28 08:56)

No âmbito da comemoração do Dia Nacional dos Bens
Culturais da Igreja, decorreu no passado dia 22 de
Outubro um Concerto de Outono no órgão na Igreja
de Nossa Senhora da Assunção, em Torre de Moncorvo.
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No decorrer do concerto foram interpretados temas de
Andrés Sola, Johann Sebas an Bach, Léon Boellmann e
os Salmos dos Domingos do Advento.
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O concerto foi realizado pelo Pároco da Igreja Matriz de
Torre de Moncorvo, Sérgio Fernandes Pera, e contou
com a par cipação do Coro da Igreja Matriz de Torre
de Moncorvo. Sérgio Pera iniciou os seus estudos no
Seminário Maior do Porto, entrando no Conservatório
de Música em Viseu. Após a sua ordenação sacerdotal
concluiu o curso de órgão no conservatório de música de
Vila Real.

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo associou-se
assim ao evento “(Re)Ver a Arte Sacra”, através da
programação de a vidades centradas na valorização,
salvaguarda e conhecimento do património da Igreja.

O órgão Histórico é uma admirável obra de arte do
século XVIII. O instrumento teve várias reparações ao
longo dos séculos, sendo recentemente inaugurado o
seu restauro, passando o órgão a cumprir a sua função
principal como instrumento fundamental da liturgia e
uma mais-valia para a cultura da região.

Luciana Raimundo
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"A Espessura da Cinza" (2016-10-28 10:18)

A Guerra do Ultramar está na base deste novo romance
de Ana Miranda, uma jornalista que nasceu em Bra-
gança e escreve com o pseudónimo de Anami Randa.
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A Revolução de 25 de Abril de 1974 e o período pós-
revolucionário, estão na base da ação deste seu novo
romance. Nele surge uma jovem de 9 anos que nunca
conheceu o pai que esteve na guerra ultramarina. É
através dos telegramas que a jovem vai descobrindo um
pai que nunca viu, mas que aprendeu a conhecer através
da sua correspondência de soldado.

Ana Paula Miranda Pires nasceu em 1967 na fregue-
sia da Sé, em Bragança, tendo concluído o 12.º ano na
Escola Secundária Emídio Garcia, em 1984/1985.

Licenciou-se em Literatura Portuguesa, na Universi-
dade Nova de Lisboa e concluiu, em 1991/1992, o curso
de Jornalismo no CENJOR – Centro de Formação de
Jornalistas, em Lisboa.

Trabalhou em Portugal até 1999, passando pela rá-
dio, imprensa e televisão. Desde esse ano integra a
equipa portuguesa da Televisão Europeia – EURONEWS,
onde trabalha como jornalista/redatora trilingue na
secção de Polí ca Internacional.
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Catarina Mar ns anunciou na estação fer-
roviária de Foz Tua o corte nas rendas da energia
(2016-10-28 14:47)

O Bloco de Esquerda (BE) anda pela região de Trás-os-
Montes e Alto Douro e Catarina Mar ns, anunciou hoje,
na estação ferroviária de Foz Tua, não muito longe da
próxima barragem da EDP a entrar em funcionamento
na região, o corte nas rendas da energia.
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A líder do BE anunciou aos jornalistas presentes na
Jornadas Parlamentares do seu par do, o acordo com o
Governo para suspender a garan a de potência atribuída
às elétricas e disse também que pretende ver viabilizado
um novo plano ferroviário até ao final do presente ano.

Segundo Catarina Mar ns, esta medida “vai permi-
r baixar o preço da energia para toda a gente, além

de introduzir alguma jus ça no sistema”, sublinhou a
coordenadora bloquista rela vamente é intenção de no
próximo Orçamento de Estado o Governo efetuar cortes
nas rendas da energia. “Um terço da fatura da luz que
pagamos são os custos de interesse geral. São contrat-
ualizações entre produtores de energia e o Estado que
nenhuma lógica aconselha, nem a das contas públicas
nem a do mercado”, disse.

Esta esta medida “permite poupar 40 milhões de
euros" já no Orçamento do Estado de 2017, e permi rá
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"a prazo baixar o preço da energia para toda a gente",
defendeu a dirigente bloquista.

Catarina Mar ns anunciou hoje na estação ferroviária de
Foz Tua o corte nas rendas da energia

O BE também chamou a atenção para os problemas de
acessibilidade e mobilidade que afetam o interior do
país, que precisa de muito inves mento para se verificar
um processo de transformação e desenvolvimento de
uma parte significa va do território que, não raras vezes,
se encontra esquecido. “É preciso preparar o futuro”
realçou Catarina Mar ns, e o futuro inclui o interior,
sublinhou a líder do BE.

O inves mento no transporte ferroviário é uma das
prioridades dos bloquistas para o desenvolvimento dos
territórios e, por isso, Catarina Mar ns frisou a neces-
sidade de um novo Plano Nacional Ferroviário que já
consta do acordo celebrado com os socialistas, lembrou.

Catarina Mar ns também se referiu à barragem de
Foz Tua como a um “tremendo erro”, “um bom negócio
para a EDP, mas péssimo para o país, para as contas
públicas e para as populações”.

A líder do BE quer que o Estado exija da EDP o cumpri-
mento integral de todas as contrapar das que ficaram
estabelecidas e pretende que o Governo rea ve a linha
ferroviária do Tua como serviço público.
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Bispo de Bragança nomeado pelo Papa Francisco
como membro da Congregação para o Culto Divino
(2016-10-28 19:09)

D. José Cordeiro, bispo de Bragança-Miranda, foi
hoje nomeado pelo Papa Francisco como membro da
Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos
Sacramentos.

Bispo de Bragança nomeado pelo Papa Francisco como
membro da Congregação para o Culto Divino O bispo
da Diocese de Bragança-Miranda preside à Comissão
“Liturgia e Espiritualidade” da Conferência Episcopal
Portuguesa e já reagiu à nomeação, tendo agradecido
publicamente. “Antes de mais, desejo agradecer de
todo o coração a Sua San dade, o Papa Francisco, pela
minha nomeação para membro da Congregação para o
Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cons tuindo
uma graça e uma enorme responsabilidade no serviço à
Sagrada Liturgia. Igualmente, agradeço pela confiança
que em mim depositou para este serviço à Liturgia da
Igreja e manifesto sincera e humildemente a minha total
disponibilidade”, referiu.
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D. José Cordeiro nasceu em Seles, Angola, em 1967 e em
1975 veio para Parada, Alfândega da Fé. Estudou nos
seminários diocesanos de Vinhais, Bragança e Porto.

Foi ordenado Presbítero na Igreja do Seminário de
São José, Bragança, em 16/06/1991. Licenciou-se em
Teologia, pela Faculdade de Teologia da Universidade
Católica Portuguesa no Porto. Entre os anos 1991 e
1998 teve um a vo ministério presbiteral na Diocese de
Bragança-Miranda, exercendo diversos cargos e serviços
pastorais.

No ano le vo de 1999/2000 foi indicado pelo então
Bispo de Bragança-Miranda para obter uma especializa-
ção na área da Liturgia, em Roma, tendo concluído a
Licenciatura em Liturgia a 16/01/2002 e o Doutoramento
a 06/03/2004 no Pon cio Ins tuto Litúrgico do Pon -
cio Ateneu de Santo Anselmo.

Foi nomeado Vice-Reitor do Pon cio Colégio Por-
tuguês em Roma no ano de 2001/02 e em 2005/06
passou a Reitor do mesmo Colégio até ao ano de 2011.

PUB
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De 2008 a 2011 foi comissário deputado na Comissão
Especial para o tratamento das causas de dispensa das
obrigações do Presbiterado, segundo as normas da
Congregação para o Clero.

Em 2010 foi nomeado Consultor da Congregação
para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Du-
rante o período que permaneceu em Roma (1990 a 2011)
leccionou várias disciplinas, mormente relacionadas
com a sua especialização em Liturgia, na Faculdade
de Teologia da Pon cia Universidade de S. Tomás de
Aquino (Angelicum) e no Pon cio Ins tuto Litúrgico, em
Roma.

De 2005 a 2011 foi também membro do Conselho
de redação da Revista Seminarium da Congregação para
a Educação Católica, Va cano.

O bispo de Bragança-Miranda é também autor de
várias obras e ar gos publicados.
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Falta de pontaria (2016-10-29 04:50)

|Hélio Bernardo Lopes| Como seria sempre expectável,
a Guerra na Síria con nua ainda, desde que os Esta-
dos Unidos se determinaram a apoiar os designados
rebeldes contra o regime de Bashar Al-Assad. Rebeldes
que me trazem ao pensamento os guineenses que
viajavam com a Operação Mar Verde e se des navam
a tomar o poder na República da Guiné se o ditador do
tempo vesse sido morto e derrubado.

Já ninguém com um mínimo de boa vontade e de
seriedade intelectual duvida de que o caso da Síria sim-
plesmente deriva da mão norte-americana, virada para
mais um avanço no cerco à Rússia. Por enquanto a Rússia,
porque logo que necessário será a China ou a própria
União Europeia. Basta que os Estados Unidos, na sua
leitura dos seus interesses, assim pensem. Recordem-se,
entre tantos outros casos, o que se deu com a França
no Vietname e o que teve lugar com o Suez. E até com
Portugal, em que o nosso (dito) aliado, já depois do que
fez com os Açores, ainda se determinou a ir recebendo
– vinha negando de há muito – Holden Roberto com o
falso nome de José Gilmore. Uma traição que Portugal
descobriu e lhes pespegou na cara.

Pois aí nos surgiu mais um bombardeamento sobre
uma escola de Aleppo. Em todo o caso, nada de com-
parável com o bombardeamento das cidades alemãs,
ou com o bombardeamento nuclear das duas cidades
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japonesas. Neste caso, porém, foi um alarido, mormente
de Ban Ki-moon, que de pronto exigiu um esclarecimento
cabal do que se passou.

Admita agora o leitor que fui eu que sugeri este ataque. A
verdade é que, num ápice, as nossas televisões de pronto
venderam a explicação, ainda dita desconhecida pelos
Estados Unidos: talvez tenha sido a Síria ou a Rússia.
Os próprios Estados Unidos disseram não conhecer
ainda quem operou este ataque, com um número muito
reduzido e ví mas.

O que as nossas televisões não informaram foi que
a Rússia detetou e informou a presença, na região e a
essa hora, de um drone de ataque dos Estados Unidos.
E foi por isto e por não saberem estes as provas de que
dispõe a Rússia, que os americanos disseram não saber
ainda quem terá operado o ataque.

Por fim, um dado muito significa vo: o líder russo,
Vladimir Pu n, explicou não ter chegado ainda a hora de
se re rar da polí ca, mas que virá um dia a fazê-lo. Este é
que é o que realmente está em jogo, porque aos Estados
Unidos convém uma marioneta do po Gorbachev ou
Temer. Se certo líder polí co é um patriota e não vende
o seu país a pataco, para os americanos isso é o pior que
pode acontecer. Se a isto juntarmos a questão religiosa
– os russos, na sua esmagadora maioria, são católicos
ortodoxos –, o caldo passa logo a ficar entornado. E se
lhe juntarmos que os Estados Unidos são o lugar de onde
chega a enorme fa a dos rendimentos va canos, bom,
fica tudo imensamente mais claro.
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Causas de AVC no jovem adulto (2016-10-29 05:00)

|M. Teresa Cardoso*| O Acidente Vascular Cerebral
(AVC), embora seja mais frequente no idoso, pode
ocorrer no adulto jovem com morbilidade e mortalidade
significa vas. As causas e os fatores de risco para o AVC
isquémico no jovem diferem em relação ao idoso.

No jovem, o AVC está mais associado a alterações
vasculares hereditárias ou adquiridas (como a disseção
arterial cervicocefálica) a defeitos cardíacos (alterações
cardíacas estruturais) e a cardioembolismo, a estados de
hipercoagulabilidade, tabagismo, álcool e uso de drogas
ilícitas, doenças metabólicas, aterosclerose prematura e,
possivelmente, enxaqueca. A hipertensão, a diabetes e a
hipercolesterolemia também podem estar presentes no
jovem e cons tuem fatores de risco para o AVC.

O risco de AVC isquémico num adulto jovem com
doença cardíaca congénita pode ser 10 vezes superior ao
da população em geral. O uso de cocaína e metanfetami-
nas pode ser causa de AVC por hipertensão, vasoespasmo
ou vasculite. Outras substâncias – como a heroína, outros
opiáceos, marijuana, canabinoides sinté cos – podem
estar associadas a AVC. E o uso de an conce vos orais
está também associado a AVC.

Portanto, perante um AVC no adulto jovem é impor-
tante procurar outras causas que, normalmente, não
estão presentes no AVC do idoso. No entanto, apesar de
toda a avaliação diagnós ca, a causa de AVC isquémico
no jovem fica por determinar em 1/3 dos casos. Em
2014, só o AVC isquémico representou cerca de 20 mil
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episódios e 250 mil dias de internamento em Portugal.

Vários estudos a nível internacional têm revelado
um aumento da incidência de AVC isquémico em indiví-
duos menores de 50 anos, associado a um aumento do
número de hospitalizações. As razões são mul fatoriais:
a iden ficação do AVC ao longo dos anos tem melho-
rado, quer da parte do doente, ao procurar cuidados
médicos; quer da parte do clínico; o uso de técnicas de
imagem cada vez melhores, especialmente em doentes
com sintomas minor ou transitórios, permite iden ficar
mais casos; o aumento da prevalência da obesidade da
diabetes e hipercolesterolemia são fatores de risco para
o AVC; outros fatores contribu vos são as mudanças no
es lo de vida e hábitos, por evolução das sociedades.

Embora a incidência de AVC isquémico no adulto
jovem tenha um pequeno impacto na incidência global
de AVC (face ao peso do AVC no idoso), tem, todavia, um
grande impacto socioeconómico. É necessário melhorar
a prevenção do AVC no adulto jovem através de infor-
mação melhorada e precoce e educação da população na
correção dos fatores de risco corrigíveis.

O seguimento a longo prazo é importante para re-
duzir o peso do AVC no adulto jovem, ultrapassada a
fase aguda de tratamento e a prevenção secundária
precoce. A vigilância epidemiológica con nua reveste-se
da maior importância, quer para analisar a evolução
temporal e avaliar necessidades no que diz respeito a
serviços dedicados, quer para guiar e avaliar prioridades
de prevenção e terapêu cas futuras.

*Dr.ª M. Teresa Cardoso

Especialista em Medicina Interna no Centro Hospitalar de
S. João, Porto e Coordenadora do Núcleo de Estudos de
Doença Vascular Cerebral da Sociedade Portuguesa de
Medicina Interna
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Nota de circunstância (2016-10-29 06:05)

|Hélio Bernardo Lopes| Por um acaso, já depois desta
primeira hora da madrugada, voltei à INTERNET, por
onde tomei conhecimento dos úl mos gritos informa-

vos. Pouco antes de desligar o computador e me deitar,
procurei por gente amiga ou conhecida.

E procurei, por igual, por mim próprio, o que é a -
tude deveras rara. E foi por via desta inicia va que fui
encontrar uma entrevista que Joaquim Jorge, que criou e
lidera o Clube dos Pensadores, concedeu ao nosso FAROL
DA NOSSA TERRA. Uma entrevista do meio de julho e
que eu desconhecia por completo. E foi com alguma
admiração que ali fui encontrar referências a um texto
meu sobre a ins tuição que dirige.

Quando escrevo este texto, não fui procurar as razões
daquele meu escrito. Mas creio, em todo o caso, que eu
só teria escrito o texto em causa na sequência de alguma
efeméride, digamos assim. É quase certo que o Clube dos
Pensadores, ou o próprio Joaquim Jorge, terão recebido
um qualquer justo galardão, porque de outro modo não
teria escrito o texto em causa.

Se foi assim, eu sempre aceitei como correta a atribuição
desse galardão. E quando referi que o Clube dos Pen-
sadores poderia também abrir as suas portas a gente de
menor ribalta, tal ficou a dever-se a dois fatores: por
um lado, porque se passa constantemente a referir que
a sociedade civil é esquecida e vive longe da polí ca;
por outro lado, porque os concidadãos no ciados como
estando presentes no Clube dos Pensadores são sempre
gente da grande ribalta.

Quando salientei que eu próprio não recusaria um
convite do Clube dos Pensadores, o que pretendi foi
mostrar que o texto não nha esse obje vo. E tanto
assim, que eu mesmo explicitava a situação. Se não

vesse escrito essa consideração, muitos poderiam dizer:
o Hélio quer é vir cá falar. Ora, eu também não recusaria
escrever no JN, ou no DN, ou no CM, ou comentar numa
televisão. Ninguém que se interesse pela vida pública
terá outra a tude.
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Por fim, e para provar que não exis u da minha
parte uma qualquer reserva mental, asseguro desde já
que, mesmo que o futuro venha a trazer um honroso
convite do Clube dos Pensadores, eu não o aceitarei.
E não o farei porque esse é o único modo de mostrar
a razão de ser do meu escrito já distante. De resto,
aquele meu texto nunca foi de crí ca, mas de desafio,
tendo em conta o constante brandir, pela nossa grande
comunicação social e pela classe polí ca, das grandes
ví mas da sociedade civil. E os meus votos do melhor
futuro para o Clube dos Pensadores, que tão vasto e bom
trabalho tem produzido, naturalmente sob o comando
de Joaquim Jorge.
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Arribas do Sabor são cenário para percurso
pedestre (2016-10-29 06:25)

A aldeia do Larinho recebe no próximo dia 30 de Out-
ubro a I edição do percurso pedestre “ Rota das Arribas
do Sabor”.

A rota é marcada por carreiros an gos e por uma pais-
agem selvagem e agreste onde se destacam as escarpas
sobre o Rio Sabor.
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O percurso tem início às 09h00 na fonte da ferrada,
segue por caminhos de pé posto usados an gamente
para acesso da aldeia aos laranjais, olivais e ao Rio Sabor.
Destaque para os vários pontos de interesse entre eles
o Nicho de S. Valen m, Fonte da Ferrada, caminho da
fraga, marinhota, olivais e ribeiro dos boqueiros.

O passeio tem uma extensão de 6 km, de dificul-
dade média e a duração prevista de 02h30.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até dia
28 de Outubro no Gabinete do Desporto da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo, Loja Intera va de
Turismo e Junta de Freguesia de Larinho.
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Bandeira Verde entregue a escolas premiadas
(2016-10-29 10:15)

Bandeira Verde entregue a escolas premiadas. Esta
duis nção simboliza a par cipação e premeia o tra-
balho desenvolvido no âmbito do programa Eco-Escolas.
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IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/bandverdemimac.html

A Bandeira Verde foi entregue esta sexta-feira às escolas
premiadas do concelho de Macedo de Cavaleiros, num
périplo realizado pelo Vereador da Educação, José Luís
Afonso, acompanhado pelo representante da Direção do
Agrupamento de Escolas, António Mesquita.
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Junto com o galardão, os dois responsáveis entregaram
também os cer ficados de par cipação aos alunos,
professores, auxiliares e coordenadores do Jardim de In-
fância de Travanca, EB1 de Macedo de Cavaleiros (polo 1),
EB1 de Chacim e Escola Básica e Secundária de Macedo
de Cavaleiros. Este é o reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido no ano le vo de 2015/2016 no âmbito
da preservação ambiental e consciencialização para a
temá ca desenvolvida por estas escolas, formalmente
nestas escolas inscritas no programa, mas que é também
alargado aos restantes estabelecimentos de ensino do
concelho.

O programa Eco-Escolas, desenvolvido pela Associação
da Bandeira Azul da Europa (ABAE), é implementado
pela Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas, com
a monitorização e dinamização do Geopark Terras de
Cavaleiros.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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Exposição de fotografia sobre “Cogumelos Sil-
vestres” patente no Museu do Ferro e da Região de
Moncorvo (2016-10-29 11:44)

No dia 22 de Outubro, foi inaugurada no Museu do Ferro
e da Região de Moncorvo a exposição de fotografia
sobre Cogumelos Silvestres, da autoria de António
Joaquim Fernandes.
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A sessão contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, da
vereadora da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Piedade Meneses, e do autor das fotografias, António
Joaquim Fernandes.

A Vereadora do Município e o autor das fotografias
falaram ao público presente, seguindo-se a exibição de

um filme sobre cogumelos silvestres.
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António Joaquim Fernandes foi professor de Educação
Tecnológica e Vice-presidente do Conselho Execu vo
da Escola Secundária Dr. Ramiro Salgado. Atualmente
aposentado dedica parte do seu tempo à fotografia como
fotógrafo amador.

A exposição ficará patente até ao dia 30 de Novem-
bro no Museu do Ferro e da Região de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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90% do caro leitor foi feito nas estrelas
(2016-10-29 11:45)

A colecção “Ciência Aberta”, da editora Gradiva, que
recebeu em 2012 o Grande Prémio Ciência Viva, tem de-
sempenhado um papel incontornável para a divulgação
cien fica entre nós.
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Alexandre Aibéo Em quase 35 anos de existência, per-
mi u aceder na língua de Camões ao que de melhor se
escreve internacionalmente na divulgação da ciência, in-
cluindo autores como Carl Sagan, Hubert Reeves, Richard
Feynman, Stephen HawKing, entre muitos, muitos outros.
São até ao momento 216 tulos fundadores para uma
ampla cultura cien fica e também, diga-se, humanís ca.
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É importante sublinhar que a “Ciência Aberta” deu sem-
pre lugar aos autores portugueses, abrindo as suas portas
à “divulgação cien fica portuguesa”. Esta boa tendência
até se acentuou nos úl mos anos, principalmente desde
que Carlos Fiolhais é o seu director (exactamente a par r
do número 201): em 18 tulos, metade são de autores
portugueses! Isto também revela que a comunicação
e divulgação de ciência têm crescido em Portugal nos
úl mos anos.

E é sobre um novo autor português da colecção
“Ciência Aberta” que me irei debruçar a seguir.

Se voltar a ler o tulo desta crónica, encontrará o
tulo do úl mo volume da colecção que estamos a

referir. Contudo, falta neste tulo um asterisco, que
aparece na capa do livro, e que remete à informação
de que os 90 % se referem à “percentagem em massa”.
O autor deste livro que tem o número 216 na “Ciência
Aberta”, é o astrónomo e matemá co Alexandre Aibéo,
um dos nossos melhores comunicadores de ciência, mais
especificamente na área da astronomia. Foi vencedor,
em 2010, da primeira edição do concurso FAMELAB –
Comunicar Ciência em Portugal, o que muito diz sobre
a sua grande qualidade em comunicar bem e de forma
acessível e aprazível a todos. E esta qualidade é um
perfume que emana ao longo deste seu novo livro
através da sua escrita.

Diga-se que este é o segundo livro de Alexandre Aibéo. O
seu primeiro foi um muito inspirado e singular “Isto não
é (Só) Matemá ca” (editado pela Quidnovi), sobre o qual
Nuno Markl disse que trouxe sex-appeal à matemá ca.

Este novo livro é sobre a observação do Universo,
sobre a astronomia, área que o autor domina bem. E
está escrito numa linguagem muito acessível, num tom
coloquial que transporta o leitor para uma conversa
imaginária com o autor: e essa conversa é tão boa que
não se dá pelo tempo a passar. E há também um tom
humorís co, não exagerado, que convive muito bem com
o rigor cien fico que o autor imprime à sua escrita, o que
torna a leitura deste livro muito agradável e descontraída.

Este livro teve como ponto de par da, segundo o
autor, a passagem para este formato de diversas
palestras sobre astronomia que tem dado nos úl mos
anos um pouco por todo o país, em escolas mas não
só. A sua grande experiência na exposição e interacção
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de públicos variados com a astronomia é assim a matriz
de que par u para a escrita deste livro muito ú l para
quem quer compreender como é que esta ciência nos
permite entender o Universo, desde o cálculo “manual”
da distância da Terra à Lua, até aos primeiros instantes
após o Big Bang.
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Para além do conhecimento sobre astronomia que
Alexandre Aibéo transmite acessivelmente a qualquer
leitor, é de sublinhar o cuidado com a contextualização
histórica dos avanços e das descobertas astronómicas.
Ao ler este livro, para além de viagens imaginárias às
estrelas e galáxias, também fazemos uma viagem pela
história da humanidade.

Por fim, dizer que depois de lermos este livro ficamos
mais ricos (de conhecimento) e inteligentes: é que o
autor também nos ensina a pensar com sen do crí co o
que é essencial para sermos melhores pessoas e cidadãos.

António Piedade

Conteúdo fornecido por Comunicador de Ciência
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Entre a Alemanha e a Igreja Católica
(2016-10-29 15:17)

|Hélio Bernardo Lopes| O mundo lá vai realizando a
sua vida, com perigos terríveis e que mostram avanços
e recuos. Mas também com uma ou outra coisa boa e
realmente válida.

E uma dessas coisas é a inicia va recente de dep-
utados alemães, bem como do Governo Britânico ao
redor dos crimes pra cados contra os homossexuais e
outros comportamentos humanos. E isto em contraste
total, por exemplo, com a a tude do Va cano, bem
como, por enquanto, com o Estado Português.

Por inicia va de deputados alemães, surgiu um pro-
jeto de lei, ainda em estruturação, des nado a legi mar
a indemnização milhares de pessoas que foram conde-
nadas pela sua orientação sexual. As ví mas irão receber
três mil euros, mais mil e quinhentos por cada ano de
prisão.

O diploma também anulará a pena a pessoas que
foram condenadas pela sua orientação sexual, ao abrigo
de uma lei que vigorou entre 1871 e 1994. Uma realidade
que pode, em todo o caso, encontrar algum obstáculo
da CDU, par do de Merkel. E quem diz Merkel e a
sua conservadora CDU, diz a Igreja Católica, que, não
há muito, expulsou, do modo como se viu, o padre
polaco Krzystof Charamsa, com tudo o resto por este
agora revelado e sobre que a conjetura permi ria de-
preender de modo simples. Teria, claro está, de ser assim.

Também o Governo Britânico, há perto de uma se-
mana, anunciou perdoar os homossexuais e bissexuais
condenados pela sua orientação sexual, embora se não
prevejam indemnizações. Em todo o caso, um ato de
grande simbolismo, que tudo faz crer ir desenvolver-se
por partes diversas do mundo. Um tema sobre que
bem se jus fica esperar inicia vas de António Guterres,
apesar de ser católico e tendo em conta o modo como a
Igreja Católica con nua a tratar os homossexuais e todos
os que são seres humanos como são.
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O que se passou com o padre Krzystof Charamsa e
o que este agora revelou, em livro e em entrevistas,
mostra bem o modo doen amente inerte e bem pouco
cristão da própria Igreja Católica neste domínio. Será que
virão por aqui melhores dias, ou rudo irá ainda de mal
para pior? O tempo é um tempo de perigos que muitos
ainda não imaginam...
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"Sou Transmontana sou mulher: Retratos" de Lu-
cia Burbano no CIT de Sambade, Alfândega da Fé
(2016-10-29 15:18)

A exposição fotográfica "Sou Transmontana sou mulher:
Retratos" de Lucia Burbano vai estar patente ao público
no Centro de Interpretação do território (CIT) de Sam-
bade entre os dias 5 de novembro a 31 de janeiro.

Fotografia: Lucia Burbano Trata-se de uma mostra de
retratos resultante de uma permanência da autora
espanhola no território transmontano. Um trabalho de
campo realizado há 7 anos que relata o quo diano das
mulheres desta região.
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Em 2009, a autora viveu e conviveu durante seis meses
com membros da Associação AEPGA . Durante este
tempo, Lucia Burbano recolheu imagens da vida diária de
mulheres transmontanas, par lhando da sua in midade
familiar e do seu trabalho nas aldeias dos concelhos de
Vimioso e Miranda do Douro.

Como parte desta exposição, foi publicado em 2010
o livro in tulado “Olhares sobre as mulheres do mundo
rural “ que também inclui fotografias de João Pedro
Marnoto e textos de vários autores, incluindo da
antropóloga Teresa Novoa, com quem autora viveu esta
experiência.
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Universidade de Coimbra integra consórcio in-
ternacional que ganhou 1,7 milhões de euros
para uniformizar prá cas na área da Oncologia
(2016-10-30 10:19)

A Universidade de Coimbra (UC) e a empresa portuguesa
Research Trial fazem parte do projeto ONCONET SUDOE,
aprovado no âmbito do Programa de Cooperação
Interreg Sudoeste Europeu.
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Universidade de Coimbra integra consórcio internacional
que ganhou 1,7 milhões de euros para uniformizar prá -
cas na área da Oncologia Com um financiamento global
de 1,7 milhões de euros, o ONCONET SUDOE é liderado
pela Université Toulouse III Paul Saba er (França) e
pretende estabelecer uma rede de excelência no que diz
respeito à prevenção, diagnós co, terapia e u lização
das tecnologias de informação na área da Oncologia.
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Vários países europeus têm vindo a adotar planos
nacionais de prevenção e de controlo de doenças on-
cológicas com o obje vo de reduzir as elevadas taxas
de incidência e de mortalidade do cancro. O projeto
ONCONET foi criado para estudar as polí cas adotadas
em Portugal, Espanha e França. Visa analisar as ações
desenvolvidas no domínio da prevenção, diagnós co,
terapêu ca e u lização das tecnologias de informação na
gestão de doentes com cancro. Espera-se que esta abor-
dagem possa levar à par lha de meios e à uniformização
de prá cas profissionais na área da Oncologia.

A equipa da UC, cons tuída por inves gadores das
Faculdades de Direito (FDUC) e de Medicina (FMUC),
estará responsável por estudar as polí cas e prá cas
profissionais adotadas em Portugal, no âmbito da pre-
venção, diagnós co e terapêu ca de doentes com cancro,
assim como avaliar as questões é cas e sociais associadas
à implementação de novas tecnologias da informação.

Entre os aspetos inovadores do projeto destacam-se
a avaliação do impacto da inves gação translacional na
evolução das prá cas clínicas (inves gação, tratamento,
cuidados primários e cuidados con nuados), o estabelec-
imento de condições médicas e económicas necessárias
para garan r a igualdade de assistência ao doente e a
igualdade de acesso à inovação terapêu ca.

A equipa espera também fomentar uma reflexão
é ca e transversal que permita avaliar em que medida as
polí cas públicas na luta contra o cancro podem conciliar
os recursos cole vos e a jus ça social.
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Da equipa fazem parte os inves gadores Maria Filomena
Botelho, Ana Margarida Abrantes, Ana Salomé Pires,
Mafalda Laranjo, André Pereira, Ana Elisabete Ferreira e
Carla Barbosa, da Universidade de Coimbra, e Ana Cata-
rina Mamede, da empresa Research Trial. Estão também
envolvidas as seguintes ins tuições: Université Toulouse
III Paul Saba er (França), Biocat, Fundación Miguel Servet
– NAVARRABIOMED, Fundación Centro Nacional de Inves-

gaciones Oncológicas, Fundación Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada, e a Fundación para la In-
ves gación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Espanha).

Membros da equipa na imagem em anexo: André Pereira
e Maria Filomena Botelho (à frente), Carla Barbosa, Ana
Margarida Abrantes, Ana Elisabete Ferreira, Ana Salomé
Pires e Mafalda Laranjo (atrás, da esquerda para a direita).

Cris na Pinto (Universidade de Coimbra)
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“Casa de Espanto, em torno da Coleção da CGD”,
no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
(2016-10-30 10:43)

Está já patente ao público, no Centro de Arte Contem-
porânea Graça Morais, a exposição “Casa de Espanto,
em torno da Coleção da CGD”.

"Na sequência de Palácio de Espanto, apresentada no
Palácio da Galeria em Tavira, Casa de Espanto volta a
contrapor obras da Coleção da Caixa Geral de Depósitos
a peças inéditas de ar stas convidados e a artefactos
provenientes dos espólios de cultura material da região
anfitriã – neste caso, Trás-os-Montes.
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Para além de reincidir no confronto da Coleção da CGD
com objetos de outros universos e de outros tempos, esta
segunda exposição reforça a vontade de criar condições
para uma experiência ar s ca muito menos interessada
na função educa va ou informa va da arte do que nas
suas valências simbólicas, rituais e sociais.

Para esta segunda incursão no território do espanto
e nas suas constelações, contamos com um conjunto de
novas peças de Renato Ferrão (Vila Nova de Famalicão,
1975), nas quais a interação da luz com pequenos dispos-
i vos escultóricos nos devolve imagens espectrais, como
fantasmas, incertas na sua esta cidade, dúbias no seu
conteúdo.

A estas obras juntam-se ainda artefactos de uma
região onde abundam lendas e fábulas, e cujos rituais
pagãos nos deixam um legado material absolutamente
ímpar. Da reunião de todos estes objetos esperamos ver
surgir diálogos e contrastes, assis r ao despontar de uma
tensão produ va e desafiante, que facilite a imersão do
espectador no espaço de desconcerto e intensidade de
uma Casa de Espanto.
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Ar sta convidado: Renato Ferrão. Com obras de Ana
Jo a, Gaëtan, Jorge Molder, Noronha da Costa, Pedro
Sousa Vieira, Ricardo Jacinto, Rosângela Rennó, per-
tencentes à Coleção da Caixa Geral de Depósitos; e
artefactos dos espólios do Museu do Abade de Baçal, do
Museu Militar de Bragança e do Museu Etnográfico Dr.
Belarmino Afonso.

Renato Ferrão nasceu em Vila Nova de Famalicão,
em 1975. Vive e trabalha no Porto. Em 2000, licenciou-se
em Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Uni-
versidade do Porto (FBAUP). Cofundou o espaço Salão
Olímpico – espaço independente, gerido e programado
por ar stas – com Carla Filipe, Isabel Ribeiro, Eduardo

Matos e Rui Ribeiro (2003-2006). Em 2010 foi-lhe
atribuído o Prémio de Artes Plás cas União La na. Em
anexo segue uma listagem das exposições individuais e
cole vas do ar sta”. (Bruno Pereira – Fundação Caixa
Geral de Depósitos)".
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Mi respuesta de agradecimiento al Sr. Hélio
Bernardo Lopes (2016-11-02 09:56)

|Krzysztof Charamsa| En su ar culo “A entrevista do
Padre Krzysztof Charamsa”, publicado en No cias do
Nordeste, Hélio Bernardo Lopes ha comentado algunos
de mis pronunciamientos. Agradezco sus palabras,
las cuales me ofrecen la posibilidad de dialogar sobre
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temas importantes.

Me refiero aquí solo a dos consideraciones que me
permiten explicar más ampliamente mi posición.
1. La primera consideración se refiere al drama y crimen
de la pedofilia. Usted ene razón al afirmar que la
pedofilia es un problema que afecta tanto a personas
casadas como no casadas. En relación al clero célibe
la no, pienso que es posible una relación entre celibato
obligatorio y pedofilia. El celibato impuesto elimina
para muchos la posibilidad de pensar y vivir abierta y
serenamente su sexualidad. Los complejos acumulados
y los deseos no realizados y no compensados, pero
forzadamente escondidos, pueden cons tuir un terreno
fér l en el cual se desarrolla más fácilmente la búsqueda
de po pedófila. Una sexualidad escondida y anulada es
más propensa a buscar una compensación en el abuso
violento y autoritario sobre quien se puede dominar fácil-
mente. Esta hipótesis de relación jamás fue seriamente
estudiada por parte de la Iglesia.

Todo ello no supone ignorar que la pedofilia está
presente en familias. Pienso que debería estudiarse una
posible relación entre pedofilia y una cierta mentalidad
puritana, como la católica, cuando ésta produce una
sexualidad “anulada” y “despreciada” en nombre de
una moral insana. Una sexualidad vivida infelizmente y
sin una serena conciencia corre el riesgo de buscar su
realización bajo formas violentas. Es significa vo que
la denuncia de la pedofilia ha salido a la luz en nuestro

empo gracias a la prensa y a la sociedad civil, y no
gracias a la Iglesia, que ha empezado a actuar contra ese
crimen con retraso y solo bajo la presión de la prensa y de
la opinión pública. Pienso que la conciencia social actual
de lucha contra la pedofilia ha sido posible gracias a una
nueva conciencia de la sexualidad surgida en empo
de la revolución sexual. La sociedad católica esconde y
con núa escondiendo el crimen de la pedofilia, protegida
por una mentalidad y una moral que es gma za la sexu-
alidad como un tabú. Esto se produce en muchos casos
a nivel personal en curas célibes. La Iglesia no puede
ignorar su obligación de estudiar posibles conexiones.
En otras palabras, hay que rechazar públicamente que
la pedofilia en el clero católico es la consecuencia de
“influjos del mundo actual secularizado”, la cual es una
tesis falsa y ridícula.

2. La segunda consideración se refiere a mi esper-
anza en la Iglesia, que no considero una ingenuidad.
Pienso que la Iglesia, en cada desarrollo histórico de la

humanidad, después de un largo rechazo inicial vuelve
al uso de la razón. Lo hemos visto en muchos casos en
el pasado, como en el del descubrimiento del sistema
solar o en el de la evolución, cuando finalmente, siempre
con un retraso irracional, fueron aceptados por la Iglesia.
Es posible que la decision polí ca de empezar a tratar
seriamente el desarrollo humano en el campo de la sexu-
alidad no vendrá del Papa Francisco. Él ya ha renunciado
a la reforma de la moral sexual y familiar católica actual,
que en muchos puntos contradice al conocimiento
cien fico, a la razón y a la experiencia humana. Pero,
observando el devenir de la historia, estoy convencido
de que en el futuro la Iglesia trasformará su actual
propaganda en temas de sexualidad, confrontándose con
las ciencias humanas. Esta es mi confianza en los seres
humanos, que son racionales, y que también forman la
Iglesia.

Le agradezco que con sus válidas consideraciones
me haya permi do detallar mi posición y reafirmar mi
esperanza. Obrigado e saludaçoes desde Barcelona.
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Dosímetro (2016-11-02 12:02)

Honestamente, não me lembro de ter do uma paixão
correspondida. Se ve, venham agora, neste momento,
mil cupidos enraivecidos dar-me flechadas.

Sou capaz, vagamente, de ter gostado de pessoas
que gostaram de mim, ao mesmo tempo, em sintonia.
Mas, como o dosímetro que mede o gostar não tem taras
confiáveis, ficamos sempre no que nos parece. Se calhar
às vezes gostei eu mais, outras vezes foram os outros
a sen r algo que eu não sen a. Noutras ocasiões, lá
no fundo, ninguém gostava de ninguém, naquilo a que
eu chamo uma bebedeira de amor, na qual o que custa
mesmo é a ressaca.
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Ontem, no supermercado, depois daqueles bips que
anunciam a voz de uma senhora operadora: “Filipa
Sarmento à caixa central… ó ó…”, interrupção. Retoma:
“Filipa Nascimento à caixa central”. Porra! Apelido
errado! Não há, contudo, consenso sobre se desta foi
de vez. Então, vem o terceiro chamado: “Filipa à caixa
central”. Repare-se que o importante da questão é que a
Filipa compareça. Mais de resto, quem raio fosse a Filipa
a aparecer, era lucro. A Filipa, uma espécie ao acaso, era
necessária. “E o que tem a ver a Filipa com esta história?”,
perguntam-me.

Tudo. A Filipa é a solução para todos os amores fal-
hados. É que parece que estamos mais preocupados em
que haja alguém, do que se esse alguém é realmente
válido. Por isso que andamos apinhados de relações que
não sabemos muito bem o que são, se vão ser. É que,
dizemos, nem queremos que sejam relações. Vão sendo,
sejam o que for. Vamos tendo. O tramado é que tudo
que inclua o verbo “ser” e “ter”, configura uma série de
questões morais, pelo menos, que convém respeitar.

Nem há, às vezes, tempo de avaliar a pessoa. Vê-se
na diagonal, e chuta-se para canto. Neste Mundo, é
assim. Não nos valem preciosismos. Só convém lembrar
que, se escolhemos entrar na vida de alguém, é impor-
tante dizer-lhe se es vermos de saída. Es lo uma sala de
pânico, em que temos que informar o compar mento, ao
tocar em determinados botões, de que já não queremos
mais estar ali. É só uma ajuda, quando se trata de acertar
dosagens de gostar.

Não há preciosismo no dosímetro do gostar. É tudo
a olho. “Ah, mas é assim que deve ser”. É, pois, se não
caírem na tentação de deixar cair açúcar demais, ou
se não se esquecerem na receita no forno (as relações
amorosas podem ser sempre comparadas com comida.
Resulta!). O problema maior, além das dosagens mal
medidas, é não deixar a “massa” levedar: demora, mas
faz toda a diferença.br>
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A história da ciência portuguesa é reconhecida com
Prémio (2016-11-02 16:36)

A história da ciência portuguesa é reconhecida com o
Prémio Fundação Mário Soares – Fundação EDP 2016.

Angela Salgueiro A tese de doutoramento “[1]Ciência
e Universidade na I República ”, da autoria de Ângela
Salgueiro foi o trabalho agraciado com o Prémio Fun-
dação Mário Soares – Fundação EDP 2016, promovido
pela Fundação Mário Soares desde 1988 e des nado
a “galardoar autores de dissertações académicas ou de
outros trabalhos de inves gação realizados no âmbito da
História de Portugal do século XX”.

[2]Ângela Salgueiro é inves gadora do [3]Ins tuto
de História Contemporânea da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa
desde 2007 e concluiu o seu doutoramento em Agosto
de 2015 nessa mesma faculdade, sob orientação de
[4]Maria Fernanda Rollo .

A tese defendida, e agora premiada, centra-se na
análise história da ins tucionalização da inves gação
cien fica na universidade imposta pela reforma do En-
sino Superior que se seguiu à implantação da I República.

A sua inves gação tem-se centrado no estudo da
história da ciência, dos transportes e das comunicações,
sobretudo no Portugal da I República. Em conjunto
com Maria Inês Queiroz, coordenou ainda o projecto
“[5]República das Crianças ”, desenvolvido no seio da
Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário
da República.
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O jurí do prémio, reunido a 4 de Outubro e composto
por Maria de Fá ma Nunes (Universidade de Évora; IHC),
Paula Borges Santos (IHC-FCSH/NOVA) e Francisco Bairrão
Ruivo (IHC-FCSH/NOVA) chegou a uma decisão unânime.
Deliberou ainda atribuir duas menções honrosas a Ana
Maria Bigo e Vieira (autora da tese “No ALEPH. Para
um olhar sobre o Serviço ACARTE da Fundação Calouste
Gulbenkian entre 1984 e 1989”) e a Luciana de Castro
Soutelo (autora da tese “A memória pública do passado
recente nas sociedades ibéricas. Revisionismo histórico e
combates pela memória em finais do século XX”).

Sobre o IHC:
O Ins tuto de História Contemporânea é uma unidade de
inves gação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa fundada em 1990.
Dedica-se ao estudo, formação e divulgação no âmbito
da História Contemporânea, em geral, e da História
Contemporânea de Portugal, em par cular.

Ins tuto de História Contemporânea

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://run.unl.pt/handle/10362/16284
2. http://www.ihc.fcsh.unl.pt/pt/ihc/investigadores/it
em/1092-assalgueiro
3. http://www.ihc.fcsh.unl.pt/
4. http://ihc.fcsh.unl.pt/pt/ihc/investigadores/item/1
067-maria-fernanda-rollo
5. http://criancas.centenariorepublica.pt/
6. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Corujas com Feira da Castanha e Seminário sobre
Tinta do Castanheiro (2016-11-02 16:43)

São dois dias de feira dedicados à Castanha e aos Produ-
tos da Terra. A Freguesia de Corujas recebe os visitantes
no fim-de-semana de 5 e 6 de novembro com um evento
de promoção agrícola, com a vidades recrea vas e
despor vas, muita animação, sem descurar a parte
cien fica.
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O seminário dedicado à “Gestão do Solo e Doença da
Tinta do Castanheiro”, vai realizar-se no sábado, às
15:00H, visando transmi r aos produtores de novos
conhecimentos e mais-valias que possibilitem uma
melhor e maior produção de castanha. No domingo é
também de não perder o percurso pedestre “Rota da
Castanha”, marcado por uma paisagem preenchida pelas
cores do outono e uma indispensável visita aos soutos
com apanha de castanhas.

Durante a feira decorre a exposição de máquinas
agrícolas, venda de produtos regionais, jogos tradicionais,
insufláveis e o concurso da castanha “Longal”.
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Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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Uma viagem pela música tradicional portuguesa
(2016-11-02 16:51)

O grupo de cantares regionais “Mar de Pedra” esteve
no passado sábado na Casa do Povo do Pinhão onde,
com o seu vasto reportório, levou o público presente a
uma enriquecedora viagem pelas sonoridades do nosso
país, com especial enfoque para a nossa região.

Uma viagem pela música tradicional portuguesa Este
grupo vila-realense, que nos úl mos anos tem con-
tribuído para a preservação e divulgação do património
musical popular português, conseguiu que todos quantos
assis ram ao seu concerto não resis ssem a cantarolar
algumas das músicas que fazem parte do nosso imag-
inário cole vo. Entre o público presente es veram
também alguns turistas que acompanharam o concerto
e tentaram cantar algumas das músicas dos “Mar de
Pedra”.
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No final do espetáculo, o presidente da Junta de Fregue-
sia do Pinhão, Albano Rodrigues, mostrou-se sa sfeito
com esta inicia va considerando ter sido um espetáculo
de grande qualidade e o mote perfeito para dar con-

nuidade a estas noites culturais.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alijó,
José Paredes, referiu ter sido com muito gosto que se
deslocou ao Pinhão, “esse pequeno pedaço de paraíso e
coração do alto Douro” para assis r a este concerto. Luís
Almeida, Presidente da Associação Vale d’Ouro notou
que não poderia ter sido encontrada melhor forma de
assinalar o final do tempo das vindimas. Es veram ainda
presentes Pedro Pimentel, deputado na Assembleia da
República, eleito pelo círculo de Vila Real e Orlando
Mourão em representação da Fundação INATEL.

Este concerto dos “Mar de Pedra” foi uma organiza-
ção conjunta da Associação Vale d’Ouro, da Fundação
INATEL e da Junta de Freguesia do Pinhão.
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ANEBE e Turismo de Portugal aliadas no serviço re-
sponsável de álcool (2016-11-03 15:14)

A ANEBE – Associação Nacional de Empresas de Bebidas
Espirituosas e o Turismo de Portugal renovaram a
parceria-programa “Servir bem, beber melhor”, que
assinala a colaboração entre as duas en dades para a
formação de profissionais de hotelaria e restauração no
serviço responsável de álcool.

ANEBE e Turismo de Portugal aliadas no serviço respon-
sável de álcool O projeto “Servir bem, beber melhor”
conta já um ano de existência e marca um salto qual-
ita vo na forma como os profissionais da hotelaria e
restauração servem bebidas álcool, aliando o saber
profissional ao dever pedagógico.

Para a ngir este obje vo, as duas en dades par ci-
param na criação de um Guia de Formador e um Guia
do Formando. Esta documentação serviu de base para
a formação de formadores, estudantes e profissionais
do setor. Os três cursos especializados abrangeram 705
alunos ao longo do úl mo ano lec vo.
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Para a ANEBE este projeto reveste-se de grande im-
portância por contribuir de forma decisiva para o
consumo moderado de álcool e consumos qualifica-
dos em momentos de lazer. Para Rui Pedro Duarte,
secretário-geral da Associação “Este projeto é um in-
strumento educa vo que permite aos profissionais da
hotelaria e da restauração um papel a vo para uma
maior informação ao consumidor de bebidas alcoólicas.”

Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal acredita
que “A qualificação dos recursos humanos representa
um desafio primordial para que Portugal se dis nga
pelo elevado nível dos serviços turís cos que presta e
pelo qualificado acolhimento que proporciona a todos
os que nos visitam. A formação das nossas Escolas
pretende, por isso, ser bastante abrangente e completa,
desenvolvendo não só as competências técnicas, como
também valências de caráter comportamental.”

Sobre as Escolas do Turismo de Portugal
A Rede Escolar do Turismo de Portugal é cons tuída por
12 escolas, de norte a sul do país, (Porto, Douro/Lamego,
Viana do Castelo, Coimbra, Oeste, Estoril, Lisboa, Por-
talegre, Setúbal, Vila Real de Santo António, Por mão e
Faro). Apostam na formação profissional, qualificando
e elevando as competências dos profissionais do sector.
As Escolas do Turismo de Portugal formam mais de 3.000
alunos por ano, preparando os jovens para o primeiro
emprego e simultaneamente qualificam os profissionais
do setor, com vista à melhoria da qualidade e pres gio
das profissões turís cas.
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O céu de Novembro de 2016 (2016-11-03 15:24)

O início deste mês de observações astronómicas é mar-
cado pela passagem da Lua junto a Saturno na noite de
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dia 2. Este planeta será visível durante boa parte do mês.
Igualmente ao anoitecer iremos encontrar os planetas
Vénus e Marte. Este ul mo astro será visitado pela Lua
no dia 6, véspera do quanto crescente.

Figura 1: Céu a Sul pelas 6 horas da madrugada de dia
12. São visíveis algumas das estrelas e constelações mais
brilhantes desta parte do céu, para além dos radiantes
das chuvas de meteoros das Táuridas e Leónidas e os
enxames estelares das Plêiades (o Sete-Estrelo) e do
Presépio (M44). Igualmente é apresentada a posição
da Lua em várias madrugadas, Por esta altura do ano
ocorre uma chuva de meteoros com dois máximos de
a vidade nos dias 5 e 12. Estas poeiras e pequenas
rochas provenientes do cometa Encke parecer-nos-ão
surgir da constelação de Touro, daí o seu nome: as
Táuridas. Trata-se de uma chuva de estrelas fraca, tendo
no máximo uma dúzia de meteoros por hora.
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A Lua Cheia dar-se-á no dia 14, apenas duas horas depois
de ter a ngido o seu perigeu (o ponto da sua orbita
mais próximo da Terra). Por este mo vo nessa noite a
Lua parecer-nos à ligeiramente maior do que é habitual
(pouco mais de 10 %). Esta autên ca superlua será a
maior dos úl mos 68 anos.

De notar que só a par r desta altura do mês é que
Mercúrio será visível, aparecendo ao início da noite. Na

noite de dia 15 iremos ver a Lua junto a Aldebarã, o olho
da constelação do Touro. Nesta constelação destaca-se
o aglomerado estelar das Plêiades ou o sete-estrelo.
Apesar de pra camente só 7 estrelas serem visíveis à
vista desarmada, este aglomerado tem centenas de
estrelas, as quais formaram-se juntas entre 75 a 150
milhões de anos atrás.

Figura 2: Céu a poente ao anoitecer de dia 23. Igual-
mente é apresentada a posição da Lua, Vénus, Marte e
Saturno no dia 3. Na noite de dia 17 para 18 espera-nos
segunda chuva de estrelas do mês: as Leónidas. O seu
nome deve-se a que estas poeiras e rochas associadas ao
cometa Tempel–Tu le parecerem surgir da constelação
do Leão. Infelizmente o facto de acontecer poucos dias
depois da Lua Cheia irá limitar o número de meteoros
que iremos observar, não superando as duas dezenas
mesmo em condições de observação ideais.
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Na noite de dia 19 a Lua irá passar junto ao aglomerado
estelar do Presépio o qual está situado na constelação
do Caranguejo. Este aglomerado de estelas com 600
milhões de anos também é chamado de Colmeia, sendo
o 44º objeto do catalogo de nebulosas e aglomerados
estelares de Messier, e daí ter a designação M44. Este
género de aglomerados estelares são bastante úteis no
estudo da vida das estrelas.

Dia 21 tem lugar o quarto minguante. Nessa madrugada
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iremos ver a Lua ao pé de Régulo, o coração da conste-
lação do Leão. Dos dias depois (na noite de dia 23) será
a maior aproximação entre Mercúrio e Saturno. Por esta
altura do mês Saturno deixará de ser visível, só voltando
a aparecer a meio de Dezembro.

Na madrugada de dia 25 a Lua estará próxima de
Júpiter, o qual nasce por estes dias cerca das três horas e
meia da madrugada. A seu turno, pelo meio-dia de dia
29 a Lua já se terá deslocado até bem perto da direção
do Sol dando origem à Lua Nova.

Boas observações!

Fernando J.G. Pinheiro (CITEUC)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Câmara Municipal compar cipa aquisição dos man-
uais escolares a alunos do 2º e 3º Ciclos e Ensino
Secundário (2016-11-03 15:35)

A Câmara Municipal compar cipa aquisição dos man-
uais escolares a alunos do 2º e 3º Ciclos e Ensino
Secundário. O apoio da autarquia de Macedo de
Cavaleiros abrange 61 famílias.
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A compar cipação cifra-se em 70 % do valor do recibo
referente à aquisição dos manuais escolares, na parte não
compar cipada pela Ação Social Escolar, aos agregados
inscritos no 1º e 2º escalão do Abono de Família.

O prazo de candidaturas para este apoio decorreu
entre 19 de agosto e 15 de setembro, tendo sido já no -
ficados os Encarregados de Educação para apresentação
do recibo de pagamento dos manuais.

A Câmara Municipal registou 64 candidaturas – 28
de 2º Ciclo, 28 de 3º Ciclo e 8 do Secundário – tendo
sido excluídas 3 por não serem residentes no con-
celho de Macedo de Cavaleiros ou não fazerem prova
da integração nos escalões do Abono de Família exigidos.

A compar cipação da Câmara Municipal faz-se me-
diante a entrega do recibo referente à aquisição dos
manuais escolares. Em diversos casos, o valor do apoio
da autarquia será superior ao concedido no âmbito da
Ação Social Escolar.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
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O caos no mundo (2016-11-04 08:21)

|Hélio Bernardo Lopes| A enorme maioria das pessoas
do mundo, mesmo os poli camente desinteressados
portugueses, de há muito se vêm dando conta de que o
mundo se está a degenerar e a caminhar para um caos
crescente.

Um caos que quase ninguém quer, mas que tarda em ser
parado por via de inicia vas polí cas fora de controlo e
de toda a lógica humanista.

GUTERRES EM CARTAGENNA DAS ÍNDIAS
Foi de tudo isto que António Guterres terá tratado na sua
intervenção na Cimeira Ibero-Americana de Cartagena
das Índias, embora, nos termos do no ciado, não tenha
deixado pistas a explorar pelos polí cos do mundo, que
convidou a que se mobilizassem com a finalidade de
parar e de inverter o caos que referiu e que se cons tui
numa pleníssima realidade.

Recordando Russell Ackoff, nós conhecemos as re-
spostas, todas as respostas, o que desconhecemos são as
questões. E assim acontece com o caos que tem vindo
a ser gerado, um pouco por todo o mundo. De facto, os
problemas estão bem à vista de todos. Infelizmente, a
generalidade das figuras públicas do mundo evita falar
das causas para se ter chegado a um ponto como o
apontado por António Guterres. Simplesmente, há um
dado que é certo: o modelo que vem sendo posto em
prá ca pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, em geral,
depois do fim do comunismo, é o que está na base do
desastre global que se materializa no caos referido por
Guterres. Será que este terá a coragem de falar claro?
Não creio.

AS CÓCORAS DOS POLÍTICOS PORTUGUESES
Os que já têm uma boa idade e que souberam, ou
viveram, o que foi a ação da oposição à polí ca de Salazar
durante a II Guerra Mundial, podem agora comparar
o modo completamente subserviente como os que
cri cavam aquele polí co se mostram hoje de cócoras
em face das bacoradas de Wolfgang Schäuble sobre a

vida interna de Portugal. Quase nem uma palavrinha.

Desta vez, logo me surgiu ao pensamento as palavras
do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa nos Estados
Unidos, quando entrevistado por um jornalista que o não
conhecia: há o hábito de não comentar os assuntos de
polí ca interna dos outros Estados. Pois, assim não pensa
o incendiário ministro alemão, que não deixa de zurzir
nos portugueses e na sua vontade polí ca sempre que,
em nome da Direita, pensa ser esse o melhor caminho.
Temos a democracia…

PORTUGAL PRIMEIRO
Ao mesmo tempo, e havendo que vender jornais, lá nos
vão surgindo inúteis no cias sobre Rui Rio e a sua suposta
intervenção polí ca. A verdade, como já nos habituou, é
que, depois, simplesmente nada.

Não é coisa nova em Rui Rio, e mostra uma faceta
muito portuguesa de estar na vida: só se concorre, ou
combate, com garan a prévia de não perder. A verdade,
como pude já escrever por vezes diversas, é que Pedro
Passos Coelho está de pedra e cal na liderança do PSD.
Mesmo com maus resultados eleitorais. O resto é
conversa.

A CAIXA, OBVIAMENTE
Desta vez, sem mais nada para propor que não seja o que
já haviam feito, PSD e CDS/PP lá se determinaram a fazer
andar a roda da Caixa Geral de Depósitos. E sem que seja
novidade, os par dos da Esquerda logo se determinaram
a ir na onda, tal como já haviam feito com o PEC IV, e que
trouxe aos portugueses o desastre social e humano que
se conheceu e sofreu. A verdade é que temos aí o velho
ditado popular digno de registo, de que não há uma sem
duas.

TRADIÇÃO E DESASTRE
É muito usual dizer-se que somos um país de doutores.
Desta vez, desconheço se houve engano ou não. A
verdade, porém, é que, não há ainda muito tempo,
foi possível escutar a Helena Sacadura Cabral que logo
ao início do seu casamento com Nuno Portas a este
exigiu que deixasse o cinema e fosse para arquitetura,
porque estar casada com o Senhor Nuno não estava
na sua mente. Até gente socialmente bem e com nível
intelectual pensa deste modo. E por isso não admira que,
mesmo não sendo legalmente exigível, o Senhor Doutor
seja tomado como de grande relevo. Tradições.
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O DIREITO AOS CUIDADOS DE SAÚDE
Todos acompanhámos os acontecimentos de Ponte de
Sor, que envolveram a agressão de dois jovens iraquianos
a um outro, mas nosso concidadão. O tema tem vindo
a percorrer o seu caminho, tendo-se no ciado que
o Embaixador do Iraque em Lisboa mandou pagar as
despesas hospitalares. Embora tal não seja essencial
para as conclusões de agora, creio que essas despesas
a ngiram os dezoito mil euros. Ora, esta realidade
deixou-me bastante preocupado, porque mostra que um
de nós, se por acaso for agredido por um assaltante em
plena rua e precisar dos cuidados do jovem Ruben, terá
de pagar o montante em causa, desde que o culpado não
seja encontrado.

De modo que pergunto: quem é que hoje tem aquele
montante para pagar a um hospital? E não é verdade
que o Serviço Nacional de Saúde tenderá a ser gratuito?
Portanto, o que tem a dizer-nos Adalberto Campos Fer-
nandes, que é o Ministro da Saúde? O que é feito, afinal,
do Estado Social, desde há tanto tão apoiado por quase
todos os portugueses? Cá está, temos a democracia.

SISTEMA BINÁRIO ABSOLUTO
Mesmo depois de tudo quanto tem podido ver-se ao
redor da Síria e do Iraque, bem como dos extraordinários
militares da coligação liderada pelos Estados Unidos,
ao invés da apregoada situação de Aleppo, com sírios
e russos, a verdade é que a propaganda an -russa e
pró-americana não para. Desta vez no cia-se que os
terroristas do Estado Islâmico estarão a usar um milhão
de iraquianos de Mossul como escudos humanos. Tal é,
pois, o número superior de mortos pelas tropas da coli-
gação liderada pelos Estados Unidos. Depois, os nossos
jornalistas dirão que tais mortes não foram operadas
pela tal coligação, mas ví mas da a tude dos homens do
Estado Islâmico.

Em contrapar da, todos os mortos de Aleppo são
sempre conseguidos pelas tropas de Assad e pelos aviões
da Força Aerospacial da Rússia. Um bolo par do ao meio.
Uma metade por via da ação da faca, a outra por não
lhe ter resis do. E o mundo con nua a girar, mesmo
com António Guterres à beira de chegar à liderança das
Nações Unidas.

MANCHA QUE ALASTRA
E assim prosseguem as históricas eleições presidenciais
norte-americanos. Mais e-mails surgiram agora, expos-
tos pelo diretor do FBI ao Congresso. De resto, Barack

Obama veio, de pronto, salientar que nada de mal se
pode apontar àquele alto funcionário.

Ao invés, o mesmo FBI deitou por terra a velha pan-
cada do perigo comunista, agora mudado para perigo
pu nista, e a cuja luz Donald Trump seria uma marioneta
de Vladimir Pu n. Isto, caro leitor, é que é a dita grande
democracia norte-americana... Percebe agora a razão
de sempre ter eu dito que Hillary Clinton é uma incom-
petente e uma excelente representante dos grandes
interesses dos Estados Unidos e do mundo? E já reparou
que as nossas televisões nem referiram que o líder da
Câmara dos Representantes apoia agora, explicitamente,
Donald Trump? É que temos a democracia.

BARRETE
Dentro da grande tradição norte-americana, espiões chi-
neses invadiram várias vezes as estruturas de segurança
nacional dos Estados Unidos, conseguindo ter acesso
aos planos secretos do Pentágono em caso de possível
conflito com Pequim. Gente amante da Paz e sempre
sem reservas mentais. Pode-se confiar nos americanos,
tal como Salazar pôde ver com os Açores e depois pela
conversa com George Ball...

O VOTO POPULAR
No entretanto, parece que, mesmo no Reino Unido, a
democracia que conduziu à vitória do BREXIT pode vir a
ser inver da. Tomando-se como certo que a democracia
é a manifestação da vontade popular, dar agora o pinote
neste domínio terá sempre de significar o fim da credi-
bilidade do método democrá co. Quase em defini vo.
E estou convicto de que, por este andar, acabarão por
tornar o voto obrigatório, a fim de tentar esconder o
mal-estar das populações. A democracia...

SUICÍDIO ASSISTIDO
Em Espanha, tal como já se esperava, os socialistas
democrá cos do PSOE lá se vergaram perante a Direita
de Mariano Rajoy. Precisamente o que se vem dando
por quase toda a parte do mundo, o que criou a terrível
situação de pensamento único neoliberal. A verdade
é que o mundo caminha para uma pobreza global e
para uma nova grande guerra. Como sempre, pelas
mãos de presidentes norte-americanos democratas. Um
verdadeiro suicídio assis do, este do PSOE em Espanha.
Uma realidade já com muitas décadas na Europa.

ESTRATÉGIA
Sem um mínimo de novidade, foi como se pôde ouvir
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ao Papa Francisco, no seu regresso recente a Roma, que
não acredita no fim da proibição da ordenação mulheres
pela Igreja Católica. Francisco, nesta sua viagem à Suécia,
foi recebido por uma mulher cardeal, líder da Igreja
Luterana Sueca.

Já no avião, Francisco suportou-se em João Paulo II,
que disse ter sido claro quando falou sobre este assunto:
as mulheres não poderão aceder ao sacerdócio na Igreja
Católica. Depois da homossexualidade – lembrar o
padre polaco recentemente entrevistado na RTP 3 – e da
manutenção do celibato, bem como do (dito) Banco do
Va cano, Francisco também mantém toda a ortodoxia
de João Paulo II e Bento XVI no acesso das mulheres ao
sacerdócio.

O que têm agora a dizer os progressistas que tanto
têm apoiado este Papa Francisco, apontado como mod-
ernista e reformador? A grande reforma de Francisco
foi simples: jogar com as aparências e usar da palavra
naquelas situações de todo em todo inconsequentes. O
que nos diria agora Mário Soares, depois do que se lhe
ouviu sobre João Paulo II e Bento XVI?

JOGAR AOS DADOS
Finalmente, as recentes palavras do chefe do MI5 sobre
a Rússia. Para lá da propaganda an -russa e an -Pu n,
pretende-se ajudar a criar o caldo psicológico propício
ao desencadear da guerra que os Estados Unidos de
Barack Obama – e de Hillary, se o mundo ver o azar
de vir a ser escolhida para Presidente dos Estados
Unidos – têm vindo a preparar contra a Rússia. Uma
realidade que já vem do tempo de Lytvinenko, depois con-

nuada com o derrube do avião malaio por gente de Kiev.

Temos a democracia, temos o regresso do religioso
à ribalta do poder mundial, mas a fome e a pobreza
crescem, ao mesmo tempo que se dão passos de gigante
no sen do de criar uma guerra mundial, na esperança
de que os católicos ortodoxos acabem por sucumbir aos
católicos de romanos, se sequência de uma imaginada
vitória ocidental. Dado certo, isso sim, é que o mundo
verá, finalmente e já sem comunismo, chegar a hora
do inverno nuclear, mas sem comunismo e (apregoada-
mente) com democracia e um católico romano à frente
das Nações Unidas. É caso para que gritemos: eu
quér’ápláudirr!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Miúdas giras, lingeries e anjos (2016-11-04 09:24)

|Tânia Rei| Tenho-me lembrado frequentemente de
um episódio constrangedor onde entra a minha fraca
figura, um espelho e uma miúda grega, de espantosos
olhos verdes.

Certa vez, fui eu comprar maquilhagem. E era lá
que trabalhava a fabulosa moça grega. Sem men r, uma
das mulheres mais bonitas que vi em toda a minha vida,
e que, ainda por cima, se sabia maquilhar muito bem (e
daí, quem sabe, o porquê de trabalhar, pois, numa loja
de produtos cosmé cos), o que a tornava ainda mais
perfeita.

Ora, como normal será, e porque era a única cliente
na loja no momento, fui abordada por uma voz sensu-
alona, com sotaque: “Precisa de ajuda?”. E a par r do
momento em que eu disse que sim, e em que aceitei
sentar-me num banquinho em frente a um espelho de
aumentar com muita luz ar ficial em volta, percebi que,
talvez, ver aquelas pestanas impecavelmente separadas
e curvadas, um sorriso perfeito e umas maçãs do rosto
que parecem fazer ginásio, de tão rijas, ali, ao pé da
minha cara, não me fosse assim tão necessário para
comprar a porcaria de uma base e um lápis delineador. E
dito isto, é humilhante sujeitar uma gaja normal a estes
espelhinhos com luz (que também os há nos provadores
de roupa), que fazem de cada imperfeição da pele uma
cratera lunar, mais ainda quando lhe põem uma rapariga
lindíssima para fazer contraste.

Tenho-me lembrado disto por causa das no cias
que têm brotado como cogumelos sobre o desfile anual
da Victoria’s Secret. Então não é que já escolheram as 54
modelos que vão usar as lingeries mais cobiçadas de todo
o mundo? E o Fantasy Bra, que, vesse-o eu, e vendia-o
às peças no mercado negro. Há, neste momento, homens
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e mulheres a suspirar. Pela roupa e pelo conteúdo.

Ao contrário do que possa parecer, gosto de lingerie e
das miúdas que a usam. Sei o nome de duas ou três, das
mais conhecidas. Mais do resto gosto é de ver o que têm
ves do, claro está. E se a miúda da loja de maquilhagem
não é modelo, devia ser. Voto nisso, mesmo roída de
inveja. br>
Às vezes, principalmente quando oiço conversas em
balneários femininos, e tendo plena noção de que,
estando acompanhada, o meu discurso iria soar de forma
muito semelhante, nem percebo o entusiasmo todo com
as mulheres. Não somos assim tão interessantes, vistas
daquele ângulo. Ou então, as modelos fogem a esse crivo
porque na boca só levam sorrisos, nada de palavreado,
e uma pessoa nem sabe como é o falar delas. É que até
isso con nua a ser Secret, sem hipótese de plágio, num
caminho para ser mais Victoria.

A verdade é que, com ou sem cintura de vespa, com ou
sem busto, com ou sem um cabelo brilhante e sedoso,
uma mulher confiante fica tão ou mais bonita do que
qualquer modelo esculpida pelo Criador. E toda a mulher
confiante pode usar uma lingerie sexy. E toda a mulher
pode juntar a essa lingerie um par de asas e pensamentos
pecaminosos.

Lá no fundo, o comum ser humano também pode
ser anjo. Porventura sem passarela e flashes endiabra-
dos. E, já que tanto se fala da igualdade de género, que
já um homem é nomeado para prémios criados para
dis nguir mulheres, quando é que começam a pôr pares
de asas a um autocarro cheio de rapazolas jeitosos, só
para sabermos que cuecas estão na moda? É que “anjo”
não tem sexo, dá para todos.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

O que é que condiciona as escolhas alimentares dos
seres vivos? (2016-11-04 11:16)

As moscas-da-fruta, quando privadas de certos nutri-
entes vitais, mudam as suas escolhas alimentares e
até a maneira como procuram comida. Uma equipa

de neurocien stas, liderada por inves gadores da
Fundação Champalimaud, em Lisboa, “dissecou” estes
comportamentos – um primeiro passo na iden ficação
dos mecanismos cerebrais responsáveis pelas alterações
de hábitos alimentares.

O que é que condiciona as escolhas alimentares dos
seres vivos? De pé frente a um buffet, alguns de nós
escolherão mais facilmente peixe grelhado com salada
e outros entrecosto com batatas fritas. As escolhas
individuais variam imenso – e quando elas são pouco
saudáveis, a sua repe ção pode ter consequências graves
para o organismo.

O que é que condiciona as escolhas alimentares dos
seres vivos? Mais especificamente, será que a falta de
certos nutrientes altera o comportamento, influenciando
assim as escolhas alimentares seguintes? Foi esta a per-
gunta a que Carlos Ribeiro e Verónica Corrales-Carvajal,
da Fundação Champalimaud em Lisboa, juntamente com
Aldo Faisal, do Imperial College de Londres, quiseram
responder. As suas conclusões acabam de ser publicadas
na revista eLife.
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Já se sabia que muitos organismos, incluindo os seres
humanos, são capazes de escolher (sem disso terem con-
sciência) os alimentos em função dos nutrientes de que
precisam. Este aspeto comportamental tem sido muito
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estudado na pequena mosca-da-fruta, mas de modo
superficial, segundo Carlos Ribeiro, que liderou o novo
estudo. “Sabíamos que quando uma mosca-da-fruta tem
uma dieta desprovida de aminoácidos [os cons tuintes
das proteínas], ela vai comer mais proteínas”, explica o
cien sta.

Mas agora, graças a uma técnica de visualização com-
putadorizada extremamente minuciosa, desenvolvida
pela co-autora Verónica Corrales-Carvajal, foi possível
“dissecar” de forma muito fina esse comportamento.

Essencialmente, cada mosca nha à sua disposição
dois pos de comida – açúcar (sem proteínas) e levedura
(rica em proteínas). Estes alimentos encontravam-se
distribuídos em várias pequenas áreas do “tabuleiro”.
Os movimentos da mosca eram observados por uma
câmara de vídeo durante duas horas, para depois serem
analisados ao mais ínfimo detalhe.

"O maior desafio técnico foi extrair a informação es-
condida nos dados”, explica Verónica Corrales-Carvajal.
“Estávamos em território inexplorado. Não havia maneira
certa ou errada de extrair o significado a par r do com-
portamento dos animais: tudo o que nhamos era uma
sequência de imagens com a posição da mosca ao longo
do tempo. Tivemos que criar algoritmos para visualizar
estes dados de maneiras diferentes, para responder a
perguntas específicas sobre o que as moscas faziam
exatamente em relação aos nutrientes à disposição e em
diferentes escalas de tempo. Passámos muito tempo
a olhar para os dados em bruto, permi ndo que os
nossos próprios cérebros encontrassem neles padrões
interessantes."

Os cien stas puderam assim comparar o comporta-
mento de moscas que, à par da, se encontravam em
diferentes “estados internos” nutricionais: umas nham
uma dieta sem aminoácidos, outras uma dieta mais ou
menos pobre em aminoácidos e outras ainda uma dieta
equilibrada em aminoácidos. E descobriram assim que o
estado nutricional condicionava o padrão de comporta-
mento das moscas face aos alimentos propostos.

Um dos resultados “mais interessantes”, diz Carlos
Ribeiro, é que a falta de aminoácidos na dieta torna as
moscas “mais conservadoras, menos propensas a correr
riscos”. Assim, as moscas com suficientes aminoácidos
na sua dieta mostraram-se mais inclinadas a explorar
outras áreas do “tabuleiro” à procura de outras zonas

com alimentos – enquanto as moscas que nham sido
privadas de aminoácidos só comiam levedura e, mesmo
quando decidiam explorar em seu redor, voltavam
repe damente ao mesmo sí o, onde já sabiam que
encontrariam o alimento de que precisavam.
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“Esta alteração dos comportamentos de risco devido
à dieta pode ter consequências profundas, influindo
sobre comportamentos de exploração não relacionados
com a procura de alimentos”, salienta Carlos Ribeiro.
“O fenómeno poderá ser geral e acontecer noutros
contextos,” acrescenta. Os autores constataram contudo
que, salvo nos casos em que a privação de aminoácidos
era total (aí, a maioria das moscas comportavam-se de
forma semelhante), a avidez pela levedura apresentava
“uma imensa variabilidade” entre os insetos – que ia do
desinteresse total a uma grande apetência pelo alimento.

Esta observação levou à próxima pergunta: será esta
variabilidade aleatória ou, pelo contrário, será que cada
inseto reage de forma personalizada, “idiossincrá ca”?
A se confirmar a segunda opção, poderá significar que
a diversidade de reações reflete a diversidade de carac-
terís cas individuais das moscas, sejam elas fisiológicas
(metabolismo), rela vas ao microbioma (intes nais) ou
cerebrais.

Tal como as moscas, os seres humanos também
reagem de forma muito diversa a um mesmo alimento:
“há pessoas que vêm os seus níveis de glucose disparar
quando comem uma banana e outras cujos níveis de
glucose diminuem”, faz notar Carlos Ribeiro.

As diferenças vão mesmo até ponto de alguns de
nós poderem empanturrar-se impunemente enquanto
outros parecem ganhar peso só de olhar para a comida.
Daí que, se se conseguir desemaranhar esta questão,
talvez seja um dia possível lidar melhor com doenças
humanas como a obesidade ou a diabetes.

[3]Link para o ar go original

Fundação Champalimaud
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Intermarché de Vila Flor oferece equipamentos
de proteção individual aos Bombeiros locais
(2016-11-04 11:50)

A campanha de responsabilidade social do Grupo Os
Mosqueteiros, que detém em Portugal as insígnias
Intermarché, Bricomarché e Roady, conseguiu angariar
este ano 500 equipamentos de proteção individual de
combate a incêndios florestais que estão agora a ser
distribuídos a 100 corporações de bombeiros voluntários
a nível nacional.

Intermarché de Vila Flor oferece equipamentos de
proteção individual aos Bombeiros locais Dia 1 de
novembro, foram os Bombeiros de Vila Flor a receber os
5 equipamentos, sendo cada um cons tuído por bota
florestal, luvas, cógula, fato de proteção florestal (Calças
e Dólman), capacete e sweatshirt.
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Em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o
Grupo desenvolveu um livro infan l “As Profissões de
um Bombeiros” com o obje vo de sensibilizar e envolver
os mais novos na causa dos bombeiros e em simultâneo
angariar fundos para a compra de equipamentos de
proteção individual de combate a incêndios florestais. Se-
gundo o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses,
“a renovação destes equipamentos é fundamental para a
segurança dos nossos Bombeiros”.

O livro “As Profissões de um Bombeiro esteve à venda nas
306 lojas do Grupo Os Mosqueteiros entre 25 de Julho
e 31 de Agosto. A campanha solidária contou este ano
com o apoio de Manuel Luís Goucha e Isabel Silva que,
enquanto embaixadores, contribuíram para a divulgação
do livro.

Durante a entrega dos equipamentos Luís Ribeiro,
dono da loja de Vila Flor fez questão de sublinhar que
“esta é uma inicia va que nos enche a todos de orgulho.
Num ano em que o país foi par cularmente massacrado
pelos incêndios florestais, com a venda do livro infan l
“As profissões de um Bombeiro” conseguimos mostrar
aos mais novos a importância que estes profissionais têm
na comunidade e simultaneamente angariar os fundos
necessários para melhorar a segurança dos bombeiros
portugueses.”
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Mogadouro aposta no cogumelo (2016-11-04 12:09)

Entre os dias 11 a 13 de novembro de 2016 realiza-se
em Mogadouro o XVIII Encontro Micológico Transmon-
tano. Também decorrem nessas datas, a 8.ª Semana
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Gastronómica de Micologia e a 1.ª Feira de outono com
Cogumelos e Produtos Regionais.

Mogadouro aposta no cogumelo Há muitos anos que
o nome de Mogadouro está profundamente ligado à
micologia. Seja pela excelência dos cogumelos silvestres,
pela produção de cogumelos de cultura ou até pelo
encontro micológico que há vários anos se realiza no
concelho. Mogadouro é já considerado a capital do
cogumelo.
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Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
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A 1.ª Feira de outono com Cogumelos e Produtos Re-
gionais é a grande novidade deste ano, abrindo assim
espaço para que todos possam par cipar no Encontro
Micológico. A Feira funcionará numa tenda no Parque
da Vila, em frente aos Bombeiros Voluntários de Mo-
gadouro, e a organização espera cerca de duas dezenas
de expositores. O vinho, o queijo, o azeite, o pão e claro,
os cogumelos silvestres e de cultura, terão espaço nesta
feira que pretende divulgar aquilo que o concelho de
Mogadouro tem de melhor.

Do programa faz ainda parte a já habitual saída de
campo para apanha de cogumelos, mas também uma
prova de vinho e de azeite, a decorrer sábado, 12 de
novembro, pelas 18 horas, no espaço da feira.

Este evento é uma organização da Associação “A

Pantorra” em parceria com a Câmara Municipal de
Mogadouro e a Associação Comercial Industrial e de
Serviços de Mogadouro.

[2]Documentação para inscrição

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6MWE3YzgyZmRlNGI4YjY0Mg

1115

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6MWE3YzgyZmRlNGI4YjY0Mg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6MWE3YzgyZmRlNGI4YjY0Mg
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6MWE3YzgyZmRlNGI4YjY0Mg


Festa da Montanha homenageia as mulheres Trans-
montanas (2016-11-04 12:40)

Regressa a Sambade, Alfândega da Fé, a 5 e 6 de
novembro mais uma edição da Festa da Montanha.

Sambade A inicia va que celebra as especificidades das
zonas montanhosas do concelho, valorizando os traços
iden fica vos destes territórios, vai homenagear, este
ano, as mulheres do mundo rural transmontano com a
abertura da Exposição Fotográfica “ Sou transmontana,
sou mulher: retratos”.

A mostra abre portas no Centro de Interpretação do
Território, em Sambade, a 5 de novembro. Da autoria de
Lucía Burbano, fotojornalista catalã, com a colaboração
da antropóloga Teresa Novais “Sou Transmontana, sou
mulher: retratos” “Pretende (…) dar rosto e voz a estas
mulheres que vivem, trabalham e constroem o mundo
(rural), através das suas imagens e das suas palavras.”
Resultado de um trabalho de campo que durou cerca de
5 meses assume-se como uma forma de homenagear,
valorizar e preservar o papel destas mulheres na con-
strução do mundo rural. Este é também o obje vo do
espaço onde vai estar patente esta exposição.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O Centro de Interpretação do Território é lugar para
valorização, preservação da iden dade local. É peça
central para conhecer e descobrir o concelho e no
próximo fim-de-semana associa-se à Festa que celebra a

montanha, as suas gentes, os seus produtos e tradições.
É assim a Festa da Montanha, um espaço de celebração
e convívio onde não vão faltar os produtos desta zona
como as castanhas, o mel ou cogumelos.

Pelo espaço de venda e degustação vão também
passar as tradições locais. O grupo de Teatro local
Tafé, em conjunto com a Filandorra-Teatro do Nordeste,
apresenta “Histórias de Gentes Simples”. Trata-se duma
drama zação baseada nos contos do livro, com o mesmo

tulo, recentemente editado pela autarquia e cuja autora
é residente e natural de Sambade.

Numa zona reconhecida pelas potencialidades cinegé -
cas não vai faltar a tradicional montaria ao javali que
se realiza no sábado, 5 de novembro. O castanheiro
e castanha, importante fonte de rendimento para os
locais, vai se alvo de atenção especial com a realização do
Seminário “A Gestão do Solo e a Tinta do Castanheiro”.

Sónia Lavrador
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Como é que o cérebro sabe para onde nos movimen-
tamos (2016-11-07 09:25)

Quando rodamos a cabeça para um lado, o campo
visual “roda” para o lado oposto. Quando andamos
de comboio, a paisagem desfila pela nossa janela.
No entanto, temos a ín ma convicção de que somos
nós que nos estamos a deslocar, enquanto o mundo
permanece no seu sí o. Como é que o cérebro faz para
não ser enganado pelas aparências?

Uma equipa de neurocien stas da Fundação Champali-
maud, em Lisboa, descobriu, no cérebro da mosca-da-
fruta, um circuito neural que cria uma representação
interna fiável da direção e velocidade de locomoção
do inseto, permi ndo-lhe assim perceber para onde
vai a cada momento. Os seus resultados, que também
poderão ser válidos para outros animais, incluindo os
seres humanos, foram publicados na revista Nature
Neuroscience.

De facto, esta perceção dos nossos movimentos como
sendo nossos é-nos tão natural, está tão enraizada no

nosso subconsciente, que acabamos por subes mar a
complexidade – e a fragilidade – dos mecanismos biológi-
cos que a sustentam. Mas quando a perdemos, como
acontece em certas doenças mentais ou na sequência de
uma lesão cerebral, perdemos a capacidade de interagir
com o mundo, diz a inves gadora argen na Eugenia
Chiappe. “O sen do preciso do movimento é uma parte
importante do nosso sen do de nós próprios. Não há
experiência sensorial sem movimento”, salienta.

PUB
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[1]Consulte a tabela de preços

Eugenia Chiappe, que liderou o novo estudo, quer
justamente perceber como o cérebro faz para dis nguir
as deslocações aparentes dos objetos que vemos à nossa
volta quando nos movemos – e que são obviamente
geradas pelas nossas próprias movimentações – daquelas
que são fisicamente reais, isto é, em que são os objetos à
nossa volta que se deslocam (como num tremor de terra,
para dar um exemplo extremo).

A equipa estudou um po especial de neurónios da
mosca-da-fruta: as células HS (horizontal system cells),
situadas numa zona do cérebro visual da mosca chamado
“placa lobular”. “Sabemos que as células HS fazem parte
de um sistema de monitorização que diz ao cérebro
da mosca que foi ela que se moveu”, explica Eugenia
Chiappe.

Este po de células, ditas de “processamento do fluxo
óp co”, também existem no cérebro dos primatas. E, ao
que tudo indica, no caso dos primatas, são neurónios
que recebem não só informação visual rela va aos
movimentos oculares e da cabeça, como também não
visual. Portanto, seria de esperar que estes neurónios
também recebam informação não visual rela va aos seus
movimentos de locomoção.

“Até aqui, isto não nha sido provado”, diz Eugenia
Chiappe, “porque era muito di cil criar ar ficialmente
num macaco a ilusão de que está a andar.” Pelo con-
trário, com a mosca-da-fruta, é muito mais fácil realizar
experiências de locomoção: basta colocar a mosca em
cima de uma bolinha suspensa no ar que roda quando a
mosca anda e, ao mesmo tempo, registar diretamente a
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a vidade das suas células HS.

Para confirmar a contribuição de sinais não visuais
à a vidade das células HS da mosca, os cien stas apa-
garam simplesmente as luzes. “O que nós mostrámos
agora na mosca-da-fruta é que, mesmo no escuro, as
células HS con nuam a monitorizar os movimentos cor-
porais através de sinais não visuais”, diz Eugenia Chiappe.

Neste estudo, conseguiram ainda perceber que estes
neurónios integram os sinais visuais e não visuais quando
se acendem novamente as luzes, ou seja quando os
dois pos de sinais coexistem. Será que isto serve para
melhorar a precisão da perceção que a mosca tem dos
seus movimentos?

A resposta foi afirma va. “Mostrámos que, quando
a mosca vê, os dois pos de sinais cooperam”, diz
Eugenia Chiappe. Mais precisamente, essa cooperação
traduz-se num aumento da a vidade das células HS na
direção da marcha, enquanto que, noutras direções,
a sua a vidade diminui. Por outras palavras, graças a
esta combinação de sinais, as células HS monitorizam e
controlam o rumo da mosca.

Para confirmar essa cooperação visual-não visual,
os autores realizaram uma terceira experiência, em
que o mundo exterior “reagia” de forma totalmente
an -natural: quando a mosca virava para um lado, o
campo visual “rodava” agora para o mesmo lado!

Neste caso, as células HS perderam totalmente o
norte, por assim dizer: “a sele vidade direcional das
células HS diminuiu e as células HS tornaram-se inca-
pazes de diferenciar as direções para dizer ao cérebro da
mosca para que lado a mosca estava a virar”, diz Eugenia
Chiappe.

Isto obriga a rever, segundo a cien sta, a visão clás-
sica da função das células HS. Até aqui, pensava-se que
serviam para controlar a trajetória do voo da mosca. Mas
uma coisa restava por explicar: quando uma mosca está a
voar a grande velocidade, o movimento dos objetos mais
longínquos aparenta ser mais lento do que o dos objetos
próximos. Como é que a mosca faz então para ter uma
ideia precisa da sua própria velocidade – indispensável,
em par cular, para calcular corretamente a distância
até ao sí o onde quer pousar e fazer uma aterragem
controlada?
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Entra aqui em cena uma outra descoberta, feita pelos
cien stas durante as experiências realizadas no escuro:
o facto da a vidade das células HS se ter revelado
fortemente correlacionada com a velocidade do corpo
da mosca, tanto quando anda em linha recta como
quando muda de direção. Isso significa, segundo Eugenia
Chiappe, que “é a par r da a vidade das células HS que
o cérebro da mosca calcula a sua verdadeira velocidade

sica, linear e angular”. Por outras palavras, “a combi-
nação dos sinais visuais e não visuais permite calibrar
a informação visual, representando mais fielmente a
velocidade da mosca”.

Para Eugenia Chiappe, e com base nos resultados
ob dos, as células HS são excelentes candidatos a dete-
tores de movimentos próprios que permitem ao cérebro
da mosca saber, a cada instante, para onde é que esta vai
e controlar o seu rumo.

“O próximo passo desta inves gação será saber quais
são os sinais não visuais envolvidos”. Estes poderão
incluir, em par cular, o chamado “sexto-sen do”, ou
propriocepção, que nos permite conhecer, a cada in-
stante, a posição no espaço das diversas partes do nosso
corpo. “Além disso, também queremos perceber como
estes sinais se combinam para fornecer a informação
per nente ao cérebro”, diz Eugenia Chiappe.

“É importante perceber como os processos motores
e visuais interagem com a perceção dos nossos próprios
movimentos, porque essa coordenação está na base
de muitas das nossas a vidades do dia-a-dia, nomeada-
mente cogni vas”, conclui.

[3]Link para o ar go original

Fundação Champalimaud

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
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"Praxe Solidária" recolha de alimentos não
perecíveis pelos estudantes da Escola Superior
Agrária do IPB (2016-11-07 09:38)

A Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária,
numa conjugação de esforços dos seus Alunos, vai
realizar uma recolha de alimentos não perecíveis, no dia
8 de Novembro, das 18h as 21h pela Cidade de Bragança.
A inicia va vai processar-se nos hipermercados Pingo
Doce, Intermaché, Delícias e Mini-Preço.

"Praxe Solidária" recolha de alimentos não perecíveis pe-
los estudantes da Estudantes da Escola Superior Agrária
do IPB "A presente ideia despontou de uma reflexão
entre alunos, que se predispuseram a desenvolver tarefas
com o fim úl mo, de incrementar acções no sen do de
prestar um serviço para além de cívico, acima de tudo
humanitário", refere fonte da Associação de Estudantes
da Escola Superior Agrária do Ins tuto Politécnico de
Bragança, que teve a inicia va de organizar esta recolha
com os novos estudantes que chegaram ao IPB para
estudar ciência agrárias.
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A Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária
do Ins tuto Politécnico de Bragança, já desenvolveu
acções semelhantes em anos anteriores. Estas acções
foram pautadas por um enorme êxito e cons tuíram
um alicerce do qual a Associação de Estudantes mostra
orgulho e que pretende perpetuar.

"Este po de inicia va fundamenta-se na crescente
necessidade de inter-ajuda. Com este simples e singelo
gesto tenta a Associação de Estudante e os Alunos da
Escola Superior Agrária, contribuir um pouco para a
ajuda e melhoria das condições de vida do próximo". A
“Recolha de Alimentos Não Perecíveis” começa amanhã
e já está protocolado com diversas ins tuições human-
itárias e sociais de Bragança a atribuição dos géneros
recolhidos.Os benificiários deverão ser o Centro Social
de S. Pedro de Sarracenos, a Associação Entre Famílias, a
“Reaprender a Viver” e o Centro Social e Paroquial de São
Roque de Salsas.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Laure Briard e Michelle Blades em Trás-os-Montes
(2016-11-07 09:54)
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Laure Briard “A French Pop de Laure Briard e o exper-
imentalismo tropical da Panamense Michelle Blades,
ar stas da editora Parisiense Midnight Special Records,
visitam Trás-os-Montes para dois concertos em Vila Real
e Bragança respe vamente.

Os espetáculos têm lugar já amanhã e Quarta-feira
no Club de Vila Real e no Museu do Abade de Baçal com
um custo de 5€ para ambos”.

Michelle Blade Laure Briard é de Toulouse, dona de uma
pop abafada e barroca que lembra o espirito brilhante
dos anos setenta, em algum lugar entre Françoise Hardy,
Nick Drake e Lae ta Sadier.

Michelle Blades vem da Cidade do Panamá, musica
densa, que lembra o auge do Rock ousado e livre, CSS,
Breeders, The Slits ou Sleater-Kinney em confronto
com o grunge de Sea le e transformado numa floresta
subtropical.

Terça-feira, dia 8 de novembro às 22:30
CLUB de Vila Real
Av. Carvalho Araújo, 5000 Vila Real, Vila Real, Portugal
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Quarta-feira, dia 9 de novembro às 22:30
Museu do Abade de Baçal
Rua Abílio Beça, n.º 27, 5300-011 Bragança

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Entrevistas inúteis (2016-11-08 08:54)

|Hélio Bernardo Lopes| Num certo sen do, caiu como
uma bomba, no seio da sociedade portuguesa, a recente
Operação Zeus, ao redor das despesas operadas por
messes diversas da Força Aérea Portuguesa.

Sendo que a generalidade dos portugueses evita
pronunciar-se publicamente sobre casos deste po,
mesmo de outros, a verdade é que, logo na noite desse
dia e no imediato não faltaram opiniões e supostos
conhecimentos deste po de casos por parte de quem
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defendeu as an gas províncias ultramarinas, durante o
tempo da II República.

Ora, na noite de ontem, pelas onze horas, a RTP 3
passou o programa de Sandra Felgueiras, SEXTA ÀS ONZE,
e em que es veram presentes diversos convidados.
Simplesmente, o programa foi completamente inú l,
porque qualquer um de nós percebe facilmente que se
algum dos convidados vesse desde sempre ouvido falar
de coisas deste po, até em ramos militares dis ntos e
em tempos e lugares diversos, nunca ali iria dizer isso
mesmo. Até porque, no mínimo, nem dispunha de provas
de ter ouvido falar de tais casos.

Um caso houve, porém, que de pronto me assaltou
o pensamento: o dos designados dinheiros militares
do Ultramar, que Adelino Amaro da Costa, certamente
com o conhecimento do Primeiro-Ministro, andava
a averiguar. A verdade é que teve lugar o atentado
de Camarate, Sá Carneiro e Amaro da Costa foram
assassinados, mas nunca os tais dinheiros militares do
Ultramar se viram esclarecidos. As autoridades militares
simplesmente a raram o tema para quem o quisesse
deslindar, sendo que ninguém o quis fazer.

Acontece que este caso da Operação Zeus é pra ca-
mente inédito, mas nas suas dimensões atuais, porque
no tempo da defesa do Ultramar Português veram lugar,
no mínimo, dois casos, um deles posteriormente tratado
por via de uma alcunha. A Revolução de 25 de Abril
acabou por criar condições para que tudo acabasse por
ter um fim legal.

Embora de natureza totalmente dis nta, os casos
dos massacres de Wiriamu, de Batepá e de macaenses,
nunca foram tratados como crimes de guerra. E ninguém
se preocupou com isso. De resto, a literatura sobre o
caso de Wiriamu é até mui ssimo limitada, com a dos
outros dois casos quase inexistente. Se há domínios onde
a minha regra do não viu, não ouviu, não sabe, não pensa,
obedece está presente, esses domínios são o militar, o
das magistraturas, o das secretas, o das polícias, o das
estruturas religiosas e o da banca. Entre outros. Nem
são necessários acordos, mesmo que meramente tácitos,
porque a natureza das estruturas e o modo português de
estar na vida encarrega-se de fazer funcionar as coisas.

Por tudo isto, programas como o SEXTA ÀS ONZE
têm uma u lidade quase nula. Será preferível que se
opere um mínimo de jornalismo de inves gação, ou se

tratem problemas potenciais, mas na base da discussão
de modelos de limitação preven va à prá ca de situações
como a ora surgida. Desde logo, uma rotação rápida de
quem decide nos domínios em causa. Depois, operar
auditorias anuais, simples, por parte de en dades que
também vão mudando, sendo os resultados enviados
à Autoridade Tributária e ao Ministério Público, para
mera apreciação. Por fim, um levantamento capaz
das empresas fornecedoras dos bens adquiridos pelas
estruturas compradoras. E convém nunca esquecer a
célebre ópera de Rossini: A OCASIÃO FAZ O LADRÃO.
Tudo o mais é simples conversa.
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Mestres da ilusão (2016-11-08 08:59)

|Tânia Rei| Há uns dias ouvi na rádio um programa com
o Luís de Matos. Parece que tem um livro, onde conta
histórias sobre magia. Vêm lá muitos truques, e muitas
curiosidades.

Por exemplo, durante a II Guerra Mundial, um destes
ardis ajudou os Aliados, ao iludir o inimigo quanto à
localização de uma cidade. Os alemães acabaram por
bombardear um local ermo, que acreditavam estar cheio
de pessoas, só que não estava.

Estou a reproduzir esta estória de memória, assim,
sem grandes pormenores, mas acho que não lhe ra
mérito absolutamente nenhum. É incrível.

Quando penso em mágicos, pinto sempre uma figura com
uma capa preta, de forro azul-escuro, tudo ace nado,
muito brilhante. Uma varinha, não ao es lo Harry Po er,
mas daquelas pretas, que parecem uma caneta de
feltro, com as pontas brancas (e na escola brincávamos
assim. Púnhamos duas tampinhas nas extremidades,
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uma roubada a outra caneta, e apontávamos à cara dos
colegas, com um tom ameaçador). Tem que ter uma
cartola, para sacar coelhos, cartas e flores de plás co. E,
claro, tem que ves r um fato, es lo empregado de mesa,
com laçarote e tudo.

Nunca acreditei, mesmo quando era miúda, que
aquilo fosse verdade. É claro que nha que haver ali
um engano qualquer, uma traição ao olho. É ilusão, não
magia, afinal de contas.

É que são coisas bem diferentes. A magia não tem
um tom pejora vo. É algo pipilante. A ilusão, tem.
Porque fica ali colado o conceito de enganar, de passar a
perna. E quem gosta de se sen r enganado? Ninguém.
Nunca levei nenhuma facada, mas acho que a sensação é
mesmo essa, sen r aço a cortar não a nossa carne, mas
a nossa integridade. A carne sara, mesmo com marca.
Quanto ao resto, não posso garan r.

Nos espectáculos, o ilusionista engana-nos por nossa
vontade. Estamos predispostos a que nos mintam, e
ali ficamos, deliciados por estarmos a ser ludibriados,
enquanto argolas de metal se entrelaçam, enquanto
serpen nas saem a jorro de gargantas, pombas voam,
claramente atordoadas, e amigos nossos ficam sem
relógios e com cordas firmes amarradas aos pulsos.

O problema é quando damos com Houdinis da vida
real. Não têm capas, chapéus largos, nem sapatos
engraxados. Não têm varinhas mágicas. Mas têm como
hobby chamar alguém da assistência forçada, que por ali
passa, incauto. Depois, como nos desenhos animados,
olham para as entranhas da pessoa, emitem ondas
vermelhas através dos globos oculares, e fingem ser o
que não são. Como em qualquer truque, ficamos sem
saber o que está a acontecer. Ó, Deus meu, é magia! Da
verdadeira!

Depois, alguém estala os dedos, e a performance
termina. Era apenas uma ilusão.

Ficamos sozinhos, no centro de uma pista de circo,
sem sabermos muito bem o que fomos para ali fazer
nem para onde ir. Não há uma bela assistente, com um
ves do de noite justo, a apontar a saída! Que disparate,
mas… É magia. Foi magia. Era o Houdini, caramba!

Não era nada o Houdini. Era só um charlatão, a
vender a banha da cobra. E, diz o povo, a men ra tem

perna curta, e ninguém pode fingir ser o Grande Houdini
quando, na verdade, não tem mais do que um truquezeco
de cartas para nos mostrar, sem ases na manga para
puxar.
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A omnipresente verdade (2016-11-08 09:20)

|Hélio Bernardo Lopes| Tendo já perdido o interesse pe-
los comentários das nossas televisões, onde Hillary era
sempre a excelente e Trump o péssimo, determinei-me
a iniciar o meu sono um pouco antes da uma hora da
madrugada. As obras que estão a ter lugar no andar
sob o meu acabaram por levar-me a tomar consciência
de que o dia havia já nascido.

E foi aí que me recordei dos resultados eleitorais
nos Estados Unidos. Tendo ligado o rádio, em plena
cozinha, eis que de pronto ouvi: …com esta vitória de
Donald Trump. Ou seja, Donald Trump havia vencido
as eleições para o Presidente dos Estados Unidos da
América. Bom, não fiquei feliz nem infeliz, mas sorri com
gosto.

Não se pode compreender este resultado sem ter
em conta o estado atual do mundo, comparando-o com
o recebido por Barack Obama ao tempo da sua primeira
eleição. E o que essa comparação mostra é um abismo
perigoso e deveras nega vo. Incluindo para uma enorme
parte de norte-americanos. Vejamos alguns aspetos que
envolveram este acontecimento.

Em primeiro lugar, Donald Trump nha razão: se
perdesse, é porque teria do lugar uma fraude. Uma
frase tão cri cada pelos jornalistas e analistas do sistema
mundial de grandes interesses, que hoje se pavoneiam
pelas televisões, mas que foi proferida com a consciência
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da grande revolta larvar no seio da sociedade norte-
americana, onde a chegada de Obama ao poder fez valer,
nos Estados Unidos e no mundo, a regra do vale-tudo.

Em segundo lugar, esta vitória surge num tempo de
desagregação interna do Par do Republicano e de
diluição moral do Par do Democrata. Realidades que se
devem, precisamente, à triunfante prá ca neoliberal e
globalizante, que se teria sempre de suportar na regra
hoje pra cada, a do vale-tudo.

Em terceiro lugar, Hillary Clinton estava longe de
ser alguém bem aceite pela maior parte dos norte-
americanos, que nela viam, corretamente, uma excelsa
representante do tal sistema de grandes interesses que
foi sempre pondo em causa Donald Trump, ao ponto
de se ter percebido a existência de uma inibição na
capacidade de se poder manifestar a seu favor.

Em quarto lugar, o nefandíssimo papel da grande
comunicação social, desde a norte-americana à europeia.
E também a completa men ra das sondagens, que
também nós já pudemos viver em situações diversas.
Que o diga o CDS/PP. Lia-se um jornal, acompanhava-se
um debate televisivo, e lá nos surgia uma marca obje va
da propaganda do sistema mundial de interesses que nos
conduziu à beira de um novo conflito mundial: Hillary, a
maravilha; Trump, o Diabo.

Tal como pude escrever em texto meu anterior, Donald
Trump nha razão nas crí cas que fez ao sistema que
era usado contra si, de que eram peças fundamentais
os grandes meios de comunicação social, fossem amer-
icanos ou europeus. É esse sistema que tem criado
pobreza e a miséria por todo o lado, com países de
primeira e outros usados como vassalos. Basta recordar,
desta vez, o caso da combinata entre Hollande e a
Comissão Europeia. Enquanto Hillary era uma peça
fundamental deste sistema mundial de interesses, Trump
materializou sempre o descontentamento e a reação das
ví mas do mesmo. É este sistema mundial de interesses
que permi u o desenvolvimento da tal Rede, apontada
por Joana Marques Vidal.

Em quinto lugar, o regresso do velho que do perigo
comunista, agora transmudado em perigo pu nista. E
não deixa de ser confrangedora a dimensão papagaia que
vem vendendo esta fantás ca e perigosíssima men ra,
de há muito hipertrofiada pela polí ca de Obama e da
própria Hilllary, quando foi Secretária de Estado.

Em sexto lugar, a ausência de uma tomada pública
de posição de Hillary Clinton em face dos resultados.
Como foram estúpidos os americanos, talvez esteja ainda
a pensar Hillary. A democracia dela é, em boa verdade,
a dos seus interesses e a dos correspondentes grandes
que se vêm desenrolando pelo mundo, sobretudo desde
que Barack Obama assumiu o poder. Infelizmente, uma
fantás ca desilusão. Em sé mo lugar, a inacreditável
u lização de meios afetos ao exercício das funções
presidenciais de Barack Obama ao serviço da campanha
eleitoral de Hillary Clinton. Duvido de que a generalidade
dos polí cos e dos cidadãos atentos do mundo não se
tenha admirado com esta anormalidade. Obje vamente,
percebia-se que Hillary, só por si, não iria lá. Foram
precisas as preciosas ajudas do Barack Obama, u lizando
os meios do Estado, e da grande comunicação social,
afeta ao sistema mundial de grandes interesses, em favor
de Hillary e em desfavor de Trump, a fim de tentar salvar
a nau... E não mesmo assim se operou essa salvação.

E, em oitavo lugar, o que Donald Trump irá agora
encontrar. O caos no mundo, fruto da regra do vale-tudo,
o precipício para uma nova guerra mundial, obje va-
mente criado por Barack Obama, e um dissoluto estado
moral e social da sociedade norte-americana, a que
haviam regressado o racismo, a violência, o vale-tudo
e um fosso social nunca visto. Até o medo de poder
manifestar, publicamente, o apoio à candidatura de
Donald Trump se acabou por implantar!

Mesmo por fim, alguns aspetos anedó cos, restos
da polí ca de Barack Obama. Desde logo, o receio de
Angela Merkel pelo (suposto) facto da Rússia pode tentar
influenciar as eleições legisla vas de 2017 na Alemanha,
através de ciberataques ou campanhas de desinfor-
mação! Aparentemente, não se recordou da ação de
espionagem mundial da Agência Nacional de Segurança
dos Estados Unidos. Uma ação que, naturalmente,
con nua em vigor. E depois, a anedó ca tomada de
posição da chefe da dita diplomacia da União Europeia,
Federica Mogherini, condenando ontem os recentes
recuos na democracia na Turquia, nomeadamente a
intenção de reintroduzir a pena de morte e as limitações
à liberdade de expressão. Bom, simplesmente anedó co.
Aliás, mesmo o anedó co é pouco.

Vamos agora esperar pelos no ciários da noite e pe-
los debates ao redor deste resultado, mas sempre com
tudo a ser visto sob uma cama dura, não vá Donald
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carregar no botão nuclear...
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Portugueses contam gastar 211€ com os presentes
de Natal (2016-11-08 09:21)

Cerca de 211€ é quanto os consumidores portugueses
contam gastar, em média, nas compras de Natal.

Apesar de uma descida de 12 % nas intenções de gasto
face ao ano passado, este valor mantém-se dos mais
elevados desde 2011. Estas são algumas das principais
conclusões do mais recente estudo Observador Cetelem,
que analisou as intenções de consumo para o Natal.
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Acompanhando a diminuição do valor médio planeado
para gastos com presentes de Natal, também o valor que
os consumidores tencionam gastar com cada presente
desceu em 2016. O preço do presente mais caro passa de
61€ para 53€, enquanto o do presente mais barato passa
de 32€ para 26€. Já o gasto médio por pessoa situa-se
agora nos 37€, abaixo do que se registou em 2015 (43€).

A maior parte dos consumidores (31 %) opta por
comprar os presentes duas semanas antes do Natal, logo
seguidos pelos que o fazem com um mês de antecedên-
cia (28 %). São 10 % os inquiridos que relegam esta
tarefa para a semana anterior ao Natal, enquanto 5 %
afirmam que, por esta altura, já começaram a comprar
os presentes, com dois meses de antecedência.

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a
Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por tele-
fone, a indivíduos de Portugal con nental, de ambos os
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65
anos, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2016. O erro
máximo é de +4.0 para um intervalo de confiança de 95
%.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance é
Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vidade
sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma gama
completa de crédito a par culares intermediada através
de parceiros do Retalho especializado, concessionários
automóvel e também diretamente aos clientes. O BNP
Paribas Personal Finance é parceiro de referência das
principais insígnias do comércio, dos serviços, da banca
e das companhias de seguros, en dades às quais aporta
o seu know-how, propondo o po de crédito e de serviço
mais adaptado à a vidade e estratégia comercial dos
seus parceiros. É, também, ator de referência em matéria
de concessão de Crédito Responsável. Em Portugal está
presente desde 1993. Em 2010, a fusão com o Credifin
deu origem ao nascimento do Banco BNP Paribas Per-
sonal Finance, S.A., que opera sob a marca comercial
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Cetelem, conta com cerca de 600 colaboradores e é uma
referência no mercado de crédito a par culares.
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Universidade de Coimbra e Resiquímica
desenvolvem poliéster insaturado “verde”
(2016-11-08 09:30)

Já está no mercado uma nova resina de poliéster
insaturado com matéria-prima de origem natural,
desenvolvida por uma equipa de inves gadores da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra (FCTUC) e da Resiquímica, a maior produtora
nacional de resinas.

Universidade de Coimbra e Resiquímica desenvolvem
poliéster insaturado “verde” O novo produto resulta
do projeto de inves gação GreenUP, que nha como
obje vo o desenvolvimento de novos poliésteres in-
saturados de mais alto valor acrescentado à base de
matérias-primas derivadas de fontes renováveis (fontes
biológicas).

Os poliésteres insaturados convencionais são pro-
duzidos à base de materiais derivados do petróleo e, por
isso, o lançamento deste novo poliéster «representa um
grande avanço no sen do da u lização de matéria-prima

de origem biológica em produtos de uso corrente»,
explicam Jorge Coelho e Arménio Serra, coordenadores
do projeto e docentes do Departamento de Engenharia
Química da FCTUC, porque «além de ser compe vo em
relação aos atuais poliésteres de origem fóssil, permite
reduzir substancialmente a pegada de CO2 do produto
final. O poliéster insaturado desenvolvido permi u obter
um material mais amigo do ambiente que reúne todas
as caracterís cas necessárias para o seu desempenho
adequado».
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Por outro lado, sublinha Jorge Moniz, da Resiquímica,
«a crescente consciência ambiental das sociedades para
produtos com o menor impacto ambiental possível torna
premente o desenvolvimento deste po de tecnologias».

Para desenvolver esta resina amiga do ambiente, a
equipa da FCTUC e da Resiquímica recorreu a monómeros
- pequenas moléculas que se vão ligando por repe ção,
gerando polímeros (moléculas maiores) - de origem
vegetal.

O maior desafio do projeto, financiado pelo QREN
(Quadro de Referência Estratégica Nacional), «prendeu-
se com a escolha criteriosa das matérias-primas
(monómeros) e com o desenvolvimento dos melhores
processos de síntese para que, dominando as variáveis do
processo de fabrico, fosse possível obter as formulações
corretas que garan ssem todas as propriedades térmicas
e mecânicas, por forma a a ngirem-se as caracterís cas
adequadas para cada po de aplicação. Foi um desafio
altamente complexo», conta Jorge Coelho.

Os poliésteres insaturados são u lizados no fabrico
de diversos materiais como, por exemplo, botões de
vestuário, bancadas de cozinha e tanques para ar-
mazenagem de produtos alimentares.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)
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“Tuna+tuna, Um fes val de duetos”, novo CD
da RaussTuna vai ser apresentado em Bragança
(2016-11-08 09:49)

Um novo CD da RaussTuna vai ser apresentado no dia
12 de novembro de 2016, pelas 21 horas, no Teatro
Municipal de Bragança. O espectáculo de apresentação
vai contar com a presença de alguns dos ar stas que
também par cipam no novo trabalho dos estudantes
brigan nos.

“Tuna+tuna, Um fes val de duetos”, novo CD da
RaussTuna vai ser apresentado em Bragança [1]A
gravação deste álbum surgiu em maio de 2014, com
base em dois pressupostos principais. o primeiro está
relacionado com a necessidade de se proceder à edição
de alguns dos temas originais do álbum “Tunamente
Mistos”, lançado em 2013; o segundo , está diretamente
associado à necessidade de divulgar um conjunto de
temas originais, que apesar de já exis rem, ainda não

nham sido gravados.

PUB
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[2]Consulte a tabela de preços

"Tendo em consideração que a gravação deste álbum
envolveu a gravação de dezoito temas originais num só
trabalho (nove editados e os restantes novos), optou-se
por tentar imprimir uma dinâmica completamente
diferente, até como forma de não saturar o público",
refere fonte da RaussTuna .

"Neste sen do, decidiu-se, não apenas gravar cada
tema com um ar sta diferente, de quadrantes com-
pletamente dis ntos e com es los musicais ímpares,
mas também gravar um DVD que abrangeu a gravação
completa de cada música", salientam.

O projeto conta com a par cipação de alguns dos maiores
ar stas locais, regionais e nacionais, designadamente
como Adelaide Ferreira; António Marante; Associação
Coral Brigan no N. Sr.ª das Graças; A Trouxa Mouxa
(Ricardo Almeida); Grupo de Cantares de Carrazeda de
Ansiães; Grupo litúrgico Clave de Sol; Lacre (Carolina
Franco e Rómulo Ferreira); Leonel Nunes; Luís Portugal;
Magna Tuna ApocalISCSPiana; Perfume (Tozé Santos);
Rui Veloso; Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus
Sacramentado; TAFEP - Tuna Académica da Faculdade
de Economia do Porto; Teresa Silva; Tunos/Tunantes
Honorários/as da RaussTuna; Utentes da Santa Casa
da Misericórdia de Bragança; Vanessa Mar ns; Zeca
Medeiros.

O resultado final será apresentado no próximo dia
12 de novembro de 2016 no Teatro Municipal de
Bragança, com a presença de alguns dos ar stas que
par ciparam no trabalho, e logo de seguida começará a
digressão de promoção e divulgação do respe vo álbum
por todo o país.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Paisagens sobre o Rio Sabor em destaque na Rota
das Arribas do Sabor (2016-11-09 19:56)

A Junta de Freguesia de Larinho com o apoio da Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo organizou no passado
dia 30 de Outubro o percurso pedestre “ Rota das
Arribas do Sabor”, na freguesia de Larinho.

A concentração realizou-se no largo da aldeia e os cerca
de 80 caminhantes percorreram perto de 6 Km, de
dificuldade média, num percurso circular marcado por
carreiros an gos, verdadeiros caminhos de pé posto, e
pelas magníficas paisagens sobre o Rio Sabor.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

No decorrer do percurso destacam-se outros pontos
de interesse como o Nicho de S. Valen m, Fonte da
Ferrada, caminho da fraga, marinhota, olivais e ribeiro
dos boqueiros.

No final do passeio teve lugar um almoço convívio
entre todos os par cipantes.

Este percurso pedestre vem juntar-se ao variado
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leque de rotas existentes, que tão bem divulgam e
promovem o património histórico, cultural, paisagís co e
arqueológico do concelho.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt
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=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Descobertos novos mecanismos envolvidos na
origem da doença rara de Leigh (2016-11-10 12:24)

Uma equipa mul disciplinar de cien stas e médicos,
coordenada por Manuela Grazina, docente da Facul-
dade de Medicina da Universidade Coimbra (FMUC) e
responsável pelo Laboratório de Bioquímica Gené ca do
Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC), iden-

ficou duas mutações, uma das quais nova, associadas
à origem da doença de Leigh, uma doença mitocondrial
rara.

Da esquerda para a direita: Marta Simões, Manuela
Grazina, Carolina Ribeiro e Maria João Santos. O estudo
que conduziu a esta descoberta foi realizado, ao longo
de quatro anos, com dois doentes seguidos no Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Em concreto, os inves gadores iden ficaram «um
défice enzimá co da COX (Citocromo Oxidase) e alter-
ações gené cas do gene SURF1, uma das quais descrita

pela primeira vez neste trabalho, permi ndo, assim,
iden ficar a origem da doença nestes dois casos, até
agora desconhecida. Um dos doentes é referenciado
como o doente vivo com mais idade, afetado com a
doença de Leigh», expõe Manuela Grazina.

PUB
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A cien sta da UC esclarece que «as mutações no gene
SURF1 são uma das causas mais frequentes desta doença.
A proteína SURF-1, codificada por este gene, tem uma
função essencial na “montagem” (assembly) das várias
subunidades que cons tuem o complexo enzimá co
IV da cadeia respiratória mitocondrial (CRM), também
denominado Citocromo Oxidase (COX). Este processo
é crucial no posicionamento correto dos componentes
proteicos de modo a que a produção de energia ocorra
de forma adequada».

Os resultados deste estudo, publicado na revista cien-
fica “Mitochondrion”, são um contributo importante

«para compreender melhor a origem da doença de Leigh,
uma doença mitocondrial rara, que surge na infância.
As mutações agora descobertas são mais uma peça do
puzzle porque já foram descritas mutações gené cas
associadas à doença, em mais de 20 genes diferentes
(nucleares e mitocondriais)», observa Manuela Grazina.

A doença de Leigh é uma doença neurodegenera-
va progressiva. Os doentes apresentam lesões bilaterais

focais, em uma ou mais áreas do sistema nervoso central,
incluindo tronco cerebral, tálamo, gânglios da base,
cerebelo e medula espinhal. A esperança de vida destes
doentes é geralmente curta.

Cris na Pinto (Assessoria de Imprensa - Universidade de
Coimbra)
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Eleições e guerra (2016-11-12 08:23)

|Hélio Bernardo Lopes| Decorrem neste momento as
eleições presidenciais nos Estados Unidos. As presiden-
ciais e não só. Amanhã saber-se-á, já com razoável
segurança, o resultado das mesmas, embora, quase
com toda a certeza, se venha a assis r ao recurso
judicial dos resultados, sejam eles os que vierem a ser.
Foi para essa situação que Hillary e Trump se dotaram
já de uma bateria de advogados.

De resto, não se tratará de uma situação inédita,
porque a mesma já se havia dado com a queixa de
Richard Nixon contra o resultado que acabou por dar a
vitória a John Kennedy, a quem sucedeu o que se conhece
e nunca foi explicado. E não foi porque não podia sê-lo,
embora ajude imenso a leitura do texto de Sam Giancana,
sobrinho do histórico Sam Giancana. Vejamos alguns
dados sobre a realidade eleitoral norte-americana.

Em primeiro lugar, este po de eleições tem imenso
de ilógico, até de mui pouco democrá co. Desde logo,
e contra o que seria absolutamente natural, o voto de
cada americano, de facto, não vale o mesmo, antes
dependendo do Estado onde reside e da sua população
residente. Um presidente assim escolhido, naturalmente,
não pode voltar-se igualmente para todos os norte-
americanos.

Em segundo lugar, os candidatos presidenciais têm
de possuir riqueza, ou nunca poderão concorrer. É
uma sociedade onde o exercício de funções polí cas se
encontra sempre condicionado pela riqueza possuída.
E é esta a razão que sempre fez surgir presidentes sem
grande preparação, porque o essencial é possuir riqueza.

Em terceiro lugar, o presidente eleito, de facto, acaba
por ver-se manietado na aplicação do seu próprio projeto

polí co, havendo uma grande indefinição cons tucional
sobre a separação de poderes entre o Presidente e o
Congresso e sendo a composição ideológica do Supremo
Tribunal Federal essencial para o prosseguir de certas
polí cas sufragas nas urnas.

Em quarto lugar, todo o sistema se presta à u liza-
ção de fatores que geram distorção profunda nos
resultados finais das eleições. Surgem sondagens de
todo o po e fei o, completamente incontroláveis, e que,
naturalmente, não servem a não ser para criar confusão
e distorcer o sen mento e a perceção dos cidadãos.

Em quinto lugar, como se pôde ver desta vez, a
eleição pode até criar falsas realidades, mas que se
podem posteriormente projetar no mundo. É o que se
tem passado com a falsa criação de um perigo russo,
agora com a colocação de mais trezentos mil soldados
da OTAN nos países que fazem fronteira com a Rússia.
Só faltou explicitar com clareza que Vladimir Pu n é um
fiel seguidor de Estaline e que Donald Trump um espião
ao serviço da Rússia e do seu líder. Canalhamente, a
grande maioria dos jornalistas, analistas e comentadores,
foi incapaz de salientar que os velhos sovié cos sempre
preferiram presidentes republicanos a democratas. E a
razão foi a ontem exposta por António Vitorino: Trump é
horrível, mas é autên co. Precisamente o que eu mesmo
pude já escrever por vezes diversas.

Em sexto lugar, as considerações de Pedro Pinto so-
bre a previsão das sondagens: poderá exis r muito voto
em Trump escondido, porque a pressão an -Trump da
grande comunicação social gerou algum receio em que
muitos americanos expusessem o seu real sen do de
voto. Precisamente o que Donald Trump foi dizendo,
ao longo da campanha, sobre a distorção criada pelos
jornais e pelas televisões. E não só nos Estados Unidos,
antes por todo o mundo globalizado, através de uma
comunicação social realmente comandada pelos grandes
interesses.

Foi interessante escutar ontem Ana Lourenço, na
sua pequena conversa com António Vitorino, porque o
úl mo grito do diretor do FBI – imagina-se a pressão de
Obama...– mostrará que Hillary nada fez de mal, mas já
as acusações a Donald Trump – também não provadas –
terão de ser uma realidade!

Em sé mo lugar, a grande novidade de que não
guardo memória: a u lização do Presidente e do Vice-
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Presidente a fazerem campanha presencial em favor
de Hillary Clinton, assim mostrando que, só por si, ela
talvez lá não chegasse. Além do mais, constata-se ali
que os meios públicos do Estados são postos, deste
modo, ao serviço de uma campanha eleitoral de um dos
candidatos. Imagine-se isto em Portugal, ou mesmo num
outro Estado europeu ou do mundo. Pense-se em Filipe
VI, ou em Isabel II, a fazerem este po de aventuras com
dinheiro público... Ai o que não seria!

E, em oitavo lugar, o que, lamentavelmente, iremos
assis r se Hilaary Clinton vier a vencer esta eleição pres-
idencial: a nova guerra operada pelos Estados Unidos
contra a Rússia, acabando por arrastar o resto do mundo
para uma catástrofe de proporções inimagináveis. A
experiência com presidentes democratas nos Estados
Unidos é prova experimental desta minha previsão. Até
porque o próprio Barack Obama deixa ao seu sucessor
um mundo num estado incomensuravelmente pior que
aquele que recebeu. Lá diz o velho ditado: não há duas
sem três... E já agora: será possível, de facto, analisar
mais de meio milhão de e-mail em cinco ou seis dias?
Claro que não! E sabe o porquê de tudo isto? Pois,
porque temos a democracia, para mais a americana,
que é uma autên ca maravilha. Temo-lo podido ver à
saciedade...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Emtrumpitou-se (2016-11-12 09:27)

|Hélio Bernardo Lopes| A perigosa e beligerante Hillary
Clinton, obje vamente, deverá ter-se entrumpitado na
noite eleitoral. E é uma pena não se dispor de imagens
do seu acompanhamento da progressiva chegada dos
resultados eleitorais.

Quase com toda a certeza, terá sido muito pior que
aquele decaimento de Jorge Jesus, num úl mo jogo

da Liga com o Porto. Desta vez, depois de uma crise
de fúria intempes va, Hillary terá, quase com toda a
certeza, sucumbido no plano nervoso. Obje vamente,
entrumpitou-se.

O sonho era grande e já se projetava no horizonte
dos próximos dez anos o surgimento da sua própria
filha. Uma verdadeira dinas a polí co-presidencial,
prestes a ultrapassar a dos Kennedy e a dos Bush. Talvez
por aí venha a surgir Michelle Obama, sobretudo, se
Donald Trump não conseguir pôr um limite razoável
à entrada de imigrantes, tal como se tem operado na
famigerada União Europeia. A própria Igreja Católica fez
ouvidos moucos à proposta do Papa Francisco de que
cada paróquia recebesse uma família. Ideias e palavras
bonitas, mas sempre cabalmente inconsequentes.

É interessante constatar o estado moral a que chegou a
nossa grande comunicação social, de parceria com boa
parte dos mil e um convidados que carreia para os seus
estúdios. Depois de alimentar deturpações e inverdades
de todo o po ao longo da campanha eleitoral – Hillary
era uma maravilha, Donald um Diabo –, surge agora o
golo do conforto: Hillary teve, ao menos, mais cento e
quarenta mil votos que Trump! Depois de terem exposto
à saciedade que não era o número de votos que decidia,
sim o de grandes eleitores, eis que deitam agora mão
deste dado consolador: Hillary até ganhou nos votos,
só que o raio do sistema eleitoral – era, até aqui, uma
maravilha – estragou tudo! A grande comunicação social
livre...

Para já, porém, estes resultados permi ram evitar
uma guerra levada à Rússia pelos Estados Unidos, como
ontem mesmo a eurodeputada Mariza Ma as expôs
na sua presença em certo programa da TVI 24. Desde
que Vladimir Pu n se determinou a re rar a Rússia da
posição lacaia em que Gorbachev e Yeltsin a deixaram,
que passou a ser dado para morte pelos Estados Unidos.
Muito em especial por parte de Barack Obama, que
tudo foi fazendo para fazer surgir essa guerra. Uma
guerra que poderia vir a degenerar, em curto espaço de
tempo, numa outra guerra mundial, certamente com o
recurso a armas nucleares, e onde tem sido um suporte
fundamental a grande comunicação social dita livre no
Ocidente, para quem a Rússia é sempre má e mal faz, ao
passo que os Estados Unidos, mesmo quando procedem
mal, são bons. E por isto eu fiquei muito sa sfeito e
com a coragem de Jaime Nogueira Pinto na conversa
de há dias com Nuno Severiano Teixeira, quando referiu
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que o caso da Crimeia não era um problema, dado
que para ele – Jaime – a Crimeia era – foi sempre –
russa. Num país com polí cos e jornalistas sempre de
cócoras perante quem possui algum poder, ter a coragem
de dizer isto é uma singularidade que merece ser louvada.

Depois as mil e uma considerações sobre Donald
Trump, coisa deveras singular no mundo e desde sempre.
Mesmo coisa nunca vista. Afinal, a sua vitória só pode ter
uma explicação: os grandes Estados norte-americanos
têm uma franca maioria de gente estúpida e imbecil.
Para lá desta realidade evidente: com tudo isto a ser
hipote camente verdade e com todas aas inacreditáveis
ajudas de Obama, Michelle e Biden, pois nem assim
Hillary lá chegou.

Um dado há, porém, que intriga: o pedido de Barack
Obama a Donald Trump para que não sejam operadas
perseguições a Hillary e aos derrotados. Ou seja, Obama
reconhece que, nos Estados Unidos, isto seria possível,
sendo que alguma coisa, com toda a certeza, poderia
vir a encontrar-se... Tenho pena de que não venham
a ser esclarecidas as origens do dinheiro da Fundação
Bill Clinton. E os jornalistas norte-americanos? Deixam
passar estas situações? Então a lei, os dinheiros públicos
e outros de origem mais que duvidosa? Bom, caro leitor,
é o Estado de Direito Democrá co nos Estados Unidos,
onde há cidadãos que, mesmo perante dúvidas fortes,
não são averiguados. A maravilha norte-americana...

Veremos agora o que, de facto, fará Donald Trump, sendo
que ser patriota e colocar os interesses norte-americanos
primeiro não pode ser um defeito a assacar-lhe. É claro
que a fragilidade europeia diz o contrário, com tudo a
ser vendido a pataco e com a generalidade da população
a ter de pagar os desmandos dos banqueiros e da classe
polí ca. E ser nacionalista também não se cons tui
em nada de errado, porque ser aberto e apregoar a
igualdade entre povos e Estados é excelente, mas se
às escondidas se estabelecerem acordos preferenciais
contra os restantes Estados. De resto, Estados que ficam
calados sem sequer esboçarem um protesto. Isto sim, o
bom do Donald não tem capacidade para fazer. Nem o
Donald, nem o Pu n, nem o líder chinês. Uns malandros.
Depois, diz-se que Donald é xenófobo, mas a grande
verdade é que a União Europeia, os seus polí cos e boa
parte dos seus povos faz com os refugiados o que se tem
vindo a ver. E tudo nas calmas democrá cas modernistas.
Até os massacres sem fim no Iémen, suportados pela
Arábia Saudita e pelos Estados Unidos, con nuam sem

sequer ser no ciados. É a democracia, mas a verdadeira,
a que não é apregoada por Trump.

No entretanto, a situação dos Marines norte-americanos
parece não estar em melhor situação que a dos nossos
Comandos. Só este ano já morreram quase cento e
cinquenta. Sucedem-se os desaires. E tudo isto ao ponto
do seu chefe de estado-maior mandar para todas as
ações durante um dia, a fim de se estudar a situação e
tentar perceber o que se passa. Se eu pudesse falar-lhe,
dir-lhe-ia que revisse o filme OFICIAL E CAVALHEIRO, e
que a resposta é simples: aquilo enlouquece quem se lhe
submete, seja no treino, seja na guerra, seja depois desta.

Enfim, para já não iremos ter a guerra dos Estados
Unidos contra a Rússia, que vinham sendo preparada
pelo pombo Obama e que iria ser materializada pela
pomba Hillary, a ficar conhecida, no futuro, como a Dama
de Titânio. E assim terão os católicos romanos de esperar
por nova oportunidade na guerra de sempre contra os
católicos ortodoxos. Para já...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Trump e as alterações climá cas na Bacia do
Mediterrâneo (2016-11-12 09:38)

|Luis Pereira| A eleição de Donald Trump para presi-
dente dos EUA cons tuiu um autên co abalo no mundo
dito democrá co e civilizado. Contudo, passados alguns
dias sobre a sua eleição, muitos são já aqueles que
pensam que os absurdos saídos da boca do empreiteiro
de Nova Iorque não passam disso mesmo: absurdos
proferidos dentro de um contexto e de uma estratégia
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para causar impacto em muitas hordas de descontentes
americanos cujo voto permi u a eleição de um “proto-
fascista”, no dizer de muitos analistas que veem em
Trump um perigo eminente para o equilíbrio mundial.

A ação futura de Trump é uma verdadeira incógnita,
mas haverá, com toda a certeza, muitas matérias onde
o mul milionário americano vai recuar para não colocar
em risco a periclitante harmonia da sociedade americana.
Há, contudo, uma vertente onde Trump não parece muito
disposto em retroceder. Essa vertente é o Ambiente,
sendo que o Presidente eleito dos Estados Unidos da
América já avisou que não vai cumprir o “Acordo de
Paris”, prevendo-se que nas questões ambientais leve
até ao fim a sua obsessão e o que dita a sua profunda
ignorância.

Numa altura em que o planeta precisa de viabilizar,
com muita urgência, um conjunto de regras definidoras
das taxas de emissão de CO2, aparece o responsável
máximo do segundo país mais poluidor do mundo a dizer
que saltará fora desse acordo e que vai con nuar a poluir
em função das necessidades reais da sua indústria e dos
interesses petrolíferos de alguns Estados Americanos. O
grande problema é que as consequências desta decisão
afetarão o mundo inteiro, e na parte que nos toca o
futuro ambiental não se prevê muito risonho.

As consequências das alterações climá cas na Bacia
do Mediterrâneo será sen da principalmente na es-
cassez de água doce, com uma esperada redução nos
recursos hídricos disponíveis de entre 15 e 20 % até 2050,
no ciou recentemente a agência EFE.

Se não ocorrer uma redução drás ca das emissões
de dióxido de carbono durante as próximas duas décadas,
as reservas de água doce do Mediterrâneo podem descer
até 20 % em meados do século. Esse decréscimo resul-
tará de um aumento da temperatura que vai agudizar os
períodos de seca no Mediterrâneo e no sul de Espanha e
de Portugal.

Segundo Joel Guiot, um paleoclimatologia da Universi-
dade Aix-Marseille (França), “o aumento da temperatura
e a falta de chuva já estão a refle r-se em índices de
menor produ vidade das culturas e no declínio das
unidades populacionais de alguns aquíferos”.

Segundo o especialista, que publicou recentemente
um estudo na revista “Science”, nestes úl mos anos a

temperatura subiu 1,3 graus no Mediterrâneo. O estu-
dioso detetou aqui uma subida de quase cinco décimos a
mais do que a média mundial, que é de 0,85.

Este aumento de 1,3 graus não é linear em toda a
bacia do Mediterrâneo, percebendo-se que umas regiões
estão a ser mais afetadas do que outras. Nesse sen-

do, a pior zona é cons tuída pelo sul e leste da bacia
mediterrânica, nomeadamente Espanha, Portugal, Norte
de África e Médio Oriente.

Segundo Joel Guiot, caso uma queda drás ca das
emissões de CO2 não ocorra nos próximos tempos, e se
esta subida de temperatura não for man da abaixo de
1,5 graus, a metade sul da Espanha vai transformar-se
num deserto até ao final deste século XXI. A maneira de
evitar este autên co desastre ambiental seria, de acordo
com o cien sta francês, travar as emissões globais de CO2
até meados do século. “Em 2050 cada tonelada de gases
de efeito estufa deve ser compensada por sumidouros
naturais, de forma a que se possa manter o planeta sob
controle“, disse Guiot, citado pela agência no ciosa EFE.

Uma outra consequência do imediato é a elevação
do nível do mar. Também aqui o cien sta francês refere
que se não forem desenvolvidos os esforços necessários
dos países poluidores para reduzir as emissões, a tem-
peratura global vai mesmo subir acima de 1,5 graus e
entre 2030 e 2050 o planeta já terá ultrapassado o limite
máximo dos dois graus em relação à era pré-industrial.
A par r daqui tudo se desenvolverá em catadupa. Ao
ultrapassar-se este limite máximo de dois graus haverá
um aumento do nível do mar mediterrâneo em cerca de
dez cen metros, facto que terá consequências dramá -
cas .

É para precaver uma situação como esta que o Acordo
Climá co de Paris, assinado em 4 de novembro deste
ano, marca o “caminho certo” para que o planeta entre
num processo de “descarbonização” das suas economias;
uma necessidade urgen ssima e que deverá ocupar as
preocupações de todos os países na primeira e segunda
metades deste século. Contudo, a eleição de Donald
Trump poderá colocar em risco este obje vo global e caso
os EUA não respeitem o acordo, a nossa casa comum
poderá caminhar para um negro processo sem retorno.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Coelho Radioac vo em concerto no Praça 16, em
Bragança (2016-11-12 09:39)

Coelho Radioac vo é o cognome que João Sarnadas
escolheu para exprimir a sua melancolia e explorar no
formato canção as fragilidades da condição humana.

IFRAME: [1]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2884321526/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/track=3151559208/transparent=true/
[2]Canções Mortas by coelho radioac vo

Integrante na editora online Gentle Records (onde se
encontram também Flamingos e Moxila), desde 2011
que faz da sua página de Bandcamp uma montra por
excelência do que vai produzindo e ali par lhando.

O primeiro longa-duração de Coelho Radioac vo –
in tulado “Estendal” – começou a ser gravado em 2008,
em cidades como Lisboa, Porto ou Aveiro e viu a luz do

dia em 2012. O úl mo, Canções Mortas, "é um álbum
belo, honesto, nostálgico e introspe vo".

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[3]Consulte a tabela de preços

Um disco sobre relações acabadas ou que não chegaram
sequer a começar, com um esqueleto folk coberto por
camadas de pop atordoada. A sonoridade do disco
remete-nos para as composições e os ambientes melódi-
cos de Nick Drake e Mark Hollis, salpicados de Nick Cave
ou Tom Waits em versão aveludada e reconfortante.

O Coelho Radioac vo faz suas, as suas canções. Es-
pera que a inspiração venha e depois pede-lhe para ficar
um bocadinho...porque saber-se exatamente o que se
quer, nem sempre é uma qualidade.

As suas canções, as que não podiam ser de mais
ninguém, são canções feitas de noite, para terem o peso
dos dias. E gravadas de manhã, para terem a frescura da
noite.

Coelho Radioac vo estará em Bragança no próximo
dia 17, a par r das 22 horas, para um concerto que irá
decorrer no Praça 16. As entradas custam 3€, após o final
do concerto a entrada é gratuita e a noite con nua com
um dj set Puf, no qual se poderão ouvir alguns clássicos e
outras propostas mais recentes do folk e do indie rock.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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1. https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=28843215
26/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/track=3151
559208/transparent=true/
2. http://coelhoradioactivo.bandcamp.com/album/can-es-
mortas
3. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

1133

https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2884321526/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/track=3151559208/transparent=true/
https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2884321526/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/track=3151559208/transparent=true/
https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=2884321526/size=small/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/track=3151559208/transparent=true/
http://coelhoradioactivo.bandcamp.com/album/can-es-mortas
http://coelhoradioactivo.bandcamp.com/album/can-es-mortas
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Residência Sénior de Gebelim inaugurada. An ga
Escola Primária ganha nova vida (2016-11-12 10:09)

Vai ser oficialmente inaugurado, no dia 13 de novembro,
pelas 12h00, em Gebelim um novo espaço vocacionado
para o apoio aos seniores.

A valência nasce na an ga escola primária da aldeia,
desa vada em 2007 devido à falta de alunos. As an gas
salas de aulas ganham agora nova vida e u lidade. Uma
forma de responder às necessidades da população e à
nova realidade trazida pelo envelhecimento populacional.

O espaço onde outrora alguns dos utentes deram
os primeiros passos na vida, volta a acolhê-los num
projeto pensado para promoção da qualidade de vida
e bem-estar dos idosos, apostando nas respostas de
proximidade. Trata-se de um equipamento social que
associa a componente residencial e de apoio domiciliário
à do turismo. É que a infraestrutura está integrada na
Rede dos Centros de Acolhimento e Apoio ao Visitante -
Turismo Sénior do Sabor. Para além dos utentes perma-
nentes está também vocacionada para receber seniores
que escolham o concelho para passar umas mini-férias
ou temporadas em contacto direto com a natureza.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Numa freguesia marcada pelo envelhecimento e êxodo
da população este equipamento assume especial im-

portância. Se por um lado permi u criar respostas sociais
de proximidade para os seniores, por outro possibilitou,
nesta primeira fase, a criação de 7 novos postos de
trabalho.

Esta estrutura residencial para idosos é da respons-
abilidade do Centro Cultural e Social de Gebelim. A
intervenção foi financiada pelo PRODER e Fundo do
Baixo Sabor e contou com o apoio técnico e financeiro
do Município de Alfândega da Fé. Um inves mento de
mais de 550 mil euros, apoiado também pela União de
Freguesias de Gebelim e Soeima. A Junta de Freguesia
inves u no novo equipamento cerca de 25 mil euros.

Com 8 quartos e capacidade máxima de 14 camas a
Residência Sénior de Gebelim vem aumentar a resposta
concelhia no campo dos serviços de apoio à terceira
idade.
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1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
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Igreja Matriz de Carviçais em obras (2016-11-12 10:19)

A Igreja Matriz de Carviçais está em obras. Forro do
teto da igreja, sobrado e instalação eléctrica estão a ser
subs tuídos.
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Igreja Matriz de Carviçais em obras. Foto: Junta de
Freguesia de Carviçais. Tiveram início as obras de arranjo
e conservação da Igreja Matriz de Carviçais. Irá proceder-
se ao arranjo e subs tuição do forro do teto da Igreja, do
sobrado e da instalação eletrica.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Durante o período de realização das referidas obras, as
missas terão lugar na Igreja, ao domingo sempre que seja
possível, no Centro Paroquial, à quinta-feira, e na Capela
do Santo Cristo nos restantes dias.

As obras estão a ser realizadas sob a coordenação
do Cónego Vicente, contando para o efeito com o apoio
da Comissão Fabriqueira, da Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo, da Junta de Freguesia de Carviçais e de
toda a população carviçaense.
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Procras nemos (2016-11-14 08:37)

|Tânia Rei| Por estes dias fui à cabeleireira, tarefa
essa que toda a mulher sabe que deve fazer de forma
desocupada. Ir com pressa para o meio de tesouras,

ntas e loções não existe.

Contudo, estava lá uma senhora como nunca nha
visto, coberta de inquietude. Dez minutos de espera,

mesmo rodeada de revistas de lifestyle e cortes da moda,
pareciam agulhas a perfurar o sofá onde estava sentada.

Também não está na minha essência esperar. É
como escreveu Saramago “Não tenhamos pressa, mas
não percamos tempo”. Em boa verdade, parece-me que
procras nar é que é a tendência. Tenho mais certeza
quanto a isto do que em relação aos cortes de cabelo.

Qual bolas de sabão, a pairar, ao sabor do vento,
pessoas e decisões baloiçam no mundo da procras -
nação, em torno de uma cabeça sem tempo disponível.
Esperam melhores dias e melhores momentos, numa
espécie de prateleira imaginária, onde arrumamos ideias
confusas e disformes.

Se já fizeram bolas de sabão, sabem bem qual é o
des no delas. Algumas voam alto, e desaparecem.
Outras (a maioria) acabam por esbarrar numa parede e
plo ! Rebenta, espalhando go culas de água por todo o
lado. Da sua existência, resta um chão molhado, que em
breve seca. E é como se nunca vessem exis do.

Deixam-se pessoas e vidas em suspenso. Adia-se e
espera-se, sem parecer haver a plena noção de que,
num mundo paralelo, que corre fora da nossa cabeça
desorganizada, acontecem coisas, em ritmos alucinantes,
às vezes. E o que faz sen do hoje, amanhã pode ser
diferente. E o tal tempo quem que “há-de ser” pode
nunca chegar. Pode nunca ser o dito momento, e en-
quanto isso mantém-se cheia a prateleira dos suspensos,
que vamos revisitando de tempos a tempos, ainda que
não saibamos muito bem o que queremos encontrar lá.
Depois? Voltamos a colocar tudo no sí o, ainda que seja
o sí o errado, diferente daquele onde estava, só para
poder ficar a ganhar mais pó. Suspenso.

Sou por quem agarra o presente com veemência.
Quem não tem muito tempo para esperar, porque tem
pressa de viver. A seu tempo, sem pressa, mas sem
muito vagares que pouco acrescentam.

Procras nemos, pois, se assim o entendermos, mas
sabendo que tudo na vida é efémero. Até a própria vida.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Santander Universidades lança Prémio de Volun-
tariado Universitário (2016-11-14 09:36)

As candidaturas podem ser entregues até 18 de Novem-
bro e os prémios monetários para os três melhores
projetos variam entre €2.000 e €5.000.

Fila de trás (esq. para dir.) : Maria Clara Mar ns,
Universidade do Porto, Daniel Traça, Dean da Nova
SBE, Marcos Ribeiro, diretor coordenador do Santander
Universidades Portugal, e Bernardo Saianda, projeto
SolidarISA, do Ins tuto Superior de Agronomia. Fila da
Frente (esq. para dir. ): Cris na Guedes, Projeto G.A.S.
Porto, da Universidade do Porto, Inês Nery, projecto
Saúde Porta a Porta, da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa, Inês Oom de Sousa,
administradora do Banco Santander To a, Cris na
Louro, Presidente do Júri do Prémio e Vice-presidente
da Cruz Vermelha, e Diogo Pacheco, projeto SolidarISA,
do Ins tuto Superior de Agronomia. Com o obje vo de
incen var a prá ca de uma cidadania a va através do
voluntariado e recompensar o esforço dos jovens mais
envolvidos, o Santander Universidades lançou hoje o
Prémio de Voluntariado Universitário.

Este prémio visa reconhecer os projetos de volun-
tariado promovidos por estudantes do Ensino Superior,
com bene cios para a sociedade e igualmente para o
desenvolvimento das suas competências pessoais.

As candidaturas devem ser entregues até 18 de
Novembro de 2016 e os prémios monetários para o
desenvolvimento do projeto são de €5.000, €3.000 e
€2.000, respe vamente para o 1.º, 2.º e 3.º lugar. Os três
prémios e eventuais menções honrosas serão entregues

até ao final do corrente ano.

O Banco Santander To a apoia alguns projetos de
Voluntariado Universitário que já estão a ser implemen-
tados, tais como: o SolidarISA, Saúde Porta a Porta,
Hospital da Bonecada e Marca Mundos, entre outros.

“É com enorme sa sfação que lançamos hoje o Prémio de
Voluntariado Universitário. Tem sido uma agradável sur-
presa contatar com o meio Universitário na vertente do
voluntariado, pois muitos dos projetos que conhecemos
hoje têm feito a diferença, tanto para as pessoas que os
promovem, como para aquelas que têm usufruído desta
proximidade”, disse Inês Oom de Sousa, administradora
do Banco Santander To a.

O Banco Santander To a, através do programa San-
tander Universidades, promove, desde 2003 e no âmbito
da sua Polí ca de Envolvimento com a Comunidade, o
apoio ao Conhecimento e Ensino Superior. O banco
investe anualmente mais de €6 milhões na área de
Responsabilidade Social e Corpora va.

Informação Sinté ca de Projetos de Voluntariado
Universitário
SolidarISA

IFRAME: [1]h ps://www.facebook.com/plugins/video.php?href=h ps
%3A %2F %2Fwww.facebook.com %2Fsantanderuniversi-
dadesportugal %2Fvideos %2F1291916264167069 %2F
&show _text=0 &width=800

O projeto de solidariedade “SolidarISA” teve início em
2011 com o obje vo de ajudar os mais necessitados,
aproveitando os recursos do Ins tuto Superior de
Agronomia. Tem como finalidade reverter os bene cios
resultantes de cada a vidade agrícola a desenvolver
nos terrenos do ISA, quer sejam bens alimen cios ou
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dinheiro resultante da venda dos produtos finais, para o
Banco Alimentar. Desde o lançamento e até ao final do
corrente ano, o valor da entrega de bens a ngirá cerca
de 50 mil euros, repar dos entre grão (19.135 euros),
Trigo - para esparguete (15.750 euros) e couves (14.400
euros). A área cul vada já a nge os 7,5 ha.

O projeto assenta portanto em dois grandes alicerces:
1- Cariz educacional - desafia os alunos do Ins tuto a
colocarem em prá ca os conhecimentos adquiridos ao
longo dos seus anos de formação; 2- Cariz solidário - toda
a produção resultante das a vidades agrícolas levadas a
cabo pelo projeto é entregue ao Banco Alimentar contra
a Fome e a quem mais precisa! O “SolidarISA” é um
projeto integrado no Ins tuto Superior de Agronomia,
funcionando como a vidade escolar, permi ndo aos
alunos porem em prá ca as matérias leccionadas no
âmbito das licenciaturas.

Saúde Porta a Porta
O Saúde Porta a Porta (SPAP) é um projeto de voluntari-
ado desenvolvido pela AEFCMAssociação de Estudantes
da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa. Um dos
seus principais propósitos é colmatar as lacunas ex-
istentes no acesso aos cuidados básicos de saúde da
população idosa mais carenciada da área de Lisboa,
promovendo o seu bem-estar sico e mental. Assente
no conceito de voluntariado universitário, este projeto
procura enriquecer a formação médica dos estudantes
dos anos clínicos da NMS|FCM, do ponto de vista do
desenvolvimento das capacidades clínicas, bem como
das relações interpessoais e sociais.

O programa inclui visitas semanais a idosos em situação
de carência de saúde ou socioeconómica, devidamente
referenciados pelos serviços de ação social das juntas de
freguesia associadas ao projeto. (Campo de Ourique e
Estrela).

O público-alvo são os estudantes dos anos clínicos
da NMS|FCM, isto é, do 3º ao 6º ano. Neste momento,
existe um total de 79 voluntários inscritos, fazendo face
às necessidades de 37 idosos referenciados pelas Juntas
de Freguesia parceiras.

Voluntariado na Universidade do Porto
Consciente da sua responsabilidade social na promoção
do bem comum e de uma maior jus ça social, a Universi-
dade do Porto apoia e promove, centralmente e através
das suas Faculdades, diversas a vidades de voluntariado

especialmente vocacionadas – ainda que não exclusiva-
mente – para a par cipação da comunidade académica.
O número de voluntários tem vindo a aumentar, tendo
passado de cerca de 1.600 em 2012/13 para mais de
2000 em 2015/16.
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14 de novembro "Dia Mundial da Diabetes".
Diabetes: uma epidemia prevenível e tratável
(2016-11-14 09:49)

Hoje, dia 14 de novembro, numa inicia va da IDF
assinala-se o Dia Mundial da Diabetes, este ano sub-
ordinado ao tema “Olhos na Diabetes” definido pela
Federação Internacional da Diabetes, que acredita ser
possível viver num mundo sem diabetes , reduzir a
mortalidade global, e de forma par cular esta especial
complicação – a cegueira por diabetes.

14 de novembro "Dia Mundial da Diabetes". Álvaro
Coelho, coordenador do Núcleo de Estudos da Diabetes
Mellitus da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna,
sublinha que a diabetes é uma epidemia em muitos
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países e também em Portugal, no entanto, é passível
de ser considerada uma patologia prevenível e tratável.
O especialista alerta também que «esta patologia con-
s tui a principal causa de cegueira», daí a importância
atribuída ao tema este ano.
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A o almopa a diabé ca tem a sua principal expressão
na re nopa a, no entanto, é mais globalizante, podendo
envolver também a catarata e o glaucoma. Qualquer um
deles de forma singular ou em conjunto, poderão ser
indutores de cegueira. A especialidade de o almologia
deve ser procurada por todos os doentes diabé cos e,
muitas vezes, chega mesmo a ser o especialista desta
área quem faz o diagnós co da diabetes (traduzindo um
considerável defeito no processo do desejável diagnós-

co atempado) . Para o especialista de Medicina Interna
«isso é reflexo do insuficiente inves mento que existe
nesta área. O diagnós co não deve realizado por força
da presença das complicações».

Álvaro Coelho sublinha que «a diabetes é uma en -
dade complexa e consumidora de enormes recursos,
sejam eles sociais, humanos ou mesmo financeiros».
Acrescenta ainda que «a prevenção é fundamental e é na
população em geral e em especial na referenciada “de
risco” que se deve centrar o cuidado com a saúde e evitar
as situações indutoras de doença».

Os critérios de diagnós co atuais são também insu-
ficientes para um diagnós co precoce, em tempo ú l,
de forma a evitar a evolução da doença e o surgimento
das suas complicações. «Um maior inves mento na
medicina de proximidade (medicina familiar) e numa
educação para a saúde, evitaria inúmeras perdas e
mesmo consumos hospitalares».

Concluindo, prevenir e controlar a diabetes con nua a ser
um obje vo maior. O doente tem um papel importante
e fundamental na prevenção e controlo da sua doença,
através da adoção de bons hábitos alimentares, de
adequada a vidade sica, de um es lo de vida saudável
e ao evitar comportamentos de risco (como fumar, etc).
De sublinhar que tão importante como estes elementos

é a relação com a equipa e a estrutura de saúde.

A Medicina Interna está empenhada em dar o seu
contributo no pretendido combate a esta epidemia,
como é testemunhado pelo conjunto de a vidades em
que se encontra envolvida por todo o País através deste
Núcleo de estudos.
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Abertas candidaturas para o programa de apoio
ao empreendedorismo jovem coopera vo
(2016-11-14 10:02)

Estão abertas as candidaturas até ao próximo dia 21
de dezembro de 2016 para o programa de apoio ao
empreendedorismo jovem coopera vo (COOPJOVEM).

O [1]COOPJOVEM des na-se a apoiar os jovens na cri-
ação de coopera vas, como forma de desenvolvimento
de uma cultura solidária e de cooperação, facilitando a
criação do próprio emprego e a definição do seu trajeto
de vida.

A medida COOPJOVEM cons tui-se como uma das
medidas do Plano Nacional de Implementação de uma
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Garan a para a Juventude. Des na-se a Jovens dos
18 aos 29 anos que pretendam cons tuir uma nova
coopera va que integre de 3 a 9 cooperadores ou para
jovens dos 18 aos 29 anos que pretendam criar uma
nova secção em coopera vas agrícolas já existentes que
tenham até 10 trabalhadores. Os interessados devem ser
detentores de uma ideia de negócio, com potencial de
crescimento e que responda a uma necessidade dos seus
membros.
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Os apoios concedidos pelo COOPJOVEM integram
uma bolsa durante o desenvolvimento do projeto
coopera vo; apoio técnico (formação, mentoria e acom-
panhamento) para alargamento de competências na
área do empreendedorismo coopera vo e capacitação
na estruturação do projeto coopera vo; apoio financeiro
para a criação e instalação da coopera va e acesso a
crédito ao inves mento, bonificado e garan do nos
termos da pologia MICROINVEST, prevista no ar go 9.º
da Portaria n.º 985/2009, de 4 de setembro.

A Bolsa do [3]COOPJOVEM tem um incen vo men-
sal de 1,65 do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) – 691,70
€ para jovens com ensino superior completo; 1,30 IAS –
544,99 € para jovens com ensino secundário completo;
1 IAS – 419,22 € para jovens com 9.º ano e sem ensino
secundário completo; Atribuir durante um período
mínimo de 2 meses e até ao máximo de 6 meses.
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Empreendedorismo Social na segunda sessão do Ci-
clo “Boas Prá cas Gerontológicas” (2016-11-14 10:18)

O Ciclo de Workshops “Boas Prá cas Gerontológicas”
regressa no próximo sábado à Biblioteca Municipal de
Vila Real com uma sessão dedicada à “Cria vidade e
Empreendedorismo Social” contando com a presença de
Cláudia Moura e Ruben Amorim.

Adicionar legendaEmpreendedorismo Social na segunda
sessão do Ciclo “Boas Prá cas Gerontológicas” A palavra
de ordem nas organizações do terceiro setor deverá
ser “inovar”. No entanto, num mundo em constante
mudança, com a recorrente falta de recursos (económi-
cos e humanos) e a exigência de uma resposta rápida
aos problemas, nem sempre a inovação está na agenda
prioritária das organizações.

Para debater os desafios das organizações juntam-
se aos par cipantes desta segunda sessão os convidados
Cláudia Moura, consultora para a estratégia e sustentabil-
idade em ERPIs*, professora universitária e especialista
em envelhecimento a vo e Ruben Amorim, mestrado
em Empreendedorismo e Criação de Empresas, diretor
técnico de uma ERPI* e vice-presidente da Associação
Promotora de Educação Social.
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Empreendedorismo Social na segunda sessão do Ciclo
“Boas Prá cas Gerontológicas” O Ciclo de Workshops
"Boas Prá cas Gerontológicas" é organizado pela Associ-
ação Vale d’Ouro com o apoio da Câmara Municipal de
Vila Real e composto por três sessões. A primeira realizou-
se a 8 de outubro.
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“Cria vidade e Empreendedorismo Social” e “Novos
Seniores, Novas Respostas” são os temas das sessões
que vão acontecer a 19 de novembro e 3 de dezembro. A
coordenação cien fica do evento está a cargo de Cláudia
Moura a que se juntam um conjunto de profissionais e
académicos da área social da região norte.

As inscrições para esta sessão terminam sexta-feira
às 14h, mas mantém-se para a sessão de 3 de dezembro,
podendo ser feitas através do site www.ascvd.pt ou
e-mail geral@ascvd.pt.

[2]Informação adicional
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O Museu do Abade de Baçal é já centenário
(2016-11-14 10:29)

No dia 13 de Novembro de 1915 aprovou o governo
republicano de então a criação de um Museu Regional
em Bragança, depois de selecionadas as peças ar s cas
mais representa vas do an go Paço Episcopal, do
an go Seminário e do Mosteiro de Fornos de Ledra por
José de Figueiredo – Diretor do Museu Nacional de Arte
An ga, na época – e José de Brito – na altura Secretário
do Conselho de Arte e Arqueologia da 3ª Circunscrição
(Porto) – e que a diocese queria levar a hasta pública um
ano antes, depois destes edi cios terem passado para a
alçada do Estado como punição contra as posições do
prelado contra a Lei da Separação do Estado das Igrejas,
em 1912.

O Museu do Abade de Baçal é já centenário Estes objetos
selecionados ficaram então à guarda da Comissão Con-
celhia de Bragança da Administração dos Bens do Estado,
e serão entregues ao futuro diretor do Museu em Março
de 1916.

Daqueles objetos inicialmente escolhidos por José
de Brito e José de Figueiredo alguns, significa vos, foram
apartados e conduzidos para o Museu de Arte An ga,
em Lisboa, e Museu Soares dos Reis, no Porto, conforme
relações existentes. Damos aqui a relação, desconhecida,
deste acervo:

Museu Nacional de Arte An ga:
- 1 Sege es lo Luís XV;
- Um bocado de veludo carmesim;
- 8 Cadeiras de couro com braços do séc. XVII;
- 4 Cadeiras de braços de veludo;
- 2 Molduras douradas do séc. XVIII;
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- 1 Salva de prata es lo Renascença;
- 1 Palmatória de prata dourada;
- 1 Tabuleiro de prata, quadrado;
. 1 Cafeteira de prata, setecen sta;
- 2 Serpen nas de prata;
- 1 Candeeiro de prata;
- 3 Bancos de couro do séc. XVII;
- 9 Peças de estanho;
- 1 Frontal de seda do séc. XVIII;
- 1 Genuflexório;
- 1 Reposteiro de seda bordada, séc. XVII;
- 1 Liteira es lo Luís XV;
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Museu Soares dos Reis:
- 9 Peças de estanho;
- 1 Salva de prata com pé (680 grs);
- 1 Salva de prata dourada com pé (1 290 grs);
- 1 Salva grande de prata (2 210 grs);
- 1 Salva de prata (700 grs);
- 2 Bandejas quadradas de prata (920 grs);
- 2 Livros de cantochão, com iluminuras;
- 1 Pintura sobre madeira do séc. XVI.

A cafeteira de prata ida para o Museu Nacional de
Arte An ga regressou a Bragança, pela mão de Simoneta
Luz Afonso, na altura da requalificação do Museu em
1995. E agora, neste centenário do Museu Regional, não
seria a ocasião adequada para o regresso desse acervo,
após cem anos de exílio da região?
(con nua)

JMNJ
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Hoje temos a maior "super" Lua cheia em 86 anos
(2016-11-14 10:36)

Hoje,segunda-feira, 14 de novembro de 2016, ocorre
uma Lua cheia quase em simultâneo com o mais próx-
imo perigeu (ponto de maior aproximação à Terra) em
86 anos. Esta “super” Lua cheia irá proporcionar um
efeito visual extraordinário.

Legenda da foto: A Lua cheia à esquerda foi fotografada
na altura do apogeu (ponto de maior afastamento da
Terra), enquanto a da direita, uma “super” Lua cheia, foi
fotografada no perigeu (ponto de maior aproximação
à Terra). Crédito: Robert J. Vanderbei. No dia 14 de
novembro a Lua estará a uma distância de 356 509 km da
Terra, cerca de 50 mil km mais próxima do que no apogeu
(ponto de maior afastamento da Terra). Por isso, na noite
de 14 para 15 de novembro, a Lua estará cerca de 15 %
mais brilhante do que numa lua cheia pica, e 30 % mais
brilhante do que numa lua cheia que ocorre no apogeu.

A melhor altura para a sua observação será logo
após o nascer da Lua quando esta se encontra próxima
do horizonte. A úl ma vez que a humanidade viu a Lua
tão perto de nós foi em 26 de janeiro de 1948, e não
teremos a oportunidade de a voltar a ver tão perto até
25 de Novembro de 2034.

Conteúdo formecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Alfândega da Fé promove Seminário sobre Cuida-
dos Palia vos (2016-11-14 14:30)

Realiza-se no próximo dia 30 de novembro o Seminário
sobre Cuidados Palia vos "Um olhar sobre o cuidar em
fim de vida", organizado pela Unidade Domiciliaria de
Cuidados Palia vos de Alfândega da Fé (UDCP-AF).

Alfândega da Fé promove Seminário sobre Cuidados
Palia vos [1]Esta inicia va , promovida pela Liga dos Ami-
gos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé, tem como
obje vos promover um espaço de reflexão e par lha de
saberes sobre o cuidar do doente em fase terminal, bem
como do seu cuidador; contribuir para a construção de
prá cas sustentadas cien ficamente, que consolidem
o agir de cada um dos profissionais, divulgando boas
prá cas e conhecer abordagens e experiências relevantes
e inovadoras realizadas nas equipas hospitalares e nas
equipas domiciliárias.

O projeto UDCP- AF desenvolvido pela Liga dos Ami-
gos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé, resulta
de uma parceria entre a Unidade Local de Saúde (ULS)
do Nordeste, a Câmara Municipal, a Cruz vermelha
Portuguesa, a Fundação Calouste Gulbenkian, as Juntas
de freguesia do concelho, a Santa casa de Misericórdia e
os Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé, possibilita
a permanência de doentes com patologias crónicas
sem perspe va de cura nos seus domicílios, durante
o maior tempo possível, e com um menor sofrimento
nas fases avançadas da doença, através de assistência
especializada, facultada nas suas próprias casas.
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A Unidade Domiciliária de Cuidados Palia vos (UDCP) de
Alfândega da Fé, iniciou em Janeiro de 2015 a assistência
aos doentes do concelho de Alfândega da Fé, apoiando já
mais de 40 famílias. A equipa é integrada por dois médi-
cos, dois enfermeiros, uma psicóloga, uma terapeuta de
reabilitação, uma assistente social e conta ainda com o
apoio de alguns voluntários da Liga dos Amigos do centro
de Saúde de Alfândega da Fé.

Esta equipa mul disciplinar dá resposta aos utentes
semanalmente das 8-20horas, no entanto, existe sempre
um elemento da equipa, em contacto telefónico 24H/por
dia, incluindo fins de semana e feriados, o que garante
uma resposta con nua, mais personalizada e próxima do
utente e da família.

A UDCP-AF dá uma nova resposta de cuidados de
saúde e sociais a uma população cada vez mais envel-
hecida e vulnerável, cujo aumento da esperança média
de vida lhe determinou necessidades con nuas, não
pretendendo subs tuir os serviços do SNS mas completar
esta pologia de serviços.

Foram realizadas pela UDCP-AF até hoje mais de
1300 visitas domiciliárias e feitos mais de 600 contactos
telefónicos. A média de idades destes doentes situa-se
nos 77 anos, um dado que vai ao encontro das esta s cas
mais recentes, segundo as quais a população do distrito
de Bragança – área de abrangência da ULS do Nordeste –
é uma das mais envelhecidas do país.

O [3]Seminário sobre Cuidados Palia vos - um olhar
sobre o cuidar em fim de vida , terá lugar na Casa da
Cultura Mestre José Rodrigues, em Alfândega da Fé,
no dia 30 de novembro, entre as 9h00 e as 17h00. A
par cipação é gratuita e des na-se a profissionais de
saúde e comunidade em geral.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid

1142

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NmE0YTFkYWZlNTk5OWQ5MQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NmE0YTFkYWZlNTk5OWQ5MQ


=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NmE0YTFkYWZlNTk5OWQ5MQ
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NmE0YTFkYWZlNTk5OWQ5MQ

13% dos portugueses consideram que o seu poder
de compra baixou em 2016, valor que em 2015 se
fixava nos 23%. (2016-11-15 09:34)

Em 2016, 13 % dos portugueses inquiridos referem que o
seu poder de compra diminuiu face ao ano anterior, um
valor que em 2015 se fixava nos 23 %. A percentagem
de consumidores a mencionar uma diminuição do poder
de compra tem vindo a baixar desde 2013, ano em que
a ngia os 65 %.

Neste momento, a grande maioria dos consumidores (80
%) sente que o seu poder de compra se manteve. De
acordo com dados do Observador Cetelem, que analisou
o consumo em Portugal e as intenções de compra para
o Natal, apenas 3 % indicam que o seu poder de compra
aumentou este ano.

Ques onados sobre o futuro, 76 % dos consumi-
dores esperam que o seu poder de compra se mantenha
estável em 2017 e 3 % afirmam mesmo que este poderá
aumentar. Em relação aos consumidores que preveem
perder poder de compra, estes passaram de 20 % para 10
% este ano, mantendo a tendência que se tem registado
desde 2013.
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Numa análise mais pormenorizada, verifica-se que são
as mulheres (17 %) e a geração entre os 55-65 anos (27
%) quem mais sente a diminuição do poder de compra.
É também esta úl ma a mais pessimista em relação ao
futuro: 19 % perspe va perder poder de compra em
2017.

Geograficamente, contata-se que é em Lisboa que
os consumidores mais manifestam ter perdido poder
de compra no úl mo ano (20 %). No Porto, apenas 5 %
consideram que a situação piorou face a 2015.

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a
Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por tele-
fone, a indivíduos de Portugal con nental, de ambos os
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65
anos, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2016. O erro
máximo é de +4.0 para um intervalo de confiança de 95
%.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance é
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Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vidade
sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma gama
completa de crédito a par culares intermediada através
de parceiros do Retalho especializado, concessionários
automóvel e também diretamente aos clientes. O BNP
Paribas Personal Finance é parceiro de referência das
principais insígnias do comércio, dos serviços, da banca
e das companhias de seguros, en dades às quais aporta
o seu know-how, propondo o po de crédito e de serviço
mais adaptado à a vidade e estratégia comercial dos
seus parceiros. É, também, ator de referência em matéria
de concessão de Crédito Responsável. Em Portugal está
presente desde 1993. Em 2010, a fusão com o Credifin
deu origem ao nascimento do Banco BNP Paribas Per-
sonal Finance, S.A., que opera sob a marca comercial
Cetelem, conta com cerca de 600 colaboradores e é uma
referência no mercado de crédito a par culares.
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Exposição de José Rodrigues no Museu de Arte
Sacra de Macedo de Cavaleiros (2016-11-15 13:58)

“Celebração” exposição do Mestre José Rodrigues e
Raquel Rocha entra em modo i nerante. Após a pre-
sença na Fundação Escultor José Rodrigues, a exposição
chega ao Nordeste Transmontano, “dividida” em duas
partes.

Mestre José Rodrigues Passa a estar patente no Museu
do Abade de Baçal em Bragança e no Museu de Arte Sacra
em Macedo de Cavaleiros. Neste espaço, a inauguração
decorrerá no sábado, dia 19 de novembro, às 11 horas.

O Mestre José Rodrigues, falecido em setembro úl-
mo, está de “regresso” a Macedo de Cavaleiros, tal

como Raquel Rocha, num momento que contará com
a presença, entre outros, do Presidente da Câmara
Municipal de Macedo de Cavaleiros, do
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Bispo da Diocese BragançaMiranda, da Diretora do
Museu do Abade de Baçal e da filha do escultor.

Em paralelo, o Museu de Arte Sacra vai acolher duas
outras exposições. “Sagrada Família”, em momento de
aproximação do Natal, com 50 peças de arte religiosa do
acervo das Paróquias do Concelho de Macedo de Cav-
aleiros. Uma exposição marcada pelo sen do maternal
ou paternal, em que se destacará a peça que dá nome à
mostra, datada do Séc. XVIII, um dos raros exemplares
do género no concelho.

Na sala de exposições temporárias, Ofélia Marrão e
J. Luís Benites trazem-nos a exposição de desenho,
pintura e escultura “Natavidade”. Um conjunto de Novas
imagens comemorando a Narra va Cristã da Na vidade.
Os ar stas, através desta exposição relembram-nos
o Maravilhoso e o Sagrado do Nascimento do Deus
Menino.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Bragança
(SCMB) são estrelas principais do novo álbum da
RaussTuna (2016-11-15 16:34)

Um grupo de seis residentes da Santa Casa da Mis-
ericórdia de Bragança (SCMB) cantaram ao vivo este
sábado, dia 11 de novembro, no Teatro Municipal de
Bragança, durante a apresentação do novo álbum da
RaussTuna-Tuna Mista de Bragança.

Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB)
são estrelas principais do novo álbum da RaussTuna Os
utentes foram especialmente convidados a par cipar na
música “Digressão”, dando assim o seu contributo este a
projeto musical. Trata-se de um CD que inclui a gravação
de dezoito temas originais, com a par cipação de dezoito
duetos que contam com a par cipação de Rui Veloso,
Luís Portugal, Adelaide Ferreira e António Marante, Tozé
Santos dos Perfume, Vanessa Mar ns, entre outros.

Uma experiência inédita para os seis utentes da in-
s tuição que, pela primeira vez, entraram num estúdio
de música, atuaram ao vivo e par cipam num projeto
do género. Teresa Teixeira de 84 anos, não cabia em
si de sa sfação: “Convidaram-nos para cantar ao vivo
no Teatro Municipal, disse logo que sim, adoro cantar”,
exclamou de entusiamo no final do espetáculo.

Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Bragança (SCMB)
são estrelas principais do novo álbum da RaussTuna A
idosa mostrou-se bastante à vontade, dado que integra
o grupo de cantares intergeracional da Santa Casa há
vários anos. Um fator extensível aos restantes cinco
par cipantes para quem cantar “é o melhor da vida”. Um
desafio superado que enche de orgulho a SCMB que pro-
move, sempre que possível, a integração e par cipação
a va dos seus utentes nas mais variadas inicia vas da
comunidade.
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Realizador Hugh Hudson vai conhecer as gravuras
do Côa (2016-11-15 16:45)

Cinecôa com mais de mil minutos de cinema em apenas
três dias.Hugh Hudson vai conhecer as gravuras do Côa.
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Hugh Hudson vai conhecer as gravuras do Côa O re-
alizador inglês Hugh Hudson não resis u ao convite
lançado pelo Cinecôa e vai apresentar o seu mais recente
trabalho – “Altamira” – num fes val que tem vindo
a projectar a região do Douro e o Vale do Côa como
des nos cinematográficos. De 17 a 19 de Novembro,
o Cinecôa vai exibir 31 filmes de 14 países, o que se
traduz em mais de mil minutos de cinema no auditório
municipal de Vila Nova de Foz Côa.
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A visita de Hugh Hudson a Portugal explica-se com as
similitudes entre o seu úl mo filme sobre a caverna de
Altamira, em Espanha, e os sí os de arte rupestre do Vale
do Côa, ambos classificados como Património Mundial
pela UNESCO. Por isso, na tarde de sexta-feira, dia 18,
será feita uma visita guiada ao Parque Arqueológico do
Vale do Côa para que Hugh Hudson fique a conhecer as
gravuras rupestres que se estendem por 17 quilómetros,
tornando este Parque Arqueológico o maior museu ao
ar livre do Paleolí co em todo o mundo. “Se a comple-
mentaridade dos patrimónios mundiais existentes no
concelho (vales do Douro e do Côa) nos mo va, poder
promover o contacto directo destas personalidades com
esta ‘mise en scene’ deslumbra-nos”, destaca o director
do Cinecôa, Gustavo Duarte.

Hugh Hudson foi o realizador do filme “Momentos
de Glória”, que acabou por ser dis nguido com quatro
Oscares e que valeu ao cineasta a aclamação da Academia
Americana de Cinema. O realizador já trabalhou com
estrelas premiadas por Hollywood como Al Pacino, Colin
Firth ou Kim Basinger e dirigiu outras caras conhecidas
no meio como Antonio Banderas, Daniel Craig, Malcolm
McDowell ou Nastassja Kinski.

Para além de Hugh Hudson, o Cinecôa vai contar
com outra presença internacional: Manuela Campagna,
actriz principal do filme “Lua em Sagitário”, que será
exibido no próximo sábado, dia 19, pelas 15h. Esta actriz
brasileira, em início de carreira, recebeu recentemente o
prémio de melhor actriz no Fes val de Cinema de Avanca.
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Também António-Pedro Vasconcelos vai estar no Cinecôa,
sendo o grande homenageado da edição deste ano. O
tributo acontecerá na noite de sábado, dia 19, com a
exibição do seu mais recente filme “Amor Impossível”,
seguido de um concerto da sua filha Patrícia Vasconcelos.
Nascido em Leiria, o realizador de 77 anos tem um longo
percurso no cinema português com filmes que, em cada
momento, foram marcando o seu tempo. Por essa razão
e pela excelência cinematográfica, António-Pedro Vas-
concelos é um dos mais importantes nomes do cinema
português, como provam os inúmeros prémios que já
recebeu ao longo da sua carreira.

O director do Cinecôa, que é também autarca de
Vila Nova de Foz Côa, considera que é de primordial
importância a forma como este evento cinematográfico,
que se realiza desde 2011, tem promovido o território
e tem marcado quem o visita. “Os convites feitos aos
intervenientes do Cinecôa (actores, realizadores, pro-
dutores ou crí cos de cinema) ajudam a compreender
a aposta que temos feito e a dimensão que quere-
mos para um fes val que já tem o seu espaço e provoca
ondas culturais e económicas sempre posi vas”, sublinha.

[3] no fy
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Há conversas no Douro de 19 a 27 de Novembro
(2016-11-16 09:38)

A Douro Genera on realiza entre os dias 19 a 27
de Novembro o Douro Vintage Fórum, um ciclo de
encontros e debates diversificados, que visa o desen-
volvimento da região.

São várias as sessões de debate que terão como[1]
temá cas gerais a Filisofia, a música, a história e
questões de gestão quo diano que alimentarão diversos
fóruns no Regia Douro Park, na Casa de Mateus e Quinta
do Paço, em Vila Real

“Filosofia e Música entre dois Mundos nos séculos
XVII, XVIII e XIX”, “Douro em Movimento, Aldeias com
Vida: Que perspe vas?”, “Economia Digital”, “Orçamento
de Estado 2017” e “Industria 4.0” são os temas gerais a
abordar e que vão contar com diversos especialistas nas
matérias agendadas e propostas para reflexão.

IFRAME: [2]//cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.html?hash= mso5581
&bgcolor=EEEEEE &t=1479288938
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Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
vai disponibilizar novas consultas (2016-11-16 09:59)

Novas consultas de doenças autoimunes vão ser disponi-
bilizadas no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro(CHTMAD). Lamego e Chaves foram a unidades
escolhidas para acolher esta nova valência do maior
hospital da região.
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O CHTMAD vai ainda criar a consulta do viajante na
unidade de Vila Real, inicia va que permite que os
viajantes sejam aconselhados na sua área de residência,
evitando a sua deslocação ao Porto.

A consulta do viajante baseia-se no aconselhamento
especializado e aposta na prevenção, explicando o risco
de exposição a certas doenças, a sua profilaxia e respe vo
tratamento.

Implementadas serão também a consulta da patologia
endócrina da grávida, des nada a grávidas e mulheres
em estado preconceção com doenças endócrinas e a
consulta de especialidade para doenças autoimunes na
unidade de Lamego.
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O pânico é total (2016-11-17 08:21)

|Hélio Bernardo Lopes| Determinei-me a escrever este
texto por via da publicação de um outro, recente, do
Presidente Jorge Sampaio.

Um texto que pode dar a impressão de ser eu alguém
pretensioso, o que não acontece. Porém, com sessenta
e nove anos já passados, sempre interessado pela vida
do mundo, e de Portugal em par cular, eu tenho uma
opinião sobre o estado a que aqueles chegaram nos
nossos dias. Em todo o caso, um texto essencialmente

determinado por duas frases algo estranhas que nos
surgem no texto de Jorge Sampaio.

Em primeiro lugar, e logo no primeiro parágrafo do
texto, o an go Presidente da República escreve que
sobre a questão europeia, chamemos-lhe assim, o meu
obje vo não é trazer à colação certezas e ideias feitas
acerca da Europa, do seu passado e do futuro, mas
antes tentar desbravar um caminho de interrogações e
perplexidades, que são afinal as de um europeu convicto,
que teima em con nuar a sê-lo, mas que se confronta
com um conjunto de contradições, dilemas e perguntas
para as quais as respostas não parecem óbvias nos
tempos que correm. Simplesmente inacreditável!

E, em segundo lugar, e já no úl mo parágrafo da peça,
o Presidente Jorge Sampaio salienta que atravessamos
um momento especialmente crí co para o nosso futuro
cole vo – no plano nacional, mas também europeu e
até mundial –, embora, qualquer que seja o sen do
futuro da integração europeia – e sabemos que há vários
cenários —, o que me parece importante sublinhar aqui
é a necessidade de se aprofundar a discussão sobre que
Europa queremos, que modelo para a reformatação da
zona euro e que atualizações pretendemos fazer dos
nossos compromissos europeus. Bom, leitor, aqui a
palavra inacreditável já não chega, mas prefiro ficar-me
por ela.

Este texto do Presidente Sampaio é excelente, muito
bem escrito, tanto no plano literário como nos temas
que aborda, mas revela duas facetas: um pânico tardio
e mais um diagnós co de algo conhecido e sen do
desde há muito. Todavia, tudo sempre sem indiciar a
solução que entende por conveniente para o cenário
que diagnos ca bem e se encontra de há muito apon-
tado. Sem pretender ser ofensivo, é um texto que
se materializa em mais do mesmo, mas que não nos
ajuda a encontrar uma saída. Com este seu texto, ou
sem ele, tudo se irá manter na mesma. E é por ser esta
a realidade que me determinei a escrever este meu texto.

O mundo tem hoje diversos problemas graves que
afetam a sua existência natural e a expectável felicidade
que cada um pretende viver. Alguns desses problemas
são puramente nacionais, outros regionais e outros
mundiais, estes com impacto direto sobre todos e muito
para lá de quem os cria e desenvolve, ao sabor dos seus
(supostos) interesses estratégicos.
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Um destes problemas é o da construção europeia.
Uma realidade com erros originais, que se têm vindo a
acelerar com o decorrer do tempo, e que tem vindo a
sofrer o impacto de realidades com impacto mundial,
oriundas, precisamente, das ações de quem se move a
nível mundial, condicionando quase tudo e todos.

Neste contexto, porém, o texto do Presidente Jorge
Sampaio só foi escrito por via da vitória de Donald Trump.
Não fora tal, e todo o caminhar da famigerada União
Europeia para o abismo con nuaria a ter lugar de um
modo imparável e sem um eco mínimo ao redor de
tal realidade. No fundo, esta Europa de hoje não foi
construída pelos povos europeus, mas pelos polí cos
que temos do. Foram estes que construíram a desgraça
a que se chegou, de que despontam a destruição do
Estado Social, o desprezo pelos mais velhos, vinte e cinco
milhões de crianças e jovens numa situação de pobreza,
o surgimento de muros ao longo de fronteiras diversas
da União Europeia e autên cas ditaduras no seu seio. A
recente chamada de atenção de Federica Mogherini ao
Governo Turco é simplesmente risível, porque Erdogan
e seus companheiros de poder desprezam completa
e naturalmente uma Europa que nem é capaz de se
defender.

O caso dos refugiados, bem como a causa que lhes
deu origem, e ainda todo o drama vivido no con nente
africano, mormente na sua margem norte, mostram a
completa incapacidade da União Europeia. O caso por-
tuguês é até muito representa vo, porque declarando-se
na disposição de receber até dez mil refugiados, ainda só
vai nas sete centenas, sendo evidente que aquele número
é mesmo só isso. Como até José Miguel Júdice conseguiu
ontem referir, seria muito mais simples legalizar os que
já cá vivem e trabalhem e há dias se manifestaram. E
também conceder o visto de residência ao nosso amigo
curdo, que tanto tem trabalhado em Portugal e tão bem.
Mas vamos, então, ordenar ideias.

Sabe-se de há muito que a História é a Geografia
em movimento. Esta Geografia, através do tempo
histórico, fez criar sociedades caraterizadas por traços
culturais próprios. Estes traços, como sempre tem de
acontecer, hierarquizam-se nos planos religioso, moral,
polí co e linguís co, suportando-se em espaços territo-
rialmente bem definidos.

Como é evidente, toda esta realidade se fez na base
da convivência social, umas vezes de modo agradável,

outras de maneira conflituosa. A História do Homem é
uma história de conflitos. Até nos planos individual e fa-
miliar. E mesmo em Estados-Nação muito an gos, como
se dá com Portugal, existem traços culturais dis ntos
nas diversas grandes regiões do País. Traços alicerçados
nas diferenças históricas, geográficas e climá cas. Uma
vivência calma e sem grandes conflitualidades só pode
alicerçar-se se as regiões em causa forrem pequenas.
Precisamente o que Paulo VI referiu na sua intervenção
nas Nações Unidas, há já muitas décadas, ao redor dos
perigos presentes nas híper-metrópoles.

Sobretudo depois do final da Segunda Guerra Mundial,
a democracia impôs-se em lugares diversos do Mundo,
mas muito longe do que as democracias mais an gas
já possuíam. A verdade, porém, é que aquele terrível
acontecimento mundial fez nascer uma nova ordem
mundial, em todo o caso só suportada na base de
uma vigilância mútua muito forte e na possibilidade de
destruição mútua assegurada entre os dois principais
contendores: os Estados Unidos e a União Sovié ca.

No plano puramente teórico, exis am dois funda-
mentos dis ntos: nos Estados Unidos a democracia de
base par dária e com razoáveis direitos concedidos aos
cidadãos, mas onde o impera vo era o lucro; na União
Sovié ca o obje vo final de construir uma sociedade
justa e sem classes, mas que pra cou arbitrariedades
as mais diversas. Em todo o caso, exis u sempre uma
supremacia militar do primeiro sobre o segundo, o que
também fez desenvolver-se os excessos desumanos
destes. O que nunca, de facto, esteve presente foi o
respeito de cada um pelo modelo do outro.

Com o fim do comunismo na an ga União Sovié ca
os Estados Unidos, e todo o mundo, veram uma ex-
celente oportunidade para construir um sólido suporte
des nado a edificar a Paz. A grande e conhecida verdade
é que os Estados Unidos nunca pretenderam tal realidade.
A prova disto mesmo reside em sempre terem impedido
a Rússia de aderir à OTAN, assim se conseguindo, afinal,
o que se havia dado com os Estados que para ela foram
entrando. Pelo contrário, ao que se assis u foi ao cerco
da Rússia pelos Estados Unidos e ao lançamento da
fa dica globalização. Até para os Estados Unidos ela se
está a mostrar fatal, ou Donald Trump nunca teria saído
vencedor.

Com um mínimo de pensamento conjetural, e olhando
para o que se tem vindo a dar no mundo, percebe-se
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facilmente que a globalização só pode materializar-se
na circulação de bens, nunca de pessoas. Esta evidente
realidade mostra que a pobreza teria sempre de crescer
por extensa regiões do mundo, muito em especial nas
mais ricas, de onde os donos da riqueza se deslocam para
os lugares do mundo onde, por cultura, os Direitos Hu-
manos criados no Ocidente – estão agora a desaparecer
– não estão presentes. Com evidência razoável, nunca
virão a estar.

Em contrapar da, as pessoas não podem movimentar-se
livremente. Ora, esta dupla realidade, naturalmente,
acabará por fazer desaparecer o valor e a prá ca da
democracia. E se a isto juntarmos o defraudamento das
expecta vas sempre prome das pelos fracos polí cos
que temos do na Europa, é natural que os cidadãos
se voltem para quem vá ao encontro dos seus anseios.
Não são populistas, são os que apontam os erros desde
há muito pra cados pelos fracos e falhados polí cos
que temos do. Até porque estes, muito obje vamente,
nunca deram mostras de conseguir, ao menos, esboçar
um projeto de solução. É isto, precisamente, que se pode
ver no texto de Jorge Sampaio: nada de apontar soluções.

Acontece que foi também esta realidade mundial
que potenciou o papel que o Papa Francisco tem vindo
a ter. Sem ser indelicado, nos termos dos acusadores
de populismo a Trump, Le Penn e outros, até Francisco
é um populista. E é por isso que todos o aplaudem mas
raros seguem as suas ideias e se iden ficam com as
soluções que lhes estão implícitas. Para já não falar da
guerra religiosa que hoje está presente no mundo. Não
fora tal, e não seria preciso que Jorge Sampaio vesse
desempenhado as funções que teve no plano da Comu-
nidade Internacional. Essa guerra religiosa prende-se
com o que escrevi a dado passo neste texto: os traços
que ligam cada povo, como sempre tem de acontecer,
hierarquizam-se nos planos religioso, moral, polí co e
linguís co, suportando-se em espaços territorialmente
bem definidos. O religioso está sempre lá e logo à frente
dos restantes.

Temos, pois, esta realidade bem à nossa frente: a
democracia perdeu quase toda a sua credibilidade. O
dinheiro passou, no Ocidente, a ser um novo deus,
superando tudo e todos. E os povos nunca foram
chamados a pronunciar-se seja sobre o que for. E quando
decidem como se está a ver, surgem, então, textos
como este do Presidente Jorge Sampaio. Vejam-se
dois casos recentes que mostram como a democracia

deixou de ser reconhecida por quase todos e já sem peias.

No Reino Unido o Governo, naturalmente oriundo
da vontade popular expressa em eleições livres, em
nome do povo, fez subir à sua decisão direta a questão
da presença do país na União Europeia. A decisão foi a
que se viu. Agora, depois de ter o povo sido chamado
a pronunciar-se, os que assim procederam pretendem
inverter a decisão, para tal invocando que o Parlamento
é quem tem o direito de decidir, mesmo que tenha usado
esse seu direito para consultar os britânicos!

Depois, a vitória de Donald Trump. Foi esta deter-
minada pelas regras da História dos Estados Unidos.
Agora, perante a derrota de Hillary, eis que, já depois
do jogo ter terminado através das regras de sempre,
pretendem alguns interessados usar outras regras que
não eram as estabelecidas desde sempre!! Duas manifes-
tações, pois, do estado a que chegou a democracia: ela
já não é precisa, porque tudo se encontra ligado a jogos
de dinheiro.

Tudo isto é facilmente perce vel, mas o Presidente
Jorge Sampaio nunca o referiu no seu texto: a democra-
cia deixou de ter valor porque já não pode estar na base
da nova realidade ditatorial que se criou, suportada na
procura do lucro a qualquer preço. O texto de Sampaio
é a melhor demonstração de que com os democratas de
sempre e que se afirmam como tal os reais e terríveis
problemas do mundo de hoje não terão solução.

A verdade, porém, é que a solução é simples. Quem
quiser conduzir a União Europeia a bom porto terá
de iniciar um combate para que se ponha um fim na
sua estrutura atual, criando uma outra que se suporte
na solidariedade, na construção da Paz e na abertura
da Europa ao mundo, evitando deixar-se arrastar por
soluções como a da guerra que Obama e Hillary Clinton
se preparavam para pôr em prá ca com a Rússia, depois
de terem fabricado o desastre do Iraque, o falhanço das
primaveras árabes e a destruição da Síria. E impõe-se
devolver aos Estados da União Europeia a maior parte do
seu poder soberano, entretanto perdido. Infelizmente,
o caminho seguido mostrou um perigoso falhanço. Mas
será que os atuais polí cos europeus serão capazes de
operar as mudanças que se impõem e que tão evidentes
são? Claro que não! Basta ler com atenção o texto do
Presidente Jorge Sampaio, e logo se percebe – é ele que
o diz – que não tem soluções suas para o que tão bem
diagnos ca e de há tanto se sabe.

1150



Por fim, uma ligeira nota: as sondagens que mostram que
os portugueses querem con nuar na União Europeia não
contam, porque quase todos estão fartos desta solução,
respondendo, pois, em função do medo do desconhecido.
É bom recordar a fantás ca corrida às urnas na eleição
de Delgado com Tomás: interessante sim, mas o havia o
risco da aventura, a que os portugueses sempre foram
avessos.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Depois da enxer a, ficamos hídrios (2016-11-17 08:26)

|Tânia Rei| Estão a ver aqueles filmes em que as
pessoas são subs tuídas por robots ou então sofrem
“afinações”? Em que são mais perfeitas e fazem tudo
bem, além de terem montes de u lidades prá cas, que
os humanos normalinhos não possuem? É só para vos
avisar que isto está a acontecer.

Ocorrem-me Os Subs tutos, a Ilha, Mulheres Perfeitas, e
há um de que eu gosto muito, que é com o puto do Sexto
Sen do, mas que não me está a vir agora o nome.

Pois bem, lamento deixar este triste aviso à naveg-
ação – esqueçam as pessoas com defeitos. Isso é old
school.

As pessoas deixaram de ter defeitos muito por culpa
da Conversão. A Conversão é uma máquina invisível
que vive na cabeça dos seres humanos deste século,
onde entram pela re na pessoas banais e cravam-se
no cérebro super-heróis. Convertem-se os defeitos em
virtudes que nos torna em “únicos, insubs tuíveis e
fabulosos”, entre outros adjec vos nesta linha. Não os
costumo usar, por isso, perdoem-me a falta de minúcia.

Então não é que agora não há teimosos? Nem chatos?
Nem feios? Não se é teimoso, é-se “perseverante”. Não
se é chato, é-se “insistente”. Não se é feio, é-se “peculiar”.
Podem dizer que são prismas diferentes de ver coisas que
permanecem iguais, mas, para mim, que con nuo presa
no passado, isto são tudo é palavras com significados
diferentes, podendo ser, no máximo, eufemismos.

Já não há pessoas sem carácter. São “simplistas”
agora. Gente má rês foi à dita máquina, apertaram-se
uns parafusos, e pronto.

“Ah, mas toda a gente tem um lado B.” Acredito pia-
mente, mas também não acho que suprir defeitos a torto
e a direito seja ser poli camente correcto. Estou em crer
que em muitos dos casos estamos só a ser condescen-
dentes. Soubesse a Humanidade que a solução, afinal,
está na forma como se diz…

Quem se lixa nesta história, são, como sempre, os
bonzinhos. De que vale ter montes de qualidades, ter
a tude, ter acção, num mundo onde tudo é passível de
ALSF (para quem não teve adolescência, isto significa
Amor Louco Sem Fim, e escrevia-se nas portas das
casas-de-banho da escola, associado a um nome, que
mudava de mês a mês) quase de forma instantânea?
Mesmo uma noz seca, com um pouco de pó de arroz,
transforma-se numa diva.

Hoje li uma frase, em português do Brasil, que dizia
assim: “Você tem o direito de ser esquisito”. E talvez eu
seja só uma gaja esquisi nha, daquelas mete-nojo, que
implica com tudo.

Espera lá… “gaja” e “esquisita” são palavras feias…
Não, vou ser antes uma “jovem” com uma “mente
invulgar”. Não sou de modas, mas, podendo ser um
hídrico, e fazer uma operação plás ca aos pordentros,
não sou menos do que ninguém!
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No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Workshop e Palestra sobre Cogumelos Silvestres
(2016-11-17 08:56)

No próximo dia 19 de Novembro, tem lugar uma
palestra e um wokshop de iden ficação de cogumelos.

Durante a manhã decorre um passeio pela Serra do
Roboredo para recolha de várias especies de cogumelos
silvestres.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A concentração realiza-se às 10h00, no Museu do Ferro
e da Região de Moncorvo. Durante a tarde realiza-se
uma palestra sobre esta temá ca e serão também
iden ficados os cogumelos recolhidos durante a manhã.

A recolha e palestra será orientada pelo Eng. Afonso
Calheiros e Meneses.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

The Staches em Bragança (2016-11-17 09:40)

A banda de Genebra The Staches passa em Portugal
já esta semana para 4 concertos no Porto, Lisboa,
Bragança e Viana do Castelo.

The Staches em Bragança

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

“Os The Staches são quatro meninos de Genebra que
estão juntos há muitos anos mas só recentemente
embarcaram num som mais Garage, Girl Punk, Lo-Fi Pop.

Contagiados pela sua plena juventude já deram mais de
100 concertos por toda a Europa. Passa por aqui a veia
punk de Bikini Kill e Sleater-Kinney e o legado de bandas
como os X Ray Spex, The Raincoats ou Girls at Our Best!”.

Quando: Sábado às 22:30 - 5:00 De 19/11 às 22:30
até 20/11 às 5:00
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Onde:Central Pub, Rua do Paço, nº18, 5300-252
Bragança

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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No Dia Mundial do Não Fumador Sociedade Por-
tuguesa de Pneumologia lança desafio em “respi-
rarpeladpoc.pt” (2016-11-17 09:52)

“Respirar pela DPOC” é o mote da campanha que, no
âmbito do Dia Mundial da DPOC, leva a Sociedade
Portuguesa de Pneumologia, através da sua Comissão
de Trabalho de Fisiopatologia Respiratória e DPOC a
associar-se à Global Ini a ve for Chronic Obstruc ve
Lung Disease (GOLD) para dar a conhecer uma doença
que afeta cerca de 800 mil portugueses. A campanha
arranca hoje em [1]respirarpeladpoc.pt .

Ainda que se trate de uma doença altamente subdiag-
nos cada, estudos indicam que a DPOC afeta cerca de
14 % na população portuguesa com mais de 40 anos,
razão pela qual a Sociedade Portuguesa de Pneumologia,
através da sua Comissão de Trabalho de Fisiopatologia
Respiratória e DPOC, lança um desafio que visa sensibi-
lizar as pessoas para esta doença. A ideia é conduzi-las
a um exercício de simulação que seja revelador das
dificuldades sen das por quem vive diariamente com
esta doença que afeta cerca de 800 mil portugueses.

«A DPOC é uma doença altamente incapacitante.
Debilita quem a tem, ao ponto de impedir de trabalhar,
sair de casa porque causa uma constante sensação de
falta de ar. Simples gestos do dia-a-dia, andar, subir
umas escadas ou até ler em voz alta é algo que requer
um esforço acrescido para quem sofre de DPOC.

Neste sen do, a melhor forma que encontrámos
para passar esta mensagem foi desafiar todas as pessoas
a efetuar a leitura de um simples texto, com um só fôlego
de ar.

Trata-se de um texto que alerta para a importância
do diagnós co da DPOC, ao mesmo tempo que, após a
leitura das primeiras linhas, coloca dificuldades acresci-
das aos doentes respiratórios», explica Inês Gonçalves,
Coordenadora da Comissão de Trabalho de Fisiopatologia
Respiratória e DPOC.

A Comissão de Trabalho da Comissão de Trabalho
de Fisiopatologia Respiratória e DPOC da Sociedade Por-
tuguesa deixa o desafio: Respire pela DPOC e ponha-se à
prova em [2]respirarpeladpoc.pt!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://respirarpeladpoc.pt/
2. http://respirarpeladpoc.p/

Temporada de Inverno da Orquestra Fervença
com programação intensa, diversa e in mista
(2016-11-17 10:09)

A orquestra Fervença apresenta-se neste inverno com
uma "programação intensa, diversa e in mista". O
obje vo central é que todas as propostas da sua pro-
gramação sejam um mo vo de encontros. Todavia,
o tempo mais frio será a jus ficação para privilegiar
algum recolhimento, tornando os momentos de reunião
mais confortáveis, ín mos e também mais propícios à
introspeção e ao pensamento.
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Orquestra Fervença Até dezembro, a orquestra vai,
portanto, voltar-se para dentro. Vai para dentro do
concelho de Bragança, em direção às aldeias da raia,
onde se querem ouvir contos populares e narra vas que
pertençam à memória cole va de cada comunidade; vai
para dentro das casas das pessoas na procura por essas
histórias; e vai igualmente para dentro do Teatro Munic-
ipal onde, um bocadinho antes do Natal, acontecerá o
segundo grande concerto deste ano.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Antes disso, até ao final do ano, a programação incluirá
ainda um workshop com a equipa da Digitópia (17 e
18 novembro), um projeto de criação musical a par r
de plataformas tecnológicas da Casa da Música, que se
estreia em Bragança, seguindo-se duas novas declinações
da Orquestra Fervença. A primeira destas será o projeto
de criação colabora va Castor e Pólux, dirigido pela
cantora e compositora Teresa Campos e pela bailarina
Inês Campos. As duas criadoras vão trabalhar com o Coral
Brigan no e apresentar os resultados a 6 novembro; a
segunda declinação volta a trazer à cidade um velho
conhecido, António Serginho, que fez parte da equipa
que preparou o primeiro grande concerto da Orquestra
Fervença no ano passado. Desta feita, o músico e
compositor será acompanhado por Sara Yasmine, num
trabalho com o Rancho da Mãe d’Água e com o Brichoir
do Conservatório de Bragança, que será apresentado no
final a 26 novembro, no Centro Social Paroquial Santo
Condestável, pelas 17h.

Contudo, a temporada de Inverno da Orquestra Fer-

vença ficará sobretudo marcada pela viragem para os
espaços fechados, algo que ficará mais sublinhado em
dois momentos programados para Novembro e Dezem-
bro.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

A primeira novidade é a estreia de uma nova linha da
programação do projeto. Chama-se "Fervença conta…
Histórias da Raia". A Orquestra Fervença vai até às
aldeias de Quintanilha (19 de novembro), Caravela (20
de novembro), Babe (27 de novembro), Milhão (3 de
dezembro), Rio de Onor (4 de dezembro) para ouvir e
contar histórias an gas, do tempo das fronteiras, ao calor
das lareiras, inspirando-se assim numa prá ca ancestral.
As sessões nas aldeias da raia vão coincidir com o início
dos rituais da festa dos rapazes, bem como com a apanha
das castanhas e os respe vos magustos. Por isso, estes
serão momentos de celebração e encontro, mas em
espaços mais ín mos, incluindo casas par culares, numa
comemoração comunitária direcionada em par cular
para as populações das aldeias onde se realizam.

Para o final do ano ficará reservado um novo grande
momento de festejo cole vo de grande escala. É a
cereja no topo do bolo de um 2016 muito preenchido.
A 22 dezembro, haverá um novo concerto da Orquestra
Fervença que, como não podia deixar de ser, volta a ser
comandada pelo maestro Tim Steiner. Os brigan nos
voltam a ser as figuras principais deste projeto que con-
tará com uma equipa ar s ca renovada. A nova criação
da orquestra com Bragança trará ainda outras novidades.
Desde logo, o lugar: em vez de acontecer numa praça,
terá lugar na sala principal do Teatro Municipal de
Bragança. Além disso, este será um espetáculo diferente
daqueles a que a cidade assis u no Verão deste ano e
do ano passado, sendo integradas sobretudo referências
aos rituais de Inverno da região, numa performance de
maior recolhimento e reflexão.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Bragança reivindica mais camas de cuidados con n-
uados (2016-11-17 10:17)

O Presidente da Câmara Municipal de Bragança,
Hernâni Dias, e outros autarcas dos municípios que
integram a Comunidade Intermunicipal das Terras de
Trás-os-Montes reuniram, no dia 16 de novembro, com
o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando
Araújo, em Lisboa, com o obje vo de debaterem a
atribuição de camas de cuidados con nuados para esta
CIM.

Bragança reivindica mais camas de cuidados con nua-
dos Os autarcas transmontano querem mais camas de
cuidados con nuados disponíveis na região. No decorrer
do encontro, reivindicaram 53 camas para o distrito
de Bragança, das quais 20 se des nam à Unidade de
Cuidados Con nuados da Santa Casa da Misericórdia de
Bragança (SCMB).

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Esta necessidade nha sido, de resto, já referida pelo
Presidente da Câmara Municipal de Bragança durante a
cerimónia de comemoração do segundo aniversário da
Unidade de Cuidados Con nuados da SCMB (no passado
mês de setembro), tendo defendido que, “considerando
o previsível envelhecimento da população da região, é
necessário aumentar o número de camas disponíveis,
por forma a assegurar uma boa taxa de cobertura e dar
resposta às necessidades da população deste território.”

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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Deve haver engano (2016-11-17 13:55)

|Hélio Bernardo Lopes| Sem um ínfimo de espanto
foi como ontem tomei nota de um conjunto razoável
de novidades, em geral muito previsíveis ou naturais.
Foi, neste aspeto, um dia em cheio, como usa dizer-se.
De resto, o enchimento do dia havia já começado
de véspera, com as no cias chegadas sobre a nossa
economia e com o que depois o Conselho de Finanças
Públicas acabou por dizer.

FALTA O ÓTIMO DIVINO
O dia de anteontem foi um tempo excelente, porque
nos trouxe novidades plenas de sabor económico. Seria,
pois, natural que as nossas (ditas) elites rejubilassem
com essas no cias, mas o que se viu foi que apenas
os portugueses atentos e os governantes ou os que
suportam a sua ação se mostraram sa sfeitos com as
novidades chegadas.

Em contrapar da, o Conselho de Finanças Públicas
veio de pronto salientar que falta mais ao redor de uma
estratégia de médio prazo. De molde que o Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa, com um ligeiro sorriso, lá
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deitou mão, até com admiração, daquela comparação
com o tal copo meio cheio ou meio vazio. Em todo o
caso, um copo que é aqui quase cheio.

No fundo, Teodora Cardoso, a uma primeira vista,
achará que um dezassete é mau, só se contentando com
vintes. Mas será que a economista alguma vez daria uma
tal classificação a um Governo como este, de António
Costa? Não Creio. Talvez um vinte com dez ou mais
eletrões. Enfim, temos pena.

NA PEUGADA, PASSOS COELHO
Mas se Teodora Cardoso disse o que se lhe ouviu, e
já mesmo anteontem, Pedro Passos Coelho repe u o
mesmo, mas ontem. Desta vez, profundamente a ngido
pelo ro do porta-aviões de Bruxelas. E depois aquele
raio do Moscovici, que teve agora a coragem de pôr
em causa a tolerada sacrossanta opinião de Wolfgang
Schauble: a situação de Portugal está agora melhor
do que com o Governo anterior… No entretanto, anda
por aí essa triste ideia que se ven la sobre Rui Rio, o
que, obje vamente, seria ainda pior. Embora com um
bom ar e a ser bem vendido, como produto polí co,
por uma comunicação social completamente dominada
pelas grandes linhas da Direita neoliberal destes dias de
desnorte.

A PARTE SECRETA DO RELATÓRIO
Umas horas depois, e nova dor de estômago: tornou-
se pública uma parte secreta de certo estudo de um
académico da Universidade de Coimbra a propósito
dos incêndios de 2013. Afinal, o Governo sempre dito
transparente de Pedro Passos Coelho não deu a conhecer
certa parte de um estudo encomendado à Universidade
de Coimbra, e que foi conduzido pelo académico Xavier
Viegas.

Com um sorriso aberto, até ecoante, foi como vi
surgir no meio da no cia o histórico Jaime Marta Soares,
para mais na tarde em cujo almoço escutara já Jorge
Bacelar Gouveia pronunciar-se sobre o Spor ng e o que
Benfica e Porto terão dito de Bruno de Carvalho. E ri
com gosto, porque Jaime tocou de correr para a frente,
porque as famílias das oito ví mas mais uma poderiam
ficar magoadas. Bom, caro leitor, com uma tal explicação,
tão própria de um Estado de Direito Democrá co e Social,
esta explicação passará já a dispor de um lugar assaz
singular na História da Democracia Portuguesa da III
República.

A MENTIRA DA OMNIPRESENTE CORRUPÇÃO
Por fim, mais uma dor de cabeça para a nossa Direita,
bem como para a generalidade dos nossos detentores de
soberania: o mais recente relatório sobre a corrupção no
mundo, mostra que, no que nos diz respeito, os poderes
execu vo e legisla vo são os mais vistos como ligados à
corrupção, sendo que os gestores e os administrados de
empresas estão topo de lista vasta de apontados.

Este relatório da Transparência Internacional mostra, por
igual, que a generalidade das pessoas, por toda a parte,
se mostra convicta de que os materialmente poderosos
condicionam a atuação da classe polí ca. Será que o
leitor não par lha deste ponto de vista?

Logo depois, não faltam profissões alvo de máxima
desconfiança: autarquias, polícias, magistrados, gov-
ernantes, polí cos e…religiosos. Uma realidade que
mais não é, no fundo, que mais uma confirmação da tal
REDE que Joana Marques Vidal em tempos referiu com
verdade e obje vidade e que tanto mal-estar causou em
mil e um e logo com ecos na nossa comunicação social.

A acabar, o relatório também mostra que, no caso
de Portugal, os cidadãos estão conscientes de que o atual
Governo está a trabalhar bem no combate à corrupção.
Infelizmente, aquela tomada de posição polí ca do Presi-
dente Marcelo Rebelo de Sousa sobre as contas bancárias
acabou por impedir uma eficácia muito maior do que a
atual. Ou seja: mais uma cachola para a rapaziada da
Direita, tão ligada como está – em todo o mundo –, aos
grandes interesses. Mas que cachola!

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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"Hamlet Talvez" sobe a palco no Teatro Municipal
de Bragança dia 30 de Novembro (2016-11-17 13:57)

A [1]Companhia João Garcia Miguel (Cia JGM) leva a
peça de teatro "Hamlet Talvez" ao [2]Teatro Municipal
de Bragança . Esta peça parte da exploração do clássico
de Shakespeare e é a 4ª série do ciclo "As Bacantes".
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No dia 30 de Novembro a Companhia João Garcia Miguel
estreia a peça “[3]HamletTalvez ”, no Teatro Municipal
de Bragança. A peça parte da exploração do clássico
de Shakespeare, reinterpretado com a expressão e
linguagem próprias, já habituais da companhia.

Ele é um universo preso na obsessão pela vingança.
É a hesitação paranóica transformada em filosofia abso-
luta. É o sujeito incómodo que comeu o nada e a sua
paralisia é o espelho da universalidade. O homem total
que respira o mesmo ar dos fantasmas. Elevou a sua
existência aos píncaros da poesia. Hamlet representa
o príncipe negro que não se liberta das suas pulsões
mais violentas, personificando a destruição e a barbárie:
a tensão entre o consciente e o inconsciente humano,
debatendo-se com o abismo e a incerteza que cons tuem
a evolução das suas próprias ficções. Dois actores trazem
para a cena o príncipe da Dinamarca e a sua sombra,
um miscigenado de homem e mulher que carregam em
ombros a sua extrema incerteza sobre a vida humana, a
humanidade.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[4]Consulte a tabela de preços

"Abordámos Hamlet como um texto religioso testemunho
de lugares estrangeiros. Ali procurámos ajuda para os
enigmas do viver e auxílio para modificar o que vemos
acontecer em nós. Dentro e fora de cada um. Ser a ngido
por estes testemunhos é possuir uma máquina de espre-
itar para o nosso interior. É essa talvez a razão porque
escolhemos fazer Hamlet, porque acreditamos nas artes

como um sistema de resistência contra a destruição
da alma que é o que nos preserva enquanto natureza,
animal e humano. Sabemos que a palavra alma, essa
força indis nta e intemporal, está fora de moda e o seu
significado soa confuso incompreensível para muitos e
para nós de certo modo também.”

Segundo João Garcia Miguel, "Hamlet representa o
príncipe negro que não se liberta das suas pulsões mais
violentas, personificando a destruição e a barbárie: a
tensão entre o consciente e o inconsciente humano,
debatendo-se com o abismo e a incerteza (...) Dois
actores trazem para a cena o príncipe da Dinamarca e a
sua sombra, um miscigenado de homem e mulher que
carregam em ombros a sua extrema incerteza sobre a
vida humana, a humanidade".

Texto: William Shakespeare
Encenação, Tradução e Desenho de Luz: João Garcia
Miguel
Actores: Sara Ribeiro, Frederico Barata, Rita Barbita,
Pedro J Ribeiro, António Pedro Lima
Assistência de Encenação e Apoio à Tradução: Sérgio
Coragem
Figurinos: Ana Luena
Cenografia: João Garcia Miguel
Desenho de Luz: Luís Bombico
Director de Som: Manuel Chambel
Comunicação: Alcina Monteiro e Sara Ribeiro
Produção: Raquel Matos
Produção: TCTVD - Teatro Cine Torres Vedras, CCVF -
Centro Cultural Vila Flor e CCI - Centro Cultural de Ílhavo
and has the support of Rui Viola Produc ons, Caldeirada
Alterna va - Espaço de Criação Ar s ca
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Fibra ó ca da Portugal Telecom vai chegar a Miran-
dela (2016-11-18 09:35)

O serviço de fibra ó ca da Portugal Telecom vai chegar
a Mirandela. A infraestrutura da empresa portuguesa
de telecomunicações deverá a ngir 8500 casas, que a
par r de agora dispõem da mais moderna rede do país,
proporcionando o acesso à melhor experiência global
de telecomunicações em Portugal.

Mirandela

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O novo suporte tecnológico vai permi r o acesso a
uma melhor qualidade dos serviços fornecidos pelas
operadoras , como, por exemplo, melhor qualidade de
imagem com conteúdos HD e internet com largura de
banda garan da.

Os serviços empresariais também vão ser beneficia-
dos, podendo surgir soluções inovadoras, novos modelos
de negócio com capacidade de o mização de recursos ou
serviços integrados de telecomunicações e tecnologias
de informação, cloud compu ng, segurança e internet of
things.
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"Manhuço - Book Swap Solidário" no Praça 16, em
Bragança (2016-11-18 09:44)

No dia 22 de Novembro, a par r das 21:30 horas, o
Praça 16 irá promover o primeiro evento de Book Swap
em Bragança. “Manhuço”, expressão picamente
transmontana que significa “um molhe ou conjunto
de coisas”, foi o nome escolhido para esta inicia va
pois, para além da troca de livros entre par cipantes, o
evento pretende promover a recolha de livros infan s
de forma a criar um “manhuço” que será doado à Obra
Kolping da Diocese de Bragança - Miranda.

"Manhuço - Book Swap Solidário" no Praça 16, em
Bragança A economia colabora va ou a economia da
par lha é um dos mais recentes fenómenos potenciados
pela revolução digital e pelo acesso às tecnologias
móveis. Este mecanismo disrup vo que surgiu à margem
dos modelos tradicionais está a espalhar-se por todo o
ecossistema económico, social e cultural.

PUB
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Um dos exemplos clássicos da economia colabora va
é BookCrossing. Este movimento surgiu em 2001 nos
Estados Unidos, está hoje presente em 130 países, e
consiste em abandonar livros em diferentes pontos das
cidades para que outros os possam encontrar, ler e voltar
a abandonar, transformando o mundo numa enorme
biblioteca.
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Sendo a leitura, em grande medida, um ato real-
izado de forma solitária, em resposta à ausência ou
virtualização das relações entre leitores associada ao
BookCrossing, surgem as inicia vas de “Book Swap”,
que promovem não só a troca de livros, como dão
maior relevo à socialização e par lha cultural em con-
texto real, caracterís ca dos clubes de leitura tradicionais.

“Este evento, juntamente com as noites mensais de
poesia e a fanzine com lançamento previsto para
Fevereiro, refletem a dinâmica cultural do Praça 16,
nomeadamente na área literária. Além disso, é uma
inicia va que nos dá um prazer enorme organizar pois
cons tui um pequeno contributo para o fantás co
trabalho que a Obra Kolping tem vindo a realizar no
acolhimento e edução de crianças e jovens”, sublinhou
Pedro Cepeda, sócio e programador do Praça 16.
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A entrevista de Bashar Al-Assad (2016-11-19 08:37)

Com atenção profunda foi como acompanhei a en-
trevista concedida pelo Presidente da Síria, Bashar
Al-Assad, à RTP, na pessoa do jornalista Paulo Den nho.
E sen que não perdi o meu tempo, embora eu já
conhecesse as respostas que iriam ser dadas pelo líder

sírio, uma vez que teriam de corresponder à realidade
que a grande estratégia dos Estados Unidos levou ao
povo da Síria.

Em lugar diametralmente oposto situaram-se os três
convidados da RTP 3, entrevistados por Ana Lourenço.
Obje vamente perdi com o acompanhamento da a sua
intervenção o meu tempo, em face da falta de obje vi-
dade, muito acima dos restantes dois, de António Costa
Silva. Cheguei mesmo a dizer para a minha mulher: o
que um programa de televisão permite e num país dito
livre e democrá co! A entrevista, de um modo muito
geral, não suscitou nenhuma reação por parte dos que,
com interesse sincero no que vai pelo mundo, a tenham
acompanhado. Mostrou um polí co e estadista que vive
num país sem tradições democrá cas e que, com elevada
probabilidade, nunca as virá a implantar.

Mas mostrou, por igual, um jornalista que deitou
mão de perguntas claramente preconceituosas, como
a de pedir a Assad se conseguia garan r que, sob sua
direção, a Síria viria a viver numa plena democracia!
Faltou aqui, a Paulo Den nho, alguma memória sobre su-
cessivas explicações, dadas em entrevistas, por Adriano
Moreira, que de há muito vem explicando que os valores
religiosos, dis ntos como são de povo para povo, natu-
ralmente determinam posicionamentos morais, polí cos
e legais dis ntos. Aliás, nem os países ocidentais são
iden camente democrá cos.

Depois, Paulo Den nho abordou temá cas nunca
abordadas em tantos outros casos, como, por exemplo, a
dos crimes de guerra ou da violência das Forças Armadas
da Síria sobre populações civis. Mas e a Guerra do Iraque?
E a do Vietname? E a do Laos? E os bombardeamentos
sobre o Afeganistão? E os operados com armas nucleares
pelos Estados Unidos sobre o Japão? E os realizados
sobre as cidades alemãs? E os restantes casos dos nossos
dias, mas passados em países da OTAN, ou com outros
aliados do Ocidente? E os territórios ocupados por Israel?

Depois, a questão sobre quem mandará no futuro
da Síria. Mas que resposta poderia dar Bashar Al-Assad a
não ser a que se lhe ouviu? E por fim – de todas, a mais
fantás ca pergunta –, a de saber se a Síria se defenderia
da presença da Turquia, dado ser esta membro da OTAN!!
Mas então, por se ser membro da OTAN pode invadir-se
e roubar território a um qualquer outro Estado?!
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Deixo aqui um desafio à RTP e a Paulo Den nho:
entretenham-se a tentar explicar a ação polí ca de
Barack Obama e de Hillary Clinton na Síria e ao redor das
falhadas primaveras árabes, e encontrem explicações
cabais para o homicídio de Muamar Kadhafi. E já agora:
como vai a observância dos Direitos Humanos com os
filhos do assassinado polí co líbio?

Enfim, foi uma muito interessante e clarificadora en-
trevista concedida por Bashar Al-Assad, embora os
realmente atentos e desligados dos interesses estratégi-
cos dos Estados Unidos de há muito tenham percebido o
que sempre esteve aqui em jogo.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Ao redor de Donald Trump (2016-11-19 09:23)

|Hélio Bernardo Lopes| A recente eleição presidencial
nos Estados Unidos permi u perceber muita coisa de
que raramente se falava. E quando se falava, era para
negar a realidade que causava o mal-estar que conduzia
à abordagem dos temas por parte dos que se sen am
ví mas do mesmo. Vejamos, então, alguns destes
temas.

Desde logo, a cabalíssima inu lidade das sondagens.
Sucedem-se estas em lugares do mundo os mais diversos
e em circunstâncias muito variadas, mas os resultados
acabam por situar-se a grande distância do resultado final

dos jogos em apreço. Passou a ser um indicador de mui
reduzida u lidade. Em todo o caso, sempre um dinheirão.

Depois, esta coisa simples de perceber e quase desde
sempre: só gente com muita riqueza pode disputar uma
eleição. Por acaso, uma situação muito diferente do
que teve lugar entre nós e noutro tempo, onde tantos
concidadãos a ngiram os mais altos cargos públicos, mas
sem possuírem real riqueza.

A seguir, o baralhante sistema eleitoral norte-americano,
todo ele uma verdadeira confusão, onde nada é, afinal,
como parece, e em que já começam a surgir fissuras.
Basta que o resultado eleitoral não convenha à nomen-
klatura que realmente manda no país.

Um pouco depois, a evidência do contrário que sempre
se propala pelos nossos polí cos: afinal, os juízes federais
são escolhidos pelo Presidente, desde que aceites pelo
Congresso. A chamada separação de poderes e peras.
De resto, um sistema de jus ça que, de facto, só concede
reais direitos de defesa aos que podem pagar fortunas
a advogados de elite. É a razão das mil e uma injus ças
descobertas décadas depois de terem sido pra cadas em
nome da lei.

Mais uns passos, e aí nos foi dado ver, e bem ao
vivo, a grande mancha dos interesses mundiais, cap-
itaneada pelos norte-americanos, para quem mudar,
mesmo que por via de eleições livres, é algo que não
pode ser realizado. Hillary Clinton era, neste mecanismo,
o seu representante supremo e ideal.

Por fim, o que a entrevista de Diogo Freitas do Amaral
ontem mostrou: Delors, sem estudos mas defensor de
uma (qualquer) Europa Unida, era excelente; Trump,
também sem estudos, mostra, com esta caraterís ca, um
fator em seu desfavor. Nada, pois, como ser doutor, que
era o que se dava com Reagan, com Truman, ou com o
úl mo Bush. Vejamos, no entretanto, o que realmente
se passa ao redor de Donald Trump.

Em primeiro lugar, é essencial ter em conta o modo
distorcido como a grande comunicação social trata tudo
o que possa dizer respeito a Donald Trump. E quem diz
grande comunicação social, diz polí cos democratas,
compreensivelmente frustrados com a mais que lógica
derrota de Hillary Clinton.

Em segundo lugar, toda esta loucura ar ficialmente
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fabricada ao redor de Donald Trump esbarra com uma
realidade que muitas vezes referi nos meus textos: um
general não faz um exército. Os propagandistas ao
serviço da nomenklatura mostram Donald Trump como
um ditador em potência, que passará por cima dos
direitos de tudo e de todos. O que o desespero e a
frustração acabam por produzir...

Em terceiro lugar, as origens culturais de Donald
Trump. A verdade é que não faltam em Portugal per-
sonalidades do mais alto gabarito económico, cultural
e académico, mas con nuamos divididos, com uns a
colaborarem obje vamente com interesses estrangeiros,
e sempre muito ao redor da cauda da Europa, ou mesmo
mundial em certos domínios. O caso da corrupção é o
exemplo mais referente desta realidade. Não nos faltam
cultura, tulos académicos, experiência polí ca, etc.,
mas, no plano rela vo, estamos onde sempre es vemos.
Mais ou menos.

Em quarto lugar, o seu temperamento. Diz-se que
não é bom, ou que não é o melhor. Mas o que se dizia de
Aníbal Cavaco Silva, logo no seu início e ao longo do seu
primeiro Governo? E o que disse Salgado Zenha de Mário
Soares, ao redor da leitura de documentos em diagonal,
ou algo do género? E o que nos contou Rui Mateus sobre
Soares? Portanto, operar análises polí cas com base no
diz-se, bom, é garan damente um mau caminho. O que
é verdade em tudo isto é que Donald Trump tem um po
de intervenção que, se necessário, se torna grosseiro. Só
que a grosseria foi o que não faltou aos seus adversários
quando se lhe referiram.

Em quinto lugar, o já célebre muro. Simplesmente,
o muro já existe! Já leva cerca de um milhar de quilómet-
ros. E o que não falta no mundo são muros, desde Israel
a Estados diversos da União Europeia. Nestes casos,
porém – noblesse oblige –, os nossos jornalistas evitam
referi-los, tal como António Guterres nunca cita o caso
israelo-pales niano. Tudo naturalíssimos acasos, claro...
Num outro texto voltarei a tratar do caso do muro,
porque o mesmo tem uma outra função que o cinismo da
polí ca e a guerra religiosa hoje em curso não permitem
que seja citado aqui de modo adequado.

Em sexto lugar, o caso da expulsão dos ilegais. Mas
trata-se de um tema já aplicado desde há muito,
a ngindo, por exemplo, portugueses açorianos que se
haviam visto a braços com a área da Jus ça. E ninguém
pode duvidar de que o nosso Renato Seabra, logo que

cumprida certa parte da pena, será repatriado para
Portugal. De resto, de há muito defendo que casos deste

po devem ser reme dos para o país da nacionalidade
dos condenados, logo que terminados os julgamentos.

Em sé mo lugar, o caso das inves gações a Hillary
Clinton. Como se sabe, Barack Obama pediu a Donald
Trump que não as promovesse. A verdade é que um tal
pedido faz crescer no meu pensamento a ideia de que
algo de legalmente inaceitável poderá ter-se passado,
seja com o caso dos e-mails, seja com o da Fundação
Bill Clinton. Mas se nada de mal exis u e se os Estados
Unidos são um Estado de Direito, que razões podem
levam a um tal pedido de Barack Obama? E se for o
Congresso a mandar operar tais averiguações? Coisas
estranhas, muito à moda americana...

Em oitavo lugar, o grito de AMERICA FIRST. Mas
não é natural que um presidente americano pense deste
modo? O problema é que na União Europeia os nossos
polí cos gritam União Europeia First, mas os alemães
fazem-se sempre ouvir com o grito de GERMANY FIRST. E
aqueles, sempre de cócoras e realmente já sem valores,
dizem sen r-se profundamente europeístas, mesmo
quando mui bem pontapeados. É excelente.

Em nono lugar, o ridículo caso da OTAN. Ora, nos
seus piores momentos, Donald Trump nunca defendeu
o fim da OTAN, nem que não aceitaria o Ar go 5. O
que Trump salientou foi que não irá aceitar que os
americanos con nuem a ser usados como carne para
canhão e a pagar o que compete aos restantes, pre-
cisamente nos termos do Tratado. E tem aqui a mais
cabal razão. De resto, ele sabe mui ssimo bem que
Obama e Hillary se encarregaram de criar em Pu n um
inexistente inimigo, ao mesmo tempo que se envolveram
em falhadíssimas inicia vas no Médio Oriente. Foram
asneiras a esmo. E asneiras com consequências mundiais.

Em décimo lugar, as relações com a Rússia. Mas que
razões podem impedir que os Estados Unidos queiram
manter a Paz com a Rússia? Pois, se assim pretendem,
terão de pôr um fim no modo agressivo, até insultuoso,
como a administração Obama tratou Vladimir Pu n e a
Rússia. Obama e Hillary desenvolveram a fantás ca men-

ra metodológica de tentar vender a Rússia democrá ca
como se fosse a URSS dos tempos de Estaline!! Uma
ideia que a nomenklatura europeia, hoje profundamente
ligada aos grandes interesses mundiais e cada dia mais
distante dos cidadãos, comprou como um canal sem
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ruído. De molde que deixo esta pergunta, já por mim
esboçada em textos anteriores: que razões poderão im-
pedir a entrada da Rússia na OTAN? Não seria uma base
essencial para a Paz na Europa e em boa parte do mundo?

Em décimo primeiro lugar, a fraqueza de Hillary Clinton.
No fundo, nem com os apoios de Bernie Sanders, de
Obama, de Michelle e de quase toda a grande comu-
nicação social mundial, hoje ao serviço dos grandes
interesses da nomenklatura criada à sombra da global-
ização, conseguiu ganhar com as regras desde sempre
existentes e pra cadas nos Estados Unidos. Imagine-se o
que teria sido o resultado sem esses apoios...

Por fim, o futuro. Bom, se não for Donald Trump
assassinado, os Estados Unidos irão ser colocados em
primeiro lugar. O que significa que os outros países
terão de se tornar mais a nados e exigentes com os seus
deveres. Basta que tenham o juízo polí co que de há
tanto vem faltando aos fraquíssimos polí cos europeus
que vimos tendo desde há uma boa imensidão de tempo.
Asneiras a esmo, falta de valores, elevação do dinheiro
e deus supremo, com a quase completa secundarização
das pessoas e dos seus naturalíssimos direitos.

Infelizmente, realidades que só muito dificilmente
irão mudar. O recente texto de Jorge Sampaio mostra
que assim é, porque com a sua idade e a sua longuíssima
experiência polí ca ainda não tem respostas para a
trágica situação europeia, esperando pelos resultados
do que designou por um amplo debate sobre o tema!
Como nha razão João Pedro Miller Guerra, quando
referiu que as universidades não se autorreformam. E
assim está a famigerada União Europeia, que vê num
reformador como Donald Trump um perigo! Para os
polí cos europeus de hoje, como para Obama e Hillary,
con nuar a caminhar para o abismo da guerra no leste
europeu, com a pobreza a crescer, era o caminho a seguir.
Triste sina.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

“Rota das Fragas” encheu Maçores de caminheiros
(2016-11-19 10:49)

Integrada nas comemorações do S. Mar nho em
Maçores, realizou-se no dia 13 de Novembro a primeira
edição da Rota das Fragas. O percurso contou com
10 km de extensão, de dificuldade média e com uma
duração de 3 horas.
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A Rota das Fragas é marcada por várias formações graní -
cas e outras curiosidades geológicas da qual se destacam
a Fraga do Arco e a Fraga da Maceira, monumentos
geológicos invulgares.

Ao longo do percurso os mais de 60 caminhantes
puderam ainda apreciar outros pontos de interesse como
o marco geodésico, a nascente do Ribeiro Pereiro, a
lamela e tanque comunitário.

A organização do passeio foi da União de Freguesias
de Felgueiras e Maçores e contou com o apoio do
Município de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

Encontro e Mostra Associa va dos jovens do Norte
de Portugal e Galiza (2016-11-19 11:08)
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A Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ),
vai organizar, entre os dias 9 e 11 de dezembro, o
8º EMAX – Encontro e Mostra Associa va Norte de
Portugal e Galiza, a ter lugar no Espaço VITA de Braga,
em parceria com o Ins tuto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ), a Câmara Municipal de Braga, a Junta
da Galiza e as Federações Distritais de Associações
Juvenis do Norte de Portugal.

Este Encontro tem como obje vo criar um espaço
aberto ao associa vismo e à reflexão sobre a empre-
gabilidade juvenil e a importância da par cipação dos
jovens na sociedade, na cooperação transfronteiriça e no
desenvolvimento das Regiões.

Serão tratados temas de interesse comum, princi-
palmente aqueles que estão relacionados com as
oportunidades de cooperação transfronteiriça, a ino-
vação e o empreendedorismo social, dando con nuidade
aos trabalhos desenvolvidos nas edições anteriores do
EMAX, refere fonte da organização.
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Segundo a mesma fonte, "pretende-se que o 8º EMAX
seja uma ’montra’ de Boas Prá cas Associa vas e de
Projetos, possibilitando o intercâmbio e a troca de exper-
iências entre jovens par cipantes, es mulando o espírito
de inicia va e a cria vidade de todos os presentes neste
evento".

A FNAJ espera ainda "que este seja um espaço de
aprendizagem, animação, cultura e lazer e que possa
cons tuir-se como um marco qualita vo na afirmação do
associa vismo juvenil desta dinâmica região do Norte de
Portugal e da Galiza".

As inscrições são limitadas e decorrem até 27 de
novembro. Podem efetuar a inscrição Online, através do
site, [3]www.fnaj.pt .

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
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“Montesinho Montanha de Inves gação” gera um
“laboratório Colabora vo” (2016-11-19 11:30)

No próximo dia 26 de novembro promove-se em Bra-
gança a realização de uma jornada de trabalho com
vista a estruturar o projeto “Montesinho Montanha de
Inves gação", uma inicia va do Ins tuto Politécnico
de Bragança (IPB) e do Centro de Inves gação de
Montanha (CIMO).

“Montesinho Montanha de Inves gação” gera um “lab-
oratório Colabora vo” Com o patrocínio do Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor,
este será um dos projetos-piloto inseridos na Rede Na-
cional de Montanhas de Inves gação e do Conhecimento,
também em fase de cons tuição.
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O projeto pretende desenvolver um “Laboratório Colabo-
ra vo” que envolverá o Ins tuto Politécnico de Bragança
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(IPB), o Centro de Inves gação de Montanha (CIMO),
autarquias, Ins tuto da Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF), Agência Nacional para a Cultura
Cien fica e Tecnológica (ANCCT), Ciência Viva, Parque de
Ciência e Tecnologia Brigan a EcoPark, Centro Nacional
de Competências de Frutos Secos (CNCFC), e ainda em
colaboração com associações, coopera vas e empresas
locais.

"A inves gação será dinamizada por vários centros
de inves gação, nacionais e internacionais, em par cular
pelo Centro de Inves gação de Montanha (CIMO) do
IPB, que promoverá ações sinérgicas fundamentadas
na transdisciplinaridade do ’Laboratório Colabora vo’,
agregando múl plos conhecimentos e a vidades em
áreas diversificadas como química, biologia, recursos
energé cos, engenharias, clima, solos, hidrologia, vege-
tação, fauna, agronomia, zootecnia, silvicultura, ciências
sociais, turismo, desporto, ou promoção de saúde", refere
fonte do IPB.
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O projeto também pretende dinamizar o espaço e as
infraestruturas abandonadas que existem no Parque
Natural de Montesinho, através da sua a vação, modern-
ização e valorização, de modo a cons tuírem-se "polos
a vos de inves gação e observação cien fica, assim
como de valorização social e económica do conhecimento
sobre montanhas".

A Sessão de Trabalho do próximo dia 26 pretende
promover uma discussão global sobre o assunto, tendo
em vista a definição de polí cas que promovam a
inves gação cien fica, a valorização do território e a
dinamização das economias locais. Desta primeira inicia-

va fará também parte uma visita à Serra de Montesinho
para observação das potencialidades "in loco".
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Candidatura do processo de confeção da Louça
Preta de Bisalhães a Património Cultural Ima-
terial da UNESCO vai ser apreciada na E ópia
(2016-11-19 18:08)

O Comité Intergovernamental da Unesco vai apreciar,
entre os dias 28 novembro e 2 de dezembro, na E ópia,
a candidatura subme da pela Câmara Municipal de
Vila Real para transformar o processo de confeção da
Louça Preta de Bisalhães em Património
Cultural Imaterial da UNESCO, no ciou a agência Lusa.

Louça de Bisalhães. Foto: Wikipédia. CC BY 2.5 O Comité
Intergovernamental para a Salvaguarda do Património
Cultural Imaterial anunciou que se vai reunir durante
cinco dias em Addis-Abeba para apreciar um conjunto de
candidaturas onde se incluirá o processo de confeção do
barro negro de Bisalhães, uma aldeia do concelho de Vila
Real, próximo da Serra do Alvão, onde ainda sobrevive
esta an ga tradição oleira.
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Atualmente são apenas sete os oleiros de Bisalhães que
ainda trabalham o barro preto baseado em processos
tradicionais de grande ancestralidade. O problema é que
este conjunto de oleiros são quase todos idosos, o que
coloca a necessidade de dar um novo impulso para fazer
permanecer a tradição.

O projeto da candidatura do barro preto de Bisal-
hães baseia-se num plano de salvaguarda que permita
eliminar o risco da sua ex nção, lutar pela dignificação
das condições de trabalho dos oleiros atuais e permi r
uma rentabilidade adequada para esta prá ca artesanal.
Daí que processo que sustenta a candidatura à inclusão
na lista do património cultural com necessidade de
salvaguarda urgente, se revista de grande importância
para dar con nuidade a esta arte.

Segundo os dados presentes na ficha do património
imaterial da [2]Matriz PCI , “a Louça Preta de Bisalhães,
específica do centro olárico da aldeia de Bisalhães,
freguesia de Mondrões, no concelho de Vila Real, é
atualmente confecionada pelos oleiros Cesário da Rocha
Mar ns; Manuel Joaquim da Rocha Mar ns; Sezisnando
Ramalho; Jorge Ramalho; Querubim Queirós Rocha;
Miguel Fontes; e Albano Carvalho (o escultor).
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Estes oleiros procedem à confeção das peças de louça, à
cozedura e à venda. Atualmente a louça é confecionada
nas oficinas que estes oleiros possuem em Bisalhães, mas
também nos postos de venda que lhes foram disponibi-
lizados pela Câmara Municipal de Vila Real à entrada da
cidade.

O processo de cozedura das peças de barro é efet-
uado exclusivamente nos fornos destes oleiros, em
Bisalhães. […] Esta louça, que é produzida durante todo
o ano, integra peças de carácter u litário, designadas
por “louça churra” pelo facto de serem peças mais
grosseiras e pouco decoradas; e peças de carácter deco-
ra vo, chamadas de “louça fina”. A louça de Bisalhães
singulariza-se pelos processos e técnicas ancestrais
usados na sua confeção e cozedura, que lhe conferem a
tonalidade negra”.

Todo este processo se baseia num trabalho duro
que começa na extração do barro e que depois se
estende por um conjunto sequencial de tarefas onde
cabe a preparação e o amassar do barro, modelagem
e decoração e finalmente a cozedura, esta úl ma de
grande originalidade, sendo efetuada ao ar livre em
“fornos que podem ser considerados como uma forma
mais avançada da an ga soenga”.
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O Muro (2016-11-21 09:00)

|Hélio Bernardo Lopes| Os ditos intelectuais dos nossos
dias, hoje numa Direita aparentemente modernizada
mas realmente neoliberal, não param de falar do dito
muro de Donald Trump. A verdade é que o tema é já
velho e está presente por lugares diversos do mundo,
nomeadamente em Estados da União Europeia, ou em
Israel.
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Acontece, porém, que o muro, dito de Donald Trump, já
existe, com uma extensão de cerca de mil quilómetros,
nunca tendo sido derrubado ao longo da presidência
de Barack Obama. De resto, como por igual se deu
com o encerramento de Guantánamo, que con nua em
funcionamento. Com um ínfimo de jeito, ainda virão
a ser Trump e a maioria republicana no Congresso a
encerrar aquele centro de violação de Direitos Humanos,
verdadeira terra sem lei.

Para se compreender a razão do surgimento do muro
norte-americano é essencial olhar-se a formação dos
Estados Unidos, com traços muito picos, mas que estão
presentes, nas suas grandes linhas, nos restantes Estados
do mundo.

Os Estados Unidos cons tuem-se numa federação
de Estados. Embora a sua origem étnica e cultural seja
diversa, a linha dominante do Estado Norte-Americano
apresenta três componentes essenciais: predominância
do protestan smo, quase unicidade da língua inglesa e
etnia branca dominante. Foi assim na sua origem. E assim
se tem man do até aos nossos dias, embora com os
efeitos de uma sociedade que nunca foi completamente
fechada.

Estas três marcas muito fortes de natureza original
foram ainda acentuadas com o ingresso de escravos
oriundos do con nente africano, essencialmente de raça
negra, e depois com a lenta entrada de outros grupos
nacionais, embora de gente branca, mas linguis camente
dis ntos e com credo religioso diferente do protestante.

Sem ser coisa casual, a verdade é que foi por via da
vitória de Barack Obama que se operou o regresso
do racismo e em larga escala. Não se tratou de um
fenómeno novo, porque as suas raízes nunca morreram
e sempre es veram presentes desde a independência
dos Estados Unidos. Tratou-se, isso sim, de uma reação
de largos setores da sociedade norte-americana à novi-
dade, tomada por um risco, de um presidente não branco.

Também se conhece que dos quatro presidentes
católicos dos Estados Unidos, três foram assassinados.
Um mais que evidente efeito da a tude cultural da
maioria protestante que esteve na base da formação
do Estado Americano. Este facto está por igual ligado à
entrada maciça de mexicanos nos Estados Unidos, uma
vez que o México é um Estado com tradições católicas.
A con nuar um tal fluxo, não só surgiriam implicações

linguís cas, como também religiosas. E tanto assim é que
a es ma va dos votos eleitorais é sempre feita com base
na dimensão das tais ditas minorias étnicas. Ou seja, o
exercício do poder está-lhes dependente. Em princípio.

A este propósito, conto aqui uma pequena história
que vivi, em certa aula de Química Geral, com um
assistente muito meu amigo, apesar de ter idade para
ser meu ppai e já tardio. Em face da polí ca de Salazar,
que ele tratou como de miscigenação, interrogou-se-me:
tu achas que a miscigenação é possível?! Apanhado de
supresa e nada tendo nunca do de racista, também não
consegui negar completamente a sua visão. Tive ali a
perceção, pelo que conhecia da sociedade portuguesa,
que um tal mecanismo só com muita dificuldade poderia
vir a prosseguir em grandes números.

A sociedade norte-americana, portanto, tem as suas
marcas essenciais próprias e é muito di cil operar-lhes
mudanças profundas, dado que estas se prendem com
as temá cas religiosa, étnica e racial. Se a entrada
ilegal de mexicanos con nuar a ter lugar, dar-se-á,
necessariamente, o que agora nos veio contar uma
senhora de origem árabe a viver na Alemanha e que
revelou o que vem vendo e ouvindo aos refugiados que
ali chegam: as crianças refugiadas recusam brincar com
as cristãs e as suas mães asseguram que, por via de uma
reprodução maciça, acabarão por superar o número dos
alemães oroiginais e, desse modo, acabar por islamizar a
Alemanha. Precisamente o que acabará por dar-se nos
Estados Unidos se o controlo da imigração for deixado ao
Deus dará.

Por tudo isto, e ainda pela vasta criminalidade natu-
ralmente ligada às manchas de gente que entra nos
Estados Uniddos clandes namente, é perfeitamente
natural que se u lizem os meios necessários à limitação
da imigração clandes na. Um controlo que pode ser feito
por meios diversos, sendo um deles o da delimitação

sica forte da fronteira dos Estados Unidos. E é isto que
fez Israel, e que tem sido feito em Estados do Leste da
União Europeia. O grande erro da polí ca do mundo
de hoje tem sido esquecer que os povos se encontram
organizados por traços de nacionalidade fortes, mais ou
menos an gos. Traços de muito di cil mudança, se é que
a mesma é realmente possível. Por tudo isto, os gritos
contra o muro dito de Donald Trump são uma marca do
populismo de hoje dos ditos intelectuais bem pensantes.
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Município de Torre de Moncorvo disponibiliza
acesso a Escola Virtual a alunos do Agrupamento
de Escolas do concelho (2016-11-21 09:24)

No passado dia 16 de Novembro a Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo entregou as senhas de acesso à
Escola Virtual e um manual de exercícios de inglês a
todos os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico do concelho.

A cerimónia contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno
Gonçalves, do VicePresidente da Câmara Municipal de
Torre de Moncorvo, Victor Moreira, do Sub-director o
Agrupamento de Escolas, Luis Rei, da Associação de Pais,
dos pais e dos alunos do 1º ciclo do Agrupamento de
Escolas de Torre de Moncorvo.
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Nuno Gonçalves, salientou que “são 168 alunos que
vão ter um melhor acompanhamento no processo de
aprendizagem e acesso aos inúmeros recursos que esta
plataforma disponibiliza.”

Já o Vereador da Educação do Município, Victor Moreira,
considera que “este projeto, aliado às novas tecnologias,
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será uma mais-valia para os alunos e professores através
da disponibilização de conteúdos intera vos como fichas
de trabalho, manuais digitais e a vidades intera vas que
os alunos podem desenvolver na escola ou nas horas de
estudo em casa.”

O Município de Torre de Moncorvo pretende no futuro
levar a escola virtual a todos os alunos do Agrupamento
de Escolas de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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Abertas as candidaturas ao associa vismo jovem
(2016-11-21 09:35)

Encontram-se abertas as candidaturas aos Programas
de Apoio ao Associa vismo Jovem, PAJ – Programa de
Apoio Juvenil, PAI – Programa de Apoio Infraestrutural
e PAE – Programa de Apoio Estudan l para o ano de
2017, nas modalidades anual e pontual.

Abertas as candidaturas ao associa vismo jovem As candi-
daturas anuais, cujo prazo decorre entre 20 de Novembro

e 31 de Dezembro de 2016 devem ser efetuadas on-line
no Portal da Juventude, em [1]www.juventude.gov.pt ,
a par r dos formulários disponíveis na área de Associa-

vismo.´
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As candidaturas pontuais devem respeitar um prazo de
antecedência de 60 dias úteis, em relação ao início das
a vidades e podem ser feitas em qualquer altura, desde
a presente data.

Haverá ainda sessões de esclarecimento nos serviços
do IPDJ da região onde se encontra a sede da en dade,
durante o mês de dezembro.
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90 segundos ciência (2016-11-21 09:49)

Estreia no dia 21 de Novembro, às 18h58, o programa de
rádio “90 segundos de ciência”, que vai dar a conhecer
diariamente um inves gador português e a ciência que
faz em apenas 90 segundos.
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Dos Açores ao Minho, da Madeira à Covilhã, do Algarve
a Bragança, e aos que andam espalhados pelo mundo.
Das ciências sociais às ciências exactas, passando pelas
humanidades, o “90 Segundos de Ciência” pretende
mapear os inves gadores e o que de inovador se faz em
português.

Será transmi do de segunda a sexta, antes das onze
da manhã e antes das sete da tarde, na Antena 1. Após
a emissão os programas ficarão disponíveis no website
www.90segundosdeciencia.pt, com mais material mul-

média sobre cada um dos projectos e inves gadores.
O programa de rádio “90 segundos de ciência” é uma
coprodução entre o Ins tuto de Tecnologia Química e
Biológica António Xavier (ITQB/NOVA), a Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas (FCSH/NOVA) e a Antena 1,
com o apoio da Novar s.
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A apresentação oficial do programa vai decorrer no
dia 21 de Novembro na Faculdade de Ciências Social e
Humanas, Avenida de Berna, em Lisboa, pelas 18 horas.
Contará com a presença da Secretária de Estado para a
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Maria Fernanda
Rollo, o Reitor da Universidade Nova de Lisboa, António
Bensabat Rendas, o Director do ITQB NOVA, Cláudio M.
Soares, o Director da FCSH NOVA Francisco Caramelo,
um Membro do Conselho de Administração da RTP e
a Presidente do Grupo Novar s em Portugal, Cris na
Campos. Os coordenadores do programa “90 segundos
de ciência”, António Granado e Joana Lobo Antunes, irão
apresentar o programa que será ouvido em directo às
18h58.

Esta inicia va tem como obje vo “dar a conhecer a
ciência que se faz em Portugal, contribuindo para a
promoção da literacia cien fica”, explica Cláudio M.
Soares, director do ITQB NOVA. “As duas ins tuições já
promovem conjuntamente o Mestrado em Comunicação
de Ciência, do qual nasceu a ideia da criação deste
programa”, acrescenta Francisco Caramelo, director da
FCSH NOVA.

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Ciclo de conferências “Boas Prá cas Gerontológi-
cas” con nua em vila Real (2016-11-21 09:50)

Este sábado, a Biblioteca Municipal de Vila Real recebeu
a segunda sessão do Ciclo de Workshops “Boas Prá cas
Gerontológicas” subordinada ao tema “Cria vidade e
Empreendedorismo Social” e onde es veram perto de
trinta par cipantes.

Ciclo de conferências “Boas Prá cas Gerontológicas”
con nua em vila Real Com a temá ca do empreende-
dorismo social na ordem do dia, a Associação Vale
d’Ouro convidou dois especialistas para apresentarem as
suas perspe vas acerca desta temá ca. Cláudia Moura,
consultora para a estratégia e sustentabilidade em ERPI’s
apresentou algumas ideias empreendedoras no âmbito
do empowerment e capacitação das equipas. Já Ruben
Amorim, e numa perspe va muito mais prá ca, procurou
com os par cipantes compreender de que forma o
empreendedorismo social pode ser uma estratégia
determinante na reinvenção das respostas sociais.
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Esta sessão contou, além dos convidados, com a par c-
ipação da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila
Real, Eugénia Almeida, que uma vez mais enalteceu a
inicia va referindo que “o município é parceiro deste
workshop porque aposta na qualidade e na diferença”.
Reforçou ainda que “não podem ser exclusivas do
município, todas as inicia vas que acontecem, sendo
necessárias visões diversificadas”.

No âmbito da temá ca do empreendedorismo, Eu-
génia Almeida desafiou ainda as ins tuições: “quando
temos parceiros no território, que também tem a sua
visão e mostram aquilo que de bom fazem e podemos
fazer, nós só temos que dar as mãos e caminhar para a
frente”.

Ciclo de conferências “Boas Prá cas Gerontológicas”
con nua em vila Real O Ciclo de Workshops "Boas
Prá cas Gerontológicas" é organizado pela Associação
Vale d’Ouro com o apoio da Câmara Municipal de Vila
Real com a úl ma sessão a realizar no próximo dia 3
de dezembro subordinada ao tema “Novos Seniores,
Novas Respostas”. Nesta sessão pretende-se discu r os
desafios que as equipas gerontológicas terão perante
os “novos seniores” que revelam novas formas de estar
e interesses que podem não se enquadrar nas atuais
respostas sociais. Os convidados desta sessão são Sandra
Antunes, Vice-Presidente da Escola Superior de Gestão e
Tecnologia de Lamego e Marlene Pimentel, psicóloga e
profissional na área da gerontologia.

A inscrição para esta ul ma sessão termina a 2 de dezem-
bro, podendo ser feitas através do site [2]www.ascvd.pt ,
e-mail geral@ascvd.pt ou telefone 96 569 12 72.
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“Celebração”, “Sagrada Família” e “Na vidade”, são
as novas exposições no Museu de Arte Sacra de
Macedo de Cavaleiros (2016-11-21 09:59)

O Museu de Arte Sacra de Macedo de Cavaleiros entra
no período do Natal com 3 novas exposições para
apresentar aos visitantes. “Celebração” do Mestre José
Rodrigues e de Raquel Rocha é “porta de entrada” neste
espaço instalado na Casa Falcão.

“Celebração”, “Sagrada Família” e “Na vidade”, são as
novas exposições no Museu de Arte Sacra de Macedo de
Cavaleiros A filha mais velha do falecido ar sta, Ágata
Rodrigues, e diretora da Fundação José Rodrigues, revela
que “esta é uma exposição muito marcante para a família,
porque é inédita. Não é usual dois ar stas em conjunto.
Ele fala com a Raquel Rocha já numa fase terminal da
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vida dele, embora debilitado, dispôs-se a este desafio”.
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“Celebração” resulta de um trabalho de ano e meio,
inaugurada em setembro passado na sede da Fundação,
aconteceu 10 dias após o desaparecimento do ar sta. “As
lágrimas caiam, claro, mas ao mesmo tempo nhamos
a oportunidade de voltar a mostrar José Rodrigues,
que se deixa levar e faz esta combinação com Raquel
Rocha, de uma forma interessante e baseada na par lha.”

O Vereador da Câmara Municipal, Rui Costa, desta-
cou a i nerância par lhada desta exposição com o
Museu do Abade de Baçal, agradecendo também à
curadora Inês Falcão. Referindo-se à mostra de 41 peças
das Paróquias do concelho, que par lham o 1º piso do
Museu, o Vereador destacou “a época natalícia” em
vivência, resultando “na escolha pela Sagrada Família e
pelo que simboliza. É também um exemplo para todas
umas famílias, que têm iden ficação com uma família
simples, feliz e na forma como ela é concebida.”

Dentro da exposição “Sagrada Família” é feita uma
recriação da Capela do Bap stério da Igreja de São Pedro
de Macedo de Cavaleiros, com a presença das imagens
de S. José e Maria, com Jesus Cristo em fotografia, pois a
imagem foi roubada em 2010.

“Celebração”, “Sagrada Família” e “Na vidade”, são as
novas exposições no Museu de Arte Sacra de Macedo
de Cavaleiros Na sala de exposições temporárias en-
contramos agora “Na vidade”. Uma mostra conjunta
do casal Ofélia Marrão e Luís Benites composta por
pintura e alguma escultura. Estes trabalhos têm como
ponto de par da este “tema por estar sempre presente
no ser humano. O nascimento, a maternidade e como
ar stas plás cos exploramos uma imensidade de formas,
emoções, tal como o Natal, que é a base da cultura
cristã.”
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Na abertura destas exposições, neste sábado de manhã,
es veram presentes, entre outros, o Presidente da
Câmara Municipal, Duarte Moreno, o Bispo da Diocese
Portalegre - Castelo Branco, António Dias, a Diretora
do Museu do Abade de Baçal, Ana Maria Afonso, ou a
co-autora de “Celebração”, Raquel Rocha.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da CM
Macedo de Cavaleiros
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Donald Trump e a OTAN (2016-11-21 10:18)
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|Hélio Bernardo Lopes| Como pude já referir e hoje
se percebe facilmente, a globalização criou uma ver-
dadeira nomemklatura mundial de interesses. Uma
estrutura que se colocou completamente para lá de
qualquer valor espiritual, moral, é co ou pátrio. É,
como usa dizer-se, o tempo do vale-tudo e a al ssima
velocidade. Numa tal situação, como teria de dar-se sem
espanto, a democracia deixou de ter qualquer interesse.

É nestas circunstâncias que as mil e uma reações à
vitória de Donaldd Trump se têm desenvolvido. Sendo
embora um mul milionário, Trump, manifestamente,
nunca foi alguém da nomenklatura que hoje explora os
povos e o mundo, tendo conduzido o Planeta ao estado
hoje mundialmente reconhecido. A sua riqueza derivou
da dos seus ascendentes e da situação, hoje já ex nta, de
serem os Estados Unidos o espaço onde se podia chegar
a dispor de grande poder sendo oriundo de patamares
baixos da sociedade. Hoje, quem ali nasce pobre morre
pobre e que é rico morre rico e deixa descendentes nessa
mesma circunstância. Acabou o dito americam dream.

Pelo meio da campanha eleitoral que conduziu Don-
ald Trump à vitória, o ora Presidente eleito referiu que a
regra de serem os Estados Unidos a pagar os custos da
OTAN teria de ter um fim, passando os restantes Estados
que da mesma fazem parte a ter de dar o seu contributo,
tanto materialmente, como em tropas de combate. Bom,
foi um bico-de-obra na boca dos bem pensantes de
todo o mundo que vivem à custa da carne para canhão
norte-americana e das exigências sobre os contribuintes
americanos.

Claro está que nenhum europeu conhecedor deixa
de reconhecer a cabalíssima incapacidade dos europeus
defenderem o seu próprio espaço. De resto, não se trata
de uma situação nova, porque a invasão alemã da França
mostrou isto mesmo, bem como o quase completo
colaboracionismo da França com Hitler e sua gentalha.
Perante a invasão alemã, a França mostrou ser, obje -
vamente, um canal sem ruído. Portanto, o que Donald
Trump fez foi apenas apontar o óbvio e nunca afirmar
que os Estados Unidos, através da OTAN, não aceitariam
defender um país desta que fosse atacado por um
outro Estado. Resta saber o que se daria, por exemplo,
num conflito entre dois Estados da própria OTAN, como
teve lugar, por exemplo, no Vietname e na crise do Suez...

Uns dias passados sobre estas mais que lógicas palavras
de Donald Trump, Jean-Claude Juncker veio apontar o

impera vo de se cons tuírem umas forças armadas da
União Europeia, mas de pronto outros vieram recusar
uma tal ideia, por manifesta impossibilidade. Como de
há muito se sabe, isso de combater não é coisa que se dê
bem com os povos da Europa, com as notáveis exceções
do Reino Unido e da Alemanha.

Por fim, este dado mais que evidente: Donald Trump
sabe mui ssimo bem que nenhum Estado tem hoje em
mente invadir um qualquer Estado que seja membro da
OTAN. De resto, Donald até sabe bem que a generalidade
do que se diz da Rússia e de Vladimir Pu n se salda em
men ras propagandís cas, dado que as forças armadas
da Rússia, embora preparadas para os riscos em que
tentam colocar o país, não invadiram nenhum outro Es-
tado. O que se passou com o Iraque, com o Afeganistão,
com as ditas primaveras árabes e com a Síria foram obra
da ação polí ca dos líderes dos Estados Unidos, desde
Bill Clinton a George W. Bush, Brack Obama e Hillary
Clinton. Mormente os dois úl mos cometeram a bes al-
idade de colocar o mundo à beira de um conflito mundial.

Em resumo: Donald Trump nunca referiu que os Es-
tados Unidos sairão da OTAN, ou que deixarão de lado a
aplicação do Ar go 5, se for caso disso, mas sim que os
custos da ins tuição têm de ser suportados por todos os
Estados que lhe pertencem. E só lhe ficará bem se exigir
tropas de combate aos restantes Estados que pertencem
à OTAN. Convém estar agora sempre de pé atrás com a
propaganda an -Trump...
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ll you need is love and love is all you need. It’s easy
(2016-11-21 10:21)

|Tânia Rei| A primeira vez que ouvi Beatles era miúda.
A primeira vez que ouvi com consciência do que estava
a ouvir, entenda-se. Estava com os meus pais, não me
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lembro que idade nha, mas nha a suficiente para
nunca mais me esquecer de me terem dito que eram
quatro e que eram de Inglaterra, ainda que nessa altura,
provavelmente, nem soubesse onde ficava a Inglaterra
nem me importasse muito com isso.

Naturalmente foi a “Love is all you need” a primeira
música que decorei como sendo deles. Não entendia
patavina de inglês, mas é senso comum que isso não
interessa nada quando se trata de música que fala de
amor. Sente-se. Mesmo que a letra fale de repolhos a
cozer ao lume.

“There’s nothing you can do that can’t be done.
Nothing you can sing that can’t be sung.
Nothing you can say, but you can learn
How to play the game
It’s easy.”

Se nos rarem o ar, a comida, os agasalhos do corpo (e
desde que tudo isto seja metafórico), o amor consegue
alimentar-nos e sobreviveremos. Se nos re rarem
tudo num contexto real, podemos sobreviver por amor.
Porque o amor não está explicado, e tem propriedades

sicas, químicas e quân cas que permanecem um
mistério.

Todos precisamos de amor, todo queremos o amor.
Todos queremos todos os pos de amor. Todos procu-
ramos o amor, ainda que muitas vezes nem saibamos
que o estamos a procurar. Por isso, todos o que dizem
não querer o amor, mentem. E bastem-se de men ras!

“Nothing you can make that can’t be made.
No one you can save that can’t be saved.
Nothing you can do, but you can learn
How to be you in me
It’s easy.”

Os movimentos dos an -amor, do bando de limões
secos, que meteram o resto da Humanidade no saco
do “são todos iguais e não há nenhum que eu queira,
porque estou muito bem assim” já ram a paciência a
um santo. Estão a espalhar-se como um vírus dos filmes
de zombies, e não quero ser contaminada. Os veículos
são as redes sociais, onde, pelas minhas contas 100 %
são pessoas bem resolvidas e 95 % odeiam o amor e
amar, exceptuando os 10 dias do mês em que conhecem
alguém novo e se entusiasmam. Os outros 5 % destes
úl mos 95 % correspondem aos casais felizes, que têm

momentos bonitos para par lhar.

Caros solteiros por opção (dos outros, muitas vezes,
como é o meu caso): deixem-se de mariquices, de
dizerem que não procuram alguém que vos trate bem,
que vos mime e que vos ame. Não digam que a culpa
é do álcool, do signo ou do modo de vida actual. Se há
coisa que é intemporal e que sabe sempre bem é um belo
romance, uma paixão arrebatadora, um beijo roubado e
uma mão na mão.

A vocês, que dão tanta enfâse ao facto de estarem
sozinhos, a ponto de ter que o relembrar aos transeuntes
uma vez por semana, pelo menos, o que só demonstra
que estão mor nhos por encontrar alguém, só tenho a
dizer:

All you need is love, all you need is love,
All you need is love, love. Love is all you need.
Love, love, love, love, love, love, love, love, love.
All you need is love, all you need is love,
All you need is love, love. Love is all you need.
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Catedral de Bragança acolhe Ano Litúrgico Pastoral
(2016-11-21 11:20)

A diocese de Bragança - Miranda inicia o seu Ano
Pastoral no próximo sábado dia 26 de novembro, em
Bragança. A data, véspera do primeiro domingo do
Advento, coincide com o início do Ano Litúrgico.
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Maria é o tema proposto este ano para reflexão pela
diocese transmontana. A Catedral acolhe, no próximo
sábado, a abertura do novo Ano Pastoral na diocese de
Bragança�Miranda. “Ano Mariano ’Fazei o que Ele vos
disser’ (Jo 2, 5)” é o tema proposto para a reflexão deste
ano.

PUB
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[1]Consulte a tabela de preços

Assim, a par r das 10h30, realiza�se uma conferência
proferida por D. Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas
e das Forças de Segurança e Presidente da Comissão
Episcopal da Missão e Nova Evangelização, antes da
apresentação oficial de dois livros, ao final da manhã.

Da parte da tarde realiza�se uma mesa redonda
onde será abordada a presença de Maria em cinco
quadrantes: comunicação social, peregrinação, piedade
popular, hospedagem e música popular e litúrgica.

A primeira inicia va do novo Ano Pastoral termina
com um concerto mariano, pelo Ensemble Nossa Sen-
hora das Graças, na igreja da an ga Sé, em Bragança.
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Apenas três concelhos da região transmontana es-
tão presentes na semana do “Florestar Portugal”
(2016-11-21 14:18)

Cerca de 80 concelhos de todo o país estão presentes
na inicia va “Florestar Portugal”, um projeto ambiental
baseado no voluntariado que pretende ajudar a limpar
áreas florestais e a plantar árvores autóctones.

Apenas três concelhos da região transmontana estão
presente na semana do “Florestar Portugal” A inicia va
“Florestar Portugal” é organizada pela Associação Mãos
à Obra - AMO Portugal e este ano estende-se por todo
o território numa aposta que pretende envolver os mais
jovens e numa proximidade com todos os cidadãos.
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Durante uma semana, de 19 a 27 de novembro, os
voluntários que aderirem a esta incia va poderão plantar
azinheiras, cerejeiras-bravas, carvalhos portugueses,
carvalhos-negral, carvalhos-alvarinho, medronheiros,
zambujeiro, sobreiro, amieiro, freixos, borrazeira-negra,
Salgueiros-brancos, ulmeiro entre outras espécies autóc-
tones.

Em Trás-os-Montes apenas Chaves, Murça e Val-
paços aderiram à inicia va, podendo os interessados
voluntários registarem a sua inscrição através do site do
“[2]Florestar Portugal ” .

Além da plantação das árvores, os voluntários podem
recolher bolotas para posteriormente serem semeadas
em pacotes de leite ou garrafas de plás co, para fazer
um viveiro de plantas, que, no próximo ano, vão estar
prontas a instalar em áreas florestais ou em jardins das
localidades.

Os passeios pedestres para reconhecimento e iden-
ficação das árvores autóctones presentes em jardins

ou campos também fazem parte do programa desta
inicia va.
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Financiamento europeu a triplicar para biotecnolo-
gia da Universidade de Coimbra (2016-11-22 09:17)

O Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da
Universidade de Coimbra (UC) conquistou três projetos
europeus que trazem para Portugal 380 mil euros para
inves gação em gado, cancro e nano-segurança.

Financiamento europeu a triplicar para biotecnologia da
Universidade de Coimbra O inves gador Paulo Oliveira
vai liderar um consórcio internacional “mtFOIEGRAS”,
o segundo desde o recente projeto, também Europeu,
“FOIEGRAS”, para inves gar o Síndrome do Fígado Gordo
Não-Alcoólico (SFGNA) numa perspe va de desenvolvi-
mento de ferramentas não-invasivas e rápidas para um
diagnós co mais preciso. As ferramentas são baseadas
em alterações metabólicas, nomeadamente ao nível da
produção de energia da célula hepá ca.

A SFGNA afeta 6 a 37 % da população mundial e
poderá ser uma “assassina silenciosa” porque os sin-
tomas evidenciam-se em fases tardias, quando se
apresenta incurável, contribuindo para o aumento do
risco de diabetes, cirrose hepá ca e cancro. A doença é
atualmente diagnos cada através da biopsia do gado,
um procedimento invasivo, arriscado e caro.
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O inves gador João Nuno Moreira, do CNC e Faculdade
de Farmácia da UC, coordena o consórcio “NanoDoxer”
que visa testar em modelos animais uma estratégia
terapêu ca, com sucesso já demonstrado a nível in
vitro, de combate ao cancro da mama triplo nega vo e
o neuroblastoma que não possuem atualmente terapias
específicas.

A estratégica tem como alvo uma proteína (nucle-
olina) que se encontra presente nas células estaminais
cancerígenas e que permite avaliar a sua “agressivi-
dade tumoral”. A proteína será abordada através de
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uma combinação de fármacos transportados por uma
nanopar cula para reduzir o impacto do tumor e a sua
recorrência.

A inves gadora Olga Borges par cipa no projeto
“GoNanoBioMat”, coordenado pelo Empa Swiss Labora-
tory of Materials Science and Technology, Suíça, que irá
desenvolver nanomateriais, com função transportadora
de fármacos (por exemplo, vacinas), através da imple-
mentação do conceito “safe-by-design”, garan ndo a
sua segurança na u lização clínica e a avaliação do risco
toxicológico.

O projeto “mtFOIEGRAS” conta com a par cipação
da Associação Protetora dos Diabé cos de Portugal,
Universidade de Lisboa, Universidade do Porto e de
ins tuições académicas, clínicas e empresariais de Itália,
Alemanha, Espanha, Polónia, Reino Unido e Áustria. A in-
ves gação é apoiada através do quadro de financiamento
do Horizonte 2020 na pologia “Marie Skłodowska-Curie
Research and Innova on Staff Exchange”.

O consórcio “NanoDoxer” é composto pela empresa
portuguesa Treat-U, o IPO do Porto, o Ins tuto de Oncolo-
gia de Vall d’ Hebron (Espanha) e o Hospital Pediátrico
Gaslini (Itália), tendo sido um dos 11 projetos financiados
pela “Euronanomed II Joint Transna onal Call-2015” de
um total de 66 candidaturas.

O projeto “GoNanoBioMat”, financiado no quadro
europeu da “ProSafe” que visa promover a nano-
segurança, conta com a par cipação da University of
Applied Science and Arts Western Switzerland, University
of Geneve, Commission of Technology and Innova on,
Hightechzentrum Aargau AG, Ins tut fur praxisorien erte
Qualifika on e West University of Timisoara.
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Centro Cultural de Macedo recebe Encontro de Ban-
das e exposição de escultura (2016-11-22 12:14)

“Sensibilidades” é o tulo da exposição de escultura de
Ricardo Tomás que a par r de sábado, dia 26, vai estar
patente no Centro Cultural. No mesmo dia em que as
duas bandas filarmónicas do concelho atuam no seu
habitual concerto anual.

Centro Cultural de Macedo recebe Encontro de Bandas
e exposição de escultura As bandas de Lamas e Brinço
apresentam concertos próprios a par r das 21:45 horas.
É um momento para apreciar o trabalho realizado pelos
músicos, num registo menos habitual nas bandas filar-
mónicas.

Antes, às 21:00 horas, é aberta ao público a exposição de
Ricardo Tomás. É o regresso do escultor ao Centro Cul-
tural com os seus trabalhos executados essencialmente
na pedra, focados no realce da beleza feminina.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Próxima Cimeira Ibérica vai ser em Vila Real, acabou
de anunciar António Costa (2016-11-22 19:19)

O Grupo Parlamentar do Par do Socialista está a
realizar as suas Jornadas Parlamentares no Distrito
da Guarda. Durante o dia de hoje, 22 de novembro,
e veram em discussão várias matérias no âmbito do
mote geral que foi “Valorizar o Território, Relançar a
Economia”.

1177

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Ciadade de Vila Real Muitos foram os intervenientes
nestas jornadas parlamentares, sendo de destacar as
intervenções de Capoulas Santos, Pedro Nunes Santos,
Vieira da Silva, Maria Antónia de Almeida Santos, entre
outros.

Mas o melhor anúncio para os transmontanos chegou
com o discurso de encerramento do atual Primeiro-
ministro de Portugal.

António Costa anunciou, no discurso de encerramento
das Jornadas Parlamentares do Grupo Parlamentar do PS,
que a próxima Cimeira Ibérica terá a região vinhateira do
Douro como cenário e a cidade de Vila Real como palco
deste encontro bilateral entre Portugal e Espanha.

Em actualização...
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Portugal está na linha da frente na área da neurolo-
gia (2016-11-23 09:01)

Hoje e até 26 de novembro realiza-se o Congresso
Nacional de Neurologia 2016, no Sana Lisboa Hotel,
subordinado ao tema “Neurologia e a Sociedade”.
Este ano dar-se-á especial atenção à perspe va dos
próprios doentes, que estarão representados através da
par cipação de várias associações.

A nível nacional apesar de todos os constrangimentos
financeiros que se têm vivido, Portugal está na frente
da neurologia, sendo que os doentes têm acesso aos
melhores tratamentos e profissionais.

Segundo o Prof. Vítor Oliveira, presidente do evento
«este ano optámos por nos virar para o exterior, para
a relação da neurologia com a sociedade em que está
envolvida: ins tuições hospitalares, estruturas oficiais,
estruturas de apoio, associações de doentes, os diversos
mecanismos oficiais que se ar culam com os doentes
neurológicos e também com os profissionais da Neurolo-
gia».
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O evento servirá para abordar os grandes temas da área
da neurologia e serão analisados os problemas de cada
um. Este ano pela atualidade que vivemos exis u a
necessidade de incluir um tema novo: Neuro-Zika. O Zika
é uma ameaça à saúde pública e é possível que chegue a
Portugal através do calor e dos mosquitos. O enfoque da
neurologia neste tema está relacionado com situações
recentes que se estão a descobrir. O Zika pode provocar
alterações neurológicas em termos de nervos periféricos
em indivíduos adultos. A neurologia está em alerta para
esta nova realidade resultante das alterações imunitárias
sobre o sistema nervoso, provocadas por infeção aguda
do Zika.
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No caso da epilepsia existe a necessidade de cen-
tros diferenciados de referenciação, para a realização da
cirurgia em casos específicos e de especial complexidade.
No entanto, a nível nacional dispomos já de centros
sofis cados que asseguram esses cuidados. Na área
da Esclerose Múl pla existe um claro problema de
acesso à medicação. Os medicamentos disponíveis são
extremamente dispendiosos, por isso a disponibilização
dos medicamentos inovadores tem de ser realizada de
uma forma rigorosa.
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Com a par cipação das associações de doentes, serão
também analisadas as dificuldades destes doentes. A
doença de Parkinson será outra patologia abordada,
bem como a ar culação em rede com os centros de
diagnós co, com novos tratamentos como por exem-
plo a cirurgia de Parkinson, que envolve uma equipa
mul disciplinar altamente diferenciada e os hospitais
têm também ser de referência. Deverá haver unidades
espalhadas pelo país de modo a cobrir as necessidades da
população. Por outro lado, existe também um problema
na área da fisioterapia, dado que esta está limitada a um
número fixo de sessões para determinadas patologias,
no entanto, verifica-se que em muitos dos casos há um
bene cio para além desse período. Este é seguramente
um problema que a nge um número elevado de doentes
com diversas patologias em que os cuidados de Medicina
Física e Reabilitação são uma necessidade imperiosa.

O congresso de Neurologia reunirá cerca de 400 es-
pecialistas e terá a par cipação de vários personalidades
cien ficas de vários países nomeadamente: Hugh
Willison da Universidade de Oxford especialista nas
complicações do Zika, Mário Siebler especialista suíço em
patologia vascular cerebral, Joel Akri responsável pela
rede de assistência aos doentes de Alzheimer em França.

A nível nacional salienta-se a palestra sobre cuida-
dos con nuados pela Dra. Galriça Neto e o papel
das associações de doentes pela Prof. Maria do Céu
Machado.
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Memória Fraca (2016-11-23 09:48)

|Hélio Bernardo Lopes| Durante a recente campanha
eleitoral para o Presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump teve um momento de rara infelicidade ao referir-
se ao seu compatriota Jonhn McCain, salientando
não ser este um herói, porque um herói não se deixa
capturar.

Referia-se, como se sabe, a um acontecimento que
teve lugar na Guerra que os Estados Unidos, sem um
ínfimo de razão, moveram contra o Vietname – e contra
o Laos e o Camboja –, precisamente pela inicia va de um
presidente democrata, John Kennedy.

Claro está que não se é herói apenas por se ter sido
capturado. E é esse o caso de John McCain, que nada
propriamente fez de heroico. O gesto que no seu com-
portamento tem de aplaudir-se foi o de, tendo do a
possibilidade de ser posto em liberdade – era filho de
gente importante dos Estados Unidos –, ter recusado,
não deixando os seus colegas de cárcere para trás. Foi,
como se vê, um ato de elevado brio militar, mas não um
ato heroico propriamente dito.

Infelizmente, Donald Trump não nha a possibili-
dade de responder à letra ao tema que por outros foi
suscitado ao redor de John McCain, porque o que outro
poderia dizer é que o que se deu com o velho militar
da Marinha derivou de um crime grave pra cado pelos
Estados Unidos, onde estes pra caram graves crimes de
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guerra e contra a humanidade e o ambiente.

Além do mais, os Estados Unidos viram-se forçada-
mente condenados a uma derrota humilhante, que os
mais velhos de hoje nunca esquecerão. Muitas centenas
de milhares de mortos – talvez milhões –, de estropiados
de guerra – de gente de todas as idades e géneros
a ngida pelos ataques de John McCain e dos seus colegas
– e uma desgraça deixada ambientalmente ao sabor da
passagem do tempo e com consequências estratégicas.

Acontece que na Guerra das Malvinas o comandante mili-
tar argen no, major-general Mário Menendez, depois de
convidado pelo seu colega britânico a tomar as refeições
na messe dos oficiais britânicos, de parceria com os seus
colegas oficiais, recusou o convite, determinando-se a
ficar no porão, acompanhado dos seus oficiais, sargentos
e soldados. Foi um ato de elevado brio militar, mas nunca
um ato heroico.

Foi pena que Donald Trump não pudesse apontar
aos que lhe citaram John McCain que os tais supostos
atos heroicos se inscreveram numa ação longamente
con nuada de violações do Direito Internacional Público,
incluindo crimes de guerra, crimes contra o ambiente e
crimes contra a humanidade. Até sucessivas men ras
apresentadas por militares norte-americanos e agentes
da CIA perante as comissões do Congresso em que foram
interrogados.

Em contrapar da, John McCain já se mostra pleno
de razão ao recusar as apontadas ideias de repor, na
ordem jurídica dos Estados Unidos, a tortura, tal como o
havia feito George W. Bush, sem que se tenha conheci-
mento, então, uma tão vigorosa reação do velho homem
do Vietname.

Num outro registo, Barack Obama veio agora mostrar
toda a sua incapacidade para digerir a vitória eleitoral
de Donald Trump. Uma vitória que lhe está atravessada
na garganta. Mas se vier a operar as diploma camente
nunca usadas crí cas ao futuro presidente, penso eu
que deve Donald Trump ponderar levar à jus ça norte-
americana o caso dos e-mails de Hillary, bem como a
origem do financiamento da Fundação Bill Clinton. Quem
diria, afinal, que para Barack l’État c’est lui?
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Esquilos vermelhos das Ilhas Britânicas estão infe-
tados com a bactéria da lepra (2016-11-23 11:53)

Microbiologistas da Escola Politécnica Federal de
Lausana ( EPFL) e da Universidade de Edimburgo desco-
briram que os esquilos vermelhos da Grã-Bretanha e da
Irlanda con nuam infetados com as duas espécies de
bactérias que causam a lepra nos seres humanos.

A lepra foi uma epidemia que progrediu de forma ga-
lopante na Europa medieval, tendo depois diminuído de
forma drás ca até o final da Idade Média, por razões que
ainda não são conhecidas.

Há cerca de um século que a lepra pra camente
desapareceu na Europa, pelo menos entre os seres hu-
manos. Mas examinando os esquilos vermelhos doentes
da Inglaterra, Irlanda e Escócia, cien stas da EPFL e da
Universidade de Edimburgo descobriram agora que as
mesmas bactérias que causam a lepra em humanos
também infetam a espécie do esquilo-vermelho. O tra-
balho que dá conta desta descoberta foi recentemente
publicado na revista [1]Science .

A hanseníase é uma doença infecciosa que afeta
principalmente a pele, nervos periféricos, trato respi-
ratório superior e os olhos. É causada pela bactéria
Mycobacterium leprae e pela recentemente descoberta
lepromatosis Mycobacterium. Considerada uma das
doenças mais an gas, a hanseníase tem do um enorme
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impacto social através de várias culturas ao longo da
história. Controlada em grande parte nos dias de hoje
graças aos an bió cos, existem ainda mais de 200.000
novos casos de hanseníase no ficados a cada ano no
mundo.

Um facto pouco conhecido é que a lepra também
afeta animais, como os tatus e, como agora foi de-
scoberto, os esquilos vermelhos. A par r de testes de
ADN realizado em 110 esquilos vermelhos da Inglaterra,
Escócia e Irlanda, uma equipa de inves gação chegou
à conclusão que alguns desses animais apresentaram
sintomas clínicos de lepra.

Surpreendentemente, os esquilos vermelhos de
Brownsea Island, ao largo da costa sul da Inglaterra,
foram infetados com uma es rpe de M. leprae que
está in mamente relacionado com o encontrado no
esqueleto de uma ví ma de lepra que foi enterrado em
Winchester há 730 anos, a apenas 70 km de Brownsea
Island.

Pensa-se que a bactéria da lepra se compõe por
duas es rpes provenientes do México e da Europa,
que divergiram de um ancestral comum há cerca de
27.000 anos . “Foi completamente inesperado verificar
que muitos séculos depois da sua eliminação nos seres
humanos no Reino Unido, a M. leprae permaneça em
esquilos vermelhos”, diz Stewart Cole, um dos autores
desta inves gação. “Isso nunca foi observado anterior-
mente”, diz.

O estudo mostra como um agente patogénico pode
permanecer como não detetado no ambiente durante
centenas de anos depois de ter sido ex nto na população
humana. “A descoberta da lepra em esquilos vermelhos
é preocupante do ponto de vista da conservação, mas
não deve levantar preocupações para as pessoas do
Reino Unido”, diz Anna Meredith, outra inves gadora
que integra a equipa. “Nós precisamos entender como e
porque razão a doença é adquirida e transmi da entre os
esquilos vermelhos para que possamos fazer uma melhor
gestão da doença nesta espécie icónica”, sublinhou.

Mas haverá algum perigo para os seres humanos?
Eis a questão que todas as pessoas estão a colocar
depois desta descoberta. “Não há nenhuma razão para
pânico”, diz Andrej Benjak, um dos principais autores
do estudo. ” A Lepra autóctone não foi detetada no
Reino Unido ao longo das úl mas décadas, no entanto,

não podemos excluir a possibilidade de alguns casos
raros, não declarados ou diagnos cados, que se tenham
originado no Reino Unido.”

“O próximo passo lógico depois deste estudo é veri-
ficar a população de Esquilo-vermelho fora das Ilhas
Britânicas, onde se inclui a Suíça”, diz Benjak. “Mesmo
se houver lepra nos esquilos vermelhos na Europa
con nental, o risco de transmissão para as pessoas é
considerado baixo por causa do contacto muito limitado
que os seres humanos têm com esta espécie, uma vez
que a caça ao esquilo- vermelho é proibida na maioria
dos países europeus.”

Referência: Red squirrels in the Bri sh Isles are infected
with leprosy bacilli. C. Avanzi, J. del-Pozo, A. Benjak,
K. Stevenson, V. R. Simpson, P. Busso, J. McLuckie, C.
Loiseau, C. Lawton, J. Schoening, D. J. Shaw, J. Piton,
L. Vera-Cabrera, J. S. Velarde-Felix, F. McDermo , S. V.
Gordon, S. T. Cole, A. L. Meredith. Science, 2016; 354
(6313): 744 DOI: [2]10.1126/science.aah3783
Conteúdo fornecido por [3]Visualidades
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Rota do Azevinho II (2016-11-23 12:26)

A Associação Enzonas leva a efeito no próximo dia
27/11/2016 (domingo) o 85º Percurso Pedestre Enzonas
- Rota do Azevinho II, na aldeia de Melhe, concelho de
Vinhais. As inscrições são obrigatórias e deverão ser
efetuadas até ao dia 25/11/2016 as 12h30m através
[1]deste formulário
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Compras: há mais vontade de gastar do que de
poupar (2016-11-23 14:16)
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Na época fes va que se avizinha, os portugueses demon-
stram uma maior intenção de aumentar as despesas (33
%) do que as poupanças (30 %). O Observador Cetelem,
que analisou o consumo e as intenções de compra dos
portugueses, conclui que o saldo entre poupanças e
despesas é de -3 %, um valor próximo ao cenário de
2015 (-2 %).

Considerando apenas as intenções de poupança, a faixa
etária que mais tenciona poupar é a que se encontra
entre os 35 e os 44 anos: 34 % planeiam aumentar as
suas economias. Já os indivíduos mais velhos, entre os
55 e os 65 anos, são os que menos tencionam poupar (20
%). São também o grupo que, tendo em conta somente
as intenções de despesa, menos pensa aumentar os seus
gastos (18 %). Os consumidores entre os 25 e os 34 anos
são os que revelam maior vontade de aumentar despesas
(39 %).

Por outro lado, analisando o balanço entre intenções
de poupança e despesa, é possível concluir que os
indivíduos entre os 45 e os 54 anos apresentam o saldo
mais nega vo (-7 %), revelando o maior desequilíbrio
entre a intenção de poupar (31 %) e de gastar (38 %).
Na posição inversa, os grupos que apresentam um saldo
posi vo entre poupanças e despesas são os indivíduos
entre os 35 e os 44 anos (2 %) e entre os 55 e os 65 anos
(3 %).

Geograficamente, o sul destaca-se por ser a região
onde mais se pretende poupar (43 %) e, também, onde

mais se pretende gastar (36 %).

O estudo revela ainda que as categorias com maior
intenção de compra para os próximos meses são
lazer/viagens (14 %) e telemóvel/smartphone (13 %),
seguidas por eletrodomés cos (9 %), obras de remod-
elação/decoração (6 %), computador pessoal (6 %) e
mobiliário (6 %). Curiosamente, e ao contrário da maioria
das faixas etárias, no caso dos indivíduos entre os 45
e os 54 anos são os eletrodomés cos que dominam as
intenções de compra para os próximos meses (14 %).
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Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a
Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por tele-
fone, a indivíduos de Portugal con nental, de ambos os
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65
anos, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2016. O erro
máximo é de +4.0 para um intervalo de confiança de 95
%.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Fi-
nancePertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP
Paribas Personal Finance é especialista no financiamento
a par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em
28 países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
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gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Nuno Peres é o cien sta mais citado de uma ins tu-
ição portuguesa (2016-11-23 14:24)

Nuno Peres, sico da Universidade do Minho, é pelo ter-
ceiro ano consecu vo o cien sta radicado em Portugal
cujas publicações cien ficas têm mais impacto mundial.
A confirmação é dada pela lista “ISI Thomson Reuters
Highly Cited Researchers 2016”, que inclui apenas 3 000

cien stas de todo o mundo.

Nuno Peres Os ar gos de Nuno Peres têm 18 793 citações
nos úl mos dez anos, sendo cada ar go citado em média
241 vezes. Seguem-se Mário Figueiredo (Universidade de
Lisboa) com 6 898 citações, Isabel Ferreira e Lilian Barros
(ambas do Ins tuto Politécnico de Bragança), respe va-
mente com 5 333 e 2 955, e Delfim Torres (Universidade
de Aveiro) com 2197. A lista tem ainda o biólogo Miguel
Araújo, com 17 507 citações, que não está radicado em
Portugal, mas mantém ligação à Universidade de Évora.

A lista incide apenas nos ar gos altamente citados,
que representam 1 % do que se publica no mundo.
É elaborada pelo Ins tute for Scien fic Informa on
e a presença de inves gadores nacionais tem muita
relevância, pois cons tui um indicador da qualidade e
do impacto internacional da ciência feita em Portugal e
é um dos critérios para realizar rankings de ins tuições
de ensino superior. O trabalho de Nuno Peres é, assim,
valorizado mundialmente e confirma que a estratégia
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da UMinho tem sido bem-sucedida, em par cular do
seu Departamento de Física e Centro de Física, os quais
intensificaram esforços em inves gação e visibilidade
internacional.
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Nuno Peres é professor catedrá co e vice-presidente
da Escola de Ciências da UMinho e o primeiro sico
português a dedicar-se, desde 2004, à inves gação
do grafeno, a forma bidimensional do carbono com
potenciais aplicações na eletrónica, na fotónica, nos
materiais compósitos, nos sensores e nas ciências da vida.
O cien sta de 49 anos, natural de Arganil, Coimbra, é
coautor do ar go de revisão mais citado sobre o grafeno,
editado pelo jornal "Reviews of Modern Physics", e já
colaborou várias vezes com os "Nobel do grafeno" Andre
Geim e Konstan n Novoselov, ambos da Universidade de
Manchester.

É coordenador do único projeto nacional do Graphene
Flagship, um dos dois maiores programas cien ficos
europeus em curso, com 500 milhões de euros de inves -
mento. Já venceu os prémios Gulbenkian Ciência, Seeds
of Science e de Mérito à Inves gação da Universidade
do Minho. É membro da Academia das Ciências de
Lisboa e da Sociedade Portuguesa de Física. Foi professor
visitante em Turku (Finlândia), Boston (EUA), Dresden
(Alemanha) e Singapura.

Mais informações sobre a “Highly Cited Researchers
2016” em [2]pesquisar “Portugal”

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Capacitação Aberta para Empreendedores
(2016-11-23 14:32)

No âmbito da Rede de Apoio ao Empreendedor Susten-
tável do Sabor realiza-se em Torre de Moncorvo um
ciclo de formações gratuitas sobre empreendedorismo
de forma a capacitar empreendedores ou potenciais
empreendedores.

Para o efeito a EDP disponibiliza 25 mil euros para prémio
de par cipação para empreendedores que frequentem
a formação e completem o plano de negócios; prémios
para os melhores projetos e visita a uma Feira de Negó-
cios.
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As formações decorrem na Associação de Comerciantes
e Industriais de Moncorvo tendo decorrido a primeira no
dia 22 de Novembro, sobre “ Enquadramento Jurídico do
Novo Negócio” e “ Gestão Operacional”.

No dia 23 de Novembro, pelas 09h00, tem lugar a
formação “Marke ng do Novo Negócio” e no dia 24 de
Novembro, às 14h30, “Sistema de Informação Negócio
e Marke ng Digital”. Já no dia 28 de Novembro, pelas
09h00, a formação será sobre “Análise Económica e
Financeira I” e à tarde sobre a “ Análise de Mercado”.
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Norberto Lobo regressa a Bragança para apresentar
"Muxama" (2016-11-23 14:44)

O guitarrista português Norberto Lobo regressa a
Bragança para apresentar "Muxama", o seu novo disco
no auditório do Conservatório de Música e Dança de
Bragança.

IFRAME: [1]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=1742879314/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/transparent=true/ [2]Muxama by Nor-
berto Lobo

Já vem sendo hábito Norberto apresentar os seus novos
trabalhos na cidade Transmontana pela qual nutre um

grande carinho já lhe tendo inclusive dedicado uma
música no álbum Mogul de Jade.”

Norberto Lobo, uma das figuras principais da música por-
tuguesa do nosso tempo, tem novo álbum de originais.
“Muxama”, de seu nome. Trata-se do seu sexto disco de
estúdio em nome próprio e o seu segundo lançado no
selo editorial suíço Three: Four Records, sucedendo a
“Fornalha” de 2014.

“Muxama” é o mais fresco capítulo realizado pela
expressão ar s ca do Norberto à guitarra, como sempre
fruto do seu rico mundo interior, pujante curiosidade
pela vida e pelas pessoas - músicos, seus pares, e público,
outras pátrias e línguas e culturas - e uma par cular
inquietude esté ca perante a linguagem musical que
vem oferecendo com a sua seis cordas.

Local: Auditório do Conservatório de Música e Dança de
Bragança
Data: 08-12-16
Entrada: 7€

7 de Dezembro - Teatro de Vila Real
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Palestra e Workshop ajudou população a iden ficar
cogumelos silvestres (2016-11-23 16:10)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e o Museu do
Ferro e da Região de Torre de Moncorvo promoveram,
no passado dia 19 de Novembro, uma palestra e um
workshop de iden ficação de cogumelos.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/cogmelostm.html
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[2]Consulte a tabela de preços

A concentração realizou-se no Museu do Ferro e da
Região de Moncorvo, tendo os par cipantes seguido
para a Serra do Roboredo, onde se desenrolou a recolha
de vários cogumelos silvestres.

Durante a tarde, o Eng. Afonso Calheiros e Mene-
ses proferiu uma palestra onde falou sobre os vários

pos de cogumelos. No final, foram ainda analisados e

iden ficados os cogumelos recolhidos durante o passeio
da manhã.

Os par cipantes ficaram a conhecer melhor quais
os cogumelos silvestres existentes na região, assim
como, a saber iden ficar e dis nguir aqueles que são
comes veis, dos que são venenosos.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt

1. http://noticiasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/c
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Swonkie (2016-11-24 16:10:54)
Olá :) Enviamos um convite para o teu email.
Contamos con go? :)

Contos Durienses (2016-11-24 08:49)

Contos Durienses é o 3.º tulo da colecção João de
Araújo Correia, publicada pela Âncora Editora em
co-edição com a Tertúlia de João de Araújo Correia, que
reúne várias obras do autor.

Toda a obra de João de Araújo Correia é verídico
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testemunho, porque toda ela é o resultado de escrupu-
losa atenção à realidade humana e à realidade telúrica.
O autor de Contos Durienses não se deita a fantasiar,
no sen do pejora vo deste verbo. Faz, decerto, obra
de imaginação, mas a matéria-prima com que a sua
imaginação trabalha é colhida in loco e in fragrante.

Os contos criados pela sua imaginação respiram verosim-
ilhança, parecem a crespa realidade pela sumária razão
de que o autor não se situa perante a realidade – humana
ou paisagís ca, subjec va ou objec va -, na a tude do
cão de loiça. Muito assimilou, muito viu, muito ouviu,
muito sen u, e por isso mesmo, chegado ao momento
de fabular o seu conto, não lhe faltam verídicos materiais
para o arquitectar. Não faz cópias, congemina uma real-
idade verosímil, feita de pedaços de variadas vivências
que a memória lhe arquivou.

Já alguém chamou à prosa de João de Araújo Cor-
reia gostosa e rescendente a pão rús co saído do forno,
atrevida e aguda como agulha dos vinhos naturais. E

chamou bem. A prosa dele é sempre assim, não só
pela bossa temperamental do autor, mas ainda pela sua
in midade com a fala popular, que ele conhece como os
dedos das suas próprias mãos. Não embarca em modas.
Inclina-se para aquilo que parece ter nascido no signo da
perenidade. Tem muito daquele engenheiro que aparece
na História de uma criada velha, dos Contos Durienses:
odeia a Moda, se for feia. Para ele não há an go nem
moderno – há o bom e o belo.

Sobre o autor:
João de Araújo Correia nasceu no primeiro dia do ano de
1899, em Canelas do Douro.

Frequentou a escola primária na Régua. No liceu de
Vila Real fez exame de Francês e Inglês. Para prosseguir
os estudos, par u para o Porto e aí frequentou a Escola
Académica antes de ingressar na Faculdade de Medicina.

Devido a doença, teve de interromper o curso, que
concluiu apenas seis anos mais tarde. Aproveitou a
convalescença para ler e escrever, para se cul var e
reflec r. Nesse período, iniciou a sua colaboração na
imprensa regional.

Em 1922, casou com Maria da Luz de Matos Silva,
de quem teve cinco filhos. Fixou-se na Régua. Em 1935,
fundou, com dois amigos, a Imprensa do Douro, que
publicou quase todos os livros do escritor. A sua ver-
dadeira estreia literária foi em 1938, com Sem Método.
Médico a tempo inteiro e escritor de “horas mortas”,
João de Araújo Correia desenvolveu, contudo, uma
intensa ac vidade literária, publicando com regularidade
contos, crónicas, ensaios, sem esquecer a colaboração na
imprensa regional e nacional. Em 1969, foi-lhe atribuído
o Prémio Nacional de Novelís ca.

Morreu a 31 de Dezembro de 1986 e foi sepultado
em Canelas do Douro.

Algumas Obras:
Sem Método (1938); Contos Bárbaros (1939); Contos
Durienses (1941); Terra Ingrata (1946); Três Meses de In-
ferno (1946); Cinza do Lar (1951); Folhas de Xisto (1959);
Manta de Farrapos (1962); Montes Pintados (1964);
Horas Mortas (1968); Pó Levantado (1974); Pontos Finais
(1975); ISBN: 978 972 780 567 9 Outro Mundo (1980).

Título: Contos Durienses
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Autor:João de Araújo Correia
Preço: 12,50 €
[1]Comprar online
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kashop/product/401-contos-durienses

Donald Trump e os neonazis americanos
(2016-11-24 09:06)

|Hélio Bernardo Lopes| Num destes dias, uma qualquer
organização de neonazis reuniu-se nos Estados Unidos
– pareciam ser muito poucos, assim como os que con-
testam Donald Trump –, resolvendo-se a apregoar a
supremacia branca, a sua superioridade sobre os pretos
– creio que nem os consideram pessoas – e a apoiar
aquele.

Esta realidade permite rar duas conclusões. Por
um lado, o direito à asneira é livre. Por outro lado, tais
reuniões e tomadas de posição não deverão ser ilegais,
ou o atual procurador-geral teria feito aplicar a lei. Ao
mesmo tempo, Donald Trump de pronto rejeitou estes
gestos e condenou o ideário claramente anormal que
os suporta. De modo que se me impôs expor hoje um
pouco do que foi a vivência do nazismo nos Estados
Unidos, numa saga que atravessou tempos históricos e
personalidades polí cas as mais diversas.

Tal como também teve lugar no Reino Unido, em
França, na Áustria, em Itália, na Croácia e em Espanha –

entre muitos outros países –, também a sociedade norte-
americana mostrou grande simpa a para com o ideal
nazi, logo que surgiu na Alemanha em 1920 e que, com
cambiantes, se tem man do até hoje. Até em Portugal
teve lugar uma célebre zaragata, que chegou à troca de

ros, em plena sede da PIDE, entre simpa zantes nazis e
aliados.

Também a amizade entre altos dignitários nazis e
figuras proeminentes dos Estados Unidos foi uma real-
idade muito forte e abrangente. Naturalmente e para
lá dos ideais, sempre ao redor dos interesses, vessem
estes a origem que fosse. Foi o que se deu, por exemplo,
entre Hermann Göering e o presidente da Texaco, que
vendeu uma imensidão de petróleo ao Governo Alemão
antes do início da Segunda Guerra Mundial.

Por seu lado, a Fundação Rockefeller financiou o
programa eugenista de Joseph Mengele, com eugenistas
norte-americanos a organizarem, no ano de 1934, uma
feira cien fica para receber os médicos higienistas
alemães. De resto, os Rockefeller, por intermédio do
Banco Chase, têm vindo a ser inves gados por receber
dinheiro e ouro roubado pelos nazis aos judeus que
prenderam e exterminaram.

De igual modo, James D. Money, vice-presidente
das relações externas da General Motors, foi condec-
orado com a Ordem de Mérito da Águia Alemã de 1.ª
Classe, atribuída pelo Governo Alemão, tendo a Ford
man do o fornecimento veículos militares à Alemanha
nazi, usando a mão-de-obra que se encontrava de da
nos campos de concentração e durante todo o tempo de
guerra.

Também Presco Bush – o avô Bush –, senador pelo
Connec cut e banqueiro estabelecido em Wall Street,
frequentou a Universidade Yale, e o mesmo se deu com
o seu avô, que fundou, nesta universidade, em 1844, a
sociedade secreta, Wolf’s Head. Ora, em 1933, Presco
Bush par cipou numa conspiração des nada a derrubar
Franklin Roosevelt, acompanhado, nesta sua inicia va,
pelas famílias Rockefeller e Heinz – por esta passou o
anterior marido da mulher de John Kerry –, mas por
igual a DuPont, o Na onal City Bank, o J. P. Morgan e a
Goodyear.

Mas o próprio Presco Bush acabou por entrar para
duas outras sociedades secretas, a Zeta Psi e a Skull and
Bones, tal como se deu, mais tarde, com o filho, George H.
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W. Bush, e com o neto, George W. Bush. O próprio John
Kerry é também membro da Skull & Bones. Ora, Presco
Bush, em 1933, foi um dos doadores da campanha de
Hitler...

Ao mesmo tempo, existe nos Estados Unidos, ao
menos desde o início da década de sessenta, o Par do
Nazi Americano. Nega, até, o holocausto alemão, mas a
verdade é que con nua em vigor e a ser consen do. Foi
este par do que agora se manifestou do modo bes al
que pôde ver-se e que a grande comunicação social,
naturalmente ligada à nomenklatura mundial neoliberal,
tenta apresentar como algo de idên co a Donald Trump
e aos seus pontos de vista. Vivendo-se hoje num tempo
de vale-tudo, pois, vale mesmo tudo.

Por fim, o já célebre John McCain. Reuniu-se este,
em 2013, com o líder do an go Par do Nacional Social-
ista dos Trabalhadores Ucranianos – o atual Svoboda –, ao
mesmo tempo que o Governo de Barack Obama enviou,
em 2015, alguns militares para a Ucrânia, a fim de treinar
o Batalhão Azov, que ainda hoje ostenta, orgulhoso, a
simbólica nazi.

Porém, o mais significa vo foi a votação do Governo de
Obama, no Conselho de Segurança, em 2014, contra
um projeto de resolução que condenava a glorificação
do nazismo, sendo que os únicos países que votaram
contra a proposta foram a Ucrânia, o Canadá e os Estados
Unidos.

Tal como um jornalista britânico expôs há uns meses, o
caso da má vontade contra a Rússia de Vladimir Pu n,
entre outros fatores, deve-se a uma russofobia. Haja o
que houver, vota-se sempre contra a Rússia. Ou seja,
também aqui Donald Trump se mostra pleno de razão,
nada tendo que ver com o nazismo. E já agora: haverá
alguém infiltrado no Par do Nazi Americano que tenta,
assim, pôr em causa a imagem de Donald Trump?
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Cien stas explicam o seu doutoramento no bar
(2016-11-24 09:16)

Cada cien sta tem dez minutos para “trocar por miúdos”
a sua tese de doutoramento, só com a voz e um quadro
branco, seguindo-se 20 minutos de perguntas do público
do bar. É este o tom informal do ciclo "PubhD UMinho",
que realiza a 10ª sessão esta quinta-feira, às 21h00, no
bar Sé la Vie, em Braga. O palco é desta vez de Bárbara
Mendes e de Diana Fernandes, que vão falar de órgãos
à la carte e de pragas na cidade Invicta, respe vamente.
A entrada é livre.

essão PubhD UMinho “Prova-se que as coisas complexas
podem ser ditas de forma descontraída e acessível a
qualquer leigo. As apresentações aborrecidas ficam à
porta e todos são convidados a aprender ciência”, refere
Daniel Ribeiro, da rede STOL (Science Through Our Lives)
da Universidade do Minho, que promove este “PubhD”. O
conceito, que liga “pub” e “PhD” (sigla de doutoramento),
nasceu em 2014 no Reino Unido e, em Portugal, está
presente em Lisboa, Minho e Évora, devendo arrancar
em janeiro no Porto, organizado por uma das oradoras
do “PubhD UMinho”.

PUB
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O “PubhD UMinho” está prestes a fazer um ano e
junta, em média, 60 pessoas por sessão em espaços
de Guimarães e Braga. O público já foi várias vezes
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desafiado a avaliar as intervenções com feijões brancos
e vermelhos, indicando a sua temá ca favorita daquela
noite. Concluiu-se também que todos os inquiridos
aprenderam algo novo, 83 % acharam a inicia va "exce-
lente na sociedade" e 58 % superaram as expecta vas
iniciais. Foi ainda elogiada a facilidade em captar a
atenção e a interação nas questões. Biologia, robó ca,
neurociências e psicologia são os temas preferidos. A
mascote da inicia va é o “GeniUM”, um cien sta de
jeans, ténis e tubo de ensaio na mão.

No projeto já colaboraram 25 cien stas, levando
várias unidades de inves gação da UMinho ao cidadão
comum. O “PubhD UMinho” foi abordado em mais
de 50 meios de comunicação nacionais e regionais e
ainda apresentado em congressos de cultura, educação
e comunicação de ciência. O STOL aceita alunos de
mestrado e doutoramento de qualquer área e ins tuição
superior que queiram revelar a sua tese. As inscrições
podem ser feitas em stolscience.com/pubhd.

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Subsídio de Natal é u lizado por 63% dos consumi-
dores na compra de presentes (2016-11-24 09:23)

A percentagem de consumidores que adquirem pre-
sentes com recurso ao subsídio de Natal tem vindo
a crescer (2014: 45 %; 2015: 55 %; 2016: 63 %),
aproximando-se agora do valor registado em 2012 (64
%).

Embora se verifique um crescimento significa vo este
ano, o valor ainda está aquém do assinalado em 2011 (81
%). Conclusões do mais recente estudo do Observador
Cetelem, que analisou o consumo em Portugal durante a
época natalícia.

Entre os consumidores que u lizam o subsídio de
Natal para comprar presentes, a maior parte (32 %)
tenciona gastar uma parte significa va do mesmo, en-
quanto 23 % pensa gastar apenas uma pequena parte.
Da totalidade dos que dizem que u lizam o subsídio de
Natal, 8 % afirmam que o mesmo não será suficiente
para comprar todos os presentes.
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É a faixa etária entre os 25 e os 34 anos que mais pre-
tende u lizar o subsídio de Natal para comprar presentes
(79 %), seguida pela faixa etária entre os 35 e os 44 (78
%). Este úl mo grupo apresenta a maior percentagem
de inquiridos que afirmam u lizar o subsídio de Natal na
totalidade e de o considerar insuficiente (14 %).
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Este ano, verifica-se ainda que diminuiu a percent-
agem de inquiridos que referem não receber subsídio de
Natal. Em 2015, este valor era de 26 %, tendo descido
para 19 % em 2016.
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«Verifica-se que a generalidade dos portugueses se tem
mostrado mais o mista nos úl mos dois anos, com
mais consumidores a afirmar que vão u lizar o subsídio
de Natal para a compra de presentes. Esta tendência
poderá representar um sinal posi vo, na medida em que
os portugueses sentem que podem voltar a direcionar
este rendimento extra para essa finalidade, ao invés
de o aproveitarem para a compra de outros bens de
maior necessidade», refere Pedro Camarinha, diretor de
distribuição do Cetelem.

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a
Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por tele-
fone, a indivíduos de Portugal con nental, de ambos os
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65
anos, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2016. O erro
máximo é de +4.0 para um intervalo de confiança de 95
%.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Moncorvo e Bragança acolhem concertos do Ad-
vento (2016-11-24 09:26)

No arranque do Ano Mariano, a igreja matriz de Torre
de Moncorvo e a igreja da an ga Sé, em Bragança, vão
acolher concertos de órgão e canto harmonizados.

Igreja matriz de Torre de Moncorvo As inicia vas são
do recém�criado Secretariado diocesano da Pastoral
da Cultura. O primeiro concerto está marcado para o
próximo dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada
Conceição da Virgem Santa Maria, a sul da Diocese. O
segundo, a 10 de dezembro, será na cidade de Bragança.

Pedro Monteiro, coordenador da pós�graduação
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em Música Sacra na Universidade Católica Portuguesa
(Porto) irá tocar no valioso órgão de tubos ibérico, datado
do séc. XVIII, na igreja matriz de Torre de Moncorvo.
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Em Bragança, na an ga Sé, o protagonista será Tadeu
Filipe, professor de órgão dos Conservatórios de Música
de Bragança e Vila Real, e responsável pela organização
anual do Ciclo de Música Sacra.

A acompanhar estes dois grandes nomes da música
sacra nacional estarão, ainda, em ambos os concertos,
quatro salmistas da diocese. Alexandra Teixeira, Eduardo
Alves, Jorge Novo e Teresa Esteves cantarão quatro
salmos do Advento, compostos por Ferreira dos Santos,
Manuel Faria, Azevedo Oliveira e Octávio Sobrinho
Alves. Apoiados pelas autarquias locais e as Unidades
Pastorais de S. José e Senhora das Graças, os concertos
são gratuitos e abertos a toda a população.

«O Secretariado da Pastoral da Cultura procurará
ser uma presença a va na diocese, dialogando com todas
as artes, com todas as culturas e se possível até com
diferentes religiões, abrindo as comunidades diocesanas
sobretudo ao ecumenismo, mas quem sabe até ao
diálogo inter�religioso, usando como motor e ponte do
diálogo todas as expressões culturais e ar s cas, sempre
com o mesmo fim, an go mas sempre novo: levar a Boa
Nova do Evangelho a todos os povos», salienta Fá ma
Pimparel, responsável pelo organismo.
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Macedo de Cavaleiros é a Cidade Natal de 1 de
dezembro a 8 de janeiro (2016-11-24 13:52)

Macedo de Cavaleiros quer ser uma "Cidade Natal"
de 1 de dezembro a 8 de janeiro. Para tal prepara o
ambiente do espaço central frente ao edi cio da câmara
municipal.

O obje vo é proporcionar inesquecíveis momentos
de felicidade às crianças, aos pais e avós. A Cidade Natal
é um convite à par lha e ao convívio entre familiares
e amigos, em Macedo de Cavaleiros, onde a quadra
Natalícia tem um encanto especial. As ruas ganham
nova iluminação a par r de dia 1 de dezembro e, no dia
seguinte, é feita a recriação da anunciação do Arcanjo
Gabriel a Maria.
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As grandes Aventuras na Cidade Encantada estão mar-
cadas de dia 8 a 25 de dezembro. No jardim 1º de Maio,
onde a Cercimac constrói as extraordinárias decorações
de Natal, as diversões serão várias, para miúdos e graú-
dos. Não esquecer ainda a grande chegada do Pai Natal,
prevista para o domingo dia 18, às 14:30H. É o momento
mais aguardado, num desfile magnífico, com as figuras
que encantam as crianças e ainda fazem sonhar os mais
velhos.

A Magia desce mesmo à rua e di cil será ficar in-
diferente. A cidade ganha nova vida, o comércio atrai
todos e Macedo de Cavaleiros deixa-se contagiar pelo
espírito do Natal. Consulte o programa de a vidades. Vai
ser diver do!
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Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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À atenção dos mil e um visados (2016-11-24 14:00)

|Hélio Bernardo Lopes| Num destes dias o Papa Fran-
cisco lamentou que migrantes, refugiados e pessoas de
diferentes raças sejam vistos como inimigos, rejeitando
que se levantem muros, construam barreiras e rotulem
pessoas.

Palavras que devem fazer refle r, entre outros, os
dirigentes da União Europeia, mas também todos os
líderes nacionais que tudo têm feito para evitar que os
migrantes passem pelos seus territórios e assim cheguem
à vas dão do espaço da União Europeia.

Mas também Israel se encontra nesta situação, de-
pois do muro que ergueu ao longo de grande distância.
E quem diz Israel, diz os Estados Unidos, onde George
W. Bush ergueu cerca de um milhar de quilómetros de
um muro a separá-los do México, ao mesmo tempo
que Barack Obama lhes não pôs um fim ao longo dos
seus quatro anos de poder. A verdade é que Donald
Trump ainda nada realizou em matéria de con nuação
do referido muro. A ver vamos.

Em todo o caso, uma coisa são princípios, outra a
realidade que se vai podendo ver. E uma parte desta
realidade é a que se prende com a revelação de certa
senhora árabe, a trabalhar na Alemanha no apoio aos
refugiados que ali conseguem chegar, e nos quais pôde
observar um ódio aos alemães e aos europeus que apre-
senta um obje vo estratégico. É esta senhora que nos
veio agora referir que as crianças refugiadas se recusam
a brincar com as sua congéneres alemãs e luteranas
ou católicas. E também nos revelou que as respe vas
mães, apontando a muito maior descendência nas suas
famílias, preveem já, a médio prazo, vir a assegurar os
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comandos polí cos da Alemanha. Como se percebe, de
toda a Europa.

É bom que o Papa Francisco tenha em conta esta
realidade testemunhada e que também não esqueça
o saco roto em que caiu a sua ideia de cada paróquia
europeia receber uma família refugiada. E ainda que o
Governo legí mo da Síria, no dizer do bispo de Aleppo
e do núncio apostólico em Damasco, sempre assegurou
a defesa e o apoio à minoria cristã. E também que
foram Barack Obama e Hillary Clinton que, por razões
do interesse estratégico dos Estados Unidos nos termos
da sua visão polí ca, levaram a desgraça à Síria e ao seu
povo.

Estas palavras de Francisco a ngem, de facto, mil e
um no mundo de hoje, incluindo o Ocidente, em geral, e
a própria Igreja Católica Apostólica Romana, em par cu-
lar.
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Torre de Moncorvo promove recolha de
bens alimentares durante a quadra natalícia
(2016-11-24 14:01)

Durante a época natalícia a Câmara Municipal de Torre
de Moncorvo, com o apoio das Juntas de Freguesia
do Concelho, Paróquia de Torre de Moncorvo e Agru-
pamento de Escuteiros, organiza uma recolha de bens
alimentares no concelho.

Torre de Moncorvo promove recolha de bens alimentares
durante a quadra natalícia De 1 a 22 de Dezembro os
bens alimentares podem ser entregues nas Juntas de
Freguesia e, nos dias 10, 11 e 17 e 18 de Dezembro, a
recolha realiza-se nos supermercados do concelho.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Os alimentos recolhidos serão transformados em cabazes
de natal, que serão distribuidos, no dia 23 de Dezembro,
pelas famílias mais carenciadas do concelho.

A Recolha de Bens Alimentares está inserida no pro-
grama de Natal do Município de Torre de Moncorvo,
e pretende proporcionar um Natal mais solidário às
familias, com maior vulnerabilidade social.

Luciana Raimundo
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Agora são os Hackers (2016-11-25 09:29)

|Hélio Bernardo Lopes| Como há dias referi, a nomen-
klatura mundial neoliberal, sem limites religiosos,
sem moral, sem é ca e só com interesses matérias
crescentes, ainda não conseguiu dar início à digestão
que se devia ter iniciado na madrugada da vitória de
Donald Trump nas eleições norte-americanas para o
Presidente da República. Um osso enorme atravessado
na garganta dos democratas e dos seus colegas da tal
nomenklatura...

De tudo tem a nomenklatura deitado mão de modo
a conseguir evitar que o vencedor consiga iniciar o de-
sempenho das funções para que foi escolhido nos termos
das regras eleitorais norte-americanas, uma verdadeira
balbúrdia. Desta vez, o instrumento u lizado é o dos
hackers: terão sido hackers a, alegadamente, abatotar os
resultados conseguidos por Donald Trump!

Este acontecimento de pronto me trouxe ao pensa-
mento uma intervenção de Manuela Ferreira Leite,
num daqueles seus programas das quintas-feiras, há
já um bom tempo, onde defendeu como impera va a
introdução do voto eletrónico nas eleições portuguesas.
Uma ideia sobre que logo me pronunciei, chamando a
atenção para a balbúrdia que, por tal via, se iria introduzir
na nossa vida polí ca. Pois, este caso norte-americano,
como um outro anterior, mostra, precisamente, que a
vontade de rapidez, sem mais, se pode tornar lenta e
gerar dúvidas muito perigosas.

Este caso dos tais supostos hackers é já um derivado de
um outro, anterior, trazido ao debate eleitoral por Hillary
Clinton: Donald Trump teria ligações com Vladimir Pu n,
sendo este que estaria a influenciar os resultados das

eleições!! Uma can lena sem verdade nem qualidade,
mas de que Angela Merkel também já deitou uma mão
preven va.

Por tudo isto e pelos fantás cos interesses da nomen-
klatura mundial neoliberal, eu admito, com toda a
naturalidade, que Donald Trump possa vir a ser as-
sassinado, Até porque o modo norte-americano de
estar na polí ca contempla já, e desde há muito,
este po de intervenção polí ca. Até Lincoln, por via da
sua luta contra a escravatura, acabou por ser assassinado.

Por fim, a mais recente singularidade posta em prá ca
por Barack Obama, mesmo à beira do final do seu
segundo mandato: dis nguiu, na Casa Branca, vinte
e uma personalidades com a Medalha Presidencial da
Liberdade, por entre a vistas e ar stas famosos.

O tal osso enorme, hoje atravessado na garganta
dos que nunca imaginaram a vitória de Donald Trump,
tem vindo a gerar ações de todo o po, em especial
conduzidas por Barack Obama. E, de facto, ele foi o
grande perdedor das úl mas eleições, uma vez que se
pôs à frente na defesa de Hillary Clinton. Depois de tudo
o que disse de Donald Trump e do que fez em defesa
de Hillary, Obama foi, inques onavelmente, o grande
perdedor das anteriores eleições. Deverá ser coisa di cil
de engolir, e daí o surgimento mais recente dos hackers.
Aceitam-se agora palpites para os próximos episódios da
(dita) democracia norte-americana.
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Neve obriga ao corte de estradas e ao encerra-
mento de escolas na região (2016-11-25 09:39)

O dia de hoje amanheceu com um grande nevão nos lo-
cais de al tudes mais elevadas da região transmontana.
Várias são as estradas cortadas no distrito de Bragança
e Vila Real. O mesmo acontece com algumas escolas
que devido à queda de neve veram que ser encerradas.
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A neve caiu em abundância na Serra de Bornes, na serra
da Nogueira e par cularmente na região de Montalegre
e Bo cas. Aqui as escolas vão ficar fechadas durante o
dia de hoje devido ao forte nevão que caiu nas ul mas
horas, impedindo o transporte escolar de fazer a recolha
de alunos.
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Segundo o vereador da Proteção Civil da Câmara de
Montalegre, David Teixeira, em declarações à Antena 1,
o nevão desta noite foi um dos maiores dos úl mos anos,
colocando uma parte do concelho de Montalegre sem
luz e sem comunicações telefónicas devido à queda das
infraestruturas elétricas e de comunicações que cedera,
ao peso da neve.
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"Aproximar avós transmontanos e netos emigra-
dos através do skype" colmata a saudade de
centenas de seniores durante a Época de Natal
(2016-11-25 09:48)

Em Dezembro de 2015, a Associação Leque, com o apoio
do prémio BPI, iniciou um programa que através das
novas tecnologias, neste caso, o Skype, pôs a falar os
idosos transmontanos em situação de isolamento, com
familiares espalhados pelo mundo, principalmente os
do concelho de Miranda do Douro, onde 30 % dos jovens
estão emigrados.

"Aproximar avós transmontanos e netos emigrados
através do skype" colmata a saudade de centenas de
seniores durante a Época de Natal No primeiro ano,
foram realizadas cerca de 50 chamadas via Skype para
vários pontos do Mundo (Espanha, França, Inglaterra,
Alemanha, Japão, Moçambique, Angola, Canadá e Brasil),
tendo estado envolvidas aproximadamente 100 pessoas
(idosos e familiares emigrados) em várias freguesias do
concelho de Miranda do Douro (Águas Vivas, Duas Igre-
jas, Picote, Malhadas, Miranda do Douro, São Mar nho
de Angueira, Sendim, Miranda do Douro e Palaçoulo),
fazendo ligações para vários pontos do Mundo (Espanha,
França, Inglaterra, Alemanha, Japão, Moçambique,
Angola, Canadá e Brasil).
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Em Duas Igrejas, Teresa de Jesus,82 anos, viu a sobrinha
neta pela primeira vez através de uma chamada Skype,
realizada pela equipa da Associação Leque. No dia do
seu aniversário, Daniel, residente em São Mar nho de
Angueira, foi surpreendido pela equipa da Associação
Leque, que efetuou uma chamada para o seu genro,
residente em Toronto e para o seu filho, que vive em
Lisboa. Nem com os seus 89 anos, conseguiu esconder
as lágrimas, mal conseguindo acreditar que a sua família
lhe cantava os parabéns através de um computador.

“Existem centenas de seniores em situação de isola-
mento e com a família emigrada nos quatro cantos do
mundo, muitos deles abandonados à saudade. Neste
projeto fazemos o levantamento desses seniores e esta-
belecemos o contacto, via Skype, com os seus familiares
emigrados, que não veem há vários anos. Além disso,
este a Leque também pretende fazer uma intervenção
biopsicossocial a esta população. Isto é, os técnicos da
Associação Leque, quando vão estabelecer as ligações,
aproveitam a ocasião para realizar também rastreios e
realizar quando necessário acompanhamentos ao nível
da reabilitação psicomotora”, refere Celmira Macedo,
Fundadora da Associação Leque e coordenadora deste
projeto.

Esta inicia va ganha asas, chegando já no próximo
dia 27 de novembro ao concelho de Vila Pouca de Aguiar,
onde a equipa da Associação Leque irá orientar e formar
uma equipa local do Município permi ndo, assim a
con nuidade destas ligações sempre que for solicitado.
A replicação deste projeto no concelho de Vila Pouca
de Aguiar tem como obje vo alcançar as 14 freguesias
que cons tuem o concelho, de modo a que mais de 100
seniores beneficiem deste projeto.

Neste natal, os seniores de Vila pouca de Aguiar,
Miranda do Douro e Vimioso, vão sen rse mais próximos
dos seus entes queridos que não terão oportunidade de
visitar os seus familiares. Desta forma, a Leque pretende
confortar a saudade de mais de 200 seniores em 30
freguesias.
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Melissa Gaiva (2017-05-04 18:52:54)
Eu melhorei muito meu Francês de casa, professores via
skype, é um curso pela internet. Pra quem es ver interes-
sado: h ps://preply.com/pt/skype/professores–francÃªs

Manuel Heitor vai estar presente no encerramento
das Primeiras Jornadas de Saúde de Trás os Montes
e Alto Douro (2016-11-25 12:16)

O Hospital Terra Quente, em conjunto com a Unidade
Local de Saúde, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) e o Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB)
organizam durante este fim-de-semana as Primeiras
Jornadas de Saúde de Trás os Montes e Alto Douro, que
decorrerão em Mirandela durante os dias 25 e 26 de
Novembro de 2016.

Manuel Heitor vai estar presente no encerramento
das Primeiras Jornadas de Saúde de Trás os Montes e
Alto Douro As &nbspjornadas contam com mais de 40
comunicações e posters sobre temas relacionados à
saúde, onde especialistas debaterão assuntos como o
envelhecimento da população, a diabetes, as doenças
cardiovasculares ou as doenças cerebrovasculares.
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As jornadas terão lugar o grande auditório do Centro
Cultural de Mirandela e e o público-alvo é cons tuído
por todos os profissionais de saúde da Região, nomeada-
mente dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu e
Guarda. Conta-se, por isso, com uma significa va par-

cipação de médicos, enfermeiros, técnicos de saúde,
docentes e inves gadores.

Sábado, dia do encerramento, as Primeiras Jornadas
de Saúde de Trás os Montes e Alto Douro contarão com a
par cipação do ministro da Ciência e do Ensino Superior,
Manuel Heitor.

Para as melhores comunicações e os três melhores
posters apresentados nesta inicia va está previsto a
entrega de prémios em valor pecuniário.
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20 anos de Ciência Viva! (2016-11-25 14:15)

A Agência Nacional para a Cultura Cien fica e Tecnológ-
ica, mais conhecida por “Ciência Viva”, foi criada como
uma unidade do Ministério da Ciência e da Tecnologia,
por despacho de 1 de Julho de 1996, do então Ministro
da Ciência e Tecnologia, José Mariano Gago. Celebram-
se, assim, 20 anos de existência este ano.

A Ciência Viva, tendo começado por ser um programa
visando projetos de inves gação, envolvendo alunos e
professores das escolas, do básico ao secundário, com a
colaboração de cien stas e de centros de inves gação,
ac vidade que rapidamente se popularizou, expandiu-se,
diversificando e mul plicando as suas ações a nível
nacional. A Ciência Viva criou estágios em unidades de
inves gação para os alunos do secundário durante as
férias e expandiu-se numa rede que conta actualmente
com 20 Centros Ciência Viva por todo o país.
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Na opinião do dis nto professor de geologia e comu-
nicador de ciência A.M. Galopim de Carvalho, se o
programa Ciência Viva “criou uma geração de jovens
mais atentos, a vos e curiosos, não é menos verdade
que mobilizou e marcou também os professores, inves-

gadores e as famílias que par ciparam em toda esta
dinâmica”.

Galopim de Carvalho acrescenta: “através de múl -
plas e variadas inicia vas de promoção do ensino
experimental das ciências nas nossas escolas de ensino
básico e secundário, de um sem número de campanhas
nacionais de divulgação cien fica e de um conjunto de
pólos interac vos de ciência e tecnologia integrados na
Rede Nacional de Centros Ciência Viva, este objec vo
de aproximar os portugueses da Ciência e do trabalho
dos inves gadores cien ficos, concebido pelo saudoso
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Prof. José Mariano Gago, então Ministro da Ciência e
Tecnologia, o “cien sta que pôs a ciência na agenda
polí ca”, como escreveu Teresa Firmino, no Público, tem
sido escrupulosamente cumprido por uma extraordinária
equipa liderada por Rosalia Vargas.”

Para a comunicadora de ciência Joana Lobo Antunes a
“Ciência Viva tem sido fundamental na aproximação dos
inves gadores e da ciência que se produz em Portugal
ao resto da População. Hoje em dia, os já 20 Centros de
Ciência espalhados pelo país e as inicia vas nacionais
que a Agência promove con nuam a ser centrais nessa
aproximação, agora em estreita colaboração também
com os gabinetes de comunicação dos ins tutos de inves-

gação, que permitem também uma melhor ar culação
da comunidade cien fica com os diferentes centros e
inicia vas.
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As sinergias sentem-se e são muito produ vas.” E, sub-
linha Joana Lobo Antunes, “há uma linguagem Ciência
Viva, mesmo com a enorme variedade de Centros Ciência
Viva sabemos sempre que entrámos num sem precisar de
ler o nome na porta. Há uma vivacidade de conteúdos e
de interacção com o público, uma provocação que nos faz
pensar sobre os temas ao mesmo tempo que nos permite
ter uma visita agradável, diver da ou até entusiasmante.”

Para o professor de Física e incontornável divulgador de
ciência Carlos Fiolhais, "vinte anos do Ciência Viva em
Portugal significam duas décadas de presença da ciência
na sociedade. José Mariano Gago, que entrou para
ministro da Ciência e Tecnologia em 1995, percebeu que
a ciência só teria futuro em Portugal se ela encontrasse
apoio social. A Agência Nacional para a Cultura Cien fica
e Tecnológica "Ciência Viva" foi o meio de obter esse
apoio. Desejo que con nue por muitos anos pois a ciên-
cia não é dos cien stas, mas sim de todos os cidadãos."

Viva a Ciência Viva!

António Piedade

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Chefe italiano vai demostrar potencialidades
gastronómicas dos cogumelos silvestres
(2016-11-25 14:21)

À descoberta das Sanchas. Chefe italiano vai demostrar
potencialidades gastronómicas dos cogumelos silvestres
Alfandeguenses.
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No próximo sábado Alfândega da Fé dedica o dia a
uma das iguarias regionais cada vez mais apreciadas.
O desafio é par r à descoberta das sanchas, o nome
popular de um cogumelo silvestre que abunda nas zonas
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de pinhal concelhias. Este é o tema de um passeio
micológico que tem início marcado para as 09h00 do dia
26 de novembro. No entanto o obje vo não se resume
apenas à iden ficação e apanha de cogumelos silvestres.

A ideia passa por estender a experiência à mesa dando
a conhecer as potencialidades gastronómicas deste
fungo, com a realização de um Workshop de confeção de
cogumelos. Desta feita para cruzar os sabores silvestres
de Alfândega com a cozinha Italiana. Para tal vai estar na
sede do concelho o Chef italiano Sergio Crivelli. O Chef
é um apaixonado por estes fungos e é considerado por
muitos como um dos maiores especialistas do país neste
campo. Daí que este seja um elemento muito u lizado
na sua cozinha.

Sérgio Crivelli nasceu em Spoleto, Itália, possuidor
de um grande espírito empreendedor e de uma paixão
pela gastronomia, que lhe veio do facto de ter nascido
numa localidade reconhecida internacionalmente como
centro gastronómico. Sérgio Crivelli formou-se nos
melhores hotéis de grandes cidades europeias. Em 1977,
por razões profissionais, veio a Portugal e acabou por
ficar.
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Em 2010 decidiu dedicar-se à cozinha e abrir o seu próprio
restaurante. Assim nasce o Sérgio Crivelli em Matosinhos.
Crivelli já u liza os cogumelos silvestres de Alfândega
da Fé nos seus pratos há algum tempo. Agora estará
na localidade para dar a conhecer a fusão dos sabores
italianos com os cogumelos silvestres de Alfândega da Fé.

A inicia va conta também com a colaboração da
AlfaSelva cus – empresa resultante do movimento
empreendedor es mulado pelo município e que viu
na comercialização de cogumelos silvestres em frescos,
desidratados ou até em farinha uma oportunidade de
negócio - e do Andorinha na Praça – espaço de restau-
ração local.

Sónia Lavrador
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O que o Direito consente! (2016-11-26 09:13)

|Hélio Bernardo Lopes| Foi sem um ínfimo de surpresa
que, ao início da madrugada de ontem, escutei de
Fá ma Araújo, na RTP 3, a leitura de parte da primeira
página da edição de hoje do i: Tribunal do Rio de Janeiro
decide que Domingos Duarte Lima será julgado em
Portugal por causa do homicídio de Rosalina Ribeiro. E
logo se introduziam algumas considerações daquele,
a cuja luz o julgamento em Portugal lhe dá menos
garan as de jus ça do que o feito no Brasil. Bom, não

ve um ínfimo de espanto com tal no cia.

Acontece que há uma ou duas semanas atrás eu
mostrei, em escritos meus, a estranheza de tanta reação
portuguesa ao alegado espancamento de Rubem Cavaco,
quando nada se no ciava, já num período medido em
anos, sobre o homicídio de Rosalina Ribeiro. E quem diz
este caso, diz o cabal desaparecimento do mundo terreno
de Adelino Vera Cruz Pinto, que polícia alguma consegue
encontrar, seja onde for deste mundo. Situações, pois,
materializadas em grande disparidade.

A questão que tem aqui de colocar-se é esta: este caso do
julgamento de Domingos Duarte Lima vir para Portugal é
corrente, ou não? Estou firmemente convencido de que
não é. E vou citar alguns casos publicamente conhecidos.

Em primeiro lugar, o caso do padre Frederico. Foi
toda a inves gação realizada em Portugal, tendo o julga-
mento sido realizado entre nós, com o padre a cumprir
a sua pena num estabelecimento prisional português.
Depois, operou-se aquela célebre fuga, mas Frederico já
não cumpriu o remanescente da pena no Brasil.

Tudo isto se materializou em coisas lógicas, porque

tendo o crime do lugar aqui, em Portugal, ninguém
melhor que as autoridades portuguesas disporia das
condições para acompanhar todo o caso nas suas etapas
processuais.

Em segundo lugar, o caso do homicídio de Carlos
Castro, nos Estados Unidos. Foi ali de do, julgado e
condenado o jovem Renato Seabra, que ainda hoje
cumpre a sua pena num estabelecimento prisional
norte-americano. É a lógica das coisas e o que, de um
modo imensamente geral, sempre tem lugar.

E, em terceiro lugar, o histórico caso de Luís Miguel
Militão, ainda hoje a cumprir pena no Brasil, na sequên-
cia dos homicídios de que par cipou e em que terá sido
o mentor. Jamais passou pela cabeça das autoridades
judiciais brasileiras devolvê-lo a Portugal, a fim de ser
aqui julgado. De resto, é simples perceber a razão de
ter de ser assim: quem julgasse estes casos nunca se
encontraria convenientemente apetrechado para decidir
em consciência, porque todas as dúvidas que surgissem
obrigariam a ter de consultar as autoridades de um
país estrangeiro e distante, o que se materializa numa
fantás ca perda de tempo.

Infelizmente, não faltam portugueses a cumprir pena em
países estrangeiros, depois de terem sido nestes de dos
e condenados. Seria lógico devolvê-los a Portugal, mas
já julgados e na situação de absolvição ou condenação.
Mas nunca para serem aqui julgados por algo de que
fossem suspeitos num país distante do nosso.

Também não deixa de ser espantoso que Domingos
Duarte Lima nos diga agora que o julgamento em Por-
tugal lhe dá menos garan as de jus ça do que o feito
no Brasil. Mas como, se o seu caso, quando comparado
com o de Sócrates, em matéria no ciosa se situou a
anos-luz e para menos? Se de algum modo Sócrates foi
já condenado ao nível da comunicação social, tal como
Luís Miguel Militão ou como os filhos do embaixador do
Iraque em Portugal, já Duarte Lima se viu cabalmente
esquecido pela nossa grande comunicação social.

Sendo como agora nos diz Duarte Lima, bom, pode-
ria ter-se apresentado à Jus ça do Brasil. De resto,
Paula Teixeira da Cruz, com razão, chegou a referir a
existência de uma convenção entre os dois países que
permi a, em certos casos, a extradição de nacionais.
Essa convenção existe, como pude estudar, e tem
por obje vo, precisamente, permi r que as pessoas
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em causa possam ser julgadas no lugar lógico, embora
possam cumprir a sua pena no seu país de nacionalidade.

Com este caso, passa agora a ser lógico que os fil-
hos do embaixador do Iraque possam ser julgados em
Bagdade, tal como irá agora ter lugar com Domingos
Duarte Lima. A uma primeira vista, tudo parece lógico
e natural. Infelizmente, tudo isto nada tem de lógico,
porque as mil e uma dúvidas que possam surgir aqui,
em Portugal, ao redor do processo brasileiro sobre
Domingos Duarte Lima levarão um tempão para serem
levantadas: do tribunal para a Ministra da Jus ça, desta
para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, deste para o
Itamaraty, daqui para o procurador do Estado brasileiro
em causa, deste para o tribunal que inves gou e aqui
entregue ao procurador que agora tem o caso. Segue-se
o trabalho des nado a responder às questões levantadas,
prosseguindo-se depois pelo mesmo caminho, mas no
sen do inverso. Tudo profundamente linear, portanto...

Espero, com sinceridade, que as autoridades por-
tugueses solicitem às suas congéneres brasileiras,
norte-americanas, ou outras, no sen do de que os
portugueses que cumprem penas em países estrangeiros
o venham fazer em Portugal, porque se tratará, nat-
uralmente, de um ato extremamente humanitário. E
também que enviem os estrangeiros de dos em prisões
portuguesas para os seus países de nacionalidade, a fim
de aí cumprirem o que resta das suas penas.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Município de Torre de Moncorvo prepara programa
de Natal (2016-11-26 10:41)

Como é já habitual, na época natalícia a Câmara Mu-
nicipal de Torre de Moncorvo prepara um programa de
natal com várias a vidades.
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Este ano uma das novidades é o “Natal de Luz”, conjunto
de a vidades que pretendem animar o centro histórico
e comércio tradicional. Destaca-se a animação com
brinquedos, “Natal de Luz pela Cidade” e “Museu do
Brinquedo a Céu Aberto – vídeo mapping”.

Outra das novidades, é um concerto de final de ano
com a atuação dos Namari e da fadista Cuca Roseta.

Realizam-se também as tradicionais a vidades como a
iluminação de natal, recolha de bens e alimentos, Teatro
de Natal, Natal do Idoso, Natal da Criança, Concerto de
Natal e a exposição de presépios ao ar livre. Está também
programada a apresentação de livros, exposições e
percursos pedestres.
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Luciana Raimundo
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Grupo Despor vo de Bragança visitou Centro de Ed-
ucação Especial (2016-11-26 10:52)

Jogadores e equipa técnica do Grupo Despor vo de Bra-
gança (GDB) visitaram o Centro de Educação Especial
levando sorrisos aos utentes daquela resposta social
da Santa Casa da Misericórdia de Bragança. Esta foi a
primeira vez que o CEE recebeu a visita destes atletas
profissionais que levaram t-shirts e cachecóis para
todos.
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João Genésio, da direção do CEE, explicou que sempre
que o GDB joga em casa, um grupo de utentes vai ver
o jogos ao estádio para dar apoio à equipa. Assim, esta
deslocação dos jogadores foi uma boa surpresa. “É
a demonstração que o futebol vai para lá das quatro
linhas. É um gesto muito bonito de amizade, respeito
e solidariedade com a pessoa com deficiência, referiu
o responsável”. Já para José Gomes, técnico do GDB,
este po de experiências são sinónimo de crescimento
pessoal.

“A vida não é feita só de futebol. Estamos perto do
Natal e quisemos trazer sorrisos a estas pessoas maravil-
hosas. É uma experiencia que nos torna mais fortes ”,
afirmou.

Um momento de convívio que ficará no coração,
não só dos utentes, como também dos jogadores.
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PCP quer reverter processo da Casa do Douro e re-
cuperar o estatuto de direito público da ins tuição
(2016-11-26 11:05)

O processo da Casa do Douro, ins tuição centenária da
região duriense que durante o mandato do Governo
de Passos Coelho perdeu o estatuto de direito público,
poderá ser rever do.

Edi cio sede da Casa do Douro, Peso da Régua João
Frazão, dirigente do PCP que acompanha o processo,
disse que o seu par do se encontra “vigilante” e prom-
eteu interceder junto do atual governo para que a
ins tuição mais an ga da lavoura duriense volte a ter os
poderes e atribuições históricas que sempre teve.

"É indispensável para o PCP que a comissão admin-
istra va assegure as condições para que, mais cedo do
que tarde, a Casa do Douro regresse na sua plenitude,
com os poderes e atribuições históricas que sempre teve,
como ins tuição de direito público", disse o dirigente do
PCP João Frazão, citado pela Agência Lusa.
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O dirigente comunista fez uma visita a uma quinta
duriense para se inteirar no terreno das dificuldades com
que os produtores da região se debatem na atualidade,
sublinhando, nas declarações que prestou, a necessidade
de se manter o interesse público da Casa do Douro,
en dade histórica que ao longo dos tempos tem vindo a
regulamentar a produção de “vinho tratado”, mediante
o controle e emissão de quotas de bene cio para os pe-
quenos, médios e grandes produtores do mundialmente
conhecido “Vinho do Porto”.

"É necessário estar vigilantes e reclamar a intervenção
necessária para defender a Casa do Douro como ins tu-
ição de direito público, com inscrição obrigatória de todos
os vi cultores e com capacidade de intervenção para
regular do mercado, assegurando que o desequilíbrio
natural desta região única no mundo, entre produção e
comércio, se reequilibre a favor dos pequenos e médios
vi cultores da região", disse o dirigente polí co.

João Frazão sublinhou ainda as preocupações do PCP
rela vamente ao pagamento de salários e indemnizações
aos trabalhadores e, também, em relação ao património
da Casa do Douro. Para os dois assuntos Frazão recebeu
a garan a que os problemas estão a ser solucionados.
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A falta de trabalhadores, nomeadamente a falta de as-
sistentes operacionais na Quinta de Santa Bárbara, uma
propriedade estatal com cerca de 30 hectares, situada
na freguesia de Ervedosa do Douro, concelho de S. João
da Pesqueira, foi também uma das questões abordadas
pelos comunistas.

"Esta quinta enfrenta problemas muito claros, nomeada-
mente em termos do número de trabalhadores. Trata-se

de uma estrutura com 30 hectares, 20 deles de vinha e 10
de outros campos de experimentação, onde trabalham
apenas dois assistentes operacionais a tempo inteiro”,
salientou João Frazão em declarações à Lusa, susten-
tando ainda a necessidade de a par r desta unidade
agrícola estatal se fazer a “defesa das castas autóctones
da região".

Frazão apontou ainda o desenves mento que nos
nos úl mos anos tem vindo a ser feito por parte do
Ministério da Agricultura neste po de estruturas do
Estado.
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Pai Natal chega a Bragança dia 1 de dezembro
(2016-11-28 09:47)

A Chegada do Pai Natal, que marca o começo de
"Bragança, Terra Natal e de Sonhos" é já no dia 1 de
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dezembro, às 16h30, na Praça Cavaleiro de Ferreira, em
Bragança. Depois um vasto programa de animações
natalícias estará à disposição dos nordes nos neste
período fes vo.
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“Ai, se o arrependimento matasse…”
(2016-11-28 12:30)

|Tânia Rei| … Eu cá con nuava vivinha da silva, até
porque estar morta consome tempo, que me faz falta
para coisas realmente importantes. Estaria a ser
hipócrita se dissesse que acertei sempre naquilo que fiz,
que tomei sempre as melhores decisões ou que sempre
fui a melhor pessoa possível. Não é nada disso.

Às vezes erramos por inocência, outra por maldade.
E, lá no fundo, não há aí nada de recriminável. Certa vez
escrevi-vos eu que toda a a tude tem uma consequência.
Por isso, certo ou errado, fizemos uma escolha, que trará
um resultado. Aguentem-se à bronca. E, mesmo que
adivinhássemos o futuro, iriamos con nuar a escolher
e a fazer o errado somente porque temos a brilhante
cisma de que somos seres etéreos, capazes de manipular
tudo à nossa vontade. Até é verdade, na medida em que
usamos o nosso livre arbítrio. Não podemos é pedinchar
ao cosmos que se compadeça das nossas vontades.

A tenta va-erro, além de significar que con nuamos
vivos, e a andar para algum lado, é ainda a prova in-
equívoca de que estamos a transformar. E quem nos
conhece depois de cairmos vinte vezes, conhece quem
já aprendeu a apertar bem os atacadores dos sapatos, e
quem aprendeu o que dói o chão a raspar nos joelhos.
Alguém que errou, ou com quem erraram, passa a usar
uma capa dura, mas, no reverso, sabe o valor de não
tombar ninguém na caminhada.
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O arrependimento, na acepção da palavra, é algo a
evitar. A autoflagelação da alma, que nos estagna e
que nos arrasta para o passado. E o passado está feito,
não vai mudar. Em boa verdade, no passado só há
terra queimada. O fogo passou, e consumiu tudo. As
fontes inflamáveis, que clamam para arder, chamam-se
presente e futuro.

Errar e reconhecê-lo é subir um degrau em direcção
à evolução. Até ao dia em que seremos, genuinamente,
melhores. Em que iremos equivocar-nos menos, iremos
magoar menos, gritar menos e aproveitar mais o tempo
e as pessoas.

O tempo também é um conceito recorrente neste
texto. E não é à toa. Quem tem tempo é rico. Tenhamos
nós tempo para errar, e tempo para fazer o certo, e
teremos uma vida cheia. Não nos apressem os relógios,
deixem-nos no nosso vagar. Até que tudo seja perfeito.
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Ainda o caso Duarte Lima (2016-11-28 12:38)

|Hélio Bernardo Lopes| Uns dias depois do meu texto,
O QUE O DIREITO CONSENTE!, surgiu a no cia de
que a Procuradoria-Geral da República es ma como
mui ssimo pouco provável que se recusem as nossas
autoridades competentes a receber o processo contra
Domingos Duarte Lima no Brasil, mas a fim de ser
julgado em Portugal. Ora, eu penso que existe aqui,
nesta tomada de posição, uma evidente contradição.
Vejamo-la.

Em primeiro lugar, todo o processo operado até aqui
decorreu à luz da ordem jurídica brasileira, naturalmente
dis nta da portuguesa, pelo que os nossos tribunais
poderão vir a pôr de lado muito do que foi conseguido

pelas suas congéneres do Brasil, assim dificultando o
apuramento da verdade como tal considerada. Uma
coisa seria a “verdade à brasileira”, outra a “verdade à
portuguesa”, digamos assim.

Em segundo lugar, dizem as autoridades brasileiras
que, deste modo, se impede que Domingos Duarte Lima
saia impune. Como se percebe, estão a assumir que é
culpado e que, deste modo, será condenado em Portugal.
Bom, é uma cabalíssima falácia. Por um lado, porque
nada garante que seja condenado em Portugal. Por
outro lado, o facto de ser julgado à revelia no Brasil e aí
condenado, não impediria o cumprimento aqui da pena
em causa, tal como previsto em convenções assinadas
entre Portugal e Brasil. Mas mesmo que não viessem
as autoridades portuguesas a deter Domingos Duarte
Lima em tal situação, sempre ficaria o registo público
da sua condenação no Brasil, com a agravante de se ter
recusado a estar presente no julgamento.

Em terceiro lugar, toda a legislação penal portuguesa
é muito garan s ca, pelo que, defendendo Domingos
Duarte Lima que estaria mais beneficiado com a jus ça
brasileira que com a nossa, custa aceitar que, perante
tal, as autoridades portuguesas façam a teimosia de aqui
julgar o nosso concidadão, quando o processo decorreu
no Brasil e Domingos até diz preferir o julgamento no
Brasil!

Em quarto lugar, no respeitante a casos com gente
publicamente reconhecida – os ditos casos mediá cos –
e ao contrário do exposto pelas autoridades portuguesas,
não se conhece nenhum caso de alguém nas circunstân-
cias de Domingos Duarte Lima, ou seja, com algo do
género com que foi envolvido, a ser devolvido ao país de
nacionalidade, quando o alegado ilícito foi pra cado num
outro Estado. Podem ter exis do casos deste po, mas
com gente sem projeção pública nem com a gravidade
do que está aqui em jogo.

E, em quinto lugar, as célebres e verdadeiras palavras
da an ga ministra, Paula Teixeira da Cruz, referindo a
existência de uma convenção entre Portugal e Brasil
e que permite a extradição de nacionais em certas
circunstâncias graves. O meu texto, A EXTRADIÇÃO DE
NACIONAIS, também publicado no Brasil, mostra, com
pormenor, que a an ga ministra nha a mais cabal razão.

Enfim, é pena que as autoridades portuguesas não
apoiem o próprio desejo de Domingos Duarte Lima, que
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entende ser mais benéfica para o seu caso a ordem ju-
rídica brasileira que a portuguesa. Até porque o processo
foi lá organizado e ninguém como um tribunal brasileiro
estará em condições de aplicar o Direito em causa – o
brasileiro e não o português. Até por ser o primeiro mais
benéfico para Domingos Duarte Lima, como este agora
refere.
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Smartravel regressa a Bragança nos dias 2 e 3 de
dezembro (2016-11-28 15:50)

O primeiro foi em 2014, o segundo é em 2016. O Smart
Travel regressa a Bragança nos dias 2 e 3 de dezembro
e o acontecimento Já faz parte do calendário de eventos
internacionais sobre a temá ca das Smart Ci es.

IFRAME: [1]h ps://cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.html?hash= u52knjr
&bgcolor=EEEEEE &t=1480347826

“O Smartravel nasceu em 2014, num território de
baixa densidade populacional, de forma arrojada e

provocadora, e ganhou estatuto nos grandes eventos
internacionais de par lha de conhecimento, de capaci-
tação, de apresentação de soluções e estratégias, para
tornar as cidades e territórios mais eficientes nas suas
polí cas de desenvolvimento, mais eficazes nas suas
ferramentas de gestão, mais felizes na sua relação com
os cidadãos”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Este ano o Smartravel promete ser, mais uma vez, “de-
safiador”. Para isso convidou “os maiores especialistas
mundiais, as grandes empresas de tecnologia e inovação,
os grandes estrategas na gestão do turismo e das cidades,
a trazer ao Nordeste Transmontano o seu conhecimento,
inves gações e experiências”.

A inicia va desafia ainda “os empresários, os admin-
istradores e gestores, os estudantes e inves gadores, os
empreendedores, os técnicos em administração do ter-
ritório, os técnicos de turismo, os autarcas e os decisores
polí cos, a marcarem presença, a trazerem também as
suas dúvidas, os seus anseios e as suas soluções”.

Nos dias 2 e 3 de dezembro todos os caminhos da
inovação desaguam em Bragança, num encontro de tec-
nologia e gestão urbana com a chancela do Smar ravel.
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6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
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Região do Douro promove-se em Milão
(2016-11-28 19:12)

A Douro Genera on, Associação de Desenvolvimento,
prepara-se para levar o Douro a Milão, Itália, numa
ação de promoção turís ca que tem como obje vos
centrais dar a conhecer a região vinhateira do Douro,
classificada como Património da Humanidade, e todos
os recursos endógenos que a mesma possui.

IFRAME: [1]h ps://cdn.flipsnack.com/widget/flipsnackwidget.html?hash= jsd8lsu
&bgcolor=EEEEEE &t=1480359681

"Douro em Movimento, Aldeias com Vida" é o novo
projeto da Douro Genera on que agora vai até Itália, à
Feira de Artesanato, Turismo e Território de Milão. As
Aldeias Vinhateiras, numa perspe va de 360º, é a nova
oferta do programa promocional da região do Douro,
o que vai permi r aos visitantes "ver, sen r e provar"
a região na Feira de Artesanato, Turismo e Território -
L‘Ar giano in Fiera, que decorre de 3 a 11 de Dezembro,
em Milão.
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“Vamos apresentar um Stand Sensorial, composto por
dois andares, o primeiro onde iremos expor e vender
os produtos da terra, como sejam o vinho, o azeite, as
compotas, os licores, bem como artesanato variado.
Tudo regional! No segundo andar, o visitante poderá
viajar até ao Douro, entrando num Dom, assis ndo a
imagens e vídeos das Aldeias Vinhateiras e do Douro
e sen ndo as essências que caracterizam a região. É o
Stand Douro Mágico 360 que completa a experiência
‘ver, sen r e provar o Douro”’, refere fonte da Douro
Genera on.

A Feira de Artesanato, Turismo e Território de Milão
tem cerca de 1,5 milhões de visitantes, 3.250 stands de
exposição e 9 pavilhões para uma par cipação de 115
países que expões os seus 150.000 produtos em 310.000
metros quadrados.

A Douro Genera on está também a preparar uma
plataforma digital de divulgação do território que com-
plementará todas as ações que a associação tem vindo a
desenvolver na região. “Estamos também a desenvolver
a Plataforma online ‘Douro Mágico 360º’ que comple-
mentará a par cipação neste certame, na perspec va de
internacionalização".

"Neste portal, vamos apresentar o Turismo, o Ter-
ritório e os produtos a 360º. Além de disponibilizar
Roteiros, informação sobre Restauração e Hotelaria, este
tem também a função de E-Promo n, onde os produtos
e serviços podem ser comercializados. Contamos já com
mais de 40 empresários e há muitos mais interessados
em fazer parte desta Plataforma”, referem.

Uma equipa da Douro Genera on dará apoio com-
ercial orientando a sua ação na conquista de novos
mercados internacionais bem como consolidar os já
existentes, apoiando a criação de estruturas capazes de
dar resposta ao alargamento das exportações.
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Marcha Solidária Contra a Violência Domés ca
(2016-11-28 19:26)

No dia 30 de novembro a Câmara Municipal de Alfân-
dega da Fé em parceria com o Agrupamento de Escolas
e a UMAR- União de Mulheres Alterna va e Resposta-
promove uma Marcha Solidária Contra a Violência
Domés ca.

A Marcha vai ter início no agrupamento de Agrupamento
de Escolas de Alfândega da Fé, por volta das 13h30, com
passagem pela Segurança Social, Centro de Saúde e vai
terminar junto da Câmara Municipal.

A Marcha Solidária contra a Violência Domés ca
surge no âmbito das comemorações do Dia Internacional
para a Eliminação de todas as Formas de Violência Contra
as Mulheres, que se assinalou a 25 de novembro.

Esta data assume-se como uma forma de alertar a
sociedade para os vários casos de violência contra as
mulheres, nomeadamente casos de assédio sexual, maus
tratos sicos e psicológicos.
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A efeméride assinala-se há 17 anos, desde que em 1999
a Assembleia Geral das Nações Unidas designou o dia 25
de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação
de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres (Res-
olução 54/134) e convidou os governos, organizações
internacionais e ONG a organizarem a vidades, como
forma de chamar a atenção do público para o problema.

A realização desta marcha em Alfândega da Fé insere-se
neste obje vo e vai ao encontro da estratégia levada
a cabo pela autarquia para a promoção da igualdade
de género, da cidadania e não discriminação. Recorde-
se que o trabalho desenvolvido neste campo valeu
Alfândega da Fé o reconhecimento como município
de excelência para viver em igualdade. A dis nção
foi atribuída pela CIG- Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género- no âmbito do prémio “Viver em
Igualdade”.

Sónia Lavrador
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Aldeia de 30 habitantes, a 47 quilómetros de
Bragança, vai ter paragem do TGV espanhol
(2016-11-29 08:14)

O Governo espanhol já decidiu. Otero de Sanabria, uma
pequena aldeia com apenas 30 habitantes a cerca de 47
quilómetros de Bragança, vai ter uma estação do AVE, o
Comboio de Alta Velocidade espanhol.
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Aldeia de Otero de Sanabria onde vai ser construída a
estação do TGV espanhol (AVE) Mo vos sociais, económi-
cos, turís cos e argumentos de coesão transfronteiriça
jus ficaram a decisão dos responsáveis do país vizinho,
que autorizaram a construção de uma estação do TGV
espanhol às portas de Bragança.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A estação deverá servir cerca de sete mil habitantes da
região de Sanabria, mas esta população pra camente
duplica durante o verão. Mas os bene cios de mobili-
dade devem repercu r-se numa população de 135.000
habitantes que habita no Nordeste Transmontano e que
são vistos pelos responsáveis espanhóis como potenciais
clientes do AVE Madrid-Galiza.

A escolha de Otero de Sanabria para a localização
da estação também teve em conta mo vos técnicos, uma
vez que este é um dos poucos locais planos naquela zona.

A no cia foi divulgada pelo [2]jornal ABC que cita o
presidente da Câmara Municipal de Bragança Hernâni
Dias. O autarca mostrou-se contente com a decisão.
“Estaremos mais perto da Europa. A estação contribuirá
para uma maior mobilidade de pessoas e negócios num
mundo cada vez mais global e compe vo”, disse.

Hernâni Dias também evocou as potencialidades da
A4 e o fluxo que ela permi rá com o litoral, mas
considerou de extrema necessidade a melhoria da comu-
nicação rodoviária entre Puebla de Sanabria e Bragança,
um troço de estrada que atravessa o Parque Natural de

Montesinho.
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Barro de Bisalhães já é Património Imaterial da Un-
esco (2016-11-29 15:42)

Acabou de aconter. O processo de Confeção da Louça
Preta de Bisalhães, em Vila Real, já está inscrito na
lista do Património Cultural Imaterial, que necessita de
salvaguarda urgente da Unesco.

Barro de Bisalhães já é Património Imaterial da Unesco A
decisão foi tomada há cerca de uma hora na 11.ª reunião
do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do
Património Cultural Imaterial da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que está a
decorrer em Adis Abeba, na E ópia.
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A Câmara Municipal de Vila Real, que organizou a
candidatura, já reagiu na sua página do facebook. “Fize-
mos tudo o que estava ao nosso alcance para que a
candidatura do Processo de Fabrico do Barro Preto de
Bisalhães fosse imaculada. Envolvemos os serviços de
cultura municipais e todo um conjunto de especialistas
que nos ajudaram. Estamos muito agradecidos a todos
os que contribuíram para este desfecho tão posi vo”.

Os responsáveis pela candidatura ainda sublinham o
facto de que “a inscrição na lista do Património Cultural
Imaterial que Necessita de Salvaguarda Urgente da
UNESCO possibilitará ainda que façamos candidaturas
a financiamento para levar ainda mais longe esta nossa
missão de salvar o Barro Preto de Bisalhães”

IFRAME: [2]h ps://www.facebook.com/plugins/video.php?href=h ps
%3A %2F %2Fwww.facebook.com %2Frui.santos.12327
%2Fvideos %2F10206103498181488 %2F &show _text=0
&width=300

O município disse que se tratou de um “processo com-
plexo que demorou mais de um ano a ser completado.
Este reconhecimento internacional possibilitará par lhar
o conhecimento ancestral dos oleiros de Bisalhães com o
mundo”, salientou fonte da autarquia à Agência LUSA.

Presente na reunião em Adis Abeba, juntamente com a
Vereadora da Cultura, Eugénia Almeida e o Coordenador
Técnico da Candidatura, João Ribeiro da Silva, esteve o
Presidente do Município de Vila Real, Rui Santos, que
se mostrou muito feliz com esta dis nção de uma parte
importante da cultura Vila-realense.

"Estou obviamente feliz, foi um obje vo alcançado.
É um obje vo que abrangeu um conjunto de person-

alidades que trabalharam de forma afincada nesta
candidatura. É uma vitória de todos, é uma vitória
sobretudo de Bisalhães e dos seus oleiros. É uma vitória
que representa uma grande alegria, mas também uma
grande responsavbilidade", salienta Rui Santos num
video que publicou na sua página do facebook e que
pode ser visualizado aqui ao lado.
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Fidel Castro (2016-11-30 08:09)

|Hélio Bernardo Lopes| Foi para mim inesperada a
no cia da morte de Fidel Castro, mesmo sabendo que o
seu estado de saúde não era já bom. A verdade é que

nha sido visitado pelo Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa e depois pelo seu homólogo vietnamita, o que foi
sugerindo que Fidel poderia ainda durar muitos mais
anos. Infelizmente, morreu agora, embora com uma
idade já muito razoável: quase um século de vida.

Como teria sempre de dar-se com um figura polí ca
mundial de primeira grandeza, Fidel Castro suscitou
apoios fortes e universais e também ataques em lugares
diversos do mundo. Porém, a distribuição destes dois
conjuntos não foi idên ca nem o cardinal dos mesmos
tem um ínfimo de semelhança.

Fidel Castro era oriundo de uma família la fundiária
de origem galega e recebeu, logo desde criança, edu-
cação católica, muito ligada aos padres jesuítas. E nunca
deixou tal mundividência ao longo de toda a sua vida. As
diferenças de afeto para com os diversos Papas veram
que ver com a a tude prévia da Igreja Católica de Roma
e de quem a encimava em cada momento.
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As razões da revolta levada a cabo por Fidel Castro
e seus colegas da Sierra Maestra veram sempre uma
grande rece vidade popular, dadas as condições de in-
dignidade que Fulgência Ba sta man nha em Cuba. Uma
Cuba que era um bordel de pros tuição, comandado pela
Máfia norte-americana, e onde a CIA e os mafiosos que
a apoiavam exploravam vastas terras de cul vo, rana e
ignominiosamente.

Acontece sempre que os jornalistas, analistas e co-
mentadores de hoje olham para Fidel e tudo o que
protagonizou como uma realidade com muitos erros e
mortes, mas que poderia – e até devia – ter sido um
paraíso na Terra. Esquecem completamente – fazem
por isso – que o que ali teve lugar não foi nunca uma
experiência isolada.br>
Hoje, a falta de meios humanos essenciais nas populações
civis de Aleppo é coisa terrível e diariamente no ciada,
mas o embargo económico dos Estados Unidos – e dos
seus lacaios, claro – a Cuba é coisa de mera estratégia,
passasse a população cubana as privações que passasse.
Uma estratégia de reação contra o ter Fidel Castro posto
um fim na ignominiosa exploração do povo de Cuba por
parte dos interesses norte-americanos.

Como se conhece da História, nos tempos imediatos à
Revolução Cubana as execuções incidiram, nos termos da
legislação vigente, sobre os que, no tempo a ela anterior,
haviam pra cado desmandos graves sobre a população
ou sobre os que vinham aderindo à Revolução Cubana
em marcha. De resto, com Fulgência Ba sta também

veram lugar execuções diversas, contra os que se lhe
opunham, mas com esta diferença importan ssima:
Fulgêncio era um lacaio norte-americano e da Máfia,
ao passo que os homens e mulheres da Sierra Maestra
era patriotas que defendiam a soberania de Cuba e a
dignidade dos cubanos. Faz toda a diferença.

A verdade é que con nuaram a ter lugar execuções
por fuzilamento, mas sobre aqueles que, comprovada-
mente, trabalhavam a soldo dos Estados Unidos, da sua
CIA e da Máfia. Era assim em todo o mundo, incluindo
nos Estados Unidos, em França, em Espanha, na União
Sovié ca, na China, na Turquia, em Israel, etc..

Lamentavelmente, a bes alidade polí ca pica dos
Estados Unidos, que só conhece a violência e a força,
impediram o desenvolvimento da Revolução Cubana
de prosseguir por uma via mais próxima da estrutura

polí ca ocidental. Em todo o caso, essa estrutura nunca
poderia materializar-se no regresso dos par dos, porque
estes, no Ocidente desse tempo – até mesmo hoje –,
eram autên cas correias de transmissão dos interesses
norte-americanos.

Esta posição de bes alidade polí ca pica dos Esta-
dos Unidos, que só conhecem a violência e a força, foi
o que a rou Fidel Castro e os seus companheiros da
Revolução Cubana para a esfera sovié ca. Ainda assim,
sempre com grande autonomia polí ca, a verdadeiros
anos-luz do que teria lugar se o parceiro vesse sido os
Estados Unidos de Eisenhower e Nixon, acompanhados
de perto pela CIA e pela Máfia.

Mais interessante é constatar o modo sorridente,
cabalmente amoral, como se no cia em Portugal e no
Ocidente o número de prepara vos ou tenta vas de
assassinato de Fidel Castro pelas autoridades norte-
americanas. Como se tal fosse um direito legí mo das
mesmas! Em contrapar da, as prisões e tortura em
massa na Turquia de Erdogan merecem apenas meras
chamadas de atenção. Tudo, pois, na melhor das boas. O
Estado de Direito Democrá co a funcionar no Ocidente...

Em contrapar da, a Revolução Cubana trouxe aos
cubanos o acesso ao conhecimento, à cultura e ao ensino,
também criando uma escola de Medicina internacional-
mente reconhecida. E se não foi mais longe foi por erros
elementares de Fidel Castro e seus colegas, mas, acima
de tudo, por via do embargo imposto pelos Estados
Unidos e seguido pelos Estados lacaios ocidentais. E
também a ampla liberdade que se pôde ver, com a
natural exceção para aqueles que trabalhavam para os
Estados Unidos, fosse de um modo direto ou indireto.

A intervenção polí ca de Fidel Castro contagiou pra -
camente todo o subcon nente americano, apenas
sendo parada por via das mil e uma manobras da CIA,
fraudulentando eleições livres e apoiando ditadores os
mais cruéis onde fosse necessário à materialização da
sua grande estratégia. Também em África se fez sen r
a intervenção de Cuba sob o comando do Governo de
Fidel Castro. Precisamente o que teve lugar em Angola,
sendo essencial ler a obra de John Stockwell a este
respeito. Por ela se vê a ligação profunda dos Estados
Unidos e da África do Sul do Apartheid, ambos ao lado da
UNITA, por entre nós acompanhada pelo PS e pelo CDS.
E não deixa de ser interessante constatar a habilidade
do segundo, conseguindo pôr um cobro sincero numa
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infeliz aposta que caiu por terra. Um resultado em que
foi decisivo o apoio massivo das Forças Armadas de Cuba,
que deixaram para trás a própria União Sovié ca.

Este impacte do pensamento polí co e da sua ação
por parte de Fidel Castro acabou mesmo por vir a estar
presente um pouco por todo o mundo. No Ocidente
e nas zonas por si dominadas es veram presentes os
que cri cavam o líder cubano, apesar de reconhecerem
a sua importância pública mundial. Do lado da parte
restante do mundo, onde a grande maioria dos povos se
via explorada pela máquina montada, em essência, pelos
Estados Unidos, as populações e boa parte das lideranças
polí cas es veram sempre ao lado das suas posições.
Um balanço incontestavelmente posi vo, desde que o
tema seja apreciado à luz do binómio riqueza-pobreza.

Por fim, um dado que considero muito interessante
e significa vo: o modo como Donald Trump e Barack
Obama trataram o falecimento de Fidel Castro. Do
primeiro, a clareza, embora marcada pelo modo bes al
que é o norte-americano. Do segundo, o cinismo, sempre
tão presente nas manifestações públicas dos democratas.
Um dado é certo: a personalidade polí ca de Fidel Castro
marcou a História Mundial no Século XX, acabando
mesmo por se cons tuir na úl ma grande personalidade
polí ca deste mundo em decadência, sem valores e que
reduziu a democracia a simples palavra enganadora.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

SPEM e Biogen convidam personalidades a ex-
perienciarem os sintomas da Esclerose Múl pla
(2016-11-30 09:53)

A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múl pla (SPEM)
e a Biogen marcam o Dia Nacional da Pessoa com
Esclerose Múl pla, a 4 de dezembro, com a distribuição
de um simulador de sintomas da doença a bloggers,
figuras públicas e diversas en dades da área da saúde.

A este propósito no próximo dia 07 de dezembro (das
09h às 13h) irá decorrer na Assembleia da República uma
ação de sensibilização para os deputados e funcionários.
O obje vo é fazer com que estas pessoas possam ex-
perienciar, ainda que por momentos, os sintomas e
dificuldades que os doentes de Esclerose Múl pla sofrem
no seu quo diano, par lhando essa experiência nas
redes sociais.

O simulador de sintomas é um kit composto por di-
versos objectos: óculos que simulam a diplopia (visão
turva); luvas que simulam a dificuldade em realizar
pequenas operações do dia-a-dia, como apertar botões
ou atacadores, e barbatanas que simulam a espas cidade
e a descoordenação motora.

PUB
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[1]Consulte a tabela de preços

“Os doentes que sofrem de Esclerose Múl pla têm sin-
tomas que podem passar pela neurite ó ca (inflamação
do nervo ó co), perda da força muscular nos braços
e pernas, alterações de sensibilidade, vários pos de
dor, alterações urinárias e intes nais, disfunção sexual,
problemas de equilíbrio e/ou coordenação, alterações
cogni vas, alterações de humor e depressão. Queremos
chamar a atenção para estes sintomas, mas queremos
também mostrar que bastantes pessoas com Esclerose
Múl pla, apesar de algumas limitações, podem fazer
a vida muito aproximada do que se considera normal”,
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refere Susana Protásio, da SPEM.

Anabela Fernandes, diretora-geral da Biogen Portu-
gal afirma que “é importante que as pessoas percebam
o real impacto da Esclerose Múl pla no quo diano das
pessoas que vivem com ela na primeira pessoa, mas
também para as famílias, cuidadores e amigos.”

A Esclerose Múl pla (EM) é uma doença crónica,
muitas vezes incapacitante, que ataca o sistema nervoso
central, que é composto pelo cérebro, medula espinhal e
nervos ó cos. Os sintomas podem ser ligeiros ou graves,
variando desde formigueiros nos membros inferiores até
paralesia ou perda de visão. A progressão, gravidade
e sintomas específicos são imprevisíveis e variam de
pessoa para pessoa.

A EM afeta cerca de 8.300 pessoas em Portugal.[
Kobelt et al. Access to Innova ve treatments in MS.
2009] A Esclerose Múl pla Surto-Remissão é a forma
mais comum da doença, responsável por cerca de
85 % dos casos, e é caracterizada por surtos agudos
com recuperação total ou parcial com acumulação de
incapacidade.
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VIH: Portugal tem um número maior de doentes a
iniciar a terapêu ca (2016-11-30 09:58)

A ONUSIDA definiu como obje vos para 2020 o 90-90-90,
ou seja, 90 % de todos os casos diagnos cados, destes
diagnós cos, 90 % em tratamento e destes, 90 % com
viremias suprimidas.

VIH: Portugal tem um número maior de doentes a iniciar
a terapêu ca «Em Portugal, as autoridades de saúde
comprometeram-se com estes obje vos, o que levou
a que um número progressivamente maior de doentes
esteja a iniciar a terapêu ca» afirma Fausto Roxo, mem-
bro da direção do Núcleo de Estudos da Doença VIH da
Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

«Ainda no nosso país, os úl mos dados esta s cos
indicam-nos que o primei 90 terá já sido alcançado»
sublinha o especialista. Para que se consigam a ngir
os obje vos, doentes em tratamento e com carga viral
suprimida, será preciso um esforço consertado das várias
unidades de saúde e estruturas comunitárias, para a
retenção em seguimento e tratamento dos doentes já
diagnos cados, especialmente nos casos mais di ceis,
como são as pessoas que se deslocam frequentemente
dentro do país ou para fora dele.
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Face a este novo quadro, impõe-se a adaptação das
estruturas que seguem estes doentes em cada hospital,
com equipas mul disciplinares em que a Medicina
Interna terá um papel central. Também estruturas
extra-hospitalares terão obrigatoriamente que estar
envolvidas, num futuro que poderá vir a contemplar con-
sultas e fornecimento de medicação fora dos Hospitais.

Ainda que tenha exis do uma evolução inegavel-

1217

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


mente posi va nas úl mas décadas, é importante realçar
o perfil do doente no nosso país, que sofreu alterações
que devem ser analisadas e confrontadas. Se por um
lado, os diagnós cos deixaram de estar maioritariamente
ligados à u lização de drogas endovenosas, face ao
grande sucesso das medidas tomadas neste campo nas
úl mas décadas, é preocupante a frequência atual de
diagnós cos diretamente ligados à transmissão sexual,
com par cular relevância para a transmissão entre jovens
homossexuais masculinos e entre pessoas de idades mais
avançadas, na 5ª e 6ª décadas de vida, por relações
heterossexuais.

«Do simples enunciado das questões levantadas, a
merecer discussão mais aprofundada, constatamos que
realmente os tempos estão a mudar. Cabe-nos a todos
encontrar as respostas sopradas por estes ventos de
mudança», conclui o especialista.
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Universidade do Minho leva a ciência a ex-
combatentes, idosos e toxicodependentes
(2016-11-30 11:46)

Uma equipa da Universidade do Minho está a levar ciên-
cia experimental a públicos incomuns, como veteranos
de guerra, consumidores de drogas ilegais e idosos em
lares, centros de dia e universidades seniores.

Recifes de coral em croché criados no Lar Casa de São
Pedro Barroselas Viana O projeto foi considerado “ino-
vador” e “com visão de futuro” e teve grande impacto
na Interna onal Conference on Learning in Later Life,
organizada este ano pela rede europeia de educação ao
longo da vida ForAge e pela Associação para a Educação e
Envelhecimento do Reino Unido, com apoio da Sociedade
Britânica de Gerontologia.
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A inicia va tem envolvido várias en dades no Norte,
como uma ins tuição de recuperação de toxicodepen-
dentes, uma associação de veteranos de guerra e duas
valências do Centro Comunitário Vale do Cávado (Póvoa
de Lanhoso). Saber como surge e se previne a arterioscle-
rose, detetar e iden ficar constelações à noite, fazer
recifes de coral em croché, construir relógios de Sol e ir
aos laboratórios de Química da UMinho foram algumas
ações realizadas.

A equipa dis nguida da UMinho inclui Alexandra
Nobre, da Escola de Ciências, e Clara Costa Oliveira,
Chisoka Simões, Eugénia Cunha, Sílvia Coelho e Alice
Alves, do Ins tuto de Educação. O projeto está ligado
ao mestrado em Educação - especialidade de Educação
de Adultos e Intervenção Comunitária (MEEAIC), ao
grupo de comunicação de ciência STOL - Science Through
Our Lives e ao Centro de Biologia Molecular e Ambiental.

Apostar na ciência experimental
“A UMinho forma educadores não formais de adultos
há mais de 25 anos. Em 2014 decidimos introduzir a
ciência experimental numa lógica de aumentar a literacia
cien fica dos referidos públicos-alvo e de diferenciar os
modelos de animação, por vezes associados a precon-
ceitos de diferente natureza”, refere Alexandra Nobre.
“O STOL deu formação específica na área das ciências e
os alunos do MEEAIC, que detêm saber e métodos de
abordagem prá ca com estes públicos, colocaram em
prá ca as ações no terreno” acrescenta.

1218

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Alexandra Nobre realça que a inicia va cumpriu os
obje vos de divulgar conceitos de ciência, de potenciar
a interação entre gerações, de incen var os utentes
das ins tuições para projetos e de criar dinâmicas de
comportamentos a vos, sobretudo no raciocínio e na
motricidade fina.

As a vidades foram alvo de avaliação con nua (obser-
vação par cipante, conversas informais, ques onários) e
vinculadas à Declaração de Nairobi para a educação ao
longo da vida. Isso foi também salientado na conferência
internacional em Milton Kaynes, Reino Unido, onde a
equipa portuguesa foi elogiada.

Conteúdo fornecido por Gabinete de Comunicação,
Informação e Imagem - Universidade do Minho

Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
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Plataforma eletrónica ajuda empresas do Norte a
rentabilizar fundos da UE (2016-11-30 11:58)

A Associação Empresarial de Portugal (AEP) inicia nesta
quarta-feira, em Felgueiras, um ciclo de apresentações
descentralizadas da plataforma eletrónica que criou
para facultar aos empresários e empreendedores da
região Norte “informação com valor estratégico” e

“respostas em 48 horas” às dúvidas suscitadas pela
u lização dos diferentes instrumentos comunitários de
apoio à a vidade económica disponíveis até 2020.

A criação da plataforma, de u lização gratuita mediante
registo, cons tui uma das ações de maior interesse
do projeto Novo Rumo a Norte (NRN), promovido e di-
namizado pela AEP para es mular o empreendedorismo,
a inovação empresarial e a cooperação interassocia va
na região. Aos u lizadores registados, assegura várias
funcionalidades e serviços, estando acessível em novoru-
moanorte.pt.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A operacionalização do NRN está a cargo de uma rede
colabora va que aglu na já quase 100 en dades com
a vidade na região Norte, de onde saem 39 % das
exportações nacionais. Dela fazem parte associações
empresariais (locais, regionais e sectoriais), órgãos da
Administração Local, universidades e ins tutos politécni-
cos, centros do sistema cien fico e tecnológico nacional,
incubadoras e organizações da sociedade civil.

“A plataforma é um instrumento de grande u lidade
para as empresas e os empreendedores da região,
porque responde às suas necessidades prá cas, seja
qual for o negócio ou o território em que estejam”,
sustenta Luis Miguel Ribeiro, vicepresidente da AEP e
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diretor do projeto. Entre outras virtualidades, sublinha,
“agrega informação com valor estratégico e à medida”
das empresas sediadas nos 86 municípios nortenhos.
Simultaneamente, “reforça a cooperação e valoriza o
interface de proximidade” das associações com o tecido
empresarial que servem, permi ndo-lhes “oferecer
um serviço de ‘helpdesk’ que responde em 48 horas
a quaisquer dúvidas ou necessidades” das empresas,
sejam elas associadas ou não, ainda candidatas ou já
promotoras de projetos de inves mento enquadráveis
nos diferentes programas regionais, nacionais e europeus
em vigor até ao fim do atual ciclo de fundos estruturais
da União Europeia.

APRESENTAÇÕES NAS OITO SUB-REGIÕES NORTEN-
HAS
Ora, é para familiarizar os empresários e empreende-
dores da região com a plataforma novorumoanorte.pt,
es mulando a sua u lização, que a mesma será apresen-
tada, nas próximas três semanas, nas oito sub-regiões
NUT III da região Norte.

A primeira sessão realiza-se amanhã, à tarde, na Casa
das Torres, em Felgueiras, e é especialmente dirigida aos
empresários e empreendedores do Tâmega e Sousa, cujo
Conselho Empresarial (CETS) é parceiro do projeto. A
úl ma tem lugar a 16 de dezembro, no Ins tuto Católico
de Viana do Castelo, e des na-se, primordialmente, aos
empresários e empreendedores do Alto Minho.
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Nas oito sessões, o programa é o mesmo. Começa
sempre às 14 horas e está dividido em duas partes. Na
primeira, é apresentada a plataforma eletrónica e carac-
terizados os serviços disponíveis, através da explicação
do processo de registo, iden ficação dos conteúdos, pi-
ficação dos eventos e a vidades referenciados, descrição
das parcerias existentes e funcionamento do serviço de
‘helpdesk’.

Estão previstas intervenções de Cláudia Guterres,
da AEP Projetos e membro da equipa que está a opera-
cionalizar o NRN, e de três especialistas em marke ng
digital e tecnologias da informação e comunicação:

Alexandre Mendes, João Costa e Tiago Gomes Sequeira.
Numa segunda fase, de experimentação, os par cipantes
entram em contacto direto com a plataforma do NRN,
podendo explorar, com apoio técnico individualizado, as
suas múl plas funcionalidades.

A segunda sessão, com o mesmo formato e horário,
realiza-se em Chaves, a 6 de dezembro, na sede da
Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT). No dia
seguinte, será a vez da Póvoa de Lanhoso, com o encontro
a realizar-se na Quinta do Fernando, em parceria com
o Conselho Empresarial da Região do Ave e do Cávado
(CEDRAC).

No Porto e no dia 12, realizar-se-á a quarta sessão
deste ciclo de apresentações, promovida pela AEP no
UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade
do Porto. No dia seguinte, será a NERVIR – Associação
Empresarial de Vila Real a acolher empresários e em-
preendedores do Douro, numa sessão que terá lugar na
Quinta do Paço Hotel. Bragança é a capital de distrito
que consta a seguir no roteiro das apresentações da
plataforma do NRN, com a sessão a decorrer, no dia 14,
na sede do NERBA – Associação Empresarial do Distrito
de Bragança.
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Depois será em Vila Verde, no dia 15, no Ins tuto Em-
presarial do Minho, numa organização que conta com o
envolvimento de outra en dade parceira, a AIMinho – As-
sociação Empresarial. A úl ma apresentação acontecerá
no dia 16, em Viana do Castelo, numa realização em que
a AEP tem como parceira a Confederação Empresarial do
Alto Minho (CEVAL).

PROJETO É EXEMPLO DE COOPERAÇÃO DO MOVI-
MENTO ASSOCIATIVO REGIONAL
Na a vação da plataforma, tem do papel relevante
a NOS Empresas, parceiro tecnológico escolhido pela
AEP, sendo de registar que as oito sessões integram o
programa da “Semana Europeia das PME”.

“É com grande sa sfação que estamos a concluir
esta etapa de um projeto que está a marcar o asso-
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cia vismo empresarial da região, por ser um exemplo
muito posi vo de cooperação, e que, estou confiante,
vai potenciar a compe vidade, o empreendedorismo
e a capacidade de inovação das empresas nortenhas”,
dá conta Luis Miguel Ribeiro, para quem a plataforma
novorumoanorte.pt “tem tudo” para promover o espírito
empresarial, incen vando a criação de novas empresas
nos territórios abrangidos e o crescimento das existentes.

Nessa medida, afirma o vice-presidente AEP, a economia
real e as associações empresariais nortenhas estão a
contribuir para “a coesão da região e a melhoria dos seus
indicadores socioecónomicos”.

O NRN é um projeto da AEP que conta com o apoio
de uma rede de parceiros com a vidade nas oito sub-
regiões NUTS III nortenhas. É cofinanciado pelo NORTE
2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, contando com o apoio do
Banco BIC.
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Filandorrra revisita José Luís Peixoto
(2016-11-30 12:10)

No âmbito das Comemorações dos trinta anos de
ac vidade, a Filandorra – Teatro do Nordeste revisita
cinco anos depois da sua estreia um dos espectáculos
mais emblemá cos do seu reportório, À Manhã de José
Luís Peixoto, com “encontro” marcado com o próprio
autor na sua terra natal, Ponte de Sor, no próximo
fim-de-semana, no âmbito da cerimónia de entrega
do Prémio Literário José Luís Peixoto promovido pela
Câmara Municipal.

"À Manhã". Créditos CM Vila Nova de Foz Côa Este novo
périplo pelo interior dos interiores… da alma humana,
tem início no Concelho de Ponte de Sor, com o apoio inte-
gral do Município, que leva este espectáculo às freguesias
de Galveias - Auditório da Fundação Maria Clemen na
Godinho de Campos (terra natal do autor) e Foros de
Arrão - Salão do Grupo Despor vo de Foros de Arrão no
dia 03 de Dezembro, 15h00 e 21h00 respec vamente, e
no dia 04 no Auditório do Centro de Artes e Cultura de
Ponte de Sor pelas 17h00.
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Nesta viagem pelo interior do Portugal profundo a Filan-
dorra é acompanhada por uma delegação do município
de Alfândega da Fé, liderada pela Presidente da Câmara
Berta Nunes, concelho onde a Companhia estreou este
espectáculo em Novembro de 2011, no desfecho de
uma Residência Ar s ca de dois meses neste Concelho
do nordeste transmontano e durante a qual contactou
directamente com os idosos, as suas ro nas, as suas
falas, os seus modos de estar e ver a realidade que os
rodeia, que a Filandorra transpôs para o palco e que teve
a cobertura da equipa da Grande Reportagem do canal
SIC, que deu origem ao trabalho “O Teatro e as Serras”
da Jornalista Sofia Arêde.

Escrita em 2005 e publicada em 2007 no livro in tu-
lado Cal, uma colectânea de crónicas, poemas e teatro, À
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Manhã retracta o quo diano do mundo rural, abordando
problemas como o despovoamento e envelhecimento
da população. A acção desenrola-se numa aldeia
envelhecida e deser ficada do interior do país, cinco
personagens, três mulheres e dois homens, dão corpo
aos seus próprios desejos e receios, numa "viagem" pelo
tempo das estações: as Primaveras e os segredos, os
enganos e o Verão, os beijos nunca dados e o Outono
onde se retarda o úl mo frio.

Segundo Luciana Éboli, inves gadora em teatro e
dramaturgia, «as cinco personagens deste texto per-
sonificam um encontro possível entre dois autores
dis ntos: Becke e Tchekhov. As personagens masculi-
nas chamam-se Vladimiro e Estragão, numa alusão ao
drama Esperando Godot, e as femininas têm os nomes
das principais personagens de As Três Irmãs: Olga, Irina
e Masha. Os nomes transformam-se, assim, no sen do
paródico proposto pelo autor, em: Ti Estragão Trinta
Cabelos, Ti Olga Despedida, Ti Macha do Ar lheiro, Ti
Irininha e Ti Vladimiro Costelas Bambas.

"À Manhã":Créditos CM Vila Nova de Foz Côa Todos os
cinco com mais de setenta anos, vivendo, em tempos
par culares, as lembranças do passado(…). As person-
agens vivem num lugar sem definição no mapa, numa
alusão às infinitas possibilidades e desdobramentos
espaciais. A aldeia representa muitas outras aldeias e o
futuro projectado, representa muitos outros futuros (…).
Na construção dramá ca, o tempo é um dos elementos
mais expressivos da narra va: lento, pesado, ritmado.
As vozes, falas e diálogos acompanham essa cadência,
inclusive a cadência proposta pelo uso do próprio silêncio.
Mas, ao contrário do que uma visão becke ana da ex-
istência poderia ins gar, o ritmo daquele lugar dá espaço

para que seus habitantes tenham tempo(…). Naquela
terra, onde não chove e as árvores estão despidas, parece
que nada acontece.»
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Este espectáculo conta com o espaço cénico e encenação
de David Carvalho, assistência de encenação de Bibiana
Mota e na leira em terra ba da em forma de retângulo
(metáfora do Portugal profundo) com os atores Anita
Pizarro, Helena Vital, Sofia Duarte, Márcio Pizarro e
Silvano Magalhães. No som Pedro Carlos, na luz Gonçalo
Fernandes, e assistência geral de António Nascimento.

Depois de Ponte de Sor, À Manhã vai regressar ao
concelho de Alfândega da Fé no início de 2017, estando
também agendados espectáculos na UTAD – Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto Douro, en dade parceira
das Comemorações dos 30 anos de ac vidade da Filan-
dorra – Teatro do Nordeste nos domínios da formação
e animação teatral em toda a região do Interior Norte,
com mais de cinco mil espectáculos e a caminho de um
milhão de espectadores desde a sua fundação.

“Já diziam os an gos que há duas maneiras de procurar:
uma é
andar às voltas à procura daquilo que se perdeu, outra é
ficar
num sí o à espera que aquilo que se perdeu nos encon-
tre.” (Ti Irininha)

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

1222

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


Assinado o contrato defini vo para a exploração de
ferro em Torre de Moncorvo (2016-11-30 16:09)

Já está assinado o contrato defini vo para a exploração
de ferro em Torre de Moncorvo. O retomar da explo-
ração das an gas minas de ferro na Serra do Reboredo
deverá trazer à vila nordes na um inves mento de 114
milhões de euros, a criação de 200 empregos diretos e
cerca de 800 postos de trabalho indiretos.

A empresa que vai retomar a exploração, a MTI - Ferro
de Moncorvo, S.A, diz que vai inves r 114 milhões de
euros num processo de exploração dos recursos de ferro
da Serra de Reboredo que deverá iniciar-se no prazo
de 18 meses e prolongar-se em diferentes fases até 2026.

A previsão de inves mento para início de exploração está
orçamentado em cerca de 38,5 milhões de euros e os
inves mentos futuros deverão evoluir em conformidade
com o volume do minério explorado ao longo desse
tempo, que será de 800 mil toneladas no primeiro ano e
de 1,6 milhões de toneladas no quinto.
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"No final destes cinco anos, o total de minério produzido
deverá totalizar seis milhões de toneladas, a que a MTI
faz corresponder uma percentagem de recuperação em
massa de ferro de 90 %, resultante do processo de benefi-
ciação do minério, o que se traduzirá numa produção de
concentrados de 5,4 milhões de toneladas" disse António
Frazão, presidente do conselho de Administração da MTI

- Ferro de Moncorvo, SA, citado pela Agência Lusa.

O retomar da exploração de ferro em Torre de Mon-
corvo deverá ter repercussões muito posi vas na
economia nacional, regional e local. Calcula-se que a
par r do oitavo ano esta produção deverá representar
0,2 % do valor total das exportações nacionais e 0,07 %
do PIB.

O arranque do projeto poderá também ter um grande
impacto económico na região e par cularmente na
vila de Torre de Moncorvo. Note-se que atualmente
existem profundos problemas de empregabilidade na
deser ficada região transmontana.

Segundo anunciou o responsável do MTI, António
Frazão, a transformação do minério em concentrado
de ferro deverá ser feita numa lavaria situada junto à
área da an ga exploração, e a produção, com des no
às siderurgias europeias, deverá ser escoada pela via
férrea e por estrada, não tendo sido deixada de parte a
hipótese do escoamento do minério poder ser realizado
pela via fluvial, rando par do de futuros projetos de
melhoramento da navegabilidade do rio Douro.

A prospeção de ferro na Serra do Reboredo já dura
desde 2008, altura em que o MTI assinou um contrato
com o Estado português. A par r de 2012 foram lançados
os primeiros estudos de viabilidade técnica e económica
do projeto de exploração, tendo igualmente sido lançado
um Estudo de Impacto Ambiental para determinar os
impactos e as medidas mi gadoras a ter em conta na
fase de execução.
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Durante a prospeção foram iden ficados mais de 550
milhões de toneladas de reserva provadas e cerca de 250
milhões de toneladas possíveis e quando a exploração
es ver em pleno funcionamento deverão ser trans-
portadas para o porto de Leixões cerca de 2, 2 milhões de
toneladas de minério de ferro por ano, des nadas, em
exclusivo, à exportação.

Nuno Gonçalves, presidente da Câmara Municipal
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de Torre de Moncorvo, em declarações gravadas à TSF,
disse que esta é uma boa no cia para todo o país, mas é
sobretudo bom e importante para o seu concelho porque,
sublinhou, “vai proporcionar na fase de exploração o
incremento de um problema que nós temos em todo
o interior que é a empregabilidade, a empregabilidade
dos jovens, mas também vai permi r que todo o setor
hoteleiro, setor da restauração, possam ter também um
novo incremento e um novo impulso”.

A serra do Reboredo, onde se concentram os filões
do minério, abrange uma área com cerca 4,624 hectares
localizada num território sob a alçada administra va da
União de Freguesia de Felgar e Souto da Velha, Felgueiras
e Maçores, e das freguesias de Mós, Carviçais, Larinho,
Torre de Moncorvo e Açoreira.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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1.12 December

Compras: portugueses pesquisam informação na
internet mas preferem ver montras (2016-12-01 08:19)

Atualmente, cerca de um quinto dos portugueses (19
%) faz pesquisa na Internet, em primeiro lugar, antes
de realizar uma compra, um valor que pra camente se
mantém em relação ao ano anterior (20 %).

No geral, a maioria dos consumidores (70 %) prefere
ver primeiro as montras e obter informações de compra
diretamente nas lojas, refere o estudo do Observador
Cetelem, que analisou o consumo em Portugal e as
intenções de compra para o Natal.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Embora a maior parte dos inquiridos opte por ir di-
retamente às lojas, há cada vez mais consumidores a
pesquisarem informação online antes de realizarem uma
compra, se forem considerados os que u lizam a Internet
como primeira e como segunda fonte de informação. No
total, 43 % recorrem à Internet (19 % u lizaram-na como
fonte principal e 24 % como fonte secundária), um valor
que tem vindo a crescer ao longo dos úl mos anos: 31 %
em 2013; 37 % em 2014 e 41 % em 2015.

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a
Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por tele-
fone, a indivíduos de Portugal con nental, de ambos os
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65
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anos, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2016. O erro
máximo é de +4.0 para um intervalo de confiança de 95
%.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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As secretas servem para tudo e umas botas mais
(2016-12-01 09:31)

|Hélio Bernardo Lopes| Já todos perceberam que a
generalidade da nossa grande comunicação social
opera, a um ritmo diário, uma pleníssima intervenção
de desinformação an -Pu n.

Tudo em Pu n e na Rússia é mau, mesmo um hor-
ror, ao passo que nos Estados Ocidentais o que tem lugar
é o inverso. É o que pode ver-se com adoção forçada
de crianças portuguesas e polacas, re radas à força aos
seus pais legí mos, a fim de as fazerem entrar numa
fantás ca negociata. Ou os mil e um roteios diários que
têm lugar nos Estados Unidos. Ou mesmo o silêncio que
deverá vir a abater-se sobre os e-mails de Hillary Clinton,
ou sobre a origem das doações à Fundação Clinton. De
facto, algo que nos era inimaginável, embora muito mais
que o cabalíssimo silêncio das autoridades portuguesas
do que resta da nossa soberania – no caso das crianças
portuguesas em Inglaterra –, ou da falência do Estado
de Direito, à descarada, nos Estados Unidos: uns, filhos;
outros, enteados.

Com graça, no no ciário de ontem da TVI, ao ser
feita referência aos dignitários dos diversos Estados que
iriam estar presentes nas cerimónias do funeral de Fidel
Castro, a locutora que acompanhava a peça jornalís ca
enganou-se – terá mesmo sido engano? –, referindo que
Vladimir Pu n, da União Sovié ca, não estaria presente.
Devia ter dito Rússia, e não já a ex nta União Sovié ca.
Ao mesmo tempo, lá nos surgiram as imagens de Aleppo,
mas nunca de Mossul. Da primeira, fogem pessoas e
falta tudo, mas da segunda não se mostra quem foge
(aos milhares) e nada falta. Muito menos morrem civis,
apenas membros do Estado Islâmico. Tal como se dá
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com a Somália, ou com o Iémen, ou com a Líbia, ou com
todos os lugares a que o Ocidente tem levado a guerra e
a destruição.

Percebe-se já que a chegada de António Guterres
ao cargo de Secretário-Geral nada mudará, até porque
não se lhe ouve uma palavra sobre o caso do Estado
da Pales na e sobre o impera vo de Israel re rar dos
territórios ilegalmente ocupados. Tudo gira apenas ao
sabor dos interesses dos Estados Unidos e do Ocidente.
E quando o ouvi referir-se ao impera vo dos Direitos
Humanos, bom, sorri, já de um modo aberto, porque
logo me ocorreram ao pensamento os Estados da área
religiosa do Islão. Ou mesmo esse caso inimaginável das
crianças re radas aos seus legí mos pais para serem
adotadas, tudo inserido numa fantás ca negociata.
Portanto, os Direitos Humanos irão agora ser o farol da
ação de António Guterres: no Ocidente tudo excelente,
a Oriente um horror. E já agora: qual é, afinal, a equipa
que foi escolhida por Guterres, com a sua distribuição
por raças, religiões, con nentes, nacionalidades, etc.?

No entretanto, a propaganda an -Pu n con nua no
Ocidente. Depois dos supostos hachers das eleições
americanas, são agora as autoridades alemãs que se
mostram preocupadas com a ação de hachers russos nas
suas eleições. E, embora tudo isto não passe de uma
patranha, a verdade é que, a ser levada esta historieta a
sério, tal mostraria uma enorme superioridade tecnológ-
ica dos hackers russos sobre as estruturas que têm o
dever de deles se defenderem no Ocidente.

Olhando uns anitos para trás, nós ficamos mesmo
siderados, porque se há en dade intrusiva sobre tudo
e todos, essa en dade é a Agência Nacional de Segu-
rança dos Estados Unidos, como tão bem nos mostrou
o corajoso Edward Snowden. Infelizmente, Edward
ainda acreditou nos bons propósitos e na coragem de
Barack Obama, mas enganou-se redondamente. Isso dos
Direitos Humanos, do Estado de Direito e da lei é só para
ser pronunciado contra quem não sirva os interesses dos
Estados Unidos. Os exemplos são às centenas, talvez
milhares.

O interessante é que tudo isto gira ao redor das secretas,
área sobre que o nosso concidadão Jorge Silva Carvalho
nos contou a realidade no seu recente julgamento: cerca
de noventa por cento da ação correspondente será ilegal.
E eu digo mais: e incontrolável. Com um pouco de sorte,
o leitor poderá encontrar uma obra pequena, editada

entre nós pelas Publicações Europa/América, in tulada,
O BARCO ESPIÃO. É um livro de bolso, mas muito inter-
essante e esclarecedor. Lendo-o, fica-se imensamente
protegido contra o enfio de barretes. De resto, ainda no
tempo da nossa RTP a preto e branco, passou um filme
suportado nesta obra, em dois episódios semanais.

Creio que à quarta-feira e na RTP 2. E também o
saudoso Luís Miguel Rocha, na sua obra, O ÚLTIMO PAPA,
referia, a dado passo, certo diálogo, onde alguém, um
pouco aflito, perguntava ao seu superior hierárquico: e
agora, o que devo dizer? A resposta veio célere: diga
que foram os árabes. Ou seja, sempre que oiça citar as
secretas como fonte do que quer que seja, lembre-se
sempre de que as secretas servem para tudo e umas
botas mais.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Moncorvo já brilha com a iluminação deste natal
(2016-12-01 10:29)

A vila de Torre de Moncorvo está decorada a rigor para
a época de natal, que agora se aproxima. No passado
dia 26 de Novembro, o Presidente da Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, e a Vereadora,
Piedade Meneses, inauguraram a iluminação de Natal.

1226



IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/moncorvonatal16.html

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

A iluminação foi accionada por três crianças, as luzes
acenderam e a magia do Natal espalhou-se pela vila.

Procedeu-se também à decoração da Praça Fran-
cisco Meireles, Largo do Castelo e Rua Constan no Rei
dos Floristas.

Este ano, os mais novos podem colocar as cartas
que escrevem ao Pai-Natal, numa caixa criada para o
efeito, que está situada na Praça Francisco Meireles,
junto do Tribunal. Para isso, basta escrever a carta,
colocar o nome e a morada e esperar pela resposta.

O Município de Torre de Moncorvo pretende assim
incen var as compras no comércio tradicional, ao
mesmo tempo que tenta levar a magia do Natal a todos
os moncorvenses.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de
Trás-os-Montes e Alto Douro Visite-nos em
www.no ciasdonordeste.pt
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Um GPS para encontrar os cien stas cá da terra!
(2016-12-01 10:52)

Tal como acontece com outras profissões, há muitos
cien stas portugueses espalhados pelo mundo, oriun-
dos de todas as regiões do país. Sabe-se alguma coisa
acerca dos seus percursos pelo estrangeiro, mas menos
do que habitualmente se supõe.

Para aproximar a diáspora cien fica da sociedade por-
tuguesa foi criada a rede Global Portuguese Scien sts -
GPS, disponível em [1]gps.pt . É espaço de encontro, não
só entre os inves gadores que trabalham no estrangeiro,
mas também entre estes e o nosso país.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

No mapa podemos encontrar facilmente o [3]Ricardo
Almeida , que é o cien stas português mais a sul: está
na Antár da, a trabalhar na Halley Research Sta on. No
seu perfil descobrimos que as suas áreas cien ficas são
a sica, engenharia eletrotécnica, informá ca e ciências
da computação. Mas ficamos a saber também que o
lugar em Portugal a que chama a sua terra é Campinho,
no Concelho de Reguengos de Monsaraz. E podemos
enviar-lhe uma mensagem de correio electrónico para a
Antár da, porque o endereço está lá disponível. Também
descobrimos o inves gador português mais a norte, que
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é o [4]Pedro Duarte , um biólogo marinho de Sintra que
trabalha no Ins tuto Polar da Noruega. Ou a inves -
gadora [5]Ana Verissimo , de Cantanhede, que está no
Japão.

O GPS torna os inves gadores portugueses mais
próximos, mesmo aqueles que estão muito longe! Alguns
poderão ter planos para regressar, outros não. Mas
todos podem par cipar em ac vidades no nosso país,
nem que seja apenas quando cá vêm nas férias ou à
distância. Conheci vários no úl mo ano, enquanto coor-
denador da rede GPS, e fiquei convicto de que muitos
estarão disponíveis para aprofundar as suas relações com
Portugal.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[6]Consulte a tabela de preços

O GPS é uma rede aberta, todos se podem registar,
par cipar e estabelecer contactos. Mas no mapa apenas
aparecem os inves gadores com um percurso interna-
cional, ou seja, que veram um período de pelo menos
três meses consecu vos de trabalho no estrangeiro. É
uma inicia va da [7]Fundação Francisco Manuel dos
Santos , em colaboração com a [8]Agência Nacional
para a Cultura Cien fica e Tecnológica - Ciência Viva
, a [9]Universidade de Aveiro e[10] Al ce Labs . Tem
ainda como parceiros várias associações de graduados
portugueses no estrangeiro: a [11]AGraFr (França), a
[12]ASPPA (Alemanha), a [13]Na ve Scien sts , a[14]
PAPS (América do Norte) e a [15]PARSUK (Reino Unido).

Com mais de 2300 registos em cerca de três sem-
anas, já está a ajudar a traçar o retrato da disposta
cien fica portuguesa. Parte dos inves gadores regis-
tados estão agora em Portugal, mas têm um percurso
internacional. Sem surpresa, os países que mais atraem
os cien stas portugueses são aqueles que têm sistemas
cien ficos mais desenvolvidos, como o Reino Unido,
Estados Unidos, Alemanha e França. Nas áreas cien ficas
as ciência Biológicas e as ciências da saúde têm uma
grande representação, mas há inves gadores dos mais
diversos campos do saber. A rede GPS é para todos
poderem encontrar os cien stas portugueses no mapa!

David Marçal (Coordenador da rede GPS)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Alfândega da Fé renova tulo de Vila de Excelência:
Município reconhecido com a Bandeira Cidades e
Vilas de Excelência (2016-12-01 11:03)

O município de Alfândega da Fé vai ser dis nguido
com a Bandeira Cidade e Vilas de Excelência-Nível II,
como reconhecimento das boas prá cas em matéria de
acessibilidade e turismo.
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Alfândega da Fé A atribuição desta dis nção acontece
no dia 2 de dezembro, pelas 10h30 numa sessão pública
agendada para o Salão Nobre dos Paços do Concelho.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A dis nção, atribuída pela Rede de Cidades e Vilas
de Excelência, tem por base o trabalho desenvolvido
com obje vo de transformar Alfândega da Fé numa
vila acessível a todos e turís ca. Trata-se de dois dos
eixos fundamentais constantes do plano de Ação local
apresentado pelo Município aquando da adesão à rede
de Cidades e Vilas de Excelência.

O Município de Alfândega da Fé aderiu a esta Rede
em 2013 assumindo-se como o único do distrito de
Bragança a integrar este projeto, que tem na cooperação
e trabalho em rede uma das suas principais premissas.

Ser uma Vila de Excelência significa ser “reconhecido
pelo mérito, pelo trabalho e pela proposta e es mulo a
nela habitar, trabalhar ou visitar.”
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Celmira Macedo vence Prémio INSEAD 2016
(2016-12-01 11:13)

Decorreu no passado dia 24 de Novembro, no Museu
da Eletricidade, a cerimónia de atribuição do Prémio
INSEAD de Empreendedorismo Social 2016.

Celmira Macedo, à esquerda O prémio que visa recon-
hecer uma inicia va de empreendedorismo social que
aborde de forma inovadora, sustentável e eficaz um
problema negligenciado da sociedade Portuguesa, levou
três projetos à final, EKUI (Leque) - linguagem universal e
inclusão, Cacifos Solidários (ACA) - apoio a sem-abrigo e
SPEAK - intercâmbio de línguas e de culturas.
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O prémio foi alcançado pela Empreendedora Social,
Celmira Macedo. As suas capacidades de liderança,
cria vidade, paixão e o mismo pelo seu Projeto EKUI
(1ª linha de material lúdico-didá co para a alfabe zação
e inclusão social), bem como pela sua capacidade de
mobilizar recursos para o projeto, aliadas à missão social
explícita, ao impacto na sociedade, ao nível de inovação e
sustentabilidade do projeto, foram factores cruciais para
a atribuição do Prémio INSEAD de Empreendedorismo
Social 2016 à empreendedora Transmontana.

O prémio no valor de 4000€ reverte-se em Formação
no INSEAD Social Entrepreneurship Programme, em
Fontainebleu, Paris, naquela que é considerada a En -
dade com o melhor MBA do Mundo.

Celmira Macedo destacou que ser finalista já refle-
a uma vitória, quer pela qualidade dos projetos, quer

pela qualidade da En dade que promove este prémio.
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Esta vitória significa o reconhecimento nacional de um
projeto que promete mudar o paradigma da inclusão
social em Portugal.

Rui Manuel Ferreira
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O céu de dezembro de 2016 (2016-12-02 09:39)

Certamente que já repararam naquela “super estrela”,
virada a Sudoeste ao anoitecer. Na realidade, trata-se
do planeta Vénus, que ao longo deste mês se vai afastar
do Sol e aproximar de Marte no céu, aproximação que
con nuará até ao fim de janeiro de 2017.

Figura 1: O céu virado a Sul, por volta da meia-noite e
meia do dia 14 de dezembro 2016. A lua cheia está na
constelação do Touro, e muito perto da constelação de
Gémeos, local do radiante da chuva de meteoros das
Geminíadas. (Imagem: Ricardo Cardoso Reis /Stellarium)
No dia 3 a Lua passará a 5 graus de Vénus e dois dias
depois, a 4 graus de Marte. Dia 7 a nge o quarto
crescente.
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Saltando para a noite de 13 para 14 de dezembro,
teremos o máximo da chuva de meteoros da Geminíadas,
uma das maiores “chuvas de estrelas” do ano, com cerca
de 120 meteoros por hora previstos durante o máximo.
Infelizmente, este ano será muito di cil ver estes mete-
oros, pois dia 14 será dia de lua cheia e a Lua estará na
constelação do Touro, logo ao lado da constelação de
Gémeos, local onde se situa o radiante (ponto de onde
parecem emanar todos os meteoros) desta chuva.

Ao contrário da grande maioria das chuvas de me-
teoros, as Geminíadas não devem a sua existência à
passagem da Terra através do rasto de um cometa, mas
sim à passagem pelo campo de detritos deixado pelo
asteroide 3200 Faetonte, um asteroide pouco usual, com
uma órbita de 1,4 anos em torno do Sol mais semelhante
à órbita de um cometa, o que o leva a cruzar as órbitas
de Mercúrio, Vénus, Terra e Marte.

No dia 21, no mesmo dia em que a Lua entrará no
quarto minguante, às 10h44 o hemisfério Norte entrará
no Inverno. É a essa hora que ocorrerá o sols cio (de
Inverno, no hemisfério Norte), sendo por isso este o
dia mais pequeno do ano, e aquele em que o Sol, ao
meio-dia, a nge a altura mais baixa em todo o ano.

Figura 2: Saturno pouco acima do horizonte, às 7 da
manhã do dia 1 de janeiro 2017. (Imagem: Ricardo
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Cardoso Reis /Stellarium) Nesse dia, o Porto irá ver o Sol
nascer às 7h57 e pôr-se às 17h09, com apenas 9h12m
de luz do dia. Em Faro nasce às 7h41 e põe-se às 17h18
(9h37m de duração do dia), enquanto no Funchal, nasci-
mento e ocaso ocorrem pelas 8h05 e 18h06 (10h01m
de luz), respe vamente. Em Ponta Delgada (menos uma
hora que no Con nente), o Sol irá nascer às 7h54 e pôr-se
às 17h27, somando 9h33m de luz do dia.
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Con nuando o seu caminho no céu, dia 22 a Lua estará
5 graus “atrás” de Júpiter, com a estrela espiga pra -
camente em linha, do lado oposto do planeta. No dia
seguinte, a Lua estará a 6 graus de Júpiter, mas “à frente”
do planeta, nesse dia completando um triângulo com
Espiga.

A noite de 24 para 25 será também a altura em que
a Lua, na sua orbita mensal em torno da Terra, a ngirá o
ponto de maior afastamento do nosso planeta – o apogeu.
Nesse dia, a Lua estará a cerca de 411 mil quilómetros de
distância, enquanto no úl mo perigeu (ponto de maior
aproximação), esteve a 351 mil quilómetros de nós.

E para terminar a viagem mensal da Lua no céu,
esta a ngirá a fase de lua nova no dia 29.

Antes de me despedir, deixo-vos um desafio para a
noite de passagem de ano (ou melhor, para o amanhecer
de 1 de janeiro) – Encontrar Saturno. O planeta dos
anéis começa novamente a ficar visível no céu, depois
de ter demorado quase dois meses a atravessar o Sol.
Para quem ficar acordado a ver o Sol nascer, depois do
réveillon, procurem o planeta a Sudeste, por volta das
7 da manhã. Claro que, com o Sol a nascer por volta
das 8 da manhã, não conseguirão ainda vêr este planeta
durante muito tempo.

Votos de um 2017 repleto de céus limpos e sem
poluição luminosa. Boas observações.

Ricardo Cardoso Reis (Planetário do Porto/Ins tuto de

Astro sica e Ciências do Espaço)

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Comissão propõe novas normas fiscais para apoiar
comércio eletrónico e empresas em linha na UE
(2016-12-02 09:52)

A Comissão Europeia anunciou hoje uma série de medi-
das des nadas a aperfeiçoar o quadro legal do imposto
sobre o valor acrescentado (IVA) para as empresas
de comércio eletrónico na UE. As nossas propostas
facilitarão a consumidores e empresas, em par cular
as que se encontram em fase de arranque e as PME, a
compra e venda de bens e serviços em linha.

Comissão propõe novas normas fiscais para apoiar
comércio eletrónico e empresas em linha na UE O esta-
belecimento de um portal europeu para os pagamentos
do IVA («balcão único») em linha, reduzirá significa va-
mente as despesas que o cumprimento das normas nesta
matéria implica, pelo que as empresas da UE pouparão
2,3 mil milhões de euros por ano. As novas normas asse-
gurarão também que o IVA será pago no Estado-Membro
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do consumidor final, o que resultará numa distribuição
mais equita va das receitas fiscais entre países da UE.
As nossas propostas ajudariam os Estados-Membros a
recuperar cerca de 5 mil milhões de euros por ano de
perdas de IVA sobre vendas em linha. Es ma-se que as
receitas perdidas a njam os 7 mil milhões de euros até
2020, sendo, pois, primordial agir desde já.
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Por úl mo, a Comissão cumpre a sua promessa de per-
mi r que os Estados-Membros apliquem a mesma taxa
de IVA às publicações eletrónicas, como livros e jornais
em linha, e aos seus equivalentes impressos, abolindo
as disposições que excluíam as publicações eletrónicas
do tratamento fiscal favorável dado às publicações
tradicionais, impressas.

Andrus Ansip, vice-presidente, responsável pelo Mercado
Único Digital, afirmou que «estamos a cumprir as nossas
promessas de desbloqueamento do comércio eletrónico
na Europa. Já nhamos proposto tornar a entrega
de encomendas mais eficiente e abordável, a fim de
aumentar a proteção dos consumidores nas compras em
linha e de combater o bloqueio geográfico injus ficado.
Desta feita, simplificamos as normas do IVA, a úl ma
peça do «puzzle». A proposta hoje apresentada não
só es mulará as empresas, especialmente as de menor
dimensão e as que estão em fase de arranque, mas
também tornará os serviços públicos mais eficientes, e
reforçará a cooperação transnacional.»

Pierre Moscovici, comissário responsável pelos As-
suntos Económicos, Fiscalidade e União Aduaneira,
declarou que «as empresas em linha que operam na
UE têm-nos pedido que lhes simplifiquemos a vida. É
isso que hoje estamos a fazer. As pequenas e grandes
empresas que vendem em linha no estrangeiro passam
a lidar com o IVA da mesma forma que o fariam se se
tratasse de vendas nos países em que se encontram es-
tabelecidos. Isto significa menos tempo perdido, menos
burocracia e menos custos. Simplificamos igualmente
as normas aplicáveis às microempresas e empresas
em fase de arranque, facilitando-lhes a exploração de
novos mercados. Para os governos europeus, as nossas

propostas significam um ganho suplementar que ascende
a 100 milhões de euros por semana, que poderão gastar
em prestações aos seus cidadãos.»

As propostas apresentadas adotam uma nova estratégia
para o IVA sobre o comércio eletrónico, e honram os
compromissos assumidos pela Comissão Europeia na
Estratégia para o Mercado Único Digital (MUD) na Europa
e no Plano de Ação rumo a um espaço único do IVA na UE.

Foram propostas novas normas, que permitem às
empresas que vendem produtos em linha cumprir facil-
mente todos os seus deveres em matéria de IVA da UE; O
IVA sobre as vendas transnacionais de valor inferior a 10
000 euros será tratado ao nível nacional para simplificar
as normas do IVA aplicáveis às empresas em fase de
arranque e às microempresas que vendem em linha. As
PME beneficiarão de procedimentos mais simples para
as vendas transnacionais até 100 000 euros, para facilitar
a sua a vidade; Luta contra a fraude no IVA pra cada
no exterior da UE, que pode distorcer o mercado e
resultar em concorrência desleal; Possibilidade de os
Estados-Membros reduzirem as taxas do IVA sobre as
publicações eletrónicas, os livros eletrónicos e os jornais
em linha.

Estas propostas legisla vas serão seguidamente ap-
resentadas ao Parlamento Europeu, para consulta, e ao
Conselho, para adoção.

As principais ações em pormenor:
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Novas normas em matéria de IVA sobre vendas de
bens e prestação de serviços em linha: Atualmente, os
vendedores em linha têm de se registar para efeitos de
IVA em todos os Estados-Membros nos quais vendam
produtos. Muitas vezes citadas como um dos principais
obstáculos ao comércio eletrónico transnacional, estes
deveres rela vos ao IVA têm um custo para as empresas
de cerca de 8 000 euros em cada país da UE onde ven-
dem os seus produtos. Propomos, pois, que as empresas
efetuem uma única declaração trimestral do IVA devido
em toda a UE, u lizando o balcão único do IVA em linha.
Este sistema já existe para as prestações de serviços
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eletrónicos, como aplicações de telemóvel, e tem-se
revelado um êxito; em 2015, foram cobrados mais de 3
mil milhões de euros de IVA através deste sistema. Os
encargos administra vos das empresas reduzir-se-ão
de forma impressionante, em 95 %, proporcionando às
empresas da UE uma poupança global de 2,3 mil milhões
de euros, e aumentando em 7 mil milhões de euros as
receitas do IVA para os Estados-Membros.

Simplificar as normas do IVA aplicáveis às microem-
presas e empresas em fase de arranque: Será introduzido
um novo limiar anual de 10 000 euros para as vendas em
linha, abaixo do qual as empresas que realizam vendas
transnacionais podem con nuar a aplicar as normas
do seu país de origem em matéria de IVA. Esta medida
facilitará a 430 000 empresas da UE o cumprimento das
normas do IVA, ou seja, 97 % de todo o comércio transna-
cional pra cado por microempresas. Um segundo limiar
anual, de 100 000 euros, facilitará a vida às PME no
que se refere ao IVA, estando-lhes associadas normas
simplificadas sobre a localização dos seus clientes. Os
limiares poderão ser aplicados aos serviços eletrónicos
a par r de 2018 e aos bens em linha a par r de 2021.
Outras simplificações permi riam às empresas de menor
dimensão beneficiar das familiares normas em matéria
de IVA do seu país de origem, como as respeitantes aos
requisitos de faturação e de conservação de registos. O
primeiro ponto de contacto será sempre a administração
fiscal onde a empresa está localizada, deixando as
empresas de ser auditadas por cada Estado-Membro no
qual efetuam vendas.
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Luta contra a fraude no IVA a par r do exterior da
UE: As pequenas remessas importadas para a UE, cujo
valor seja inferior a 22 euros, estão atualmente isentas
de IVA. Sendo cerca de 150 milhões o número de en-
comendas importadas com isenção de IVA para a UE,
este sistema está sujeito a fraude em grande escala, e a
abuso, causando distorcendo grandemente as condições
de funcionamento, o que afeta as empresas da UE.
Em primeiro lugar, as empresas da UE são colocadas
numa situação de clara desvantagem, uma vez que,
contrariamente aos seus concorrentes de fora da UE,

têm de aplicar o IVA a par r do primeiro cent de euro
vendido. Em segundo lugar, os bens importados de
elevado valor, como telefones inteligentes e tabletes,
são sistema camente subvalorizados ou incorretamente
descritos na documentação de importação, a fim de
beneficiarem desta isenção de IVA. Por conseguinte, a
Comissão decidiu eliminar a isenção em causa.

Normas de tributação iguais para livros e jornais
eletrónicos, e seus equivalentes impressos: As normas
atuais permitem aos Estados-Membros tributarem as
publicações impressas, como livros e jornais, a taxas
reduzidas e, em alguns casos, a taxas super-reduzidas ou
iguais a zero. As mesmas normas excluem as publicações
eletrónicas, o que significa que estes produtos devem ser
tributados à taxa normal. Uma vez acordada por todos
os Estados-Membros, a nova estrutura permi rá — mas
não imporá — aos Estados-Membros o alinhamento das
taxas sobre as publicações eletrónicas com as incidentes
nas publicações impressas.

Para mais informações sobre esta matéria podem
ser consultados os seguintes links: [4]P &R ; rela vas
ao IVA sobre o comércio eletrónico; [5]Estratégia para o
Mercado Único Digital ;
[6]Plano de Ação — Rumo a um espaço único do IVA na
UE
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Sabe o que é a COOPJOVEM? (2016-12-02 10:14)

Sabe o que é a COOPJOVEM? O Programa COOPJOVEM,
aplicável ao território de Portugal Con nental, é des -
nado a apoiar os jovens na criação de coopera vas ou
em projetos de inves mento que envolvam a criação
líquida de postos de trabalho em coopera vas agrícolas
existentes, como forma de desenvolvimento de uma
cultura solidária e de cooperação, facilitando a criação
do seu próprio emprego e a definição do seu trajeto de
vida.

Este programa des na-se a jovens dos 18 aos 29 anos
que pretendam cons tuir uma nova coopera va que
integre de 3 a 9 cooperadores, ou para Jovens dos 18
aos 29 anos que pretendam criar uma nova secção em
coopera vas agrícolas já existentes que tenham até 10
trabalhadores.
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Os apoiso deste programa consistem numa Bolsa durante
o desenvolvimento do projeto coopera vo e no apoio
técnico e apoio financeiro para a criação e instalação da
coopera va.

O COOPJOVEM permite ainda o acesso a crédito ao
inves mento, bonificado e garan do nos termos da

pologia MICROINVEST, prevista no ar go 9.º da Portaria
n.º 985/2009, de 4 de setembro".

No sen do de esclarecer os jovens sobre as poten-
cialidades deste programa a Câmara Municipal de
Alfândega da Fé realiza no próximo dia 14 de dezembro,
pelas 11 horas, no auditório da biblioteca municipal, uma
sessão de divulgação do COOPJOVEM.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

As classificações (2016-12-02 10:35)

|Hélio Bernardo Lopes| Não faltam, na organiza-
ção das sociedades, classificações para tudo e o que
mais se conseguir imaginar. Existem classificações
para sismos, para furacões, para estados de mar,
para solos, para rochas, para es los ar s cos – na liter-
atura ou na pintura –, para os elementos químicos, etc..

Será natural, por isto mesmo, que se deite mão,
por igual, de uma classificação para ditadores. E se isto
se jus fica como instrumento de análise histórica geral, o
tema sofreu agora uma crise aguda com a morte de Fidel
Castro.

O interessante, mormente entre nós, é constatar
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que os mais assanhados na acusação de Fidel Castro
como ditador são as pessoas das nossas Direita e
Extrema-Direita (suave). Nestes úl mos entram os mil e
um oportunistas que foram de tudo o que era Esquerda
na Revolução de 25 de Abril, ou mesmo antes. Há
mesmo, nestes an gos esquerdistas, quem tenha ido da
Extrema-Esquerda à atual Extrema-Direita (suave). E há
nestes os que foram percorrendo, de um modo quase
con nuo, todo o espetro polí co presente no tempo, e
que voltariam a fazer o mesmo nos dias de hoje, mas se
a evolução histórica passasse a ser a inversa. Nem um
camaleão dispõe de uma tal elas cidade!

Por tudo isto, talvez valha a pena deitar aqui mão
da História da Igreja Católica Romana, indo, precisa-
mente, aos santos. A verdade é que existem santos que
também marcaram as suas vidas por terríveis malvadezes.
Não deixaram, porém, de ser feitos santos por razões
consideradas válidas pela Igreja Católica de Roma.

Acontece que, de um modo muito geral, os Estados
suportados em regimes de força, onde não está presente
uma democracia à moda ocidental – como os da Polónia
e da Hungria, ambos membros da União Europeia –,
ou da Turquia – membro da OTAN –, chegaram à sua
situação por duas vias: ou por tradição, oriunda de textos
religiosos, ou na sequência de se impor o fim de um
estado moralmente inaceitável para a enorme maioria
dos seus povos.

O caso de Cuba corresponde ao segundo caso referido. Já
com alguma idade, ve a oportunidade de poder ver que
ninguém da nossa Direita do tempo de Fulgêncio Ba sta
de algum modo se manifestou, alguma vez, contra um tal
regime. Um regime que, para lá de uma rania, vendia
as riquezas de Cuba a pataco, bem como o trabalho dos
cubanos. E contemplava até, no seu código penal, a pena
de morte, contra o que ninguém se insurgia em Portugal
e no mundo. E muito menos a Igreja Católica Romana se
determinou a excomungar Fulgêncio Ba sta.

Torna-se simples compreender que, numa tal situ-
ação, se não viesse a operar a montagem cons tucional
de uma democracia de po ocidental, uma vez que os
par dos polí cos dos Estados mais pequenos e frágeis
acabam sempre por se tornar em correias de transmissão
dos interesses das grandes potências. Seria o que viria
a ter lugar em Cuba, com os líderes de muitos par dos
a serem uma espécie de governadores em nome dos
Estados Unidos. Mudariam apenas as moscas.

Qual foi, neste caso, a fonte da legi midade do regime
nascido com a revolução liderada por Fidel Castro e
pelos seus colegas da Sierra Maestra? Por um lado,
o pôr um fim na miséria moral do regime polí co de
Ba sta. Por outro lado, o mui ssimo amplo apoio da
população cubana. Como sempre acontece, houve quem
discordasse, pretendendo a criação de uma democracia
do po ocidental, mas sem perceber, ou se importar, se
tudo assim con nuaria sensivelmente na mesma, com
muitos dos novos líderes par dários a serem autên cos
gauleiters dos Estados Unidos.

Aqueles de entre nós que passaram pela Esquerda
e pela Extrema-Esquerda de Abril, mas se encontram
hoje na Direita e na Extrema-Direita (suave), defendem
que Fidel Castro devia ter seguido o caminho que seguiu
Portugal ao entrar na União Europeia e ao adotar o euro:
também somos um Estado membro – diz-se que um
entre iguais –, embora se saiba hoje que a França é a
França, ao passo que a nós se podem aplicar punições
por idên cas razões, ou proceder a sucessivas ameaças
desestabilizadoras. Como muito bem referiu Por rio
Silva, do PS, a União Europeia de hoje é como a União
Sovié ca, mas sem KGB. E tudo suportado na tal democ-
racia hoje tão defendida pelos que já foram da Esquerda
e da Extrema-Esquerda, encontrando-se hoje na Direita
e na Extrema-Direita.

Neste domínio da classificação das ditaduras – ou
dos ditadores – reinam diversos fatores: canalhice
intelectual e moral, ignorância, moda do tempo, men-

ra a toda a prova e falta de coragem. Caem nestas
situações os que comparam Fidel Castro a Estaline,
ou a Salazar, ou a Franco, ou a Fulgêncio, embora
raramente refiram Macarthy, John Edgar Hoover, com
o seu FBI, De Gaulle, Erdogan, ou os líderes da Arábia
Saudita, do Catar, etc.. Basta ver o choradinho que
diariamente surge ao redor das ví mas de Aleppo, com
imagens cuja montagem se percebe facilmente, mas
logo se esquece o que vai pela Turquia, ou pela limpeza
étnica em alguns Estados africanos. E quem se não
recorda do genocídio do Ruanda, a que ninguém ligou
durante dois anos?! E o que os Estados Unidos fizeram
no Vietname, no Laos e no Camboja? E a França na
Argélia? E a Igreja Católica de Roma com a Inquisição?
E as bombas nucleares lançadas sobre o Japão? E os
bombardeamentos às cidades alemãs? E os campos de
concentração nos Estados Unidos, com horrorosas vio-
lações dos Direitos Humanos? Enfim, não há espaço nem

1235



tempo para se exporem aqui os mil e um casos deste po.

Por fim, esta ligeira nota: o povo cubano, como agora
as imagens mostram, sofre com a perda de Fidel Castro.
Sofre naturalmente, porque há quem tenha vivido o
antes e o depois de Fidel. Fez coisas mal feitas? Claro!
Tal como a Igreja Católica Romana fez com a Inquisição.
Vivemos num mundo onde não se pode construir um
qualquer paraíso, não restando grande alterna va ao uso
da força quando uma ínfima minoria pretende inviabilizar
a vontade da grande maioria. Um dado é certo: Fidel
Castro deixou este mundo com a sua Cuba a um nível
incomparavelmente superior ao do tempo de Ba sta.
Tudo o resto é mera conversa, daqueles que nunca se
preocuparam com essa ideia dos Direitos Humanos,
desde que num Estado não socialista.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Bragança é o melhor município de média dimensão
da região norte (2016-12-02 10:36)

OMunicípio de Bragança é o que apresenta melhor
desempenho económico e financeiro na Região Norte,
num total de 30 Municípios, no exercício económico
de 2015, ocupando a 15.ª posição a nível nacional
(subindo três posições em relação a 2014), num total de
99 Municípios de igual dimensão.

Bragança é o melhor município de média dimensão da
região norte Esta é a conclusão da análise efetuada a

todos os Municípios portugueses, cujos resultados foram
recentemente publicados no [1]Anuário Financeiro dos
Municípios Portugueses , pela Ordem dos Contabilistas
Cer ficados.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Ao nível do equilíbrio orçamental, Bragança ocupa a 18.ª
posição a nível nacional, no conjunto dos 308 Municípios,
e a 3.ª na Região Norte.

Bragança integra, ainda, os Municípios com melhor
índice de dívida, ocupando a 40ª posição a nível nacional,
tendo, no período de 2013-2015, reduzido a estrutura
da dívida total, em 26,65 % (2,78 milhões de euros), o
que reflete o bom governo do Execu vo na u lização
dos escassos recursos que são de todos, prosseguindo
os princípios do rigor, disciplina, sen do de responsabili-
dade e transparência na gestão.

Ao nível do Distrito de Bragança, é o mais eficiente,
quer na eficiência global, quer na eficiência financeira.

Bragança apresenta-se, ainda, como o Município
com maiores Resultados Económicos (valores absolutos),
ocupando a 18.ª posição no total dos municípios de mé-
dia dimensão e a 35.ª no universo de todos os Municípios
de Portugal.

No distrito de Bragança o cinco melhores concelhos,
além de Bragança, são, respe vamente, Vinhais, Miranda
do Douro, Carrazeda de Ansiães e Alfândega da Fé.

O documento rela vo ao Anuário Financeiro dos
Municípios Portugueses encontra-se online e pode ser
consultado [3]aqui .

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://pt.calameo.com/read/000324981f43166e424bc
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Igreja de Avantos já foi restaurada (2016-12-02 15:52)

A inauguração do restauro da Igreja Paroquial de Santo
André - Igreja Matriz de Avantos, no concelho de Miran-
dela, está agendada para o próximo dia 10 de dezembro,
pelas 11 horas, com a celebração de uma Missa Solene,
presidida pelo Bispo da Diocese Bragança-Miranda,
D. José Cordeiro, e com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Mirandela, António Almor Branco,
e de um representante da Direção Regional de Cultura
do Norte.

A intervenção na Igreja Paroquial de Santo André - Igreja
Matriz de Avantos, no concelho de Mirandela, está
integrada no plano de Aproveitamento Hidroelétrico
de Foz Tua e foi desenvolvida pela Direção Regional de
Cultura do Norte.

Devido ao elevado valor patrimonial e mau estado
de conservação da referida igreja, o valor da intervenção
foi de 130.000.00€, tendo incidido na reabilitação
das coberturas, paramentos interiores e exteriores,
instalação elétrica e todo o património integrado da
capela-mor.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Imóvel de Interesse Público desde 1986, na Igreja de
Avantos destacam-se o campanário e, no interior, a talha
dourada dos altares, o púlpito e o arco cruzeiro.

A campanha da capela-mor é a única que se encon-
tra seguramente datada, conhecendo-se, também o
autor das pinturas do teto, cuja assinatura está patente
na representação de Santo Isidro. Trata-se de Damião
Rodrigues Bustamente, ar sta natural de Valladolid, que
executou este conjunto pictórico em 1773.

A igreja de Avantos, de fundação quinhen sta, foi
objeto de uma ampla remodelação na segunda metade
do século XVIII, que visava atualizar a sua linguagem
arquitetónica e decora va, prolongando, no interior
e principalmente na zona da capela-mor, um modelo
de igreja forrada a ouro (mas com elementos rococó
contemporâneos), o que testemunha a aceitação, por
um longo tempo, de determinadas tendências ar s cas.

Agora, no âmbito do plano de Aproveitamento
Hidroelétrico de Foz Tua, foi alvo de uma intervenção
mais aprofundada desenvolvida pela Direção Regional de
Cultura do Norte.

De acordo com o protocolo assinado, em 2013, en-
tre a Direção Regional de Cultura do Norte, a EDP -
Gestão da Produção de Energia S.A. e a Agência de
Desenvolvimento Regional do Vale do Tua - Associ-
ação ADRVT, compete à EDP financiar a valorização
de património cultural localizado em Alijó, Carrazeda
de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor, municípios
abrangidos pelo Aproveitamento Hidroelétrico de Foz
Tua.

A Direção Regional de Cultura do Norte é a en -
dade responsável pela coordenação e implementação
do projeto de valorização do património, que inclui um
conjunto de monumentos previamente iden ficados
entre esta en dade e os municípios envolvidos. Compete
à Direção Regional de Cultura do Norte a elaboração dos
projetos de intervenção, o lançamento das empreitadas
e respe vo acompanhamento das obras.

De acordo com as prioridades iden ficadas, tendo
como critérios-base o valor patrimonial e a necessidade
de reabilitação, o plano, no valor de 1,58 milhões de
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euros, prevê intervenções na Capela da Senhora da
Lapa, em São Mamede de Ribatua e a requalificação
do Santuário do Senhor de Perafita, em Alijó; a Capela
da Misericórdia de Murça, o Centro Interpreta vo do
Sí o Arqueológico Cabeço da Mina no concelho de Vila
Flor, a Igreja da Lavandeira no concelho de Carrazeda de
Ansiães e intervenções nas igrejas de Avantos, Abambres
e Guíde.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Discussão pública sobre a reforma da floresta com
a presença de Capoulas Santos (2016-12-03 10:04)

Alfândega da Fé recebe no próximo dia 5 de dezembro
um debate público sobre a Reforma da Floresta. A
inicia va promovida pelo Ministério da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural surge no âmbito do
período de discussão pública alargada sobre o conjunto
de medidas legisla vas aprovadas pelo Governo para o
setor florestal.

PUB
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A sessão vai decorrer na Casa da Cultura Mestre José
Rodrigues, a par r das 15h00 e conta com a presença
do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural, Luís Capoulas Santos e do Secretário de Estado das
Florestas e do Desenvolvimento Rural Amândio Torres.

Esta ação insere-se num conjunto de debates e ap-
resentações que o governo está a levar a cabo sobre
a Reforma da Floresta com o obje vo de promover
o envolvimento direto das autarquias, ins tuições de
ensino, sociedade civil e associações e organizações do
setor neste processo.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

gilda possacos (2016-12-04 21:25:19)
Tudo o que possa ser feito para desenvolvimento de Alfândega
da Fé é e será sempre muito bom. Desenvolvendo as várias
áreas pode ser que se chegue ao momento de aparecerem
inves dores para a fixação empresarial reconhecendo e
aproveitando o inves mento das redes viárias.
Gilda Possacos
.
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Nem sempre sei responder (2016-12-05 08:57)

|Tânia Rei| Este fim-de-semana, numa conversa de
amigos, daquelas que me costumam dar material para
escrever, fizeram-me uma pergunta que me apanhou
em falso. “Então, Tânia, e o que é o amor?”. Caramba,
pá! Por esta não estava nada à espera, juro que não.
Logo eu, que estou sempre com o amor na ponta na
língua (sem qualquer conotação maldosa).

A minha sorte é que a pessoa que me meteu em tamanha
embrulhada nha mais coisas para me dizer, e acabei por
não ter que responder da forma imediata que temi.

Por coincidência, ou talvez não, há alguns dias par-
lhei nas redes sociais um texto que rezava assim:

“Nunca ninguém vai conseguir definir o que é o amor.

O amor é tanta coisa na verdade, que seria, até,
grosseiro e redutor criar-lhe uma definição só.

No entanto, estou em crer que amar alguém pode
ser explicado com um casal de idosos, a passear de braço
dado, enquanto ela resmunga, naquele tom proposi-
tadamente inaudível que as mulheres usam quando
querem reclamar com os seus homens, e ele, com um
ar de paciência infinita, perguntar num tom velado pelo
carinho "Quê, filha?", ao passo que tenta concentrar-se
para conseguir perceber a razão do amuo.” E isto, que
agora voltei a reproduzir, é um retracto fiel da vida real,
que me leva a perceber não o porquê de tanta gente
ficar sozinha, mas o mo vo pelo qual devemos, sim, ser
exigentes com quem amamos e com quem nos ama.

“Eu não sei o que é o amor. Já soube, mas já sei
sen r isso, assim”, diziam-me, na tal conversa. Clara-
mente em jogo está uma decepção. Um amor que não foi
bem-sucedido deixa marcas inevitáveis, e que, para pior,
desferidas no ponto exacto, doem demasiado tempo,
como aquele joelho teimoso que avisa quando vai chover.

Lá no fundo, sabemos “quando vai chover”, anteve-

mos decepções até antes do outro sonhar que nos vai
magoar. É um ins nto que temos, mas que ignoramos.
Porque somos exigentes? Nah, somente porque quere-
mos sen r aquele quen nho no coração.

Mas não chega, temos que saber que podemos, e
devemos, querer mais. O melhor e mais repimpado
amor. Eu sou exigente, cada vez mais. Reclamo atenção,
faço beicinho se não me dão o que idealizo em triplo, e
viro costas e faço o que, no mundo das gajas, se pode
chamar o “desfile da diva”, que é quando resolvemos
que a situação, seja qual for, está num nível “toooo
much”, e que temos que fechar aquela porta, mas com
algum es lo, sem histerismos e lágrimas (Quem nunca?
E depois, muitas vezes, até nos arrependemos no minuto
seguinte. Enfim, citando uma amiga, “é uma vida a
sofrer”.).

Acreditam que quem amou a sério uma vez não pode
amar nunca mais? Que fica “seco”? Ou ficamos apenas
mais olho-vivo para o futuro (aka exigentes, que já não
serve qualquer badameco)? E o que é o amor, afinal?
É querer o bem de alguém? É desejar sexualmente? É
querer ser um pinguim-imperador, e ficar a chocar ovos
com o mesmo parceiro para toda a eternidade?

Não sei, nem quero saber, em boa verdade. Mas,
que gostava que alguém não desentrelaçasse o braço do
meu, mesmo eu estando tão venenosa como uma víbora,
e que me dissesse “Quê, filha”, cheio de ternura, lá isso
gostava. Haja amor, haja esperança, haja alguém neste
caminho que nos faça acreditar.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

A Europa em movimento (2016-12-05 08:58)

|Hélio Bernardo Lopes| Foi com alguma surpresa que
recebi os resultados de ontem da eleição presidencial
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austríaca e do referendo italiano. E foi assim porque
sempre me convenci que o candidato austríaco vence-
dor seria o que agora foi derrotado. Em todo o caso,
as coisas poderão vir a ser diferentes do que aparentam.

É essencial constatar que as situações da Áustria e
da Itália são completamente dis ntas, talvez mesmo
diametralmente opostas. Mas há hoje na União Europeia
um dado muito comum ao que agora se passou com estes
dois países. Uma realidade que também vem estado
presente um pouco por todo o mundo: o sen mento
de perda do valor da vida e da sua dignidade em face
do triunfo neoliberal e do seu alastramento através
da globalização. São estes dois fenómenos que vêm
minando a crença na democracia, coisa que também
deixou de valer, mesmo minimamente, para os polí cos
hoje gerados por via dos mecanismos eleitorais.

De um modo que já todos perceberam às claras, a
generalidade dos povos europeus está farta do euro e
da União Europeia. Ao mesmo tempo, percebeu-se que
a ação polí ca se desenvolve, de facto, em função dos
grandes interesses financeiros, desde os nacionais aos
mundiais. As populações, cada uma com os seus traços
históricos e culturais picos, teriam sempre de reagir
ao controlo unilateral de um ou dois, completamente à
revelia da vontade que sempre se disse ser marcada por
eleições livres.

Para se perceber o estado em que se encontra o
pensamento dos medíocres polí cos de hoje, basta
recordar o caso do concurso, O MAIOR PORTUGUÊS
DE SEMPRE, e as recentes cerimónias fúnebres de
Fidel Castro. No primeiro caso, e como tão bem se
poderia prever, saiu vencedor Salazar; no segundo caso,
assis u-se a um acompanhamento maciço dos cubanos,
que tributaram a Fidel Castro a homenagem que se viu.
Os vencidos polí cos de hoje, muito suportados numa
comunicação social amestrada e cúmplice, apresentaram
o primeiro caso como sem valia técnica e o segundo
como orquestração!! Simplesmente, esta emenda é
ainda muito pior que os dois sonetos ensaiados...

O que agora se pôde ver na Áustria – a derrota pode
vir a não ter importância por via das eleições que se
aproximam – e na Itália mostra esta realidade simples
de perceber: os povos europeus estão fartos da grande
men ra em que se tornou a dita União Europeia e o euro.
Não querem nada de comum e de verdadeiramente
alterna vo e concreto, apenas não querem a men ra

que hoje se vive, com uma dita democracia onde só se
perdem direitos essenciais e se caminha para o desem-
prego e a pobreza. O que mais pode dizer-se, depois
de quanto se vem vendo, de um modelo que conseguiu
gerar, para já, vinte e cinco milhões de crianças e jovens
a viver na pobreza? Um modelo que defende o fim do
acesso ao saber e à cultura? Que defende o fim do acesso
gratuito a cuidados de saúde? Mas um modelo onde a
esmagadora maioria dos povos é chamada a pagar os
biliões gerados pelos desmandos dos banqueiros, quase
sempre sem cas go? Fingem-se de parvos...

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Chega ao fim o Ciclo “Boas Prá cas Gerontológicas”
(2016-12-05 09:33)

Terminou no passado sábado, na Biblioteca Municipal
de Vila Real, o ciclo de workshops “Boas Prá cas Geron-
tológicas” com uma sessão sobre “Novos Seniores,
Novas Respostas” que contou com a presença de duas
dezenas de par cipantes.

Chega ao fim o Ciclo “Boas Prá cas Gerontológicas” O de-
bate sobre os desafios da gerontologia numa sociedade
em constante evolução e em que os seniores apresentam
necessidades cada vez mais diversificadas e exigentes
dominou a úl ma sessão deste ciclo. As intervenções
de Sandra Antunes e Marlene Pimentel pretenderam,
respe vamente, enquadrar esta realidade e procurar
soluções analisando cenários concretos trazidos pelos
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intervenientes.
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Este ciclo que agora termina iniciou-se em outubro e
abordou temá cas como as organizações sociais e o
envelhecimento e a cria vidade e empreendedorismo
social, além do tema desta semana. Pelo ciclo passaram
seis especialistas e académicos com trabalho na área
da gerontologia numa inicia va que teve coordenação
cien fica de Cláudia Moura e a par cipação total de mais
de meia centena de par cipantes.

Luís Almeida, presidente da Direção da Associação
Vale d’Ouro, fez no final desta sessão, um balanço muito
posi vo desta inicia va evidenciando a presença de
par cipantes de vários pontos da região e deixando
antever que 2017 deverá trazer mais inicia vas similares
a esta.

O Ciclo de Workshops “Boas Prá cas Gerontológi-
cas” foi uma inicia va organizada pela Associação Vale
d’Ouro que contou com o apoio da Câmara Municipal de
Vila Real.
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Câmara Municipal de Penedono e NERVIR
associam-se para promoção do programa Exportar
+ (2016-12-05 10:50)

A Câmara Municipal de Penedono em parceria com
a NERVIR - Associação Empresarial promoveram, no
passado dia 30 de novembro, a sessão de apresentação
do projeto Exportar +, uma inicia va que visa potenciar
a internacionalização das PME da região de Terras de

Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâmega.

Câmara Municipal de Penedono e NERVIR associam-se
para promoção do programa Exportar + A sessão de ap-
resentação contou com a presença de diversas empresas
do concelho de Penedono e de agentes económicos, que
se reuniram para um olhar crí co sobre os obje vos e
a vidades do projeto, e em conjunto com as en dades
envolvidas debater sobre a importância de um melhor
conhecimento sobre os mercados e es mulos a inicia-

vas cole vas de cooperação interempresarial para a
internacionalização dos bens e serviços produzidos na
região. Para além disso, as empresas presentes passam
a ter a oportunidade de serem avaliadas por consultores
especialistas acerca do seu potencial de exportação.
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O Presidente da Câmara Municipal de Penedono, Carlos
Esteves, reforça a importância da dinamização desta
inicia va como uma mais-valia para as empresas pene-
donenses que já operam nos mercados internacionais e
também para as que têm como obje vo iniciar o processo
de exportação: “a apresentação do projeto Exportar +
é o con nuar, por parte do execu vo, da vontade de
caminhar junto aos seus empresários e promotores.
Sendo a economia de mercado uma ação extremamente
dinâmica, urge informar os empresários acerca de todos
os mecanismos passiveis de contribuir para o sucesso da
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sua internacionalização”.

O projeto Exportar + é desenvolvido pela NERVIR e
pela NERBA – Associação Empresarial do Distrito de Bra-
gança, com o apoio da ACISAT – Associação Empresarial
do Alto Tâmega, e em colaboração com as Comunidades
Intermunicipais do Alto Tâmega, Douro e Terras de
Trás-os-Montes, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, e o Ins tuto Politécnico de Bragança.

SOBRE PENEDONO: Penedono, outrora Pena do Dono, é
considerada uma das mais belas vilas de Portugal. Local-
izada nos derradeiros limites da Beira e a um passo dos
socalcos da Região Demarcada do Douro, a vila medieval
de Penedono domina imponente, uma paisagem de
contrastes fortes e impressionantes.

Com cerca de 1 000 habitantes, a vila de Penedono
é sede de um município com 133,71 km² de área e 2 952
habitantes (2011), subdividido em 7 freguesias: Antas
e Ourozinho, Beselga, Castainço, Penedono e Granja,
Penela da Beira, Póvoa de Penela e Souto.
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“Música no Douro Superior” de volta a Torre de
Moncorvo (2016-12-05 13:39)

A Igreja Matriz de Torre de Moncorvo recebe no próximo
dia 11 de Dezembro, pelas 15h00, um Concerto de Natal
com a Orquestra do Norte, no âmbito do programa
“Música no Douro Superior”, promovido pela Associação
de Municípios do Douro Superior.
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Um dos principais obje vos deste programa é afirmar,
consolidar e melhorar a oferta cultural no Douro Superior,
reforçando a capacidade ins tucional e promovendo a
cooperação entre os Municípios do Douro Superior.

Este projeto simboliza uma imagem de oferta cul-
tural organizada, pretendendo colocar ainda mais os
concelhos do Douro Superior no mapa de eleição dos
des nos turís cos do país.

No decorrer do espetáculo a Orquestra do Norte in-
terpreta temas de Beethoven e Antonin Dvorak, sob a
direção do maestro José Ferreira Lobo.
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Apresentação do livro “ Tenente General Alí-
pio Tomé Pinto – O Capitão do Quadrado” con-
tou com a presença do General Ramalho Eanes
(2016-12-05 13:46)

A Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo recebeu no
dia 26 de Novembro a apresentação do livro “ Tenente
General Alípio Tomé Pinto – O Capitão do Quadrado”.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/livroquadrado.html
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A sessão contou com a par cipação do Presidente da Câ-
mara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves,
do biografado, General Alípio Tomé Pinto, do prefaciador,
General António Ramalho Eanes, o editor, Professor
Doutor Pedro A. C. Sousa e do amigo de longa data do
biografado, Dr. Eugénio Proença Fernandes.

O General Ramalho Eanes reconheceu todo o mérito ao
seu amigo Tomé Pinto referindo que “ foi um homem
que ao longo da sua vida sempre defendeu valores, e
defendeu valores que são caros à pátria. Bateuse na
Guerra em Angola e Guiné como ninguém, esteve na
Madeira onde desempenhou um óp mo papel e no 25
de Novembro teve uma ação decisiva.”

Segundo o General Alípio Tomé Pinto esta home-
nagem “ deixa-me mais que gra ficado, é compensador,
encontrar esta amizade e este calor humano, compensa
todos os esforços feitos ao longo deste caminho.”
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Já para Nuno Gonçalves a apresentação desta obra “ sig-
nifica desde logo homenagear um ilustre moncorvense
que prestou o seu serviço sempre a pensar em Portugal.
Segundo, pela feliz coincidência de que ontem se cele-
braram os 41 anos do 25 de Novembro, e a democracia
portuguesa não seria o que é hoje se não fosse o 25
de Novembro.” O livro “ Tenente General Alípio Tomé
Pinto – O Capitão do Quadrado” é da autoria de Sarah
Adamoupoulos e Alípio Tomé Pinto.

Nesta obra é retratado o percurso de vida deste ilustre
moncorvense, natural de Maçores, desde os tempos que
passou em Trás-os-Montes, passando pelas três comis-
sões de serviço em Angola e na Guiné e como um dos
responsáveis militares pela organização da intervenção
de reposição da legalidade democrá ca, ocorrida em
Portugal em Novembro de 1975, entre outros episódios
menos conhecidos da vida do General Alípio Tomé Pinto.

No átrio da Biblioteca Municipal de Torre de Mon-
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corvo estava patente uma exposição sobre a vida e obra
de Alípio Tomé Pinto.

Luciana Raimundo
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Sessão de Divulgação sobre as Medidas de Apoio
ao Empreendedorismo SartUP Voucher e Vale In-
cubação (2016-12-05 14:09)

Vai ter lugar no dia 6 de dezembro, pelas 10h30, na
Biblioteca Municipal uma Sessão de Divulgação sobre
as medidas de apoio ao Empreendedorismo “ StartUP
Voucher “e “Vale Incubação”.

ASessão de Divulgação sobre as Medidas de Apoio ao
Empreendedorismo SartUP Voucher e Vale Incubação
A sessão é promovida pela BLC3 - associação sem fins

lucra vos, que desenvolve a vidades de inves gação
e intensificação tecnológica de excelência, incubação
de ideias e empresas e apoio ao tecido económico –
que vai ter um pólo em Alfândega da Fé. O obje vo é
apoiar a criação de novos negócios dando a conhecer os
incen vos disponíveis para jovens empreendedores.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

As medidas StarUP Voucher e Vale Incubação integram a “
StartUP Portugal – Estratégia nacional para o Empreende-
dorismo” e assumem-se como oportunidades para quem
tem uma ideia de negócio e precisa de financiamento
para a concre zar.

O StartUP Voucher é uma bolsa mensal de 691,70 euros
válida por um ano para ajudar jovens empreendedores
a desenvolver projetos empresariais que se encontrem
em fase de ideia. Os jovens dos 18 aos 35 anos podem
candidatar-se a esta bolsa (StartUP), desenvolveram a
sua ideia de negócio e criarem a própria empresa com
apoio da BLC3. O StarUP Voucher pode ir até um ano
tendo ainda a possibilidade de no segundo ano terem
um apoio para desenvolverem o produto e colocá -lo no
mercado.

As empresas já cons tuídas por jovens e com menos
de 1 ano de existência podem candidatar -se ao "vale
incubação”.
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Berta Nunes anuncia projetos futuros da autarquia
de Alfândega da Fé (2016-12-05 15:51)

O Plano e Orçamento para o ano de 2017 da Câmara
Municipal de Alfândega da Fé vai ser enviado à Assem-
bleia Municipal no dia 10 de Dezembro para discussão.
Segundo Berta Nunes, presidente do município, para
o próximo ano o orçamento ascende a 8 milhões de
euros, cerca de mais 1 milhão do que no ano que agora
termina.

Berta Nunes anuncia projetos futuros da autarquia de
Alfândega da Fé “Temos um orçamento de cerca de 8
milhões de euros, sensivelmente mais 1 milhão que no
ano anterior, e isso significa que finalmente estamos a
iniciar a execução do quadro comunitário 2014/2020 que
esteve parado durante dois anos”, refere a presidente da
Câmara Municipal de Alfândega da Fé num comunicado
enviado à comunicação social.
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A autarca salienta que durante o ano de 2017 deverá
ser iniciado o plano de reabilitação urbana da vila, um
projeto que já foi aprovado e cujo valor poderá ascender
a 600 mil euros. “Prevemos no início do próximo ano
reiniciar a reabilitação urbana da vila, candidatura já
aprovada, no valor de cerca de 600 mil euros, e que irá
con nuar no espaço público a intervenção já realizada
na zona da Torre do relógio, desta vez, até ao centro
da vila. Na candidatura da reabilitação urbana está

incluída, numa segunda fase, a iniciar até final de 2017,
a reabilitação da casa do arcebispo José de Moura,
junto ao Adro da igreja, que será transformada num
espaço público, onde exis rá uma sala de exposição do
património religioso e outra dedicada ao mestre José
Rodrigues”, refere Berta Nunes.

Segundo a autarca, foi também aprovado em reunião
de câmara a aquisição do Lagar D’El Rei, um espaço já
candidatado no Programa “Provere” que permi rá a
recuperação do edi cio. Uma outra candidatura prevê
ainda a requalificação do espaço junto ao centro de
saúde, como base de acolhimento dos GIPs e melhoria
do heliporto para licenciamento do mesmo.

A nível escolar a autarca salienta os inves mentos
que vão ser feitos nas estruturas de ensino do concelho.
“Ainda este ano iremos submeter a candidatura para
requalificação da escola EB2, cuja intervenção ascenderá
a 1 milhão de euros”.

Projeto já candidato foi o da “melhoria do forneci-
mento de água às aldeias da Ferradosa, Gouveia, Picões,
Cabreira e Vilarelhos”, estando neste momento a autar-
quia a aguardar a aprovação deste projeto que considera
de fundamental importância para a resolução defini va
do “problema da qualidade do abastecimento de água
a estas aldeias, que têm vários problemas, há décadas,
com a água actual proveniente de furos”, sublinha Berta
Nunes.
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Uma pré-candidatura para requalificação da zona indus-
trial e construção de uma incubadora de empresas, assim
como a valorização da zona junto à albufeira do Sabor,
projeto realizado em parceria com a confraria do Santo
Antão que prevê a construção de uma praia fluvial e um
pequeno ancoradouro, são ainda intenções da autarquia
de Alfândega para o ano de 2017.

O inves mento no turismo é também uma das pri-
oridades do plano de ação autárquico do concelho para
o próximo ano. “Con nuamos a considerar o turismo
como uma das potencialidades a desenvolver e neste
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sen do iremos requalificar o espaço público da aldeia de
Felgueiras, onde empresários privados estão a inves r
mais de 1 milhão de euros em vários projetos turís cos
singulares e fortemente atra vos”.

Segundo Berta Nunes, estas candidaturas, cujas exe-
cuções estão previstas para os anos de 2017 e 2018,
pretendem abrir “um novo ciclo de inves mento, com o
aproveitamento dos fundos comunitários, para o qual a
autarquia está melhor preparada, tendo já estabilizado
a situação financeira; pagamos a tempo e horas, não
temos pagamentos em atraso e estamos a reduzir a
dívida gradualmente de acordo com o previsto no Plano
de Ajustamento Municipal”, diz a autarca. “De acordo
com o anuário financeiro das autarquias fomos a 5ª mel-
hor autarquia do distrito em termos de gestão financeira
em 2015 e em 2016 ainda estaremos melhor”, salienta.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

O Congresso do Par do Comunista Português
(2016-12-07 08:08)

|Hélio Bernardo Lopes| Decorreu, dentro do calendário
estabelecido, mais um congresso – o vigésimo – do
Par do Comunista Português. Num certo sen do, este
acontecimento pouco trouxe de novo, nem produzir
novidades era o seu obje vo. Mas trouxe alguns dados
que ficaram agora mais claros perante todos.

Em primeiro lugar, estes dias de congresso foram o
culminar de muitos meses de diálogos e discussões
ao nível das estruturas de base do PCP. E não pode

imaginar-se que em tais inicia vas não exista liberdade
de manifestar o pensamento, ou quem da mesma se
visse impedido simplesmente deixaria o par do.

Em segundo lugar, o PCP mostrou-se completa-
mente atento às realidades que hoje vão pelo mundo,
apontando-as de um modo claro e público. Duas dessas
realidades são a lamentável adoção do euro como moeda
portuguesa e a própria pertença à União Europeia, ambas
gerando uma subordinação da soberania portuguesa à
decisão, aos interesses e à ideologia de Estados que nos
são exteriores.

Em terceiro lugar, o PCP não pôs de lado a realidade na-
cional, antes a colocando em primeiro lugar no domínio
da sua ação polí ca. E essa realidade vinha exigindo que
se pusesse um fim na destruição do Estado Social que
havia sido iniciada pelo PSD e pelo CDS/PP. Esse caminho,
como se vê, era um caminho possível, mas que sempre
havia sido recusado pelos neoliberais do PSD e do CDS/PP.

E, em quarto lugar, este congresso não deixou de
marcar as diferenças entre o pensamento do PCP e o do
PS, situação que sempre esteve viva mas que poderia ser
esquecida, ou tentar ser usada pela Direita para minar
a determinação ideológica das bases do PCP. Neste
sen do, dificilmente se poderia ter feito melhor do que
agora se pôde ver.

Sendo um congresso de resultante final expectável,
ele foi deveras clarificador em muitas das questões que
iam sendo fabricadas pela grande comunicação social,
de um modo muito geral fortemente alinhada com
a tal nomenklatura mundial neoliberal. Ainda assim,
uma nomenklatura – recorde-se Bilderberg – que não
conseguiu levar à vitória de Hillary Clinton, acabando por
ser levada de vencida por Donald Trump.

Duvido hoje de que um qualquer outro par do polí co
português consiga desenvolver uma ação polí ca interna
tão vasta e esclarecedora dos seus militantes como o
PCP. Uma realidade muito mais significa va se vermos
em conta que a militância comunista é, em mui boa
medida, cons tuída por concidadãos sem grande alardes
académicos. Invariavelmente, nada no PCP é feito sobre
o joelho, havendo que creditar-lhe a capacidade de
previsão de tantas catástrofes para que o PS, o PSD e o
CDS/PP nos a raram.
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Compras de Natal: Portugueses valorizam cada vez
mais descontos diretos (2016-12-07 08:19)

As ofertas de pagamento atraem cada vez mais os
portugueses. Nesta época natalícia, os descontos
diretos nos produtos são a oferta mais valorizada pelos
consumidores. No total, 76 % favorecem esta opção,
sendo que 69 % a referem em primeiro lugar. O cash
back, que consiste no reembolso de parte do valor pago,
reúne agora 30 % das preferências.

No terceiro lugar da lista de ofertas mais valorizadas
para pagar as compras de Natal está o crédito sem
juros. Esta forma de pagamento, que no ano passado
conquistava 20 % dos inquiridos, interessa agora a 22 %

dos consumidores.
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Este ano, as mensalidades reduzidas e o início do
pagamento dois meses depois da compra são ofertas
valorizadas por 10 % dos consumidores, em ambos os
casos. Em relação ao ano anterior, verifica-se que estas
duas opções reúnem até mais adeptos. Em 2015, as
mensalidades reduzidas eram referidas por 4 % dos
inquiridos e apenas 3 % referiam o início do pagamento
dois meses depois da compra.

«Isto mostra que o consumidor não só está atento,
como procura adotar novos comportamentos de con-
sumo, diminuindo desta forma os custos globais das suas
compras através das várias modalidades de descontos»,
sublinha Pedro Camarinha, diretor de distribuição do
Cetelem.

A intenção de u lizar cartões de fidelidade na com-
pra dos presentes é, no entanto, ligeiramente inferior
este ano (58 %) do que em 2015 (62 %), crescendo
a percentagem dos que não os u lizarão de todo no
pagamento das compras natalícias (37 %).

Este estudo foi desenvolvido pelo Observador Cetelem
em colaboração com a Nielsen, tendo sido realizados
600 inquéritos por telefone, a indivíduos de Portugal
con nental, de ambos os sexos, com idades compreen-
didas entre os 18 e os 65 anos, entre os dias 26 e 28 de
setembro de 2016. O erro máximo é de +4.0 para um
intervalo de confiança de 95 %.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.
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O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Calendário da Universidade Sénior de Alfândega da
Fé Idosos são os protagonistas (2016-12-07 09:26)

Hoje, dia 7 de dezembro, vai ser lançado o Calendário
2017 da Universidade Sénior de Alfândega da Fé no qual
os protagonistas são os próprios idosos.

Calendário da Universidade Sénior de Alfândega da Fé
Idosos são os protagonistas A inicia va par u da Liga
dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé, no
âmbito da Universidade Sénior e pretende valorizar os
mais velhos apresentando-os de uma forma cria va e

sem preconceitos.
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O obje vo principal é promover a autoes ma dos se-
niores, proporcionando-lhes uma experiência única, ao
mesmo tempo que se promove o envelhecimento a vo.
Num concelho cada vez mais envelhecido e com cada vez
mais idosos a viverem sozinhos, esta a vidade, integrada
no CLDS 3G de Alfândega da Fé, é uma forma de combate
ao isolamento e exclusão social.

O resultado final da produção fotográfica que decor-
reu em Outubro no Hotel e Spa e no Jardim Municipal
de Alfândega da Fé vai ser apresentado hoje na Casa da
Cultura, pelas 15 horas.
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Torneio Regional de Cadetes e Encontro de Escolas
de Natação em Torre de Moncorvo (2016-12-07 09:37)

As Piscinas Municipais Cobertas de Torre de Moncorvo
recebem, no próximo dia 10 de Dezembro, um Torneio
Regional de Cadetes e um Encontro de Escolas de
Natação.
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Torneio Regional de Cadetes e Encontro de Escolas de
Natação em Torre de Moncorvo O primeiro Torneio
Regional de Cadetes da época, realiza-se em Torre de
Moncorvo, e contará com cerca de 200 nadadores de
várias localidades da região, incluindo da Escola de
Natação de Torre de Moncorvo.
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A inicia va contará com duas sessões, a primeira durante
a manhã com início ás 10h00 e a segunda à tarde, pelas
15h30.

O evento é organizado pela Associação Regional de
Natação do Nordeste, com o apoio da Federação Por-
tuguesa de Natação e da Câmara Municipal de Torre de
Moncorvo.

Luciana Raimundo
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A a vidade cultural em Bragança é tema de con-
versa no Praça 16 (2016-12-07 09:57)

Como é a ac vidade cultural na cidade de Bragança?
Esta é a interrogação que vãos estar subjacente a uma
autên ca tertúlia cultural que o espaço Praça 16 leva a
efeito na próxima noite do dia 13 de dezembro.

A a vidade cultural em Bragança é tema de conversa no
Praça 16 Os organizadores da inicia va, ligados ao Praça
16, inspiraram-se no tulo e no conteúdo de um ar go
da autoria de Marcolino Cepeda no bole m “Amigos
de Bragança” de 1984 para definir o tema do talk de
Dezembro. “A Ac vidade Cultural em Bragança”. No dia
13 de Dezembro, a par r das 21:30, o Praça 16 desafia
programadores, criadores, agentes culturais e público
em geral para uma conversa sobre a a vidade cultural
em Bragança nas suas mais diversas expressões.
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Produção, fruição, programação, públicos, polí cas,
educação e redes são alguns dos tópicos que estarão na
base desta reflexão que pretende contribuir, não só para
o reforço da consciência crí ca numa área que envolve
múl plas dinâmicas e transversalidades, como também
para definição de perspe vas e orientações para ação
futura.
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Já no distante ano de 1984, Marcolino Cepeda es-
crevia no Bole m de Informação e Estudos Regionalista
"Amigos de Bragança" uma reflexão sobre esta temá ca.
O autor considerava então que “muitas vezes, e sem
se saber bem porquê, surgem no nosso subconsciente
opiniões e conceitos perfeitamente definidos, e que, por
mais que venhamos a constatar não estarem totalmente
certos, nos é muito di cil de contrariar, quase se as-
sumem como coisa defini va. A ac vidade cultural em
Bragança funciona, no nosso ín mo, um pouco dessa
forma. Quase invariavelmente, ao emi r-se uma opinião
sobre a cultura em Bragança, solta-se de imediato um
encadeado de afirmações: «que isto é um deserto»,
«que aqui ninguém quer nada», «a culpa é destes», etc...
etc. “. Mas será que é assim? Pois bem, o mote e a
proposta do debate estão lançados, agora só falta a sua
par cipação e a sua opinião!
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Rio de Onor vai a Lisboa porque é uma "Aldeia dos
Sonhos" (2016-12-07 11:03)

Os habitante de Rio de Onor, aldeia raiana do concelho
de Bragança, vão a Lisboa numa viagem organizada
pela Inatel. Trata-se do prémio conquistado pelas cerca
de 50 pessoas que habitam a localidade pelo facto de
terem conquistado o concurso "Aldeia dos Sonhos".

[1]Rio de Onor - Foto: Adrião - Obra do próprio, CC BY
3.0 A “Aldeia dos Sonhos” é um projeto da Fundação
Inatel (Ins tuto Nacional para o Aproveitamento dos
Tempos Livres) que assim pretende ajudar os residentes
de povoados com menos de 100 habitantes a realizarem
os seus sonhos. Esta inicia va, que se des na a todos
os habitantes das aldeias, visa concre zar alguns dos
anseios das populações mais isoladas e mais idosas do
país que, de outra forma, não teriam possibilidade de os
realizar.
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“Quantas pessoas ainda não viram o mar, não conhecem
Lisboa ou o Porto, nunca ouviram cantar o fado ou
assis ram a um jogo de futebol? Concre zar sonhos
de natureza turís ca, cultural e despor va é o principal
obje vo da Fundação Inatel que em 2015 celebra 80
anos”, explica-se assim no site da INATEL o mo vo que
levou ao lançamento deste projeto.

E por causa desta inicia va, os habitantes de Rio de
Onor vão até à capital num fim- de-semana que se
pretende inesquecível, de companheirismo e de diver -
mento. Para já a data concreta da viagem ainda não está
marcada, mas todos concordaram que o passeio deverá
ser feito na próxima primavera.

De sublinhar que os cerca de 50 contemplados com
este prémio situam-se numa faixa etária muito próxima
ou superior aos 70 anos de idade e alguns deles nunca
visitaram a capital.

A candidatura que agora foi contemplada com o
prémio “Aldeia de Sonhos” 2016 foi promovida por José
Preto, natural de Rio de Onor e membro da União de
Freguesias de Aveleda e Rio de Onor.
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1. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31
47455
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Caretos de Podence são personagens principais
do novo volume da coleção Rituais com Máscara
(2016-12-07 14:22)

Os Caretos de Podence integram agora a coleção
de livros “Rituais com Máscara”. O novo volume foi
apresentado esta terça-feira, no Museu Nacional de
Arqueologia, em Lisboa, numa cerimónia a que não
faltaram, naturalmente, os Caretos de Podence, fig-
uras centrais da obra, bem como o Professor Adriano
Moreira, reconhecido Macedense da diáspora, que,
a convite da Câmara Municipal, se juntou num sinal
também de apoio à candidatura desta manifestação
cultural a Património Imaterial da Humanidade.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/caretoslivro16.html
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A coleção “Rituais com Máscara”, agora com 6 volumes
diferentes, é editada pela Progestur, en dade respon-
sável também pelo Fes val da Máscara Ibérica, que
todos os anos reúne em Lisboa a diversidade cultural
peninsular. Integrando a coleção foi também lançado
esta terça-feira, o livro dedicado aos Cardadores do Vale
de Ílhavo.

O volume dos Caretos de Podence, além do prefá-
cio do Presidente do Município de Macedo de Cavaleiros,
integra uma área de informação turís ca do concelho
e o texto dedicado ao ritual dos caretos, da autoria de
Patrícia Cordeiro, coordenadora técnica do processo
de candidatura desenvolvido pela empresa igualmente
Macedense Edições Imaginarium.

Na apresentação, onde esteve também presente o
Presidente da Assembleia Municipal, os membros do
Execu vo e o Presidente da Associação de Caretos de
Podence, o Presidente da Câmara Municipal, Duarte
Moreno, destacou os “Caretos de Podence como grandes
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embaixadores culturais de Macedo de Cavaleiros e,
inegavelmente, uma referência do Património Imaterial
de Portugal e do Mundo”. Lembrando o “decisivo
contributo da Associação dos Caretos de Podence para
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a preservação desta tradição”, Duarte Moreno renovou
o seu reconhecimento “às gentes da aldeia e a todos
os Macedenses pela forma afincada como todos têm
contribuído para a afirmação dos Caretos de Podence”.

Num momento em que se aguarda a inscrição desta
manifestação cultural no Inventário Nacional do
Património Cultural, “passo decisivo para a prosse-
cução da candidatura à UNESCO”, o autarca classificou
como “extraordinário” o trabalho desenvolvido por todos
os agentes envolvidos, reafirmando a “determinação,
comprome mento e empenhamento” neste processo:
“O lançamento deste livro, pela natureza e enquadra-
mento em que surge, e pelo conhecimento que a todos
vai possibilitar rela vamente aos Caretos de Podence,
cons tui também um passo no nosso caminho rumo ao
reconhecimento e à chancela da UNESCO.”

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação da CM
Macedo de Cavaleiros
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Como é que os portugueses tencionam poupar este
Natal? (2016-12-08 08:17)

Um quarto dos portugueses tem intenção de poupar
nesta quadra natalícia. A solução que reúne mais
adeptos é a de oferecer presentes apenas à família mais
próxima.

O mais recente estudo do Observador Cetelem, que anal-
isou o consumo em Portugal e as intenções de compra
para a época natalícia, conclui que 25 % dos portugueses
pretendem poupar. Destes, cerca de metade (49 %)
planeia fazê-lo oferecendo presentes apenas à família
mais próxima.

Preparar a comida em casa (37 %), oferecer pre-
sentes apenas às crianças (29 %) e comprar em época de
saldos (22 %) são outras das soluções mais apontadas
pelos consumidores portugueses para poupar. Há
ainda consumidores que pretendem fazer os próprios
presentes (7 %) e aqueles que preferem comprar com
maior antecedência (7 %) para diminuir os gastos.

Ainda assim, no geral, a maioria dos inquiridos (63
%) afirma não ter qualquer intenção de poupar.

«É interessante analisar as formas que os portugue-
ses encontram para poupar no Natal, uma época
tendencialmente associada a um maior nível de consumo.
Além de se mostrarem atentos a oportunidades como
os saldos ou as compras antecipadas, o que revela um
comportamento de consumo inteligente, mostram-se
cria vos ao querer produzir os próprios presentes»,
comenta Pedro Camarinha, diretor de distribuição do
Cetelem.
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Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a
Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por tele-
fone, a indivíduos de Portugal con nental, de ambos os
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65
anos, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2016. O erro
máximo é de +4.0 para um intervalo de confiança de 95
%.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Mais de 1,3 milhões de portugueses com mais de
65 anos já se vacinaram contra a gripe sazonal
(2016-12-08 08:32)

Segundo dados da primeira avaliação do relatório do
vacinómetro que monitoriza a vacinação contra a gripe
em grupos prioritários, até ao momento, es ma-se
que tenham sido vacinados contra a gripe sazonal 64,8
% dos portugueses com 65 ou mais anos; 59,8 % dos
indivíduos portadores de doenças crónicas; 53,3 % dos
profissionais de saúde com contato direto com doentes
e 33,9 % com idades compreendidas entre os 60 e os 64
anos.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O Vacinómetro indica ainda que, do total do grupo
inquirido, es ma-se que tenham sido vacinados pela
primeira vez 8,2 % dos indivíduos pertencentes aos
grupos prioritários para a vacinação (cerca de 91.8 % já
teriam sido vacinados noutras épocas).

Até ao momento, es ma-se que tenham intenção
de se vacinar 17,3 % dos indivíduos pertencentes aos
grupos prioritários para a vacinação e 21,7 % dos das
pessoas com mais de 65

A análise revela ainda não haver diferenciação na
vacinação por género, das mulheres inquiridas 53,5 %
já nha recebido a vacina e dos homens inquiridos 53,6 %.
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Pelo 8º ano consecu vo a Sociedade Portuguesa de
Pneumologia (SPP) e a Associação Portuguesa de Medic-
ina Geral e Familiar (APMGF), com o apoio da Sanofi
Pasteur MSD (SPMSD), apresentam os resultados da
primeira vaga do Vacinómetro®. Lançado em 2009, o
Vacinómetro® permite monitorizar em tempo real, a taxa
de cobertura da vacinação contra a gripe em grupos prior-
itários recomendados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A inicia va conjunta da SPP, da APMGF e SPMSD,
vai decorrer durante 5 meses.

Os próximos resultados serão os resultados finais e
previstos para 28 de Fevereiro 2017.

Sobre o Vacinómetro:
Inquérito a cargo da empresa Spirituc, Inves gação
Aplicada Obje vo - Monitorizar a cobertura vacinal
contra o vírus da gripe na época gripal de 2016/2017,
junto de quatro grupos de indivíduos pertencentes ao
grupo recomendado e a grupos de vacinação prioritária,
indicados pela DGS: (grupo 1) indivíduos com idades
compreendidas entre os 60 e os 64 anos; (grupo 2)
indivíduos com 65 ou mais anos; (grupo 3) indivíduos
portadores de doenças crónicas; (grupo 4) profissionais
de saúde em contato com doentes (ou seja, indivíduos
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trabalhadores em ins tuições de saúde). Metodología -
Ques onários de aplicação telefónica, através do sistema
CATI.

Universo - População portuguesa residente em ter-
ritório con nental e Ilhas, com idade compreendida
entre os 60 e os 64 anos, ou com idade igual ou superior
a 65 anos, ou portadora de doenças crónicas, ou trabal-
hadora em ins tuições de saúde, de ambos os géneros e
telefone fixo ou móvel.

Amostra: À amostra está associada uma margem de
erro de ±2,5 % para um IC de 95 % no total da amostra
(n=1501);uma margem de erro de ± 5,4 % para um IC de
95 % dentro do Target 60-64 anos (n=335); uma margem
de erro de ± 5,5 % para um IC de 95 % dentro do Target
Profissões de Risco (n=316); uma margem de erro de ±4,5
% para um IC de 95 % dentro do Target Doentes Crónicos
(n=483) e uma margem de erro de ±3,6 % para um IC de
95 % dentro do Target 65 ou mais anos (n=740).
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A Democracia à moda europeia (2016-12-08 09:36)

|Hélio Bernardo Lopes| Nos dias que vão passando
tornou-se evidente que a prá ca da democracia, mor-
mente nos Estados do Ocidente, é algo que se procura
evitar a todo o custo. E compreende-se que seja assim,

uma vez que o neoliberalismo que assentou arraiais visa
o lucro a qualquer preço, com a globalização a ajudar a
uma festa tão terrível para a generalidade dos povos.

Como tenho já referido por diversas vezes, o de-
scontentamento com as polí cas e os polí cos de hoje
deriva desta situação que a nge, de um modo terrível,
a generalidade dos povos do mundo. Além do mais, as
pessoas vão percebendo facilmente que toda a polí ca é
conduzida à revelia da sa sfação dos seus direitos mais
essenciais, apenas viradas para servir os detentores dos
grandes interesses.

As reações paté cas da nomenklatura neoliberal mundial
em face dos resultados que vêm surgindo nas eleições
que ainda permanecem mostram que a democracia, tal
como sempre funcionou, está por um fio. Tudo está em
seguir-se um caminho que ponha em causa o pântano
polí co e social que a ação daquela nomenklatura criou,
um pouco por todo o mundo.

Vimos isto mesmo com o BREXIT, onde agora se
tenta evitá-lo através da poli zação da Jus ça. Afinal, a
vontade maioritária da população, solicitada pelo poder
polí co eleito, mal se pronuncia contra o expectável – a
con nuação do pântano, posto em andamento pela tal
nomenklatura – passa logo a não valer. E como aquele
poder polí co (ainda) não tem lata para dar o dito por
não dito, procede-se, então, à instrumentalização do
poder judicial. A democracia, portanto.

Logo depois, a espetacular vitória de Donald Trump.
Num ápice, passou a culpar-se, creio que pela primeira
vez, o sistema polí co norte-americano. E isto ao mesmo
tempo que John Kerry – mister Kechup – nos vem agora
manifestar aa sua esperança de que as ins tuições da
soberania dos Estados Unidos con nuem a funcionar nos
termos cons tucionais. Ou seja, escolher Obama um juiz
da sua cor e ideias é naturalíssimo, mas ser Donald Trump
a fazê-lo talvez seja um horror. A democracia, portanto.

Mais um pouco, e aí nos surgiu a eleição presiden-
cial austríaca. Um horror, porque poderia vencer o
candidato de certo par do por aqui dito de Extrema-
Direita. Mas – vá lá – tudo se saldou, para já, num alívio.
Esta decisão já foi democrá ca, porque a contrária seria
um perigo terrível. A democracia, portanto.

Logo de seguida, o referendo italiano. Bom, uma
derrota estrondosa. Mas também em Itália parece que
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todos vencem sempre numa eleição. Sendo evidente
que o resultado ocorrido se deveu à fartura do euro e da
própria União Europeia, a verdade é que Renzi, afinal, vai
con nuar. A democracia, portanto.

Em França operam-se os prepara vos para a próx-
ima corrida ao Eliseu. Tudo deverá vir a decidir-se entre
Fillon e Marine, embora numa segunda volta e em favor
do primeiro. Quase certamente com uma imensidão de
votos do dito Par do Socialista Francês. Um par do que
dispõe, para já, do candidato Manuel Valls. O tal que,
há uns dois anos, propôs que o seu par do subs tuísse
a palavra “Socialista” por uma outra. Um socialista
democrá co da melhor cepa. A democracia, portanto.

Por fim, Espanha. Já sem estranheza, eis que um
qualquer juiz pretende agora proibir, e por toda essa Eu-
ropa, que se saiba, através do tal consórcio de jornalistas
de inves gação, quem são os que fogem ao pagamento
de impostos em Espanha, bem como o lugar de que
deitam mão para operar uma tal atuação. Um juiz a
quem não ocorre operar uma qualquer inves gação ao
que se vem no ciando, antes tenta impor a censura à
liberdade de informar. Entre nós e perante tal inicia va,
os ditos democratas nem uma palavra proferem. A
democracia, portanto.

Mesmo por fim, as recentes palavras sorridentes de
Clara Ferreira Alves no úl mo O EIXO DO MAL. Diz Clara
que ter um PCP no cerne do funcionamento democrá co
é até interessante, mas que já o não seria se o par do

vesse uma maioria bem mais ampla. Mesmo traduzindo
a vontade livre dos eleitores, se conduzisse a uma
maioria absoluta já se não sorriria. É a democracia ao
vivo, portanto. Obje vamente, uma farsa. Funciona, mas
enquanto convier. A democracia, portanto.

Por tudo isto e pelo imensamente mais que se con-
hece, não custa compreender os resultados que vêm
surgindo em sucessivas eleições por esse mundo fora.
Mas pode não servir para nada, porque a democracia
está hoje reduzida a uma obje va farsa. O recente
caso italiano é a prova disto mesmo. Tem, pois, razão
Por rio Silva, ao salientar que, hoje, a União Europeia
é como a União Sovié ca, mas sem KGB. E que é feito
dos democratas de antanho, tantos ainda, felizmente, no
seio da nossa companhia? Que é feito deles?!
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Bragança recorda vida, obra e pensamento de Mon-
senhor José de Castro (2016-12-08 10:18)

Bragança recorda a vida, a obra e o pensamento de
Monsenhor José de Castro numa congresso a realizar no
dia 9 de dezembro, pelas 9 horas da manhã, na Sala de
Atos do Município de Bragança que se localiza no Teatro
Municipal da capital nordes na.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Este evento cien fico promovido pela Câmara Municipal
de Bragança e pela Diocese de Bragança - Miranda, em
parceria com Escola das Artes da Universidade Católica
Portuguesa e a Cátedra Infante Dom Henrique para
os Estudos Insulares e a Globalização da Universidade
Aberta, conta com a presença de inves gadores de várias
universidades.

Assinalando a passagem dos cinquenta anos da morte
de Monsenhor José de Castro (1886-1966), o Congresso
pretende revisitar e descobrir o percurso biográfi co, bem
como o legado cultural desta personalidade da história
portuguesa contemporânea.

O programa integra uma cerimónia de homenagem,
às 12h, no cemitério do Toural, no decorrer da qual
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se colocará uma lápide evoca va junto à sepultura de
Monsenhor José de Castro.
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1,9 milhões de euros para inves gadora de Coimbra
estudar o an -racismo (2016-12-08 10:29)

Uma bolsa Consolidator Grant do Conselho Europeu de
Inves gação (ERC), no valor de 1,9 milhões de euros,
foi atribuída a Silvia Rodriguéz Maeso, inves gadora

do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de
Coimbra, para concre zar o projeto de inves gação
«POLITICS – The poli cs of an -racism in Europe and
La n America: knowledge produc on, decision-making
and collec ve struggles».

Silvia Maeso

O projeto de Silvia Maeso tem como desafio inovador
aprofundar o conhecimento sobre o an rracismo, pro-
porcionando uma maior compreensão sobre a forma
como as injus ças historicamente enraizadas estão a ser
ques onadas por ins tuições e movimentos sociais de
base. O estudo a efetuar tem dois obje vos principais:
a) a análise de processos de produção de conhecimento
sobre "raça" e (an )racismo nas esferas da polí ca
governamental (inter)nacional, universidades públicas e
movimentos sociais; b) a análise dos múl plos caminhos
de denúncia e mobilização cole va contra o racismo
quo diano em relação às prá cas policiais e às represen-
tações sobre (an )racismo nos meios de comunicação
social.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Este estudo desafia as lacunas nos estudos compara vos
que têm trabalhado a par r de abordagens meramente
avalia vas, sustentando-se em contextos de pesquisa
que permitem interrogar as relações entre os níveis
global, nacional e local, nomeadamente as realidades
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das Nações Unidas, a Organização dos Estados Amer-
icanos (OAS), da União Europeia (UE) e das polí cas
públicas, universidades públicas e movimentos de base
em 4 países: Brasil, Peru, Portugal e Espanha. POLITICS
procurará desvendar a configuração de diferentes noções
de dignidade, jus ça e igualdade resultantes das lutas an-

rracistas e das polí cas públicas e a legislação recentes,
que nos permitam pensar horizontes descoloniais.

Neste concurso para Consolidator Grant, o ERC rece-
beu mais de 2300 candidaturas, com apenas cerca de
10 % a conseguirem aprovação. O obje vo do ERC
é o de apoiar os/as inves gadores/as numa fase em
que estão a consolidar as suas equipas de inves gação
independentes.

Doutorada em Sociologia Polí ca (Universidade do
País Basco), Silvia Maeso é inves gadora principal do
CES, onde integra a equipa do Núcleo de Estudos sobre
Democracia, Cidadania e Direito (DECIDe). É professora
nos Programas de Doutoramento «Democracia no Século
XXI» e «Human Rights in Contemporary Socie es» e
no Mestrado Internacional «Roads to Democracy(ies)»
(UC/University of Siegen). É ainda membro do Comité
de Redação da revista e-cadernos ces e do Comité
Editorial de Papeles del CEIC. Foi coordenadora execu va
do projeto «TOLERACE - The seman cs of tolerance
and (an -)racism: public bodies and civil society in
compara ve perspec ve». Entre as suas publicações
mais recentes destacam-se: Eurocentrism, Racism and
Knowledge: Debates on History and Power in Europe and
the Americas (Palgrave Macmillan, 2015, coorganizado
com Marta Araújo) e Os contornos do Eurocentrismo.
Raça, história e textos polí cos (Almedina, 2016, em
coautoria com Marta Araújo).

Os seus interesses de inves gação e ensino têm-se
centrado nas áreas da: teoria sociológica, racismo e
an rracismo em contextos europeus; Eurocentrismo e
a produção da História; e Comissões da Verdade em
contextos la no-americanos.

Conseguidos nos concursos mais compe vos da
Europa, este é já o sexto financiamento do ERC que o CES
obtém, num total de mais de 9 milhões de euros. Depois
da Advanced Grant atribuída a Boaventura de Sousa
Santos (2010), no valor de 2,4 milhões de euros, para
o projeto de inves gação «ALICE – Espelhos estranhos,
lições imprevistas: definindo para a Europa um novo
modo de par lhar as experiências do mundo», das

Star ng Grants outorgadas a Ana Cris na Santos (2013),
para realizar o projeto «INTIMATE - Cidadania, Cuidado e
Escolha: A Micropolí ca da In midade na Europa do Sul»
(1,4 milhões de euros), e a Miguel Cardina (2016), para
desenvolver o projeto «CROME – Memórias cruzadas,
polí cas do silêncio: as guerras coloniais e de libertação
em tempos pós-coloniais» (1,4 milhões de euros), e das
Consolidador Grants atribuídas a Margarida Calafate
Ribeiro e Helena Machado (2015), para desenvolverem,
respe vamente, os projetos «MEMOIRS – Os Filhos
dos Impérios e Pós-Memórias Europeias» (1,9 milhões
euros) e «EXCHANGE – Gene cistas forenses e a par lha
transnacional de informação gené ca na União Europeia:
relações entre ciência e controlo social, cidadania e
democracia» (1,8 milhões de euros).

As bolsas ERC que, com o apoio da UE, financiam a
inves gação de ponta no espaço europeu, têm sido
pouco atribuídas a cien stas em Portugal. É, portanto,
significa va mais esta atribuição a estudos conduzidos no
Centro de Estudos Sociais, representa va da qualidade
e inovação de projetos na área dos estudos crí cos de
“raça” e (an )racismo.

Conteúdo fornecido por ©Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Câmara Municipal de Penedono promove Concerto
de Natal (2016-12-08 10:41)

A Câmara Municipal de Penedono promove um Con-
certo de Natal interpretado pela Orquestra Clássica do
Centro, que terá lugar no próximo dia 11 de dezembro,
pelas 18 horas no Auditório Municipal do Cine Fórum de
Penedono.
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No próximo domingo, o Natal chega a Penedono ao som
das mais belas e famosas canções tocadas pela Orquestra
Clássica do Centro sob orientação do maestro José
Eduardo Gomes, numa inicia va inserida no âmbito do
programa da quadra natalícia promovido pela autarquia.

Para além das tradicionais músicas de Natal, neste
concerto haverá ainda lugar para escutar clássicos intem-
porais de grandes compositores, como por exemplo, as
“Bodas de Fígaro” de Mozart, o “Barbeiro de Sevilha” de
Rossini ou “La Traviata” de Giuseppe Verdi.

A par r das 18 horas, há canções de Natal e música
clássica em Penedono, num evento com entrada gratuita
e que pretende ser um dos momentos marcantes do
panorama cultural penedonense.

Joana Silva
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Alfândega da Fé recria Aldeia Natal pelo 2º ano con-
secu vo (2016-12-08 10:58)
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Este Natal, Alfândega da Fé volta a ter mais brilho.
Entre os dias 7 de dezembro e 8 de janeiro Alfândega
da Fé abre ao público a Aldeia Natal, uma inicia va
do projeto Alfândega em Rede (CLDS 3G) que pretende
despertar o espírito solidário e aproximar as pessoas
nesta quadra.
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Entre os diversos eventos da agenda preparada para
a época natalícia destaca-se a exposição de presépios,
árvores de natal, pais natal, chupa chupas gigantes e
outros elementos natalícios, produzidos pelas crianças e
ins tuições locais.´

Durante esta época, as pessoas podem ainda apre-
ciar na Aldeia Natal as iluminações na zona do Jardim
Municipal e par cipar no Desfile Solidário de Pais Natal
que se realiza a 13 de dezembro.

Neste dia a população é convidada a par cipar, en-
tregando um bem alimentar e recebendo em troca um
gorro de pai natal para desfilar até à Aldeia Natal. Os
bens alimentares recolhidos nesta inicia va serão poste-
riormente distribuídos junto de famílias carenciadas do
concelho.
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Exposição “Mascaradas, Ritos de Invierno en
Zamora” é inaugurada amanhã em Bragança
(2016-12-08 11:08)

A exposição “Mascaradas, Ritos de Invierno en Zamora”,
fotografias de Miguel Angel Sánchez, é inaugurada no
dia 9 de dezembro de 2016, pelas 18h00, no Centro
Cultural Municipal Adriano Moreira, em Bragança.
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O Centro Cultural Municipal Adriano Moreira acolhe, de
9 de dezembro a 28 de janeiro, a exposição “Mascaradas.
Ritos de invierno en Zamora”. Trata-se de uma produção
própria da Diputación de Zamora sobre o projeto fotográ-
fico e documental de Mas Tesón, integrado pelo fotógrafo
Miguel Ángel Sánchez e pela jornalista Nuria Tesón.

A exposição conta com a colaboração do Município

de Bragança, tendo já “percorrido” várias cidades ao
longo deste ano, estando patente, em junho de 2017, em
Roma (Itália).

A mostra integra 55 fotografias sobre as festas dos
mascarados da província de Zamora, que conta com
cerca de 20 povoação onde, tal como acontece em
Portugal, este po de fes vidades tem sido preservada e
valorizada.
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Neste Natal quem comprar em Carrazeda de
Ansiães recebe ofertas da Câmara Municipal
(2016-12-08 20:01)

É uma medida de incen vo do município de Carrazeda
de Ansiães para o comércio local. Neste Natal quem
comprar em Carrazeda de Ansiães recebe ofertas da
Câmara Municipal.

Rua comercial de Carrazeda de Ansiães Como o intuito
de dinamizar o comércio local, o Município de Carrazeda
de Ansiães vai lançar, entre os dias 9 e 31 de dezembro,
um programa de incen vos para fomentar as compras
nos estabelecimentos comerciais desta vila duriense.
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Quem fizer compras no comércio tradicional habilita-se
a ser recompensado com produtos genuínos saídos da
produção concelhia. Vinho, maça e azeite cons tuem
as ofertas para quem comprar neste Natal no comércio
tradicional de Carrazeda de Ansiães.

O programa de incen vos ao consumidor, lançado
pela câmara municipal, visa contemplar todos aqueles
que comprem localmente e que depois apresentem
no mínimo 5 faturas de diferentes estabelecimentos
comerciais. Quem o fizer será compensado com vinho,
azeite ou maçãs, devendo para o efeito entregar as
faturas comprova vas até ao dia 8 de Janeiro na Loja
Intera va de Turismo do município.

Quem acumular faturação do comércio local no valor de
150 euros receberá uma garrafa de vinho e dois quilos de
maçã; se o valor gasto ascender a 250 euros, então terá
direito a uma garrafa de vinho, uma garrafa de azeite
e três quilos de maçã, e se o total das compras chegar
aos 400 euros, a oferta amplia-se para a uma garrafa de
vinho, uma garrafa de azeite e cinco quilos de maçã.

Esta medida de apoio e incen vo tem o duplo obje-
vo de ajudar a produção local e es mular o consumo no

comércio da vila de Carrazeda de Ansiães.
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Santa Engrácia (2016-12-09 08:35)

|Hélio Bernardo Lopes| Como se sabe das convivências
correntes, a grande maioria dos portugueses de há
muito deixou de acreditar nas ins tuições. Uma destas
é o Sistema de Jus ça.

Uma realidade com causas diversas, de que mere-
cem uma referência especial a extrema len dão de
certos processos, a for ssima dificuldade de se poder
recorrer-lhe e o reconhecimento sensível de que faltam
meios, humanos e materiais, às autoridades que vivem
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ao redor do Sistema de Jus ça.

Também ninguém deixa de reconhecer que a pre-
sença da corrupção – aqui num sen do lato – em
Portugal se cons tui num polvo de po potente e quase
incontrolável. Os resultados do seu combate, porém,
escasseiam. Mormente ao nível de concidadãos de
grande notoriedade pública. A uma primeira vista, os
portugueses estariam decompostos em duas classes
neste domínio: poderosos, poucos e bons; e vas ssimos,
penurientos e potencialmente maus.

Claro está que assiste a mais cabal razão à Procuradora-
Geral da República, nas suas considerações de ontem
à comunicação social, apontando a escassez de certos

po de meios e competências. Infelizmente, esta é uma
realidade já muito an ga, ao pensamento nos trazendo a
histórica marca de Santa Engrácia.

Acontece que, muito recentemente, o próprio Presi-
dente Marcelo Rebelo de Sousa inviabilizou uma medida
polí ca essencial à revelação de potenciais concidadãos
com riqueza inexplicável a uma primeira vista. Uma me-
dida polí ca que permi ria às autoridades competentes
dar corpo a inves gações posteriores, no sen do de se
poder explicar a causa de tais discrepâncias.

Neste momento, em face do que está a ter lugar
em Espanha com a hipoté ca fuga ao pagamento de
impostos e à posição assumida por certo juiz, sempre
estou ansioso por saber como responderão as nossas
autoridades competentes à solicitação que o magistrado
está a fazer nos Estados da Europa. A verdade é que,
por entre nós, é estrondoso o silêncio dos grandes
apregoadores da democracia, e que tanto cri cam as
ditas ditaduras. Quando lhes convém, claro está...

Um dado é certo: dentro de um ou dois anos, num
outro encontro como o que agora tem lugar em Lisboa,
lá nos chegarão novas intervenções como a que Joana
Marques Vidal, com toda a razão, ontem mesmo proferiu.
Sem espanto, na entrevista de ontem ao Primeiro-
Ministro, António Costa, os jornalistas esqueceram-se de
o confrontar com a situação apontada pela Procuradora-
Geral da República, persis ndo em rodar, durante quase
meia hora, em torno de coisas passadas e inúteis. Santa
Engrácia!
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Cien sta da UC dis nguido com o Prigogine Gold
Medal, pres giado prémio mundial na área da
Ecologia de Sistemas (2016-12-09 09:23)

João Carlos Marques, Professor Catedrá co da Fac-
uldade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra (FCTUC), é o primeiro cien sta português a
ser laureado com o pres giado prémio internacional
Prigogine Gold Medal, atribuído pela Universidade de
Siena e pelo [1]Wessex Ins tute of Technology .

João Carlos Marques Criado em 2004 em honra da
memória de Ilya Prigogine, químico russo naturalizado
belga, Prémio Nobel da Química em 1977, devido ao
seu trabalho em Termodinâmica que lançou as bases da
moderna inves gação em teoria dos sistemas ecológicos,
o Prigogine Gold Medal é atribuído anualmente a cien-

stas internacionalmente reconhecidos como líderes na
área da Ecologia de Sistemas que, na sua inves gação,
u lizem os princípios da Termodinâmica dos Processos
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Irreversíveis em desenvolvimentos teóricos.

Foi com surpresa que o Catedrá co da FCTUC rece-
beu a no cia. João Carlos Marques confessa, «sem
falsas modés as, que não estava à espera. Julgo que o
prémio me terá sido atribuído, sobretudo, pelo trabalho
desenvolvido durante a segunda metade da década de
1990 e primeira metade da década de 2000, em que
foquei muito a minha atenção sobre a compreensão
do funcionamento dos sistemas ecológicos à luz dos
conceitos da termodinâmica dos processos irreversíveis.
Colaborei e desenvolvi então inves gação em ecologia
teórica com alguns dos anteriores laureados o que, devo
dizer, exerceu profunda influência sobre o meu próprio
pensamento cien fico».
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O também inves gador do MARE - Centro de Ciências
do MAR e Ambiente da UC – espera que este recon-
hecimento internacional «possa dar mais visibilidade
ao trabalho desenvolvido, por mim e, sobretudo, por
todos os que nele se envolveram de forma profunda,
nomeadamente muitos estudantes de doutoramento
e de pós-doutoramento, jovens e muito inteligentes.
Sem eles não teriam sido possíveis alguns dos avanços e
resultados mais interessantes».

Por outro lado, sublinha, «espero também que possa dar
impulso adicional e mais força anímica a novos projetos
recentemente iniciados, como seja o do recentemente
criado Laboratório MAREFOZ, a cujo planeamento e
obje vos não são alheios muitos dos conceitos da teoria
dos sistemas ecológicos».

Com formação de base em biologia marinha, João
Carlos Marques foca a sua inves gação em problemas
relacionados com a avaliação e gestão da qualidade
ambiental de ecossistemas aquá cos, «com ênfase
em ecossistemas estuarinos e costeiros, envolvendo
modelação ecológica e o desenvolvimento e aplicação
de indicadores ecológicos. Em função do trabalho
desenvolvido, fui convidado e aceitei recentemente as-
sumir o cargo de Editor-in-Chief do Ecological Indicators
Journal, uma revista internacional especializada sobre

esta temá ca da Elsevier».
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Descobertos neurónios que controlam a percepção
do tempo no cérebro do ra nho (2016-12-09 15:12)

O tempo voa, o tempo passa, o tempo para. Todas
estas expressões mostram o quão variável pode ser a
nossa perceção da passagem do tempo. Como é que o
cérebro humano constrói esta experiência tão subje va?
Cien stas em Portugal começaram a desvendar esta
questão fundamental.
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GilCosta Time flows, me flies, me stands s ll 1 Uma
equipa de neurocien stas do Centro Champalimaud,
em Lisboa, descobriu que a manipulação da a vidade
de certos neurónios no cérebro do ra nho levava estes
animais a subes mar ou sobres mar a duração de um
intervalo de tempo fixo. Por outras palavras, os cien stas
iden ficaram, pela primeira vez, circuitos neurais que
modulam a es mação do tempo decorrido – pelo menos
no cérebro do ra nho.

Estes resultados, que foram publicados na [1]revista
Science por Joe Paton, inves gador principal do Learning
Lab, juntamente com Sofia Soares, estudante de doutora-
mento, e Bassam Atallah, pós-doutorado, fornecem uma
resposta neurobiológica à velha questão de como o
cérebro consegue produzir es ma vas tão variáveis do
tempo transcorrido. E não só: também poderão ajudar
a explicar por que o tempo parece voar quando nos
diver mos e ficar parado quando não temos nada para
fazer.

Há vários anos que o grupo estuda as bases neurais
da avaliação da passagem do tempo, no âmbito de um

obje vo mais lato que consiste em perceber como o
cérebro aprende a relacionar causas com efeitos, mesmo
ao longo de grandes períodos de tempo.

Mas até agora, Paton nunca nha sen do o quanto
o seu trabalho podia tornar-se relevante a nível pessoal.
Sen u-o quando, recentemente, dois dos seus amigos

veram um grave acidente de mota. “As poucas horas
que transcorreram entre o acidente e o momento em que
soubemos que eles iam ficar bons… pareceram semanas.
Retrospe vamente, pergunto-me qual poderá ter sido o
papel, nessa ilusão, dos neurónios que temos estado a
estudar”, reflete.

A passagem do tempo é um conceito tão esquivo
que a ideia de o estudar do ponto de vista neurobiológico
pode parecer quase impossível. Ao contrário da visão ou
da audição, não é possível relacionar a maneira como
es mamos a passagem do tempo com nenhum órgão
sensorial, tal como os olhos ou os ouvidos, explica Paton.
Isso torna os processos neurais subjacentes ainda mais
di ceis de desvendar.

De facto, quando se trata do tempo, o desafio é
ainda mais profundo: a existência obje va do próprio
tempo e do seu fluxo, que tão inequivocamente existe
para nós todos, até já foi ques onada por alguns sicos
teóricos. E, no entanto, a capacidade de es mar uma
duração é obviamente crucial para a sobrevivência de
qualquer animal. Basta imaginar, por exemplo, um
coelho à procura de alimento em terreno aberto. Quanto
mais se demorar, maior a probabilidade de vir a ser
surpreendido por um predador. “A avaliação da duração
é importante para extrair informação do mundo exterior
e decidir quando é expectável que algo aconteça – ou
quando avançar ou desis r de uma ação”, salienta Paton.

Portanto, não admira que todos sintamos que o tempo
passa… Mas o que é que no cérebro poderá estar a gerar
esta experiência subje va vital acerca de algo que talvez
nem sequer seja real?
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Para desemaranhar a neurobiologia desta perceção
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interna e universal, a equipa nha uma ideia de onde
começar a procurar. Mais precisamente, os cien s-
tas focaram-se num po de neurónios que libertam
dopamina (um dos “mensageiros” químicos, ou neu-
rotransmissores, u lizados pelo cérebro) e que fazem
parte de uma zona profunda do cérebro, a substan a
nigra pars compacta, que se sabe estar envolvida no
processamento temporal.

“Estes neurónios dopaminérgicos estão implicados
em muitos dos fatores e perturbações psicológicos asso-
ciados a alterações na es ma va do tempo”, escrevem
os autores na Science. Factores tais como a mo vação, as
mudanças sensoriais, a atenção, a novidade e emoções
como o medo e a alegria: “Basta submeter um rato a
um es mulo assustador para os seus níveis de dopamina
caírem em flecha”, diz Paton. E nos seres humanos,
a destruição da substan a nigra provoca a doença de
Parkinson, que também é acompanhada de deficiências
da perceção do tempo.

Havia mais uma razão para os cien stas se focarem
nestes neurónios: o facto de as suas fibras se projetarem
para outra estrutura cerebral, chamada estriado, que o
grupo de Paton nha já previamente estudado em grande
pormenor. Na altura, os cien stas nham descoberto
que estes neurónios dopaminérgicos transportavam
a informação que sustenta os comportamentos rela-
cionados com o tempo. E em par cular, sabiam que a
interrupção dos sinais emi dos por estes neurónios para
o estriado “pode causar um défice sele vo da avaliação
da passagem do tempo”, explicam ainda no seu ar go.

Sen do do tempo aguçado
Os inves gadores começaram por treinar ra nhos a
desempenhar uma tarefa que nha a ver com o tempo.
“Treinar animais a fazer juízos categóricos para estudar
a perceção não é algo de novo”, acrescenta Paton. Há
décadas que é feito para estudar modalidades sensoriais
tais como a visão, por exemplo.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[3]Consulte a tabela de preços

Uma abordagem deste po foi mesmo u lizada para
estudar a perceção da passagem do tempo. “No en-

tanto, quando começámos a treinar os ra nhos para
reportarem a sua es ma va do tempo, havia grandes
dúvidas sobre se isto seria possível!”, diz Atallah. Para
o conseguir, os cien stas veram de u lizar técnicas
moleculares e gené cas modernas que permitem medir
e manipular em simultâneo os neurónios dopaminér-
gicos numa escala temporal rápida. “Ninguém nha
conseguido fazer isto em relação à passagem do tempo”,
diz por seu lado Soares. “Até agora, o que exis a era um
conjunto de resultados contraditórios sobre o papel da
dopamina na perceção do tempo”, acrescenta a cien sta.

O que é que os cien stas fizeram exatamente? “Treiná-
mos uma série de ra nhos para conseguirem decidir se a
duração do intervalo entre dois sons era maior ou menor
do que 1,5 segundos” explica Paton. “E após meses de
treino, tornaram-se exímios na tarefa”.

Os ra nhos indicam a sua escolha colocando o focinho
seja numa porta à direita (es ma va curta) ou à es-
querda (es ma va longa). Durante a prova, os cien stas
faziam variar o intervalo entre dois sinais sonoros, e se
o ra nho escolhesse a resposta certa (ou seja, es mava
corretamente o tempo), recebia uma recompensa.

A segunda parte do trabalho consis u em medir
passivamente sinais neuronais que refletem a a vidade
elétrica dos neurónios dopaminérgicos na substan a
nigra pars compacta através de uma técnica, dita de
“fotometria por fibra” (fiber photometry), enquanto os
ra nhos desempenhavam a tarefa. Mais especificamente,
u lizando técnicas gené cas que tornavam os neurónios
fluorescentes quando estavam a vos, a equipa media a
intensidade da luz emi da. Como a fluorescência “é um
indicador da a vidade elétrica de um grupo de neurónios
em torno da extremidade da fibra ó ca u lizada, isto
permi u-nos monitorizar indiretamente a variação da
a vidade desses neurónios durante a tarefa”, explica
ainda Paton.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[4]Consulte a tabela de preços

Graças a esta técnica, a equipa observou um aumento
da a vidade neural no início de cada sinal sonoro. Isso
sugeria que os neurónios em causa poderiam estar
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efe vamente envolvidos na tarefa. Mas, ainda mais
importante, os cien stas repararam que o aumento
de a vidade neuronal nem sempre nha a mesma
amplitude. Era este o indício de que precisavam. “O
que observámos foi que quanto maior o aumento de
a vidade neuronal [aquando do primeiro e do segundo
sinais sonoros], mais os animais tendiam a subes mar
a duração do intervalo”, diz Sofia Soares. “E quanto
menor o aumento, mais eles tendiam a sobres mar essa
duração.”

As condições nas quais a resposta dos neurónios
dopaminérgicos conseguia prever a decisão do animal
sugeriam que a a vidade elétrica nestas células estava
de facto fortemente correlacionada com a es ma va da
passagem do tempo feita pelo animal, dizem os autores.

Elo causal
A equipa quis então ir mais longe e determinar se esta
observação não passava de uma mera correlação ou se,
pelo contrário, exis a um elo causal entre a a vidade
neural e a forma como o cérebro avalia a duração. Seria
possível que a a vidade dos neurónios es vesse a induzir
alterações na avaliação que os ra nhos estavam a fazer
do tempo transcorrido? “Os neurónios pareciam refle r
informação acerca da es ma va da duração feita pelos
animais. Mas estariam na realidade a controlar o seu
sen do do tempo?”, interroga Paton.

Para responder a esta pergunta, os cien stas realizaram
uma terceira ronda de experiências, aproveitando uma
técnica chamada optogené ca, na qual é u lizada luz
para manipular (es mular ou silenciar) os neurónios de
forma específica e rápida, permi ndo avaliar o impacto
dessa manipulação no comportamento dos animais
enquanto realizam a tarefa.

“Descobrimos então que quando es mulávamos os
neurónios, os ra nhos nham tendência a subes mar a
duração – e quando os silenciávamos, nham tendência
a sobres má-la”, explica Paton. “Este resultado, em
conjunto com os sinais que ocorrem naturalmente e
que nhamos observado nas experiências anteriores,
mostram que a a vidade destes neurónios foi suficiente
para alterar a forma como os animais avaliavam a pas-
sagem do tempo. Este é o principal resultado do nosso
estudo”, conclui.

Será o resultado extrapolável aos humanos? Será
que possuímos o mesmo po de neurónios e que eles

controlam a nossa perceção da duração? Será que a
manipulação desses neurónios pode alterar a nossa
experiência subje va do tempo que passa?

E mais: de que forma poderia este efeito contribuir
para os sintomas de défice de atenção ou de toxicode-
pendência, onde o sistema dopaminérgico parece estar
envolvido? Segundo os autores, é muito provável que
um circuito semelhante exista no cérebro humano. Mas
o obstáculo que impede rar essa ilação, alerta Paton,
é que o que agora mediram no ra nho não pode ser
considerado uma perceção, porque os animais não nos
conseguem dizer o que sen ram.

“Quando estudamos animais, a única coisa que podemos
medir é o seu comportamento. Mas nunca temos a
certeza da perceção do animal”, diz Paton. “Interpreta-
mos o que vemos como sendo ‘uma experiência subje va
do animal’, mas isso é apenas uma interpretação. E é o
melhor que conseguimos.”

Apesar disso, Paton gosta de “especular desenfreada-
mente”, como diz. “Há aquele cliché dos jovens amantes
que ficam a noite toda acordados a falar sem sen r o
tempo passar.” Talvez seja porque aqueles neurónios
dopaminérgicos do fundo do cérebro estão a encolher o
tempo de uma maneira espetacular.

Fundação Champalimaud

Conteúdo fornecido por ©Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Mercado a Gosto promove venda de produtos re-
gionais e artesanato (2016-12-09 15:20)

O Mercado Municipal de Torre de Moncorvo recebe, du-
rante a quadra natalícia, mais uma edição do Mercado
a Gosto de Natal.

O mercado está aberto nos dias 9 e 23 de Dezembro das
08h00 às 17h00, nos dias 10, 16 e 17 das 10h00 às 17h00,
e no dia 24 de Dezembro das 10h00 às 13h00.
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Os visitantes podem encontrar aqui várias peças de
artesanato e produtos regionais como vinho, queijo,
azeite, frutos secos, doçaria regional, licores, compotas,
mel e amêndoas cobertas.

O Mercado a Gosto é uma inicia va do Contrato Lo-
cal de Desenvolvimento Social (CLDS) – Moncorvo 3G,
em parceria com o Município de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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Desfile de Pais Natal vai trazer cor e solidariedade
às ruas de Alfândega (2016-12-09 15:30)

No próximo dia 13 de dezembro, terça feira, as ruas
de Alfândega da Fé vão encher-se de cor num desfile
de Pais Natal Solidário. O obje vo é envolver toda a
comunidade numa a vidade de Natal que é também
uma forma de ajudar famílias mais carenciadas.

Para par cipar no desfile é necessário entregar um bem
alimentar. É uma moeda de troca solidária e simbólica
nesta época natalícia, pois será oferecido um gorro de
pai natal aos par cipantes. Os mais cria vos podem vir
ves dos de pai natal e com os acessórios necessários
para completar o cenário natalício.
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O desfile vai par r do Infantário da Santa Casa da Mis-
ericórdia de Alfândega da Fé, pelas 14h30 e termina
na Aldeia Natal, instalada no Jardim Municipal, onde se
poderá ver a exposição de árvores de Natal, presépios e
chupa chupas gigantes.

O Desfile de Pais Natal Solidário realiza-se pelo se-
gundo ano consecu vo em Alfândega da Fé e prevê-se o
envolvimento de cerca 200 pessoas.
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Um grande e solidário abraço de Natal ao IPB
(2016-12-09 17:02)

É um abraço. É um enorme abraço aquele que a
comunidade IPB de Bragança quer dar neste Natal. No
dia 14 de Dezembro, pelas 14h, alunos, funcionários e
público em geral vão dar as mãos e abraçar o campus
académico num ato solidário.

O “Abraço de Natal ao Ins tuto Politécnico de Bragança
(IPB )" é uma inicia va da direção do estabelecimento de
ensino superior e da sua associação académica que apela
a toda a comunidade para par cipar a vamente nesta
inicia va solidária de caráter simbólico.
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O “abraço” terá lugar no próximo dia 14 de Dezembro,
pelas 14h, e todas as pessoas que nele queiram par cipar
deverão juntar-se junto do Ins tuto de modo a que seja
concre zado, nos termos idealizados pela Associação
Académica.

Esta inicia va “necessita da par cipação de mais de
1500 pessoas entre alunos nacionais e internacionais,
funcionários do IPB e público em geral”, refere fonte do
IPB.

Este grande abraço “far-se-á em todo o perímetro
do Campus de Santa Apolónia, e pretende simbolizar o
reconhecimento dos alunos do IPB à Ins tuição que os
acolhe e à comunidade da região que os integra, além
da força e empenho que a academia do IPB investe
na construção desta obra conjunta” refere fonte da
organização.

A inicia va pretende também que em época natalí-
cia se promova uma ação solidária, “pelo que cada
par cipante contribuirá com um bem não perecível, a
entregar contra a receção de um simbólico boné de Pai
Natal, a u lizar durante o Abraço de Natal ao IPB".
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Tarda uma solução capaz (2016-12-10 10:40)
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|Hélio Bernardo Lopes| Das convivências correntes
resulta o conhecimento de que a grande maioria dos
portugueses se mostra concordante com a intervenção
polí ca da maioria par dária que atualmente suporta o
Governo de António Costa. Um apoio que nunca foi tão
claro nestes úl mos cinco anos e que se vê acompan-
hado da generalizada descrença nos propósitos polí cos
do PSD e do CDS/PP.

Como será sempre natural, existem setores em que
subsiste a perceção de que as coisas não andam como
seria de esperar. Um desses setores – e quão essencial
ele é! –, é o da Saúde. Surgem, a cada dia que passa,
manifestações de bloqueamentos diversos, ou carências
de natureza vária, o que, naturalmente, afeta a vida dos
portugueses.

Mesmo com as carências orçamentais que se con-
hecem, as coisas já não deviam apresentar as limitações
que quase todos vão salientando e que se projetam
desde os tempos de espera à falta de pessoal em locais
diversos do País. A uma primeira vista, no mínimo, faltam
imaginação e determinação organiza va. As explicações
sempre expostas, de um modo tão linear e con nuo pelo
Ministro da Saúde, não se veem acompanhadas do fim
dos protestos e das queixas dos mil e um que, por razões
diversas, se encontram ligados ao setor da Saúde.

Mas nem tudo é mau, neste tempo de caos e de
desprezo pela natureza humana, porque num dia destes
surgiram os casos, mais que esperados, de concidadãos
que veram de interromper os seus tratamentos em
hospitais privados, suportados em seguros de saúde,
para os tentarem con nuar nos hospitais do Serviço
Nacional de Saúde, pelo facto do montante dos seguros
ter a ngido o seu limite. É o preço da inicia va privada
e a demonstração cabal de que o direito à tenta va de
salvar a vida, nas ditas economias neoliberais, só existe
para que puder pagar.

É o modelo norte-americano, cada dia mais presente
na famigerada União Europeia, e tão oposto aos que se
podem encontrar na Rússia, em Cuba e na China. Por
enquanto... Isto, caro leitor, é que é a tal maravilha da
economia de mercado: o lucro sempre à frente da vida e
da dignidade humana.
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Torre de Moncorvo comemora os 40 anos do Poder
Local Democrá co (2016-12-10 10:43)

No dia 12 de Dezembro, pelas 21h00, a Câmara Mu-
nicipal de Torre de Moncorvo assinala os 40 anos do
Poder Local Democrá co, numa cerimónia na Biblioteca
Municipal de Torre de Moncorvo.

O Município pretende homenagear os autarcas eleitos
de 1976 a 2016, nomeadamente todos os Presidentes de
Câmara, os Presidentes da Assembleia
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Municipal e os Presidentes das Juntas de Freguesia do
concelho.de Torre de Moncorvo.

No átrio da Biblioteca Municipal de Torre de Moncorvo
estará também patente a exposição “ As Autárquicas
de Ontem – 40 anos de Poder Local Democrá co 1976
– 2016”, cons tuída por paineis com a história das
primeiras eleições democrá cas, os par dos polí cos,
as campanhas autárquicas e os vários candidatos às
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eleições, em Torre de Moncorvo.de Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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A dor que nos sufoca (2016-12-12 08:20)

|Serafim Marques| Todas as mortes são sofridas e do-
lorosas, mas umas mais do que outras por envolverem
perdas de ente queridos que não voltaremos a ver, mais
ainda quando se trata da morte de um filho, cuja dor é
inimaginável.

São mortes an natura pelo que a dor e tristeza se
transforma num calvário di cil de suportar, provavel-
mente por muitos anos dos seus familiares.

Por estes dias, ocorreu a morte de duas jovens de
13 e 14 anos que terão sido colhidas pela deslocação
dum comboio que circulava na linha férrea do Norte, no
distrito de Coimbra. Além da rebeldia das jovens que se
ausentaram da sua residência, sem autorização dos pais,
e se deslocaram a Coimbra, de comboio, transporte que
nunca teriam u lizado, para, segundo testemunhos, se
encontrarem com um amigo, no regresso terão come do
enganos, próprios da inexperiência e depois se fizeram
a caminho optando por circular ao lado da própria linha
férrea, tendo então sido colhidas por um com bóio que
circularia no mesmo sen do das jovens.

No cias e factos destes, deixam qualquer cidadão
afectado pela perda e “violência” que tal significa,
mas também “revoltados” pela facilidade que crianças
daquela idade têm em ousar pra car actos de violação
das regras familiares e educacionais e, em muitos casos,
correrem riscos fatais. Aconteceu ali, mas poderia

acontecer às portas duma qualquer discoteca, porque
são muitos os jovens daquela idade que têm liberdade
dos educadores para frequentarem locais impróprios
para a sua idade e imaturidade. Depois, são os pais que
se lamentam de terem perdido a “autoridade” para com
os seus educandos, e sofrem ambos as consequências
desse laxismo. Perdas irreparáveis e profundamente
dolorosas.

Nesta manhã, e enquanto tomava a minha “bica”,
voltei a ler um jornal diário que con nuava com o as-
sunto, porque as desgraças “vendem jornais” e também
ca vam os expectadores das televisões, e acabei assim
por ficar ainda mais triste e revoltado com a morte
daquelas duas crianças.

Saí e entrei no carro e, nem a propósito, na rádio
passava uma canção cuja letra versava a morte de um
ente querido que, presumo fosse o pai do cantor, por
atropelamento citadino, imagine-se, por um carro da
Policia que respondia a uma chamada de urgência. Não
conhecia a canção mas fixei algumas partes da letra: “Tu
par ste sem deixar mensagem; não veste tempo de
comunicar. Ficou tão triste a paisagem; sinto um enorme
vazio; resta-me arranjar coragem para vencer o frio....
Sem ninguém me transmite alegria....”.

O meu ânimo “afundou-se” ainda mais até porque
naquela viagem , duma dezena de quilómetros, a minha
memória dirigiu-se para o meu pai e que a “má sorte”,
dele e de nós (mãe e cinco irmãos menores), não o deixou
ser um pai por longo tempo e que tanta falta nos fez, não
só como “ganhador do pão” que nos faltava, mas, acima
de tudo , pelo seu papel de pai que não desempenhou e
cuja falta sen mos na alma.

Estas três histórias de sofrimento e perda, deixaram-me
profundamente triste, também afectado pelo sofrimento
de milhões de inocentes e que só um coração de gelo ou
egoismo, muito alimentado pelos valores que imperam
nas sociedades do “norte rico do Globo”. Neste frenezim
natalício, na qual muita gente anda atarefada no “faz
de conta do amor, da felicidade, da amizade e da paz”,
alguns sofrem e outros ficam cada vez mais vazios e
depois acabam também por sofrer. “ Aquele que nunca
sen u tristeza, nunca reconhecerá a alegria.” – K.Gibran.
Contudo : “Cuidado com a tristeza. Ela é um vício” – G.
Flaubert ; Dizem os especialistas e podemos confirmar
nós, a tristeza só é prejudicial à saúde se for patológica e
persistente.
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De outro modo, todos nós temos períodos de tris-
teza e isso faz parte da nossa condição de humanos.
Porque: “A vida não é triste. Tem horas tristes.” – R.
Rolland. Nos casos das perdas aqui citadas e em mentes
fortes: “A alma resiste muito mais facilmente às mais
vivas dores do que à tristeza prolongada.” –JJ. Rousseau.
Di cil de ultrapassar são as situações de sensação de
culpa ou remorsos como poderá acontecer em casos
semelhantes aos familiares destas jovens que perderam
a vida brutalmente numa situação de “transgressão” aos
valores de educação e autoridade e responsabilidade
dos educadores. Cedo os jovens começam a es car a
corda da autoridade dos educadores, mas quando é de
mais, estatelam-se sem amparo. Infelizmente e sem
saudosismos do passado modelo autoritário, a corda está
muito es cada no actual estado da educação das nossas
crianças e jovens.
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III Marcha de Montanha Liga dos Combatentes Mi-
randela (2016-12-12 08:51)

No dia 17 de dezembro, sábado, realiza-se a III Marcha
de Montanha Liga dos Combatentes de Mirandela em
Passos – Serra de Stª Comba.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Os par cipantes vão ter a oportunidade de escolher o
passeio pedestre que queiram efetuar. O Percurso longo
é circular com uma extensão de 20,3 km, com um grau de
dificuldade di cil e inicia e termina na aldeia de Passos.
O percurso curto é linear com uma extensão de 10,2
km, com um grau de dificuldade médio e tem início na
estrada de acesso ao Santuário de Stª Comba e termina
na aldeia de Passos.

Desfrute de uma paisagem espetacular e do património
cultural que envolve toda a área.

Pode fazer a sua inscrição no posto de turismo da
Câmara Municipal de Mirandela até às 16h00m do dia 16
de dezembro (sexta-feira).

Informação rela va a este evento pode ser acom-
panhada através do [2]facebook
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1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
2. https://www.facebook.com/events/499691636858891/

Subida do nível do mar (2016-12-12 09:45)

Inves gadores da Universidade do Algarve definem
novo indicador para a recons tuição do nível do mar.

Susana Costas Inves gadores do Centro de Inves gação
Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve
acabam de publicar um ar go na conceituada revista

[1]Scien fic Reports da Nature, in tulado “Coastal bar-
rier stra graphy for Holocene high-resolu on sea-level
reconstruc on”. Este trabalho de inves gação, que
consis u na recons tuição do nível do mar, u lizando de-
pósitos de praia e duna, contribuirá para o conhecimento
da sua variabilidade nos úl mos 7 mil anos, no sudoeste
da Europa.

Através da análise da estrutura interna de uma bar-
reira de areia costeira (Península de Troia), u lizando
métodos geo sicos, foi possível re rar imagens da or-
ganização interna das camadas de sedimento que essas
barreiras formam. As imagens mostram a variabilidade
morfológica preservada na barreira de areia ao longo do
tempo.

Após esta análise foi possível constatar que a taxa
de subida do nível do mar foi rela vamente constante
desde há 6500 anos até ao século XX, o que contraria a
teoria de outros autores.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Segundo o grupo de inves gadores, coordenado por
[3]Susana Costas “observou-se que a taxa de subida
do nível do mar observada, 0.31mm/ano, desde há
aproximadamente 6.500 anos foi rela vamente con-
stante até aos úl mos anos do seculo XX, quando, de
acordo com outros autores, subiu de aproximadamente
1.69mm/ano”. Os inves gadores constataram, assim,
que “esta diferença na subida do nível do mar de aproxi-
madamente 1.38mm/ano pode estar relacionada com o
aquecimento global recente”.

A curva do nível do mar que o grupo do CIMA e da
East Carolina University elaboraram cons tui um avanço
cien fico significa vo dada a sua elevada resolução na
compreensão das mudanças do nível do mar para o
período referido e possibilitará a melhoria do presente
modelo isostá co. Contribuirá também, para a elabo-
ração de futuros trabalhos de arqueologia ou evolução
paleoambiental das zonas costeiras.
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Gabinete de Comunicação – Universidade do Algarve

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Arrancou a construção do Parque Verde de Torre de
Moncorvo (2016-12-12 10:00)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo iniciou a
construção, da 1ª fase, do Parque Verde. Situado na
Quinta da Judite tem uma área de implentação de 2,5
ha, que se concre zará em duas fases.

Na primeira fase, que agora se iniciou, está prevista a
criação de anfiteatros, campo de amendoeiras, clareira
do vale poente, clareiras mul funções, clareira varandim,
corredor dos pinheiros, esplanada dos chás, jardim
das flores do monte, olival, percursos/circuitos e zonas
complementares, prados altos, trilho da mata e varandim
do vale.

Pretende-se criar um parque de cariz naturalizado e
integrado na unidade de paisagem da Terra Quente
Transmontana, implementar uma rede de percursos
pedonais com graus de dificuldade diferentes, incremen-
tar a qualidade de vida da população com a criação de
espaços verdes e aumentar a biodiversidade do local.

O projeto contempla um inves mento de 312.284,07€,
compar cipado em 265.146,86€ pelo Fundo do Baixo
Sabor.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1274

https://webmail.cienciaviva.pt/owa/redir.aspx?C=crcYE9ZtBkKCwUtSjrvSiVz4Pdh3J9QIVEMM6G54r7bVRo0xRpjYgEukb6nAzqUZTC5TswlDj_c.&URL=http%3a%2f%2fwww.nature.com%2farticles%2fsrep38726
https://webmail.cienciaviva.pt/owa/redir.aspx?C=crcYE9ZtBkKCwUtSjrvSiVz4Pdh3J9QIVEMM6G54r7bVRo0xRpjYgEukb6nAzqUZTC5TswlDj_c.&URL=http%3a%2f%2fwww.nature.com%2farticles%2fsrep38726
https://webmail.cienciaviva.pt/owa/redir.aspx?C=crcYE9ZtBkKCwUtSjrvSiVz4Pdh3J9QIVEMM6G54r7bVRo0xRpjYgEukb6nAzqUZTC5TswlDj_c.&URL=http%3a%2f%2fwww.nature.com%2farticles%2fsrep38726
https://webmail.cienciaviva.pt/owa/redir.aspx?C=crcYE9ZtBkKCwUtSjrvSiVz4Pdh3J9QIVEMM6G54r7bVRo0xRpjYgEukb6nAzqUZTC5TswlDj_c.&URL=http%3a%2f%2fwww.nature.com%2farticles%2fsrep38726
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://webmail.cienciaviva.pt/owa/redir.aspx?C=crcYE9ZtBkKCwUtSjrvSiVz4Pdh3J9QIVEMM6G54r7bVRo0xRpjYgEukb6nAzqUZTC5TswlDj_c.&URL=http%3a%2f%2fwww.susanacostas.com%2f
https://webmail.cienciaviva.pt/owa/redir.aspx?C=crcYE9ZtBkKCwUtSjrvSiVz4Pdh3J9QIVEMM6G54r7bVRo0xRpjYgEukb6nAzqUZTC5TswlDj_c.&URL=http%3a%2f%2fwww.susanacostas.com%2f
https://webmail.cienciaviva.pt/owa/redir.aspx?C=crcYE9ZtBkKCwUtSjrvSiVz4Pdh3J9QIVEMM6G54r7bVRo0xRpjYgEukb6nAzqUZTC5TswlDj_c.&URL=http%3a%2f%2fwww.susanacostas.com%2f
https://webmail.cienciaviva.pt/owa/redir.aspx?C=crcYE9ZtBkKCwUtSjrvSiVz4Pdh3J9QIVEMM6G54r7bVRo0xRpjYgEukb6nAzqUZTC5TswlDj_c.&URL=http%3a%2f%2fwww.susanacostas.com%2f


Infarmed financia inves gação da UC na área da Di-
abetes (2016-12-12 10:15)

Dois projetos de inves gação da Universidade de
Coimbra (UC), na área da Diabetes, foram dis nguidos
pelo Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde - com o “Fundo para a Inves gação
em Saúde”.

Sónia G. Pereira O projeto “Iden ficação de novos
biomarcadores precoces das complicações da diabetes:
do metabolismo à imagiologia mul modal de sistemas”
é liderado por Miguel Castelo-Branco, docente da Fac-
uldade de Medicina (FMUC) e Diretor do Ins tuto de
Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde da UC (ICNAS), e
obteve 130 mil euros de financiamento.

Esta inves gação «visa essencialmente o uso de tec-
nologias sofis cadas (neurofisiologia, imagiologia
metabólica, estrutural e funcional de vários órgãos)
para diagnos car as complicações da diabetes da forma
mais precoce possível. É um projeto de descoberta de
biomarcadores para medicina preven va», explica o
docente.

Já o projeto “Microbioma de feridas diabé cas: di-
agnós co precoce, prognós co e terapia”, do Centro de
Neurociências e Biologia Celular da UC (CNC), conquistou
100 mil euros para encontrar uma solução para a ferida
crónica do pé diabé co, que afeta mundialmente cerca
de
70 milhões de pessoas e que pode levar a amputações.
O projeto, coordenado por Sónia Gonçalves Pereira,
do grupo “Micobacteriologia Molecular e Microbioma”
liderado por Nuno Empadinhas, resulta da colaboração
com o grupo “Obesidade, Diabetes e Complicações”
dirigido por Eugénia Carvalho, cuja inves gação prévia
abriu caminho à abordagem inovadora agora proposta
para as feridas diabé cas crónicas.
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Carlos Castelo-Branco A inves gação, que tem a par ci-
pação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(CHUC), pretende caraterizar os microrganismos (mi-
crobiota) da pele e de feridas diabé cas, e iden ficar
combinações microbianas indica vas da evolução das
mesmas (prognós co) para diagnós co precoce.

Sónia Gonçalves Pereira sublinha que «atualmente
desconhecem-se as razões pelas quais algumas feridas di-
abé cas cicatrizam e outras se tornam crónicas, embora
estudos recentes apontem para desequilíbrios na com-
posição da microbiota da pele como fator determinante».

O Fundo para a Inves gação em Saúde, de acordo
com o Infarmed, financia a vidades e projetos de inves-

gação «dirigidos para a proteção, promoção e melhoria
da saúde das pessoas, nomeadamente nas áreas de
inves gação clínica, inves gação básica e translacional,
com potencial interesse clínico ou em terapêu ca e
inves gação em saúde pública e serviços de saúde».
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Democracia à Americana (2016-12-12 11:59)

|Hélio Bernardo Lopes| Vão passados muitos anos
sobre a queda do muro de Berlim, na sequência da
intervenção desse polí co notabilíssimo – treta, claro
– que foi Gorbachev. E tanto assim que, à semelhança
de Obama, de pronto lhe foi atribuído o Nobel da Paz,
galardão universalmente reconhecido e fruto de uma
independência decisória dos interesses estratégicos
ocidentais...

E se com Obama nos vimos colocados à beira de
uma nova guerra mundial, com Gorbachev pudemos
testar o comunismo de rosto humano, logo tão apoiado
entre nós, entre tantos outros, por Zita Seabra. Eu
mesmo pude testemunhar esta realidade com a palestra
que proferiu na Sociedade de Língua Portuguesa, na
companhia de um conhecido comum. De resto, foi
interessan ssimo poder ali ver a Direita de Abril e os
católicos progressistas a glorificarem a garan damente
falida palestra.

Por essa altura – uns meses antes ou depois –, ve
a oportunidade de estar com Nuno Abecasis numa
reunião de democratas-cristãos – talvez uns dez –, tendo-
lhe escutado, a dado passo, estas palavras: isto agora
é uma cha ce, porque o Ocidente precisa de ter um
inimigo. A verdade, porém, é que esse inimigo sempre
exis u, porque por igual existe desde sempre a guerra re

ligiosa no mundo e porque os grandes interesses
ocidentais sempre acabariam por criá-lo.

Terminada a União Sovié ca e posto um quase-fim
no comunismo mundial, a Rússia aderiu ao que então se
designava por economia de mercado, de modo a evitar o
vocábulo liberalismo, ou neoliberalismo. E a verdade é
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que muito bom tolo polí co da nova vaga desse tempo
embarcou nesta do mercado mais facilmente que o custo
de tomar um copo de água. O resultado já o conhecemos
hoje à saciedade, sendo as consequências mais notórias
o fim da soberania dos Estados e o da u lidade da
democracia. Esta é hoje um verdadeiro estorvo.

Ora, o que se vem passando nos Estados Unidos
desde que Donald Trump venceu a recente eleição para
o Presidente da República é bem a demonstração ampla
desta realidade. Embora – há que dizê-lo – a democracia
norte-americana seja, desde há muito, uma pleníssima
men ra e uma demonstração de como a dita democracia
é coisa para milionários. De tudo se vem deitando mão
para pôr em causa a vitória de Trump, aparentemente
um risco para os grandes interesses criados no mundo
pela nomenklatura neoliberal.

Estes interesses mundiais ligaram-se, de um modo
profundo, à guerra mundial permanente de natureza reli-
giosa, realidade com muitos séculos, apenas aguardando
a adequada oportunidade para se poder manifestar.
Sendo evidente que o novo modelo neoliberal global
sempre criaria uma vas dão de pobreza e miséria, impor-
se-ia deitar mão de um suporte religioso, de molde a dar
a quem sofre uma esperança aparente. Simplesmente,
surgiu a omnipresença de um histórico problema: qual a
estrutura religiosa a u lizar? Católica Romana? Católica
Ortodoxa? Anglicana? Islâmica? Judaica? Luterana?
Uma outra? Qual, portanto?

Acontece que a eleição de Donald Trump, a uma
primeira vista – não esquecer nunca que um general não
faz um exército –, parece poder deitar por terra esta veloz
corrida para a guerra global, de há muito desenvolvida
por Barack Obama e Hillary Clinton – foi Secretária de
Estado, tendo posto em funcionamento, com Obama, o
Estado Islâmico. De molde que se instalou o pânico no
seio da nomenklatura neoliberal mundial. Sobretudo nos
Estados Unidos, sob cujo comando realmente atuam os
fracos líderes europeus de hoje.

A chegada de Donald Trump à Casa Branca faz pen-
sar que o caminho para a guerra contra a Rússia possa ter
um fim. Ou uma paragem prolongada. De modo que a
nomenklatura norte-americana vem vivendo em pânico,
deitando mão da insinuação, da men ra, da difamação e
da propaganda. Depois de se ter tentado comprometer
Vladimir Pu n com o homicídio de Litvinenko – terá sido
a secreta britânica – e com o derrube do avião malaio

– foi Kiev quem operou o derrube, como facilmente se
terá sempre percebido –, e após se ter conhecido que
a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos
espiava tudo e todos – terão do uma sorte grande os
que puderam acompanhar um muito recente documen-
tário da RTP 1, ao redor do que se passou com Edward
Snowden –, ao mesmo tempo que o Comité Olímpico
Internacional se prepara para expulsar a Rússia da sua
estrutura, chegou agora o momento de tentar envolver a
famigerada CIA na eleição de Donald Trump.

Acontece, porém, que a CIA é hoje uma estrutura
sem credibilidade, para o que basta recordar o cabalís-
simo falhanço no 11 de Setembro, ou o da garan a da
existência de armas de destruição maciça no Iraque,
e que conduziu a nada, para lá de milhão e meio de
mortos. Nem o que uma agência de serviços secretos
diz é coisa para se ter em conta ao nível da Jus ça e da
opinião pública, dado que lida com dados insusce veis
de conhecimento e de contraditório. Como Jorge Silva
Carvalho expôs na sua entrevista recente à SÁBADO, mais
de noventa por cento da ação destas estruturas é ilegal,
o que é naturalíssimo. E nunca seria di cil acreditar na
quase cabal inu lidade de tais estruturas e nos seus mil e
um falhanços. Basta recordar, por exemplo, os sucessivos
falhanços no homicídio de Fidel Castro. Entre mil e um
outros casos.

Ora, ao Presidente Donald Trump impõem-se, no fu-
turo próximo, algumas medidas de fundo. Em primeiro
lugar, operar a nomeação de um novo líder para a CIA,
procedendo como fez Jimmy Carter, nomeando Stans-
field Turner, que pôs na rua mais de duzentos elementos
daquela famigerada agência. De resto, o anterior diretor
acabou mesmo por ser condenado em tribunal, após ter
men do no Congresso. Uma men ra entre milhares.

E, em segundo lugar, impõe-se a Donald Trump mandar
o seu Procurador-Geral nomear um procurador especial
para analisar o caso dos e-mails de Hillary Clinton. E
também mandar operar uma análise profunda às fontes
de financiamento da Fundação Clinton. É quase certo
que se virão a encontrar resultados espetaculares nestes
domínios. Infelizmente, não é possível dar a conhecer
ao mundo o grau de ação polí ca e militar ordenada
por Barack Obama, e que tanta tragédia tem criado em
partes diversas do mundo. Tal como pude já escrever
por vezes diversas, um general não faz um exército. Uma
das mais graves tragédias criadas por Barack Obama foi
o cerco à Rússia, o fomento das ditas primaveras árabes,

1277



bem como toda a ação ao redor do desporto russo.

Inques onavelmente, Donald Trump tem aquele
modo de ser pouco cínico e muito direto. Caraterís cas
muito picas dos democratas norte-americanos. Mas
não se tem poupado a esclarecer o que está em jogo,
seja diretamente, seja através de elementos da sua
equipa polí ca. E têm toda a razão quando classificam
de desastroso o nível de desinformação nas decisões
dos representantes internacionais sobre a Ucrânia e a
Crimeia. Um dos exemplos mais claros de no cias falsas.

Recentemente, um possível candidato ao cargo do
Secretário de Estado, que é congressista republicano pela
Califórnia – Dana Rohrabacher –, salientou em entrevista,
com grande ênfase, que a Rússia nada tem que ver com
a União Sovié ca, apesar de muitos quererem tratá-la
como se ainda o fosse, assim criando uma nova Guerra
Fria. No fundo, o que estava implícito nas tais consid-
erações de Nuno Abecasis. E logo completou para com
a entrevistadora moldava – refugiada e trauma zada:
tratar a Rússia como se fosse a União Sovié ca, como
você está a fazer, levaria a um conflito ainda maior!
Ou seja: afinal, quem é que tem pouco senso polí co,
Obama ou Trump?

Uma coisa já o leitor interessado e atento pode hoje con-
hecer e à saciedade: a dita democracia norte-americana
é uma cabalíssima men ra, onde vale tudo o que convier
à manutenção dos interesses da sua tal nomenklatura
neoliberal mundial e sem valor pátrio. Hoje, nos Estados
Unidos, o patrio smo mede-se por via da carne para can-
hão, com notáveis exceções, em geral ligadas às carreiras
militares oriundas das grandes academias castrenses. O
resto tem uma só designação: pilim a qualquer preço.
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Já nem sei se é assédio, se é só burrice
(2016-12-12 12:00)

|Tânia Rei| Então, há mesmo (de verdade!) gente que
acha que meter conversa nas redes sociais, numa de
fishing, é fixe? Que “não tem nada de mal”? Que “é
algo banal”?

Há?

Obviamente, daqui para a frente vão ler uma ver-
são feminina do universo da internet. Deduzo que tudo
do que vos vou falar agora aconteça aos homens, mas
não tenho opinião sobre isso.

Há fenómenos estranhos, e crescentes, que hones-
tamente eu não entendo. Segundo tenho visto, há já
mulheres a escreverem nas redes sociais, es lo aquelas
mensagens que colamos na caixa do correio que dizem
“publicidade aqui não”, no caso sobre o facto de o sexo
oposto ter que aprender a manter-se num nível… normal
(até porque a estratégia de marke ng e comunicação
destes pos é nula), e parar de as assediar. Assediar não
é de homem. E o maior problema é que o simples facto
de se exis r parecer ser o mote ideal para este po de
assédio electrónico.

Sejamos realistas – não é por escreverem o que quer
que seja que quem é idiota vai deixar de o ser. Ninguém
vai ler a vossa publicação e pensar “caramba, olha que
parvo que eu sou, a pensar que as miúdas gostam é de
ser abordadas à bruta, mesmo sem me conhecerem!”.
Não, não vai acontecer. No máximo, vão enviar-vos uma
mensagem a dizer que concordam, palavra por palavra,
com aquilo que vocês disseram, e depois convidam-vos
para tomar um café.

Isto é transversal: uma ligação numa rede social,
um mo vo para tentar iniciar conversas tão sem nexo
como “Oi linda”, “Olá, tudo bem?”, “Não és a não-sei-
quantas que faz não-sei-o-quê?”. Não tenho esperança
que colocar isto por escrito mude o que quer que seja,
mas, a sério (tom exasperado) conseguem perceber o
quão ridículo isto é? Estão a imaginar a cara da miúda
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do outro lado? Ela vai comprimir os lábios, semicerrar
os olhos (sim, uma cara de reprovação e tédio), e vão
fazer o que estas mensagens merecem. Vão ler e nunca
vão responder (mesmo que venham 20 mil vezes com a
mesma ladainha. Vamos reforçar a imagem mental disto.
Estão a ter um vislumbre agora? É ridículo, e humilhante,
até, uma janelinha de conversação com um monólogo.

“Devemos ser mais cria vos?”, perguntam agora os
homens. Cruzes! Não! Um homem que é idiota ao ponto
de achar que o torna macho e sexy invadir a privacidade
de uma mulher assim, porque ela nem se vai importar
(é o que passa na mente de um idiota), é idiota ao
ponto de ter ideias mais idiotas ainda. E então passam
para um patamar supremo. Uma vez (e isto é verdade)
enviaram-me uma fotografia de um pénis. Sem nenhum
“olá”, nem “oi” costumeiro. Lá que foi diferente, foi. Não.
Obviamente não ficámos amigos.

Também adoro o “gosto muito do teu trabalho” (penso
eu que a referirem-se às minhas crónicas. Por isso hoje
vou perder leitores). Só que depois nem o conhecem, e lá
no fundo devem achar que escrevo para atrair um bando
de tarados da brigada do “oi”, quando em boa verdade a
única coisa que faço é usar do meu cérebro, ao contrário
dele, que se limita a navegar na internet, e escrever “oi”
em chats, indiscriminadamente.

A terminar este texto, convido os homens a fazerem
um exercício rápido. Fechem os olhos, e imaginem as
situações descritas. É esta a vossa ideia do que é ser um
homem? Abordar mulheres que não conhecem de lado
nenhum com o intuito de tentarem a sorte com elas?

Se vocês, homens, chegaram até aqui na leitura, re-
sponderam “sim” às questões aqui em cima e con nuam
a achar-se os maiores e super-engatatões, desculpem,
realmente no vosso caso não é assédio, de facto. É
burrice. E, lembrem-se: não estão a ser melhores do que
aqueles a quem apontam o dedo sobre esta matéria.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Douro vai ter monitorização das embarcações em
tempo real (2016-12-12 12:01)

As embarcações que naveguem no Douro a par r de
2017 vão ser passar a ser geridas e acompanhadas em
tempo real graças ao RIS – River Informa on Services.

Rio Douro vai ter monitorização das embarcações em
tempo real Estes serviços serão prestados com base num
conjunto de sistemas de gestão de tráfego e de apoio
à navegação, que se encontram em fase de testes e de
formação interna e que vão colocar o Douro ao nível das
melhores vias fluviais da Europa.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Desta forma, vai ser possível conhecer em tempo real o
uso da via como um todo e das embarcações individual-
mente, melhorando assim a segurança na navegação e
auxiliando de forma eficaz a tomada de decisões.

Para além disso, um RIS aumenta a compe vidade
da via, uma vez que o miza a gestão dos recursos da
cadeia de transporte fluvial, através do intercâmbio de
informação entre embarcações, eclusas, terminais e
portos. Permite ainda o mizar o uso da infraestrutura
através da obtenção de uma visão de médio e longo prazo
da via, essencial para o planeamento das operações dos
u lizadores do Douro.

Os serviços RIS estarão acessíveis aos u lizadores
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de uma forma muito interac va e agil, assentando
essencialmente em plataformas eletrónicas modernas e
móveis: JUP2 e RIS Douro / Portal.

Para além de contribuir para a segurança da naveg-
ação e de promover a compe vidade da via, os serviços
RIS têm ainda como objec vos proteger o meio ambiente
e apoiar as autoridades em situação de calamidade,
mantendo um registo permanente da situação da via,
dos recursos disponíveis, da sua localização e facilitando
a sua a vação e conjugação em caso de emergência.

Ana Caridade ([2]pressmedia – press agency )

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Tribunal de Alfândega da Fé com obras de requalifi-
cação (2016-12-12 13:38)

O anterior Governo do PSD/CDS, fechou 20 Tribunais
em todo o país e embora es vesse previsto também
o encerramento do Tribunal de Alfândega da Fé, a
Autarquia, fruto de várias reuniões com o Ministério da
Jus ça, conseguiu evitar esse encerramento, tendo este
Tribunal sido transformado em Secção de Proximidade,
como muitos outros no distrito e no país.

"Tal decisão embora vesse evitado um mal maior, o
do encerramento, prejudicou as populações do nosso
concelho, que passaram a ter de se deslocar em vários
processos judiciais ao tribunal de Macedo ou mesmo de
Bragança", refere fonte da autarquia.
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O atual Governo reabriu já os 20 Tribunais encerrados
e no caso da Secção de Proximidade de Alfãndega " ela
será transformada em Juízo de Alfândega da Fé (Juízo
de Proximidade) e irão ser pra cados obrigatoriamente
atos judiciais e os julgamentos cuja competência seja dos
tribunais singulares em matéria criminal (até este mo-
mento só seriam feitas aqui as audiências de julgamento
se o juiz assim o determinasse pois não era obrigatório).
Estes julgamentos correspondem a mais de 80 % dos
processos-crime".

Também serão realizadas audições de testemunhas
e outros intervenientes no contexto de julgamentos
cíveis, evitando as deslocações das pessoas.

Está a terminar o procedimento das obras para a re-
qualificação do Tribunal de Alfândega da Fé, estando
previsto o início das obras no primeiro trimestre do
próximo ano.

Estas transformações legais, bem como a melhoria
do espaço sico, permi rão uma melhor administração
da jus ça, evitando a deslocação das pessoas envolvidas
nos processos, melhorando deste modo o acesso à
jus ça.
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Monumentos do Norte de Portugal já possuem guia
de promoção turís ca (2016-12-13 12:01)

"Monumentos Norte de Portugal” é o mais recente
trabalho de promoção turís ca que a En dade de
Turismo Porto e Norte de Portugal (TPNP) apresenta
hoje 13 dezembro, às 15h30, em Cabeceiras de Basto,
na Casa do Tempo.

Castelo de Ansiães É mais uma proposta para dar a
conhecer o território através dos seus aspetos diferen-
ciadores. Desta vez, uma sugestão de visita através dos
Monumentos do Norte, desenvolvida em parceria com a
Direção Regional da Cultura do Norte, no que respeita à
organização, seleção e estruturação de conteúdos.
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Ser monumento nacional e ter asseguradas as condições
necessárias à visitação pública foram os critérios básicos
para integrar esta brochura. São 128 monumentos a
descobrir em 74 municípios do Porto e Norte de Portugal.

"Pretende-se, com este guia, dar maior visibilidade
aos monumentos classificados mais representa vos do
nosso território, potenciar a visita ao longo de todo o

ano, promovendo a dinamização e a coesão económica
e cultural. A primeira edição foi lançada em 2012, com
41 municípios e 60 monumentos. Esta versão atualizada
contempla um maior número de municípios, maior
abrangência territorial e mais do que duplica o número
de monumentos, o que revela a importância que os
nossos parceiros no território atribuíram a este modo
de promoção do des no ao dotarem os monumentos
das condições para cumprimentos dos critérios base
que permi u inclui-los”, adianta o presidente da TPNP,
Melchior Moreira.

Para o Diretor Regional de Cultura do Norte, An-
tónio Ponte, a edição desta brochura cons tui "mais
um excelente instrumento de promoção dos monu-
mentos a Norte”, sendo esta en dade responsável
pela gestão direta de largas dezenas de monumentos,
entre mosteiros, castelos, igrejas ou sí os arqueológicos.

Herdeira da gestão de um legado patrimonial e ima-
terial inigualável, a DRCN tem sabido estabelecer
parcerias e aproveitar sinergias resultantes da ar culação
com o poder local e a sociedade civil, estratégia que re-
sultou, nomeadamente, "na requalificação, reconversão
e valorização de um importante espólio patrimonial, mas
igualmente num acréscimo significa vo do número de
visitantes ao longo dos úl mos anos”, sublinha. "A oferta
é vasta e a economia da cultura tem vindo a afirmar-se
a Norte, território geográfico com caracterís cas únicas
e onde, por exemplo, existem quatro locais classifica-
dos como Património Mundial pela UNESCO: o Centro
Histórico do Porto, o Centro Histórico de Guimarães, o
Alto Douro Vinhateiro e o Sí o de Arte Rupestre Pré-
Histórica do Vale do Côa”, sustenta o Diretor Regional de
Cultura do Norte.
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Vestuário é o presente de Natal mais desejado pe-
los portugueses (2016-12-13 14:07)

Um quarto dos portugueses revela que gostaria de re-
ceber vestuário este Natal. O Observador Cetelem, que
analisou o consumo em Portugal e ques onou os con-
sumidores sobre quais as prendas que mais gostariam
de receber, revela ainda que os perfumes/relógios,
categoria que se encontrava no topo da lista em 2015,
passa agora para segundo lugar (23 %).

Vestuário é o presente de Natal mais desejado pelos
portugueses Além de vestuário e de perfumes/relógios,
os portugueses esperam encontrar no sapa nho ar gos
de lazer/viagens (19 %), telemóveis/smartphones (15
%), produtos culturais (11 %) e vouchers de oferta (6 %).
A lista de presentes desejados neste Natal estende-se
depois aos tablets (4 %), à eletrónica de consumo (3
%), ao equipamento informá co (3 %), ao equipamento
despor vo (2 %), aos eletrodomés cos (2 %), aos brin-
quedos (2 %), ao mobiliário (1 %), aos cabazes (1 %) e aos
ar gos de bricolagem/jardinagem (1 %).
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O estudo revela ainda que, enquanto as mulheres
colocam no topo da lista o vestuário (31 %), os reló-
gios/perfumes (24 %) e os ar gos de lazer/viagens (17
%), os homens optam em primeiro lugar pelos per-
fumes/relógios (21 %), só depois surgindo as categorias

de lazer/viagens (20 %) e vestuário (19 %). O desejo de
receber prendas destas três categorias é par lhado por
todas as faixas etárias, à exceção dos jovens entre os 18 e
s 24 anos que, após o vestuário (36 %), preferem receber
telemóveis/smartphones (35 %).

Geograficamente também existem diferenças entre
as principais regiões do país, com o norte a preferir
maioritariamente receber perfumes/relógios (27 %), o
centro a favorecer produtos da categoria de lazer/viagens
(19 %) e o sul a inclinar-se sobretudo para o vestuário (28
%).

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a
Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por tele-
fone, a indivíduos de Portugal con nental, de ambos os
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65
anos, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2016. O erro
máximo é de +4.0 para um intervalo de confiança de 95
%.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Sabia que os navios naufragados também se adop-
tam? (2016-12-13 14:17)

O Ins tuto de História Contemporânea da Universidade
Nova de Lisboa adoptou o caça-minas Roberto Ivens.

Foto de radar - Estado actual do destroço Roberto Ivens
O destroço do caça-minas Roberto Ivens foi incluído na
lista dos destroços do programa “[1]Adopt a Wreck ” da
organização britânica [2]Nau cal Archaeology Society,
sendo o Ins tuto de História Contemporânea (IHC) da
Universidade Nova de Lisboa a en dade adoptante.

Esta inicia va surge como resultado da inves gação
de [3]Paulo Costa , estudante de mestrado e inves gador
no IHC na área da arqueologia náu ca e subaquá ca con-
temporâneas, e responsável pela equipa que descobriu a
localização do navio naufragado.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[4]Consulte a tabela de preços

O caça-minas Roberto Ivens afundou-se na barra do rio
Tejo a 26 de Julho de 1917, em resultado da colisão

com uma mina submarina colocada pelo submarino
imperial alemão UC54. A descoberta da sua localização,
quase cem anos depois e numa posição dis nta daquela
onde as fontes oficiais apontavam a perda do navio
(foi encontrado a Sul do farol do Bugio), trouxe uma
nova luz sobre a real dimensão da ameaça submarina
em águas territoriais portuguesas durante a I Grande
Guerra. O estudo das circunstâncias do seu afundamento
insere-se nos trabalhos desenvolvidos pelo IHC sobre o
envolvimento português na I Grande Guerra.

O programa “[5]Adopt a Wreck ” tem como objec-
vo envolver a comunidade civil na inventariação,

protecção, estudo e divulgação de destroços com valor
patrimonial. Assim sendo, a Nau cal Archaeology Society
incen va a “adopção” dos destroços por associações,
clubes, ins tuições estatais e académicas, ou até mesmo
indivíduos, que assumem a função de desenvolver
inves gação e monitorizar a conservação dos destroços.

Ins tuto de História Contemporânea

Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Exposição de Presépios ao Ar Livre no Centro
Histórico de Torre de Moncorvo (2016-12-13 14:26)

Durante a quadra natalícia, uma das imagens de marca
em Torre de Moncorvo são os presépios ao ar livre,
colocados no centro histórico e área urbana da vila.
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Exposição de Presépios ao Ar Livre no Centro Histórico de
Torre de Moncorvo Este ano, a inauguração da exposição
tem lugar no dia 11 de Dezembro, pelas 14h30, na Praça
Francisco Meireles.
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Os presépios são elaborados pelas Juntas de Freguesia
do concelho, estando muitos deles relacionados com as
tradições de cada freguesia.

Os visitantes podem apreciar a exposição até dia 11
de Janeiro de 2017.

A inicia va é da Câmara Municipal de Torre de Mon-
corvo e conta com o apoio das Juntas de Freguesia do
concelho.

Luciana Raimundo
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Gigalata (2016-12-13 17:13)

|Hélio Bernardo Lopes| Foi no meio de sucessivas
gargalhadas – por acaso, de espanto! – que ontem
ouvi Luís Marques Mendes – voltei a ouvir e a reouvir,
mal o meu neto chegou da vitória do Glorioso sobre o
Spórem, como ele diz por brincadeira – falar sobre os
resultados surgidos no recente Relatório PIZA, onde os
estudantes portugueses de quinze anos surgiram muito
bem colocados.

Duvido que algum dos restantes comentadores que
hoje enchem os nossos televisores fosse capaz de falar
deste tema do modo aparentemente ingénuo como
o fez o an go líder do PSD, agora tão crí co do atual,
supostamente para o ajudar... Uma autên ca gigalata.

Espanto meu, eis que Luís Marques Mendes nos
surgiu com esta: veja como todos andávamos enganados,
sempre a acreditar e a dizer que os nossos estudantes e
o nosso Sistema Educa va eram fracos, mas agora com
os excelentes resultados que se puderam conhecer!

Bom, para lá do erro da apreciação de Luís, a ver-
dade é que mesmo antes deste relatório nós já sabíamos
que o que se dizia não correspondia à realidade. Bastaria
estar atento à fantás ca vaga de emigrantes licenciados,
mestres ou doutores que se viram forçados a deixar
Portugal, na sequência da desastrosa polí ca do ante-
rior Governo de Passos Coelho e Portas. Esses nossos
detentores de graus universitários portugueses eram
acolhidos em todo o lado, mormente nos países mais
desenvolvidos. E já não falo aqui de cultura geral, porque
se esta variável também entrasse no estudo, bom, o
nosso lugar ficaria ainda mais acima.

Quem tem filhos ou netos na escola e disponha de
uma capacidade boa e independente de apreciar o saber
os estudantes de hoje, facilmente percebe que tudo
é atualmente muito superior ao que era ensinado no
tempo da II República. Um abismo. O problema, como
sempre se poderia ter percebido, era outro...

A Direita portuguesa – PSD e CDS/PP – nunca viu
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com bons olhos o alargamento da escolaridade obri-
gatória. Mas passou a usar o falso argumento da má
qualidade do ensino como arma para pôr em causa os
Governos liderados pelo PS. Até a paixão de António
Guterres pela Educação foi usada como fator de gozação
contra o próprio e o seu Governo. Ouviam-se os nossos
comentadores de serviço nas televisões, e lá vinha o
choradinho da má qualidade do ensino nos Governos do
PS, supostamente por culpa dos polí cos deste par do.
Simplesmente, qualquer um que fosse independente
percebia que se tratava de men ras argumenta vas.
Veja-se, por exemplo, o que está já a dar-se com o Novo
Acordo Ortográfico.

O que este relatório também mostrou foi o caráter
provinciano dos nossos polí cos, coisa tão arredia, por
exemplo, em Salazar e Marcelo. Bastou que um relatório
estrangeiro viesse dizer a verdade – o contrário do
sempre apregoado pela Direita –, e tudo passou logo a
ser diferente. Atualmente, se vem de fora, é bom.

Hoje, a um ritmo que é o determinado pelos no -
ciários televisivos, nós temos um autên co isomorfismo
do que se dizia da qualidade do ensino em Portugal e do
saber dos nossos estudantes, e que são os choradinhos
sobre a Síria, Aleppo em par cular. O resto, como os
genocídios pra cados pela Arábia Saudita num ou dois lu-
gares, ou os bombardeamentos em Mossul pelos Estados
Unidos e seus ditos aliados, ou as mil e uma manobras
batoteiras des nadas a pôr em causa a vitória de Donald
Trump, nunca são referidos. E o diferendo entre Israel
e a Pales na, já do início das próprias Nações Unidas,
nunca é referido. Nem Guterres se lhe refere. Tudo se
fica por Aleppo e por imagens com valor de verdade
mais que duvidoso. Uma realidade que mostra a muito
má qualidade do nosso jornalismo, incondicionalmente
dependente dos interesses geostratégicos dos Estados
Unidos. Verdadeira caixa de ressonância.

Mas, enfim, sempre foi um excelente momento de
graça o propiciado ontem por Luís Marques Mendes:
ele nuca nha imaginado!... E como terão reagido os
telespectadores portugueses: acreditaram naquilo, ou
não?

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
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Douro é Património da Humanidade há 15 anos
(2016-12-13 17:14)

Foi há 15 anos que a região vinhateira do Douro ganhou
a classificação de Património da Humanidade, enquanto
paisagem Cultural, Evolu va e Viva. Depois de passada
uma década e meia, a "marca da qualidade" correu o
mundo e hoje a região é um importante des no turís co
do nosso país.

Foi a 14 de dezembro de 2001 que a mais an ga região
demarcada do mundo entrou na lista da UNESCO e desde
então muitas alterações surgiram neste território.

Para João Rebelo, professor do departamento de
economia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), a elevação do Douro a Património
Mundial da UNESCO “ trouxe claros bene cios sociais e
económicos, como no turismo e vi cultura, mas também
teve custos a nível da restrição do uso do bem”, defendeu
o professor universitário, citado pela Lusa. "O Douro está
muito melhor", concluiu este docente.
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Segundo o presidente da Câmara Municipal de Vila Real,
Rui Santos, em declarações à Agência Lusa, a classifi-
cação “ permi u avançar na transformação do território.
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Ainda não temos tudo o que queríamos, é verdade que
esta classificação também implicou responsabilidades,
nomeadamente na capacidade de mexer no território
em termos urbanís cos, de construção e de cuidado com
o território, mas julgo que é inegável que foi um fator
posi vo”, salientou o autarca.

Já para Ricardo Magalhães, que foi chefe de projeto
da Estrutura de Missão do Douro entre 2007 e 2012 e
é atualmente vice-presidente da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N),
“os principais ganhos foram o reconhecimento externo
da excelência do Alto Douro Vinhateiro e a projeção
internacional alcançada”.

Para comemorar esta data, dia 14 de dezembro Vila
Real acolhe uma sessão evoca va do aniversário, jun-
tando para a celebração a CCDR-N, através da Missão
Douro, o Município de Vila Real, a CIM do Douro e a Liga
dos Amigos do Alto Douro Vinhateiro.

A inicia va decorrerá da parte da manhã nos claus-
tros do edi cio do Governo Civil de Vila Real e contará
com a presença do Ministro do Planeamento e Infraestru-
turas, Pedro Marques, e do Ministro da Cultura, Luís
Filipe Castro Mendes.

“A sessão evoca va terá como obje vo apresentar
um balanço da projeção do Alto Douro Vinhateiro nos
úl mos anos e demonstrar como é que o território tem
sabido preservar e conciliar os valores fundamentais
da região que es veram na origem da candidatura
apresentada à UNESCO”, refere fonte da CCDR-N.

Na parte da tarde realiza-se um debate sobre o tema
“Valores do Douro - Uma paisagem cultural, Evolu va e
Viva”, em cujo painel estarão presentes Alberto Tapada,
Secretário-geral da AETUR, Artur Sá, Professor da Cátedra
UNESCO na UTAD, Belém Lima, Arquiteto e Celeste
Pereira, representante da Greengrape.
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PEV diz que Classificação do Alto Douro Vinhateiro
está marcada por muitas feridas e poucos proveitos
para a população (2016-12-14 08:30)

Assinala-se hoje o 15º aniversário sobre a classificação
do Alto Douro Vinhateiro como Património da Hu-
manidade. O dis n vo da UNESCO foi atribuído no
ano de 2001 e desde essa altura até aos dias de hoje
poucos foram os proveitos que reverteram em prol das
populações locais, considera o Parido Ecologista “Os
verdes” (PEV) num comunicado endereçado às redações
dos meios de comunicação social.

Fotografia aérea "[1]A Terceira Dimensão " Segundo o
PEV esta é “uma classificação que se assume como o
reconhecimento de valor único, ines mável e universal
desta paisagem cultural, resultante de séculos de uma
relação sofrida mas harmoniosa entre o Homem e a
Natureza. Uma classificação que o país deveria respeitar
e acarinhar e tudo fazer para que esta fosse um pilar
importante de um desenvolvimento harmonioso desta
região.”
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Mas para “Os Verdes” não é isso que tem acontecido.
“Em 15 anos passados, esse desígnio não só não tem sido
cumprido, como a classificação tem sido manchada por
sucessivas violações dos compromissos assumidos por
Portugal”, salientam no comunicado.

1286

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


O PEV aponta “a construção da Barragem do Tua e
as Linhas de Muito Alta Tensão que vão rasgar o Alto
Douro Vinhateiro como um dos expoentes máximos
dessas violações”.

Mas as crí cas também recaem nas polí cas de gestão
das redes ferroviárias que nas úl mas décadas os suces-
sivos governos têm levado a efeito. “O encerramento
da linha ferroviária do Douro, entre o Pocinho e Barca
D‘Alva e a destruição dos seus ramais, linha do Tua,
Corgo e Tâmega são ainda exemplos da incapacidade
de aproveitar plenamente esta Classificação em prol do
desenvolvimento regional e do bem-estar de toda a sua
população”, sublinham.

No mesmo comunicado, o PEV considera ainda que
"o pleno aproveitamento da Classificação do Alto Douro
Vinhateiro para o desenvolvimento da região e do país,
tem de passar pelo respeito minucioso dos compromissos
assumidos no quadro da Classificação, nomeadamente
com a implementação de projetos que não sejam agres-
sivos com a paisagem e que não ponham em causa
as caracterís cas que levaram seu reconhecimento
do seu valor, isto é, a ligação à tradição, à vinha e à
vi vinicultura, projetos de desenvolvimento que irradiem
bem-estar para todos, como a rea vação da Linha
do Douro até Barca D´Alva e dos seus Ramais e que
garantam rendimento aos pequenos vi vinicultores,
construtores desta paisagem".
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No dia do 15º aniversário da classificação do
ADV, operadores turís cos fazem apelo público
(2016-12-14 10:12)

No dia em que se assinala o 15º aniversário sobre a
classificação da Alto Douro Vinhateiro (AVD) como

Património da Humanidade, enquanto Paisagem
Cultural Evolu va e Viva, os três operadores marí mo-
turís cos especializados em cruzeiros de um dia no rio
Douro que em agosto passado se viram obrigados a tro-
car o comboio pelo autocarro como meio de transporte
complementar da respe va oferta, vêm fazer um apelo
público pela modernização da Linha do Douro.

Foto: Site [1]Operadora Barcadouro A Barcadouro,
Sociedade de Turismo Fluvial e Terrestre; a Rota Ouro do
Douro e a Tomaz do Douro, Empreendimentos Turís cos,
aproveitam o dia das comemorações deste 15º aniver-
sário para publicamente dizerem que “modernizar e dar
futuro à Linha do Douro é a melhor forma de valorizar o
Património Mundial”.
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Estes três operadores turís cos do ADV que em 19
de agosto se viram obrigados a trocar o comboio pelo
autocarro como meio complementar de transporte,
“por manifesto mau serviço da CP na Linha do Douro,
entendem ser esta a altura própria para lançar um
apelo público em defesa daquele corredor ferroviário
estruturante para a mobilidade das populações e o
engrandecimento da marca turís ca Douro”.

Numa nota de imprensa enviada à comunicação so-
cial no dia em que se comemora a data em que foi
anunciada a classificação, os operadores consideram
que “é tempo de a sociedade civil, o poder polí co de
proximidade e as empresas da região juntarem esforços
para que a integral eletrificação da via até à Régua,
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pelo menos, seja colocada na agenda de prioridades dos
responsáveis polí cos”.

Os operadores defendem que os durienses e trans-
montanos se devem reunir numa plataforma reivindica-

va e “juntar esforços e convergir numa plataforma
cívica, aberta a todos, que se bata pela moderniza-
ção e sustentabilidade da Linha do Douro como uma
causa essencial para o futuro do território e das pessoas”.

“Quase quatro meses depois de termos sido obriga-
dos a deixar de usar o comboio como meio de transporte
complementar da nossa a vidade principal, semanas
de negociações com a CP e variados contactos com a
Infraestruturas de Portugal e o poder polí co, é este o
sen mento que nos anima. Apesar das palavras mais ou
menos bem-intencionadas que temos ouvido e se têm
escutado no espaço público, o que é facto é a eletrificação
do troço entre Caíde e o Marco de Canaveses está com
um ano de atraso rela vamente ao cronograma oficial
e ainda nada se sabe quanto ao projeto a concre zar no
troço entre o Marco e a Régua, que por este andar só
estará concluído para lá do término do Portugal 2020",
salientam.
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Segundo os três operadores turís cos,“o reconhecimento
internacional do património paisagís co duriense e as
marcas posi vas que a decisão da UNESCO deixou no
território e na economia regional são fortes mo vos para
que hoje se volte a fazer jus ça ao Douro. Importa, por
isso, que as prioridades desenhadas para a ferrovia não
contribuam para cavar assimetrias nem para exacerbar
regionalismos sem sen do. Bastará, para tanto, que o
comboio da Linha do Douro volte aos carris do progresso,
a servir as populações e a responder sa sfatoriamente às
dinâmicas económicas que a classificação do Alto Douro
Vinhateiro como Património Mundial tornou possível”.

Para a Barcadouro, Sociedade de Turismo Fluvial e
Terrestre; a Rota Ouro do Douro e a Tomaz do Douro,
Empreendimentos Turís cos, “essa será a melhor forma
de se defenderem e valorizarem os recursos naturais, cul-
turais e ambientais do Douro, contribuindo decisivamente

para a criação de riqueza e de emprego no território, a
recuperação demográfica, o incremento das respostas
sociais de proximidade e a projeção internacional da
marca Douro”.

“Modernizar e dar futuro à Linha do Douro é a mel-
hor forma de, 15 anos depois, preservar e valorizar um
Património Mundial que é de todos e con nua a oferecer
ao Douro e a Portugal um enorme potencial paisagís co,
ambiental e cultural com relevante valor económico”,
sublinham os três agentes económicos do ADV, fazendo
desta forma um apelo público às comunidades inter-
municipais, deputados da Assembleia da República
eleitos pelos distritos da Guarda, Porto, Vila Real e Viseu,
organismos descentralizados da Administração Pública,
ins tuições do Sistema Cien fico e Tecnológico, agentes
culturais, movimento associa vo, empresas e sociedade
civil em geral.
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De Luís para Rio (2016-12-15 09:05)

|Hélio Bernardo Lopes| Volto hoje ao mais recente
comentário de Luís Marques Mendes, embora agora
complementado com a aparição de Rui Rio, dado que
ambas as intervenções merecem um apontamento
crí co, embora muito ligeiro, tal terá sido a evidência
das correspondentes incongruências. Comecemos,
então, por Luís.
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De um modo que só posso tomar como ar ficial – e
teve razão no que disse –, o an go líder do maior par do
da nossa Direita neoliberal – o PSD – veio mostrar a sua
estranheza com o silêncio muito geral dos portugueses
em face dos casos que envolvem portugueses do ambi-
ente do futebol. Bom, fiquei admirado. Até esboçando
um ligeiro sorriso.

A uma primeira vista, Marques Mendes deu a sen-
sação de que se poderia – sobretudo, deveria – ter
esboçado uma outra a tude social. A verdade é que,
para lá de não ter razão, também lhe faltou referir outros
silêncios. Até por parte da nossa grande comunicação
social. Muito em especial, a televisiva.

Tendo razão em absoluto, Luís pareceu esquecer
que o português, de um modo muito geral, não liga
muito à corrupção, até pela omnipresença an ga da
mesma em Portugal. Invariavelmente, sem consequên-
cias. E não é possível que Luís Marques Mendes não
se dê conta desta realidade tão evidente: em quarenta
anos do nosso dito Estado de Direito Democrá co, a
verdade é se conta pelos dedos de uma mão – é exces-
sivo – o número de casos de figuras públicas ligados ao
exercício da soberania a cumprir uma pena de prisão.
E quem diz portugueses desse setor, diz banqueiros,
sacerdotes, altos militares, magistrados, etc.. Portanto,
porquê uma tal admiração? Meras palavras de aparência.

Já com Rui Rio o caso é outro e materializou-se numa obje-
va falta de jeito polí co. Ao defender um novo imposto,

mas conseguido à custa da diminuição de outros, Rui Rio
até conseguiu transmi r a ideia de que um bom jurista
consegue transformar algo não legal em legal. Ele mesmo
o referiu explicitamente, sorrindo ao redor da assistência.

Acontece que se outros impostos diminuíssem, os
cidadãos passariam a defender o Direito à Saúde, à Edu-
cação e à Segurança Social em que circunstâncias? Será
que Rui Rio tomou conhecimento de certo concidadão
nosso que se viu obrigado a deixar o hospital privado onde
se tratava, passando para um outro, do Serviço Nacional
de Saúde, por ter terminado o valor do seguro de saúde
que havia realizado? É verdadeiramente espantoso que
possa ter-se a coragem polí ca de defender uma tal ideia!

O que esta ideia de Rui Rio vem mostrar é simples:
o PSD – de acordo com o que vi, foi sempre assim
– é um par do neoliberal, longe da posição human-
ista consagrada na Cons tuição da República e que

Francisco tanto tem defendido. A posição oficial de
social-democrata ficou a dever-se à necessidade de
não hos lizar a Revolução de Abril e os seus vetores
principais do tempo. Na prá ca, porém, o PSD foi o
que costumo designar por par do sinusoide, dizendo-se
isto ou aquilo nos termos das circunstâncias vividas no
momento. Ora, Rui Rio de há muito nos expôs o seu
pensamento polí co de fundo, mesmo de muito antes de
Pedro Passos Coelho à frente do PSD: operar mudanças
de fundo na Cons tuição da República. Mas pode, no
dias de hoje, alguém do PSD propor um outro caminho?
Claro que não!
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An gos autarcas foram homenageados em Torre de
Moncorvo (2016-12-15 09:17)

No dia em que se comemoraram os 40 anos do Poder Lo-
cal Democrá co, 12 de Dezembro, a Câmara Municipal
de Torre de Moncorvo homenageou os autarcas eleitos
de 1976 a 2016.
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IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/galaautarquica.html
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A cerimónia teve início com as palavras do Presidente
da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, Nuno
Gonçalves, que referiu que “ perder a memória é perder
o futuro, por isso o município de Torre de Moncorvo
homenageia todas as mulheres e homens que durante
quarenta anos prestaram e prestam o seu trabalho, estou
certo da melhor forma que lhes era e é possível, ao
serviço da causa pública em geral e do concelho de Torre
de Moncorvo em par cular.” “Passam hoje, exactamente
quarenta (40) anos das primeiras eleições democrá cas
para eleger os eleitos locais.

Este foi o maior símbolo da democracia saída de
Abril, pois foram estas eleições que permi ram aproxi-
mar o cidadão eleitor do eleito, é verdadeiramente este,
o símbolo escru nador do povo”, salientou o autarca.

Seguiu-se depois a homenagem aos 106 presidentes
de junta de freguesia, 11 Presidentes da Assembleia
Municipal e 7 Presidentes de Câmara, eleitos entre
1976 e 2016. No final, foi inaugurada a exposição “
As Autárquicas de Ontem – 40 anos de Poder Local
Democrá co 1976 – 2016”, cons tuída por painéis
com a história das primeiras eleições democrá cas, os
par dos polí cos, as campanhas autárquicas e os vários
candidatos às eleições, em Torre de Moncorvo.

Luciana Raimundo
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"Os verdes" es veram na Escola Básica e Se-
cundária de Miranda do Douro para dar a conhecer
a Cons tuição aos jovens (2016-12-15 09:33)

OPar do Ecologista "Os verdes" andam a comemorar
os 40 anos da Cons tuição da República Portuguesa e
numa ação pedagógicalevam Cartoons às escolas para
dar a conhecer a Cons tuição aos jovens.

No ano em que se assinala os 40 anos da Cons tuição
da República Portuguesa, Os Verdes prosseguem a cam-
panha e levam Cartoons às escolas para dar a conhecer
a Cons tuição aos jovens. Neste trabalho o par do dá
relevo ao «A» de Ambiente.
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Trata-se de uma campanha que visa dar a conhecer aos
jovens o direito ao Ambiente expresso na Lei Mãe da
Democracia Portuguesa desde a sua 1.ª versão de 1976.

O PEV deverá percorrer várias escolas secundárias do
país, distribuindo uma brochura com Cartoons, dirigida
em par cular aos mais jovens, levando o conhecimento
sobre os direitos e deveres previstos na Cons tuição, na
vertente ambiental, de uma forma lúdica e responsável.

Ontem, o par do levou a campanha de sensibiliza-
ção sobre a Cons tuição da República Portuguesa à
Escola Básica e Secundária de Miranda do Douro.
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Gastronomia transmontana na XIVª Mostra Gas-
tronómica da Escola Superior de Turismo e Tecnolo-
gias do Mar (2016-12-15 09:57)

No passado dia 7 de dezembro realizou-se a XIVª
Mostra Gastronómica, na Can na da Câmara Municipal
de Peniche. Este evento consis u na representação de
pratos picos de onze regiões de norte a sul de Portugal,

sendo uma delas a região dos Trás-os-Montes e Alto
Douro, que foi representada não só pela picidade
vinícola e gastronómica, mas também pelos trajes
caracterís cos da região.

IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/gastromiapeniche.html

"A disponibilidade prestada pelos patrocinadores locais
como Apícola Luís Lda, Pão de Gimonde, Sónia Lurdes,
Talho Novo Corte, Restaurante Marisqueira "O Rochedo"
, Casa das Queijadas e Toucinho do Céu – Doces de
Murça, Pastelaria Maria, Talho "Moreira", Castelar,
Lusovini, Retas Transmontanas , Caves Taylor’s, Vitor e
Luísa Expresso Catering, Lda e à Câmara Municipal de
Bragança, Câmara Municipal de Vila Real, contribuiu para
que o evento alcançasse um excelente resultado", refere
fonte da organização.
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O espaço da exposição foi dividido e preparado pelos
estudantes, devidamente iden ficado por cada região,
em que as pessoas poderiam passar, não só para fazer
a degustação das iguarias tradicionais, vinhos e doces,
mas também para conhecer melhor a região e os seus
recursos endógenos.

O evento tem vindo a expandir-se devido ao recon-
hecimento e aos apoios concedidos pelos diversos
patrocinadores regionais e pelo fornecedor oficial
MAKRO, contando com mais de 500 visitantes nesta
edição.
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Este ano o evento possuiu um cariz solidário, con-
tribuindo com os remanescentes para o Centro de
Solidariedade de Peniche “Aconchego – Centro de Acol-
himento Temporário Para Crianças em Risco” e Lar de
Idosos, e para os Bombeiros Voluntários de Peniche.
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D. José Cordeiro, este ano, na sua mensagem de
Natal,também se dirige aos transmontanos em mi-
randês e língua gestual portuguesa (2016-12-15 12:18)

D. José Cordeiro, Bispo da Diocese de Bragaça-Miranda,
este ano, na sua mensagem de Natal, também se dirige
aos transmontanos em mirandês e em língua gestual
portuguesa.

A mensagem de D. José Cordeiro, dirige-se “a todas as
famílias, especialmente a cada criança, jovem, idoso,
doente, pessoa com deficiência, preso, migrante, refu-
giado”, estando este ano as suas palavras disponíveis em
formato texto, áudio e [1]vídeo , nas línguas portuguesa,
mirandesa e gestual portuguesa no site da Diocese de

Bragança-Miranda.

“O tempo do Natal cons tui, pois, uma prolongada
memória da maternidade divina. Ela olha para nós e
sobretudo olha por nós. Às vezes nós olhamos só para
os outros e esquecemo-nos de olhar pelos outros. Como
a Mãe da Ternura, sejamos fiéis alegres testemunhas do
Amor e da vida uns pelos outros! A todas as famílias,
especialmente a cada criança, jovem, idoso, doente,
pessoa com deficiência, preso, migrante, refugiado: um
Santo Natal, como Maria! Desejo, em todo o coração,
a todos e a cada um, montes de paz e de luz!”, termina
assim a mensagem deste Natal de D. José Cordeiro, bispo
da Diocese de Bragaça-Miranda.

Mensagem em áudio de D. José Cordeiro, Bispo da
Diocese de Bragaça-Miranda:

IFRAME: [2]h ps://w.soundcloud.com/player/?url=h ps
%3A//api.soundcloud.com/tracks/297949360 &auto
_play=false &hide _related=false &show _com-
ments=true &show _user=true &show _reposts=false
&visual=true
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ow_reposts=false&visual=true
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Mais uma vez a rede (2016-12-15 13:19)

|Hélio Bernardo Lopes| Sem um ínfimo de admiração,
foi como tomei conhecimento da recente Operação O –,
ao redor do tema do sangue e seus derivados, digamos
assim.

E não mostrei um ínfimo de admiração por ter do
a oportunidade de visionar o excelente programa da TVI
sobre o tema. Obje vamente, nunca me poderia passar
pela cabeça pôr no ar um tal programa sem um suporte
razoável e fortemente plausível.

De todo o modo e nos termos do que ora se conhece,
também este caso nunca foi detetado pelas autoridades
competentes, tendo havido a necessidade de ser a
grande comunicação social a trazê-lo ao conhecimento
da opinião pública. Mesmo médicos, enfermeiros e
restante pessoal do setor, os seus sindicatos e en dades
reguladoras, nunca se terão dado conta de nada. E se
não foi assim, também nada fizeram de adequado ao que
seria de esperar.

Como se torna evidente, esta Operação O – só pôde
ser realizada com base em evidências muito fortes de
ilegalidades diversas. E, como também é já corrente,
de pronto nos surgiram os costumeiros choradinhos,
pedindo calma e deixando a inves gação prosseguir,
ou chamando a atenção para a dificuldade de provar a
corrupção, ou mesmo para a possibilidade de tudo estar
já prescrito. É excelente a atuação das autoridades –
não se pode dizer o contrário –, mas colocam-se logo
obstáculos potenciais de todo o po... De resto, sempre
que alguém graúdo está em jogo, logo estas reações
surgem nos convidados das nossas televisões. Só nestes
casos.

No meu caso pessoal, ao ouvir as no cias sobre
esta operação, o que de pronto me ocorreu foi a REDE
de Joana Marques Vidal. A tal, que tanta agitação causou
nos meios jurídicos e polí cos, de pronto lamentando
que aquela não vesse sido mais explícita – cada explici-
tação a mais seria nova fonte de diz tu, direi eu... Seria o
Sistema de Jus ça que sairia ainda para uma situação de
imagem pior que a que tem já.

Veremos, pois, ao que toda esta Operação O – virá
a conduzir, tendo para mim que pouca coisa se acabará
por conseguir. E isto porque a nossa ordem jurídica,
sem espanto, evita a adoção de critérios que são abso-
lutamente essenciais ao saneamento moral e é co da
nossa vida pública. Mais um caso – este – que mostra o
enorme acerto da proposta do atual Governo de António
Costa, recusada pelo Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa, no sen do de controlar os balanços anuais das
contas bancárias dos cidadãos. E quem diz balanços de
contas bancárias, diz fatores de usufruto an naturais e
não expectáveis. Enfim, vamos esperar, tal como se vem
dando com os casos dos nossos banqueiros.
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Penedono transforma-se na Aldeia Encantada de
Natal (2016-12-15 14:00)

Nos dias 17 e 18 de dezembro a magia da quadra
natalícia regressa a Penedono com muitas a vidades
para toda a família.
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Foto: CM Penedono No próximo fim de semana, dias 17
e 18 de dezembro, Penedono transforma-se na Aldeia
Encantada de Natal, um lugar mágico especialmente
pensado para as crianças mas com diversas a vidades
dedicadas a toda a família, numa inicia va promovida
pela Câmara Municipal.
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Na Aldeia de Natal há alegria e magia no ar e muita
animação específica para o público infan l. Duendes e
renas, um presépio ao vivo e a Casa do Pai Natal para
visitar, representações teatrais, figuras do reino do gelo
e o mundo imaginário dos desenhos animados com as
mascotes do Panda, Minion e o Frozen presentes para
fazer as delícias de miúdos e graúdos.

O programa de animação inclui ainda muitas outras
a vidades lúdicas e de aprendizagem, como construções
de bolas de malabarismo e de origamis, modelagem
de balões, oficinas de pinturas faciais e passeios de tuk
tuk com o Pai Natal. Para os mais destemidos há ainda
desportos radicais e o circuito de kar ngs a pedais.

A Aldeia Encantada de Natal tem entrada gratuita e
está aberta aos visitantes entre as 10.30h e as 18h, junto
ao largo da Câmara Municipal, e entre músicas natalícias
e muitas luzes o cenário está pronto para receber uma
das épocas mais bonitas do ano.

Joana Silva
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Orquestra do Norte em concerto de Natal na Igreja
Matriz de Torre de Moncorvo (2016-12-15 14:10)

No âmbito do programa “Música no Douro Superior”
realizou-se na Igreja Matriz de Torre de Moncorvo, no
passado dia 11 de Dezembro, um Concerto de Natal com
a Orquestra do Norte.

Orquestra do Norte em concerto de Natal na Igreja
Matriz de Torre de Moncorvo O espetáculo, com entrada
gratuita, teve a duração de mais de uma hora, durante a
qual foram interpretados temas de Beethoven e Antonin
Dvorak.
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Um dos principais obje vos deste programa é afirmar,
consolidar e melhorar a oferta cultural no Douro Superior,
reforçando a capacidade ins tucional e promovendo a
cooperação entre os Municípios do Douro Superior.
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Em 1992 a Orquestra do Norte “inicia um trabalho
pioneiro e inédito, afirmando-se no panorama da música
erudita como ins tuição reconhecida nacional e inter-
nacionalmente. Os obje vos por que se pauta passam
pela criação de novos públicos, pelo apoio aos músicos
portugueses e pela constante renovação do repertório.
Agente de transformação na gestão cultural e impul-
sionadora de um novo paradigma musical, desenvolve
temporadas regulares de norte a sul do país.”

Este projeto, “Música no Douro Superior”, simboliza
uma imagem de oferta cultural organizada, pretendendo
colocar ainda mais os concelhos do Douro Superior no
mapa de eleição dos des nos turís cos do país.

Orquestra do Norte em concerto de Natal na Igreja
Matriz de Torre de Moncorvo

Luciana Raimundo
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Norte 2020 afeta 44 milhões de euros para com-
bater o insucesso escolar (2016-12-16 09:14)

O NORTE 2020 afetou 44 milhões de Euros em dois novos
convites dirigidos aos Municípios, às Comunidades In-
termunicipais e à Área Metropolitana do Porto, para
o financiamento de ações que combatam o insucesso
escolar.

O montante, proveniente do Fundo Social Europeu,
deverá ser aplicado em ações que tenham como des -
natários alunos da educação pré-escolar e dos ensinos
básico e secundário do Norte de Portugal e que abranjam,
por exemplo, o trabalho de equipas mul disciplinares,
ações de intercâmbio e boas prá cas, ações de enriquec-
imento curricular, de envolvimento e formação parental
e concursos escolares de promoção do conhecimento.
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O apoio que será assegurado pelo NORTE 2020 deverá
contribuir para a ngir as metas do Plano Nacional de Re-
formas, do Programa Nacional de Promoção do Sucesso
Escolar e do Portugal 2020, que preveem a redução de 10
por cento da taxa de abandono escolar precoce até 2020.

Pode saber mais sobre o NORTE 2020, instrumento
financeiro de apoio ao desenvolvimento do Norte de
Portugal gerido pela CCDR-N, em [2]www.norte2020.pt .
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Um fabuloso ninho de víboras (2016-12-19 08:19)

|Hélio Bernardo Lopes| As recentes eleições norte-
americanas para o Presidente da República, para lá
de conduzirem à inesperada vitória de Donald Trump,

veram o bene cio de mostrar o fabuloso ninho de víbo-
ras em que se cons tui a vida polí ca norte-americana.
Uma realidade que, com cambiantes, foi sempre assim
e desde há mui ssimo.

Obje vamente, a dita democracia norte-americana
quase nada tem de democrá ca, nem mesmo de Estado
de Direito. Basta olhar o modo como Barack Obama,
usando os meios do Estado, passeou pelos Estados
Unidos a apoiar Hillary Clinton. Ou o deitar mão da
recontagem de votos em certos Estados, acabando a
mesma por confirmar a vitória de Trump, ou mesmo
aumentar os seus votos aí. Ou a u lização da CIA para
tentar condicionar o grau de liberdade polí ca de Donald
Trump no futuro, inventando a fabulosa men ra dos
hackers ao serviço de Vladimir Pu n. De facto, os Estados
Unidos nada têm de Estado de Direito Democrá co,
sendo, muito acima de tudo, uma plutocracia.

Tal como há dias referiu John Bolton, a suposta in-
tervenção da Rússia no sistema eleitoral americano,
através de ataques de hackers, pode ter sido uma
provocação dos próprios serviços de inteligência dos
EUA. Esta, em boa verdade, nem a mim mesmo ocorreu,
usando aqui certa piada em tempos contada no Ins tuto
Superior Técnico sobre o ilustre Professor António da
Silveira.

Este ninho de víboras que é a vida polí ca norte-
americana permite que as nossas televisões diariamente
nos surjam com o choradinho de Aleppo, ao mesmo
tempo que nada dizem sobre os bombardeamentos da
Arábia Saudita no Iémen, com centenas de mortos e
milhares de feridos. Até Paulo Den nho, na tarde do
juramento de António Guterres na ONU, se referiu ao
facto de apenas se falar da Síria e de Aleppo, mas nada
se dizer do que depois Guterres viria a referir: hoje, não
há paz no mundo.

A tudo isto, soma-se agora o treino que a Alemanha
vai passar a dar a oficiais sauditas. Diz-se que a cinco ou
seis por ano. Nem entre nós se refere que o regresso dos
terroristas do Estado Islâmico a Palmira teve o apoio dos
Estados Unidos em termos de fornecer o posicionamento
das tropas sírias naquele momento. E não deixa de ser
verdadeiramente espetacular que, há breves momentos,
na mesa em que escrevo este texto, uma amiga e um
amigo, com posições polí cas de Direita, tenham dado
gargalhadas com os documentários que vão sendo
passados – e montados pelo Ocidente – ao redor de
crianças queixosas e espevitadas, ou de supostos aflitos
de Aleppo!! É um tema em que se impõe um mínimo
de tato, porque todos sabem que nas guerras existem e
atuam serviços de propaganda. É uma prá ca que revela
um grande amadorismo e que explica a razão dos resul-
tados eleitorais mais recentes em todo o mundo. Todos
de há muito perceberam a men ra posta em andamento.

Um dado é certo: o que se vem passando nos Es-
tados Unidos desde a vitória de Donald Trump, de
pareceria com a polí ca belicista de Barack Obama –
também já foi a de Hillary – mostra bem o fabuloso ninho
de víboras que é a vida polí ca dos Estados Unidos. Aliás,
a própria sociedade norte-americana, por via da sua
formação histórica, foi sempre uma sociedade violenta,
onde a regra do salva-te como puderes comandou toda a
vida do país. Um fabuloso ninho de víboras.
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Comer leitão e satélites (2016-12-19 09:00)

|Tânia Rei| Este fim-de-semana es ve fora, em tra-
balho. Dois dias longos que valeram a pena, mas, como
em tudo o que envolve empreendimento humano, o
cansaço do corpo acaba por dar de si.

Já com um horário entradote, descobrimos que o lo-
cal que nos iria hospedar na noite que passámos fora
tem uma placa luminosa vermelha (metade dela, outra
metade está apagada) que diz “Satélite dos Leitões”.
Parva, penso agora, já não tão cansada, por não ter
perguntado o porquê deste nome.

Um satélite, seja natural, dos corpos celestes, ou ar-
ficial, não faz sen do apetrechado de um porco. Nem

um porco daria grande u lidade a um satélite. E agora
imaginei leitões a trabalharem em estações de meteo-
rologia. Ou então uma Lua a orbitar em volta das orelhas
de um suíno.

Perguntei se íamos comer leitão ao jantar. Responde
a minha colega, asser vamente, que comer satélites
seria impossível. É verdade. Também é verdade que não

nhamos leitão na ementa. Publicidade enganosa, no
nosso caso.

Por outro lado, o que não falta é o que engolimos,
no sen do figurado da coisa, e que não conseguimos
digerir. Fica ali dentro do bucho, inchado, a ocupar um
espaço passível de albergar um satélite.

Ficamos com as antenas do satélite a arranhar na
garganta, quando o que queremos mesmo é espetar o
dedo no ar e dizer umas quantas coisas, só para marcar
uma posição.

Dizer o que se quer tem como consequência ouvir o
que não se quer. Este é um dos ditados populares
que não contesto. Cuspir alfinetes tem como retorno
receber pregos. A rar facas vai fazer com que nos lancem
espadas. Uma bomba? Preparem-se! Do outro lado
podem estar armas nucleares ou biológicas.

Então, optamos por permanecer calados, com uma
figura alarve, fruto de tudo o que queríamos dizer, tudo
o que queríamos perguntar, de todos os dedinhos que
queríamos espetar em certos e determinados narizes
irritantes. “Olha lá, meu menino (…)”, começaríamos,
se pudéssemos. Pararíamos quando percebêssemos o
potencial de música pimba deste arranque promissor.
Porém, teria o mesmo efeito que uma pas lha Rennie.

Dizemo-nos sinceros, destemidos. Apregoamos que,
morrêssemos nós agora, e não teríamos deixado nada
por dizer, porque somos daquele grupo (que não existe)
que abre a boca e liberta o que lhe passa no cérebro.
Isso não é sinceridade, é ingenuidade e verborreia, e
não transmite o que de facto pensamos. Apenas se trata
de debitar ideias desconexas e de di cil assimilação. É
perigoso. Além do mais, ninguém precisa, nem quer,
saber tudo o que pensamos.

Agora, façam é o favor de não andarem tão emper-
gados com tudo aquilo que guardam num tupperware

mental. Pelo que me toca, tenho esperança que, em
breve, alguém invente um remédio contra a azia de quem
tem tanto para dizer e perguntar ( #estamosjuntos).

“Satélite” tem mais significados, pois claro. Um de-
les designa quem depende de outro. A ser satélite, que
seja das nossas vontades. Vontades para combater a azia
de quem tem tanta palavra acumulada que parece que
papou um satélite do tamanho do Sputnik, sem que lhe
tenha sabido a leitão.
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Jogar criminosamente com a vida dos povos
(2016-12-19 09:47)

|Hélio Bernardo Lopes| Recordando o filme, MAIS
UMA VEZ, ADEUS, aí está a correnteza de atentados
terroristas de ontem: Ancara, Berlim, Zurique e Iémen.
Mais uma vez, o terrorismo de fundamento religioso.

Infelizmente, o dia de ontem forneceu um terrível
exemplo da qualidade da nossa grande comunicação
social. Uma muito má qualidade e uma informação
extremamente mal distribuída. O costume.

Sobre o que se passou no Iémen – ontem ou an-
teontem? –, raras imagens e quase nulos comentários
dos nossos ditos especialistas de serviço às nossas tele-
visões. Acerca de Zurique, creio que nem uma imagem.
Dos dois restantes, as nossas televisões ocuparam a noite
com a mesma imagem sobre o segundo e considerações
de passagem sobre o primeiro.

A propósito deste úl mo aspeto, coloco aqui ao
leitor esta questão: o que pensa que teria do lugar se
o embaixador assassinado fosse norte-americano e as
ví mas do camião fossem russas? Uma questão que, se
surgisse num exame nacional do 9º Ano, teria mais de 95
% de acertos.

No meio de toda aquela distribuição de interesses e
de tempos das nossas televisões, fiquei espantado com
uma troca de pontos de vista entre uma jovem docente
da Universidade Católica Portuguesa e um especialista
em análise de risco e segurança, que teve lugar na TVI
24. Uma troca de impressões entre quem domina livros
e ar gos e quem tem a experiência em análise do risco e
da segurança no terreno.

Claro está que, desde que se pense um pouco, facilmente
se percebe que o caso do assassínio do embaixador
russo em Ancara violou todas as regras de segurança. A
nossa Polícia de Segurança Pública nunca teria come do
o elementaríssimo erro que teve lugar neste caso. Num
país decente, quem coordenou o esquema de segurança

ali em jogo já hoje não estaria em tais funções.

De igual modo, o caso de Berlim mostra inques onáveis
falhas de segurança, embora menos flagrantes que as de
Ancara. Porque de duas, uma: ou se impedia a realização
daquela feira natalícia naquele local, ou colocavam-se
meios impedi vos de poder ter lugar o movimento de um
camião com bem mais dez metros de comprimento até ao
local da fes vidade. Porque há um dado que se pôde ver
e com dor: o camião cabia ali, pôde lá chegar e já nha
exis do o caso de Nice. De molde que o que agora sobra
é esta pergunta: haverá uma terceira depois destas duas?

O que tudo isto mostra é o modo criminoso como
os Estados Unidos – o Ocidente, em geral – brincam com
os povos e com a sua segurança. Vêm-se sucedendo
os presidentes norte-americanos, sendo que cada um
cria novos problemas ao seu país e ao mundo. Hoje, o
panorama mundial é o que a comunicação social nos
traz a cada no ciário. Tudo está em ver chegar o próximo.

Termino com estas perguntas ao leitor. Primeira:
estamos, ou não, a viver um tempo de caos por todo
o mundo? Segunda: desejam os povos, ou não, o fim
deste caos, com o regresso de uma segurança razoável?
Terceiro: se a democracia já hoje não goza de um mínimo
de credibilidade – vejam-se as eleições presidenciais
norte-americanas –, o que a seguirá? Quarto: ditaduras
de cariz religioso por toda a parte? O que pensa de tudo
isto o leitor? Portanto: a quem serve este caos? Ainda
não consegue perceber?...
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“Manda a tradição, comer filhoses no Natal!”
(2016-12-19 09:48)

“Manda a tradição, comer filhoses no Natal!”, mas como
a tradição já não é o que era, este ano poderá juntar às
filhoses o som alterna vo do punk e do rock no Central
Pub, na cidade de Bragança.
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Cave Story É com este pretexto que a Dedos Bionicos
traz uma prenda cole va à capital nordes na numa festa
de Natal que conta com o pós-punk dos Cave Story, o
garage-surf rock dos El Señor e os DJset de Claxon e
Estevão F.

IFRAME: [1]h ps://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=3141046039/size=small/bgcol=ff
ffff/linkcol=0687f5/track=182242768/transparent=true/
[2]West by Cave Story

A entrada custa 6€ sendo que uma percentagem reverte
a favor de uma ins tuição de caridade da cidade.

Filhoese Festa 2016
Local: Central Pub - Bragança
Data: 23-12-16
Hora: 22h
Entrada: 6€
Reservas: reservas@dedos-bionicos.pt
Info: geral@dedos-bionicos.pt
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Conto de Natal com os mais belos contos tradi-
cionais em "viagem" pelo interior (2016-12-19 09:56)

Era uma vez um menino chamado André que sonhava
conhecer… o Pai Natal! Eis o mote da nova produção
infan l da Filandorra – Teatro do Nordeste, Um Conto
de Natal, estreada na passada terça-feira em Baião e
que está encantar miúdos e graúdos nesta época mais
especial e aguardada do ano, o Natal.

Conto de natal com os mais belos contos tradicionais
em "viagem" pelo interior Trata-se da 67ª produção da
Companhia numa criação cole va concebida para quadra
e que em apenas dois dias já foi vista por cerca de 1500
crianças da região.

Neste conto de natal, e com a ajuda do menino An-
dré, que vive e trabalha num teatro como “contra-regra”,
o público “redescobre” as personagens dos mais belos
contos tradicionais que magicamente saem dos livros
guardados no saco do Pai Natal, como o Pinóquio e a
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Fada Azul, o Soldadinho de Chumbo e a Bailarina de
Papel, a Branca de Neve e os Sete Anões, e o Capuchinho
Vermelho, enquanto o Pai Natal recupera de impre-
vista amnésia provocada por uma pancada resultante
aparatosa aterragem da avioneta-trenó no telhado do
palco do teatro.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Estreado em Baião, com a presença de todas as crianças
da rede do pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico do
Concelho, Um Conto de Natal encantou as crianças e pais
da EB do Prado (Vila Real) na Festa de Natal de ontem,
e hoje foi apresentado às crianças de Alfândega da Fé,
num espetáculo que teve a par cipação dos elementos
da Escola Municipal de Teatro TAFÉ, orientada pela
Filandorra. A viagem do hoje só termina em Vinhais,
com a apresentação do espetáculo no Teatro Municipal,
pelas 21h00 no âmbito da Gala de Natal organizada pela
Câmara Municipal de Vinhais.

Amanhã à tarde Um Conto de Natal é apresentado
aos utentes da Casa de Freguesia de Cedovim (Vila Nova
de Foz Côa) no âmbito do Convívio de Natal organizado
por esta ins tuição de solidariedade social e que vai
reunir utentes e familiares em ambiente de festa. No
Domingo o Pai Natal viaja na sua avioneta-trenó até
Celorico da Beira, com a representação deste Conto
de Natal no Centro Cultural de Celorico da Beira, pelas
15h00.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

A viagem do Pai Natal e amigos só termina no dia 23
de Dezembro, com espetáculos a realizar em Amarante,
pelas 10h00 no Cinema Teixeira de Pascoaes no âmbito
da Festa de Encerramento do Clube de Férias promovido
pela Câmara Municipal, e em Vila Pouca de Aguiar onde
a Companhia vai estar pelas 15h00, para animar a “Tarde

de Natal” na praça municipal.

Com versão cénica e encenação de David Carvalho,
e criação musical de Pedro Carlos, Um Conto de Natal
conta com as interpretações de Anita Pizarro, Bibiana
Mota, Sofia Duarte, António Nascimento, Bruno Pizarro,
Gonçalo Fernandes, Silvano Magalhães e Victor Santos.
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Presépios ao Ar Livre no Centro Histórico da Vila de
Moncorvo (2016-12-19 10:12)

Até dia 11 de janeiro está patente, no centro histórico
e área urbana da vila de Torre de Moncorvo, uma
exposição de presépios, elaborada pelas Juntas de
Freguesia do concelho. No total são 13 presépios que
podem ser apreciados pelos visitantes nesta quadra
natalícia.
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IFRAME: [1]h p://no ciasdonordeste.tecnn.ycorn.pt/galerias/presepiostm16.html

Além dos presépios tradicionais podem encontrar-se
criações bastante originais e tendo sempre em conta
as tradições de cada freguesia. Exemplo disso são os
presépios elaborados com pipas de vinho, xisto, giestas,
madeira, talhas de azeite, telhas, cor ça e velas.

PUB
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A exposição foi inaugurada no dia 11 de Dezembro pelo
Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo,
Nuno Gonçalves, e pela Vereadora o Município, Piedade
Meneses. No decorrer do percurso cada Presidente de
Junta de Freguesia explicava a simbologia e as tradições
presentes em cada um dos presépios existentes.

A inicia va é da Câmara Municipal de Torre de Mon-
corvo e conta com o apoio das Juntas de Freguesia do
concelho.

Luciana Raimundo
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Alzheimer e envelhecimento cerebral associados à
produção desregulada de moléculas mensageiras
(2016-12-21 09:34)

Um estudo do Centro de Neurociências e Biologia Celu-
lar (CNC) da Universidade de Coimbra (UC), coordenado
pela inves gadora Ana Ledo, evidencia que a Doença
de Alzheimer apresenta uma produção desregulada de
moléculas mensageiras, o que pode, em úl mo caso,
comprometer a produção de energia no cérebro.

Ana Ledo A inves gação, publicada na revista cien fica
[1]Neurobiology of Aging , sugere que na Doença de
Alzheimer a comunicação entre neurónios, através das
sinapses, apresenta falhas caraterizadas pela redução da
produção de um mensageiro químico especial que, ao
contrário dos mensageiros clássicos, se move entre as
células de modo muito rápido.

Ana Ledo explica que «a produção do mensageiro
químico óxido nítrico apresenta na Doença de Alzheimer
alterações muito diferentes das registadas num en-
velhecimento normal. Para além de comprometer a
comunicação entre células, estas alterações poderão
diminuir a capacidade das células produzirem energia
para suportar o funcionamento regular do cérebro».
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O óxido nítrico, uma molécula muito simples cons tuída
apenas por dois átomos, é essencial à formação de
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memória e à aprendizagem no hipocampo, zona cerebral
estudada pelo grupo de inves gação. Contudo, a desreg-
ulação na sua produção, acompanhada da geração de
outras espécies químicas com as quais o óxido nítrico
pode reagir, pode induzir alterações moleculares e
celulares que estão associados aos mecanismos de morte
celular na Doença de Alzheimer. Os papéis “posi vos”
ou “nega vos” do óxido nítrico dependem, assim, da sua
concentração nos tecidos cerebrais, entre outros aspetos.

Numa primeira fase da patologia o óxido nítrico é
produzido em grandes quan dades num local específico
do hipocampo, de modo a compensar as falhas de
comunicação entre neurónios. A progressão da doença
é associada no entanto a uma redução do óxido nítrico
disponível para mediar o processo de comunicação, que
se poderá explicar em parte pelo desvio da sua bioa vi-
dade. Neste contexto, o óxido nítrico reage dentro das
células, produzindo-se moléculas com potencial tóxico.

A inves gadora defende que «um melhor conhecimento
dos processos bioquímicos, moleculares e celulares
subjacentes ao desenvolvimento da doença de Alzheimer
permite desenhar novas estratégias terapêu cas, no
sen do de travar a progressão da doença ou reverter os
seus sintomas».

O estudo foi realizado num modelo animal da doença
de Alzheimer que desenvolve, ao longo da sua vida,
caracterís cas da doença semelhantes às observadas
no ser humano. A evolução da patologia foi inves gada
através da observação do tecido do hipocampo de
animais jovens, de meia-idade e idosos.

O estudo foi financiado pelo FEDER, QREN - Pro-
grama Operacional Regional do Centro 2007-2013, com
o apoio do Mais Centro e da União Europeia e Programa
Operacional Fatores de Compe vidade via Fundação
para a Ciência e Tecnologia.
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Uma omnipresente evidência (2016-12-22 09:33)

|Hélio Bernardo Lopes| Há muito que, em conversas
correntes, se reconhece a ausência, nos dias que passam,
de valores humanistas e de consciência social no seio
do grupo de jovens com maior competência técnica.
Precisamente o que ontem se no ciava num dos nossos
grandes jornais diários.

Esta realidade tem uma diversidade de causas, em
geral ligadas ao modo como se tem desenrolado o desen-
volvimento do modelo hoje prevalecente no mundo. A
própria globalização acabou por determinar um conjunto
de modificações na a tude dos mais jovens perante a
vida, uma vez que, como facilmente se percebe, vêm
perdendo referências diversas, cada uma deles com o
respe vo valor.

Dizia um histórico anúncio que não se pode ter tudo
por dois escudos, o que se traduz na mais evidente
realidade. Não custa perceber que se âncoras referentes
as mais diversas vão sendo aba das, aumenta o grau de
liberdade de cada um, pelo que o valor das coisas se vai
tornando passageiro e efémero.

Também não é di cil perceber que é essencial às co-
munidades a presença de um referencial que possa ser
tomado como com valor absoluto, de onde se possam
projetar as regras do comportamento social e aos níveis
mais diversos. Infelizmente, a escola dos dias de hoje,
de inques onável qualidade, quase se mostra vazia da
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discussão das grandes ideias que dão sen do às coisas e
à vida. Nem mesmo cria nos jovens um sen do gregário
humanista.

O tempo de hoje requer da escola – do corpo docente,
em especial – a organização de inicia vas des nadas a
envolver os jovens que a frequentam em tarefas que ten-
ham um cunho social, tanto ao nível do espaço escolar,
em si mesmo, mas mesmo para lá dele, mormente na
sua zona envolvente. Um tal po de inicia vas sempre
acabará por colocar esses jovens perante situações que
envolvem a realidade humana da comunidade.

Por fim, falta uma base de natureza cultural que,
nunca entrando pelo caminho da prá ca religiosa, deixe
nos jovens uma base cultural, a cuja luz os seus espíritos
possam ser despertos para realiddadees que se situam
sempre muito a montante da técnica, requerendo um
sen do de serviço à comunidade, naturalmente de base
humanista. Esperemos que o Governo, em especial o
Ministro da Educação, se determinem a avançar por este
caminho de bom êxito e melhores efeitos.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

As mulheres e os homens que as ignoram
(2016-12-22 09:36)

|Tânia Rei| Acho que tenho já vindo a par lhar com
vocês, caros leitores, esta minha admiração para com
o facto de exis rem manuais à venda em qualquer
esquina sobre coisas estapafúrdias, e que, sabemos à
par da, são impossíveis, como, por exemplo, evitar a
morte.

O que me causa mesmo mais espanto é que ninguém
se dedique a escrever sobre o que interessa, que faça
serviço público, um bem verdadeiro à humanidade.

Já vos explico.

Desde que o mundo é mundo que as fêmeas repetem
a frase “eu juro que não o entendo”, quando o assunto
tem a ver com homens. Na Pré-História, enquanto os
homens saíam para caçar, as mulheres ficavam a falar
mal deles, em grupo, e a par lhar experiências. E o
processo mantem-se. Um bando de mulheres estará
sempre, em algum ponto, a afiar facas. Cenas de gajas,
enfim.

Os cânones mudaram, quando falamos de mulheres
e homens bem resolvidos e sem aquelas ideias absurdas
que tendem a perdurar, ligadas a sexismos e machismos.
O que não muda é mesmo a quase necessidade do
implicanço no feminino.

Os homens também refilam por causa do comporta-
mento das mulheres. Sei que sim. E por coisas sem
sen do, quando processadas pela mente de uma mulher.
Aliás, tenho para mim que há homens sensíveis, e
que é contraproducente par r do princípio de que os
homens só querem loucuras com as miúdas. Ficaríamos
surpreendidas se inquiríssemos os nossos amigos sobre
o que não gostam nas mulheres, pois iríamos verificar
que as queixam não incluem as palavras “mamas”,
“rabo” e “grandes”. O único problema é que, sejam lá
quais forem os dilemas masculinos, para a mulher, por
vezes, o simples facto de o homem que detém a sua
atenção e o seu afecto respirar é já mo vo de inquietação.

Resolvi, homens, fazer eu uma lista sinté ca sobre
aquilo que vocês fazem que irrita as mulheres:
-Tudo;
- Nada.
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Pronto! Concisa e realista.

Agora a sério. A pior coisa que os homens fazem às
mulheres, que as traz capazes de vos querer par r a cara,
a casa e o carro, é… ignorá-las. Sobre isto é que devia
haver um manual! Uma mulher que se sente ignorada
e, por consequência, rejeitada, desperta a amazona que
vive no seu seio. Sintam que isto é ligeiramente perigoso.

Uma mulher ignorada nível médio vai responder
“não estou nada” quando notarem um distanciamento
na próxima conversa, e verem a estúpida ideia de lhe
dizer que ela está diferente com vocês. Vocês sabem que
está, e sabem porquê. Temos que parar de agir como
que se fazer de conta que não sabemos o que fizemos de
mal ao outro espécime mudasse o ocorrido. Uma mulher
ignorada nível supremo… bom… nunca a conhecerão
muito bem, porque mal ela sinta que não tem a vossa
atenção, vai pôr-se a milhas, e nunca mais vos fala. Do
outro lado, uma mulher que não se preocupa se tem a
vossa atenção ou não, i.e, ignorada nível baixo, não está
assim tão interessada em vocês como queriam crer.

“Ai, o que eu mais odeio numa mulher é que seja
fú l, e que só se preocupe com roupas e pechisbeques”,
batem os homens no peito. Men ra! Deixem de tentar
parecer simplistas. Seja ela dada a maquilhagem e
a farpelas da moda, ou use galochas e um penteado
despreocupado, um homem só conversa a fundo com
uma mulher, só se interessa com o que ela pensa e
quer, quando tem com ela uma conexão mental e/ou
emocional. Caso contrário, o espécime masculino faz
aquilo que faz com o resto do universo: olha, superficial-
mente, e com memória de peixe. Isto não é uma crí ca
destru va, alerto, é que a atenção de um homem é o
mais di cil de conseguir, e é aquilo que as mulheres mais
almejam. Porque só se ignora o que/quem é descartável;
se ela se sente ignorada é porque é descartável; se ela
é descartável então não é importante para o homem
em questão; por isso, ele ignora-a para lhe mostrar que
ela é descartável; logo, eventualmente, ela vai sen r-se
rejeitada, porque se sente, em primeiro lugar, ignorada.
Cria-se aqui uma espécie de pescadinha de rabo na boca,
sendo inúmeros os caminhos para chegar até aqui, e
poucos os que nos levam a sair desta realidade viciada.

Falem-me agora dos clichés que se con nuam a apontar
aos homens, entre eles: dormem depois do sexo, não
baixam a tampa da sanita, só pensam em bola, não
querem relações sérias. Exemplos que espelham o quê?

Falta de atenção. A mulher quer falar depois da parte
carnal – ele dorme – ela sente-se ignorada; Não baixa a
tampa da sanita - não pensou no sofrimento dela se, ao
usar a retrete, não reparar e ver um choque térmico
nas partes ao sentar-se – logo, está a ignorar as suas
necessidades e diferenças; Diz que quer ver o futebol - a
equipa de 11 matraquilhos é mais importante do que ela
– isso mesmo, entenderam - está a ignorá-la; Não quer
uma relação séria com ela - anda aqui e além a molhar
o pincel – está a mandar-lhe sinais claros de que, dentro
em breve, a vai ignorar. Bem-vindos à retorcida mente
feminina!

Se querem afastar uma mulher, ignorem-na. Provam-lhe
desta maneira, por A + B, que ela é não é merecedora que
lhe despendam tempo e energia. E ela vai odiar-vos para
sempre. Para muitas, faça-se jus à verdade, não resulta
a treta de falar e ser sincero, pelo que este método é o
mais eficaz. Porque se há coisa em que as gajas são boas
é a ler nas entrelinhas, principalmente quando não têm
lá nada escrito. Algo assim “Se calhar ele disse que não
me quer ver mais porque está inseguro” ou “sei que ele
gosta de mim” e remata com o sem-preço “eu juro que
não o entendo”.

Se querem manter uma mulher na vossa vida, pois
arranjem tempo para ela, para a fazer sen r-se incluída,
importante, apreciada e, acima de tudo, insubs tuível.
As mulheres adoram sen r que se esforçam para cumprir
estes itens, para as conhecem melhor, para par lharem
momentos com elas, a todos os níveis. E, acreditem, elas
vão corresponder, sem exageros nem histerismos, ali
numa categoria que roça a perfeição (na maior parte dos
casos, pelo menos).

Ignorem uma mulher, e vão deleitar-se com o lado
mais negro daquele ser, que parecia tão sereno, fofinho
e extremamente sexy. Comprem armaduras, se pre-
tenderem regressar. Melhor, não voltem. É que a
única coisa que mulher alguma perdoa nem esquece
(entre uma infindável lista) é o facto de ser ignorada,
principalmente se ela vos abrir o coração, e es ver a
expor-se perante vocês.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt
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Unknown (2016-12-22 17:16:35)
Completamente verdade.

Tânia Rei (2016-12-23 15:17:56)
Obrigada por ler :) e votos de um óp mo Natal :)

JM (2016-12-23 14:11:06)
Esta Rebelo Pinto "wannabe" e a sua fixação pelos homens
partem-me todo! Ou se metem com ela no chat do facebook
causando-lhe terríveis comichões, ou a ignoram causando-lhe
terríveis comichões.
Perdi (e perdi é mesmo a palavra certa) algum tempo a ler
uma boa parte do histórico de crónicas da menina. Não
me podia ficar apenas com as duas que, por acidente, me
apareceram no leitor de feeds que uso! E não é que a resposta
a essas duas me foi dada pelas restantes?
Menina Tânia. Arranje um homem! Urgentemente!!! Pelo
que leio não será uma tarefa que consiga concluir facilmente,
mas não custa tentar!
Urge, também, a necessidade de adver r os leitores do sexo
masculino para as conclusões que fui rando. Senhores,
vamos lá resumir parte da lista de exigências da princesa
transmontana. Candidatos, leiam com atenção:
1) Nunca, mas nunca, tente travar conhecimento com ela num
chat virtual! A primeira coisa que ela vai pensar, mesmo que
seja um distante colega de escola cujas feições se alteraram
por força da passagem dos anos, é "olha mais um a querer
molhar o pincel (para usar palavras dela) sem me conhecer
de lado nenhum. Toma lá um block e uma crónica!";
2) Quando (se) conseguir chegar à fala com a donzela e
pretende subir o grau de cumplicidade, não se esqueça
de esquecer os seus amigos, mesmo aqueles que vêm da
infância! Não há nada pior que o comportamento colec vo
masculino! Um grupo de homens é, automa camente, um
bando de selvagens que só sabem falar de bola, carros e gajas
(mamas e rabo grandes... e já agora uns lábios carnudinhos
que dão sempre jeito também);
3) Na ínfima hipótese de, ao fim de ano e meio de submissão
aos seus desejos e ordens, conseguir subir mais uns degraus
na sua exigente lista de qualidades, e passar a barreira do
namorico siga (a tulo de exemplo, por ordem cronológica
num dia normal de sábado):
3.a) Acorde cedo e prepare-lhe um pequeno almoço colorido
(ver o sexo e a cidade para mais instruções);
3.b) Comece por limpar a casa de banho (Atenção à retrete!
A sua vida depende daquela tampa!), prossiga para as áreas
comuns, passe pela sala. Está na altura de ir ao quarto
confirmar se o pequeno almoço foi tomado. Silêncio que o
mais certo é ela ter adormecido outra vez! Traga o tabuleiro
para a cozinha, lave a loiça e prossiga com a limpeza do que

resta da casa! Vá confirmar se ela já acordou. Se ainda não,
vá à casa de banho, ponha a banheira a encher de água
quen nha, misture uns sais cheirosinhos, volte ao quarto
e, delicadamente, covide-a a ir para a banheira (Atenção
às segundas intenções! Você só vai lá estar para esfregar
as suas delicadas costas!). Depois do banho volte a limpar
o compar mento em causa (preciso de voltar a falar da
retrete?);
3.c) Está na altura de a levar almoçar fora. Ignore essas
mensagens desses sacanas desses seus amigos que o estão a
convidar para uma futebolada. A tarde vai ser de passeio e
shoppings;
3.d) Nunca, mas nunca desvie a sua atenção da menina!
Tema pela vida se o seu olhar, ins n vamente, se mover na
direcção de um rabo andante, daqueles que passeiam pelos
shoppings! Leve-a a lanchar por volta das 16.30 e prossiga
para a sessão de cinema das 17.45. Escolha um filme que fale
ao coração e, muito importante, não pense em adormecer!;
3.e) Prepare um jantar român co, com velas e tudo, e ignore
as mensagens desses seus amigos que ques onam se quer ir
ver a bola;
3.f) Depois do jantar lave a loiça enquanto ela descança as
perninhas no sofá;
3.g) Vá passear o caniche e penitencie-se por se ter esque-
cido de o fazer depois de acordar e antes de sair para almoçar;

(con nua)...

JM (2016-12-23 14:13:44)
...(con nuação)

3.h) Prepare um creme de massagens para os pés (um
dia inteiro de saltos altos é di cil), ponha a Fox Life a dar no
LCD da sala, coloque delicadamente as suas pernas no seu
colo e inicie a massagem. Aproveite para lhe dizer que o
chulé dela cheira a orquídeas. Por falar em orquídeas, não é
má ideia pôr isso na "to do list" de domingo;
3.i) Não pense em olhar para o telemóvel para ver como é
que está o jogo do Porto com o Benfica! A sua atenção deve
ser focada exclusivamente para o seu previsível desejo de um
chá com bolachinhas francesas e chocolate suíço;
3.j) Prepare o creme de massagens para as costas e, antes de
ela verbalizar esse desejo, tome a inicia va. Não se esqueça
de se autocontrolar enquanto faz a massagem. Ai de si se essa
coisa que separa a sua perna direita da sua perna esquerda
alterar as suas dimensões. Você será apenas mais um que
apenas tem segundas intenções e só pensa nisso! Até para
isso acontecer você vai ter que esperar pelo sinal indicado.
Aprenda a interpretar esse sinal e ai de ai se essa coisa que
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separa a sua perna direita da sua perna esquerda não mudar
de dimensões quendo esse sinal acontecer;
3.k) Espere que ela adormeça e, cuidadosamente, transporte-
a ao seu colo para a cama. Aconchegue bem os lençois.
Nem pense em mudar o canal para a sport tv + para saber o
resultado! Deite-se junto a ela e afague-lhe o cabelo;
3.l) Lembre-se que domingo é dia de ir ter com as amigas
dela. Esqueça lá essas mensagens desses seus amigos que o
convidam para uma volta de bicicleta!
3.m) Não se esqueça das orquídeas;
3.n) Peça-lhe desculpa por mim por não ter conseguido
chegar á letra z nestas alíneas.

Tânia Rei (2016-12-23 15:08:51)
Bom Natal, JM :)

Tânia Rei (2016-12-23 15:05:56)
Este comentário foi removido pelo autor.

Associação TODOS distribuiu presentes de Natal a
crianças e jovens de Mirandela (2016-12-22 15:04)

A Associação TODOS nasceu da vontade de um grupo de
pessoas das mais variadas áreas e valências, que pre-
tendem fazer a diferença junto dos públicos socialmente
mais vulneráveis e intervir diretamente em casos de
risco e exclusão social, através da dinamização de a vi-
dades de cariz social e cultural e ainda realizar ações de
responsabilidade social junto de outras organizações.

Associação TODOS distribui presentes de Natal a crianças
e jovens de Mirandela A sua principal missão é promover
o empowerment e prestar serviços de qualidade que
visem a sa sfação das necessidades dos clientes e da

comunidade através do desenvolvimento de respostas
sociais e projetos de âmbito social e cultural.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Neo seu primeiro Natal a Associação TODOS l distribuiu
sorrisos a 60 crianças do norte de Portugal. Na sua óp ca
de responsabilidade social, a Associação através do apoio
da Ação Natal 2016 do BPI - "Este abraço é para si"
distribuiu presentes a 33 crianças carenciadas da cidade
do Porto, dos 4 aos 16 anos, oriundas dos países de leste,
que frequentam a Associação Kalina.

O espírito solidário desta Ins tuição foi mais além e
levou a alegria de Natal a Trás-os-Montes, onde dis-
tribuiu presentes de Natal a 27 crianças e jovens dos
3 aos 18 anos, da Casa do Menino Jesus de Pereira -
Mirandela.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Natal Solidário reuniu população sénior de Pene-
dono (2016-12-22 15:12)

A Câmara Municipal de Penedono concre zou uma vez
mais a inicia va “Natal Solidário”, aquela que pretende
ser a maior festa de solidariedade do concelho. Este
é um dia de encontro entre a população sénior do
município, alicerçado nos valores do Natal, que reuniu
este ano mais de 350 pessoas.
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Natal Solidário reuniu população sénior de Penedono O
evento, que decorreu no Pavilhão Gimnodespor vo Mu-
nicipal, é já um clássico na agenda dos eventos natalícios
promovidos pela Autarquia, e tem como obje vo propor-
cionar aos “menos jovens” um dia de convívio e de par-

lha dos valores da amizade e da fraternidade.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

“É uma inicia va que encaramos com muita seriedade, é
uma forma de reconhecermos a contribuição desta faixa
etária da população penedonense para sermos um con-
celho mais evoluído e solidário. É nossa determinação
que todos possam “caminhar na idade” com dignidade,
com mais qualidade de vida, para que possam dar vida
aos anos”, afirma Carlos Esteves, Presidente da Câmara
Municipal de Penedono.

Além do almoço natalício, houve ainda lugar para a
celebração de Eucaris a no próprio local, à seguida de
uma tarde de muita animação, música e dança, que
terminou com a entrega de presentes a todos os par ci-
pantes.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Natal em Moncorvo tem Tradição e Luz
(2016-12-22 15:24)

Na véspera de Natal, dias 23 e 24 de dezembro, a
Câmara Municipal de Torre de Moncorvo promove
várias a vidades no centro histórico da vila.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Destaque para a a vidade “Animação com Brinquedos”,
em que os personagens “brinquedos” e a “banheira
que projecta imagens” distribuem pequenos brinquedos
e rebuçados pelas ruas, contam um conto de Natal
tradicional e interagem com os comerciantes e todos os
presentes.

“Natal de Luz Percorre a Vila” é outra das a vidades
programadas, em que um carro de luz e som, que
projecta videos na paredes, percorre as ruas do centro
histórico, com animação interpretada pelos personagens
“os brinquedos”, que apresentam ao vivo “ O Conto de
Natal” de Aquilino Ribeiro.

Os mais pequenos podem ainda assis r ao “Museu
do Brinquedo a Céu Aberto”, espectáculo com teatro de
animação infan l e video mapping, que a par r da ficção
permite reflec r em festa sobre os valores do Natal.

O Município de Torre de Moncorvo proporciona, as-
sim, uma visita ao universo do Natal tradicional, através
de encenações mul média que permitem às familias
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viver a magia do Natal.

Luciana Raimundo

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw

Natal (2016-12-26 09:56)

|Hélio Bernardo Lopes| E pronto, lá passou mais uma
Noite de Natal. Como em todos os anos da minha já
razoavelmente longa vida, passada em família, com os
omnipresentes manjares e com as sempre ansiadas e
desejadas lembranças. Lembranças que já foram do Pai
Natal, vindo da Lapónia, que descia pela chaminé e as
deixava ao redor da mesma.

Com a sorte da vida, todos estão ainda com exce-
lente saúde, apesar de alguns dos amigos atravesem,
neste domínio, um tempo de alguma preocupação.
Felizmente, uma preocupação que, com elevada prob-
abilidade, deverá vir a dissipar-se em todos eles. Ou
antess, elas.

Depois do casamento do meu filho, aos poucos, foi-
se criando uma estrutura de escolha de lembranças. Por
um lado, oferecem-se livros, ideia que foi facilmente
aceite por todos. Uma prá ca que, desta vez, permi u o
surgimento de vinte e três livros. Com grande sa sfação,
couberam-me OS PLANOS BILDERBERG PARA PORTUGAL,
de Rui Pedro Antunes; O GOVERNO BILDERBERG, de Fred-
erico Duarte Carvalho; CINCO HOMENS QUE ABALARAM
A EUROPA, de Jaime Nogueira Pinto; A AMIGA GENIAL,
de Elena Ferrante; VATICANUM, de José Rodrigues dos
Santos; O LABIRINTO DOS ESPÍRITOS, de Carlos Ruiz
Zafón e A RAPARIGA NO COMBOIO, de Paula Hawkins. E
também ofereci três, a outros tantos familiares. Ao todo,
pois, vinte e três obras, sendo que quatro das famílias
presentes moram no interior de um círculo de seiscentos
metros. Ou seja, ouro sobre azul.

Uma segunda vertente de ofertas prendeu-se – tem
sido sempre assim –, também sob combinação prévia,
com interesses próprios, em geral para uso pessoal. E
mais com senhoras e crianças ou mesmo jovens.

E uma terceira vertente envolveu lembranças ines-
peradas. Comigo, por exemplo, surgiu-me mais uma
gravata – tenho mais de seiscentas –, mas muito bonita
e de excelente qualidade. Foi uma lembrança abso-
lutamente inesperada. Pelo meu lado, ofereci quatro
quadros pintados por mim a outros tantos familiares.
Em geral, jovens adultos, mas também uma sobrinha
casada, já quarentona. E um telemóvel novo para a
minha mulher, dado que o atual – é a expressão por
mim usada – de há muito entrou em podriture. Uma já
razoável fonte de problemas.

Quanto aos manjares, simplesmente excecionais e
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sempre muito bem cozinhados, com a exceção dos bolos,
de que, em geral, não cons tuem a minha preferência,
para lá do bolo-rei e do bolo inglês, dois manjares de
que gosto profundamente. De modo que, chegado a
casa na Noite de Natal, aí pelas duas e pouco da manhã,
de pronto me deitei sobre a cama que foi do meu filho,
iniciando a leitura d’OS PLANOS BILDERBERG PARA
PORTUGAL.

Deitei-me já com metade do texto vencido, vindo a
acordar, no Dia de Natal, pelo meio-dia e vinte. Pelas
três, seguiu-se o almoço do dia. Esta foi, pois, mais uma
quadra natalícia, tal como sempre a conheci desde muito
pequenote. Mas faltou – não era assim no meu tempo
de criança e de jovem – um diálogo centrado ao redor de
temas com qualidade e operados de modo concertado.
Hoje, tudo roda em torno de coisas pândegas, ou carros,
ou cenas passadas com este ou aquele conhecido e com
os pequenotes e muitos dos grandotes a olharem os
telemóveis. E sempre com o televisor ligado, mesmo
que ninguém ligue ao que o mesmo vai debitando. É o
aspeto que mais me choca – desagrada mesmo – nas
atuais Noites de Natal.

Felizmente, todos dispusemos ainda da saúde e dos
meios para assim podermos passar a Noite de Natal. A
comunidade humana que temos bem podia organizar-se,
a fim de levar a cada português e a cada família um Natal
diferente e com as essenciais lembranças e manjares,
marca sempre pica da circunstância.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Uma lição de extrema qualidade (2016-12-26 16:21)

|Hélio Bernardo Lopes| Os nossos canais televisivos
estão repletos de analistas e comentadores que, com
frequência elevada, nada de realmente ú l trazem com
a sua presença e consderações. Naturalmente, existem
exceções. Duas dessas exceções são os académicos
Maria João Tomás, sobre que escrevi algumas palavras
há dias, e António José Telo, cuja presennça recente na
RTP 3 mo vou este meu texto.

A obra de António José Telo é já vasta, tendo-a
quase toda na minha biblioteca pessoal. Não sendo
uma personalidade frequente nas nossas televisões,
esteve presente recentemente naquele canal, ao re-
dor do atentado de Berlim, recordando eu bem uma
sua outra presença, acompanhado de outros convida-
dos, na sequência do atentado de Nice, se acaso não erro.

Na mais an ga destas duas presenças tornou-se-me
evidente a superior ponderação de quanto havia estado
em jogo com o atentado do tempo. Desta vez, estando só,
ficou claro o modo muito estruturado de abordar o que
esteve agora em causa no caso de Berlim. Foi ponderado
a escutar as questões colocadas por Ana Lourenço e foi
muito estruturante na exposição do modelo esplica vo
do que está em causa no caos que referiu e vai hoje por
boa parte do mundo.

Um dos dados que referiu e com grande relevo foi a
situação de caos polí co-social que varre uma ampla
faixa de território envolvente da Europa, espraiando-se
desde a zona asía ca mais próxíma, passando pelo Médio
Oriente e abarcando uma faixa extensa no con nrente
africano. Um terço deste con nente faz já parte desse
caos, com a totalidade humana assim envolvida ultrapas-
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sando o dobro da população europeia ocidental.

Como naturalmente teria de referir, a solução deste
problema deverá ser di cil por meios que envolvem
baixa energia e poucos custos. E a todos os níves. Uma
realidade que, se não foi fruto de interesses incon-
fessáveis – eu penso que é isso que se vem passando –,
derivou da mirífica ideia de levar as ditas democracias
à moda ocidental a todas as partes do Mundo... O
resultado é o que se pode ver, quase a um ritmo diário.

Com rara coragem nos nossos meios jornalís cos e
intelectuais, não deixou de apontar George W. Bush e
o próprio Barack Obama como dois dos condutores ao
estado de coisas que hoje varrem o Médio Oriente, bem
como as ditas primaveras árabes. De resto, António José
Telo bem poderia juntar a estes dois os famigerados Bill
Clinton, Tony Blair e Sarkozy. E espera agora, a fim de
ver ao que se irá dar com a futura presidência de Donald
Trump.

Muitos portugueses interessados e atentos terão
acompanhado esta curta entrevista de António Telo, as-
sim tendo conseguido acompanhar mais uma excelente
lição de Polí ca Internacional. Seria interessante que
Vítor Gonçalves se determinasse a brindar-nos, ao início
do próximo ano, com uma entrevista a António José Telo
no seu programa das quartas-feiras. Com mais do dobro
do tempo, os portugueses interessados e atentos teriam
a oportunidade de poder ter, deste modo, uma nova
lição de grande qualidade sobre o que vai pelo mundo,
as suas causas e algum provável devir.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Plataforma online apresenta o Douro a 360º
(2016-12-26 16:23)

A Douro Genera on- Associação de Desenvolvi-
mento, em parceria com a Associação Aldeias
Vinhateias do Douro, lançou recentemente a
Plataforma online Douro Mágico 360, disponível
em [1]www.douromagico360.com , onde os visitantes
podem fazer uma viagem virtual e conhecer restau-
rantes, hotéis, serviços e produtos da região.

A Plataforma arrancou com 148 en dades, 444 produtos
e serviços, com um levantamento de 100 locais do Douro
e 200 fotografias e vídeos. Marcam presença produtores,
empresários do alojamento restauração e diversão, bem
como en dades públicas e do terceiro setor.

Diz Hernâni Gouveia, vice-presidente da Direção da
Douro Genera on, que esta plataforma já corre o mundo,
foi lançada em Outubro e recentemente apresentada em
Itália, um dos países parceiros da rede World Genera on,
na maior feira de artesanato, turismo e território com a
presença de 115 países e 3 milhões de visitantes, entre
os dias 3 e 11 de Dezembro.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[2]Consulte a tabela de preços

Na comunidade Douro Magico pode encontrar museus,
associações recrea vas, produtores de vinho, azeite,
fruta e compotas, artesãos e artesanato, hotéis, turismo
rural, restaurantes, casas de chá, entre muitos outros
agentes socioeconómicos do Alto Douro Vinhateiro.

O Douro Mágico 360 permite aos visitantes e turis-
tas, nacionais e internacionais, conhecer melhor os
roteiros que podem fazer no Alto Douro Vinhateiro,
Património da Humanidade, e podem ainda organizar o
seu próprio roteiro.

Outra das valências desta plataforma é recorrer ao
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360 não só para apresentar roteiros e pontos de inter-
esse, mas também produtos regionais, restaurantes e
hotéis, onde o u lizador poderá reservar ou comprar já
em 2017, depois da fase experimental que decorreu.

A plataforma oferece a magia do Douro através do
on-line e dos disposi vos móveis (IOS e Android) com
a aplicação Douro Mágico 360º disponível de forma
gratuita na AppStore e GooglePlay.

A Douro Genera on não se esqueceu dos mais pe-
quenos, pois o Douro Magico oferece também um jogo
intera vo, didá co e diver do, onde os mais novos
passam a conhecer as Aldeias Vinhateiras do Douro e dos
concelhos do Património da Humanidade.

Hernâni Gouveia lembra que este produto tecnológico
resulta de uma das ações de um grande projeto “Douro
em Movimento – Aldeias com Vida”, financiado pelo
NORTE2020, que tem como obje vo apoiar a promoção
internacional do des no Douro, dos seus produtores,
empresários e cidadãos.

“Douro Magico 360” [3]Apple Store
“Douro Magico 360” [4]Google Play
download do jogo[5] “Douro for Kids”

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. http://www.douromagico360.com/
2. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g
6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
3. https://itunes.apple.com/us/app/douro-magico-360/i
d1180777860?mt=8
4. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
twoplay.douro360&hl=en
5. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
izilabs.douroforkids

Projeto da Universidade de Coimbra vence “Santa
Casa Challenge” (2016-12-26 16:35)

O projeto Tech4SocialChange, liderado por Jorge Sá
Silva, docente e inves gador do Departamento de
Engenharia Informá ca da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), foi o

vencedor da categoria “economia social” no concurso
de inovação social digital “Santa Casa Challenge”,
promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(SCML).

Projeto da Universidade de Coimbra vence “Santa Casa
Challenge” O Tech4SocialChange «propõe a criação de
um Laboratório de Inves gação Social baseado na Web
que permite rar par do de soluções de baixo custo da
Internet das Coisas para a resolução de vários problemas
sociais», explica Jorge Sá Silva.

O projeto «apresenta-se como um elo de ligação en-
tre os problemas sociais e um conjunto de recursos
humanos de base académica que dispõe da capacidade
e vontade para os resolver», nota o docente da FCTUC,
acrescentando que «o Tech4SocialChange é suportado
por uma comunidade de estudantes, professores, inves -
gadores e engenheiros apaixonados pelo impacto social
e que querem dar algum do seu tempo para apoiarem
projetos sociais com que se iden ficam e para resolverem
problemas que lhes tocam».

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

O prémio agora ob do, no valor de cinco mil euros,
significa «não só um incen vo muito importante para o
grupo de inves gação, mas assume principal importância
pelo reconhecimento que a Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa atribui ao Tech4SocialChange. Por outro
lado, a par cipação a va da SCML neste projeto vai
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permi r aproximar organizações sociais e a comunidade
académica na criação de soluções inovadoras para
problemas sociais», conclui Jorge Sá Silva.

O “Santa Casa Challenge” tem como obje vo encon-
trar as melhores soluções tecnológicas para quatro áreas
de intervenção da SCML; saúde, ação social, cultura e
património e economia social.

Adicionar legendaProjeto da Universidade de Coimbra
vence “Santa Casa Challenge”
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“O teu coração é tão negro como a noite”
(2016-12-26 16:50)

|Tânia Rei| Tenho um amigo que diz que, às vezes, são
as palavras que nos dão a mão, para que as usemos.
É o caso deste tulo, que, na realidade, é a tradução
do nome de uma canção com a voz de Beth Hart com o
guitarrista Joe Bonamassa.

Tenho mais amigos, que dizem coisas igualmente es-
pectaculares. Todos temos. O que é óp mo. E notem
que, diariamente, nos cruzamos com tanta gente, tro-
camos ideias, às vezes só a ouvir e a ver o que nos rodeia.

E só uma ínfima parte destas pessoas, que vemos e
ouvimos, acabam por ganhar um lugar na nossa vida. E
não digam que os nossos amigos, conhecidos, amores e
desamores, entraram na nossa vida “porque sim”. Não
há aqui acaso. E um fez mais do que o outro para que
isso acontecesse, numa fase inicial pelo menos. Uma das
pontas deu o primeiro passo, e lançou a corda que havia
de unir duas vidas, em tantos sen dos quanto os que
pudermos imaginar. Escolhemos agarrá-la. Deixamo-nos
ir.

Esta é a verdade sobre como criamos ligações. A
verdade sobre como se perdem, como se quebram…
Bem, essa é bem mais dura.

Certa vez, escrevi-os eu que somos responsáveis
por escolher entrar na vida de alguém, e que por isso é,
no mínimo, de bom-tom, avisar se es vermos de saída.
Não simplesmente esperar que, depois de meia dúzia de
galos na cabeça, a outra parte perceba que, afinal, não
há nada atrás da parede que quis a todo o custo par r.
Muitas vezes, acabam-se ligações com gritos, vozes
crispadas, qual bruxa dos contos de fadas, que pragueja
sobre o futuro pouco risonho do ofendido. Outras vezes,
faltam palavras, faltam forças para argumentar.

Temos a mania de ludibriar os outros. Fazer de conta,
para conquistar um lugar. Não percebo porquê fazer
tamanho esforço, quando, de facto, não há a pretensão
de ficar. E, numa história lugar-comum, sempre fazemos
como as crianças, e avisamos quando temos feridas a
curar. Dizemos onde dói, e um alarmante “não toques
aí!”. E, tal como crianças travessas que todos somos,
é justamente onde vamos apertar, mal tenhamos essa
oportunidade. É cruel. É feito por um coração negro. E
deixa outro coração mais negro ainda.

Há corações negros em demasia. Tantos que se
pudéssemos ver o coração, no sen do, obviamente,
figurado, de quem nos cruzamos, iriamos perceber que é
algo como olhar para uma floresta queimada pelo fogo.
E cravejada de sal. Está estéril.

Sempre ve como máxima acreditar nas pessoas.
Porque, enfim, gosto que acreditem em mim, em todos
os sen dos, por isso acho justo.

Tendencialmente é confundido com excessiva de-
voção e ingenuidade. Não me tomem por lorpa. Aliás,
quem o é? Sabemos quase sempre.
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Outra história lugar-comum é alguém que conhece
outro alguém, que julga diferente de todos os alguéns
que jamais pisam o mundo. Que olha diferente de todos
os olhares. Que ouve com ultra-som. Que tem, enfim,
um interior que vale a pena conhecer. E depois de aberto
o peito, de expostas as entranhas, descobrimos um
coração negro, que deixa o nosso mais negro.

Dia após dia mais negro. Menos crente. Menos pal-
pitante. Dia atrás de dias, noite atrás de noite, até que só
reste cinza, e nada mais em que acreditar.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

Anónimo (2016-12-29 14:31:07)
"Your Heart Is As Black As Night"- Melody Gardot
A propósito, uma grande canção!

Bom Ano

Hélder caseiro

Cuca Roseta na Passagem de Ano em Torre de Mon-
corvo (2016-12-26 16:51)

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo organiza um
concerto de passagem de ano, no dia 31 de Dezembro.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Do programa faz parte a atuação dos Namari, pelas
22h30, da fadista Cuca Roseta, pelas 00h10, e do Dj Nerik,
pelas 01h30. No decorrer dos concertos terá ainda lugar
uma sessão de fogo de ar cio.

Os concertos realizam-se no largo General Claudino,
junto à Igreja Matriz de Torre de Moncorvo. Cuca Roseta
é uma das mais pres giadas vozes da nova geração do
Fado.

Foi a convite de Gustavo Santaolalla que gravou o
seu primeiro disco, “Cuca Roseta”, do qual veio a receber
os mais elevados elogios por parte do público e da crí ca
nacional e internacional. Em 2013, editou o álbum “Raiz”,
onde se assume como compositora e letrista da maior
parte dos temas, e em 2015 edita o disco “Riû”.

Em 2016, a fadista cantou em mais de 120 concer-
tos, em Portugal e no estrangeiro.
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Vereadores do Movimento MAIS ques onam
atribuição de subsídios a Ins tuições Sem Fins
Lucra vo do concelho de Alijó (2016-12-27 10:16)

Os vereadores do Movimento MAIS ques onam
atribuição de subsídios a Ins tuições Sem Fins Lucra vo
do concelho de Alijó. Na úl ma reunião da Câmara
foi deba da uma proposta de atribuição de subsídios
às Ins tuições Sem Fins Lucra vos do concelho, mas a
mesma foi ques onada pelos vereadores do Movimento
MAIS por ser considerada tardia.

Vereadores do Movimento MAIS ques onam atribuição
de subsídios a Ins tuições Sem Fins Lucra vo do concelho
de Alijó O movimento MAIS "cri ca a circunstância de
apenas a poucos dias do final do ano de 2016, surgir uma
proposta de atribuição destes apoios financeiros, depois
de já nos anos de 2014 e 2015 não ter sido efetuada
qualquer transferência das que estavam orçamentadas
para estas Ins tuições", sublinha uma fonte do MAIS.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

Ainda assim, refere a mesma fonte, "a Vereação do
MAIS congratulou-se com a atribuição de apoios, para
cuja necessidade há muito vinha alertando o execu vo
camarário", porque, acentuam em tom irónico “mais vale
tarde do que nunca”.

Os Vereadores Miguel Rodrigues e Manuel Adérito
Figueira, fizeram contudo notar que "a proposta agora
apresentada era omissa em relação a várias Ins tuições
do concelho que, apesar de terem a vidade constante,
não estavam contempladas com qualquer apoio, como o
Rancho Folclórico de Carlão, Rancho Folclórico de Santa
Eugénia e Atlé co Clube Alijoense, entre outras, sem que
essas ausências es vessem explicadas na proposta".

Miguel Rodrigues ques onou igualmente os critérios
adotados na distribuição de verbas entre as Ins tuições,
afirmando que “não resulta claro o rigor e a transparên-
cia com que a distribuição destas verbas aqui aparece
proposta”.

Em face destas reservas, os vereadores do MAIS
abs veram-se na votação desta proposta que acabou
por ser aprovada apenas com os votos favoráveis do
execu vo permanente.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
Montes e Alto Douro
Visite-nos em www.no ciasdonordeste.pt

1. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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Como pode a Arqueologia minorar os im-
pactos resultantes das alterações climá cas?
(2016-12-27 11:10)

[1]

Aprender com o passado. Este é um conselho múl plas
vezes referido, mas muito poucas vezes colocado em
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prá ca. Mas não é isso que faz uma equipa de inves-
gadores da Universidade de Washington, que está a

u lizar o conhecimento sobre o passado para precaver
impactos ambientais do futuro.

Arqueólogos desta universidade americana estão a de-
senvolver uma nova inves gação que u liza a tecnologia
de sofis cados computadores para criarem modelos
de aprendizagem capazes de explorar a forma como
as sociedades do passado responderam a processos
diferenciados de mudanças climá cas.

[2]Esta inves gação estabelece uma ligação entre
os an gos climas e dados arqueológicos, com o obje vo
de poder ajudar as comunidades agrícolas atuais na
iden ficação das culturas mais adequadas e estratégias
adapta vas às novas condições climá cas, sobretudo em
áreas geográficas mais diretamente ameaçadas pela seca,
por condições meteorológicas extremas e por outros
desafios ambientais.

Segundo os mais diretos responsáveis por esta nova
inves gação, Jade d’Alpoim Guedes, Stefani Crabtree,
Kyle Bocinsky e Tim Kohler, que u lizam técnicas de
análise territorial baseados nos mais recentes avanços
tecnológicos da modelagem computacional, esta técnica
permite ”uma capacidade de análise sem precedentes
para iden ficar o modo como as sociedades do passado
reagiram a situações de alterações drás cas do meio
ambiente em que viviam”.

O trabalho destes inves gadores, e par cularmente
de Tim Kohler, tem sido considerado como pioneiro,
tendo já sido desenvolvidos modelos para estudar in-
terações entre povos ancestrais do sudoeste americano
com o seu ambiente.

O Projeto [3]Village Ecodynamics Project , lançado
em em 2001, é disso um eloquente exemplo. Nele, os
inves gadores tentam perceber variantes de reação e
comportamento humano face a níveis de precipitação,
tamanho de uma população e esgotamento dos recursos
disponíveis.

Ao comparar os resultados de modelos baseados em
dados e evidências arqueológicas reais, os arqueólogos
são capazes de iden ficar as condições e as circunstâncias
ambientais que condicionaram as an gas civilizações ao

redor do mundo em períodos de crescimento e em perío-
dos de declínio. Em termos de exemplo, um dos seus
modelos demonstra como a seca, a caça e a compe ção
entre as populações no an go Egito levaram à ex nção
de muitos mamíferos de grande porte à volta de 3.000
aC, ou como, num outro modelo, se tenta perceber como
os padrões de habitat no Tibete estão a afetar a erosão.

“Estes modelos são como um jogo de vídeo, no sen do
de que é você que pode programar certos parâmetros e
estabelecer regras para gerar uma simulação e depois
deixar os seus agentes virtuais jogar para que esses
diferentes parâmetros cheguem a uma conclusão lógica.
Esta técnica permite-nos simular uma previsão da eficácia
adapta va de diferentes culturas agrícolas face a novas
condições ambientais, mas também nos permite simular
a forma como as sociedades humanas podem evoluir e
impactar com o meio ambiente“, refere um dos inves -
gadores ligado ao projeto, o arqueólogo Stefani Crabtree.

A distribuição de espécies ou a modelagem de parâmet-
ros para estudar nichos agrícolas regionais é outra
tecnologia que os arqueólogos estão a u lizar para
prever onde as plantas e outros organismos cresceram
bem no passado e onde elas podem ser úteis nos dias
de hoje. Bocinsky e d’Alpoim Guedes estão a usar esta
técnica para iden ficar culturas pouco usadas ou, em
alguns casos, completamente desaparecidas e que
poderão ser úteis em áreas onde o clima se está a tornar
mais quente, em áreas afetadas pela seca prolongada ou
em situações de dificuldade de abastecimento alimentar.

Uma dessas culturas, que iden ficaram a par r de
dados arqueológicos, é uma variante de milho altamente
tolerante à seca que os índios Hopi do Arizona adaptaram
ao longo dos séculos para crescer e prosperar produ va-
mente em solos pobres.

E por isso, Kyle Bocinsky faz questão de salientar
que os modelos estudados por esta equipa de inves -
gação mostraram que “o milho dos Hopi poderá crescer
muito bem nas terras altas da E ópia, onde um de
seus alimentos básicos, a banana da E ópia, está a ser
afetada por emergentes pragas e diferentes doenças
resultantes de vagas de calor intenso. Cul var o milho
dos Hopi que é resistente à seca, em vez das culturas
tradicionais, poderá, no futuro, tornar-se crucial para a
sobrevivência humana em outros lugares afetados pela
mudança climá ca“, sublinha Bocinsky.
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Os inves gadores também usaram um modelo de
integração para uma agricultura de nicho a fim de iden -
ficar uma fonte de alimento alterna va viável no planalto

betano.

Estes cien stas estão apenas a começar a explorar
o potencial da modelagem baseada em dados recolhidos
pela arqueologia e dizem que no futuro será cada vez
mais importante ”a combinação do trabalho de campo
da arqueologia tradicional com técnicas de modelagem
baseadas em dados informá cos, de forma a que esta
técnica ajude a gerir mais inteligentemente os nossos
recursos, as nossas interações nos ecossistemas e evitar,
desta maneira, erros passados a respeito da mudança
climá ca“.
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Chega de ser confrangedor (2016-12-27 11:10)

|Hélio Bernardo Lopes| Pois é verdade, caro leitor,
chega a ser confrangedor assis r às mui raras tomadas
de posição de Gorbachev sobre a sua Rússia de hoje,
ao redor do que vai pelo mundo e da sua an ga União
Sovié ca e seu colapso.

Para mim, todas estas suas raras intervenções surgem
como dolorosamente confrangedoras. Para os mais de-
sconfiados, até estranhas, porque sempre haverá alguma
probabilidade de poderem ser vistas como conducentes
a um acréscimo de dúvida.

Sem dúvida significa vo é o facto de Gorbachev nunca se

pronunciar sobre a polí ca mundial dos Estados Unidos,
mormente na sequência do que pôde ver-se com George
W. Bush e Barack Obama, mas também com a própria
Hillary Clinton, ou mesmo John McCain. Entre outros
Estados, como a França, o Reino Unido, a Alemanha, etc..

Como é evidente, a recíproca não é verdadeira, não
faltando polí cos a pôr em causa tudo o que os deten-
tores da soberania russa possam fazer em defesa do seu
país. E da OTAN, bom, nem uma palavra. Tal como com
a guerra religiosa que hoje varre o mundo, em face da
oportunidade estratégica criada pela polí ca externa dos
Estados Unidos. Nem uma palavra!

Neste seu texto recente de jornal Gobachev tem a
mais plena razão, ao reconhecer que era necessário
e possível reformar a União Sovié ca, evitando a sua
desintegração. E logo complementa esta realidade com
esta outra: assumo minha parte de responsabilidade,
mas tenho a minha consciência limpa. É minha convicção
que Gorbachev poderá não ter lido a excelente obra,
O FUTURO DO COMUNISMO SOVIÉTICO, de Wolfgang
Leonard, onde se analisa, com grande pormenor, o
caminho mais lógico para operar a mudança que o an go
Secretário-Geral do PCUS pretendia. Simplesmente, uma
tal mudança teria sempre de suportar-se em quatro
pilares essenciais: reforçar a doutrina que suportava a ex-
periência sovié ca; reconhecer os erros antes pra cados;
pôr em andamento um programa de reformas ao nível do
conjunto das repúblicas; e evitar acreditar na aparentada
boa vontade dos Estados Unidos – e do Ocidente, em
geral –, uma vez que nunca seria di cil perceber que as
regras que vinham enunciando não poderiam nunca ser
levadas a sério.

Se Gorbachev olhar o que hoje se passa, por exemplo,
com a Igreja Católica Romana de Francisco, facilmente
perceberá que, de facto, pouco ou nada mudou. Até por
se estar à beira o fim do atual pon ficado. Este foi, muito
acima de tudo, um tempo de recuperação do estado de
horas de amargura a que havia chegado a imagem da
hierarquia da Igreja Católica Romana. Pois, Gorbachev
fez o contrário: até em Lenine encontrou erros! Tudo

nha erros, o que, sendo sempre verdade, não era coisa
para ser enunciada alto e com bom som. O resultado
foi a fantás ca queda de braços que pôde ver-se por
toda a URSS e suas repúblicas. Coisa muito pior, entre
tantos outros casos, que o BREXIT e os efeitos, sempre
apontados e nunca materializados.
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Como no-lo diz um histórico ditado popular digno
de registo, vale mais tarde que nunca. Mas Gorbachev
não deverá nutrir grandes ilusões, porque se é verdade
que uma federação mais eficaz de Estados é hoje possível
para o conjunto das an gas repúblicas sovié cas, supor-
tadas agora num sistema polí co-social onde a dignidade
humana seja respeitada em primeiro lugar, há também
que ter em conta o conflito religioso mundial que está
atualmente a jogar-se. É essencial usar de cria vidade
e de boa-fé, mas evitar sempre o Ocidente, porque
deste lado o que há para oferecer é a máquina global de
pilhagem dos povos, sempre com o tal deus dinheiro à
frente de tudo. Se à primeira todos caem, à segunda os
melhores já não deverão cair.

No cias do Nordeste- Informa vo digital de Trás-os-
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“Os Verdes” ques onam corte de azinheiras em Mi-
randa do Douro (2016-12-27 11:12)

O Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do
Par do Ecologista “Os Verdes” (PEV), entregou na As-
sembleia da República uma pergunta em que ques ona
o Governo, através do Ministério do Ambiente, sobre o
corte de azinheiras na subestação da REN, da Barragem
do Picote, concelho de Miranda do Douro.

“Os Verdes” ques onam corte de azinheiras em Miranda
do Douro O deputado diz que este acto poderá estar a

ocorrer sem as devidas licenças, que são exigidas pela lei,
lembrando “que a Azinheira é uma espécie protegida pela
sua importância ambiental e económica, reconhecida na
Lei de Bases da Polí ca Florestal e que desempenha a
nível local um papel fundamental na produção animal,
nomeadamente des nada a produtos tradicionais”.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

A Barragem do Picote localiza-se perto da povoação
de Picote, concelho de Miranda do Douro, distrito de
Bragança. O Aproveitamento Hidroelétrico do Picote
foi o primeiro a ser implementado no rio Douro, em
1958, sendo o mais an go troço internacional do Douro.
Encontra-se encaixado entre margens muito abruptas
que se integram no Parque Natural do Douro Interna-
cional.

O Parque Natural do Douro Internacional possui car-
acterís cas únicas quer em termos geológicos quer em
termos climá cos. Daí que a classificação desta área
como Parque Natural tem como obje vo primordial
valorizar e proteger as caracterís cas mais relevantes do
ponto de vista natural, paisagís co, socioeconómico e
cultural. Assim como conservar o equilíbrio ecológico,
através da preservação da biodiversidade e da u lização
sustentável das espécies, habitats e ecossistemas.

Nas zonas de maior al tude podemos encontrar o
domínio do Carvalhal e da Azinheira. A Azinheira é uma
espécie protegida pela sua importância ambiental e
económica, reconhecida na Lei de Bases da Polí ca Flore-
stal. Desempenha a nível local um papel fundamental na
produção animal, nomeadamente des nada a produtos
tradicionais. Esta espécie foi alvo de polí cas a vas de
apoio ao inves mento por parte do Estado instalando
novos povoamentos, salienta-se numa nota de imprensa
enviada pelo Grupo Parlamentar do PEV.

Afirmam “Os Verdes” que foi realizada “uma denún-
cia de corte de azinheiras que poderia estar a ser feito
sem as devidas licenças, que são exigidas pela lei”, o que
levou a que no dia 14 de Dezembro uma comi va do
PEV se vesse deslocado à Barragem do Picote, onde,
segundo o PEV, “foi possível verificar que nham sido
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feitos alguns cortes de azinheiras e algumas podas às
mesmas. No sen do da linha n.º 1 na subestação da
REN, da Barragem do Picote local onde se verificam mais
cortes com pelo menos um mês”.

Perante as constatações e ao abrigo das disposições
cons tucionais e regimentais aplicáveis, o Governo foi
ques onado na Assembleia da República, tendo agora
que responder, através do Ministério do Ambiente se
“tem conhecimento destes cortes das azinheiras na Bar-
ragem do Picote; se estes cortes foram autorizados e se
em caso afirma vo, quais os fundamentos jus fica vos
para o corte desta espécie protegida”.

O PEV ainda quer saber se o “Ministério do Ambi-
ente tem conhecimento da entrada de algum pedido de
autorização para os cortes destas azinheiras no ICNF e se
existe uma licença, em que data deu entrada o pedido”.
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23% dos portugueses esperam pelos saldos para
comprar os presentes (2016-12-28 10:25)

O Natal já ficou para trás, mas quase um quarto dos
portugueses terão esperado pela época de saldos para
comprar alguns dos úl mos presentes, conclui o mais
recente estudo do Observador Cetelem, que analisou
o consumo e as intenções de compra para a quadra

natalícia.

Este ano, 23 % dos consumidores preferem aproveitar os
preços mais vantajosos pra cados nas promoções após o
Natal, uma percentagem ligeiramente superior à de 2015
(20 %), mas aquém da registada em 2013 (33 %), a mais
alta dos úl mos seis anos.

Para a maioria dos consumidores (70 %), esperar
pelos saldos posteriores ao Natal não terá sido uma
opção, tendo preferido comprar todos os presentes
antecipadamente. Há, no entanto, 7 % dos inquiridos
que ainda não sabem se vão recorrer à época de saldos
para realizar algumas compras finais.

PUB

Anuncie no No cias do Nordeste! Contacte-nos!
[1]Consulte a tabela de preços

São as mulheres que mais aproveitam os preços baixos
pra cados nos saldos, com 28 % das consumidoras a
referirem que deixam algumas compras de Natal para
esta altura. Já os consumidores masculinos seguem
menos esta tendência (18 %). Em termos etários, são
as gerações dos 18 aos 24 e dos 25 aos 34 anos (27 %,
em ambos os casos) que mais aguardam pela época de
saldos para comprar os úl mos presentes.

«Voltámos a verificar, este ano, que as pessoas en-
tre os 45 e os 55 anos têm vindo a perder interesse em
esperar pela época de saldos. Até 2013, a sua intenção
de guardar algumas compras para este período era das
mais elevadas entre todas as faixas etárias, mas essa
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tendência parece ter desaparecido e, a par r de 2014,
são as gerações de jovens e de jovens adultos que mais
aproveitam os preços baixos das promoções», conclui
Pedro Camarinha, diretor de distribuição do Cetelem.

Ao nível regional, é no sul que existem mais con-
sumidores a esperar pelos saldos que se seguem ao
Natal (30 %), bastante mais do que no norte (22 %) e no
centro (20 %). No que diz respeito aos grandes centros
urbanos, é Lisboa que mais adere a esta prá ca (27 %),
compara vamente com o Porto (19 %).

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a
Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por tele-
fone, a indivíduos de Portugal con nental, de ambos os
sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65
anos, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2016. O erro
máximo é de +4.0 para um intervalo de confiança de 95
%.

Sobre o Cetelem e o BNP Paribas Personal Finance
Pertencendo ao Grupo BNP Paribas, o BNP Paribas
Personal Finance é especialista no financiamento a
par culares. Com cerca de 20.000 colaboradores, em 28
países e 4 con nentes, o BNP Paribas Personal Finance
é Nº1 em França e na Europa. Exercendo a sua a vi-
dade sob a marca comercial Cetelem, disponibiliza uma
gama completa de crédito a par culares intermediada
através de parceiros do Retalho especializado, conces-
sionários automóvel e também diretamente aos clientes.

O BNP Paribas Personal Finance é parceiro de refer-
ência das principais insígnias do comércio, dos serviços,
da banca e das companhias de seguros, en dades às
quais aporta o seu know-how, propondo o po de crédito
e de serviço mais adaptado à a vidade e estratégia com-
ercial dos seus parceiros. É, também, ator de referência
em matéria de concessão de Crédito Responsável.

Em Portugal está presente desde 1993. Em 2010, a
fusão com o Credifin deu origem ao nascimento do
Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A., que opera
sob a marca comercial Cetelem, conta com cerca de 600
colaboradores e é uma referência no mercado de crédito
a par culares.
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Feira da Caça e Turismo 2017 (2016-12-28 10:43)

O maior evento cinegé co do país está de regresso
no primeiro mês do novo ano. A XXI Feira da Caça
e Turismo decorrerá em 2017 de 26 a 29 de janeiro
em Macedo de Cavaleiros, passagem obrigatória de
caçadores e de várias famílias.
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O evento é uma marca incontornável no Nordeste Trans-
montano, uma montra de toda a região para os milhares
de visitantes anuais, Portugueses e Espanhóis.

A um mês do certame, Macedo de Cavaleiros prepara-se
para acolher os visitantes atraídos que serão também
pelos sabores da gastronomia. Nos 4 dias da Feira, os
restaurantes promovem a Rota Gastronómica do Javali,
programada pela confraria com o mesmo nome, dando
a oportunidade de todos saborearem esta iguaria. No
recinto do certame, os restaurantes presentes não
deixarão de apresentar outros pratos de caça, como o
arroz de lebre ou a perdiz estufada, apenas para citarmos
alguns exemplos.

1319

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


O I Congresso de Turismo “Terras de Cavaleiros destaca-
se no programa agora conhecido do certame. Durante 2
dias, as boas prá cas no turismo, no âmbito do Programa
Mundial de Geoparques da UNESCO e de diferentes Mu-
nicípios, estarão em evidência, sob o mote “Humanizar o
Turismo”. Um congresso dirigido a estudantes, agentes e
todos que têm foco na área turís ca.

PUB
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Outro dos destaques vai para a realização de 4 montarias
ao javali (quinta, sábado (2) e domingo). O mais fiel
amigo dos caçadores terá direito a concurso especial de
beleza, nas categorias de perdigueiros e coelheiros. Estes
úl mos farão ainda uma prova de trabalho de caça. A
Prova de Sto. Huberto, em dois dias, é marca obrigatória
no programa, tal como a Cetraria, com a realização da
única prova em Portugal integrando a Copa Ibérica.

Os amantes da aventura irão à conquista dos camin-
hos no Raide TT e os bete stas contarão com o passeio
de BTT. A não perder será também a mostra de doces
do Geopark Terras de Cavaleiros, em diferentes show-
cookings, resultantes do “desafio” assumido pelos alunos
do Curso de Hotelaria e Restauração do Agrupamento
de Escolas. É a “Geodiversidade à mesa” para provar e
apreciar.

Conteúdo fornecido por Serviço de Comunicação CM
Macedo de Cavaleiros
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A entrevista de António Guterres (2016-12-30 09:09)

|Hélio Bernardo Lopes| A SIC No cias ofereceu-nos
anteontem uma entrevista curta com António Guterres,
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nela ques onado por Cândida Pinto. Foi uma entrevista
sem grande história, mas com uma meia dúzia de
pontos que importa referir. Vejamos, então, esses
pontos.

Em primeiro lugar, a entrevista deve ser vista pelo
lado do entrevistado, mas também pelo da entrevista-
dora. Um binómio onde esta úl ma sai claramente a
perder, porque se ficou a anos-luz de temas os mais
diversos e igualmente importantes. Em contrapar da,
António Guterres esteve bem no modo como respondeu
às poucas e muito específicas questões colocadas por
Cândida Pinto. Esteve melhor, sem dúvida, Guteres que
Cândida Pinto.

Em segundo lugar, depois de nos ter sido dito pelo
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que há Aleppo e
as outras Aleppos – muitas, referiu ele –, todo o horror
de há muito referido pelo Papa Francisco e que varre
hoje o mundo ficou cingido ao caso de Aleppo. Sendo
em si mesmo já pouco, também não tratou o problema
nas suas causas. Andou próximo, quando referiu que os
sírios, sem ajuda externa, nunca fariam o que se tem
visto, mas nem sequer tocou no início de todo este caso.

Em terceiro lugar, também nunca lhe foi colocado o
historicamente essencial caso do conflito entre Israel e a
Pales na, para mais agora, depois da votação da recente
resolução do Conselho de Segurança e de John Kerry ter
(finalmente!) do a coragem de dizer a verdade: Israel
caminha (e desde há décadas!) para a construção de
um só Estado, judeu e com capital em Jerusalém. E foi
esta a razão que sempre levou António Guterres e os
jornalistas, analistas e comentadores a nunca abordarem
este tema durante a campanha para o Secretário-Geral
da Organização das Nações Unidas. Além do mais, esta
solução foi sempre bem compreendida no Ocidente e
por este apadrinhada.

Em quarto lugar, a sempre sonhada atualização da
ONU em face dos tempos de hoje. Num ápice, Guterres
logo salientou que tal modernização teria sempre de
tocar também o Conselho de Segurança. E não custa
perceber que o direito de veto dos membros perma-
nentes seria um dos pontos a tentar mudar, deste modo
colocando de lado o poder e a influência da Rússia e da
China, uma vez que a Organização das Nações Unidas é,
de facto, um instrumento desde sempre ao serviço da
grande estratégia dos Estados Unidos.

Em quinto lugar, aquela defesa que António Guter-
res fez do impera vo de uma diplomacia discreta.
Infelizmente, num dia destes, o Primeiro-Ministro de
Israel lá salientou que os amigos não se condenam mutu-
amente nas Nações Unidas. Ou seja: as determinações
desta valem só para uns, não para os amigos. No caso
destes lá nos surgiria a diplomacia discreta: sem nada se
saber ou poder ver, qual Clube de Bilderberg, os assuntos
estariam sempre a ser tratados – disctretamente, claro –,
sendo essencial muita paciência. Bom, há sempre quem
acredite.

E, em sexto lugar, aquele reconhecimento de que
os Estados Unidos são importantes, mas não apenas por
serem o principal contribuinte da ONU. Também pela im-
portância que têm no mundo e em todo o funcionamento
da organização. De resto, António Guterres já chamou
a atenção para esta verdade, mas tão poucas vezes
referida: o Secretário-Geral não tem grandes poderes,
porque quem os tem é o Secretariado.

Tudo junto e por acúmulo, esta entrevista mostrou
já que António Guterres, com as suas indiscu veis ele-
vadas qualidades a níveis muito diversos, pouco irá fazer
de diferente do que se passou com os seus antecessores.
No fundo, quem manda são os Estados Unidos. E ainda
resta saber se Israel, de facto, não manda ainda mais.
Pelo menos, está-se nas ntas para as Nações Unidas,
que sempre se limitaram a comer e calar.
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Assaltada ourivesaria em Macedo de Cavaleiros
com recurso a armas de fogo (2016-12-30 11:44)

Quatro homens encapuzados e armados com pistolas
metralhadoras assaltaram uma ourivesaria em Macedo
de Cavaleiros. A ourivesaria Espirito Santo, localizada
numas das artérias principais da cidade de Macedo de
Cavaleiros foi violentamente assaltada, por volta das
18h30 de ontem, quinta-feira.
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O assalto foi realizado por quatro indivíduos que u -
lizaram armas de fogo sofis cadas parain midar o
proprietário do estabelecimento e obrigá-lo a entregar
o recheio que se encontrava na loja. Es ma-se que o
prejuízo a nja mais de meio milhão de euros.
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Os proprietários foram abordados pelos indivíduos,
sendo obrigados a deitarem-se no chão enquanto o ouro
era transportado para uma viatura que foi estacionada
em frente à porta do estabelecimento comercial.

Não houve agressões por parte dos assaltantes que
se fizeram transportar numa viatura de alta cilindrada da
marca BMW X-5, com matrícula falsificada que acabariam
por incendiar a poucos quilómetros de Macedo de Cav-
aleiros.

A GNR d tomou conta da ocorrência, estando agora
a inves gação a cargo da Polícia Judiciaria (PJ).
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Ciência entre Poesia e Metáforas (2016-12-30 11:56)

Vivemos numa época em que a a vidade cien fica
é realizada a uma escala global, com milhares de
cien stas em inúmeros grupos de inves gação e nas
mais diversas áreas.

Os resultados destas pesquisas são publicados em re-
vistas cien ficas internacionais, com linguagem quase

1322

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZGZub3RpY2lhc2Rvbm9yZGVzdGV8Z3g6NDcwYzQ4NGVkY2I0NDJhNw


hermé ca resultante do elevado grau de especialização,
e, portanto, pra camente inacessíveis aos restantes
cidadãos. É neste contexto que nos apercebemos da
enorme importância que têm os divulgadores de ciência
ao selecionar, desmontar e explicar, de modo compreen-
sível a todos, os resultados da inves gação internacional.

Vem esta reflexão a propósito do mais recente livro,
“Íris Cien fica 3”, do divulgador de ciência António
Piedade. Este é um livro dividido em duas partes, em
que o autor, primeiro, olha para fora, falando-nos das
pesquisas mais recentes sobre o espaço, para depois
olhar para o que se passa no nosso planeta, abordando
a inves gação laboratorial. A macro e micro escalas
encontram espaço neste livro de cerca de 140 páginas.

São pequenos textos que nos falam dos mais diver-
sos temas cien ficos, de um modo fascinado e literário,
quase poé co. Aliás, não poderia começar de melhor
maneira: “Olho o conhecimento com um deslumbra-
mento novo!”. Ou ainda, mais à frente, antes de falar da
gama do espetro da luz solar que os nossos olhos são
incapazes de captar, escreve: “Abraço o arco-íris com o ol-
har visível”. Um úl mo exemplo, já no final do livro, após
explicar a cor das folhas das árvores nas várias estações,
recorrendo à fisiologia das plantas, conclui: “Disfrute-
mos a beleza da paleta outonal, pois não há outra igual!”.

Este é ainda um livro de desafios, quando, por ex-
emplo, começando por falar da Terra incita-nos a calcular
a massa da via láctea. Ou qual a quan dade de cálcio
ou sódio existe no nosso corpo, ou ainda o que está a
acontecer à mancha vermelha de Júpiter?
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Ao mesmo tempo que o autor divulga a inves gação
realizada, aproveita também para par lhar algumas
reflexões, como no caso em que, ao falar da cooperação
entre as primeiras células que foi necessária para o
desenvolvimento da vida na Terra e ao falar da coop-
eração entre astrónomos de vários países que permite
observações de campos recônditos do cosmos, constata
quão importante é a cooperação para a vida assim como
para as nossas a vidades quo dianas: cooperando

alcançamos “aquilo que sozinhos não conseguimos, ou
levamos mais tempo a a ngir”.

Outro aspeto relevante, e que pode passar despercebido
à maioria dos leitores, é como a situação social está a
afetar a nossa vida, o que se reflete na nossa maneira
de pensar e por conseguinte de comunicar. Como vários
inves gadores têm notado, o contexto bélico do século
XX influenciou a criação de metáforas em bacteriologia
e imunologia, com bactérias que atacam, um sistema
imunológico que se defende dos invasores e um interior
do corpo humano que é um campo de batalha.

No presente, António Piedade fala da gené ca numa
linguagem diferente, em que menciona “diálogo” entre
cromossomas, interação com um “governo bioquímico
que estamos longe de entender bem”, “confrontação
democrá ca”, “tendências”, ou “economia gené ca”.
Sinais dos tempos em que a preocupação com a
guerra deu lugar à preocupação com a situação polí ca e
económica, criando uma linguagem de pensamento nova.

Os textos de “Íris Cien fica 3” resultam de crónicas
que tem escrito para a imprensa regional. Este livro
vem juntar-se aos outros dois anteriores, formando
uma coleção que vale a pena acompanhar e, decerto,
ser estudada do ponto de vista académico num futuro
próximo.

João Lourenço Monteiro – Biólogo
Conteúdo fornecido por Ciência na Imprensa Regional –
Ciência Viva
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Já vai no Carlos?! (2016-12-30 12:04)

|Hélio Bernardo Lopes| Quem ver u lizado algum do
seu tempo para olhar, sem par darismos, os resultados
as anteriores eleições para deputados à Assembleia da
República, terá percebido que o PSD só foi o par do
mais votado por se duvidar de que o PS conseguisse, só
por si, uma maioria absoluta.

Habituados, como sempre es veram, à alternância
entre PS e PSD, os portugueses nunca imaginaram que os
quatro par dos que hoje suportam o Governo de António
Costa fossem capazes de ler o sen mento profundo da
grande maioria dos portugueses e se determminassem
a dar corpo a uma alterna va à terrível governação de
Pedro Passos Coelho e Paulo Portas.

Com Aníbal Cavaco Silva ainda no poder, muitos acred-
itaram que a atual maioria parlamentar não conseguiria
vir a ver a luz do dia. Felizmente que o an go Presidente
da República se apercebeu de que a má vontade contra
a anterior governação e contra os executores da mesma
era enorme, acabando por a ngi-lo também a ele. De
resto, essa era já uma realidade distante, ao menos
desde o tempo da questão do seu salário, que lhe valeu
uma impensável pe ção pública e bem adversa. António
Costa, pois, acabou por assumir as rédeas da governação,
realizando o que os portugueses de há muito desejavam
e que os anteriores governantes nunca realmente imagi-
naram. O caso da Caixa Geral de Depósitos, entre tantos
outros casos, terá sido, porventura, o mais significa vo.

Se o CDS/PP ainda se conseguiu dar conta de que o
futuro não seria assim tão facilmente previsível, o PSD
perseverou em manter a sua, sempre com esperança
de que a governação de António Costa viesse a falhar,

assim permi ndo uma interpretação de que toda a razão
sempre havia assis do ao anterior Governo. Como hoje
se sabe bem, este pensamento estava completamente
errado. Em todo o caso, tem-se mostrado di cil adotar
um outro, o que é até simples de explicar.

Ao contrário do tantas vezes propalado, mesmo por
gente respeitável e com experiência polí ca já vasta, o
PSD não foi nunca um par do social-democrata, sim um
par do liberal, embora ao tempo do seu surgimento

vesse, naturalmente, de alinhar pelas posições histori-
camente dominantes. Perante a posição polí ca do PS,
aglu nando eleitorados muito amplos, foi di cil ao PSD
assumir uma posição de rutura com a Cons tuição da
República. Tudo se foi ficando por tomadas de posição
avulsas de Alberto João Jardim, só de há uns poucos anos
a esta parte tendo surgido as posições públicas de Rui Rio.

O que se passou com Pedro Passos Coelho e Paulo
Portas, com uma tenta va longa de destruir o Estado
Social, naturalmente em nome da sua própria salvação,
só se percebeu depois da entrada em funções do an-
teriior Governo. Bem mais tarde, em entrevista a uma
cadeia televisiva, Pedro Passos Coelho viria a dizer que
se enganara, durante a campanha eleitoral, porque os
dados publicamente conhecidos estavam errados!

Mais recentemente, foi-se desenvolvendo a sucessão de
previsões catastrofistas, todas sempre caídas no olvido.
Estavam obje vamente erradas, mais não sendo que
projeções de fé num descalabro da vida nacional. Uma
cabalíssima perda de norte polí co, misturando sonho,
esperança e realidade. Começou, pois, a perceber-se
que se estava perante um conjunto de condições muito
restrito e de grande rigidez. Iniciou-se, deste modo, o
surgimento de ideias e sonhos, mas que sempre terão di-
ficuldade em fazer um caminho capaz. Um caminho que
requer pessoas e ideias de cariz humanista, ingrediente
hoje em crescendo de raridade por partes diversas do
mundo.

Acontece, todavia, que o PSD terá sempre uma enorme
dificuldade em encontrar um caminho alterna vo,
porque a grande maioria dos seus principais polí cos de
hoje abraçaram, com alma e coração, o credo neoliberal,
suportado, desde logo, na destruição do Estado Social. E
é bom nunca esquecer que as duas figuras portuguesas
de topo na liderança do Grupo de Bilderberg foram
sempre do PSD: Francisco Pinto Balsemão e José Manuel
Durão Barroso. Ou seja e numa síntese simples: o PSD é
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hoje um par do neoliberal, membro do Par do Popular
Europeu, que tem da social-democracia rigorosamente
nada.

Significa isto, pois, que o tal acordo de regime, a
ser feito com o PSD, terá sempre de significar novos
passos no caminho neoliberal, com alterações cons -
tucionais a maior ou menor prazo e com a destruição
profunda do Estado Social. A verdade é que as pessoas
de hoje são como as de sempre e requer-se, por isso,
que sejam olhadas com dignidade, concedendo a cada
uma e suas famílias a qualidade de vida que possa
permi r a ascensão social, uma velhice digna, o acesso
ao conhecimento e o direito a tentar salvar a vida. Para o
PSD e o CDS/PP isto são coisas sem lógica, mas não para o
PS. O que significa que não existe aqui um qualquer meio
termo. Mesmo que seja apenas de natureza funcional,
a experiência já mostrou que a Direita de hoje – PSD e
CDS/PP – não abdica dos seus valores. Valores que, de
facto, foram de sempre.

Malgrado tudo isto, ainda foi com estranheza que
tomei conhecimento da entrevista de Carlos Encarnação,
defendendo que o PSD precisa de mudar de rumo e
a solução pode ser a realização de um congresso ex-
traordinário. Mas o que é que um tal congresso tem que
ver com o rumo do PSD, se este foi sempre um par do
de ideologia liberal?! Nada! Rigorosamente nada!!
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Solidariedade entre ins tuições (2016-12-30 12:06)

O Lions Club de Bragança ofereceu um equipamento de
cozinha ao Centro de Educação Especial, resultado de
uma inicia va solidária.

O Lions Club de Bragança ofereceu um equipamento
de cozinha ao Centro de Educação Especial Este equipa-
mento, um descascador automá co de legumes vai
permi r maior rapidez e eficácia na confeção de cente-
nas de refeições que a cozinha desta resposta social da
Santa Casa elabora diariamente. É que além do próprio
CEE, são ali confecionadas refeições para outras respostas
socias da Misericórdia de Bragança, nomeadamente três
centros infan s e escola de ensino básico. Uma oferta
preciosa que chegou em forma de prenda de Natal e que
teve um custo de cerca de 1200 euros.
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“Fomos contatados pelo Lions Club em que mostraram
vontade de nos ajudar. Foi então que iden ficamos
esta necessidade e prontamente nos ofereceram o
equipamento que vai fazer toda a diferença no trabalho
da cozinha. Estamos muito gratos”, garante a diretora
técnica do CEE, Virgínia Lopes.

O resultado deste dona vo resultou da beneficência
de uma gala de “Fados Solidários”, que teve lugar no mês
de julho, no castelo de Bragança.

“A venda de bilhetes resultou numa quan a de cerca de
dois mil euros que deu para ajudar o CEE e o Centro Social
e Paroquial de Quintela. Fazemos este espetáculo todos
os anos para ajudar IPSS´s do concelho porque o Lions
Club tem uma componente social muito forte, exis mos
para ajudar”, assegura Luís Miguel Alves, membro do
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Club.

O Lions Club de Bragança ofereceu um equipamento de
cozinha ao Centro de Educação Especial
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