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1. 2008

1.1 Janeiro

1.1.1 Gatunos levam equipamentos de-
spor vos (2008-01-14 00:26)

No primeiro fim-de-semana de 2008, uma loja de
desporto situada na parte exterior do Mercado
Municipal foi assaltada.

Segundo o proprietário, o prejuízo ronda os cinco
mil euros. Este assalto tem a peculiaridade de
os amigos do alheio terem escolhido somente as
roupas, nomeadamente fatos de treinos e afins.

A loja, encontrava-se apetrechada com vários
pares de sapa lhas de marca, mas estas foram
deixadas nos expositores em que se encontravam,
tal e qual como estavam.
O proprietário deu fé do assalto quando se diri-
gia ao local no domingo para abrir as persianas,
constatando que a fechadura da porta nha sido
estroncada.
De seguida alertou as autoridades que tomaram
conta da ocorrência.

Este assalto sucedeu após uma semana em que a
Guarda Nacional Republicana (GNR) deMacedo de
Cavaleiros, distribuiu um comunicado dando conta
dos resultados das diligências efectuadas pelo
Núcleo de Inves gação Criminal de Bragança, que
pertence àmesma força policial, e que juntamente
com efec vos do posto de Macedo de Cavaleiros,
terminaram com a iden ficação, no dia 21 de
Dezembro, dos autores de alguns assaltos ocorri-
dos no úl mo semestre de 2007, especialmente
nos úl mos dois meses, nos concelhos de Macedo
de Cavaleiros e Bragança, assim como o resgate de
algum material roubado.

Durante esse período, foram escolhidos cerca
de uma dezena de alvos emMacedo de Cavaleiros,
nomeadamente cafés em aldeias e em associações
recrea vas, santuários e balneários despor vos,
entre os quais as sedes do Clube de Caça e Pesca

deMacedo de Cavaleiros, emNogueirinha, em que
os larápios levaram um computador, embalagens
de tabaco, bebidas e várias guloseimas, aliás os
mesmos ar gos que subtraíram também da sede
do Clube Atlé co, situada próxima do complexo
despor vo, à saída da Via Sul.

Nessa altura, a GNR conseguiu iden ficar sete
indivíduos do sexo masculino, com idades com-
preendidas entre os 15 e os 22 anos, três dos
quais foram cons tuídos arguidos. O mais velho,
um aluno do ensino superior, seria o mandante
do grupo, induzindo os mais novos elementos
a actuar, dado que com a sua idade ainda não
poderiam ser presos.

Agora, após o assalto à loja de desporto, no
primeiro fim-de-semana deste ano, fica compro-
vado que deverá haver mais “bandos” a actuar
em Macedo de Cavaleiros, e a GNR prometeu
con nuar a trabalhar no desmantelamento destas
quadrilhas.

1.1.2 Vinhos dos mortos pode dar vida
(2008-01-14 00:29)

O “Vinho dos Mortos”, assim foi bap zado este
néctar, que aquando da invasão francesa a esta
região, os agricultores de Bo cas decidiram escon-
der debaixo de terra o vinho que possuíam para
não ser roubado pelas tropas francesas.

Quando desenterraram o vinho, os agricultores
de Bo cas, verificaram que o facto de ter ficado
enterrado o nha tornado ainda melhor, nascendo
assim o “Vinho dos Mortos”.

Esta marca só foi patenteada há cerca de dois
anos, pela Coopera va Agrícola de Bo cas, e
apesar do nome e da fama do vinho, há cada vez
menos quem o produza e quem o comercialize.

A autarquia e a coopera va têm em andamento
um plano para inverter esta tendência.
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Estas duas en dades estão a desenvolver esforços
no sen do de ver reconhecida como micro-região
com incen vos específicos a área de produção do
vinho.

Granja, parte de Bessa, Quintas, Pinho, Valde-
gas e Sapelos são algumas das freguesias já
envolvidas neste projecto, e, além disso as duas
en dades, também pretendem introduzir-se na
Associação Europeia de Vinhos Marginais, afim de
ganhar mais visibilidade e evitar a perda de uma
produção com caracterís cas muito específicas.

A par disto, o museu, que está nos úl mos
preparos, deverá abrir ao público já no próximo
mês de Fevereiro, e, quem o visitar ficará a con-
hecer todo o processo da feitura deste néctar,
assim como toda a história que lhe está associada.

1.1.3 Professores homenegeados
(2008-01-14 00:30)

Os professores e educadores que se reformaram
desde o ano de 2005 no concelho de Chaves
vão ser homenageados no dia 25 de Janeiro pela
autarquia.

Esta inicia va tem como objec vo reconhecer o
valor do professor na formação e desenvolvimento
do cidadão e na qualificação da aprendizagem.

A autarquia flaviense quer prestar esta justa
homenagem a todos os professores e educadores
que durante a sua vida ac va se bateram pelo pro-
gresso do concelho, no que concerne à educação,
com os serviços prestados ao Município e às suas
populações, educando e formando gerações.

O Programa desta singela homenagem é o
seguinte:
17h45 – Recepção, na Praça de Camões;
18h00 – Celebração Eucarís ca, na Igreja Matriz
de Santa Maria Maior;
19h45 – Jantar num restaurante da cidade de
Chaves, com animação, seguida da entrega de
um exemplar do livro “Crónica da Vila Velha de
Chaves” e uma medalha.

1.1.4 Jaime Silva visita o Norte
(2008-01-14 02:11)

De 7 a 9 de Janeiro o Ministro da Agricultura,
Jaime Silva visitou a região Norte e contactou
com agricultores, associações e autarquias, com o
objec vo de conhecer a realidade da região Norte
antes de assinar as portarias de implementação
do Quadro Comunitário de Apoio “são portarias
que levam ao apoio ao inves mento (…) Esta é
a grande oportunidade para dar a volta, para
desenvolvermos o interior do país” adiantou o
ministro.

O ministro mostrou-se sa sfeito com a organiza-
ção da agricultura e com as dezenas de projectos
de inves mento nesta área na região. Verificou
que agricultores, associações e autarcas no Norte
do país estão empenhados na modernização do
sector, verificou também a existência de projectos
de inves mento geradores de postos de trabalho
e chegou a consdiderar exemplos como a Adega
Coopera va de Freixo de Espada à Cinta (ACFEC)
"um exemplo de sucesso" a seguir na Região
Demarcada do Douro, afirmando que, ao contrário
da Casa do Douro, paga a tempo.

“Foi gra ficante para mim, ver o profissional-
ismo das organizações de Entre-o-Douro-e-Minho
e de Trás-os- Montes, ver que temos agricultores
que querem ser empresários agrícolas≫, afirmou
o governante à Agência Lusa, no final da visita que
terminou em Moimenta da Beira, no distrito de
Viseu, com passagem pela Coopera va Agrícola e
um almoço com autarcas e dirigentes associa vos
da fileira da maçã e fru cultura local .

1.1.5 Centro Oncológico de Vila
Real abre portas em Abril
(2008-01-14 02:13)

O Centro Hospitalar de Trás –os- Montes e Alto
Douro adiantou já a entrada em funcionamento
para o mês de Abril do Centro Oncológico de Vila
Real.

Este Centro deverá tratar 80 % dos casos de
cancro registados na região, designadamente do
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pulmão, próstata, útero, bexiga, mama, colo rectal,
pele e do estômago.

A conclusão da obra prevista para Setembro
de 2006 deverá estar concluída até ao final de
Fevereiro deste ano, este atraso de 15 meses
deveu-se “a deficiências por parte da empresa
adjudicatória “ como refere a resposta ao requer-
imento do Deputado Social democrata Ricardo
Mar ns, a que a Lusa teve acesso. O ministério
sustenta ainda que não se verificou ≪qualquer
alteração ao plano funcional para o Centro On-
cológico de Trás-os-Montes e Alto Douro, estando
incluído na organização da Rede de Referenciação
Hospitalar de Oncologia, classificado como Hospi-
tal de Plataforma C≫.

É uma das primeiras unidades do género a ser
construída fora dos grandes centros urbanos, de-
pois de Lisboa, Porto e Coimbra, e deverá diminuir
em larga escala as deslocações às unidades do Hos-
pital de S. João e Ins tuto Português de Oncologia
do Porto.

Para além da radioterapia, o centro vai ser
também equipado com bloco operatório, hospital
de dia e cuidados palia vos.

Estão previstos para o primeiro ano de fun-
cionamento o tratamento de cerca de 800 doentes
oncológicos na nova unidade, estando o centro
preparado para dar resposta aos cerca de 1.700
novos casos de cancro que se registam anualmente
na região.

1.1.6 Barragem de Parada /Coel-
hoso sem financiamento
(2008-01-14 23:08)

Barragem de Parada /Coelhoso não vai ter finan-
ciamento.
Quem o afirmou foi o próprio ministro da Agri-
cultura Jaime Silva "O custo da barragem, face à
u lização, não é viável, custará cerca de quatro a
cinco milhões de euros para regar pouco terreno".

Trata-se de uma barragem exclusivamente de
regadio e que está dimensionada para irrigar

300 culturas sendo este nº considerado reduzido,
trata-se no entender do ministro de um em-
preendimento que “não é vantajoso em termos de
custo /beneficio”.

A viabilidade de financiamento equacionava-
se caso a barragem vesse uma dupla u lização,
rega e abastecimento público, assim, haveria possi-
bilidades de obter financiamento do Ministério da
Agricultura e do Quadro de Referência Estratégica
Nacional. "Assim poderia ir para a frente, agora só
para a agricultura o custo não compensa", reiterou
Jaime Silva.

O Ministro sugere aos agricultores a construção
de charcas e furos, pois para estes projectos
individuais o ministério prevê financiamento.

O Ministro explicou ainda que os projectos de
construção de barragens para a agricultura têm
de estar bem fundamentados. " Temos de ter
projectos com agricultores a produzir", frisou.

Note-se que 50 % do regadio nacional, ou seja
o equivalente a cerca de 110 mil hectares, está
abandonado. "Não podemos fazer barragens para
depois não serem usadas", avisou o ministro.

Estes projectos terão assim de ter associados
um plano de u lização coerente e a gestão das
barragens tem de ser feita pelas associações de
regantes, onde os agricultores têm de assumir as
suas responsabilidades.

1.1.7 FINICIA financia pequenas empre-
sas (2008-01-14 23:58)

FINICIA é um Programa que tem como objec vo
facilitar o acesso ao financiamento das empresas
de menor dimensão, e que por conseguinte têm
maiores dificuldades na ligação ao mercado finan-
ceiro.

Este Programa promove o alargamento da base
de acesso ao capital e ao crédito, através do
estabelecimento de parcerias público-privadas,
propiciando às empresas recursos que são vitais
ao desenvolvimento da ac vidade nas fases ini-
ciais, contraindo o IAPMEI o risco das operações
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financeiras envolvidas.

O FINICIA baseia-se em 3 eixos de intervenção,
vocacionados para apoiar projectos de forte con-
teúdo inovador; negócios emergentes de pequena
escala e inicia vas empresariais de interesse
regional.E neste sen do O Município de Macedo
de Cavaleiros, vai levar a cabo no próximo dia
15, terça-feira, no Centro Cultural pelas 15.00h,
a Apresentação Pública do Fundo de Apoio à
criação de Empresas no concelho de Macedo de
Cavaleiros.

1.1.8 Real Companhia Velha é vendida
à Global Wines (2008-01-15 00:00)

Após uma reunião realizada no passado domingo
dia 13 de Janeiro, o conselho de vi cultores da
Casa do Douro aprovou, por maioria, a venda
à Global Wines de 51 por cento do capital que
detém na Real Companhia Velha.

Os 51 por cento das acções vendidas corre-
spondem a dois milhões e 40 mil acções dos
quatro milhões que a Casa do Douro detém na
Real Companhia Velha.

O montante deste negócio, vai permi r que a
Casa do Douro diminua a divida que tem ao Es-
tado, em vinte milhões de euros, que salda cerca
de 85 por cento da dívida.

De salientar que há dois meses a esta parte, a
Casa do douro nha dívidas globais no valor de
125 milhões de euros e, através da venda de
vinhos, nas úl mas semanas, conseguiu que a
dívida ficasse em 20 milhões.

Manuel António Santos, presidente da Casa
do Douro, afirmou também que nham vinhos
em stock e património que ultrapassam em duas
vezes esta dívida, salientando que o problema da
ins tuição nunca foi financeiro, mas sim da perda
de competências e do abandono a que foi votada.
“Estamos a ser ví mas de um conjunto de retali-
ações que nos podem levar proximamente a que
nos digam que deixaremos de ser uma associação
pública”, desabafou o presidente.

O responsável também disse que a Casa do
Douro vai par cipar num grande inves mento,
e está convicto que vai trazer “muitos postos de
trabalho e progresso para a Região Demarcada do
Douro”.

Manuel António Santos, explicou também que
apesar de estarem muito reconhecidos à Global
Wines e aos seus administradores, não pode-
riam no entanto de manifestar o apreço pela
ac vidade que o comendador Joe Berardo teve
com a Casa do Douro durante os dois úl mos anos.

Nos próximos dias 16 e 17 deste mês, Joe Be-
rardo, acompanhado pela direcção da Casa do
Douro vai visitar o Douro e poderá anunciar, um
grande inves mento no Douro.

Entretanto, a direcção da Casa do Douro vai
con nuar as negociações com a Global Wines,
que pertence à Dão Sul – Sociedade Vi vinícola,
durante este trimestre, para a seguir o conselho
ra ficar o negócio.

1.1.9 Pe ção contra crimes sexuais
(2008-01-15 00:01)

Mais de oito mil pessoas assinaram já uma pe ção,
que circula na Internet, em defesa das crianças
ví mas de crimes sexuais, promovida por um
grupo de cidadãos que a pretende fazer chegar ao
presidente da República.

h p://www.pe ononline.com-
/crianças/pe on.html – é o endereço do site
onde pode assinar a pe ção que está a circular
na Net em defesa de crianças ví mas de crimes
sexuais.

Este endereço já foi divulgado na Internet por
112 blogues e nos maiores pontos de referência
da comunidade portuguesa no Second Life (ilhas
Tagus Club, Avapark, Portucalis e Portugal-Lisboa).

Maria Clara So omayor, docente da Faculdade de
Direito da Universidade Católica do Porto, e, uma
das promotoras da pe ção, explicou à Lusa que
o objec vo da inicia va é "o estabelecimento de
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medidas sociais, administra vas, legais e judiciais,
que realizem o dever de protecção do Estado em
relação às crianças confiadas a ins tuições e que
assegurem o respeito pelas necessidades especiais
das crianças ví mas de crimes sexuais".

A responsável também explicou que esta pe ção
surgiu de "um grupo de cidadãs e cidadãos,
apar dário e não confessional, que se sente
afectado pela gravidade e frequência dos crimes
de abuso sexual de crianças, pelo sofrimento
silenciado das ví mas, pela fraca capacidade de
resposta do sistema social e judicial de protecção e
pela impunidade de que gozam os autores destes
crime", porque estão convictos que "a luta contra
este fenómeno exige colaboração de todas as
en dades competentes, órgãos de soberania e de
toda a sociedade".

Os responsáveis desta inicia va aguardam a
resposta a uma carta, enviada no início de Janeiro
deste ano ao presidente da República, em que
explicavam o teor desta inicia va e solicitando
uma audiência para a entregarem a pe ção que
neste momento já tem mais de 8000 assinaturas.

1.1.10 EDP ainda não é, mas já faz
(2008-01-15 00:14)

Com a possibilidade da construção de uma bar-
ragem hidroeléctrica nas margens do rio Tua,
a EDP há já algum tempo que se encontrava a
efectuar prospecção geológica nas suas margens.

No entanto, na passada sexta-feira, a CCDRN -
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da
Região Norte, anunciou que no ficou a EDP para
suspender imediatamente todos os trabalhos de
prospecção que estavam a decorrer, e deu um
prazo de 20 dias úteis para que a EDP apresente
um cronograma dos trabalhos a realizar para repor
os terrenos tal e qual como estavam antes de
serem intervencionados.

A CCDRN em declarações à comunicação so-
cial explicou que esta suspensão se deveu ao facto
de ainda não ter sido escolhida a concessionária
da barragem do Tua e que decorre até ao final
deste mês o concurso para a pré-selecção dos

candidatos.

Aquando da suspensão, a EDP disse ter todos
os trabalhos licenciados pela CCDRN e pelas Câ-
maras de Carrazeda de Ansiães e de Alijó, facto
que a própria CCDRN confirmou.

De qualquer forma a EDP é a única en dade
que até agora se mostrou interessada, por isso
concorre em vantagem e além de ocupar a "pole
posi on", tem direito de preferência e vencerá o
concurso se cobrir em termos técnicos e económi-
cos a oferta dos concorrentes.

1.1.11 7º Congresso Nacional de
Mecânica Experimental
(2008-01-16 00:09)

O 7º Congresso Nacional de Mecânica Experimen-
tal, um dos mais importantes fóruns em Portugal
para reflexão da Análise Experimental de Tensões
e daMecânica Experimental, tanto no domínio das
aplicações a problemas de Engenharia, como da
inves gação fundamental nos diversos ramos da
Ciência, vai realizar-se nos dias 23, 24 e 25 deste
mês na Aula Magna e Auditório de Geociências
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD).

Neste Congresso os inves gadores vão divul-
gar e discu r as descobertas mais recentes nesta
importante área cien fica.

A organização está a cargo do Departamento
de Engenharias da UTAD e da Associação Por-
tuguesa de Análise Experimental de Tensões
(APAET) e tem como público-alvo todos os inves-
gadores, docentes, técnicos e estudantes que
desenvolvam trabalho nas diversas temá cas da
Análise Experimental de Tensões e da Mecânica
Experimental.

Além do programa cien fico, também vai fazer
parte do programa um Simpósio de Biomecânica,
sendo que esta área abrange diferentes ramos,
tais como a Biologia, a Medicina, a Engenharia, as
Ciências do Desporto entre outras.

Para par cipar neste congresso a par r de agora,
7



terá que efectuar uma inscrição no valor de 500
Euros, no entanto se for sócio da APAET pagará
apenas 400 Euros e se for estudante 250 Euros.

1.1.12 Bragança disputa “Contact Cen-
ter” (2008-01-16 00:10)

Bragança tem argumento de peso na disputa pelo
“Contact Center”. Este é um Centro de Contacto
que concentrará todo o atendimento, encamin-
hamento e serviço informa vo telefónico doMTSS,
à semelhança do que acontece, com o número
118 da PT Comunicações.

Sabe-se que várias regiões querem este serviço
e que as pressões sobre o Governo são fortes,
embora a candidatura de Bragança tenha um ar-
gumento de peso nas instalações disponíveis e na
modernidade do espaço sico. É que se o “Contact
Center” for criado na cidade, o local escolhido será
o edi cio do Centro Distrital de Segurança Social
(CDSS), construído de raiz e inaugurado em 1998.
Tem uma capacidade para 250 funcionários.

Segundo o Jornal Nordeste, o grupo de técni-
cos encarregue da análise das candidaturas já
visitou o edi cio e gostou do que viu, mas a úl ma
palavra caberá ao ministro do Trabalho e da Soli-
dariedade Social, Vieira da Silva.

Este equipamento pode gerar 400 postos de
trabalho nos próximos 3 anos na região, e são
várias as localidades do interior do País que dis-
putam este serviço, atendendo ao seu impacto.

O Governo prevê iniciar o funcionamento do
equipamento em Dezembro deste ano com 160
funcionários, um número que chegará aos 400 até
2011.

A directora do CDSS, Teresa Barreira, confirma
que Bragança está na corrida, mas esclarece que
ainda não há uma decisão da parte da tutela.

1.1.13 Tecnopólo já há um
(2008-01-16 00:11)

Os enchidos que fazem parte do fumeiro de
Vinhais são conhecidos em todo o país e já se
alicerçaram no mercado nacional.

Nesta pequena vila, já existem vários produ-
tos com DOP – Denominação de Origem Protegida,
no que concerne a enchidos de carne de porco
bísaro.

Foi nesse sen do que o edil de Vinhais infor-
mou do interesse que a sua autarquia tem em
construir um Tecnopólo na vila, ligado à ac vi-
dade agrícola, tendo sido o projecto entregue aos
Ministros da Ciência e da Agricultura, assim como
ao coordenador do Plano Tecnológico Nacional,
Carlos Zorrinho.

O Tecnopólo será um Centro de Inves gação
Tecnológica ligada principalmente à carne e aos
enchidos, “matéria-prima” com grande implan-
tação no concelho.

Apesar do Ministro da Agricultura ter gostado
desta inicia va, explicou que não poderia haver
Tecnopólos em todas as sedes de concelho, e
lembrou que a Princesa do Tua já nha o aval para
um.

De qualquer forma, o responsável pela autar-
quia de Vinhais está convicto que dentro de dois
anos vai levar avante este projecto.

1.1.14 A região do Nordeste quer ser re-
conhecida pela sua cultura ima-
terial (2008-01-16 00:13)

Em 2005 várias en dades portuguesas e espan-
holas apresentaram uma candidatura conjunta à
UNESCO, que envolvia aproximadamente oitenta
escolas da Galiza e do Norte de Portugal, desde o
primeiro ciclo às universidades.

Na altura, esta candidatura pioneira a nível
mundial não foi aprovada pela UNESCO por ser
"demasiado abrangente”.
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Volvidos três anos, diversas en dades portuguesas
e da nossa vizinha Espanha, voltaram à carga e
vão relançar a candidatura a património imaterial
galaico-português, em que estão incluídas mani-
festações de folclore, culturais e etnográficas das
duas regiões ibéricas, como são os rituais dos care-
tos e dos mascarados do Nordeste transmontano.

Tanto a Galiza como Norte de Portugal mani-
festam caracterís cas antropológicas e históricas
bastante resguardadas e comuns às duas regiões,
adquirida na oralidade que vai passando de ger-
ação em geração, nomeadamente os cantares ao
desafio, as festas do ciclo agrário, instrumentos e
formas musicais.

Dentro do cartaz do “Entrudo Chocalheiro” que
se realiza em Podence, Freguesia do concelho de
Macedo de Cavaleiros, de 3 a 5 de Fevereiro, este
tema vai estar em debate logo na abertura deste
evento.

1.1.15 Azeite contrafeito anda a cir-
cular no mercado nacional
(2008-01-16 22:37)

A denuncia par u da Associação de Olivicultores
de Trás-os-Montes e Alto Douro que acusam algu-
mas empresas de grande dimensão de colocarem
azeite contrafeito no mercado português.

António Branco, na condição de Presidente
daquele organismo, considera que este problema
resulta da falta de controle e sobretudo da in-
existência de um painéis de provadores oficiais
capazes de garan rem níveis de qualidade do
azeite comercializado.

Segundo António Branco o azeite é engarrafado
sem grande controlo e a fiscalização não consegue
controlar o que “é posto nas garrafas de Azeite”.

Para minorar este problema o presidente da
Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e
Alto Douro pede mais fiscalização e o um respon-
sável governamental, colocado a par da situação,
afirmou que este é um campo específico onde se
deverá verificar a intervenção da ASAE.

1.1.16 Chaves anuncia Hospital Privado
(2008-01-16 22:39)

Depois de Mirandela é agora Chaves que anuncia
a construção de hospital privado com valência de
maternidade.

Um grupo de duas unidades de saúde privadas, a
Casa de Saúde de Guimarães e o Hospital Privado
de Viana do Castelo, anunciaram ontem a con-
strução de um Hospital privado em Chaves, que
irá ficar situado num terreno nas imediações do
nó da A24, próximo do casino que vai inaugurar
recentemente.

O novo hospital irá ter serviço de urgência 24
horas por dia, meios complementares de diagnós-
co, serviço de internamento e cirurgia, serviço de
consulta externa de várias especialidades médicas
e cirúrgicas além de maternidade.

1.1.17 Serra do Reboredo vai ser reflo-
restada (2008-01-16 22:58)

O Município de Torre de Moncorvo e Direcção de
Recursos Florestais assinaram um protocolo na
presença do ministro da Agricultura.

A Serra do Reboredo, em Torre de Moncorvo,
vai passar a ser gerida pela autarquia municipal.

Esta era uma ambição de há algum tempo, e
tornou-se agora possível com a assinatura do
Protocolo entre a Direcção de Recursos Florestais
e o Município de Torre de Moncorvo.

O protocolo foi assinado aquando da visita do
Ministro da Agricultura, Jaime Silva a esta região.

Avançar com a reflorestação da Serra do Re-
boredo será um dos próximos objec vos da nova
Gestão.
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1.1.18 Gastronomia em Mirandela
(2008-01-16 23:00)

Está a decorrer na cidade de Mirandela desde
a passada segunda-feira o seu primeiro fes val
gastronómico. A inicia va, da responsabilidade do
projecto “Terra Olea” conta com a par cipação de
vinte e sete restaurantes, cafés e pastelarias da
Princesa do Tua.

Ao visitante que até 14 de Fevereiro visitar a
cidade será proporcionado um variado menu
culinário baseado em receitas onde que o azeite é
rei.

Conjuntamente com este fes val gastronómico
surgirá a terceira edição do Fes val de Sabores do
Azeite Novo, que este ano vai pretende difundir
as qualidades nutri vas inerente a este precioso
liquido de origem vegetal com uma ancestralidade
histórica que emerge da cultura mediterrânica.

Segundo o responsável da inicia va, António
Branco, que também coordena o projecto “Terra
Olea”, o objec vo que está subjacente a esta
inicia va é a promoção do turismo e do azeite
da região. Em declarações à comunicação social
o responsável sublinhou que neste certame o
verdadeiramente importante " é que as pessoas
que vão a Mirandela tenham azeite de qualidade
em cima da mesa".

1.1.19 Gastronomia Nordes namostra-
se em Paris (2008-01-18 02:10)

A gastronomia transmontana vai fazer um périplo.
A capital do norte, a capital portuguesa e a capita
francesa foram os locais escolhidos para levar e
expor os produtos transmontanos de qualidade
cer ficada.

A inicia va pertence ao Núcleo Empresarial
da Região de Bragança (NERBA) que este ano
aposta na gastronomia para promover a economia
regional.

A cidade Invicta recebe o evento entre os dias
19 e 24 de Fevereiro. A Alfândega do Porto foi o

local escolhido para a fazer a exposição.

Todos os concelhos que integram o distrito de
Bragança vão estar representados com o que de
melhor se confecciona nas suas cozinhas.

O NERRBA conta com um orçamento de 90
mil euros para concre zar este certame.

1.1.20 Castelo deMogadouro vai entrar
em obras (2008-01-18 02:13)

O castelo de Mogadouro, do qual subsistem restos
da alcáçova e da Torre de Menagem, monumento
nacional por decreto de 2.1.1946, vai ser alvo
de uma Intervenção que visa a sua valorização
patrimonial.

A obra custará 150 mil euros e deverá estar
concluída em meados de 2009. As obras incidirão
na torre de menagem, na criação de infra estru-
turas eléctricas, regularização de traçados, arranjo
dos espaços exteriores e proceder a escavações
arqueológicas de minimização de imapcto de
obra, uma vez que o castelo assenta num castro
neolí co, muito possivelmente romanizado.

O Castelo de Mogadouro foi outrora uma enorme
fortaleza, como se depreende dos desenhos de
Duarte d’Armas (séc. XVI). Possuía um aspecto sen-
horial, al vo, com avantajada alcáçova, alta Torre
de Menagem e fortes cinturas de muralha. Tam-
bém a cargo do Ins tuto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico, Direcção Regional
de Cultura do Norte e da Câmara de Mogadouro
estará a intervenção no Castelo de Penas Róias.

Estes dois Castelos juntamente com o de Al-
goso e Outeiro formavam outrora uma linha de
defesa da fronteira e da estrada dita mourisca.

1.1.21 João Henriques recusou subs -
tuir Duarte Lima na Assembleia
da República (2008-01-21 11:07)

João Henriques vice-presidente do Município de
Mogadouro e actual Provedor da Santa Casa da
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Misericórdia daquela vila, recusa assumir o cargo
ocupado até ao momento por Duarte Lima, eleito
pelo distrito de Bragança na bancada do PSD.

Este terá pedido suspensão do mandato, no mín-
imo por 50 dias, quem o subs tui é a número qua-
tro Olímpia Candeias e ex-vereadora da cultura do
Município de Carrazeda de Ansiães.

1.1.22 Para regar Olival, amendoal,
vinha e citrinos (2008-01-21 11:09)

A replantação de amendoal em Freixo de Espada
à Cinta já é possível com o anuncio da construção
da barragem das Ferrarias.

A barragem das Ferrarias, um projecto, que
tem 14 anos, inicialmente pensado para o abastec-
imento público, é agora retomado mas para fins
de regadio.

Trata-se de um projecto com capacidade para
armazenar um milhão de metros cúbicos de água
e permi rá regar por gravidade cerca de 15 mil
hectares.

Olival, amendoal, vinha e citrinos são as principais
culturas a ser beneficiadas com a construção desta
barragem. A garan a foi dada pelo ministro da
Agricultura Jaime Silva aquando da sua visita ao
concelho de Freixo de Espada à Cinta.

Trata-se de um inves mento de 5 milhões de
euros que o ministro considerou que já devia ter
sido feito há mais tempo por ter sustentabilidade,
“o custo que a barragem implica, face ao número
de beneficiários e de hectares, jus fica o inves-
mento que “é de toda a jus ça” assegurou ao
governante ao Semanário Transmontano.

Segundo as previsões do Governo, a aprovação e
abertura do concurso deverá ocorrer ainda este
ano, bem como o início da construção desde que
a Direcção Regional de Agricultura do Norte con-
sidere que os critérios estão todos preenchidos”.

Quem não poderia deixar de ficar sa sfeito foi
José santos presidente da Câmara de Freixo que
considera que com esta promessa da construção
da barragem já é possível fazer a replantação de

amendoal, pois muitos hectares desta cultura têm
sido abandonados por falta de água para rega.

1.1.23 Fumar ou Não Fumar: eis a
questão (2008-01-21 11:10)

Foi publicada no dia 14 de Agosto, no Diário da
Republica, 1.ª série – N.º 156, a Lei 37/2007 que
aprova normas para a protecção dos cidadãos
da exposição involuntária ao fumo do tabaco e
medidas de redução da procura relacionadas com
a dependência e a cessação do seu consumo.

Esta Lei entrou em vigor no primeiro dia deste
ano e já fez correr muita nta com a polémica
instalada. E desta feita a “guerra” está lançada
entre o director-geral de Saúde, Francisco George
e a Associação dos Restaurantes e Similares de
Portugal (ARESP).

Tudo começou quando recentemente o director-
geral de Saúde, Francisco George, afirmou, que
“para promover o cumprimento da lei irá solic-
itar à ASAE que desencadeie, prioritariamente,
inspecções nos estabelecimentos de restauração
e bebidas que tenham afixado o dís co azul”.

A Associação dos Restaurantes e Similares de
Portugal (ARESP) reagiu e em comunicado divul-
gado terça-feira, 16 de Janeiro, recusava de todo
essa afirmação que considerou ser "totalmente
infundada e ilegal" a fiscalização prioritária pedida
pela Direcção-Geral de Saúde (DGS).

Esta Associação está convicta que no nosso
país existe “uma legislação mais penalizadora para
as empresas do que a existente nos concorrentes
espanhóis, agravando outras assimetrias, já exis-
tentes, como os impostos, a legislação laboral, as
prá cas administra vas e fiscalizadoras”, e nesse
sen do os empresários da restauração vão “apelar
ao primeiro-ministro e ao ministro da Saúde que
ponham cobro aos irresponsáveis desmandos do
director-geral de Saúde”.
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Os empresários também defendem que “o dís co
azul de estabelecimentos para fumadores é um
iden ficador contemplado na lei e não um selo
discriminatório, de vergonha, ou de repulsa pelos
direitos cons tucionais de mais de 20 por cento
da população”.

O director-geral de Saúde, em resposta ao co-
municado da ARESP, na passada quinta-feira
reitera que ”faz todo o sen do que a fiscalização
aos locais de fumadores seja prioritária para
averiguar se estão a ser cumpridas as regras de
protecção dos fumadores passivos previstas na lei”
e que "a DGS promove o cumprimento do disposto
na presente lei, com a colaboração dos serviços e
organismos públicos com responsabilidades nesta
área".

De salientar que a Associação da Restauração
e Similares de Portugal, adivinhando a confusão
e especulação no mercado dos equipamentos, há
um ano a esta parte que está a pedir indicações es-
pecíficas sobre a qualidade do ar e os mecanismos
adequados ao ministro da Saúde, no entanto até
hoje ainda não lhes nha sido dado uma resposta.

É do domínio público que a legislação da qual-
idade do ar interior só irá entrar em vigor no doa
1 de Janeiro de 2009, e como tal a ARESP, acredita
que estas novas regras possam não se aplicar
à maioria dos casos de cafés e de restaurantes,
dado que estes “caem nas isenções nela previstas”.

Hoje, a ARESP vai apresentar, em Évora, a sua
postura oficial no que diz respeito à acção da
Direcção-Geral de Saúde âmbito da lei que
aprovou normas para proteger cidadãos da ex-
posição involuntária ao tabaco, e os responsáveis
por esta Associação declaram que não vão permi r
“uma acção persecutória e ilegal sobre o sector”.

1.1.24 Circulação na Linha do
Tua poderá ser retomada
(2008-01-21 11:11)

Desde o descarrilamento da automotora, que se
deu em Fevereiro de 2007, e onde se registaram
três vi mas mortais, que o troço que liga Miran-
dela ao Tua e à Linha do Douro está encerrado.

Desde então já foram efectuadas intervenções
ao nível da segurança da via, que ficaram em
aproximadamente cem mil euros.

Apesar dos trabalhos já terem terminado há
mais de três meses, o troço ainda não foi reaberto,
porque o LNEC impôs algumas restrições.

Nesse sen do, o edil de Mirandela e o admin-
istrador do Metro vão reunir com a Administração
da CP, na próxima terça-feira, dia 23, sendo o
ponto principal desta reunião a decisão da aber-
tura ou não deste troço, devido tanto às limitações
impostas pelo LNEC como às possíveis consequên-
cias da construção da barragem na foz do rio Tua.

Fontes ligadas à CP dizem que a sua Admin-
istração, nesta reunião, vai informar que por
mo vos de segurança, neste troço de cerca de
sessenta quilómetros, as automotoras só vão
poder circular a uma velocidade reduzida, para
que possam parar de imediato a qualquer altura,
ou seja, a viagem entre Mirandela e o Tua, que
demora cerca de hora e meia, poderá demorar
mais de duas horas.

Ques onado sobre este assunto, o autarca José
Silvano afirma que prefere que a circulação "seja
retomada de imediato", aproveitando o hiato da
demora da construção da barragem, "para que
o percurso seja u lizado pelos cerca de 20 mil
turistas que anualmente viajam na linha e que não
se importam da velocidade do comboio".

1.1.25 Incen var o estudo
(2008-01-22 01:45)

O Rotary Club de Bragança conseguiu que seis em-
presas da cidade de Bragança assegurassem uma
bolsa no valor de 450 euros cada, para seis alu-
nas do 12.º ano da Escola SecundáriaMiguel Torga.

As seis bolsas de estudo foram entregues numa
cerimónia efectuada este fim-de-semana, na Casa
da Seda, às estudantes que se destacaram pelo seu
aproveitamento escolar e que provêm de famílias
com algumas dificuldades financeiras.
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A responsável pelo Rotary de Bragança, expli-
cou que estas bolsas são uma ajuda para a entrada
destas jovens na universidade e que o montante,
embora pequeno, é uma grande ajuda para estas
jovens que na cerimónia de entrega, agradeceram,
dizendo que todas as ajudas são importantes para
que possam con nuar a estudar e a obter boas
notas.

Os empresários em questão estão convictos
que com esta postura estão a cumprir um papel
social muito importante.

1.1.26 UTAD lança programa para
mulheres na Menopausa
(2008-01-22 01:47)

A Menopausa designa o período fisiológico que
tem início após a ocorrência do úl mo ciclo men-
strual na mulher. Este ciclo inicia-se (existem
algumas variações), por volta dos cinquenta anos,
embora também exista a chamada menopausa
cirúrgica, que acontece quando são re rados os
ovários ou o útero.

Algumas mulheres, nesse período andam com
a “sensibilidade à flor da pele” e irritam-se muito
mais facilmente.

No sen do de melhorar o risco cardiovascular,
habitualmente associado a este período da vida
da mulher, o Departamento de Desporto da UTAD
está a inscrever mulheres com idade superior a
45 anos de idade, que já estão na menopausa
e que após uma avaliação clínica são incluídas
num Programa no sen do de melhorar os níveis
de ap dão sica e funcional, onde estão contem-
pladas aulas de Step-Musculação-Felxibilidade e
Hidroginás ca-Yoga com orientação e supervisão
técnica e especializada.

Estas aulas vão ser ministradas no Edi cio das
Ciências do Desporto da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro e também no ginásio Aqua
Fit Club, em Vila Real.

1.1.27 7Olhares misturam pintura e
poesia (2008-01-22 01:50)

No próximo dia 26 de Janeiro vai ser inaugurada
na Casa de Cultura de Mogadouro uma exposição
colec va que mistura a pintura e a poesia.

Este hibridismo de sensibilidades junta nomes
de seis ar stas plás cos e de uma poe sa.

Ana Andrade, Amélia Alexandrino, Eurico Alexan-
drino, Nuno Filipe, Teresa Nunes, Zélia Alexandrino
e Ana Charruadas são os nomes que constroem
esta exposição.

A inicia va é da responsabilidade da Câmara
Municipal de Mogadouro e estará patente na Casa
de Cultura desta vila nordes na entre os dias 26
de Janeiro e 16 de Fevereiro de Segunda a Sexta
entre as 9h e as 17.30h, segundas e quintas entre
as 21 e 23h, e nos Sábados e Domingos entre as
15 e as18 horas.

1.1.28 12ª Edição da Feira da Caça e
do Turismo de Macedo de Cav-
aleiros (2008-01-22 01:51)

Nos próximos dias 24, 25, 26 e 27 de Janeiro o
Parque de Exposições de Macedo de Cavaleiros
vai receber a 12ª edição da Feira da Caça que
agora está apostada em transmi r uma imagem
do turismo do concelho.

Ao longo dos úl mos 12 anos a inicia va foi
crescendo e granjeando algum pres gio, o que
a torna num ponto de referência regional e
mesmo nacional a nível das inicia vas de âmbito
cinegé co.

Em simultaneidade com esta edição realizar-se-á
a o II Congresso de Caçadores do Norte que este
ano irá vai debater o “ Contexto da Caça/Turismo
no Séc. XXI”. Este congresso vai decorrer o Centro
Cultural da cidade durante os dias 25 e 26 de
Janeiro e vai contar com a par cipação de técnicos
e especialistas na área do desenvolvimento rural,
cinegé ca e turismo.
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No programa deste ano consta também a re-
alização de um Campeonato Ibérico de Caça com
Falcões, um Raid Turís co todo terreno, com-
pe ção de ro com arco, provas de azeite e vinhos,
animação de rua e quatro montarias nas aldeias
de Limãos, Vinhas, Morais e Ala.

A 12ª Edição da Feira da Caça e do Turismo de
Macedo de Cavaleiros já ultrapassou as fronteiras
portuguesas, tendo a sua reputação chegado até à
Galiza donde se espera receber alguns visitantes.

1.1.29 Anunciada profissionalização
dos bombeiros do Distrito de
Bragança (2008-01-24 23:52)

ODia Internacional do Voluntariado (19 de Janeiro)
– foi criado em 1985 pela Assembleia Geral das
Nações Unidas com o objec vo de apoiar grupos
dedicados a acções voluntárias em diversas cate-
gorias sociais.

E, no sábado passado, numa cerimónia pública
realizada na Praça Cavaleiro Ferreira, foi anunciada
a profissionalização de bombeiros no distrito de
Bragança. O distrito de Bragança é um dos mais
ricos a esse nível no país, pois conta com 1400
bombeiros voluntários.

Nesta cerimónia o governador civil enalteceu
o voluntariado e anunciou que em 2009 as coisas
vão mudar nos bombeiros do distrito, com a
criação de um quadro de elementos profissionais.

No que diz respeito à delegação transmontana
da Escola Nacional de Bombeiros, Jorge Gomes,
apesar de não ter conseguido esconder que iria
ficar em Bragança, apenas adiantou que o anún-
cio oficial vai ser feito dia 2 de Fevereiro, numa
deslocação do Ministro da Administração Interna
a Bragança.

No que concerne à próxima época de incên-
dios, o governador civil também revelou que, pela
primeira vez, o distrito de Bragança vai dispor de
dois Grupos de Intervenção Permanente da GNR.

No seu discurso, Jorge Gomes cri cou a ausência
de vários comandantes de corporações do distrito

nesta cerimónia.

É de salientar que por todo o mundo, há mil-
hares de pessoas que, voluntariamente, dedicam
uma parte do seu tempo, trabalho e dedicação a
favor de outros, contribuindo para a construção
de um mundo melhor.

1.1.30 CGTP denuncia precariedade lab-
oral no Distrito de Bragança
(2008-01-24 23:53)

O uso e abuso de contratos de trabalho assentes
na precariedade é uma das realidades laborais por-
tuguesas que contribuem para o atraso estrutural
em que o país está mergulhado.

De norte a sul, entre os par culares e o es-
tado, os tão conhecidos recibos verdes levam ao
recrutamento de milhares de profissionais, sobre-
tudo jovens, para uma situação de indefinição
laboral que na maior parte dos casos acaba no
despedimento sem justa causa.

A situação no distrito de Bragança não é difer-
ente do que se passa no resto do país. Segundo a
CGTP o índice de precariedade laboral na região é
muito grave, mantendo centenas de trabalhadores
nesta situação.

Os sectores da saúde, telecomunicações, comércio
e indústria são onde se verificam o maior número
de casos de trabalhadores nesta situação. O aviso
par u da União dos Sindicatos de Bragança, numa
inicia va levada a cabo sexta-feira passada pela
estrutura de jovens trabalhadores da CGTP.

A acção levada a cabo pelos jovens sindicalis-
tas na passada semana subordine-se ao tema
“Estafeta contra a precariedade”, e promoveu
entre as empresas locais a sensibilização e o alerta
para os male cios deste problema social.

Adriano Reis, dirigente da União dos Sindicatos
de Bragança referiu para a comunicação social
que existem “dezenas de contratos a termo de
enfermeiros na Sub-Região de Saúde de Bragança
e no Centro Hospitalar do Nordeste e precariedade
laboral no Call Center e na Faurécia”.
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O sindicalista disse também que se conhecem
casos de falsos recibos verdes e trabalho clandes-
no.

Nesta acção pública a Interjovem conseguiu
recolher em Bragança mais de 200 assinaturas de
pessoas que vivem uma situação de precariedade
laboral.

1.1.31 Obras do SUB de Mogadouro já
começaram (2008-01-28 00:08)

As obras do SUB de Mogadouro já começaram e
prevê-se que emMarço o SUB (Serviço de Urgência
Básico ) de Mogadouro esteja já a funcionar.

Além do Concelho de Mogadouro esta unidade de
saúde irá também abranger os concelhos de Freixo
de Espada à Cinta, Miranda do Douro e Vimioso.

As obras de adaptação do actual SAP são basi-
camente de aumento de espaço "Não será preciso
uma intervenção alargada por ser um edi cio
recente", observou Berta Nunes, coordenadora da
Sub-região de Saúde de Bragança.

O novo serviço terá de ter dois consultórios,
porque estão previstos dois médicos e dois enfer-
meiros em cada equipa, triagem de Manchester
e mais espaços de observação de doentes e para
equipamentos auxiliares ao diagnós co.

A tarefa mais di cil parece estar na contratação
de médicos, haverá possivelmente recurso a
profissionais de centros de saúde maiores para
assegurar o serviço em permanência, mas pelo
menos das 9 às 16 horas de todos os dias, estão
já garan das duas equipas clínicas, explicou a
coordenadora da Sub-região de Saúde Bragança
ao JN.

O Próprio município já se disponibilizou para
dialogar com a tutela para criar condições que
visem a fixação de médicos.

1.1.32 Património Oral gera pareceria
luso-galega (2008-01-28 00:11)

Estão abertas as candidaturas para apresentação
de trabalhos e projectos de inves gação sobre
Património Cultural Oral até ao dia 1 de Maio de
2008.

Esta inicia va par u da Associação Luso-galega
“Ponte… nas ondas!”, que em parceria com a
Direcção Regional de Cultura do Norte, a Direcção
Regional de Educação do Norte e o Governo da
Galiza, este ano, vão atribuir vários prémios de
inves gação sobre Património Cultural Oral em
escolas e universidades do Norte de Portugal e da
Galiza.
Neste Concurso de Recolha da Tradição Oral ex-
istem cinco categorias de níveis de ensino: pré-
escolar, ensino básico (1º Ciclo), ensino básico
(2º e 3º ciclos), ensino secundário e profissional e
ensino universitário, sendo que para cada um dos
níveis haverá dois prémios (1.º e 2.º) de 1000 e de
500 euros respec vamente, perfazendo o total de
7.500 euros de prémios.

As en dades podem candidatar-se a este pro-
jecto com quaisquer formas de expressão da
tradição oral, tanto em prosa, como por exemplo,
mitos, lendas, contos, contarichos, narrações orais,
adivinhas e outros, como em verso, ou seja, ro-
mances, cantares de cegos, orações, lengalengas,
assim como revelações que narrem aconteci-
mentos rela vos à história, às relações sociais e
polí cas vividas na Galiza e no Norte de Portugal (a
repressão, as ditaduras ou inclusive o contrabando
que se fazia na fronteira).

Os principais objec vos deste projecto luso-galego
prendem-se com a necessidade de preservar
o património imaterial comum aos dois países,
assim como a aproximação das novas gerações
à cultura tradicional das suas comunidades, para
que estes saberes seculares não se percam e sejam
transmi dos de geração em geração.

Os vencedores deste concurso, vão ser escol-
hidos por especialistas nesta área, de Portugal
e da Galiza, serão divulgados durante o mês de
Setembro do ano em curso.
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Para mais informações consulte a página:
www.opatrimonio.org

1.1.33 Burlonas mal sucedidas
(2008-01-29 23:48)

Três mulheres foram de das na passada quinta-
feira em Vinhais pelo Núcleo de Inves gação
Criminal de Bragança da GNR.

Estas senhoras na casa dos vinte e dos cin-
quenta anos de idade, que se faziam passar por
funcionárias da Segurança Social foram de das
após uma queixa apresentada por um dos idosos
no posto da GNR de Vinhais.

As pseudo funcionárias da Segurança Social
apresentavam às ví mas falsos contratos para
estes adquirirem electrodomés cos e vários ob-
jectos para uso domés co, em que os idosos
assinavam contratos e lhes pagavam os montantes
solicitados.

Obviamente que os produtos encomendados,
nunca chegavam aos des natários.

As três mulheres que já estão referenciadas
pelo Núcleo de Inves gação Criminal de Bragança
da GNR pra caram este po de burla nas locali-
dades de Aveiro, Barcelos, Chaves, Viseu, Vila Real
e Santo Tirso, e outros concelhos.

Sabe-se que após a GNR de Bragança ter in-
formado o Tribunal de Vinhais, foram decretadas
como medidas de coacção, o termo de iden dade
e residência com a obrigação de apresentações
diárias no posto policial das suas residências,
sendo as arguidas também proibidas de se contac-
tar entre si.

Neste momento, a GNR encontra-se a inves -
gar todos os documentos, e todos os registos
existentes, das três mulheres suspeitas, para de-
pois lhes serem aplicadas as medidas adequadas a
este po de crime.

1.1.34 Nova escola superior de saúde e
gestão no Distrito (2008-01-29 23:49)

Numa no cia publicada ontem no JN, lia-se que
a Câmara Municipal de Bragança apoiava a insta-
lação de uma Escola Superior de Saúde e Gestão
privada na cidade e que iria funcionar no edi cio
onde está instalado o Ins tuto Superior de Línguas
e Administração, sendo que o assunto já nha sido
levado a reunião do Execu vo da Câmara, onde
foi aprovado a venda de parcela de terreno, e que
o seu valor deveria ser fixado em dez por cento do
valor da avaliação feita pelas Finanças.

Este projecto de ensino e saúde ligado ao grupo
CESPU quer intervir em Trás-os-Montes e Alto
Douro, engloba um inves mento de 10 milhões
de euros, prevê a criação de duzentos e cinquenta
postos de trabalho, a instalação de uma unidade
de saúde familiar, com cuidados con nuados
com cerca de sessenta camas e uma residência
académica com cento e vinte camas.

De salientar que no distrito de Bragança, já
existem duas escolas superiores de Saúde, uma
no Ins tuto Politécnico de Bragança e outra no
Ins tuto Piaget em Macedo de Cavaleiros.

Em declarações à imprensa sobre a possível insta-
lação da 3.ª Escola Superior de Saúde e Gestão em
Bragança, o presidente da Câmara Municipal de
Bragança e o presidente do Ins tuto Politécnico
de Bragança têm visões diferentes sobre este
assunto, enquanto que o primeiro afirmou que
"é um projecto de elevado interesse", o segundo
disse que "é uma área que vai ficar saturada e com
excesso de profissionais, o que já acontece na área
de enfermagem e nas tecnologias da saúde" .

1.1.35 Eleições adiadas nos Bombeiros
de Macedo de Cavaleiros
(2008-01-29 23:51)

No passado sábado, dia 26 de Janeiro, estavam
marcadas as eleições para a Associação Human-
itária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de
Cavaleiros e quem passou pelas instalações dos
bombeiros nesse dia, pôde verificar a grande
afluência as urnas, havendo inclusive pessoas do
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lado de fora.

Mas, devido a irregularidades detectadas numa
das listas, esta eleição foi suspensa, não se
sabendo, no entanto, qual a próxima data em que
se voltará a realizar.

As eleições para a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros
realizam-se de três em três anos e desta feita
foram apresentadas duas listas: uma encabeçada
pelo actual presidente, Benjamim Pinto e outra
por António José Vaz.

Agora aguarda-se a marcação de novas eleições.

1.1.36 Vinhais realiza a 28ª Feira do
Fumeiro (2008-01-29 23:51)

A 28ª Feira do Fumeiro de Vinhais vai decorrer de
31 de Janeiro a 3 de Fevereiro, e a organização
aposta forte no programa musical com concertos
dos Daweasel e José Cid.

Neste certame vão estar expostos setenta e
seis produtores individuais, 22 cozinhas regionais
e 5 unidades de transformação de fumeiro e
também de sete tasquinhas e de três restaurantes.

A novidade deste ano é que a Feira do Fumeiro
de Vinhais não vai haver nenhuma inspecção
surpresa ou não, da ASAE, uma vez que foi publi-
cada recentemente uma circular, do Gabinete de
Planeamento do Ministério da Agricultura, que
permite aos pequenos produtores, de uma forma
temporária e depois de uma vistoria, produzirem
fumeiro para venda.

Em simultâneo com o processo das cozinhas
tradicionais, esta legislação que foi requerida
para 76 produtores de Vinhais, ajuda a alcançar
os objec vos deste ano da feira do Fumeiro de
Vinhais, ou seja, o casamento da qualidade com a
higiene e segurança alimentar.

28ª Feira do Fumeiro de Vinhais vai também
ser apresentado um manual de boas prá cas para
os produtores.

Esta circular do Gabinete de Planeamento do
Ministério, vai ser ú l também nas inúmeras
feiras que se realizam em Trás-os-Montes e que
têm produtos caseiros de grande qualidade, mas
que por causa das novas normas de higiene não
permi a que os produtores nelas par cipassem.

1.1.37 Candidatura a património imate-
rial galaico-português discute-se
em Podence (2008-01-29 23:53)

Em 2005, várias en dades portuguesas e espan-
holas apresentaram uma candidatura conjunta à
UNESCO, que envolveu aproximadamente oitenta
escolas da Galiza e do Norte de Portugal, desde o
primeiro ciclo às universidades.

Na altura, esta candidatura pioneira a nível
mundial não foi aprovada pela UNESCO por ser
"demasiado abrangente”.

Volvidos três anos, diversas en dades portuguesas
e da nossa vizinha Espanha, voltaram à carga e
vão relançar a candidatura a património imaterial
galaico-português, em que estão incluídas mani-
festações de folclore, culturais e etnográficas das
duas regiões ibéricas, como são os rituais dos care-
tos e dos mascarados do Nordeste transmontano.

Tanto a Galiza como Norte de Portugal mani-
festam caracterís cas antropológicas e históricas
bastante resguardadas e comuns às duas regiões,
adquirida na oralidade que vai passando de ger-
ação em geração, nomeadamente os cantares ao
desafio, as festas do ciclo agrário, instrumentos e
formas musicais.

Dentro do cartaz do “Entrudo Chocalheiro” que se
realiza em Podence, uma Freguesia do concelho
de Macedo de Cavaleiros, este tema vai estar em
debate logo na abertura do evento.
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1.2 Fevereiro

1.2.1 UTAD assina protocolo com
universidade americana
(2008-02-02 16:49)

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
e o Ins tuto de Tecnologia da Georgia (Georgia
Tech), sedeado em Altlanta, nos Estados Unidos
da América, assinaram um protocolo com vista à
cooperação académica no domínio da Engenharia
de Reabilitação e Acessibilidade.

O protocolo surge, porque a Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro possui uma licenciatura
em Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade
Humanas que é pioneira até ao momento na Eu-
ropa, sendo inclusive há pouco tempo destacada
pela Comissão Europeia no âmbito da Inicia va
Europeia de Inclusão Digital como uma inicia va
com potencial para ser introduzida nos países da
União Europeia.

Este protocolo vem no seguimento das muitas
colaborações que o departamento de Engenharias
da UTAD e a coordenação da Licenciatura em
Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Hu-
manas pretendem desenvolver em proveito da
qualidade deste curso, e o acordo prevê, entre
outras acções, o apoio à formação dos estudantes
de Engenharia de Reabilitação da UTAD e a realiza-
ção de estágios nos EUA.

Os alunos que forem licenciados em Engen-
haria de Reabilitação estão aptos a aplicar a
ciência e a tecnologia ao serviço da qualidade de
vida da população com necessidades especiais,
nomeadamente cidadãos com deficiência, idosos
e acamados em áreas como o acesso a produtos
e serviços, educação, emprego, saúde e reabili-
tação funcional, transportes, vida independente e
recreação.

O Ins tuto de Tecnologia da Geórgia possui
três Centros de Inves gação em Engenharia de
Reabilitação nas áreas da mobilidade, adaptação
de postos de trabalho e tecnologias portáteis sem
fios.

1.2.2 PS de Alfândega da Fé veio
em defesa de Berta Nunes
(2008-02-02 16:51)

Ainda estamos a mais de um ano das próximas
eleições autárquicas mas o confronto polí co está
antecipadamente lançado em Alfândega da Fé.
Depois de Berta Nunes ter sido acusada de abuso
de poder por um grupo de profissionais de saúde
cons tuído por dois médicos e três enfermeiros
próximos do PSD local, é agora a vez do PS sair em
defesa da coordenadora da Sub-Região de Saúde
de Bragança.

Os profissionais de saúde realizaram uma con-
ferência de imprensa na passada semana onde
anunciaram estarem a ser alvo de perseguição
polí ca. Os médicos e enfermeiros alfandeguense
fizeram-se acompanhar por um representante do
Sindicato dos Enfermeiros do Norte e pelo actual
presidente da Câmara Municipal de Alfândega da
Fé, João Carlos Figueiredo, que derrotou Berta
Nunes nas úl mas eleições autárquicas.

Em causa está a instauração de processos dis-
ciplinares a estes profissionais por parte da ARS
Norte. Os alegados lesados argúem que esta
“perseguição” advém do facto de pertencerem
ao PSD e sobretudo por terem contribuído para a
vitória do PSD de Alfândega nas úl mas eleições
autárquicas.

O presidente da Câmara Municipal de Alfândega
da Fé chegou mesmo a afirmar, em declarações
à agência Lusa, que “neste momento se vive na
vila um clima de terror como não há memória e
de perseguição cega contra as pessoas que não
es veram com ela [Berta Nunes] nas eleições".

Mas a coordenadora da Sub-Região de Saúde
de Bragança refuta todas as acusações, defend-
endo que os processos foram efec vamente
instaurados, mas foram-no antes de ela assumir a
direcção da sub-região.

O caso acabou por resvalar para o combate
polí co directo e agora é o PS de Alfândega da Fé
que sai em defesa da coordenadora. A concelhia
rosa ripostou com uma outra conferência de
imprensa e através do seu presidente, Eduardo
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Tavares, assegurou que Berta Nunes está inocente.

Eduardo Tavares considerou injustas e
difamatórias as acusações de abuso de poder
de que Berta Nunes está a ser alvo, disse não
compreender a posição assumida pelo Sindicato
dos Enfermeiros e recorda que quem lançou a par-
cipação e denúncia na ARS Norte foi a concelhia
do PS e não Berta Nunes.

Os socialistas, sublinhou Eduardo Tavares, apenas
quiseram denunciar uma situação de bene cio
ilícito ao PSD em que es veram envolvidos os dois
médicos e os três enfermeiros nas úl mas eleições
autárquicas.

Tudo começou em 2005 quando O PS de Alfân-
dega da Fé apresentou uma queixa na Comissão
Nacional de Eleições (CNE) sobre o processo de
votação que decorreu nas úl mas autárquicas em
Alfândega.

A denúncia incidiu sobre “o transporte de idosos,
em dia da eleição, exercício do voto acompanhado
dos mesmos e passagem aleatória de atestados
médicos para consumação de tal finalidade”.

A queixa adquiriu o número 61/AL2005 na
CNE, tendo sido “deliberado o arquivamento
do processo na medida em que não existem ele-
mentos que permitam concluir pela violação da Lei
Eleitoral, devendo chamar-se, contudo, a atenção
da denunciante para o facto de a Comissão Na-
cional de Eleições só poder actuar na presença de
elementos concretos”.

Esta deliberação resultou de uma apreciação
plenária e os resultados estão disponíveis no si o
da CNE.

1.2.3 Município de Chaves promove
campanha de sensibilização ambi-
ental (2008-02-02 16:53)

A par r de Fevereiro a Câmara Municipal de
Chaves, vai promover uma campanha de sensibi-
lização ambiental, direccionada aos vários sectores
de ac vidade instalados na zona histórica, com o

intuito de incu r aos munícipes o respeito pelo
ambiente tornando a cidade mais aprazível no
viver, e consequentemente, com uma qualidade
de vida melhor.

Os técnicos desta área da autarquia flaviense em
conjunto com a RESAT (Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos) e a ProCentro (Associação
para a Promoção do Centro Urbano de Chaves)
vão abordar questões que tenham a ver com
problemas ambientais resultantes de uma gestão
incorrecta dos resíduos produzidos.

Esta acção de sensibilização vai decorrer até
ao fim deste ano e inclui também oferta de
material pedagógico.

1.2.4 Marcelo “Absoluto”
(2008-02-02 16:58)

As eleições para a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mi-
randela que decorreram no passado mês de
Dezembro, deram maioria absoluta a Marcelo
Lago que assim prossegue no cargo de Presidente
da Direcção. Às eleições apresentaram-se apenas
duas listas, a encabeçada pelo an go presidente
da Câmara, Marcelo Lago, e Roger Ferreira actual
Presidente da Assembleia do Clube de Ténis de
Mesa de Mirandela. Dos cerca de 1500 sócios
inscritos afluíram às urnas 753 associados. A
distribuição de votos fez-se da seguinte forma:
Marcelo Lago – 536 – 71 %
Roger Ferreira – 211 – 28 %
Brancos – 3 – 0,5 %
Nulos – 3 – 0,5 %

Entretanto no passado dia 10 de Janeiro a direcção
que venceu estas eleições tomou posse. A com-
posição da direcção ficou composta por: Marcelo
Lago – Presidente, Carlos Pinto – Vice-Presidente
e Tesoureiro – Acácio Gonçalves. Conselho Fiscal:
António Sequeira – Presidente, Jorge Rodrigues –
Vice-Presidente e Jorge Lopes – Secretário Relator.
Na Assembleia-geral Artur Assis – Presidente, José
António Ferreira – Vice-Presidente e Fernando
Pinto – Secretário.
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Rui Tulik (Mirandela)

1.2.5 Novela da TVI filmada em Miran-
dela (2008-02-02 16:59)

A mais recente produção de ficção nacional na
área do entretenimento (novela) da TVI, vai ser
parcialmente filmada na região, incluindo Miran-
dela. Cinco concelhos da Terra Quente e Torre de
Moncorvo vão servir de cenário para a rodagem
da nova telenovela que irá chamar-se “A Outra”.

A Câmara Municipal de Vila Flor esteve inicial-
mente envolvida nas negociações com a produtora
da novela e com a TVI, alargando depois a par c-
ipação aos municípios de Carrazeda de Ansiães,
Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Alfândega da
Fé.

Ao todo, a novela vai ter 220 episódios e dev-
erá estrear já em Março. Os produtores dizem
que a região foi escolhida pela beleza que pode
emprestar às filmagens. Uma riqueza que pode ser
depois capitalizada em termos turís cos, prevêem,
e esperam os presidentes de câmara envolvidos.

Parte das rodagens, pensa-se que uma vez por
mês, deverão ser na região.Vila Flor foi a primeira
localidade a receber a equipa de produção e
alguns actores onde já se sente algum frenesim e
a população tem estado disposta a colaborar.

Uma das principais ideias é retratar a realidade
regional. A rodagem da telenovela, cujo nome
provisório é “A Outra”, pode potenciar a economia
local. O elenco desta nova produção conta com
nomes sonantes da ficção nacional tais como:
Margarida Vila-Nova, Andreia Dinis ou João Perry.

Alguns habitantes de Vila Flor já garan ram
ter sido contactados para serem figurantes,
mostrando-se muito contentes por par ciparem
na novela.

Rui Tulik (Mirandela)

1.2.6 Maior sela do Mundo e Carnaval
“desfilam” na Torre (2008-02-02 17:00)

A Junta de Freguesia de Torre de D. Chama e
Associação Cultural e Recrea va vão apresentar
no próximo dia 5 de Fevereiro a maior sela do
Mundo, que pretendem que seja qualificada pelo
Guinness World Records.

No mesmo dia estes dois organismos organi-
zam o Desfile de Carnaval pelas ruas da vila
atribuindo prémios aos melhores mascarados.

Esta é mais uma inicia va da Junta de Fregue-
sia de Torre de D. Chama que pretende dinamizar
a sua vila que comemorou este ano 700 anos de
existência do seu foral.

Rui Tulik (Mirandela)

1.2.7 Carnaval 2008 de Mirandela com
novo percurso (2008-02-03 23:27)

A edição 2008 do Carnaval de Mirandela irá
realizar-se no próximo dia 5 de Fevereiro, e conta
com a par cipação de várias en dades locais.

Entre elas poderá contar com a presença da
“In Vinus Tuna” a fantás ca tuna da ESTGM, o
Rancho Folclórico de S. Tiago, a Banda 1º de Maio,
a Associação Recrea va do Franco, a Associação
Recrea va e Cultural do Cachão, a Associação Cul-
tural de Lamas de Orelhão, o Grupo de Gigantones
da Câmara deMirandela emuita animação de Rua.

Este ano, devido à intervenção que a Rua da
República está a sofrer, o percurso habitual foi
alterado. Neste ano o percurso será: saída da
Reginorde, Av.ª das Amoreiras, Rotunda da Ponte
Nova, Parque do Cardal terminando na 2ª fase da
Ribeira de Carvalhais.

Depois de no ano passado não se ter realizado
desfile alegórico do Carnaval, devido à tragédia do
Tua e nesse mesmo dia ter sido realizado o funeral
do funcionário do Metro de Mirandela, este ano
a Câmara Municipal de Mirandela anuncia este
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desfile como “O melhor desfile de Carnaval de
Trás-os-Montes”.

Rui Tulik

1.2.8 Crime de Longra – 10 facadas 10
anos (2008-02-04 01:05)

O Tribunal de Mirandela condenou, no passado
dia 1 de Fevereiro, José Azevedo de 47anos, que
matou com dez facadas a sua mulher, de 33 anos,
em Agosto de 2006 e foi condenado ao pagamento
de 95 mil euros de indemnização. O condenado
era acusado, pelo Ministério Público de um crime
de homicídio qualificado, mas o colec vo de juízes
condenou-o pelo crime de homicídio simples.

O advogado de defesa considerou a pena "justa
e equilibrada, atendendo à gravidade do crime"
declarou no final da leitura da sentença. Mas,
rela vamente ao valor da indemnização, Paulo
Sousa diz ser "demasiado elevado", admi ndo
apresentar recurso. O arguido vai apenas cumprir
oito anos e meio no Estabelecimento Prisional
de Bragança, uma vez que está preso preven va-
mente desde Agosto de 2006.

O colec vo de juízes deu como provado, que
na noite do dia 7 de Agosto de 2006, o casal estava
deitado num colchão, na varanda da sua casa,
em Longra (Mirandela), quando José Azevedo
manifestou intenção de ter relações sexuais com
a mulher, Anabela, o que ela terá recusado,
seguindo-se uma breve discussão. De seguida,
José Azevedo dirigiu-se à cozinha buscar uma faca
para depois ir de encontro a Anabela dando-lhe as
dez facadas.

O Ministério Público confirmou que o arguido,
após cometer o crime, saiu da residência com o
seu filho, deslocando-se de automóvel para casa
de familiares, em Mirandela, onde deixou o seu
filho entregue a uma irmã sua que o encorajou a
entregar-se às autoridades, segundo conseguimos
apurar.

Durante o julgamento, algumas testemunhas
afirmaram que haveria rumores de infidelidade

da parte da ví ma, que segundo algumas teste-
munhas se aproveitava da ausência do marido que
trabalhava na construção civil na Suíça. Facto que
nunca ficou provado.

José Azevedo vinha algumas vezes por ano a
Portugal visitar a família, enquanto Anabela, que
se encontrava desempregada fazia trabalhos na
agricultura sempre nas épocas mais fru feras da
agricultura. Eram casados há dez anos, com um
filho em comum, com sete anos e outro com 12
anos, apenas de Anabela fruto de outra relação
anterior à que teve com José Azevedo. Ambas as
crianças estão a residir no Centro de Acolhimento
Temporário de Menores em Risco em Mirandela.

Rui Tulik (Mirandela)
Com Lusa

1.2.9 Douro rico com gente pobre
(2008-02-04 01:08)

Apesar do notável pioneirismo a nível mundial
da regulação da produção e comércio dos vinhos,
através do alvará régio de ins tuição da Compan-
hia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro,
de 10 de Setembro de 1756, a Região Demarcada
do Douro con nua a ser uma das regiões menos
desenvolvidas do país, conclui um estudo da
Universidade de Trás –os Montes e Alto Douro.

A Região Demarcada do Douro é também classifi-
cada como ≪paisagem cultural, evolu va e viva≫ e
reconhecida, desde 2001, como Património
Mundial pela UNESCO, abrange uma área de 250
mil hectares, mas apenas 43 mil estão ocupados
com vinhedos.

Luís Ramos inves gador da UTAD responsável
pela inves gação diz que "nos úl mos 40 anos, os
21 municípios que cons tuem a RDD perderam
entre 30 e 50 % da sua população”.

Os úl mos censos apontam uma população
que ronda os 256 mil habitantes, numa super cie
de 4481 quilómetros quadrados. Cerca de um
terço da população ac va con nua a trabalhar
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na agricultura e o índice do poder de compra
mantém-se nos mais baixos, a ngindo apenas 65
% da média nacional, apesar do ano passado, o
volume de negócios de vinhos da região rondar
os 360 milhões de euros e o número de turistas
a ngir 115 700, só no que diz respeito à navegação
fluvial.

1.2.10 UTAD faz parte da lista
(2008-02-04 23:36)

As universidades públicas do Algarve de Évora dos
Açores e de Trás-os-Montes e Alto Douro são as
que apresentam maiores défices e se não forem
tomadas medidas urgentes, nomeadamente a ex-
nção de cursos, faculdades e cortes nas despesas
de pessoal, os contratos financeiros com o estado
poderão estar comprome dos.

Segundo o semanário expresso, o Gabinete
de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações
Internacionais enviou no início deste ano um
documento às quatro universidades, solicitando
dados para a elaboração do contrato, que visa
colocar ordem nas contas das ins tuições.

Este Gabinete quis saber quais são os planos
de fusão e de ex nção de cursos existentes, de
faculdades e ins tutos, e também a existência de
umprograma de "evolução do corpo docente e dos
outros funcionários", que passa sobretudo pela
"contenção de despesa com o pessoal, incluindo
a não abertura de qualquer concurso enquanto
durar o processo de recuperação económica, e a
não subs tuição de pessoal que se aposente".

Mariano Gago, Ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior, exige ainda destas quatro
universidades a limitação das licenças sabá cas
e a diminuição dos contratos com professores
convidados.

Os professores auxiliares também poderão ser
afectados se com estas medidas não se ob veram
os efeitos desejados, ou seja, a diminuição do
défice.

1.2.11 Obra completa do Abade de
Baçal vendida a par cular
(2008-02-04 23:39)

Um alfarrabista no Porto vendeu recentemente
por três mil euros a um coleccionador par cular a
obra completa do Abade de Baçal.

Esta aquisição provocou uma reacção de de-
scontentamento nas hostes do Par do Comunista
de Bragança que não gostaram da a tude da au-
tarquia e, num comunicado, o PCP acusa a Câmara
Municipal de ter do uma postura inadmissível,
que patenteia a "apa a cultural deste execu vo
camarário".

Por sua vez o edil de Bragança, refere-se a
este episódio como "um lapso", porque apesar de
tentar localizar o proprietário desta obra, nunca o
conseguiu.

Um empresário da região vai recuperar a an ga
Casa do Abade, para um projecto de turismo rural,
e já tem a aprovação do município.

Francisco Manuel Alves, mais conhecido como
Abade de Baçal, foi um arqueólogo e historiador
português.

Nascido numa aldeia do concelho de Bragança, foi
ordenado sacerdote em 13 de Junho de 1889, e
até à sua morte, foi pároco da sua aldeia natal.

Dedicou a sua vida a recolher testemunhos ar-
queológicos, etnológicos e históricos da região
de Trás-os-Montes, principalmente do distrito de
Bragança. Autodidacta erudito, rús co e pitoresco,
os crí cos apontam-lhe, contudo, a sua falta de
sistema zação e poder interpreta vo.

As Memórias arqueológicas-históricas do dis-
trito de Bragança (1909-1947), em onze volumes,
são a sua principal obra.

Em 1925 foi nomeado director-conservador
do Museu Regional de Bragança, que desde o ano
de 1935 foi bap zado de Museu do Abade de
Baçal em sua honra.
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1.2.12 Novo Centro de Saúde emMiran-
dela (2008-02-04 23:41)

O Centro de Saúde de Mirandela II já abriu no
passado dia 29 de Janeiro, passados 3 anos do
início da sua construção sendo o que mais tempo
demorou a construir nos úl mos 20 anos. Não
houve nem pompa nem circunstância, pois não
houve acto solene de inauguração oficial. O Cen-
tro de Saúde de Mirandela vai servir cerca de 30
mil pessoas e custou cerca de um milhão e meio
de euros. Depois de muitos problemas com o
empreiteiro, com o projecto inicial e com alguns
pormenores de concepção.

Berta Nunes, coordenadora da sub-região de
saúde de Bragança afirmou que o equipamento
de saúde de Mirandela abre na altura exacta pois,
segundo a Coordenara da Sub-Região de Saúde
de Bragança, o Centro de Saúde an go, junto ao
Quartel dos Bombeiros, já demonstrava “enormes”
dificuldades a nível do espaço e dos serviços.

No Centro de Saúde an go ficam 7 médicos e
as consultas pré-parto. Na nova unidade no bairro
do Sardão osmédicos são 8 com diversas valências.
Como novidade, as consultas de medicina den-
tária arrancam no novo centro de saúde, sendo a
primeira vez que os utentes de Mirandela podem
dispor desta valência.

A Câmara de Mirandela sensibilizada pela dis-
tância entre o an go e o novo Centro de Saúde,
disponibilizou à comunidade um autocarro que
circula de 30 em 30 minutos no trajecto entre
as duas unidades de saúde, facilitando assim a
mobilidade dos utentes.

Rui Tulik (Mirandela)

1.2.13 Suspeita de sabotagem na Linha
do Tua (2008-02-09 12:47)

A edição on-line do Correio da Manhã (CM) do dia
4 de Fevereiro avançou que o Metro de Mirandela
foi ví ma de sabotagem.

No passado dia 25 de Janeiro em Mirandela e
Abreiro foram colocados parafusos que são u liza-
dos para fixar os carris às travessas. Os parafusos
foram colocados “cirurgicamente” no espaço de
ligação entre os diversos segmentos metálicos que
formam a linha e terão sido aplicados no decorrer
da noite anterior.

Ainda segundo o CM, foram colocados na via,
em dias diferentes, parafusos com cerca de 20 cen-
metros que, segundo os especialistas, podiam
provocar o descarrilamento da automotora.

Segundo o que No cias de Mirandela conseguiu
apurar, a primeira tenta va de sabotagem foi na
sexta-feira, dia 25 de Janeiro, entre Mirandela e
Abreiro, e foi detectado por um maquinista que
realizava testes de circulação. A segunda tenta va,
foi colocada no domingo seguinte, véspera da re-
abertura da linha, entre as estações de Brunheda
e Foz do Tua.

O Administrador do Metro de Mirandela, Mil-
heiro de Oliveira, em declarações ao mesmo jornal
conta como se passou: “Houve um operador
do sistema de transporte de uma automotora
que detectou um objecto estranho na linha e foi
verificar se poderia causar danos na automotora.
Parou e re rou-o do carril”. Milheiro de Oliveira
considera o facto “muito estranho”.

Segundo o responsável do Metro de Mirandela
esta situação nunca nha acontecido e confessava
estranheza que se tenha verificado nesta altura,
realçando: “Nota-se claramente uma má inten-
cionalidade”.

A velocidade a que as composições do Metro
de Mirandela circulam garantem a segurança da
viagem, uma vez que, a velocidade permi da
garante ao operador da composição o tempo
necessário para parar a tempo caso se detecte
alguma anormalidade na linha.

Mas, antes de falar de eventuais consequên-
cias, os responsáveis pelo Metro de Mirandela
querem saber o que terá levado alguém a colocar
estes parafusos na linha, um deles precisamente
na véspera da reabertura do troço que esteve
fechado quase um ano.
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Este caso está a ser inves gado pela empresa
do Metro, pelas autoridades policiais e também
pela Refer, responsável pela troço ferroviário.

Rui Tulik (Mirandela) [05-02-2008]

1.2.14 Dia Mundial Contra o Cancro
(2008-02-09 12:49)

Ontem, dia 4 de Fevereiro, assinalou-se o Dia
Mundial Contra o Cancro, e a Liga Portuguesa
Contra o Cancro para con nuar a combater este
flagelo que todos os anos mata milhares de pes-
soas em Portugal, inaugurou uma linha telefónica
de apoio às pessoa com doenças oncológicas.
O número 808 255 255 funciona todos os dias
úteis entre as 09:00 e as 22:00 horas, com vista a
informar e apoiar doentes, familiares e o público
em geral.

Este projecto que já existe desde o dia 27 de
Setembro de 2007, é cons tuído por uma equipa
composta por psicólogos e por enfermeiros com
formação nesta área de oncologia, sendo que
esta linha não têm fins lucra vos e é apoiada pela
Industria Farmacêu ca Roche.

Ontem, após a abertura deste serviço, em apenas
duas horas já nham sido recepcionadas mais
de quinhentas chamadas telefónicas e segundo
declarações do presidente da LPCC à Lusa, as
principais dúvidas colocadas prendiam-se com
aspectos da doença, tais como o diagnós co, as
terapêu cas e o apoio psicológico, assim como
direitos e subsídios da Segurança Social.

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro,
em declarações à comunicação social, explicou
que “a equipa que faz parte deste projecto procura,
mais do que informar, apoiar e ajudar quem nos
liga a encarar a doença de uma formamais posi va,
ajudando-os a encontrar formas e forças para lidar
com todas as implicações pessoais, profissionais e
sociais da doença”.

O presidente da LPCC, também revelou que
brevemente iria ser assinado um protocolo com o

Ministério da Saúde em os rastreios do cancro da
mama irão ser alargados à região Centro e a todo
o norte e sul do país.

No que concerne ao cancro do colo do útero,
o responsável da LPCC recordou as experiências
piloto que se estão a desenvolver para seguida-
mente se dar inicio ao processo de rastreio de
"qualidade" e congratulou-se com a decisão do
inicio do processo ao nível do cancro do colo-rectal
ser na região do Centro.

1.2.15 Centro Hospitalar de Trás-os-
Montes e Alto Douro vai passar
a hospital central (2008-02-09 13:09)

No passado dia 6 de Janeiro foi publicado em
Diário da Republica que a par r do dia 1 de Março
o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro vai passar a hospital central.

O novo estatuto vem de encontro à necessi-
dade do Centro Hospitalar possuir uma urgência
polivalente, tendo por isso custos maiores e como
tal terá que passar a usufruir de um orçamento
maior tal como estava previsto dentro da remode-
lação da rede de referenciação hospitalar ao nível
dos cuidados urgentes.

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes neste
momento abarca os hospitais de Vila Real, de
Chaves, de Lamego e da Régua.

1.2.16 Emprego na Disneyland Paris
(2008-02-09 13:11)

O IEFP – Ins tuto de Emprego e Formação Profis-
sional está a oferecer empregos para a Disneyland
Paris.

As entrevistas de selecção vão ser efectuadas
em Lisboa e no Porto, nos dias 20, 21 e 22 deste
mês. Podem candidatar-se todos os indivíduos
maiores de 18 anos com bons conhecimentos de
francês e inglês, comunica vos, gosto por relações
públicas e de nacionalidade de um dos países do
Espaço Económico Europeu.
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Empregados de mesa e balcão, recepcionistas
e bagageiros, ajudantes de cozinha e caixas de
parques de estacionamento, vendedores de loja,
operadores e animadores de atracções são algu-
mas das ofertas disponíveis.

O contrato sazonal poderá ser efectuado du-
rante 4 ou 6 meses com início em Março, Abril
ou Maio de 2008 e termo no final de Agosto ou
Setembro de 2008. No entanto, estes contratos
poderão ir até aos 15 meses, no âmbito da for-
mação HAT (Hôte d’Accueil Touris que).

O IEFP explicou que se tratava de um contrato
“de emprego-formação, no âmbito do qual são
desempenhadas tarefas em 3 áreas diferentes:
vendas; restauração ligeira; e animação e acolhi-
mento”.

Quem for seleccionado vai auferir um vencimento
de cerca de mil euros líquidos, tem viagem paga,
passe social e condições especiais de alimentação
e de alojamento e vai receber uma formação de
cerca de 200 horas. No final os formandos fazem
um exame e é-lhes atribuído o diploma Agent de
Loisirs (formação profissional francesa).

1.2.17 Por lapso em vez da vacina da
gripe receberam a vacina contra
o tétano (2008-02-11 23:16)

Não teve consequências, mas poderia ter do.
Onze funcionários da Unidade Hospitalar de
Macedo de Cavaleiros receberam a vacina contra
o tétano em vez da vacina contra a gripe.

Conforme o habitual e em consonância com o
Plano Nacional de Vacinação, o Centro Hospitalar
do Nordeste forneceu mais uma vez aos seus
funcionários interessados a vacina contra a gripe,
devido ao elevado grau de exposição ao vírus a
que estes trabalhadores estão sujeitos no desem-
penho das suas ac vidades diárias.

Contudo, algo correu mal este ano e em vez
de lhes ter sido dada a vacina contra a gripe,
foi-lhes administrada uma vacina contra o tétano.

Embora as vacinas sejam aplicadas no copo

humano de formas diferentes, ninguém deu pela
troca e os onze funcionários acabaram todos
vacinados contra o tétano em vez de vacinados
contra o vírus da gripe.

Apesar de não terem sido registadas reacções
graves nos indivíduos receptores da vacinação, a
Inspecção-Geral de Saúde já está a inves gar a
origem deste lapso.

Após um primeiro processo de averiguações,
o Centro Hospitalar do Nordeste concluiu que
há vários responsáveis pela troca de vacinas e
aponta desde já o dedo aos laboratórios, farmácia
e enfermeiras.

“Nós sabemos que há produtos diferentes em
embalagens semelhantes. Mas têm iden ficação
externa”, disse Sampaio da Veiga, director clínico
do Hospital do Nordeste em declarações à RTP.

1.2.18 Inovação tecnológica nas vin-
has da região do Alto Douro
(2008-02-11 23:18)

Inov@Douro é uma Rede de Inovação Tecnológica
que a Universidade Trás-os-Montes (UTAD) está a
desenvolver para a monitorização à distância das
vinhas em Trás-os-Montes e Alto Douro através da
aplicação de sensores e de câmaras de vídeo.

Este método vai permi r captar o teor de água nos
solos e a detecção precoce de pragas, e as câmaras
de vídeo podem também ser um instrumento ú l
de "monitorização ambiental" contra a poluição,
mormente no que concerne à detecção de de-
pósitos ilegais de entulho nesta paisagem do Alto
Douro Vinhateiro, classificada como Património
Mundial.

Este projecto está a ser desenvolvido pelo Centro
de Inves gação e de Tecnologias Agro-Ambientais
e Biológicas (CITAB) da UTAD e a Rede de Inovação
Tecnológica Inov@Douro tem como principal
objec vo elaborar uma base de dados, em que
toda a informação recolhida, depois de tratada,
vai estar disponível na Internet, no telemóvel ou
no Personal Digital Assistent (PDA).
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Em declarações à Lusa, o vice-reitor, da UTAD
e também director do CITAB, Eduardo Rosa, disse
que este projecto prevê um orçamento aproxi-
mado entre os dois e os cinco milhões de euros,
e obviamente o projecto vai ser candidatado ao
Quadro de Referência Nacional Estratégica.

O responsável também afirmou que este pro-
jecto tem vertente pública e outra privada, e
des na-se aos " produtores, associações ou popu-
lação em geral".

Durante os próximos dois anos a UTAD, pre-
tende candidatar-se a apoios comunitários para
cima dos vinte milhões de euros.

O vice-reitor divulgou também que, para este
projecto, a UTAD conta com as parcerias da Estru-
tura de Missão do Douro, da Junta de Castela e
Leão, em Espanha, a PT Inovação e a Associação
para o Desenvolvimento da Vi cultura Duriense.

1.2.19 “Helphone” na protecção de
idosos (2008-02-14 02:19)

A Câmara de Mogadouro vai começar a distribuir
um sistema de alerta conhecido por “HelpPhone”.

O help Phone é uma pulseira que permite aos
idosos accionarem uma central que pode desen-
cadear ajuda, em caso de necessidade.

Num território cada vez mais envelhecido e
disperso as câmaras têm vindo a olhar para este
problema e começam a pensar em mecanismos
de proximidade.

Este serviço é o ideal para a ajuda imediata
em todo o po de emergências como, acidentes
domés cos, agravamento súbito de saúde, pânico,
roubos, incêndios, e outras situações que atentem
contra a segurança e o sossego dos idosos sobre-
tudo os mais isolados.

Outras Câmaras pensam e aderir a este sis-
tema, adiantou ontem a RBA nos seus serviços
informa vos.

1.2.20 Cada quilo a mais, mais 5 €
(2008-02-14 02:21)

Quem viajar na Aerocondor entre Bragança, Vila
Real e Lisboa, a par r da próxima segunda-feira
dia 18, vai pagar 5 euros por cada quilo a mais
que transportar na bagagem, ou seja, pagará mais
quem exceder os 10 quilos de bagagem permi -
dos.

Até aqui, quem vesse uma bagagem superior
aos 10 quilos, só pagaria 1 euro por cada quilo
acima dos 10. Esta subida foi considerada ex-
agerada pelos empresários e pelo presidente do
Núcleo Empresarial de Bragança.

No entanto, fonte da Aerocondor diz que este
preço está dentro dos parâmetros normais das
carreiras aéreas regionais.

1.2.21 Voluntários de Murça acabam
com voluntariado a par r do fim
deste mês (2008-02-14 22:40)

Os Bombeiros Voluntários deMurça estão a passar
uma fase financeira grave, não havendo dinheiro
para poder suportar os vencimentos dos oper-
adores de telefone a par r das 22 horas da noite.

O alerta foi dado pelo comandante da corpo-
ração que também acusa a autarquia de manter
uma divida com a ins tuição de 30 mil euros.

Devido à gravidade da situação, os bombeiros
de Murça poderão interromper a sua assistên-
cia a par r das 22 horas aos habitantes desta
vila transmontana já a par r do fim do mês de
Fevereiro, caso a autarquia ou o Serviço Nacional
de Emergência Médica não suportem os custos
dessa despesa.

Refira-se que depois do encerramento do SAP
de Murça, ocorrido no passado mês de Janeiro,
que o único garante de assistência médica de
urgência são os bombeiros voluntários.

Caso o encerramento dos serviços se comece
a processar a par r da 22 horas, os habitantes
desta vila transmontana ficarão sem garan a de
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qualquer socorro em caso de situações de gravi-
dade ou de urgência médica.

1.2.22 Agrupamento Europeu
para cooperação territorial
(2008-02-14 22:59)

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territo-
rial (AECT)- Douro é o mais recente organismo
criado no âmbito dos apoios ao QREN e engloba
os concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro,
Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo e Vila
Nova de Foz Côa em parceria com os ajuntamentos
espanhóis da zona ribeirinha do Douro. A sede
é em Travanca (Espanha) por ser o centro deste
novo delineado território ibérico.

Em declarações ao JN o presidente dos Mu-
nicípios do Douro Superior Morais Machado diz
que " Os projectos a apresentar têm de ter en-
trosamento entre as regiões. Numa altura em que
amaioria das autarquias trabalha na concepção de
projecto para apresentar ao Quadro de Referencia
de Estratégia Nacional (QREN), deixou de ser
viável que sejam apresentados por um município
ou território individualmente, tornando-se mais
eficaz apresentar projecto comuns".

Já em Junho os projectos estarão prontos. São Pro-
jectos legíveis a saúde e serviços sociais, ambiente
e desenvolvimento sustentável, turismo, agricul-
tura, transportes e desenvolvimento económico,
entre outros. "No AECT-Douro será possível apre-
sentar projectos que absorvam o correspondente
a 2.52 % do valor global do QREN", refere ainda ao
JN Morais Machado.

1.2.23 De mal a pior (2008-02-16 00:29)

As corporações dos bombeiros do distrito de
Bragança estão descontentes pelo tempo que
perdem no Centro Hospitalar de Nordeste para
reaver as macas das ambulâncias, e também, pelo
tempo que têm de esperar pelos utentes que
transportam que têm de ser subme dos a exames
complementares de diagnós co ou alguma con-
sulta de especialidade.

Apesar desta queixa ser generalizada às cor-
porações de bombeiros do distrito de Bragança,
são sobretudo os bombeiros do sul do distrito de
Bragança e planalto mirandês que se sentem mais
penalizados pelo tempo de espera, a que as suas
ambulâncias estão sujeitas quando se deslocam
para o Centro Hospitalar de Nordeste. Segundo
fonte do JN, existem mesmo ambulâncias que
chegam a esperar seis horas e por vezes mais para
regressar aos seus quartéis.

O comandante do Bombeiros de Miranda do
Douro em declarações ao JN explicou a causa do
descontentamento: "nós temos grandes dificul-
dades em repor as ambulâncias no quartel devido
aos longos períodos de espera. Outra das dificul-
dades é arranjar motoristas voluntários, situação
que, para quem tem horários a cumprir nos seus
locais de trabalho, não é muito abonatória, já que
surgem alguns problemas. Temos casos em que
os motoristas regressaram sem a maca devido ao
longo período de espera. No que toca aos serviços
nocturnos a situação agrava-se".

Tudo isto acontece porque, as ambulâncias ex-
istentes nos quartéis são poucas para assegurar
o transporte de doentes urgentes em concelhos
afastados dos hospitais e como tal não se pode
desperdiçar tempo com as ambulâncias em longas
horas de espera no CHN.

1.2.24 Kit contracep vo (2008-02-16 00:38)

A Associação Portuguesa para o Planeamento da
Família (APF) lançou no dia 14 de Fevereiro, “Dia
dos Namorados”, uma campanha denominada "o
preserva vo não sai de moda".

Além desta nova campanha, iniciada ontem, a
APF aproveitou o dia dedicado aos afectos para
apresentar um kit contracep vo, que é sobretudo
des nado aos centros de saúde, com o intuito
de auxiliar os profissionais da saúde a abordar
questões rela vas à sexualidade e à contracepção.

O kit contracep vo que custa setenta e cinco
euros é composto por uma pequena mala com
vários métodos contracep vos, nomeadamente,
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preserva vo masculino e feminino, pílula, di-
afragma, disposi vo intra-uterino (DIU), um
manual de u lização com ac vidades pedagóg-
icas e um “livrinho” des nado às comunidades
migrantes, com informação sobre contracepção e
os centros de saúde.

Um dos responsáveis da APF por esta campanha,
em declarações à LUSA, disse que este kit apareceu
depois "da iden ficação das necessidades sen das
pelos profissionais da saúde, que muitas vezes
já nham uma mala própria com materiais por
eles recolhidos e que alertavam a APF para esta
carência”.

O kit, foi inicialmente pensado para os centros de
saúde, mas o responsável está convicto que vai
chegar às escolas dentro em breve, pelas mãos de
profissionais de saúde, dado que "os professores
ainda estão pouco à vontade para abordar estas
questões", embora seja um tema "facilmente
absorvido pelos jovens", e a Associação Por-
tuguesa para o Planeamento da Família defende
que é "necessário con nuar as campanhas de
informação e sensibilização à população".

1.2.25 Festas da Amendoeira em Flor
chegam ao Douro (2008-02-16 00:40)

Entre 22 de Fevereiro e 31 de Março, o Douro
Superior está em Festa!

Este ano, o Douro Superior volta a ser palco
das já conhecidas Festas da Amendoeira em Flor,
numa antecipação à chegada da Primavera.

Nesta época do ano, a paisagem natural do
Douro Superior transforma-se e as inúmeras
amendoeiras vestem-se de branco e rosa.

Para celebrar esta paisagem única, todos os
anos a Associação dos Municípios do Douro Supe-
rior proporciona aos seus habitantes e visitantes
um programa de Festas, que incluem feiras temá -
cas e gastronómicas, passeios pedestres pela rota
das amendoeiras, passeios de bicicleta, muita
música e teatro, várias animações de rua e jogos
tradicionais.

O programa completo de cada uma das regiões
em festa pode ser consultado no endereço
www.amdourosuperior.pt, onde poderão ser
encontrados os programas completos em cada
Concelho, bem como tudo sobre a região, os
percursos, a oferta hoteleira e gastronómica.

Este ano a Associação dos Municípios do Douro
Superior volta a oferecer um variado número
de eventos que vão decorrer nos concelhos de
Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada a
Cinta, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Nova
de Foz Côa.

Espectáculos musicais, fes vais, feiras temá cas,
mostras regionais, exposições, teatro, passeios
pedestres ou de bicicleta, provas de atle smo
e várias animações de rua são a s ofertas desta
edição de 2008 das Festas da Amendoeira em Flor.

À semelhança do ano transacto actuarão ainda
ar stas Portugueses, de que se destacam os
nomes de Jorge Palma, Paco Bandeira, Mickael
Carreira ou Sérgio Godinho.

O desporto e emoções mais radicais, também
integram o cartaz deste ano, cujo o programa
das festas inclui campeonatos de Motocross, Au-
tocross e Kartcross, passeios de TT e BTT, várias
provas automobilís cas e até encontros e passeios
de Tunning.

1.2.26 Murça lidera a “Union des Terres
de Rivières” (2008-02-19 00:28)

A Union des Terres de Rivières é uma associação
composta por vinte e sete municípios de onze
países que tem como objec vo a valorização dos
rios.

Esta associação abrange oitenta e duas ins tu-
ições de Portugal, Espanha, França, Inglaterra,
Irlanda, Itália, Grécia, Hungria e Roménia, Eslové-
nia e Alemanha e brevemente irá juntar-se o
Chipre, a Eslováquia e a Bulgária.

O presidente do Município de Murça foi o es-
colhido para liderar a Union des Terres de Rivières,
dado que Murça representa a Associação Douro
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Histórico.

O edil de Murça congratulou-se com a confi-
ança depositada na sua pessoa e já garan u que
esta sua nova função não iria interferir com a sua
gestão autárquica.

Sabe-se que já se iniciaram em Murça reuniões
de trabalho com o propósito de serem traçados
os perfis das candidaturas aos programas comu-
nitários Interreg C IV e Interreg B Atlân co.

Segundo o responsável, estes são projectos
imateriais que pretendem sensibilizar para uma
"melhor u lização da água para o consumo hu-
mano".

A criação de circuitos pedestres à volta dos rios
e dos moinhos de água existentes não foram es-
quecidos, estando também em curso um projecto
nesse sen do.

1.2.27 Macedo de Cavaleiros aderiu
ao Eixo Atlân co do Noroeste
Peninsular (2008-02-20 01:16)

O Eixo Atlân co do Noroeste Peninsular foi criado
há dezasseis anos, com o objec vo de fortalecer
a cooperação ins tucional entre as cidades do
Norte de Portugal e da Galiza.

No início da sua criação, apenas 12 municípios
faziam parte deste Eixo, mas volvidos dezasseis
anos, da data da sua criação já são 34 os municí-
pios que o compõem.

Desta feita, na passada sexta-feira, dia 15 de
Fevereiro, foi o Município de Macedo de Cav-
aleiros que aderiu ao Eixo Atlân co do Noroeste
Peninsular, assim como Lamego e Penafiel, em
cerimónia realizada na cidade de Vigo em Espanha.

Em declarações à imprensa o edil de Macedo
de Cavaleiros, explicou que “a entrada no Eixo
Atlân co do Noroeste Peninsular é uma mais valia
para o desenvolvimento dos municípios, uma vez
que estes passam a usufruir das sinergias que ad-
vêm da cooperação entre as diversas cidades que
cons tuem a associação” e está convicto de que

ainda no decorrer deste ano uma das inicia vas do
Eixo irá ser “criar uma Agência de Ecologia Urbana
capaz de fomentar o crescimento sustentável da
euro-região”.

1.2.28 Interioridade em discussão: dep-
utados ausentes (2008-02-20 01:17)

A Câmara Municipal de Bragança e a Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa foram re-
sponsáveis pela realização do 1º Curso de Direito
e Interioridade que teve lugar durante o passado
fim-de-semana na cidade de Bragança.

Marcelo Rebelo de Sousa, professor na Universi-
dade de Direito de Lisboa foi uma das presenças
conhecidas a nível nacional que esteve presente,
e nas suas intervenções, o professor defende que,
entre outras medidas, para desenvolver o interior
do país deveria ser criado um fundo diferenciado
para estas regiões de modo a incen var o seu
crescimento.

Outro dos pontos focados foi a Regionaliza-
ção, Marcelo rebelo de Sousa também declarou
que está convicto de que se a Regionalização vai
avançar, com a criação de uma única região no
Norte, o que poderá ser um problema para Trás-
os-Montes uma vez que o centro de poder dessa
região fica no Litoral, no Porto, ou eventualmente
distribuído entre as áreas metropolitanas de Porto
e Braga.

No que concerne á educação, em relação encerra-
mento de cursos superiores com poucos alunos, o
professor está convicto que estas medidas possam
prejudicar os centros universitários e politécnicos
do Interior.

Jorge Nunes, presidente da autarquia de Bra-
gança achou lamentável que nenhum dos quatro
deputados eleitos por Bragança es vesse presente
no 1º Curso de Direito e Interioridade e afirmou
que a exemplo da vizinha Espanha, talvez fosse
melhor também começar a escolher os deputados
portugueses.

Talvez também, por ter notado a ausência dos
deputados de Bragança neste evento, Marcelo
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Rebelo de Sousa, no fecho desta cerimonia tenha
afirmado que a defesa do interior passaria pelo
facto dos polí cos da terra darema conhecer a situ-
ação em Lisboa, onde crê que ninguém tem ideia
nas dificuldades sen das no interior e arrema-
tou dizendo: “Inventem um Primeiro-Ministro
transmontano”.

1.2.29 Mogadouro: casas dos magistra-
dos transformadas em arquivo
municipal (2008-02-21 02:44)

As casas dos magistrados em Mogadouro serão
em breve transformadas em arquivo municipal.

Trata-se de dois imóveis situados no coração
da vila de Mogadouro que passaram recente-
mente para a alçada da Câmara. " Há já cinco
anos que a Autarquia lutava pela aquisição dos
imóveis, com a finalidade de adaptá-las de forma a
ali colocar o acervo municipal do concelho", disse
Morais Machado, presidente daquele município
ao JN.

Findo o acordo entre o Ministério da Jus ça e
a autarquia, as casas avaliadas em 185 mil euros
e construídas em terrenos municipais serão assim
o novo arquivo municipal daquela vila transmon-
tana.

O Arquivo Municipal está actualmente instal-
ado na Câmara Municipal e foi já alvo das chamas
em 1885 e 1927.

Ainda em declarações ao JN Morais Machado
considera que “o execu vo entende que um edi -
cio construído de raiz seria muito dispendioso e
nem a autarquia teria disponibilidade financeira
para o efeito.” Mas agora o arquivo terá o seu
espaço próprio e merecido.

1.2.30 “Não prevê o encerramento
de tribunais nem a deser fi-
cação judiciária do interior”
(2008-02-21 02:45)

O secretário de Estado Adjunto da Jus ça, José
Conde Rodrigues, na visita que efectuou a passada

terça-feira a Murça, a Amarante e a Santo Tirso,
garan u em comunicado que a reforma do mapa
judiciário "não prevê o encerramento de tribunais
nem a deser ficação judiciária do interior" e
"respeita integralmente" o Pacto celebrado entre
PSD e PS. "O que vamos fazer é gerir melhor os
tribunais existentes", esclareceu o secretário de
Estado Adjunto da Jus ça.

"Não há tribunais que vão ser transformados
em casas de jus ça. O que vai ocorrer é o
agrupamento dos serviços para funcionar melhor",
explicou o secretário de Estado Adjunto emMurça.

No que concerne à região de Trás-os-Montes,
a reorganização do sector judiciário contempla
a criação de três circunscrições: Trás-os-Montes,
Médio Douro e Alto Tâmega.

1.2.31 Acordo luso - espanhol vai
regular caudal do Douro
(2008-02-21 02:47)

Os governos de Portugal e Espanha estabeleceram
um acordo para regular os caudais dos rios ibéri-
cos.

O acordo foi assinado ontem em Espanha en-
tre o Ministro do Ambiente de Portugal, Nunes
Correia, e a sua homóloga espanhola, Cris na
Narbona.

O assen mento recaiu sobre um novo regime
de caudais com valores mínimos trimestrais e sem-
anais na gestão par lhada dos rios que atravessam
estes dois territórios ibéricos.

A par r de agora há regras mais específicas
para valores mínimos e máximos dos caudais
dos rios, podendo estes variar ao longo do ano,
embora esteja garan do o cumprimento para um
valor mínimo anual estabelecido entre os dois
países.

No âmbito deste encontro foi ainda criado um
secretariado técnico permanente com dois técni-
cos de cada um dos países que monitorizarão e
garan rão a aplicabilidade, a eficiência e o desen-
volvimento do Convénio agora assinado.
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O encontro entre os dois ministros do ambi-
ente levou ainda à assinatura de um protocolo
onde se estabeleceu que ambos os países par-
cipem conjuntamente em estudos de avaliação
de impacto ambiental, nomeadamente em todos
os casos de projectos, planos ou programas de
desenvolvimento regional que se processem na
raia fronteiriça e que tenham implicações mútuas
para os dois países.

Os casos do aumento da potência das barra-
gens de Picote e de Bemposta são já o exemplo da
aplicação no terreno dessa colaboração transfron-
teiriça.

Este encontro deixou patente o bom momento de
relacionamento entre os dois países em matéria
de ambiente e da gestão dos recursos hídricos.

1.2.32 ASAE esclarece Bragança
(2008-02-21 23:36)

A pedido da Região de Turismo do Nordeste
Transmontano, na próxima quarta-feira, dia 27 de
Fevereiro, a Autoridade da Segurança Alimentar
e Económica vai estar em Bragança no auditório
Paulo Quintela para uma sessão de esclarecimento
aos comerciantes da área da hotelaria e restau-
ração.

O presidente da Região de Turismo do Nordeste
Transmontano, Júlio Meirinhos, explicou à CIR que
era impera vo organizar esta sessão devido ao
mau estar sen do pelos operadores e visitados
pela Região de Turismo.

“Entendeu a Região de Turismo chamar aqui,
à pedra, no auditório municipal Paulo Quintela,
a ASAE para rar as dúvidas deste mundo da
restauração e da exploração hoteleira, para que
as pessoas possam rar as dúvidas e afastar estes
fantasmas que lhes vão nas cabeças. Aproveita-
mos para convidar a Unishnor, uma associação
de hotelaria, a quem podem colocar questões
rela vos a processos de licenciamento que exige
a ASAE e a lei. Para que daqui saiam com dúvi-
das desfeitas” e esta sessão de esclarecimento
“Incluirá todas as questões a nível da nova lei do

tabaco e das cozinhas, da restauração, tudo o
que a lei obriga e a ASAE fiscaliza. E para que se
evitem estas complicações, estas dúvidas, onde
todos dão palpites e opinam sem conhecer a lei,
por isso é que convidámos a ASAE para fazer esse
esclarecimento” explicou Júlio Meirinhos.

1.2.33 IVP vai estar representado em
Dusseldorf (2008-02-21 23:37)

O Ins tuto dos Vinhos do Douro e Porto vai par c-
ipar mais uma vez na ProWein, uma feira de vinho,
que se vai realizar em Dusseldorf, na Alemanha de
16 a 18 de Março.

Segundo o ins tuto dos Vinhos do Douro e
Porto a presença portuguesa neste evento tem
vindo a crescer e este ano ocupam um stand de
145 metros quadrados, onde vão estar represen-
tadas 21 empresas do sector vinícola.

A Alemanha representa o maior mercado mundial
de vinhos e a ProWein é um forte potencial para
angariar novos clientes e novos mercados.

Os vinhos do Douro são cada vez mais apreci-
ados na Alemanha sendo que no úl mo ano a
exportação subiu cerca de quarenta por cento.

1.2.34 Poluição afecta o Cachão
(2008-02-22 23:45)

A aldeia do Cachão, concelho de Mirandela, é
anualmente afectada, nesta altura do ano, por
uma nuvem de fumo e cinzas que poderá trazer
consequência maléficas para a saúde das pessoas
aí residentes.

A origem desta fonte de poluição encontra-se
numa fábrica que transforma o bagaço da azeitona.
A unidade industrial labora já há algumas décadas
no recinto que integra o an go Complexo Agro-
industrial do Nordeste, actual AIN.

O PCP ques onou ontem, dia 21 de Fevereiro,
o Governo sobre esta matéria, considerando que
poderá estar em causa um exemplo de crime
contra a saúde pública.
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A população também já por várias vezes mani-
festou a sua preocupação em abaixo-assinados
que foram endereçados às autoridades compe-
tentes, nomeadamente aoMinistério doAmbiente,
mas nunca ob veram a resolução do problema de
poluição ambiental com que se defrontam nesta
altura do ano.

Quem passar na estrada nacional que atravessa
a aldeia do Cachão deparará com uma atmosfera
pesada, o ar encontra-se irrespirável e o ambiente
em nada condiz com as caracterís cas do ar que
se respira na região, facto que levou os habitantes
desta localidade a exigir um integral cumprimento
da lei que regulamenta estas matérias.

Por sua vez o PCP quer saber do Ministério
do Ambiente se esta unidade industrial que cons -
tui o foco de poluição está licenciada e se cumpre
todos os requisitos previstos na legislação. A
interpelação ontem feita por este par do polí co
ques ona ainda sobre as medidas que foram
tomadas pelo ministério depois da população do
Cachão para aí ter reme do os abaixo-assinados.

1.2.35 “Pintar o Verde com Letras”
(2008-02-24 01:35)

Des nado a um público infan l e juvenil, “Pintar o
Verde com Letras” é o tulo de uma colecção de
livros colocada no mercado pela editorial Gailivro.

A inicia va é promovida pela Direcção Regional
de Cultura do Norte (DRCN) e conta também
com a pareceria da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).

A colecção foi produzida por um variado número
de escritores e ilustradores reconhecidos do
panorama editorial português que tratarão a
temá ca ambiental através da ilustração, do conto
e da poesia, funcionando algumas áreas protegi-
das do norte do país como o cenário escolhido
para a inspiração dessas estórias.

Nesta colecção, que tem como objec vo prin-
cipal alertar os mais novos para a importância da
biodiversidade, são retratadas as paisagens dos

Parques Naturais de Montesinho, Douro Interna-
cional, Alvão, Parque Nacional da Peneda-Gerês,
assim como o Douro Vinhateiro, o Parque Arque-
ológico do Vale do Côa e o Planalto Mirandês.

Os escritores e ilustradores colocaram como
personagens principais das suas estórias a fauna, a
flora e os habitantes destas localidades protegidas.
Aldeias, árvores, plantas, campos, flores, água,
bichos, pedras e pessoas desfilarão nas páginas
destes livros como figuras de um cenário real e
ainda pouco alterado pelo fluir do tempo.

Pires Cabral, Paulo Araújo, António Mota, Elsa
Navarro, Eugénio Roda, Gémeo Luís, Cris na
Valadas, Valter Hugo Mãe, Rui Effe, Manuel Jorge
Marmelo, Miguel Macho, Amadeu Ferreira e
Sara Cangeiro foram os nomes convidados para
ficcionar esta edição.

“Pintar o Verde com Letras” é da responsabili-
dade editorial da Gailivro e contou com o apoio da
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, Museu do
Douro, Junta de Castela e Leão e União Europeia.

A colecção é apresentada hoje, sábado, dia
23 de Fevereiro, pelas 15.30h, na sede do Parque
Natural do Alvão, em Vila Real.

≪A sessão de apresentação será presidida pela
Directora Regional de Cultura do Norte, Helena Gil,
e contará com a presença de representantes do
Ins tuto da Conservação da Natureza e da Biodi-
versidade e da empresa Águas de Trás-os-Montes
e Alto Douro S.A., bem como dos escritores e
ilustradores envolvidos.

Serão dadas a conhecer as obras: Trocas e Bal-
drocas ou Com a Natureza não se Brinca, de A.M.
Pires Cabral e Paulo Araújo; A Cabra Imigrante, de
Manuel Jorge Marmelo e Miguel Macho; Lamas
de Olo, Avenida da Europa, de António Mota e
Elsa Navarro; L Segredo de Peinha Campana, de
Fracisco Niebro e Sara Cangueiro ; São Salvador
do Mundo, de Valter Hugo Mãe e Rui Effe; Foz
Côa Entre Céu e Rio, de Anabela Mimoso e João
Caetano; O Guarda-Rios, de Cris na Valadas e
Eugénio Roda e Erva – Palavra, de Eugénio Roda e
Gémeo Luís.

32



Esta colecção, “Pintar O Verde Com Letras”,
enquadra-se no programa Territórios Ibéricos II,
financiado pelo Interreg III A.≫

1.2.36 Autarquias: novas competências
no ensino até ao 9º ano de esco-
laridade (2008-02-26 01:21)

Foi aprovado hoje em Conselho deMinistros novas
competências para os municípios em matéria de
educação até ao terceiro ciclo do ensino básico.
As novas competências entrarão em vigor a par r
do próximo ano lec vo, e o diploma pretende uma
nova envolvência das autarquias nas escolas das
suas circunscrições territoriais.

Maria de Lurdes, ministra da Educação, considera
que "a proximidade das autarquias em relação
às suas escolas permi rá seguramente gerir com
maior eficiência os recursos disponíveis".

Segundo a Ministra as responsabilidades das
autarquias a par r do próximo ano centralizar-
se-ão na conservação, manutenção e construção
de edi cios escolares de nível básico, gestão de
pessoal não docente e na acção social indirecta.

A detentora da pasta da Educação pretende com o
novo Decreto “uma estratégia de desconcentração
e regionalização das matérias educa vas".

Apesar de se ter recusado em divulgar o valor
global do montante que a Administração Central
irá transferir para as câmaras, a ministra referiu
que "a transferência financeira será feita por
acordo com cada município. Este diploma permite
um enquadramento para serem celebrados proto-
colos de transferência de competências”.

"Já está feito um levantamento município a
município rela vamente a estas escolas. Depois,
em função do estado de conservação de cada
escola, do número de pessoal não docente, do
número de alunos abrangidos pela acção social
escolar, será transferido o montante rela vamente
aos recursos que oMinistério da Educação dispõe",
declarou a ministra da Educação na conferência
de imprensa convocada no final do Conselho de
Ministros.

Para já, nesta transferência de competências
fica de fora o pessoal docente. Segundo Maria de
Lurdes "essa transferência não estava amadure-
cida em termos de reflexão nem do lado das
escolas, nem do lado dos municípios. Aguardare-
mos por uma outra oportunidade para incluir essa
matéria nas negociações com os municípios".

A ministra pretende ainda que seja desenvolvido
com as autarquias uma estratégia de cooperação
para acertar todos os casos em que haja défice de
pessoal auxiliar. “Não será por falta de recursos
financeiros que este programa de transferência de
competências deixará de se concre zar", disse.

1.2.37 Sete: o número de Deus
(2008-02-26 02:07)

Várias Empresas de Bragança, a Segurança Social
e a AMI foram algumas das en dades que patroci-
naramobap zado de sete crianças de etnia cigana.

Este bap zado em conjunto teria passado des-
percebido, se não vesse a par cularidade das
sete crianças serem filhos do mesmo pai e da
mesma mãe.

Esta cerimónia que foi mostrada no Jornal da
noite da SIC foi realizada na igreja da aldeia de
Donai pelo padre Aníbal Luís, no passado domingo
dia 24 de Fevereiro, que não cabia em si de con-
tente nesse dia.

As sete crianças de idades compreendidas en-
tre os seis meses e os doze anos têm quatro
irmãos mais velhos que já foram bap zados.

O progenitor das sete crianças que foram bap-
zadas agradeceu o apoio de todos que con-
tribuíram para a realização deste sonho, nomeada-
mente à Pastoral dos Ciganos que teve um papel
preponderante nesta cerimónia.
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1.2.38 Mobilidade sustentável
vai ser deba da na UTAD
(2008-02-26 02:10)

O III Workshop Regional do Norte do Projecto
Mobilidade Sustentável vai realizar-se este ano
na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
no próximo dia 29 de Fevereiro, pelas 14h30, no
auditório de Ciências Florestais.

Neste Workshop vão par cipar técnicos da
Agência Portuguesa do Ambiente, Inves gadores
e professores da UTAD, da Universidade do Minho
e da Universidade do Porto, e também autarcas
e técnicos dos municípios de Miranda do Douro,
de Mirandela, de Santa Marta de Penaguião, de
Chaves, de Amarante, de Vila Nova de Famalicão,
de Barcelos, de Viana do Castelo, de Fafe, de Póvoa
de Lanhoso, de Arcos de Valdevez e de Arganil.

Este projecto, que é coordenado pelo Prof. Nunes
da Silva, do Ins tuto Superior Técnico, está a ser
desenvolvido por uma Rede de Centros e Depar-
tamentos Universitários, criada especificamente
para este projecto, e a UTAD par cipa através do
Grupo de Estudos Territoriais do Departamento de
Engenharias.

Está previsto que as conclusões da apresentação e
a discussão das versões preparatórias dos Planos
de Mobilidade Sustentável dos doze municípios a
cargo dos Centros Universitários da Região Norte,
deste Workshop, vão estar concluídas no próximo
mês de Junho.

O Projecto de Mobilidade Sustentável foi lançado
há já dois anos pela Agência Portuguesa do Am-
biente, em colaboração com a Direcção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano, a Secretaria de Estado dos Transportes, a
Auditoria Ambiental do Ministério de Obras Públi-
cas Transportes e Comunicações, a Direcção-Geral
dos Transportes Terrestres e Fluviais, a Direcção-
Geral de Viação e com o apoio da Associação
Nacional de Municípios Portugueses.

O principal objec vo deste projecto é a elabo-
ração de planos de mobilidade sustentável em
quarenta municípios, escolhidos no âmbito de
um concurso nacional, e o desenvolvimento de

um Manual de Boas Prá cas para a Mobilidade
Sustentável.

1.2.39 Moscatel de Favaios deslumbra
chineses (2008-02-27 01:39)

Depois da acção promotora dos vinhos portugue-
ses que a Viniportugal realizou no país mais
populoso do mundo, o jornal chinês de língua
inglesa mais lido na China, o Shanghai Daily, de
Xangai, centro económico e financeiro desta
grande potência económica mundial, publicou
ontem um ar go onde põe em destaque os vinhos
portugueses.

A crí ca à produção portuguesa dos néctares
de Baco surge neste jornal com o tulo "O novo
miúdo no bairro dos vendedores de vinho".

O ar go crí co deste diário deixa transpare-
cer um interesse crescente dos chineses pelo
vinho, produto ainda pouco enraizado na cultura
oriental. Actualmente o consumo médio anual de
vinho na China é de 0,3 litros por pessoa. Mas
a tradição está a ser quebrada e a China começa
já a abrir os seus imensos mercados a este novo
produto, que a pouco e pouco está a entrar nos
hábitos alimentares dos seus habitantes.

Recentemente, a Interna onal Wine and Spirit
Record (IWSR) efectuou uma pesquisa deMercado
para o comércio de vinhos e chegou à conclusão
que o consumo chinês poderá aumentar em 70
por cento até 2011, o que transformará a China no
oitavo maior mercado mundial.

O Shanghai Daily refere-se à exposição realizada
pela Viniportugal como uma oferta portuguesa de
“algo de diferente a estes paladares fa gados".

Do leque de vinhos portugueses que o ar go
põe em destaque, dá-se par cular atenção ao
Moscatel de Favaios, a quem o jornal reserva os
melhores elogios dentro do conjunto dos vinhos
nacionais apresentados.

Ao longo do texto, o autor do ar go "O novo
miúdo no bairro dos vendedores de vinho" deixa
transparecer um verdadeiro êxtase perante o

34



Moscatel Vintage de 1975 da Adega Coopera va
de Favaios, que considera “excelente” e “ simples-
mente de se perder a cabeça”.

O jornal elogia a “maturidade aveludada e a
sua espessura em sabores a ervas aromá cas e
a citrinos" deste vinho, caracterís cas que con-
quistaram em defini vo o paladar e o olfacto do
ar culista do Shanghai Daily.

Perante tamanhos e rasgados elogios e de tão
“excelente” apresentação na imprensa chinesa,
é bom que a Adega Coopera va de Favaios se
comece a preparar para a conquista efec va da
“Grande Muralha”, e desse modo deixar o futuro
mercado oriental de vinhos “de olhos em bico”.

1.2.40 Edi cios públicos de Trás-os-
Montes estão a ser alvo dos
larápios (2008-02-28 00:27)

Os edi cios públicos do distrito de Vila Real estão
a ser alvo das inves das dos larápios.

Esta madrugada, a estação dos CTT de Alijó
foi ví ma de uma dessas inves das. O edi cio dos
correio desta vila transmontana foi assaltada, as
portas foram rebentadas e o cofre arrombado.

Ainda durante este fim-de-semana a adega de
Favaios sofreu também uma tenta va de assalto.

Nos úl mos tempos foram registados roubos
e assaltos em edi cios públicos, incluindo câmaras
municipais juntas de freguesia e estabelecimentos
comerciais, em Vidago, Pedras Salgadas, Vila
Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Santa Marta de
Penaguião, Alijó e Favaios.

Para o caso dos CTT de Alijó, elementos do
núcleo de inves gação criminal foram ao local e
recolheram ves gios que cons tuirão matéria de
prova no processo de inves gação que foi aberto.

Segundo fonte da GNR, constata-se a existên-
cia de diferentes “modus operandi”, nos assaltos,
o que leva a supor que os mesmos sejam realiza-
dos por mais do que um grupo de larápios.

1.2.41 Novo Centro Escolar Integrado
vai surgir em Alijó (2008-02-28 00:29)

A Câmara Municipal de Alijó espera que sejam
apresentadas várias propostas para o concurso do
projecto do novo Centro Escolar Integrado.

O novo espaço, surge da necessidade de re-
qualificar o parque escolar, equipando-o e
preparando-o para incluir e para abranger os
vários níveis de ensino de modo que o novo Cen-
tro Escolar Integrado subs tua com dignidade o
velho edi cio da EB 1 de Alijó.

Depois das obras requalificação já efectuadas
nas Escolas EB 2, 3 D. Sancho II e Secundária,
agora juntas numa única unidade de ensino, o
novo Centro Escolar Integrado, pretende ser uma
escola ecológica, e a sua conclusão, fará com que
o parque escolar de Alijó seja um êxito.

1.2.42 “Aldeia de 4 Casas” sobe ao
palco do Teatro de Vila Real
(2008-02-28 00:29)

O Teatro de Vila Real tem no início do mês duas
propostas culturais bastante interessantes.

No primeiro dia de Março, a companhia de
Teatro Chapitô apresenta a peça “A aldeia das 4
casas”.

Na Peça que retrata a Aldeia das 4 Casas, os
habitantes deixaram de comunicar e passam a
vida a refilar. O Joaquim Plutão, quer mudar a
situação, mas ninguém lhe dá ouvidos… Pede
ajuda à Lua, que lhe fala dos anciãos que nela
habitam.

Os anciãos ouvem o pedido do Joaquim Plutão, e
descem à aldeia para lhes dar uma lição. Os velhos
sábios, que comandam tudo o que acontece, no
nosso planeta e nos outros, fecham as 4 casas, e
guardam a chave na Lua.

O Joaquim sente-se responsável pela situação
e logo se propõe a construir uma escada que
o leve até à lua para trazer as chaves de volta.
Os habitantes da Aldeia desconfiam, mas depois,
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quase sem querer, acabam por ajudá-lo. Enquanto
esperam pelo viajante, os habitantes juntam-se e
conversam, como não faziam há muito tempo…

Conseguirá o Joaquim trazer de volta as chaves?
Será que volta desta viagem? Conseguirá abrir as
4 Casas? Regressa sim!!! E é recebido pela Aldeia
em festa, com todas as portas abertas.

Com encenação de Gina Toche o esta peça
pode ser vista no próximo dia 1 de Março (Sábado)
no Auditório Pequeno pelas 16:00. Aproveite e
leve as suas crianças ao teatro, pois é uma peça
para maiores de 4 anos. O preço é de 7 euros, 5
euros para menores de 25 anos, e maiores de 65
anos.

1.2.43 Campanha An -Burla
(2008-02-28 00:31)

A Guarda Nacional Republicana do Distrito de
Bragança está com uma acção em curso para
acautelar as pessoas das áreas rurais, mormente
os mais idosos, dado que são alvos mais fáceis
dos burlões, que aproveitam a debilidade e a
solidão para lhes sacarem as parcas economias
amealhadas ao longo dos anos.

Segundo o comandante da GNR de Bragança,
esta campanha surge após as no cias de vários
casos de burlas nas úl mas semanas aos mais
idosos, que devido à hospitalidade que lhes é
peculiar confiam e acreditam no “conto do vigário”
que os burlões lhes contam.

A campanha consiste na distribuição de des-
dobráveis e na difusão de conselhos prá cos,
a serem u lizados em caso de abordagem por
pessoas estranhas.

1.3 Março

1.3.1 IPB cria “Dia Aberto”
(2008-03-01 19:28)

A par r de agora, o Ins tuto Politécnico de Bra-
gança abre as portas a toda a comunidade num

dia nomeado.

“Dia Aberto” da ins tuição assim se chama
esta acção que se iniciou na passada quarta-feira
dia 27 de Fevereiro.

Ao iniciar esta campanha, o Ins tuto Politécnico
de Bragança pretende divulgar as potencialidades
forma vas do ins tuto e embora a acção seja para
o público em geral, o principal alvo são os alunos
do ensino secundário.

A organizadora deste “Dia Aberto”, e também
docente do IPB, Anabela Mar ns, explicou à im-
prensa que os alunos que se inscreveram nesta
acção, (cerca de quinhentos), alguns vieram da
zona do Minho e do Porto, e par ciparam em
diversas ac vidades dentro das áreas de formação
do ins tuto.

1.3.2 ASAE pouco esclarecedora
(2008-03-01 19:29)

O auditório Paulo Quintela foi pequeno para acol-
her na passada quarta-feira dia 27 de Março, os
comerciantes do distrito de Bragança, na sessão de
esclarecimento sobre as dúvidas dos profissionais
da hotelaria e restauração promovida pela Região
de Turismo do Nordeste Transmontano.

O objec vo desta sessão não foi superado pelo
representante da ASAE, uma vez que não con-
seguiu desvanecer as dúvidas dos comerciantes
do Distrito de Bragança.

As questões apresentadas nesta sessão foram
sobretudo sobre as novas regras da lei do tabaco
que entrou em vigor no primeiro dia deste ano,
mas os esclarecimentos sobre este assunto foram
encaminhados para a Direcção-Geral de Saúde.

E para aclarar de uma vez por todas as dúvi-
das que ainda pairam no ar, o responsável da
Região de Turismo do Nordeste Transmontano,
Júlio Meirinhos, no final da sessão admi u orga-
nizar uma nova sessão de esclarecimento com a
ASAE.
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1.3.3 Pólo da UTAD de Miranda do
Douro cada vez mais ameaçado
(2008-03-01 19:30)

O Pólo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, na cidade de Miranda do Douro, foi inau-
gurado em 1998, funcionando ali as licenciaturas
de Antropologia Aplicada ao Desenvolvimento e
de Serviço Social.

A ameaça de encerramento levou à criação de
uma Comissão cons tuída por vários organis-
mos empenhados na permanência deste pólo na
cidade.

Há mais de um ano que esta Comissão foi cons -
tuída e ainda não reuniu com o Senado da UTAD
que assumiu manter um diálogo com os parceiros.

Para o autarca de Miranda do Douro, que faz
parte dessa comissão, esta falta de diálogo é
sintomá ca de um encerramento já no próximo
ano.

Os alunos sentem-se também cada vez mais
abandonados pela UTAD e apesar de lhes custar
muito ter que sair da cidade que os acolheu,
muitos manifestam já vontade de ir para Vila Real.

1.3.4 Boémia, Ousadia e Extravagância:
Tudo numa Ópera em Vila Real
(2008-03-01 19:32)

Os “Vagabond Opera” vão passar pelo Teatro de
Vila Real no próximo dia 8 de Março, (Sábado)
pelas 22 horas e prometem espalhar a ousadia, a
extravagância, a boémia e muito mis cismo, com
uma miscelânea de es los musicais, prometendo
ainda não deixar nenhum espectador indifer-
ente. Cabaret europeu, música dos anos vinte
americanos, música de dança dos Balcãs, ópera
neo-clássica, klezmer…

Baseada em Oregan (EUA), a banda foi criada
em 2002 pelo cantor de ópera e compositor
Eric Stern, que idealizou um apaixonado cabaret
boémio.

Aliando ao hot jazz de Paris, ao tango e ao
swing, às baladas folk ucranianas e ao klezmer
originais vigorosos, os Vagabond Opera levam-nos
para um mundo de rainhas do jogo, bailarinas
turcas e da enigmá ca Marlene Dietrich.

Misturando a inspiração de Kurt Weil, Duke El-
ligton e Edith Piaf com um es lo absurdo e teatral,
nesta ópera canta-se em 11 línguas.

Um exuberante espectáculo de grande riqueza
musical, letras refrescantes e uma indomável
presença em palco. Mais um espectáculo digno de
se ver que o Teatro de Vila Real nos oferece. Por
isso, não falte!

Rui Tulik (Mirandela)

1.3.5 7,7 milhões para banda larga
(2008-03-03 01:43)

Associação de Municípios da Terra Quente Trans-
montana vai inves r 7,7 milhões de euros na
criação de uma rede de banda larga que cobrirá
os concelhos de Mirandela, Vila Flor, Alfândega da
Fé, Carrazeda de Ansiães e Macedo de Cavaleiros.

Trata-se de um projecto financiado pelo programa
da sociedade do conhecimento e apresenta-se
como uma infra-estrutura de comunicações em
rede que ajudará a promover entre os residentes
locais uma maior facilidade de acesso às novas
tecnologias de comunicação.

Segundo Manuel Miranda “esta rede é com-
posta por um anel central que liga todas as sedes
de concelho dos cinco municípios da Terra Quente
comuma velocidade de 10 GBps e terá uma ligação
com a rede exterior em banda larga”.

Além dos cinco concelhos tem também ligação
com Bragança e com o IPB. No âmbito do projecto
serão ainda construídas cinco redes locais e um
data center intermunicipal com sede na AMTQT.

Este projecto é bastante arrojado, “estamos
a falar de 750 quilómetros de condutas, 250
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quilómetros de fibra óp ca que vão servir aprox-
imadamente 90 mil pessoas”, diz ainda Manuel
Miranda.

1.3.6 Mais descontos (2008-03-03 01:45)

A exemplo de outras autarquias do país, a Câmara
Municipal de Vila Real assinou a semana passada
um protocolo com a Associação Comercial e In-
dustrial de Vila Real, para que as famílias com três
filhos ou mais, possam usufruir dum cartão munic-
ipal que lhes dá acesso a descontos nas facturas
de água, nas licenças municipais, no teatro e nos
transportes públicos.

As famílias que já requisitaram este cartão, que
segundo fonte da autarquia já cerca de trezentos
agregados familiares o fizeram, podem também
ter descontos em lojas e empresas privadas no
concelho de Vila Real.

O edil de Vila Real explicou á comunicação so-
cial que com este cartão municipal, a autarquia
diminui em cinquenta por cento o valor total da
factura da água, desde que não sejam ultrapassa-
dos quatro metros cúbicos por mês por pessoa, a
que corresponderão a vinte metros cúbicos num
agregado familiar composto por cinco pessoas.

O responsável pela Associação Comercial e In-
dustrial de Vila Real, também referiu que já
aderiram a esta inicia vam, que também dá dire-
ito a descontos em combus veis, mais de trinta
associados.

No que concerne ao ensino, os filhos das famílias
numerosas aderentes, terão um desconto de
cinquenta por cento se quiserem entrar no Con-
servatório Regional de Música e também terão
descontos nas refeições, nas ATL, nas escolas e
jardins da rede pública, assim como um subsídio
para a compra de material escolar.

De salientar que esta medida já está em vigor
desde Janeiro 2006, nas autarquias de Évora,
Lisboa, Porto, Coimbra, Sintra, Por mão e Ribeira
Grande que também já criaram uma tarifa familiar
da água para beneficiar os grandes agregados

familiares.

1.3.7 Sessões de “Teatro - Fórum”
chegam a aldeias de Macedo de
Cavaleiros (2008-03-03 01:49)

A Rede Social de Macedo de Cavaleiros, através de
um grupo de trabalho que envolve uma parceria
entre a Câmara Municipal de Macedo de Cav-
aleiros, a Segurança Social, o Ins tuto Piaget, a
GNR e o Centro de Saúde, proporcionou à popu-
lação de Morais uma agradável surpresa.

Os habitantes desta localidade puderam par-
cipar na experiência de um Teatro-Fórum, ac vi-
dade que foi enquadrada no âmbito do projecto
(In)Dependências.

Esta acção está a ser levada a cabo no concelho
de Macedo de Cavaleiros e insere-se numa lógica
de desenvolvimento social que procura envolver
a população na busca e na construção de novas
respostas que se adeqúem à realidade local.

O Teatro-Fórum consiste na apresentação de
uma pequena história, envolvendo problemá cas
que a própria comunidade iden fica, seguida de
discussão com a par cipação ac va do público na
alteração da mesma.

Durante o debate, o público é convidado a
trocar de papel com as personagens, de forma a
experimentar soluções alterna vas para os prob-
lemas iden ficados. Esta técnica é u lizada em
todo o mundo e permite trabalhar uma infinidade
de temas, adequando o teatro às necessidades
sociais da população, facultando-lhe um espaço
vivencial.

No Teatro-Fórum o indivíduo pode ter voz ac-
va e encontrar parceiros de diálogo, descobrindo
vários pontos de vista sobre a mesma questão,
adquirindo desta forma ferramentas que o val-
orizam enquanto indivíduo e es mulam a sua
consciência social. No caso de Morais a prob-
lemá ca em questão foi o fenómeno do isola-
mento/abandono/dependência do idoso.
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A nível esté co o Teatro Fórum é um método
de representação teatral que tenta socializar o
teatro como forma de expressão e de denúncia de
situações socialmente injustas.

Os espectáculos baseiam-se sempre em factos
reais e geram um conflito imaginário entre oprimi-
dos e opressores. Nesta técnica a personagem que
representa o oprimido fracassa e a par r daqui o
público é convidado a entrar em cena para subs -
tuir o actor (oprimido) e procurar alterna vas e
soluções ao problema concreto colocado em cena.

Este método teatral consegue um envolvimento
realista com a plateia através de um “actor” me-
diador que es mula a acção e o diálogo entre o
grupo presente na sessão. Desta forma os espec-
tadores passivos passam a actores ac vos e uma
vez em cena acabam por determinar o percurso e
o desenrolar da peça.

Este método foi desenvolvido a par r dos anos
sessenta e setenta do séc. XX por Augusto Boal,
um brasileiro que apostou numa nova esté ca
teatral. Na proposta de Boal são sistema zados
exercícios, jogos e técnicas teatrais como forma
de democra zar o teatro.

É nesse ambiente experimentalista de novas
formas esté cas de intervenção polí ca e social
que surge o “Teatro do Oprimido”, movimento que
parte do princípio de que a linguagem que o teatro
u liza é por excelência a linguagem que o Homem
usa quo dianamente. Sendo assim, todos podem
desenvolver essa linguagem e fazer teatro.

O “Teatro do Oprimido”, enquanto técnica prin-
cipal do Teatro Fórum, poderá ser pra cado em
todos os meios sociais, embora se aplique nos
meios sociais mais desfavorecidos. A técnica
começou a ser u lizada entre os camponeses e op-
erários brasileiros e depois passou a ser usada por
professores, estudantes, ar stas e mais recente-
mente por trabalhadores sociais, psicoterapeutas
e ONGs.

As ruas, escolas, igrejas, sindicatos, centros
sociais, juntas de freguesia, salões de grupos
recrea vos, salões de grupos paroquiais e prisões

são cada vez mais os palcos desta forma de fazer
teatro.

O leitor tem ainda a possibilidade de vivenciar
esta experiência, uma vez que serão desenvolvi-
das mais duas novas sessões na freguesia da Ala,
uma aldeia situada mais a norte do concelho de
Macedo de Cavaleiros.

A ac vidade terá lugar nas tardes dos próximos
dias 1 e 2 de Março de 2008.

1.3.8 Cartão do Cidadão (2008-03-04 01:35)

Pedro Silva Pereira, ministro da Presidência, anun-
ciou em Vila Real, na passada sexta-feira dia 29
de Fevereiro, que o Cartão do Cidadão ficará
disponível em todo o país até Julho deste ano, e
que o objec vo do Governo é a ngir setenta e
cinco por cento da população portuguesa em 2009
e em 2013 já todos os portugueses o terem.

Volvido quase um ano após o lançamento Cartão
de Cidadão, segundo o ministro da Presidência,
já foram emi dos cerca de trinta mil cartões nos
distritos de Portalegre, Évora, Bragança, Beja e na
Região Autónoma do Açores.

Também o ministro da Presidência, pediu na
sexta-feira o Cartão de Cidadão na Conservatória
do Registo Civil de Vila Real, sendo o trigésimo
terceiro cidadão de Vila Real a fazê-lo.

O Cartão de Cidadão, vem subs tuir o Bilhete
de Iden dade e os Cartões de Contribuinte, da
Segurança Social, do Utente do Serviço Nacional
de Saúde e o Cartão de Eleitor.

Em declarações ao Jornal Público, o ministro
da Presidência disse que além de subs tuir os
cinco cartões, o cartão do cidadão possui "novas
potencialidades de u lização, nomeadamente a
possibilidade de ter uma assinatura digital cer fi-
cada, que permite celebrar negócios jurídicos com
total valor".

"Os portugueses estão a responder muito bem
a este desafio do Governo a todas as inicia -
vas lançadas no âmbito do Programa Simplex e
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de modernização da administração pública", e
acrescentou que actualmente, mais de sessenta
por cento dos portugueses já entregam as suas
declarações de IRS por via electrónica e que foram
emi dos mais de dois milhões de selos do carro
também pela via electrónica.

Pedro Silva Pereira, confirmou também que
os atrasos constatados na entrega dos cartões no
distrito de Bragança, já nham sido resolvidos e
também anunciou que este ano vai ser possível
registar no próprio hospital as crianças que nasçam
no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro.

1.3.9 Mirandela TV 1º Aniversário
(2008-03-04 01:36)

O primeiro canal originário de Miran-
dela, o Mirandela TV, disponível em
www.mirandelatv.com.sapo.pt comemora durante
o mês de Fevereiro o seu primeiro aniversário com
resultados muito posi vos.

Um ano depois do arranque das emissões, Fábio
Gonçalves, responsável pelo projecto, lançou um
vídeo comemora vo onde evoca os projectos que
o seu canal lançou no ano passado.

100 Mil visitantes depois do seu início, vários
foram os programas que os cibernautas puderam
assis r. De salientar “Olhar pela Cidade” em vários
episódios foram mostrados vários locais e espaços
da cidade do Tua.

A disponibilização de vídeos de canais de de-
sporto internacionais com o Campeonato de Jet
Ski é sem dúvida um belo postal do canal.

O mais recente serviço disponibilizado são os
vídeos do Mirandela TV no seu telemóvel, se-
gundo Fábio Gonçalves, cons tui uma inovação
disponibilizando conteúdos exclusivos ao alcance
do telemóvel.

O único projecto de canal de televisão de Mi-
randela sem um único euro de inves mento
público faz deste projecto um exemplo para a
cidade e para o país, ao contrário de muitos que

sobrevivem com subsídios públicos e “morrem”
pouco depois.

O Mirandela TV espera poder avançar de uma
forma muito rápida para novos formatos onde
pretende desenvolver informação regional.

Rui Tulik (Mirandela)

1.3.10 Consumidores vão deixar de pa-
gar os alugueres de contadores
de água, gás e electricidade
(2008-03-06 00:34)

Na passada semana foi publicada uma lei onde
se alteram as normas que actualmente regula-
mentam o aluguer de contadores de água, gás e
electricidade.

A Lei 12/2008 revogou um an go diploma de
1996 que regia os "serviços públicos essenciais",
e agora os consumidores vão deixar de pagar os
alugueres de contadores de água, luz e gás.

O novo diploma entra em vigor a par r do dia
26 de Maio, altura em que as empresas ou en -
dades públicas prestadoras destes serviços vão
começar a por em prá ca a nova regulamentação.

A facturação dos serviços prestados vai ter que
ser também enviada mensalmente, não podendo
haver a acumulação de dois ou tês meses na fac-
turação, como actualmente se verifica em muitos
casos.

A nova lei considera o telefone fixo como um
serviço essencial e inclui igualmente nesta figura
as comunicações móveis e as comunicações feitas
pela Internet, assim como o gás natural, serviços
postais, gestão do lixo domés co e recolha e
tratamento dos esgotos.

A Lei 12/2008 altera também os prazos previs-
tos para suspensão dos serviços considerados
como essências por falta de pagamento, cujo
prazo passa a ser de dez dias após esse incumpri-
mento e não de oito como actualmente se verifica.
A DECO, Associação de Defesa dos Consumidores,
já reagiu a estas alterações, considerando-as como
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muito posi vas.

1.3.11 Olímpia Candeias – A nova
deputada por Bragança
(2008-03-07 02:22)

Maria Olímpia do Nascimento Castro Candeias é
a nova deputada do PSD pelo círculo de Bragança
subs tuindo Lima Duarte que pediu a suspensão
do mandato.

O mau estar entre a comissão poli ca distri-
tal, vários autarcas e notáveis do PSD no distrito
são a causa poli ca para esta remodelação. As
crí cas no seio do PSD distrital não são recentes
uma vez que Lima Duarte foi sempre uma im-
posição do PDS nacional.

Nos úl mos meses agudizou-se esse clima, pois es-
tão já a ser preparadas internamente as listas para
as legisla vas o que levou a alguns pré candidatos
a assumirem publicamente que não aceitariam de
novo a candidatura de Lima Duarte pelo distrito
de Bragança.

Desde o passado dia 16 de Janeiro que Olímpia
Candeias assumiu o cargo, depois de João Hen-
riques, vice-presidente da Câmara de Mogadouro
e Provedor da Santa Casa da Misericórdia da
mesma localidade não ter aceite subs tuir Duarte
Lima.

Olímpia Candeias tem 48 anos, é natural de
Carrazeda de Ansiães, Licenciada em Línguas e
Literaturas Modernas, é membro da Assembleia
Municipal de Carrazeda de Ansiães e da Comissão
de Protecção de Crianças e Jovens de Carrazeda. Já
foi vereadora a tempo inteiro da CâmaraMunicipal
de Carrazeda de Ansiães entre 1998 e 2005.

Quem a conhece diz que é uma mulher de ar-
mas, lutadora e humana. Uma apaixonada pela
poesia publicou um livro de seu nome: “Má-
goa”. Foi integrada na Comissão Parlamentar de
Orçamento e Finanças, de Educação e Ciência e
Assuntos e Económicos, Inovação e Desenvolvi-
mento Regional.

A sua primeira intervenção foi no passado dia

17 de Janeiro onde fez uma intervenção de espan-
tar os seus colegas. Antes Miguel Tiago, deputado
do PCP, nha cri cado duramente a poli ca gov-
ernamental de educação e de seguida, Olímpia
Candeias, na sua intervenção, teceu um elogio
rasgado á intervenção do deputado comunista
o que deixou os seus colegas de par do muito
espantados e até bastante indignados.

No final da sua intervenção deixou um desabafo:
“Sou uma estreante e constato que o Parlamento
não tem nada a ver com o pais real”.

Publicado no No cias do Nordeste em [04-03-
2008] Rui Tulik (Mirandela)

1.3.12 Adão Silva pede explicações so-
bre o Complemento Solidário
para Idosos (CSI) (2008-03-07 02:24)

O deputado pelo círculo eleitoral de Bragança pelo
PSD, Adão Silva, requereu ontem ao Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social explicações para
os baixos níveis de atribuição do complemento
solidário para idosos (CSI) no distrito de Bragança.

No requerimento interposto pelo deputado
nordes no inumeram-se discrepâncias regionais
quanto à atribuição deste subsídio social, o que
exigem uma explicação.

Segundo o deputado, “procedendo a uma análise
mais detalhada, por distritos, existem diferenças
rela vas muito significa vas e que exigem uma
explicação”.

O PSD de Bragança, através do seus represen-
tantes na Assembleia da República exigem um
estudo rigoroso com vista a apurar as discrepân-
cias inter-distritais que “são par cularmente
evidentes, quando se comparam distritos muito
próximos no que concerne ao índice de envelheci-
mento, ao número de pessoas com 65 e mais anos,
aos indicadores económicos, sociais, culturais e
de bem-estar, em geral”, referem uma nota de
imprensa .
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No requerimento do deputado social-democrata
ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social são sublinhadas as diferenças de critério
na distribuição do CSI, disparidades essas que
o parlamentar solicita que sejam corrigidas de
forma a evitar “ injus ças e iniquidades que se
traduzam no facto de serem os largos milhões do
CSI (até ao final de 2007 mais de 70 milhões de
Euros já foram gastos) encaminhados para alguns,
deixando de fora outros idosos pobres tanto ou
mais necessitados”.

O deputado reforça a possível existência de
critérios subjec vos na atribuição desse subsídio,
uma vez que, refere, “a atribuição do CSI é de-
cidido por cada um dos 18 Centros Distritais de
Segurança Social e não a nível central, abrindo-se
assim a porta a critérios subjec vos de avaliação e
diferenças nas acções dos serviços”.

E a tulo de exemplo convida o ministério a
comparar “o que se passa no distrito de Bragança,
quando comparado, por exemplo, com os distritos
de Vila Real, Guarda e Portalegre”.

Segundo o PDS existe uma “mal explicada dis-
crepância que já nham sido objecto de contes-
tação pública, referente aos números de 2006
e que desfavorecia os idosos do Distrito de Bra-
gança”, o que leva os responsáveis polí cos deste
par do a concluírem que a “realidade verificada
no Distrito de Bragança (aquele que tem o menor
número de beneficiários no País) pode prefigurar
uma clara injus ça e uma inaceitável iniquidade
que se traduz no facto de algumas centenas de
idosos pobres do distrito de Bragança con nuarem
arredados dos bene cios financeiros inerentes ao
CSI, quando idosos em condições análogas dos
distritos de Vila Real, Guarda ou Portalegre estão
a receber essa prestação”.

Face a estas conclusões o deputado eleito por
Bragança, Adão Silva, inquiriu a tutela do Trabalho
e da Solidariedade Social, querendo saber se “está
esta situação de discrepância na atribuição do
CSI entre o distrito de Bragança e outros com
condições demográficas, económicas, sociais e
culturais a ser objecto de estudo e de avaliação; se
tal está acontecer, quais as conclusões a que já se
chegou; e se vão os serviços nacionais e distritais

da segurança social levar a cabo acções tendentes
à correcção de uma situação que está a prejudicar,
objec vamente, os idosos pobres do Distrito de
Bragança”, refere uma nota de imprensa envi-
ada ao No cias do Nordeste pelo Gabinete dos
Coordenadores do Grupo Parlamentar PSD.

1.3.13 Projecto comum para a pro-
moção da biodiversidade
(2008-03-10 00:33)

No próximo mês de Abril, a Comunidade de
Trabalho Bragança-Zamora vai apresentar uma
candidatura à UNESCO para a criação de uma
reserva da biosfera nesta região transfronteiriça.

Os municípios de Zamora, Salamanca e duas
associações de municípios do distrito de Bragança,
Terra Fria e Terra Quente, são os parceiros envolvi-
dos neste projecto que engloba diversas áreas
naturais como os parques naturais de Montesinho
e do Douro Internacional, Parque da Sanábria e
outras áreas incluídas na Rede Natura e também o
património etnográfico.

Reservas da biosfera são porções de ecossis-
temas terrestres ou costeiros onde se procuram
meios de reconciliar a conservação da biodiversi-
dade com o seu uso sustentável. São propostas
pelos países-membros da UNESCO e, quando
preenchem os critérios, são reconhecidas interna-
cionalmente. Em 2007 eram 529 sí os distribuídos
por 105 países.

A origem das reservas da biosfera esteve na
"Conferência sobre a Biosfera" organizada pela
UNESCO em 1968, que foi a primeira reunião inter-
governamental a tentar reconciliar a conservação
e o uso dos recursos naturais, fundando o conceito
presente de desenvolvimento sustentável.

A UNESCO lançou, em 1970, o "Programa Homem
e Biosfera", com o objec vo de organizar uma
rede de áreas protegidas, designadas Reservas
da Biosfera, que representam os diferentes ecos-
sistemas do globo e cujos países proponentes se
responsabilizam em manter e desenvolver.

As reservas da biosfera possuem três funções
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básicas: Conservação das paisagens, ecossis-
temas e espécies; Desenvolvimento econômico
e humano que seja cultural, social e ecologica-
mente sustentável; Logís ca, que dê suporte para
pesquisas, monitoramento e educação.

1.3.14 Uns querem, outros não…
(2008-03-12 00:16)

No passado dia 28 de Fevereiro terminou a con-
sulta pública do estudo prévio do IP4 – Vila Real
(Parada de Cunhos) /IP3, troço que corresponde à
futura A4, junto à cidade de Vila Real, e a Câmara
de Vila Real deu um parecer “favorável condi-
cionado” à futura Auto-estrada, porque quer ver
acautelada a fábrica de cogumelos e advoga que
deve ser feita a alteração na parte final do traçado
da via de ligação da A4 e da A24 à cidade de Vila
Real.

O comunicado emi do pela Câmara Municipal
de Vila Real na passada quarta-feira expressava
que a proposta de traçado da A4 circunscrevia a
solução apresentada pela autarquia, isto é, a de
fazer passar a auto-estrada na pedreira de Parada
de Cunhos, fazendo com que um menor número
de habitações fossem demolidas.

Os responsáveis autárquicos de Vila Real, dizem
que querem con nuar a par cipar e acompanhar
o desenvolvimento futuro deste processo, para
que sejam tomadas medidas de minimização de
impactos em toda a zona de passagem da auto-
estrada.

Em relação ao pagamento da portagem, a au-
tarquia defende que este não deve ser efectuado
no troço do Nó 1 de Vila Real/Sul, mas em Parada
de Cunhos.

1.3.15 Como pagam as autarquias aos
industriais de construção civil
(2008-03-16 23:07)

A Associação dos Industriais de Construção Civil
e Obras Públicas (AICCOPN) revelou no passado
mês de Fevereiro que exis am Municípios que
demoravam mais de um ano a pagar às empresas

de construção e que a média deste “crónico e
penoso” atraso era de 7,6 meses, sendo o máximo
já registado desde 2004.

A AICCOPN, também explicou que noventa e
cinco por cento dos pagamentos efectuados pelas
autarquias não cumprem o que a lei estabelece,
uma vez que o prazo de pagamento que esta
determina é de dois meses.

Segundo a lista da AICCOPN os “piores” pagadores
(com prazos superiores a 12 meses) são por ordem
alfabé ca, Alijó, Amares, Aveiro, Cabeceiras de
Basto, Celorico da Beira, Coimbra, Figueira da
Foz, Guarda, Lamego, Lousã, maia, Melgaço, Mira,
Oliveira de Azeméis, Penafiel, SantaMaria da Feira,
São Pedro do Sul, Vila do Conde e Vila Nova de
Poiares.

As autarquias que pagam entre os nove e os
doze meses são nove, Ílhavo, Vagos e Ovar, Arcos
de Valdevez, Lisboa, Paredes de Coura, Tabuaço,
Trofa e Viana do Castelo.

Os municípios que pagam entre os seis e nove
meses são: Águeda, Espinho, Alfândega da Fé, Bra-
gança, Cantanhede, Fafe, Felgueiras, Guimarães,
Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Monção,
Montalegre, Montemor-o-Velho, Paços de Ferreira,
Resende, Tarouca, Tondela, Trancoso, Valpaços,
Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar e Vila
Verde.

As autarquias que solvem as suas dívidas no
que concerne a obras públicas num prazo entre
os três e os seis meses que são: Porto, Albergaria-
a-Velha, Estarreja, Murtosa, S. João da Madeira,
Barcelos, Bo cas, Castro Daire, Chaves, Esposende,
Macedo de Cavaleiros, Penacova, Valença, Vila
Nova de Famalicão, Vila Real, Vimioso e Viseu.

E, na lista dos melhores pagadores, ou seja
que efectuam os pagamentos até três meses,
estão as autarquias de Anadia, Oliveira do Bairro,
Almeida, Amarante, Braga, Gondomar, Matosin-
hos, Paredes, Ponte de Lima, Sabugal e Vila Nova
de Cerveira.

Segundo esta lista da Associação dos Indus-
triais de Construção Civil e Obras Públicas, dos
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oitentamunicípios citados, concluiu-se que apenas
catorze por cento cumprem os seus compromissos
financeiros para com os construtores num prazo
inferior a três meses. A AICCOPN concluiu tam-
bém que cerca de cinco por cento das dívidas das
autarquias são liquidadas num prazo superior a
um ano, depois da emissão de facturas e que os
prazos de pagamentos mais curtos, revelam uma
diminuição, sendo actualmente em média de 4,3
meses, observando-se, segundo a AICCOPN, um
agravamento nos úl mos três anos, já que em
2004 se situava nos 3,3.meses.

A AICCOPN, explicou também que por exis r
este incumprimento dos prazos legais por parte
das autarquias tem do consequências “muito
gravosas” para as empresas de obras públicas,
provocando-lhes ainda mais dificuldades finan-
ceiras num ano “já de si complicado” devido ao
aumento da taxa de juro de referência em 1,25
pontos percentuais por parte do Banco Central
Europeu.

E segundo esta associação, o número de câ-
maras com prazo médio de pagamento superior a
um ano tem vindo a aumentar significa vamente
de ano para ano.

1.3.16 Consultas de cessação tabágica
chegam à região (2008-03-16 23:08)

Calcula-se que cerca de um terço da população
mundial é fumadora e só no con nente europeu
as esta s cas dizem que cerca de setecentas
mil pessoas morrem em média por ano devido a
doenças relacionadas com o tabaco, sendo que
aproximadamente noventa por cento dos casos
de cancro do pulmão não exis riam se as pessoas
nunca vessem fumado.

No nosso país, segundo esta s cas, quase doze
por cento de óbitos são causados pelo consumo
de tabaco.

Fonte da Sub-região de Saúde de Vila Real, co-
municou ontem à Lusa que os dezasseis centros
de saúde existentes no distrito de Vila Real vão dis-
por, até ao final deste mês, consultas de cessação
tabágica, no sen do de apoiar os fumadores que

desejam deixar defini vamente de fumar.

Estas consultas, inauguraram-se já em 2008
nas unidades de Chaves 1 e 2, Mesão Frio, Peso da
Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila
Real 1 e 2, e segundo o responsável Sub-região de
Saúde de Vila Real, os restantes oito centros de
saúde (Murça, Montalegre, Bo cas, Santa Marta
de Penaguião, Alijó, Ribeira de Pena, Valpaços e
Vila Pouca de Aguiar) estarão em condições de
dispor desta consulta ainda até ao final deste mês,
sendo que nestas consulta de cessação tabágica,
estão envolvidos quarenta profissionais da Sub-
região de Saúde de Vila Real.

Neste momento, são cerca de cem utentes do
distrito que estão a usufruir do Programa de
Prevenção e Tratamento do Tabagismo, segundo
declarações do coordenador da Sub-região de
Saúde de Vila Real à Lusa.

O primeiro passo que o utente tem que efec-
tuar para ter acesso a este serviço, é consultar o
seu médico de família.

1.3.17 Águas de Trás-os- Montes e
Alto Douro vai inves r em mais
ETAR’s (2008-03-16 23:51)

Alexandre Chaves, presidente da Águas de Trás-
os-Montes e Alto Douro, assinou na passada
quinta-feira, dia 13 de Março, os contratos de
adjudicação de dezasseis novas Estações de Trata-
mento de Águas Residuais em diversas cidades
transmontanas e alto durienses e garan u que
Trás-os-Montes e Alto Douro iriam ter cinquenta e
uma novas ETAR’s até ao final do 1º trimestre de
2009.

O responsável também afiançou que as novas
estações de tratamento de águas residuais vão
estar prontas, aproximadamente, dentro de um
ano. O presidente da Águas de Trás-os-Montes e
Alto Douro, também disse que com a instalação
destas unidades de tratamento de águas, vai ser
possível garan r uma melhor qualidade às popu-
lações transmontanas e alto duriense, e aomesmo
tempo proteger o ambiente hídrico da região.
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A primeira fase consis u na construção de ETAR’s
nos distritos de Bragança e de Vila Real, em todas
as terras com mais de dois mil habitantes.

A nova fase, das Águas de Trás-os-Montes e
Alto Douro é rela va aos contratos assinados no
dia 13 deste mês, rela vo a dezasseis novas ETAR’s
e aos respec vos sistemas acessórios, que vão
beneficiar comunidades dos dois distritos (Vila
Real e Bragança) e a sua construção está orçada
em sete milhões de euros.

1.3.18 Prevenir é o melhor remédio
(2008-03-18 02:25)

A equipa de Sapadores Florestais da Câmara Mu-
nicipal de Sabrosa, a exemplo do ano anterior, já
está no terreno a fazer trabalhos de silvicultura
para prevenção de incêndios.

A equipa dos Sapadores é coordenada pelo
Gabinete Técnico Florestal e Câmara Municipal de
Sabrosa e aposta também em 2008 nas medidas
preven vas para a defesa do Património Florestal
contra os incêndios.

Esta equipa tem como objec vo cortar e limpar o
excesso de “mato”, em áreas estratégicas, consid-
eradas no Plano Municipal de Defesa da Floresta
contra Incêndios, junto à rede viária Municipal
numa faixa no mínimo de dez metros de cada lado,
dado que os incêndios normalmente tem origem
junto às estradas, quer por negligencia do ser
humano, quer por fenómenos da natureza.

Esta operação que teve início no ano passado,
e que já se constatou uma significa va redução do
número de incêndios, assim como de área ardida,
pretende reduzir ainda mais as catástrofes que se
têm registado nas nossas florestas.

1.3.19 Fecha… ou não fecha?
(2008-03-18 02:28)

Em declarações ao JN, o presidente da CâmaraMu-
nicipal de Miranda do Douro mostrou-se deveras

preocupado rela vamente ao possível encerra-
mento do pólo da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD) desta cidade. De salientar
que esta situação já dura há cerca de cinco anos e
o mo vo apontado para o possível encerramento
do pólo é sempre o mesmo: falta de verbas para a
sua manutenção.

Em 2007, foi criada uma comissão de análise
cujos membros são o presidente da Câmara de
Miranda do Douro, um docente do pólo univer-
sitário e membros do Senado da UTAD, mas,
volvido quase um ano sobre a criação da comissão
de análise, que foi cons tuída especificamente
com o objec vo de encontrar meios para manter
em funcionamento este pólo, a comissão nunca
reuniu para debater o que quer que fosse.

No ano lec vo que teve inicio recentemente,
não existe o 1.º ano, ou seja, não entraram alunos
novos para a extensão universitária de Miranda
do Douro. O pólo está a funcionar apenas com
estudantes do 2.º e 3.º anos dos cursos de Serviço
Social e Antropologia Aplicada ao Desenvolvi-
mento e há inclusive estudantes que já pediram
a transferência para outras universidades para
finalizarem as suas licenciaturas.

O edil de Miranda do douro em declarações
ao JN explicou que: "Sinceramente, não sabemos
o que se passa. Temos vindo a insis r para que a
comissão reúna, já que a mesma foi nomeada há
um ano. É importante estudar as possibilidades
da con nuidade do pólo. Não me parece que seja
legí mo, uma ins tuição como a UTAD, refugiar-se
no silêncio sem dar resposta aos seus problemas".

O representante dos estudantes também em
declarações ao mesmo jornal desabafou que
"Cada vez mais nos sen mos abandonados em
Miranda do Douro, não temos a devida atenção
por parte da UTAD em Vila Real, e o abandono tem
vindo a crescer nos úl mos tempos".

Entretanto o reitor da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, garan u que iria haver
uma reunião da comissão de análise durante esta
semana, para ser decidido o futuro deste pólo.
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1.3.20 Autarcas transmontanos da NUT
III exigem mais verbas do QREN
(2008-03-18 02:30)

Bragança recebeu na passada semana os 15
autarcas transmontanos que cons tuem a NUT
III. O encontro foi convocado pelo Presidente da
edilidade brigan na e des nou-se a discu r os
projectos regionais que vão ser apresentados ao
QREN.

Os autarcas individualizaram as necessidades
de cada um dos seus municípios e chegaram à
conclusão que a verba global des nada à NUT
III é insuficiente para fazer face aos problemas e
necessidades actuais.

Os autarcas enumeraram os inves mentos in-
dispensáveis a fazer nos seus municípios em
sectores tão fundamentais como a educação,
cultura, desporto, saúde, acção social e ambiente.

A origem da discórdia com a polí ca que sub-
jaz à distribuição de verbas do QREN reside no
facto da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte (CCDRN) apenas querer
contratualizar com a NUT III, unidade que engloba
15 concelhos transmontanos, 24 por cento das ver-
bas do Programa Operacional do Norte, enquanto
os autarcas exigem que essa percentagem suba
até à fasquia do 37, 2 %.

Jorge Nunes, anfitrião deste encontro, chegou
a mesmo a acusar a CCDRN de “ fechada e cen-
tralista”, por se apresentar pouco disposta a dar
cumprimento à revindicação dos autarcas trans-
montanos.

O descontentamento dos edis vai ser transmi-
do numa missiva ao presidente da CCDRN, ao
Ministro do Ambiente, ao Primeiro-Ministro e ao
Presidente da República.

Os autarcas prometeram ainda con nuar a lutar
pelos inves mentos estruturantes que defendem
como fundamentais para o desenvolvimento
económico, social e cultural da região transmon-
tana.

1.3.21 De dia estudantes, à noite pros -
tutas (2008-03-19 01:21)

Esta situação já era conhecida em grandes
academias, o que não se sabia era que estudantes
de pequenas universidades também recorriam à
pros tuição para poderem suportar as despesas
inerentes ao curso que frequentam.

Segundo no ciou a edição de ontem do Diário
de No cias (DN) existem alunas do Ins tuto
Politécnico de Bragança (IPB) e da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) que recorrem
à pros tuição para poderem arranjar dinheiro que
lhes permita pagar o curso.

O diário fala de alunas entre os 18 e 24 anos
de idade, oriundas do sul do país, que se pros-
tuem em apartamentos e quartos de hotéis por
cerca de 50 € por cliente.

As jovens pros tuem-se para poderem pagar
o curso, levar uma vida desafogada e juntar algu-
mas economias. Há dias em que chegam a fazer
300€ .

As três estudantes que se denunciaram anoni-
mamente no DN dizem ter clientes certos, alguns
deles” com cargos de chefia ligados ao Estado”, a
quem vendem os seus serviços sexuais.

Os responsáveis pelas duas ins tuições univer-
sitárias garan ram à comunicação social descon-
hecerem por completo esta situação, consideram
tratar-se de casos isolados e prometem fazer
averiguações no sen do de iden ficar as estu-
dantes para perceber se esta situação resulta de
uma manifesta falta de recursos ou se se trata de
um opção de vida.

1.3.22 EDP reforça potência da bar-
ragem de Bemposta para pro-
dução de energia (2008-03-19 01:22)

O consórcio formado pelas empresas VA TECH e
ENSUl MECI, acabou de assinar um contrato com
a EDP no valor de 53 milhões de euros, para o
abastecimento de equipamentos de produção
de electricidade para o reforço da barragem de
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Bemposta, do concelho do Mogadouro.

Um comunicado emi do pela EDP, informa que o
contrato compreende a totalidade das instalações
e equipamentos da central e circuito hidráulico.

A conclusão da barragem de Bemposta II está
prevista para o segundo semestre de 2011, e o
contrato para a empreitada geral de construção
civil, assinado em Fevereiro com a Somague,
compreende um inves mento de cerca de cento
e trinta milhões de euros, e vai aumentar oitenta
por cento a actual potência da central.

A EDP vai também reforçar a barragem de Pi-
cote, no rio Douro, em Miranda do Douro.

1.3.23 Carta de Risco reúne os cinco dis-
tritos do Norte nas candidaturas
ao QREN (2008-03-21 12:51)

Na reunião efectuada recentemente em Braga,
entre o presidente da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional Norte e os cinco
governadores civis da região norte, o assunto
que esteve na mesa foi a atribuição das verbas
provenientes do Quadro de Referência Nacional.

Os governadores civis do Porto, de Braga, de
Viana do Castelo, de Vila Real e de Bragança, recla-
mam um papel ac vo na atribuição/distribuição
destas verbas.

Nesse sen do está a ser trabalhada uma Carta de
Risco para todo o Norte do país cuja finalidade é
realizar uma candidatura ao Quadro de Referência
Estratégica Nacional no âmbito da protecção civil.

A prevenção rodoviária e a segurança interna
são outras das áreas onde estes distritos vão
começar a trabalhar em parceria, além da pro-
tecção civil.

Estes representantes do governo estão convic-
tos de que é mais eficaz e válido apresentar os
projectos com uma visão colec va que abarque
todo a região norte, do que com várias candidat-
uras isoladas.

1.3.24 Quatro comarcas para a
região de Trás-os-Montes
(2008-03-21 12:52)

Alto Trás-os-Montes e Alto Tâmega, Trás-os-
Montes e Médio Douro, são as quatro comarcas
do novo mapa judiciário.

Este novo mapa judiciário que divide a região
em quatro comarcas, foi apresentado ontem dia
18 de Março pelo Ministro da Jus ça.

Em todo o país neste momento existem duzentas
e trinta e uma comarcas, que a par r de 2010 vão
ser transformadas em trinta e nove, depois de
efectuada uma experiência em quatro localidades
já no próximo ano.

O ministro da Jus ça explicou à comunicação
social que com esta divisão a jus ça vai ficar mais
próxima das populações.

Estas reformas do Ministério da Jus ça prevêem
que um Tribunal Judicial de primeira instância em
cada comarca, desdobrando-se depois em juízos
de competência genérica ou especializada.

Os juízos cíveis e criminais vão ser divididos
em três níveis de especialização: pequena, média
e grande instância, consoante o volume ou a
importância dos casos.

1.3.25 Bemposta e Urrós realizam a
1ª Feira de Produtos da Terra
(2008-03-25 00:18)

As aldeias de Bemposta e Urrós, no concelho de
Mogadouro, vão realizar já no próximo dia 23,
Domingo de Páscoa, a primeira feira de produtos
da terra.

A inicia va enquadra-se no âmbito do Plano
de Desenvolvimento Social do Concelho de Mo-
gadouro, e tem como principais objec vos a
dinamização económica das duas freguesias,
fomentar e divulgar algumas potencialidades
destas localidades, dar a conhecer trabalhos de
artesanato local, proporcionar momentos de
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convívio e lazer, promover a comunicação inter-
geracional e incen var os filhos da "Terra", não
residentes, a contribuírem para a sua dinamização.

O certame vai expor para venda produtos lo-
cais que resultantes da actual ac vidade agrícola
como as leguminosas (feijão, grão de bico, feijão
frade, cascas, etc. ...), e alguma variedade de
compotas.

Quem visitar o Pavilhão Gimnodespor vo de
Bemposta durante o próximo Domingo terá
oportunidade de provar e comprar produtos de
excelente qualidade. Aqui não faltarão os doces,
licores, amêndoas, figos e vinhos de adegas par c-
ulares.

Durante o certame estará patente ao público
exposições de trabalhos de renda, bordados,
tapeçarias, pinturas e esculturas. Os alunos do
1º Ciclo e Pré – escolar farão também aqui uma
exposição de algus dos trabalhos que realizam ao
longo deste ano lec vo.

1.3.26 Balsamão acolheu jovens de
toda a Diocese de Bragança
(2008-03-25 00:19)

Balsamão acolheu no dia 16 de Março cerca de
190 jovens de todo a Diocese. “Ides receber uma
força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós
e sereis minhas testemunhas” (Act1,8) é o tema
para o XXIII Encontro Mundial da Juventude.

Em Balsamão este encontro teve a par culari-
dade de ter arrancado na véspera, uma vez que
escuteiros dos agrupamentos da diocese de Bra-
gança viveram o seu Dia Regional à luz do Tema
“Jovens com Valores” No dia 16 de Março, Dia
Mundial da Juventude.

Domingo de Ramos outros jovens das paróquias
– os Jovens MIC – juntaram-se no Convento de
Balsamão, perfazendo um total de cerca de 190
jovens.

Pelas 9.30h par lharam em plenário as reflexões
realizadas em grupo sobre a mensagem de Bento

XVI que fala da importante audácia dos jovens
na redescoberta do Espírito Vital para viverem o
evangelho e o proclamarem com a própria vida, as
reflexões ficaram expostas num mural vincando a
troca e par lha desta mensagem.

Às 11.30 h foi a bênção dos ramos no sopé da
montanha caminhando em procissão com cân cos
e aclamações personificando a entrada triunfal de
Jesus em Jerusalém, seguiu-se a Eucaris a a que
assis ram também outros fiéis.

O almoço foi também de convívio, par lhando os
farnéis.

De tarde, a música não faltou enquanto men-
sagens eram escritas em postais que depois foram
trocados, por cada um dos presentes.

A Oração alegre, trazida pelas alunas do Colé-
gio de Chacim que encenaram amusica “O Espírito
Santo e nós” foi o final do encontro que acabaria à
boa maneira escu sta com a canção do “Adeus”.

O Pe. Eduardo Novo, um dos organizadores
do Secretariado Pastoral juvenil e vocacional MIC,
remete para a importância deste dia dizendo “
á luz do tema ““Ides receber uma força, a do
Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis
minhas testemunhas, celebramos a vida, vive-
mos a juventude! Esta é um forma para eles se
encontrarem, para saber que há outros jovens
que caminham e crescem na fé, reconhecendo o
seu compromisso na comunidade, e, para que se
encontrem com Cristo na in midade, para que
com Ele a vida seja feliz e profunda no serviço a
Deus e à Humanidade”.

1.3.27 Linha do Tua vai ficar quase toda
submersa (2008-03-27 14:37)

Segundo no cia editada pela Lusa, a linha do Tua
vai ficar quase toda submersa, caso seja aprovada
a proposta que a EDP apresentou ontem dia 25 de
Março, para a construção da barragem de Foz Tua
com uma quota de 195metros, o que significa que,
ficarão debaixo de água 50 dos 66 quilómetros
do que resta de caminho-de-ferro no nordeste
Transmontano.
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E se assim for, também vai desaparecer esta
magnífica e bela paisagem do vale do rio Tua, que
até já foi classificada entre as "linhas estreitas mais
belas do mundo".
De salientar que a EDP foi a única concorrente a
apresentar proposta para a construção e explo-
ração, pelo período de 75 anos, da maior das dez
barragens previstas no plano nacional do Governo.

A construção da barragem, cuja construção
deverá iniciar-se no Outono do próximo ano vai
ter uma capacidade de 324 megawa s (MW, e a
sua conclusão está prevista para 2013.

Dos estudos prévios que foram efectuados
em que foram analisadas várias cotas entre os
160 e 200 metros, todos revelavam que a parte
mais atrac va turis camente da linha e a ligação
desta à Linha do Douro e ao litoral fica submersa,
sendo que na cota mínima serão submersos pela
albufeira os úl mos 15 metros da linha, e com
a cota máxima esta ligação irá ficar limitada ao
percurso entre Mirandela e o Cachão.

Mas, apesar de oficialmente ainda não ter sido
revelado nada sobre esta proposta, no início
deste ano, o presidente do Ins tuto Nacional da
Água declarou à comunicação social que qualquer
solução implicaria a submersão da linha do Tua.

José Silvano, presidente da Câmara de da Princesa
do Tua, não quis prestar declarações sobre as
no cias que correm actualmente, prometendo
que brevemente falaria sobre este assunto.

Desde que se deu o acidente há um ano atrás,
em que perderam a vida três pessoas aquando
do descarrilamento de uma carruagem do metro
de Mirandela o serviço da CP, que paira no ar
a hipótese do encerramento da linha do Tua.
Volvido um ano sobre o acidente é que o troço
foi reaberto, e, na semana passada, o Ins tuto
de Mobilidade e Transportes Terrestres (IMTT)
ameaçou interditar a circulação.

A REFER, que é a proprietária da linha, e o
LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil),
não terminaram dentro do prazo es pulado, os
estudos e as medidas de segurança. Entretanto o

Ins tuto de Mobilidade e Transportes Terrestres
deu mais dois meses para a situação ser regular-
izada, ou seja até ao dia 21 de Maio.

Em simultâneo ao processo do acidente, decorreu
o anúncio, os estudos e concurso público da bar-
ragem, em que tudo leva a crer que a linha do Tua
vai ser encerrada defini vamente.

1.3.28 Nordeste sem ligação aérea
(2008-03-27 14:37)

Quem pensava que poderia vir passar a Páscoa
ao nordeste transmontano u lizando os voos
da Aerocondor de avião, teve que alterar os
planos, uma vez que desde a passada terça-feira,
dia 18 de Março, que os voos entre Lisboa/Vila
Real/Bragança estão suspensos.

Relembra-se que estes voos eram efectuados
de segunda a sexta-feira, com dois voos por dia em
cada sen do, e o Estado compar cipa em cerca
1,5 milhões de euros por ano.

Ricardo Mar ns, deputado do PSD de Vila Real, diz
que já desde 2006, tem vindo a alertar o Governo
para estas constantes falhas da Aerocondor e já
anunciou inclusive que vai pedir uma audiência ao
Governo no sen do de exigir que sejam tomadas
medidas urgentes uma vez que o cancelamento
destes voos representa uma violação dos deveres
contratuais da Aerocondor para com o estado, e
também um grande incómodo, transtornando a
vida de quem u liza estes voos frequentemente,
assim como para a economia local e regional.

"Perante a hipótese da ATA (Aerocondor Trans-
portes Aéreos), romper o cumprimento das suas
obrigações contratuais" diligenciaria, "por todos
os meios ao seu alcance", encontrar uma solução
para garan r a con nuidade dos serviços, declarou
o execu vo socialista aos deputados do PSD que
levantaram esta questão.

Em simultâneo, o governo admi u que iria
lançar um novo concurso e também recorrer ao
ajuste directo para o período do tempo que vai
intervalar a sua conclusão.

49



1.3.29 Núcleos de prevenção já fun-
cionam para obstarem à violên-
cia domés ca (2008-03-27 14:37)

Em Novembro de 2006 foi criado o Núcleo de
Apoio à Ví ma, que nasceu do protocolo efectu-
ado entre o Governo Civil e a Segurança Social.
É de salientar que este foi o primeiro Núcleo de
Apoio à Ví ma a funcionar a em todo o país, por
inicia va do Governo Civil.

Mas, para que a violência domés ca seja cada vez
menor, a Sub-Região de Saúde criou há cerca de
meio ano, núcleos de prevenção nos doze centros
de saúde existentes no distrito de Bragança, ou
seja em todos os concelhos do distrito.

Berta Nunes, responsável pela Sub-Região ex-
plicou à comunicação social que esta medida
surgiu para que haja uma maior proximidade com
os utentes.

Até hoje, estes doze gabinetes já acompanharam
cerca de três dezenas de casos, sendo que três
mulheres veram que ser re radas das suas casas.

Sabe-se também que o gabinete de Miranda
do Douro é o que tem sido mais procurado pelas
ví mas de violência domés ca.

Segundo dados da APAV (Associação Portuguesa
de Apoio à Ví ma), em 2007 foram abertos 354
processos nos distritos de Bragança e Vila Real, e
cerca de noventa por cento dos pedidos de ajuda,
são de mulheres, de idades compreendidas entre
os 25 e os 40 anos.

Apesar de na maioria dos casos das ví mas
de violência domés ca no distrito de Bragança,
serem do sexo feminino, rezam as esta s cas
que actualmente o número de homens também
ví mas de violência domés ca está a aumentar.

1.3.30 Abriu a 4ª edição do Fes val
Internacional de Teatro Vinte e
Sete (2008-03-30 21:35)

Vila Real, Bragança, Chaves e Espinho vão comem-
orar em simultâneo o Fes val Internacional de
Teatro, o "Vinte e Sete".

Este ano o "Vinte e Sete", durante um mês,
vai oferecer trinta e sete espectáculos, distribuí-
dos pelas cidades de Vila Real, Bragança, Chaves e
Espinho. A edição deste ano do "Vinte e Sete" vai
juntar vinte companhias e grupos de cinco países.

Este evento, que tem um orçamento de 80
mil euros, é organizado pelo Teatro de Vila Real,
conjuntamente com o Teatro Municipal de Bra-
gança, a Associação Chaves Viva, a Academia de
Música de Espinho a Urze-Teatro, tendo também
o apoio da Direcção Regional da Cultura do Norte.

A Casa da Comédia, o Trigo Limpo/Teatro AC-
ERT, o Teatro Art’Imagem, o Teatro das Beiras,
os Peripécia Teatro e a companhia Teatro da
Garagem, (com duas novas produções, sendo uma
delas estreia nacional - "On The Road"), fazem
parte dos grupos portugueses.

A nível internacional, de Espanha vêm as com-
panhias Encara Falem Salat e Fulano, Mengano
e Citano, Breno Moroni e Claudia Morioni, que
apresentam "Os Corcundas", uma brincadeira
cénica a par r da pantomima medieval vêm do
Brasil, Sandy Kilpatrick com os The Pilgrims of
Light, vem da Escócia, Anonima Nuvolari de Itália,
Melech Mechaya, de "tradição judaica, aromas
árabes e ritmos ciganos", e dos FunFarra, entre
outros.

A Companhia de dança contemporânea de Paulo
Ribeiro, com o espectáculo "Masculine", é a ver-
tente mais contemporânea deste evento. Durante
este Fes val e a exemplo dos outros anos, vai
ser lançado mais um volume da colecção Poesia
Portuguesa Contemporânea do Teatro de Vila Real,
da obra "Velhos", do poeta Jorge Gomes Miranda.

E hoje, dia 27 de Março, em que se comem-
ora o dia Internacional de Teatro sobe ao palco
do grande auditório do Teatro de Vila Real "os
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melhores sketches dos Monty Python", no Teatro
Municipal de Bragança, o Teatro da Garagem leva
à cena "Teatro Clip – A vida toda num instante"
e no Teatro Experimental Flaviense o grupo Mau
Ar sta sobe ao palco com "Segundo, Segundo".

1.3.31 Rastreio à doença arterial per-
iférica (2008-03-30 21:35)

Desde o dia 24 deste que estão a ser efectuados
rastreios à doença arterial periférica obstru va
nas 18 capitais de distrito.

Esta inicia va da Sociedade Portuguesa de An-
giologia e Circurgia Vascular, pretende ajudar com
os resultados ob dos nesta campanha, tanto os
pacientes como os médicos, uma vez que em Por-
tugal quase não existem dados sobre esta doença.

Na região Transmontana, os profissionais que
efectuam este rastreio estão em Vila Real até
quarta-feira dia 26 de Março e a seguir vão estar
em Bragança até ao dia 1 de Abril.

Segundo esta s cas efectuadas em todo o mundo,
tudo leva a crer que esta doença afecta dez por
cento de indivíduos commais de 50 anos. Mas se a
doença arterial obstru va periférica for detectada
logo no início, podem ser prevenidos os enfartes e
os derrames.

Esta doença pode reduzir em cerca de dez anos a
expecta va de vida das pessoa e é sinal de uma
doença vascular generalizada, que poderá ser
associada ao acumular de gordura nas artérias.

1.3.32 Nascer Cidadão (2008-03-30 21:37)

Sampaio da Veiga, director clínico do Centro Hospi-
talar do Nordeste (CHNE), comunicou à imprensa
quemuito embreve os progenitores vão poder reg-
istar os seus filhos, na maternidade do CHNE. “O
serviço de gestão de utentes está a colaborar com
a direcção de pediatria e de ginecologia/obstetrícia
para termos em funcionamento oNascer Cidadão”.

O mesmo responsável anunciou ainda que “o

registo vai ser feito pelos profissionais” da unidade
de saúde, com os dados referentes aos bebés que
ali nasçam, e posteriormente, contactam a conser-
vatória, que envia uma pessoa ao hospital, ficando
deste modo o registo concluído e oficializado.

O director clínico também disse que esta me-
dida só foi tomada no nordeste transmontano
volvido um ano após a implementação desta me-
dida no país, porque só agora estão reunidas todas
as condições, e também, porque “nem os pais,
nem os médicos, nem os enfermeiros, nos fizeram
chegar essa preocupação, talvez porque aqui na
região ainda é rela vamente fácil dirigirem-se às
conservatórias do registo civil”, explicou o respon-
sável.

Nascer Cidadão, é uma medida do Simplex,
que implementa um programa de simplificação ad-
ministra va e legisla va, cujo objec vo émelhorar
a qualidade de vida dos cidadãos e as condições
laborais das empresas com vista a ajudar o desen-
volvimento e o crescimento económico do país,
reduzindo desta forma a carga burocrá ca imposta
aos utentes dos serviços públicos.

1.3.33 Parque Natural de Montesinho
vai abrir centros interpreta vos
(2008-03-30 21:38)

O Parque Natural de Montesinho tem uma super -
cie de 75000 hectares e novemil habitantes, e é um
dos maiores parques naturais do País. O Parque
Natural de Montesinho que foi criado em 1979,
situa-se no Nordeste de Portugal, englobando
a área das serras de Montesinho e Coroa, entre
a parte norte dos Concelhos de Bragança e Vinhais.

Até agora só exis a uma sede do Parque Nat-
ural de Montesinho que se situava em Bragança.
Mas, no final do próximo ano a área protegida vai
passar a ter dois centros interpreta vos, que terão
por nome de “Portas do Parque”.

Um dos centros interpreta vos “Portas do Parque”
vai ficar sedeado na cidade de Bragança e o outro
centro interpreta vo na vila de Vinhais.

No passado dia 27 de Março, o Ins tuto da
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Conservação da Natureza e Biodiversidade e a Câ-
mara Municipal de Bragança assinaram um acordo
de cedência de um terreno para a construção do
centro interpreta vo. Este terreno de cinco mil
metros quadrados, situa-se na quinta da Trajinha.

Sabe-se que a “Porta do Parque Natural de
Montesinho”, de Vinhais, vai ser inaugurada breve-
mente, enquanto que a “Porta do Parque Natural
deMontesinho em Bragança” só deve estar pronta
no próximo ano, e o seu custo ronda um milhão
de euros.

As “Portas” vão ficar munidas de diversos es-
paços de exposição rela vamente à vida na área
protegida, um auditório e salas técnicas.

O director do Departamento das Áreas Prote-
gidas no Norte, Henrique Pereira, confirmou que
com esta reestruturação, ou seja quando os dois
centros interpreta vos es verem prontos, e o
desaparecimento da actual sede em Bragança for
consumado, poderão exis r algumas implicações
no que concerne à mobilidade dos funcionários do
parque.

1.4 Abril

1.4.1 Aerocondor deixa de operar em
Trás-os-Montes por falta de se-
guro (2008-04-03 23:00)

A razão porque a Aerocondor deixou de efectuar os
seus voos em Portugal, nomeadamente na carreira
aérea entre Bragança/Vila Real/Lisboa, deve-se
à proibição feita pelo INAC (Ins tuto Nacional
de Aviação Civil), uma vez que os aviões desta
empresa não possuíam seguro, e é obrigatório por
lei tê-lo.

Agora, com os dois aparelhos da Aerocondor
sem o Cer ficado de Operador Aéreo (COA), “a
empresa deixará de ser tular de uma licença de
exploração, não podendo por isso, con nuar a
assegurar a exploração dos serviços aéreos con-
cessionados, nem de quaisquer outros”, explica o
comunicado divulgado pelo Ins tuto Nacional de
Aviação Civil na passada sexta-feira.

É público também que foi instaurado um pro-
cesso de contra-ordenação e excluídos do COA, os
aviões de matrícula CS-TMN, e ao Dornier CS-TGG,
respec vamente, sendo que este úl mo é o que
efectuava os voos regulares entre Lisboa/Bragança
e Bragança/Vila Real/Lisboa.

No entanto, o INAC esclareceu que estas
proibições, que foram impostas devido à ausência
de seguro obrigatório, têm carácter “cautelar
provisório”.

1.4.2 Mirandela:110 mil euros na ar-
recadação (2008-04-03 23:01)

E m 2002 foi inaugurado em Mirandela um Cen-
tro de Rastreio de Cancro do Cólon (CRCC), um
projecto que surgiu da cooperação entre a Liga
dos Amigos do Hospital de Mirandela, Hospital
de Mirandela, Câmara Municipal de Mirandela,
Santa Casa da Misericórdia de Mirandela e Admin-
istração Regional de Saúde do Norte (ARS).

Este serviço funcionou durante um curto espaço
de tempo, o tempo suficiente para num universo
de 400 pessoas rastreadas serem diagnos cados
cinco cancros do cólon.

Apesar da óbvia u lidade deste serviço, ele
foi encerrado passado pouco tempo da sua inau-
guração e o material entretanto recebido para
equipar o CRCC de Mirandela foi empacotado e
colocado numa arrecadação das instalações da
Santa Casa da Misericórdia desta cidade.

Há mais de três anos que esta ins tuição se
vê confrontada com a situação, e é o órgão infor-
ma vo ins tucional, Voz das Misericórdias, que
na sua edição de Março denuncia o insólito vivido
dentro de portas.

Segundo este mensal, o projecto apresentado
em 2002 orçou os 110 milhões de euros e
des nava-se a assegurar exames gratuitos aos
utentes da região. Contudo, o dinheiro gasto com
o equipamento informá co e toda a tecnologia
indispensável à realização do rastreio ainda não
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teve grande u lidade pública.

A razão desta anormal realidade, cujo projecto
inicial custou aos cofres do estado um avultado
valor, reside no incumprimento de um protocolo
conjunto entre a ARS do Norte e as ins tuições de
solidariedade social locais. Segundo a “Voz das
Misericórdias”, o estado escusou-se da compar-
cipação monetária para a realização dos exames
de diagnós co precoce, e sem meios financeiros
para funcionar o serviço acabou por ser encerrado.

O rastreio do cancro do cólon é de inegável
necessidade para a região transmontana, mas foi
encerrado devido ao incumprimento do estado
que deixou de entrar com as verbas protocoladas
através de um acordo interins tucional.

Os 110 milhões de euros que custearam o projecto
que agora não tem qualquer proveito social, foi
co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional (FEDER) através do programa de
incen vos Saúde XXI.

1.4.3 Teatro Negro “encheu de
luz” alma Mirandelense
(2008-04-03 23:03)

O Grupo de Teatro da Câmara Municipal de Mi-
randela, sob a supervisão de Acácio Pradinhos,
actuou esta segunda-feira, 31 de Março, pela 4.ª
vez desde a sua criação, em Mirandela.

O Auditório do Colégio Nossa Senhora do Am-
paro foi pequeno e encheu para ver os pe-
quenos/grandes actores mirandelenses.

Acácio Pradinhos, criou uma mistura em Branca
de Neve e a Bela Adormecida, histórias que fazem
parte da memória infanto/juvenil de todas as cri-
anças. A pequena e simpá ca Patrícia (na foto) de
apenas 8 anos é a protagonista. Perguntamos-lhe
o que achou desta peça sendo a sua primeira
vez em palco, respondeu prontamente – “foi
a minha primeira vez, e gostei muito da exper-
iência”, “adoro andar no teatro”, “o professor
Acácio Pradinhos é muito simpá co”. A peça con-
tou com uma inovação que espantou os presentes.

Teatro Negro, u lizando uma técnica especial
para o efeito, a movimentação de determinados
objectos que faziam sobressair as suas cores levou
o público à admiração “ahhh! Dizia uma senhora,
é lindo, fantás co”.

Pradinhos, afirmava que o Teatro Negro é sempre
uma das suas primeiras opções, sempre que um
grupo novo se estreia, “é uma forma de teatro
onde é necessário um grande controlo sico e
concentração e como há ausência de palavras,
torna-se muito mais fácil para o actor ganhar confi-
ança e para estar disponível para outros trabalhos.”

E o encenador macedense, aproveita para nos
dar um cheirinho mais profundo sobre esta téc-
nica teatral – “é nessa perspec va que eu deixo
que o actor sinta o seu corpo em movimento, con-
heça os seus gestos, conheça a sua expressividade
e depois aparecem as palavras é por isso que o
teatro negro, surge como experiência mas depois
pode ganhar contornos de uma boa peça de teatro
bem fundamentada com domínios técnicos acima
da média”. Projectos para o futuro existem e
segundo Pradinhos, o teatro em Mirandela é um
aposta ganha “graças à aposta feita pela senhora
vereadora Maria Gen l”.

Este grupo vai con nuar a reunir-se todas as
quintas pelas 19:00 na Casa do Professor. A próx-
ima actuação deste grupo teatral é na próxima
sexta-feira, dia 4 de Abril, na Torre de D. Chama na
Galeria da Biblioteca Municipal.

Rui Tulik (Mirandela)

1.4.4 Acidentes com tractores baixam
na região (2008-04-03 23:35)

No estudo que o Governo Civil efectuou sobre o
perfil dos tractoristas que já veram acidentes,
pode-se concluir que na maioria dos casos, os
acidentes aconteceram a agricultores na casa dos
setenta anos, em que mais de dois terços destes
acidentes fatais, as ví mas, não possuíam carta de
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condução de máquinas agrícolas e a maioria eram
agricultores em part- me.

No estudo, ficou a saber-se que os próprios
tractoristas reconhecem que prevaricam e tam-
bém que existem indivíduos que conduzem os
tractores indevidamente, nomeadamente pessoas
de idade avançada e crianças.

Segundo as esta s cas, durante o ano de 2007 no
distrito de Bragança, os acidentes com este po
de máquinas agrícolas baixou consideravelmente,
uma vez que se registaram menos cinco mortos
do que em 2006. Ou seja, em 2006 perderam a
vida 15 pessoas e em 2007 o número de ví mas
mortais diminuiu para 10.

Até ao momento, não se verificou qualquer
po de acidente com este po de máquinas
agrícolas que envolvesse ví mas mortais.

1.4.5 Ana Jorge visita o Centro Hospita-
lar do Nordeste (2008-04-07 00:29)

A Ministra da Saúde, Ana Jorge, estará na manhã
desta sexta-feira na cidade do Tua onde irá inau-
gurar o Centro de Saúde II que já funciona há 4
meses, desde 8 de Janeiro.

A Ministra irá também passar pela Unidade
de Mirandela do Centro Hospitalar do Nordeste
onde vai inaugurar o Centro de Cirurgia de Ambu-
latório.

Macedo de Cavaleiros recebe também a min-
istra para que seja inaugurado o Bloco Cirúrgico
naquela unidade do mesmo Centro Hospitalar.

Ana Jorge, vai também passar por Bragança
onde vai assinar a cedência das instalações da
Associação de Diabé cos de Trás-os-Montes.

Rui Tulik (Mirandela)

1.4.6 Mirandela ficará sem lista
de espera em o amologia
(2008-04-10 02:21)

Foi a mais importante medida que Ana Jorge veio
na passada semana anunciar a Mirandela. Os 450
doentes à espera de uma operação às cataratas
na Unidade de Mirandela do Centro Hospitalar do
Nordeste vão ter o problema resolvido dentro de
dois meses.

Neste momento o tempo médio de espera
por uma cirurgia o almológica, na unidade de
Mirandela, é sensivelmente de 6 a 8 meses, mas
segundo Ana Jorge, Ministra da Saúde, a unidade
hospitalar de Mirandela ganhou agora condições
para ultrapassar o problema e está em cima da
mesa a hipótese de exis r um programa de coop-
eração entre unidades hospitalares que tenham
problemas de lista de espera nesta especialidade.

A ministra da Saúde, inaugurou o novo centro
de cirurgia de ambulatório da unidade que faz
parte do Centro Hospitalar do Nordeste (CHNE),
junto com os hospitais de Macedo de Cavaleiros
e Bragança. A governanta elogiou as capaci-
dades sicas destas unidades afirmando que as
condições são as melhores, comparando-as às
melhores da Europa, deixando bem claro que
estas novas instalações eram um contributo forte
para “aliviar as listas de espera, sobretudo de
o almologia”. Com estas novas condições, os três
especialistas da unidade de Mirandela vão contar
com mais dois colegas de Bragança e fazer cinco a
seis sessões diárias.

Ana Jorge concluiu, em Mirandela, uma visita
ao distrito de Bragança com inaugurações de
novos serviços na capital de distrito, Macedo
de Cavaleiros, Vila Flor e Mirandela. Apesar das
carências desta região na área da Saúde, agravadas
pela falta de acessibilidades e especialidades, Ana
Jorge considerou que "o distrito está de parabéns".

Entre outras razões, apontou o caso dos cen-
tros de saúde que não têm utentes sem médico
de família e que funcionam bem ar culados entre
si e com os hospitais. Os utentes podem também
agora fazer análises na unidade de Mirandela
sem marcação prévia, no novo laboratório de
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patologia, inaugurado hoje, com capacidade para
dar resposta no próprio dia.

Rui Tulik (Mirandela)

1.4.7 Macedo sobe no ranking
da bandeira Verde ECO XXI
(2008-04-10 02:24)

No úl mo dia de Março foram entregues as ban-
deiras verdes ECO XXI, numa cerimónia realizada
na cidade de Cascais e ao município de Macedo
de Cavaleiros foi-lhe entregue o galardão ECO XXI
2007/2008.

Macedo de Cavaleiros já é repetente nestas
andanças, uma vez que já recebeu bandeira ECO
XXI, mas este ano subiu no ranking nacional:
Macedo ficou na 10ª posição entre 37 concelhos
premiados.

Este galardão tem como objec vo discriminar
posi vamente as boas prá cas existentes e de-
senvolvidas a nível local, principalmente no que
concerne à qualidade ambiental e às prá cas de
educação para a sustentabilidade.

No distrito de Bragança, apenas Macedo de
Cavaleiros e Bragança é que foram galardoados
com o ECO XXI, tendo esta úl ma ficado em 12.º
lugar.

1.4.8 Parque para recreio da terceira
Idade (2008-04-10 02:27)

Foi inaugurado na passada segunda-feira dia 7
de Abril em Bragança um Parque de Manutenção
para a terceira idade.

Este novo espaço, foi criado no espaço que
foi alvo de uma requalificação no âmbito do Pro-
grama Polis e situa-se junto ao Rio Fervença.

O Parque de Manutenção para a terceira idade,
é da responsabilidade da Câmara Municipal de

Bragança, ficou orçado em sete mil euros e dispõe
de quatro equipamentos que permitem trabalhar
os braços e as pernas, tendo sempre em conta as
dificuldades e as capacidades das pessoas idosas.

Os responsáveis autárquicos explicaram que
este parque ficou instalado ao lado do parque
infan l propositadamente, ou seja, para que exista
uma interacção entre gerações e também para o
convívio entre avós e netos.

1.4.9 Guia turís co da Terra Fria foi ap-
resentado na Bolsa de Turismo de
Lisboa (2008-04-10 02:29)

Foi apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa um
guia feito em papel reciclado, editado pela Asso-
ciação de Municípios da Terra Fria e direccionado
aos ecoturistas.

Este guia surgiu de uma candidatura efectuada no
âmbito do projecto Interreg IIIA. Foram editados
cinco mil exemplares que vão ser distribuídos
pelos Postos de Turismo e casas de alojamento
existentes na região do Nordeste Transmontano.

Além da caracterização ao nível da paisagem,
do clima, da fisiografia, da rede hidrográfica da
região descrita neste guia, também inclui um
mapa com o património natural, onde os parques
naturais não foram esquecidos, assim como uma
série de alusões às ac vidades que têm a ver com
a natureza e também os contactos dos artesão
locais.

No que concerne à promoção da região do
Nordeste Transmontano, também está englobada
no Programa Nacional de Férias do operador turís-
co Lusanova Tours, sendo que o site do operador,
os turistas são convidados a fazer uma “viagem à
natureza” na Rota da Terra Fria.

A Internet vai servir também de veículo de
distribuição em todas as agências de viagens de
Portugal e também a algumas agências de viagens
de Espanha.

www.rotaterrafria.com, é o site da Rota da Terra
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Fria Transmontana onde pode também visualizar
o guia.

1.4.10 Anunciada descentralização do
Museu do Douro (2008-04-10 23:20)

OMuseu do Douro, cuja inauguração está prevista
para 14 de Dezembro de 2008, em Peso da Régua,
vai possuir 11 núcleos museológicos espalhados
pela Região Demarcada do Douro

Está a ser apresentada uma candidatura global à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Re-
gional do Norte (CCDRN), orçada em 300 mil euros
para a elaboração de um estudo de concepção e
implantação de pólos desta estrutura, e que se
espera vir a ser financiado pelo QREN (Quadro de
Referencia Estratégico Nacional).

Maia Pinto explicou ao JN que “os núcleos terão
uma programação integrada de forma a poten-
ciar inicia vas dispersas, dando corpo à ideia de
Museu do Território".

Os 11 núcleos já apresentados são: Pão e Vinho
(Favaios, Alijó), Amêndoa (Vila Nova de Foz Côa),
Arrais e Cereja (Resende), Vinho (S. João da
Pesqueira), Seda (Freixo de Espada à Cinta), Suma-
gre - (Muxagata, Vila Nova de Foz Côa), Barqueiros
(Barqueiros, Mesão Frio), Imaginário (Tabuaço),
Gastronomia (Lamego), chegada do caminho de
ferro (Barca d’ Alva, Figueira de Castelo Rodrigo) e
Estação Eléctrica do Biel (Vila Real).

1.4.11 Museu do Som e da imagem
abre no Teatro de Vila Real
(2008-04-10 23:21)

O Museu do Som e da Imagem instalado na sala
de exposições do Teatro de Vila Real, vai ser inau-
gurado na próxima sexta-feira dia 11 deste mês.

Nesta inauguração vai ser apresentada também
a exposição fotográfica “A Avenida de Marius”,
que pretende homenagear um dos primeiros
fotógrafos de Vila Real, ou seja, Mário Rodrigues
da Silva, que faleceu nos anos oitenta.

Segundo uma fonte deste projecto em declarações
à Lusa o museu conta com um legado cons tuído
por cerca de cemmáquinas fotográficas para dar a
conhecer a história dos audiovisuais.

O Museu do Som é composto por sete espaços
onde vão ser expostos máquinas de efeitos espe-
ciais, que reproduzem o som do vento, chuva ou
trovoada, um gira-discos de sonorização de filmes,
máquinas de projecção e máquinas fotográficas
de fole.

Este projecto cujo inves mento ronda os vinte mil
euros, começou apenas para mostrar a história
de Vila Real nesta área, mas o seu espólio era tão
grande e tão significa vo, que acabou por ter uma
dimensão a nível nacional, acoplando também o
material do Teatro Circo e do Teatro Avenida.

Vítor Nogueira, director execu vo da empresa
municipal Cultural – Gestão de Equipamentos
Culturais de Vila Real, explicou à Lusa que omuseu
vai ser complementado com um serviço educa vo,
disponibilizando peças e réplicas que poderão ser
manuseadas pelas crianças e jovens, assim como
a disponibilização de um centro de documentação
e o acervo audiovisual afim de ser u lizado por
inves gadores.

Até agora, em Portugal exis am somente dois
museus na área da imagem, som e cinema, um
situado em Melgaço e outro em Leiria.

1.4.12 Linha do Tua VIVA já temmais de
2000 assinaturas (2008-04-10 23:24)

O Movimento Cívico pela Linha do Tua, lançou há
menos de duas semanas uma pe ção on-line em
protesto pelas úl mas no cias que têm vindo a
lume, em que é veiculado que a linha do Tua ficará
quase toda submersa.

Este Movimento já se manifestou por diversas
vezes contra a construção da barragem. Na
pe ção pode-se ler: “o Governo pretende impor,
contra o parecer de vários organismos idóneos e
contra o bom senso que a todos os governantes
é exigido, com ilegalidades e uma celeridade
improcedentes, a construção de uma barragem na
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foz do Tua, cujas cotas projectadas irão submergir
parte da Linha do Tua, deixando-a sem ligação
à Linha do Douro, vital à sua sustentabilidade e
manutenção como eixo principal de comunicação
da região.”

Na mesma pe ção o mesmo Movimento ex-
ige: -“Impedimento defini vo da construção de
barragens, ou qualquer estrutura de dimensão
similar, na área do vale do rio Tua e na área classi-
ficada Património da Humanidade, que implique a
destruição de qualquer troço da linha do Tua”.

O Par do Ecologista Os Verdes (PEV) já se soli-
darizou com esta pe ção e anunciou que caso a
construção da barragem avance, o PEV pretende
avançar com uma queixa junto das en dades
europeias para impedir “a destruição da paisagem
do vale do Tua”.
A pe ção encontra-se disponível em
h p://www.pe ononline.com/tuaviva

Rui Tulik Mirandela

1.4.13 Sede do Eixo Atlân co será na
Galiza (2008-04-10 23:26)

A sede da Associação do Eixo Atlân co doNoroeste
Peninsular será na Galiza, em Vigo. A decisão re-
sultou de um protocolo assinado por Luis Filipe
Menezes, Presidente do Eixo Atlân co, e a sede
desta ins tuição será financiada pela Junta da
Galiza, com 400 mil euros.

O Eixo Atlân co promove o desenvolvimento
económico, social, cultural, cien fico e tec-
nológico das 34 cidades galegas e portuguesas que
o integram.

Criado em 1992 por inicia va dos municípios
do Porto e de Vigo, o Eixo Atlân co concluiu em
Fevereiro úl mo o seu processo de alargamento,
passando a ser formado por 17 municípios do
Norte de Portugal e outros tantos da Galiza. Do
Norte de Portugal, integram aquela associação os
municípios de Braga, Bragança, Chaves, Guimarães,
Peso da Régua, Porto, Vila Real, Viana do Castelo,
Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Vila do Conde,

Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Barcelos e
Famalicão.

Pela Galiza, e além das três câmaras hoje admi -
das, contam-se Corunha, Ferrol, Lugo, Monforte
de Lemos, Ourense, Pontevedra, San ago de
Compostela, Villagarcia de Arousa, Vigo, Carballo,
Vivieiro, Lalín, Verín e Barco de Valdeorras.

Entretanto, o Eixo Atlân co estabeleceu, também
igualmente em Vigo, um protocolo de colabo-
ração com a Caixanova, no âmbito da obra social
desta ins tuição financeira galega. Esse convénio
vigorará até 31 de Dezembro de 2009 e prevê a
atribuição, por parte da Caixanova, ins tuição
bancária galega, de um orçamento anual de 30 mil
euros ao Eixo Atlân co e a disponibilização gra-
tuita das suas instalações da Obra Sócio-Cultural
para a realização de actos promovidos pelo Eixo
Atlân co.

Rui Tulik (Mirandela)

1.4.14 Aeronorte retoma lig-
ações aéreas Bragança/Vila
Real/Lisboa (2008-04-10 23:30)

Foi à Aeronorte, uma empresa de Braga, que
foram adjudicadas ontem as ligações aéreas entre
Bragança/Vila Real/Lisboa.

Segundo declarações do secretário de Estado
adjunto das Obras Públicas, Paulo Campos, à Lusa,
as ligações deverão recomeçar até ao final deste
mês e garan u que a par r de agora iriam ser
criadas melhores condições nestas ligações.

Relembra-se que o Governo rescindiu com a
Aerocondor o contrato público, depois de vários
problemas com esta empresa, nomeadamente
a falta do seguro obrigatório que a Aerocondor
não possuía, sendo-lhe re rado inclusivamente
licença para voar, por decisão do INAC. Após
serem consultadas várias empresas, o Governo,
entregou por ajuste directo à empresa Aeronorte,
estas carreiras.
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Este contrato com a Aeronorte vai estender-
se até ser feita a adjudicação defini va do serviço
em concurso público, e, o secretário de Estado,
avançou que os trâmites para este concurso estão
em fase de conclusão.

Vão ser efectuadas duas viagens diárias em
cada sen do, de segunda a sexta-feira, que cus-
tam cerca de 117 euros Bragança/Lisboa, e 107
euros a par r de Vila Real, ida e volta, ou seja, nem
os preços nem os horários sofreram alterações.

Tal como acontecia com a Aerocndor, a Aeronorte
vai também ser subsidiada pelo Estado num
montante máximo por anol de um 1,190 milhões
de euros, sendo que quanto maior for a taxa de
ocupação do avião de 19 lugares, menor vai ser a
compensação estatal.

Sabe-se que a empresa Aeronorte está a con-
struir em Bragança, no aeródromo municipal, um
hangar para a manutenção das aeronaves.

1.4.15 Périplo de Menezes pelo
Nordeste Transmontano
(2008-04-12 00:22)

O Presidente do Par do Social Democrata (PSD),
Luís Filipe Menezes vai passar 2 dias no distrito de
Bragança. Esta visita terá como principal objec vo
o contacto com o eleitorado, marcando presença
nas localidades que apresentam alguns problemas
em determinadas áreas tais como a Jus ça e a
Saúde.

O périplo começa hoje, sexta-feira, dia 11, em
Carrazeda de Ansiães, na aldeia de Ribalonga,
onde o Presidente do PSD se vai encontrar com
vi vinicultores, olivicultores, fru cultores e alguns
autarcas para abordar os problemas do sector
agrícola.

De seguida, a meio da manhã, estará em Vila
Flor, município liderado pelo socialista Artur
Pimentel. Menezes visitará a Santa Casa da Miser-
icórdia e o Lar de Idosos do Rossio.

Á tarde será a vez de Torre de Moncorvo ser
visitada pela comi va laranja, o encontro será em

Felgar no Santuário de Nossa Senhora do Amparo
para um almoço. Á tarde Menezes irá visitar o
Tribunal de Torre de Moncorvo, edilidade liderada
pelo socialista Aires Ferreira. Nesta localidade o
presidente laranja pretende abordar a questão do
mapa judiciário, uma vez que tudo indica que esse
tribunal poderá ter que encerrar.

Freixo de Espada à Cinta é o próximo des no,
o Centro de Saúde local é palco para que o Pres-
idente do PSD possa abordar o encerramento
de alguns serviços de atendimento permanente.
Também em Freixo de Espada à Cinta, Menezes
pretende abordar a questão do comércio de com-
bus veis e a compe vidade fiscal transfronteiriça
(IVA), recorde-se que Freixo de Espada à Cinta é
também um município liderado pelo Par do So-
cialista.

Já à noite Mogadouro recebe um jantar entre
os autarcas, deputados e dirigentes do PSD distri-
tal onde tudo indica que seja lançada e discu da
a estratégia eleitoral para os dois principais actos
eleitorais do próximo ano (autárquicas e legisla -
vas).

Nesse jantar, poderão ser dados sinais claros de
quem Menezes quer na corrida autárquica e prin-
cipalmente na corrida à Assembleia da República.
No caso das eleições legisla vas, segundo o jor-
nal Expresso da semana passada, Duarte Lima,
deputado eleito pelo distrito de Bragança, terá
já o lugar garan do nas listas, facto que poderá
levantar alguns problemas, uma vez que já foram
vários os lideres concelhios quemanifestaram algu-
mas reservas caso Duarte Lima avance novamente.

No segundo dia de Menezes no distrito, dia 12, o
líder laranja vai visitar Alfândega da Fé, depois de
um dia em “terreno” socialista, o social-democrata
António Figueiredo recebe o seu líder num Fórum
da Juventude. Macedo é o des no que se segue,
numa visita ao Centro Hospitalar do Nordeste –
Unidade de Macedo de Cavaleiros que servirá de
mote para que o líder democrata cri que a polí ca
de saúde de José Sócrates. A comi va segue para
Vale Pradinhos onde será visitada a Associação
Cultural, Despor va e Recrea va local. A capital de
distrito é o palco principal desta visita ao interior
do nordeste transmontano, onde se irá Realizar
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a Conferência in tulada “Ouvir Portugal” que dá
nome a esta visita.

A visita de Luís Filipe Menezes termina em Mi-
randela, onde o social-democrata, José Silvano,
pretende juntar 1 milhar de pessoas num mega-
jantar no Pavilhão do Inatel. José Silvano aproveita
a ocasião para filiar algumas personalidades recon-
hecidas distritalmente que se vão tornar militantes
e em que o principal e único proponente é Luís
Filipe Menezes.

Rui Tulik (Mirandela)

1.4.16 Saúde: Adão Silva faz inter-
pelação na Assembleia da
República (2008-04-13 22:58)

O deputado do PSD pelo Circulo Eleitoral de Bra-
gança, Adão Silva, ques onou a Assembleia da
República sobre a situação da especialidade de
obstetrícia/ginecologia no Centro Hospitalar do
nordeste.

Para os responsáveis locais do PSD “a situação que
se vive hoje no Centro Hospitalar do Nordeste,
no que concerne à disponibilidade de médicos
na especialidade de ginecologia/obstetrícia, é
anómala e tem de ser tornada pública: os médi-
cos do quadro trabalham, por semana, cerca de
70/80 horas; recorre-se aos serviços de médicos
aposentados e suprem-se as falhas com profis-
sionais oriundos de outros hospitais, que vêm
só aos fins-de-semana, não garan ndo o devido
acompanhamento das doentes”.

Depois de passado ano e meio sobre o encer-
ramento da maternidade de Mirandela os sociais-
democratas dizem ver confirmados os piore
receios. Segundo Adão Silva, “as duas médicas
obstetras que, desde há vários anos, trabalhavam
no Hospital de Mirandela estão a abandonar o
agora criado Centro Hospitalar do Nordeste, EPE”,
sublinha num comunicado enviado à imprensa.

No requerimento de que Adão Silva é subscritor,
o PSD indaga sobre a forma como vai ser com-
pensada a saída de duas médicas obstetras do

Centro Hospitalar de Bragança; como vão fun-
cionar as consultas externas e de cirurgia nestas
especialidades, e se já estão a ser avaliados os
efeitos nega vos que tal ex nção de serviços vai
provocar na saúde das mulheres, em especial das
que residem nos concelhos do Sul do Distrito.

No mesmo documento o deputado nordes no
interroga o Ministério da Saúde sobre “o mapa de
vagas para a colocação de médicos que acabaram
o internato complementar, para que, ainda du-
rante o primeiro semestre de 2008, se possa
colocar médicos obstetras no Centro Hospitalar do
Nordeste, EPE”.

1.4.17 Estrada do Douro Interior já tem
interessados na Subconcessão
(2008-04-13 22:59)

A informação vem da Secretaria de Estado das
Obras Públicas: seis consórcios apresentaram
propostas para a subconcessão da Estrada do
Douro Interior, que vai representar para os bolsos
dos portugueses um inves mento de 520 milhões
de euros.

Paulo campos disse à Agência no ciosa LUSA
que esta subconcessão se des na à “construção,
financiamento, manutenção e exploração, sem
cobrança de portagem, de cinco lanços do IP2,
entre Vale Bemfeito e Celorico da Beira (IP5), e
de três lanços do IC5, entre Murça e Miranda do
Douro”.

Para a execução deste projecto apresentaram-
se seis consórcios a concurso, totalizando um
conjunto de 52 empresas de construção envolvi-
das.

Além da construção, a concessão integra tam-
bém a exploração e manutenção, sem cobrança
de portagem, do lanço do IP2 entre Macedo de
Cavaleiros e Vale Bemfeito.

Estas vias rodoviárias vão ajudar a desencravar
alguns concelhos do Nordeste Transmontano e a
melhorar ou a aumentar os níveis de acessibilidade
de outros.
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Alijó, Murça, Mirandela, Macedo de Cavaleiros,
Bragança, Miranda do Douro, Mogadouro, Alfân-
dega da Fé, Vila Flor, Carrazeda de Ansiães,
Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa, Meda,
Trancoso e Celorico da Beira são os concelhos
que vão beneficiar mais directamente destas
infra-estruturas rodoviárias, o que no conjunto
representa uma melhor mobilidade regional com
interface de ligação à rede rodoviária nacional
para cerca de 330 mil habitantes portugueses
que habitam a região da Beira Alta e o nordeste
português.

Para Paulo Campos "esta concessão, focalizada no
interior do país, é um marco de desenvolvimento
para um conjunto de municípios e a obra vai
assegurar a coesão territorial de concelhos com
acessibilidades actualmente deficientes", disse o
secretário de Estado à Lusa.

1.4.18 Turismo: Região Douro já foi cri-
ada (2008-04-17 00:44)

As Regiões de Turismo foram divididas em cinco,
segundo o governo, com o intuito de modernizar
e dinamizar o sector do Turismo em Portugal.

E nesse sen do, foi publicado na passada quinta-
feira, dia 10 de Abril, em Diário da República
o novo regime jurídico das áreas regionais de
turismo em Portugal con nental, assim como
dos vários pólos de desenvolvimento turís co. A
região norte vai ser cons tuída por um pólo de
desenvolvimento turís co denominado de Douro.

No pólo de desenvolvimento turís co da região
norte, fazem parte osmunicípios de Alijó, de Arma-
mar, de Carrazeda de Ansiães, de Freixo de Espada
à Cinta, de Lamego, de Mesão Frio, da Moimenta
da Beira, de Murça, de Penedono, de Peso da
Régua, de Sabrosa, de Santa Marta de Penaguião,
de São João da Pesqueira, de Sernancelhe, de
Tabuaço, de Tarouca, de Torre de Moncorvo, de
Vila Real e de Vila Nova de Foz Côa.

Embora estes concelhos estejam inseridos num
pólo de desenvolvimento, nada impede que as
en dades públicas e privadas destes municípios
par cipem no funcionamento das regiões de

turismo.

Esta mudança das regiões de turismo faz parte
do Programa de Reestruturação da Administração
Central do Estado, sendo que emAbril de 2006, em
conselho de ministros, ficou decidida também a
criação de uma en dade responsável pelo turismo,
a nível nacional, designada de Turismo de Portugal,
I.P., assim como a descentralização das dezanove
regiões de turismo existentes para as associações
demunicípios e outras en dades supramunicipais.

O auto-financiamento e o es mulo para o en-
volvimento de privados nestas ac vidades são
dois dos importantes itens que estes novos or-
ganismos têm para executar e levar avante as
responsabilidades de que foram incumbidos.

1.4.19 Universidades e autarquias
querem criar o Parque de Ciência
e Tecnologia de Trás-os-Montes
(2008-04-17 00:46)

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
o Ins tuto Politécnico de Bragança, as câmaras
de Vila Real e de Bragança e a PortusPark – Rede
de Parques de C &T e Incubadoras vão assinar
na próxima sexta-feira, dia 18 deste mês, no
Teatro Municipal de Vila Real, um protocolo que
tem como objec vo reunir todas as condições
de acesso, em conformidade com as regras de
financiamento comunitário da União Europeia,
através do FEDER, para a construção do Parque
de Ciência e Tecnologia (PC&T) de Trás-os-Montes.

Esta candidatura vai ser apresentada em con-
junto pelas autarquias de Bragança e de Vila Real,
e este projecto vai centrar a sua ac vidade no
sector agro-industrial associado às novas tecnolo-
gias, nos domínios do ambiente e da paisagem,
da biotecnologia e das ciências florestais e veter-
inárias.

De salientar que os inves gadores das cinco ins -
tuições que assinaram este protocolo par cipam
em projectos de inves gação e desenvolvimento e
de prestação de serviços nas áreas que se preten-
dem para este projecto, sendo que a UTAD possui
reconhecidas competências de inves gação e de
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conhecimento, nomeadamente ao nível dos seus
centros de inves gação.

Os autarcas das capitais dos dois distritos pre-
tendem com esta candidatura inverter o actual
fluxo de fuga para o litoral, atraindo inves dores e
empresários para a região transmontana.

Devido à proximidade geográfica da Região
Demarcada do Douro, o Parque de Ciência e
Tecnologia, nas suas primeiras acções, poderá
discriminar posi vamente a área do vinho e da
vinha, para deste modo envolver algumas partes
que têm a ver com este sector, tais como no plano
da biotecnologia, do desenvolvimento de tecnolo-
gias e processos, da vi cultura, do ambiente, da
qualidade e do marke ng.

Outras ins tuições e empresas, interessadas
em par cipar como membros de associações,
ou sociedades gestoras a criar no futuro, podem
também subscrever este protocolo.

1.4.20 "Duas causas por uma causa"
(2008-04-17 00:47)

A Sociedade Ponto Verde S.A. (SPV) é uma en -
dade privada, sem fins lucra vos, cons tuída em
Novembro de 1996, com a missão de promover
a recolha selec va, a retoma e a reciclagem de
resíduos de embalagens, a nível nacional.

E, a SPV, para ajudar na prevenção do cancro
da mama, vai doar a uma associação de luta
contra este flagelo, um euro e cinquenta cên mos
por cada tonelada de embalagens recicladas este
ano.

"Duas causas por uma causa" é o nome da
parceria formalizada hoje entre a associação Laço,
os sistemas municipais (que fazem a recolha das
embalagens separadas para reciclagem) e a SPV.

"As mulheres são as mais preocupadas com
as questões ambientais e as directamente visadas
na prevenção do cancro da mama. Faz todo o
sen do unir as duas causas e contribuir para
aumentar o número de mulheres portuguesas que
tem acesso ao rastreio", explicou ontem à Lusa o

Director-Geral da SPV.

Responsáveis da Sociedade Ponto Verde infor-
maram que o valor que se adquirir nesta cam-
panha é sobretudo para a obtenção de duas novas
unidades de rastreio móvel, que custam cerca de
trezentos e noventa mil euros e que irão permi r
fazer o rastreio a mais vinte mil mulheres por ano.

Rostos de mulheres conhecidos, tanto a nível
do teatro como da televisão, vão dar uma ajuda
nesta campanha, cujo início está previsto pas-
sar nos canais de televisão no fim deste mês,
nomeadamente Ana Bola, Anna Westerlund, Fá-
ma Belo, Mafalda Matos, Rita Ferro Rodrigues,
Tânia Ribas de Oliveira, Teresa Ovídio, Sónia Araújo
e Susana Mendes.

1.4.21 UTAD vai criar uma Turisteca
(2008-04-18 02:19)

O que é uma turisteca? È um local onde vai
começar a ser reunido um conjunto de temas
relacionados com as potencialidades turís cas da
região transmontana.

O projecto está a nascer no pólo de Chaves
da universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) e pretende reunir num só espaço documen-
tários, filmes, anúncios publicitários subordinados
a temas como turismo, viagens, promoção turís-
ca e inves gação patrimonial.

Apesar de não ser uma ideia original, este projecto
agora lançado pela UTAD é pioneiro em Portugal
e pretende contribuir para a difusão das sinergias
regionais suscep veis de contribuírem para a
dinamização do sector turís co.

O espólio que for sendo acumulado estará
disponível ao público no espaço sico da Turísteca
de Trás-os-Montes, mas também poderá ser
consultado através der suportes que vão ser dis-
tribuídos na internet.

Até ao momento a turísteca da UTAD reuniu
já cerca de 400 documentários.
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1.4.22 “Não há ladrão que venha por
bem” (2008-04-18 02:21)

A Trouxa Mouxa, depois de “O canto do Cisne”,
de Anton Tchekov, “Atuaud e o seu Duplo”, de
Ricardo Ferreira de Almeida, “É a Vez do Estremez”,
adaptação de textos de Cervantes, vai estrear no
dia 8 de Maio “Não há ladrão que venha por bem”,
de Dario Fo.

A peça, “Não Há Ladrão Que Venha Por Bem
Non Tu i Ladri Vengono Per Nuecere)” faz parte
da performance experimentada por Dário Fo e
a sua companheira Franca Rame nos anos de
1957/58, na companhia criada por ambos com o
nome Companhia For-Rame.

Após estreia no Piccolo Teatro de Milão, partem
numa digressão que durou dez meses e os levou
percorrer toda a Itália, mostrando “Ladrões
Manequins e Mulheres Nuas”, daqual faz parte a
peça que a Trouxa Mouxa levará a cena, repleta
demal-entendidos, troca de iden dades e aci-
dentes.

Esta peça é encenada por Tiago Pires, cenografia e
figurinos de Marlene Castro, concepção cenográ-
fica de Radomir Kuncescu, música original de
Victor Hugo Ribeiro e desenhode luz de Pedro
Pires Cabral, tem como interpretes Tiago Pires,
Marlene Castro, Ricardo Almeida, Fabiana Silva,
Jorge Azevedo e Ana Liberal.

1.4.23 Queima das Fitas de Bragança
traz Sérgio Godinho ao Nordeste
(2008-04-19 00:10)

Este ano o Ins tuto Politécnico de Bragança
comemora vinte cinco anos de existência e os es-
tudantes vão par cipar ac vamente nos festejos.

As bodas de prata do IPB vão ser também comem-
oradas na Semana Académica que decorre entre
24 e 30 de Abril, com um cortejo referente a esta
data, e comum cartaz de espectáculos combandas
nacionais do topo, anunciou hoje a organização à
Agencia Lusa.

O presidente da associação, explicou à Lusa

que cada um dos cursos do IPB (cerca de três
dezenas) vai preparar um carro que refira esta
comemoração para o cortejo académico, percor-
rendo as ruas da cidade no úl mo dia da semana
da festa da academia, ou seja no dia 30 de Abril.

A Semana Académica do IPB abre na noite de
24 de Abril (quinta-feira) a tradicional serenata
dos estudantes que este ano se realiza na Praça da
Sé, e no Domingo, dia 27, é celebrada a missa de
bênção das pastas dos finalistas e em cada uma
das cinco escolas superiores realizam-se a queima
das fitas.

Durante a Semana Académica vão ser efectu-
adas diariamente viagens de autocarro gratuitas
para os estudantes que se queiram dirigir ao pavil-
hão do Nerba entre as 22:00 e as seis da manhã.

As bandas nacionais começam a actuar na quinta-
feira, dia 24 de Abril, com os Blasted Mechanism;
na sexta-feira dia 25 de Abril Sérgio Godinho e
Blind Zero vão animar a noite e no sábado, dia 26,
sobem ao palco os Da Weasel.

As Tunas Académicas actuam domingo à noite,
segunda-feira é a vez dos EZ Special e na terça-feira
os Slimmy.

E, como habitualmente, Quim Barreiros encerra
a Semana Académcia, na quarta-feira, dia 30 de
Abril.

1.4.24 Preso o suspeito de crimes de
sequestro e roubo em Vila Real
(2008-04-19 23:35)

Na passada segunda-feira dia 15 de Abril, a Policia
Judiciária (PJ), deteve um indivíduo que estava in-
diciado por crimes de sequestro e roubo ocorridos
há dois meses atrás em Vila Real.

O comunicado emi do ontem, pela Polícia Ju-
diciária explicava que o foragido, “ainda tentou
a fuga no veículo em que seguia, mas a pronta
intervenção da PJ não lhe permi u tais intentos”.

Uma pistola, um computador e vários objec-
tos que podem estar relacionados com outras
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ac vidades ilegais fazem parte do material apreen-
dido pela PJ.

Este indivíduo de cerca de trinta anos de idade,
cuja nacionalidade ainda não foi revelada (sabe-se
apenas que é oriundo de um país da América do
Sul), aquando dos roubos na região de Vila Real à
dois meses atrás, provocou lesões tão marcantes
a uma das vi mas, que mostram bem a violência
com que este crime foi come do, caracterizando
assim a frieza e o calculismo, usadas apenas por
meliantes profissionais.

Após ter sido presente ao primeiro interrogatório
judicial, o de do vai aguardar julgamento em
prisão preven va.

1.4.25 PS de Macedo homenageia mili-
tantes an gos (2008-04-19 23:36)

A Concelhia da Secção deMacedo de Cavaleiros do
Par do Socialista não esquece os seus membros
mais an gos. No passado dia 4 de Abril cerca
de 150 pessoas reuniram-se num restaurante
da cidade para homenagear os militantes mais
an gos do concelho, os candidatos à Câmara
Municipal após o 25 de Abril, bem como cidadãos
que, embora não sendo militantes, de alguma
forma contribuíram para a defesa dos interesses e
ideais do par do no concelho.

O objec vo do convívio foi gerar um clima de
confraternização e culminou com a entrega de
medalhas aos homenageados.

Segundo Rui Vaz, presidente da concelhia, “as
34 medalhas entregues, veram como objec vo
transmi r aos homenageados o reconhecimento
por parte dos mais novos, e em par cular da ac-
tual Comissão Polí ca Concelhia, por tudo quanto
estes camaradas deram em prole do par do e
do concelho. Foi também uma forma de trans-
mi r,que o Par do Socialista é um par do com
memória, não esquecendo por isso todos aqueles
que ao longo dos anos defenderam as suas causas
e os seus princípios”.

Das 34 medalhas entregues, 13 foram para os
militantes com mais de 30 anos de militância, out-

ras tantas para os militantes com mais de 25 anos
de militância, 5 foram entregues aos candidatos
à Câmara Municipal, duas delas a tulo póstumo,
e 3 foram entregues a cidadãos que mereceram
uma Menção Honrosa por parte da organização
do par do em Macedo de Cavaleiros.

O jantar foi ins tuído com carácter anual e servirá
para homenagear os militantes que completem os
seus 25 anos de militância nesse ano, bem como
aqueles que mereçam uma dis nção do par do.

Nessa noite foi também lançado o primeiro
número do Bole m Informa vo in tulado “Um
Novo Rumo”. Rui Vaz disse aoNo cias doNordeste
que o aparecimento deste primeiro número “ foi
uma surpresa para a maioria dos militantes, que
se manifestaram sa sfeitos pelo seu lançamento
e pelo seu conteúdo, e apelam para que este
venha a ser um bom veículo de informação so-
bre o que se vai passando, na gestão domunicípio”.

O Bole m Informa vo tem carácter trimestral,
estando o lançamento do segundo número pre-
visto para a primeira semana de Julho. O bole m
poderá ser consultado em formato PDF no tam-
bém recentemente lançado blog disponível na
Internet em: um-novo-rumo.blogspot.com

1.4.26 Mil postos de trabalho directos
(2008-04-20 22:35)

Cerca de 1000 postos de trabalho directos é o que
se prevê que seja criado com o Parque de Ciência
e Tecnologia de Trás-os-Montes (PC &T).

A estrutura ficará distribuída entre a s cidades
de Vila Real e Bragança.

Emídio Gomes, presidente da PortusPark, um
dos parceiros deste projecto, disse à agência Lusa
que os postos de trabalho qualificado poderão ser
criados ao longo de cinco anos.

"A experiência de outros parques diz-nos que,
por cada emprego directo, poderão ser criados en-
tre quatro a cinco postos de trabalho indirectos",
disse o responsável à Lusa.
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O projecto contará com apoio de fundos co-
munitários e está orçado em cerca de 20 milhões
de euros.

Em Vila Real estão já a ser procurados terrenos
para a montagem da estrutura sica do Parque de
Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes, estando a
ser estudada a possibilidade de aquisição de uma
área com 14 hectares situada junto aeródromo
local. No caso de Bragança a unidade do PC &T
deverá ficar implantada bem no centro do tecido
urbano.

1.4.27 "Têm que ser ponderados to-
dos os valores em presença"
(2008-04-20 22:36)

O ministro do Ambiente, Francisco Nunes Correia,
parece estar preocupado com os úl mos desen-
volvimentos rela vos à construção da barragem
de Foz Tua.

O responsável governamental defende que tem
que ser encontrada uma solução e ponderados
todos os valores em presença.

O ministro falou do caso do Tua na reunião
de lançamento do concurso para as barragens de
Pinhosão e Girabolhos e insiste que as barragens
podem favorecer o desenvolvimento regional.

Se a cota da futura albufeira da barragem do
Tua ascender à al tude de195 metros ficarão de-
baixo de água 50 dos 66 quilómetros da centenária
linha ferroviária, o que degrada em absoluto ao
presidente da câmara municipal de Mirandela,
José Silvano.

Os autarcas que gerem os municípios a ngidos
pela futura albufeira da barragem do tua reuniram-
se na passada semana em Carrazeda de Ansiães
e deliberaram lançar um estudo que antecipe em
previsão todos os cenários de evolução possíveis,
incluindo a construção ou não da barragem de Foz
Tua, bem como a manutenção ou não da Linha do
Tua. Por isso decidiram avançar com um projecto
de planeamento e suscep vel de analisar o mais
eficaz na criação de riqueza e de compe vidade
deste território ribeirinho do rio Tua.

O que os autarcas pretendem é “estar na posse
não só do diagnós co actual da região, que con-
hecem, mas sobretudo dos cenários prospec vos
da estratégia conjunta de promoção e qualificação
que se impõe há muito".

O Objec vo desta decisão é a tenta va de
compreender o que se revela mais vantajoso
para um território que permanece “esquecido e
isolado e que carece de inicia va, de apoios e de
discriminação posi va".

Mas ontem o ministro do Ambiente falou da
barragem como um processo irreversível, onde
apenas é necessário “ver qual a solução equili-
brada para os vários valores em presença”.

1.4.28 Mirandela: José Silvano el-
ogia Ministra da Educação
(2008-04-23 00:22)

A ministra da Educação, Maria de Lurdes Ro-
drigues, entregou em Mirandela, no passado
sábado dia 19, meio milhar de cer ficados do
programa Novas Oportunidades, sendo nove com
equivalência ao 12º ano e os restantes com a
equivalência ao 9º ano.

A ministra da educação referiu à comunicação
social que "não há memória de tão grande mo-
bilização na sociedade portuguesa como com o
programa Novas Oportunidades".

Sabe-se que em todo o país mais de 400 mil
adultos já se inscreveram neste programa de
reconhecimento, validação e cer ficação de com-
petências (RVCC) com equivalência ao 9º ou 12º
ano.

Em Mirandela, Maria de Lurdes Rodrigues de-
safiou os crí cos do programa a "virem junto
desta gente dizer que foi com facili smo que
conseguiram estes diplomas" e sublinhou que o
programa Novas Oportunidades é uma forma de
dar a oportunidade ao país para ressarcir a dívida
para com estes adultos que entraram no mundo
do trabalho tão cedo que não puderam estudar no
devido tempo.
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Em Portugal, existem três milhões e meio de
adultos sem o 9º ou 12º anos, meio milhão dos
quais com menos de 24 anos e segundo a ministra
da Educação, fazem parte de gerações anteriores
à entrada em vigor da escolaridade obrigatória,
em 1986.

A ministra disse também que há três décadas
atrás, apenas sete por cento dos jovens nham
acesso ao ensino secundário e que actualmente
este número é dez vezes maior.

José Sivano, presidente da Câmara de Mirandela,
elogiou a ministra e "mesmo sendo poli camente
incorrecto", discorda das crí cas que lhes têm sido
feitas.

Segundo Silvano, a região transmontana teve
dificuldades ainda maiores pelo seu isolamento e
pela falta de oportunidades e para o edil de Miran-
dela o programa Novas Oportunidades é também
"o programa das igualdades de oportunidades
para aqueles que não as veram na devida altura".

1.4.29 O Centro Hospitalar de Trás-
os-Montes é pioneiro no trata-
mento de tumores do gado
(2008-04-24 02:22)

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro é pioneiro em novo tratamento de tumores
do gado.

O médico hematologista no CHTAD, José Presa,
avançou à comunicação social que a grande
vantagem neste novo tratamento é a ausência
dos efeitos secundários que estão patentes na
quimioterapia.

Este novo tratamento des na-se sobretudo a
quem está na fase de cirrose hepá ca, ou seja o
estado mais avançado do tumor e funciona como
quimioterapia, mas por via oral.

Apesar deste tratamento ser bastante oneroso,
segundo o especialista os resultados são posi vos.

Segundo as esta s cas, a Zona Norte é uma

das regiões mais afectadas pelo alcoolismo, daí a
existência de inúmeros casos de cirrose na região
transmontana.

1.4.30 Município de Bragança lança
projecto de compostagem
(2008-04-24 02:24)

Ontem, dia 22 de Abril, o Município de Bragança
apresentou o projecto-piloto de compostagem
domés ca.

Este projecto, cuja área piloto de execução
vai ser o Bairro de Vale Churido (uma zona de
moradias), em que o lixo domés co de cerca de
meia centena de famílias vai ser reaproveitado
para fer lizar jardins e quintais.

Os cinquenta contentores que já foram entregues,
para ser depositado o lixo do quo diano familiar,
têm capacidade para trezentos litros e não deita
quaisquer odores e este processo só é necessário
mexer e arejar de vez em quando.

Rui Caseiro, vice-presidente da autarquia e tam-
bém responsável pela área do Ambiente, entregou
os primeiros compostores e espera que depois de
avaliados os resultados desta experiência que vai
durar até ao fim do ano em curso, possa alargar
esta inicia va a outras zonas da cidade.

Só o concelho de Bragança produz aproximada-
mente dezasseis mil toneladas de lixo por ano,
que segundo o responsável pelo Ambiente a
maior parte poderia ser reciclado ou subme do à
compostagem.

No intuito de es mular e familiarizar os cidadãos a
aderirem a estas prá cas, oMunicípio de Bragança
distribuiu um guia com os métodos e procedimen-
tos, uma vez que quanto maior adesão for, menos
lixo será depositado no aterro sanitário da Terra
Quente comum a treze municípios do Nordeste
Transmontano.

Este projecto-piloto vai ser supervisionado pelo
Ins tuto Politécnico de Bragança e a Empresa
Intermunicipal Resíduos do Nordeste.
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1.4.31 Rede de tráfico humano desman-
telada (2008-04-25 01:26)

A rede que aliciava pessoas em Trás-os-Montes
para trabalho precário em Espanha foi desman-
telada pela Policia Judiciária em parceria com a
polícia Espanhola.

Foram efectuadas diversas buscas no distrito
de Bragança, cujo resultado foi a detenção de
dezanove pessoas, cinco em Portugal e catorze em
Espanha.

As pessoas de das em Portugal já foram pre-
sentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto,
sendo que dois deles ficaram em prisão preven va
uma vez que tudo indica que são os chefes desta
rede.

Apesar de só terem sido apanhadas dezanove
pessoas, esta rede de tráfico de trabalhadores
que aliciava pessoas do nordeste transmontano
com poucos recursos económicos para trabalho
precário em Espanha, ainda andam doze pessoas
a monte, dado que existem trinta e um suspeitos
incluídos nesta rede.

Sabe-se que algumas das pessoas que caíram
nesta armadilha e foram escravizados no país viz-
inho, algumas delas nham problemas de álcool
e/ou consumo de estupefacientes.

1.4.32 UTAD inves ga para aumentar
o valor nutri vo dos cereais
(2008-04-27 23:04)

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
há já três anos que está a inves gar alterna vas
para aumentar o valor nutri vo de subprodutos
provenientes da indústria de cereais e afins.

Miguel Rodrigues, coordenador do Departa-
mento de Zootecnia da UTAD em declarações à
comunicação social, explicou que embora o inter-
esse por este assunto remonte aos anos oitenta,
agora é que é o ming certo para esta inves gação
devido à situação socio-económica do país.

Os inves gadores da UTAD deste projecto es-
tão convictos de que aumentando o valor nutri vo
de subprodutos, poderá ser a solução para que os
agricultores não comprem rações de animais com
grandes percentagens de cereais que por conse-
quência poderá interferir no preço dos cereais ou
seja dentro de algum tempo serem mais baratos.

1.4.33 Estudante brasileira estuda
pros tuição em Bragança
(2008-04-27 23:05)

Quem é que não se lembra do polémico caso
das mães de Bragança, em que as mulheres que
subscreveram esta causa serviram de mote e
fizeram as delícias de humoristas de programas
de televisão, onde as “mães de Bragança” foram
retratadas comomatronas, desdentadas e de buço
farto?

Volvidos cinco anos sobre este polémico caso,
uma estudante oriunda do Brasil da Universidade
Federal de Viçosa/Minas Gerais, esteve quatro
meses no Ins tuto Politécnico de Bragança a de-
senvolver um estudo denominado “Pros tuição:
Fenómeno Mundial – Ênfase no Oportunismo
das Fragilidades Económicas e Sociais: Caso das
"Meninas de Bragança" – Portugal”.

A estudante Brasileira, contou que quando
começou a fazer este estudo no IPB, se sen u dis-
criminada, ou seja, foi sujeita a agressões verbais e
olhavam-na como se fosse pros tuta só pelo facto
de ser brasileira.

Apesar destas vicissitudes, a estudante univer-
sitária não desis u e o caso das brasileiras que
remonta a 2003 em que estas foram perseguidas
pelas denominadas Mães de Bragança deram o
mote à sua pesquisa.

Depois de muita perseverança e insistência,
uma vez que apesar de já terem passado cinco
anos este assunto con nuar a ser tabu, a estu-
dante conseguiu que um dos homens da noite de
Bragança testemunhasse e lhe contasse como era
feita a angariação das pros tutas.

Segundo a testemunha, a maioria das pros -
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tutas era de Minas Gerais, Goiás e Goiania e
quando vinham para Portugal era com o propósito
de ganharem dinheiro e sabiam de antemão que
vinham trabalhar como pros tutas, havendo obvi-
amente excepções.

A estudante universitária brasileira neste seu
estudo concluiu que em Bragança "era di cil haver
alterne sem haver pros tuição", e que o tráfico de
mulheres e o de droga estavam interligados.

Este estudo vai ser publicado durante este ano e
a estudante garan u ao Expresso,"vou regressar a
Portugal em breve para aprofundar a pesquisa".

1.4.34 UTAD lança mestrado único na
Europa (2008-04-27 23:07)

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
está a desenvolver um mestrado de enologia que
congrega alunos de países como a E ópia, Brasil,
da Rússia, ou China, entre outros.

Estemestrado tem como objec vo formar quadros
e dirigentes inovadores, com competência para
intervir na valorização do produto a nível técnico,
estratégico e comercio e também dar resposta às
novas necessidades para as empresas e organiza-
ções vi vinícolas criadas pela evolução constante
e a globalização do mercado do vinho.

O decente da UTAD, Nuno Magalhães, explicou
à Agencia Lusa que há já sete anos que a univer-
sidade transmontana colabora neste mestrado,
que engloba pra camente todo o mundo e que
é a única universidade portuguesa que integra o
grupo de 11 ins tuições de ensino superior que
colaboram no mestrado.

Neste mestrado, os alunos, vão ter aulas so-
bre vi cultura e ambiente, e as aulas vão ser
administradas em francês ou em inglês.

Nesta Universidade transmontana são ministrados
vários cursos relacionados com a área vi vinícola,
como, por exemplo, as licenciaturas em Enologia
e Engenharia Agronómica e também uma pós-
graduação em Agrometeorologia.

As aulas do mestrado “Internacional Master
of Science Vintage”, o único na Europa no sector
vi vinícola já veram início no passado dia 21 de
Abril, na UTAD.

1.4.35 GNR vai entrar no combate aos
fogos florestais (2008-04-27 23:09)

O Ministro da Administração Interna, Rui pereira,
anunciou em Mirandela que o combate aos fogos
florestais no distrito de Bragança vai ser este ano
reforçado com o Grupo de Intervenção de Pro-
tecção e Socorro (GIPS) da GNR, que desta forma
vão libertar os bombeiros para outras operações
que sejam necessárias.

A exemplo do ano transacto, este sistema vai
ser também reforçado com dois helicópteros, na
chamada fase "Charlie", entre o mês de Julho e o
mês de Setembro, sendo que os helicópteros vão
estar um na serra de Bornes e outro na serra de
Nogueira.

Durante todo o verão, o distrito de Bragança
vai contar com cerca de trezentos indivíduos no
terreno, uma vez que este distrito tem a maior
parte do território classificado como área prote-
gida e uma enorme mancha florestal.

O nordeste transmontano vai contar também
com o apoio de várias en dades, nomeadamente
os sapadores florestais, equipas do Ins tuto de
Conservação da Natureza, de associações de
produtores florestais, tal como acontece a nível
nacional.

O Ministro da Administração Interna afirmou
que este ano a fase mais crí ca dos incêndios
florestais é alargada até 15 de Outubro e também
que este ano o país está preparado para "o maior
disposi vo de sempre de combate com 56 meios
aéreos, 2.300 viaturas e 9.600 homens" explicou
Rui Pereira.
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1.4.36 Nova esquadra para a PSP deMi-
randela (2008-04-30 00:33)

Num périplo pelo nordeste transmontano, o
ministro da Administração Interna, Rui Pereira,
assinou ontem em Mirandela, um protocolo
para a subs tuição da deteriorada esquadra da
PSP de Mirandela. O ministro também deixou a
promessas da manutenção de todas as forças de
segurança no Distrito de Bragança.

A autarquia de Mirandela ofereceu o terreno
junto à Reginorde e o Governo disponibilizou
1,5 milhões de euros para a construção da nova
esquadra da polícia na cidade transmontana que é
a princesa do Tua.

O edil de Mirandela mostrou-se muito sa s-
feito com a nova obra, principalmente com o fim
da ameaça que pairava no ar sobre a re rada da
PSP de Mirandela, quando foi feito o anúncio da
reforma das forças de segurança.

De salientar que a PSP é responsável no Dis-
trito de Bragança, com doze concelhos, somente
pelas duas maiores cidades, Bragança e Mirandela,
sendo que o restante território é patrulhado pela
GNR, com postos espalhados também em peque-
nas localidades.

Nesta visita o ministro da Administração In-
terna garan u que "não serão encerrados nem
postos, nem esquadras" e que a polí ca do Gov-
erno é "construir e melhorar as condições", e
ressalvou que "o direito à segurança é um direito
fundamental, a primeira das liberdades, porque
sem segurança não é possível exercer os outros
direitos".

O Ministério da Administração Interna, está a
realizar um inquérito nacional, com o intuito de
saber quais são as preocupações dos portugueses
no que concerne à segurança e à criminalidade,
está a ser criado também um observatório da
delinquência juvenil e as forças de segurança
estão a ser reforçadas com mais meios humanos e
materiais.

O ministro lembrou que até ao final da legislatura
serão admi dos 4500 elementos na GNR e na PSP,

que terão, ainda durante este ano, mais sete novas
carreiras de ro e que num prazo de cinco anos, as
forças de segurança receberão 42mil novas armas.

A formação também não foi esquecida, uma
vez que vai ser acompanhada pelo reforço do
treino em incidentes tác co policiais.

1.4.37 “Carjacking”: além do carro,
gatunos levam botas e camisa
(2008-04-30 00:35)

O roubo de carros na estrada com ameaça de
armas de fogo, o “carjacking”, nasceu nos Estados
Unidos, e, há cerca de dez anos, que em Portugal
se iniciou este po de crime. Segundo a Policia
Judiciária, só no ano de 2004 em Portugal foram
registados na Grande Lisboa 178 assaltos deste
género.

Agora, parece que nem o interior está a salvo
deste po de crime, dado que na madrugada de
sábado para domingo, um casal de namorados foi
ví ma de “carjacking” em Vila Real.

Segundo a SIC, o assalto à mão armada deu-
se por volta das duas da manhã junto ao cemitério
de Sta. Iria, numa zona sem iluminação e isolada,
e os assaltantes além do Smart, levaram também
as botas e a camisa do rapaz.

A Policia de Segurança Publica de Vila Real
confirmou que este assalto foi o primeiro caso de
carjacking que aconteceu em Vila Real e salientou
que está a inves gar este caso.

A PSP de Vila Real também confirmou que este
assalto aconteceu numa altura em que está a
decorrer a semana académica de Vila Real, em
que o número de ocorrências na polícia é uma
constante e aumenta significa vamente.

1.4.38 Vi cultores de Vila Real
manifestam-se no dia 1º de
Maio (2008-04-30 00:36)

O dia 1 de Maio está agendado como uma jornada
de luta para os vi cultores de Vila Real.
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Logo pela manhã está marcado um convívio
ao qual se seguirá uma manifestação pelas princi-
pais artérias da cidade do Corgo.

Os agricultores vão-se manifestar contra as in-
jus ças de que dizem estar a ser alvo; contra o
poder "discricionário" do Ins tuto dos Vinhos do
Douro e Porto (IVDP), e a favor da Casa do Douro,
ins tuição que está a atravessar a pior crise desde
a sua criação.

A concentração está agendada para as 12:00
da próxima quinta-feira no parque das merendas
de Codessais, em Vila Real.

Os vi cultores do concelho de Vila Real vão
manifestar-se contra aquilo que classificam como
uma polí ca que autoritarismo do Ins tuto dos
Vinhos do Douro e Porto (IVDP) e apresentar pub-
licamente alguns protestos e algumas questões
sobre a polémica que está a envolver a polí ca de
atribuição de bene cio, que assenta na questão
do cadastro.

Em recentes declarações à agência Lusa, Manuel
António Santos, presidente da Casa do Douro, acu-
sou o IVDP de estar a "delapidar" a Casa do Douro.
"Querem impedir-nos a toda a força de exercer
as nossas obrigações legais de actualização do
cadastro", disse aquele responsável do organismo
duriense.

1.5 Maio

1.5.1 Brigada de Intervenção de
Vila Real vai para o Libano
(2008-05-01 23:23)

No fim do mês de Maio a Unidade de Engenharia
4, da Brigada de Intervenção de Vila Real, vai
render os 141 militares pertencentes à Unidade
de Engenharia 3 de Espinho que estão no Sul do
Líbano.

"Shama 081" é assim que se chama o úl mo
exercício militar que está a ser efectuado antes
da par da da Unidade de Engenharia 4 de Vila

Real para o Líbano onde cumprirá missão sob
responsabilidade da UNIFIL.

O Estado-Maior General das Forças Armadas,
explicou à comunicação social que neste exercício
os militares pra cam o planeamento, o controlo
e a conduta de operações tác cas, associadas às
Operações de Apoio à Paz, dentro das missões e
funções suscep veis de serem desempenhadas
pela Unidade de Engenharia 4 e este exercício, está
a ser observado em Vila Real pelo Comandante
Operacional, Tenente-General Artur Neves Pina
Monteiro.

A Unidade de Engenharia 4 no Líbano vai ser
comandada pelo Tenente-Coronel de Engenharia
Jorge Manuel Noronha da Silveira Alves Caetano
e contará com um efec vo de quase cento e
cinquenta militares.

O Presidente da República, Cavaco Silva, aquando
da sua visita ao destacamento nacional no Sul do
Líbano em Fevereiro deste ano, disse à comuni-
cação social que desde o fim de 2006, Portugal
ajudava o Líbano com uma unidade de engen-
haria militar, e exaltou os militares portugueses,
dizendo-lhes que estavam a contribuir para a paz
e a engrandecer Portugal.

1.5.2 Nova lei sobre os serviços públi-
cos essenciais (2008-05-01 23:24)

Vai entrar em vigor a 26 de Maio a Lei 12/2008
que proíbe a cobrança aos utentes de qualquer
valor pela amor zação ou inspecção periódica dos
contadores, ou de qualquer outra taxa de efeito
equivalente.

Os consumidores vão deixar de pagar os alugueres
de contadores de água, de luz e do gás a par r do
dia 26 do mês de Maio. E, simultaneamente, entra
também em vigor a proibição de cobrança bimes-
tral ou trimestral destes serviços, segundo um
diploma que foi publicado no Diário da República.

A par r dessa data, todas as facturas dos serviços
públicos acima mencionados, são obrigatori-
amente enviadas mês a mês ao consumidor,
evitando desta forma o acumular de dois ou três
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meses de facturação.

Além do gás natural, serviços postais, gestão
do lixo domés co e recolha e tratamento dos
esgotos, a nova legislação passa a considerar o
telefone fixo também como um serviço essencial
e inclui igualmente nesta figura as comunicações
móveis e via Internet.

No que concerne o prazo para a suspensão
do fornecimento destes serviços, por falta de
pagamento, passou de 8 para 10 dias com a nova
Lei.

Os prestadores privados também são abrangi-
dos nesta Lei, ou seja, são classificados como
serviço público, independentemente da natureza
jurídica da en dade que o presta.

1.5.3 Jorge Nunes é mandatário
distrital de Ferreira Leite
(2008-05-07 00:00)

O presidente da Câmara Municipal de Bragança
foi designado o mandatário distrital de Manuela
Ferreira Leite no distrito de Bragança e o escolhido
no distrito de Vila Real foi o presidente da câmara
de Bo cas.

Os dois presidentes, tal como na candidatura
de Luís Filipe Menezes, voltam-se a unir para que
Manuela Ferreira Leite saia vitoriosa na corrida da
liderança do PSD.

O presidente do concelho de Bragança, revelou
à comunicação social que aceitou este convite
porque está convicto de que a an ga ministra das
Finanças é a melhor candidata para liderar o PSD.

O edil de Bragança, espera um diálogo aberto
sobre o futuro do PSD na campanha que se aprox-
ima e admi u que o actual presidente da distrital
do PSD, Adão Silva, possa apoiar outro candidato.

1.5.4 Alarmismo sanado (2008-05-07 00:26)

O alarmismo que surgiu na população de Mi-
randela aquando do teste de despistagem da

tuberculose efectuado a 15 adultos, num infan-
tário desta cidade, cujo teste se desconfia que
tenha dado posi vo a muitos dos rastreados
parece que está sanado, embora a população de
Mirandela con nue preocupada e expectante.

As autoridades de saúde, apesar de efec va-
mente terem sido diagnos cados dois casos de
tuberculose no concelho de Mirandela, sendo
um dos casos uma funcionária do infantário onde
foram efectuados os rastreios, garantem total
controlo da situação.

O presidente do Agrupamento de Escolas, em
comunicado à imprensa afirmou ter informações
do delegado de saúde de que a situação está con-
trolada e que não é preciso encerrar o infantário,
onde trabalham quinze adultos, e acolhe sessenta
e quatro crianças.

No mesmo comunicado, o delegado de saúde
de Mirandela não se pronunciou em relação à
existência de casos posi vos no rastreio, embora
tenha confirmado a solicitação de outros exames
complementares de diagnós co.

1.5.5 Retomada carreira aérea en-
tre Bragança/Vila Real/Lisboa
(2008-05-07 00:27)

O gabinete do Secretario de Estado adjunto das
Obras Públicas e Comunicações, emi u ontem
um comunicado que revelava que sexta-feira dia
2 de Maio, a carreira aérea entre Bragança/Vila
Real/Lisboa vai ser retomada pela Aeronorte por
um período de nove meses, com a inovação de
poderem ser feitas ligações ao fim-de-semana, em
caso de excesso de procura.

O voo inaugural da Aeronorte sai do aeródromo
de Bragança às 07:30 de hoje, chega a Vila Real
vinte e cinco minutos depois e a Lisboa às 09:10.

A par r de agora, os horários vão permi r ao
passageiro a sua deslocação entre Bragança e
Lisboa e Vila Real e Lisboa, com a possibilidade de
efectuar uma viagem de ida e volta no mesmo dia,
prevendo-se que o regresso seja entre cinco a sete
horas depois da chegada da primeira viagem.
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As aeronaves u lizadas são bimotor turbo hélice
e a Aeronorte vai oferecer uma série de tarifas
especiais que vão de encontro à procura e depen-
dentes de condições especiais, como por exemplo
em excursões, alguns eventos, em qualquer dos
voos.

Apesar dos aparelhos terem capacidade para
19 lugares, devido às limitações do aeródromo de
Vila Real ficam reduzidos a 14 lugares.

A Aeronorte como contrapar da da prestação
de serviços aéreos de acordo com as obrigações
de serviço público impostas pelo Governo, vai
ter direito a um subsídio que poderá ir até ao
valor máximo de 1.191,789 euros, sem IVA, para o
período da concessão.

Este valor será efectuado pela Direcção-Geral
do Tesouro e Finanças e pode variar de acordo
com a taxa de ocupação, ou seja, quanto mais pas-
sageiros a Aeronorte transportar menos recebe do
Governo.

A Aeronorte vai ter também a par r de agora
um sistema de reservas informa zado.

1.5.6 Portugal é pouco democrá co
(2008-05-09 00:53)

Uma organização não governamental britânica, a
Demos, divulgou recentemente um estudo efectu-
ado em vários países democrá cos, cuja finalidade
foi a de se constatar se as ideias democrá cas são
colocadas em prá ca.

Esta espécie de “qualidade” democrá ca foi
efectuada em vinte e cinco países da União Eu-
ropeia designado "Everyday democracy index",
e foi a avaliação mais complexa efectuada até
hoje em avaliações deste género, sendo avaliado,
por exemplo, o empenho popular na solução
democrá ca dos seus problemas e a qualidade da
democracia dentro das relações familiares.

No úl mo Democracy Índex mundial divulgado
pela revista britânica The Economist, e rela vo a
2007, Portugal aparecia classificado em 19.º lugar,

em todo o mundo, e em 12.º lugar entre os vinte
e sete países da União Europeia.

No estudo divulgado agora, Portugal está em
21.º lugar, ficando apenas à frente da Lituânia, da
Polónia, da Roménia e da Bulgária.

Segundo o gráfico publicado neste estudo, do
ponto de vista da democracia formal, Portugal fica
em 14.º lugar, acima de países como a Espanha ou
a Grécia ou a Itália, mas o que faz descer a democ-
racia portuguesa os critérios, nomeadamente a
par cipação, ou seja neste ponto Portugal desce
para 19.º lugar, podendo-se concluir que as ins -
tuições polí cas formais estão pouco cercadas de
associações cívicas que as escru nem.

Somando todos os critérios e avaliações, Por-
tugal ficou em 21.º lugar entre os 25 países
analisados, e a Demos concluiu o que já se adiv-
inhava: não existem dúvidas de que há um claro
padrão geográfico na qualidade das democracias,
sendo os países nórdicos os melhores.

Consoante se vai descendo no mapa europeu,
as democracias vão-se tornando mais débeis, e os
países protestantes são mais abertos que os católi-
cos. Neste estudo, também se verificou que existe
uma relação directa entre a qualidade formal da
democracia e a qualidade da democracia no dia
a dia, ou seja, a democracia que se exerce numa
assembleia de voto é proporcional à que se põe
em prá ca na reunião familiar onde se decidem
por exemplo as férias do Verão.

Verificou-se que a qualidade da democracia
portuguesa ainda está longe de se comparar às
melhores democracias europeias, e neste estudo
Portugal, encontra-se muito abaixo da média,
situando-se ao nível de países como a Lituânia e a
Letónia, e apenas acima da Polónia e da Bulgária.

1.5.7 Soutelo (Mogadouro) acol-
heu o Raid TT Douro Superior
(2008-05-09 00:55)

O “9º Raid TT Douro Superior em Visita”, de 2008,
que decorreu de 1 a 3 de Maio, nos concelhos da
Douro Superior (Vila Nova de Foz Côa, Torre de
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Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta eMogadouro),
passou uma vez mais em Soutelo marcando a rota
do linho.

A Associação de Desenvolvimento e a Associação
de Municípios do Douro Superior, organizaram
este raid, que este ano além do território do Douro
Superior, decorreu também na zona transfronteir-
iça com a província de Salamanca, sempre com
locais e pistas totalmente diferentes das edições
anteriores. Poder realizar um exercício de naveg-
ação com Roadbook e de ocasionalmente testar o
jipe, além de desfrutar das paisagens, das montan-
has, dos vales profundos e das aldeias vinhateiras
e das Arribas do Douro foram os atrac vos para
esta prova.

O percurso iniciou-se no conselho de Vila Nova de
Foz Côa tendo como palco o rio Douro, com pas-
seio de barco. No dia seguinte o percurso foi pelo
Vale da Vilariça, dando a volta ao Monte Meão,
sempre de perto com o rio Douro e terminou em
Vila Nova de Foz Côa subindo depois até Freixo, o
que permi u admirar as vistas do S. Gabriel sobre
as Quintas do Douro, Parque Natural do Douro
Internacional, o Penedo Durão.

O sábado ficou marcado pelo percurso entre
os vales do rio Douro e Sabor, pela plataforma
topográfica da Meseta, até Mogadouro seguindo a
Rota dos Templários, pelo Castelo de Penas Roias
e pela igreja do Azinhoso (que já pertenceram
à Ordem), pela aldeia de Soutelo (para lanche,
conhecer os trabalhos e o processo de fabrico de
peças de linho, o tear, e uma exposição sobre o
ciclo do linho). O regresso foi feito pelas Arribas
do Douro Internacional e culminou em Freixo de
Espada à Cinta.

1.5.8 António Pavão, Telmo Moreno
e Jorge Nunes Mandatários
(2008-05-12 00:30)

Os três principais candidatos à liderança do PSD já
escolheram os seus mandatários distritais para as
eleições do próximo dia 30 de Maio.

Telmo Moreno, an go líder da distrital do PSD
é mandatário de Passos Coelho, Jorge Nunes,

Presidente da Câmara de Bragança é o mandatário
de Manuela Ferreira Leite e António Pavão o
Presidente da Assembleia Municipal de Mirandela
é o mandatário de Santana Lopes.

Esperava-se que Adão Silva, actual deputado
eleito pelo círculo de Bragança e muito próximo de
Santana Lopes pudesse ser o seu mandatário no
distrito mas o escolhido foi Pavão o que cons tui
uma surpresa entre alguns militantes.

José Silvano, a quando da no cia de Jorge Nunes
como mandatário de Ferreira Leite manifestou o
seu apoio à “dama-de-ferro”.

Dos autarcas do PSD no distrito apenas são
conhecidos os apoios de Silvano e Nunes a Ferreira
Leite.

Até ao fecho deste ar go tentamos ouvir Adão
Silva o Presidente da Distrital do PSD e deputado
na Assembleia da Republica, mas tal não possível.

Confira aqui as escolhas de cada Candidato
para mandatário distrital em todo o país.

Santana Lopes

Mandatário nacional: Arlindo Carvalho

Lisboa - por fechar;
Lisboa Oeste - Paulo Bento;
Aveiro - Jorge Tadeu Morgado;
Beja - Amílcar Mourão;
Braga - Fernando Costa;
Bragança - António José Pavão;
Castelo Branco - Manuel Frexes;
Coimbra - Nascimento Costa;
Évora - Florival Pinto;
Faro - Elidérico Viegas;
Guarda - por fechar;
Leiria - Carlos Poço;
Portalegre - Roberto Grilo;
Porto - Arménio Pereira;
Santarém - Rui Rufino;
Setúbal - Aureliano Moreira Guedes;
Viana do Castelo - Carlos Morais;
Vila Real - Walter Teixeira
Viseu – Não apurado ainda
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Manuela Ferreira Leite

Mandatário nacional: Paulo Mota Pinto

Lisboa - Manuela Ferreira Leite;
Lisboa Oeste - Lélio Lourenço;
Aveiro - Castro Almeida;
Beja - João Paulo Ramoa;
Braga - António Marques;
Bragança - Jorge Nunes;
Castelo Branco - Carlos Pinto;
Coimbra - Calvão da Silva;
Évora - António Dieb;
Faro - Isabel Soares;
Guarda - Álvaro Amaro;
Leiria - Fernando Marques;
Portalegre - António Borges;
Porto - Rui Rio;
Santarém - António Campos;
Setúbal - Mercês Borges;
Viana do Castelo - Francisco Araújo;
Vila Real - Fernando Campos;
Viseu - Joaquim Coimbra

Pedro Passos Coelho

Mandatário nacional: Fernando Ruas

Lisboa - Isabel Meireles;
Área Oeste - Vasco Miguel;
Aveiro - Nogueira Leite;
Beja - Mário Simões;
Braga - Emídio Guerreiro;
Bragança - Telmo Moreno;
Castelo Branco - Fernando Jorge;
Coimbra - José Pedro Figueiredo;
Évora - Maria do Céu Ramos;
Faro - Gilberto Viegas;
Guarda - Paulo Amaral;
Leiria - Teófilo Santos;
Portalegre - Cristovão Crespo;
Porto - Agos nho Branquinho;
Santarém - Isaura Morais;
Setúbal - Miguel Frasquilho;
Viana do Castelo - César Brito;
Vila Real - Manuel Mar ns;
Viseu - Francisco Lopes

Rui Tulik (Mirandela)

1.5.9 Torre D. Chama Dinamiza Agricul-
tura (2008-05-12 00:32)

A Junta de Freguesia de Torre D. Chama estab-
eleceu um protocolo com a Câmara Municipal de
Mirandela que pretende desenvolver um projecto
para dinamizar o potencial agrícola que a freguesia
da Torre pode ter.

O projecto passa pela criação de empresa mu-
nicipal que terá como função a recolha, transfor-
mação e comercialização dos produtos agrícolas
que esta região do concelho de Mirandela produz
dando assim uma maior dinâmica entre os produ-
tores/comerciantes/consumidores.

A criação desta empresa municipal poderá criar
postos de trabalho e ser assim um projecto para
dinamizar o emprego e a agricultura. Os produtos
regionais tais como Azeite, azeitona, mel, fumeiro
entre outros produtos poderão ser comercializa-
dos em toda a região ou em todo o país.

Este projecto terá um inves mento de cerca
de 2 milhões de euros e para que possa ser
viável terá de se candidatar a apoios comunitários
europeus estando já um pedido de viabilidade
económica do projecto, para que depois possa
ser apresentada uma candidatura para o financia-
mento Ministério da Agricultura.

Prevê-se que este projecto arranque já para o
próximo ano.

Rui Tulik (Mirandela)

1.5.10 Ministra da Saúde não aceita
critérios de Correia de Campos
(2008-05-12 00:34)

A Ministra da Saúde, Ana Jorge não concorda
com alguns dos critérios que Correia de Campos,
an go ministro da saúde, aplicou para encerrar a
maternidade de Mirandela.
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Ana Jorge no debate sobre as novas regras
dos serviços de saúde face aos privados, deixou
bem claro que não lhe parece bem que para encer-
rar maternidades seja aplicado o principio dos
1500 partos necessários para manter ou não uma
maternidade, sem que para isso seja necessário
uma avaliação local.

José Silvano, Presidente da Câmara de Miran-
dela, em declarações à Rádio Renascença afirmou
que perante estas palavras da actual ministra
da saúde só existe uma única medida a aplicar
“reabrir a maternidade de Mirandela”.

A ministra da saúde deixou ainda a certeza de
que para encerrar as maternidade públicas um
dos critérios foi o numero de parto, 1500, e que
para o privado será exactamente o mesmo, o que
deixa em risco a maternidade do Hospital da Terra
Quente que foi apresentado como “alterna va”
ao encerramento deste serviço no hospital de
Mirandela.

Rui Tulik (Mirandela)

1.5.11 Exército apoia municípios
(2008-05-12 00:39)

Durante o ano de 2007, o Exército apoiou mais
de duas centenas de Municípios, na construção
de estradas e aeródromos, combate a fogos flo-
restais e cheias e auxiliou directamente outras 650
en dades civis nos úl mos 30 anos, segundo es-
ta s cas divulgadas pelo Estado-Maior do Exército
no dia 9 de deste mês.

No que concerne às suas missões de serviço
público, a Engenharia Militar abriu mais de 43
mil quilómetros de estradas e caminhos, con-
struiu aeródromos no Pico, Corvo e Mogadouro, e
colaborou com corporações de bombeiros e pro-
tecção civil, sendo que a maior parte das tarefas
de apoio às necessidades básicas das populações
do interior foram desempenhadas pela Escola
Prá ca de Engenharia (Tancos), pelo Regimento
de Engenharia de Lisboa e Regimento de Espinho,

em todo o país.

O Exército e a Protecção Civil colaboraram também
no apoio ao combate aos incêndios florestais e
em situações de cheias e calamidades provocadas
pelas chuvas, através do accionamento de planos
de operações previamente elaborados que per-
mitem responder prontamente às solicitações (o
Plano LIRA. O Pano VULCANO e o Plano ALUVIÃO).
Estes três planos são ac vados por fases, con-
soante a gravidade da situação.

Ainda na área da protecção civil, mormente
no combate aos incêndios florestais, a engen-
haria militar colaborou com as corporações de
bombeiros e disponibilizou em 2007 cerca de 700
militares, 65 viaturas e esteve envolvida em 24 op-
erações de rescaldo e vigilância e de reabilitação
de infra-estruturas.

O Pano VULCANO tem a ver com o apoio do
Exército na prevenção, vigilância, detecção e
combate em primeira intervenção aos incêndios
florestais.

O Plano LIRA prevê o apoio do Exército através de
acções tendentes a prevenir e detectar a ocorrên-
cia de incêndios florestais no Território Nacional e
a minimizar os efeitos dos mesmos.

O Plano ALUVIÃO (apoio do Exército em caso
de eventuais situações de cheias), o Exército
apoiou acções de busca e salvamento de pessoas e
bens, disponibilizou meios de transporte, de trans-
posição e esgotamento de águas e instalações
para alojamento, assim como a distribuição de al-
imentação, géneros alimen cios e abastecimento
de água, dando especial ênfase nos domínios
da higiene e saúde e na reabilitação de infra-
estruturas danificadas pelas cheias.

Hoje, o Exército tem um ac vo de mais de duas
centenas demilitares, 40 viaturas, quatro tractores
de rastos, dois botes po Zebro, e diverso material
de apoio permanente à prevenção, e além disso
assegura a representação das Forças Armadas em
17 dos 18 Centros de Coordenação Operacional
Distrital, sendo deste modo os responsáveis pela
ligação entre as forças militares presentes no
terreno e os vários agentes de protecção civil.
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A par cipação do Exército nas acções de pre-
venção foi organizada de modo a contribuir
simultaneamente para o treino operacional das
unidades da Força Operacional Permanente do
Exército (FOPE).

As equipas do Exército estão normalmente lo-
calizadas em Arganil, Buçaco, Minas da Borralha,
Alto do Fontão, Mira, Oliveira de Frades, Crasto,
Labruja, Vila Real, Bragança, Mondim de Basto,
Macedo de Cavaleiros, Ponte da Barca, Vieira do
Minho, Serra da Freita, Castelo Branco, Serra de
São Mamede, Mata Nacional do Urso, Sines e
Tavira, para procederem à vigilância móvel e ao
combate na primeira intervenção.

No comunicado, Estado-Maior do diz que a
par cipação dos militares na prevenção de fogos
florestais tem do o reconhecimento público
das autoridades locais e das corporações de
bombeiros.

1.5.12 Nova regulamentação para taxas
moderadoras (2008-05-12 00:41)

De acordo com um decreto-lei publicado em
Diário da República no dia 5 deste mês, a par r da
próxima semana, todas as pessoas de idade igual
ou superior a 65 anos vão passar a pagar somente
metade das taxas moderadoras das consultas e
internamentos.

Esta medida, que foi aprovada em Conselho de
Ministros em Março deste ano, deverá abranger
cerca de 350 mil idosos.

Até agora cada utente pagava uma consulta
num hospital central 4,40 euros, num hospital
distrital 2,90 euros e num centro de saúde 2,15
euros; a par r da próxima semana vai passar a
pagar apenas metade destes valores.

Em episódios de urgência, num hospital cen-
tral a taxa moderadora é de 8,93 euros, numa
unidade distrital 7,91 euros e num centro de
saúde 3,47 euros.

No que concerne ao internamento, nos primeiros

10 dias estes utentes vão pagar 2,05 euros por dia
e as taxas para a cirurgia de ambulatório são de
10,21 euros.

Segundo dados do Ministério da Saúde os por-
tugueses gastaram 71,14 milhões de euros em
taxas moderadoras no ano de 2007, em que 2,42
milhões de euros foram cobrados como taxas de
internamento.

O valor das taxas moderadoras é actualizado
anualmente através de portaria governamental e
este ano o aumento foi de 2,1 por cento.

Grávidas, crianças até aos 12 anos, pensionistas
com pensões não superiores ao salário mínimo
nacional, desempregados, bombeiros e dadores
de sangue, são algumas das excepções que podem
isentar o pagamento de taxas moderadoras.

1.5.13 Património natural da
região está a ser exportado
(2008-05-12 00:43)

Oliveiras centenárias de Trás-os-Montes estão
a ser exportadas para serem transplantadas em
jardins privados da Europa, nomeadamente, Es-
panha, França e Suiça.

O preço de cada oliveira varia entre os 250 e
os 1000 euros, consoante a an guidade.

Luís Ba sta, comerciante em Valpaços, desco-
briu este mercado há rela vamente pouco tempo.
O comerciante negoceia as oliveiras com os
agricultores, arranca-as, prepara-as no seu viveiro
e de seguida entrega-as e coloca-as nos locais de
des no.

A oliveira de Trás-os-Montes é a mais procu-
rada no mercado internacional e na região do
nordeste transmontano estas árvores abundam.

Esta venda desenfreada de oliveiras centenárias
está a preocupar a Associação de Olivicultores de
Trás-os-Montes, que advoga uma maior protecção
para este po de espécies centenárias.

Entretanto o negócio con nua, e só nos primeiros
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três meses do ano em curso Luís Bap sta já expor-
tou mais de uma centena de oliveiras centenárias.

O comerciante de Valpaços, confirmou à SIC
que tem uma oliveira milenar no seu viveiro à
espera de uma boa oferta de compra.

1.5.14 Orquídeas Silvestres na Casa
Falcão (Macedo de Cavaleiros)
(2008-05-12 13:41)

Está patente na casa Falcão até ao dia 14 de Maio
uma exposição de fotografias dedicadas às 65
espécies de orquídeas portuguesas, incluindo
híbridos e variantes.

Esta flor de rara beleza, especializada na se-
dução, merece um olhar atento já que apresenta
estruturas morfológicas e anatómicas das mais
especializadas do reino vegetal. O fotógrafo, José
Monteiro, percorre o país já alguns anos, para de-
scobrir e conhecer as várias espécies de orquídeas
portuguesas. Desse longo trabalho, resultou esta
exposição composta por 43 fotografias.

Algumas das espécies fotografadas ocorrem
nos nossos montes, nomeadamente na Serra de
Bornes, na Paisagem Protegida da Albufeira do
Azibo e no Sí o de Morais.

O pequeno tamanho das orquídeas silvestres
tem permi do uma existência discreta e con-
sequentemente a sua conservação em plena
Natureza. A revelação da sua existência que sirva
unicamente
para nos maravilharmos, orgulharmos da sua pre-
sença e registarmos na memória ou em película
fotográfica a beleza da cor e da forma. Já o corte
impediria que os vindouros usufruíssem da alegria
no olhar, em troca de ganho de umas poucas horas
num vaso e um odor algo desagradável.

Aproveite estes dois úl mos dias e não deixe
passar sem ver esta exposição fotográfica.

1.5.15 Douro invocado em fotos no Par-
lamento Europeu (2008-05-12 23:06)

De 13 e 16 deMaio vai decorrer no Parlamento Eu-
ropeu, em Bruxelas, uma exposição de fotografias
dedicada ao "Douro – A Terra e o Tempo", da au-
toria deManuelaMatosMonteiro e João Lafuente.

Elisa Ferreira, Deputada no Parlamento Europeu
desde Julho de 2004, membro efec vo da Comis-
são Parlamentar dos Assuntos Económicos e
Monetários e suplente na Comissão Parlamentar
do Comércio Internacional é a promotora desta
exposição que tem início no dia 13 de Maio,
pelas 18h30, e inclui uma prova de vinho do Porto,
oferecida pelo Ins tuto do Vinho doDouro e Porto.

A Deputada do Par do Socialista no Parlamento
Europeu, pretende com esta inicia va home-
nagear a região do Douro, os olhares e os sabores
que provoca.

1.5.16 Diabetes: pessoas casadas
controlam-na melhor do que as
pessoas solteiras (2008-05-12 23:08)

Segundo o Expresso on-line, um estudo da Univer-
sidade Nova de Lisboa que vai ser publicado hoje,
dia 13 de Maio, no âmbito das comemorações do
82.º aniversário da Associação Protectora dos Dia-
bé cos de Portugal (APDP) em Lisboa, revela que
o risco das pessoas solteiras controlaremmal a dia-
betes é cinco vezes superior à das pessoas casadas.

Este estudo da Universidade Nova de Lisboa
que foi efectuado em cooperação com APDP, onde
foram acompanhadas cinquenta e cinco pessoas
dos 18 aos 43 anos de idade, explica a relação
entre o estado civil e o controlo da glicemia nos
pacientes com diabetes po1, e tudo leva a crer
que tem a ver o apoio prestado pelo cônjuge no
controlo da glicemia.

Quase um milhão de pessoas em Portugal são
afectadas pela diabetes, uma doença crónica que
pode causar implicações a nível cardiovascular, a
nível renal, podem ter que ser feitas amputações
e provocar cegueira.
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Neste momento, segundo a Organização Mundial
de Saúde, é a quarta causa de morte na maior
parte dos países desenvolvidos e, em cada hora
que passa morrem seis pessoas ví mas desta
doença, sendo que, as previsões dos especialis-
tas neta área, apontam que na próxima década,
os índices de mortalidade da diabetes deverão
aumentar cerca de vinte e cinco por cento.

1.5.17 Nova praia vai nascer na Al-
bufeira do Azibo (2008-05-12 23:10)

Uma terceira praia vai nascer na Albufeira do
Azibo. Em entrevista ao No cias do Nordeste,
Beraldino Pinto, presidente da Câmara Municipal
de Macedo de Cavaleiros, disse que vai surgir
uma nova zona de lazer na parte da albufeira que
estabelece ligação com a aldeia de Vale Prados.

O novo projecto pretende implementar uma nova
área com todos os equipamentos necessários à
garan a de qualidade ambiental que caracteriza
este pequeno parque natural situado junto da
cidade de Macedo de Cavaleiros.

“Vamos fazer uma via que permita que as pes-
soas venham da cidade até à Albufeira do Azibo,
directamente pelo lado de Vale Prados, e abrir
uma nova frente que descomprima as actuais
praias, criando assim uma nova zona de mais
natureza com usufruto da água, não no conceito
de praia de areia, mas no conceito de praia verde,
como já ensaiámos na Praia da Ribeira”, disse o
autarca ao No cias do Nordeste.

Rela vamente ao facto de a praia fluvial ser mais
uma vez este ano contemplada com a Bandeira
Azul, Beraldino Pinto considera que este galardão
“premeia o trabalho da autarquia macedence e de
todas as pessoas que ajudam e contribuem com a
sua acção para preservar este espaço”.

O autarca considera ainda que o anunciado
campo de golfe público a implementar na área da
albufeira é uma grande mais valia para a região e
que o mesmo “encaixa que nem uma luva” neste
espaço onde se pretende fomentar ac vidades
com pouco impacto para o ambiente natural.
Contudo, refere o edil, “ o projecto do campo de

golfe público para o Azibo está a desenvolver-se
lentamente, digamos assim, na nossa perspec va
devia ser muito mais rápido, mas a Secretaria
de Estado da Juventude e Desporto e o Ins tuto
do Turismo estão a trabalhar no modelo jurídico
para que se possa concre zar uma candidatura a
fundos comunitários e para que este venha a ser
uma realidade”.

Já no que diz respeito ao parque de campismo,
desde há muitos anos falado para aquela zona,
Beraldino Pinto mostra-se mais desesperançado,
devido às avultadas verbas que requer umprojecto
com esta dimensão. “Temos procurado envolver
parceiros privados para a sua concre zação, mas
não se vislumbra, no imediato, a possibilidade
de se concre zar um inves mento público de ini-
cia va municipal, por uma questão de não haver
disponibilidade e meios para acorrer a todas as
necessidades e vontades, mas estamos convictos
que a inicia va privada irá responder aí, sendo
que o município está disposto a ser um parceiro
na facilitação da implementação desse parque”.

1.5.18 Mogadouro ruma a Ploumaguar
(2008-05-14 01:14)

Mogadouro e Ploumaguar querem estreitar as
relações que une as duas vilas.

O processo de geminação que une a vila de
Mogadouro e a localidade de Ploumaguar, na
Bretanha francesa, celebrado em 1993, começa a
dar novos passos.

Na Feira dos Gorazes, uma delegação chefiada
pelo presidente da Câmara daquela vila francesa
deslocou-se a Mogadouro, para voltar a acertar
o rumo da geminação, visto que já não havia
contacto entre as suas comunidades há cerca
de dois anos. Ao longo desta semana é a vez
de Mogadouro se fazer presente naquela vila
da Bretanha francesa, a delegação portuguesa
leva uma série de produtos da região que ficarão
expostos naquela vila até sexta feira dia 16 de
Maio, estreitando assim as relações entre as duas
vilas.
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A União Europeia criou um programa denomi-
nado “ Europa para os Cidadãos”, que tem em
vista a dinamização de geminações no âmbito do
Quadro de Referência Estratégica Nacional. Esta
medida ajudará a relançar as relações futuras
entre Ploumagoar e Mogadouro.

“Agora a situação vai ser diferente, já que se
pensa em visitas anuais de várias delegações às
duas regiões, para haver um maior intercâmbio.
Será apresentado, anualmente, um novo projecto
ao nível económico, social, cultural ou agrícola”,
concluiu José Maria Preto um dos responsáveis
pela carta de geminação.

1.5.19 “Portugal de Lés-a-Lés” arranca
de Bragança (2008-05-14 01:16)

Honrar a tradição aventureira do Portugal de Lés-
a-Lés, oferecendo inolvidável passeio na travessia
do território nacional na décima edição do evento,
é o sen mento generalizado dos elementos da
Comissão de Mototurismo da Federação Nacional
de Motociclismo após o reconhecimento, em
condições reais, do percurso entre Bragança e
Sagres.

A caravana que vai atravessar o país compõe-se
por um milhar de motociclistas que calcorrearão
um percurso que vai do extremo Nordeste à ponta
Sudoeste de Portugal Con nental. Feitas as contas
serão 1040 quilómetros, divididos entre o prólogo
e as duas etapas a cumprir entre os dias 22 e 24 de
Maio, sem tocar em auto-estradas, I nerários Prin-
cipais ou Complementares, privilegiando sempre
as mais recônditas e pitorescas estradas nacionais,
municipais e mesmo alguns estradões de terra
ba da.

A organização deste evento fala de uma trav-
essia à moda an ga que este ano vai dar o seu
contributo para melhorar o ambiente com a oferta
de 500 árvores autóctones ao concelho de Bra-
gança (carvalhos, sobreiros, amieiros ou freixos) e
500 sobreiros ao concelho de Pinhel.

Um milhar de árvores – uma por par cipante,
uma por quilómetro – que resulta do protocolo
efectuado entre a Federação Nacional de Mo-

tociclismo e a ANEFA, Associação Nacional de
Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, que
produz árvores em viveiro para reflorestação do
território nacional.

Em Bragança começará a edição 2008 do Lés-
a-Lés, recordando, afinal, o pioneiro arranque de
há uma década, quando uma centena de par ci-
pantes arrancou de Rio de Onor rumo ao distante
Algarve.

A célebre aldeia comunitária transmontana,
que o rio afluente do Sabor lhe dá o nome será
ponto de passagem no prólogo marcado para o
dia 22 de Maio, feriado consagrado à celebração
do Corpo de Deus.

Um périplo por paisagens de imponente am-
plitude, entrecortadas por belíssimas aldeias
picas de França, Aveleda, Varge, Guadramil e
Gimonde, ao longo de 70 quilómetros de puro
prazer, em passeio mototurís co sem hora mar-
cada.

A caravana par rá do Domus Municipalis, situ-
ado no coração da cidadela de Bragança, após as
indispensáveis verificações técnicas e documen-
tais.

Depois os aventureiros seguirão em direcção
à Beira Alta, mas não sem usufruírem das fab-
ulosas paisagens no Parque Natural do Douro
Internacional com monumentos an quíssimos
como em Algoso, por exemplo, onde a caravana
desce ao rio Angueira antes de protagonizar a
subida à serra da Marofa, nunca efectuada nas
anteriores edições do Lés-a-Lés.

Cerca de 200 quilómetros de grande espectacu-
laridade marcam esta passagem do Lés-a-Lés pela
região do nordeste transmontano, aconselhando-
se, por isso, o uso intensivo das máquinas fo-
tográficas com o obturador sempre em posição
de disparo para captar o mesclando dos vales,
aldeias e vilas, e a sempre omnipresente fauna,
destacando-se duas espécies de abutres (o grifo
e o do Egipto) que muitos par cipantes deverão
conseguir observar… e talvez guardar num registo
de pixels.
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1.5.20 UTAD também estuda a sexuali-
dade (2008-05-15 09:56)

Após a conquista do primeiro prémio do Melhor
Ar go Cien fico, sobre sa sfação sexual das mul-
heres, apresentado no Congresso Europeu de
Sexologia, em Roma, tudo indica que a Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto Douro vai dirigir o
primeiro Laboratório de Sexologia de inves gação
em Portugal.

O projecto premiado é da responsabilidade
dos inves gadores Pedro Nobre da UTAD e de
Sandra Vilarinho da Universidade de Coimbra,
cujo estudo incidiu num grupo de mulheres de
idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos.

O inves gador da UTAD explicou que neste es-
tudo pode-se concluir que os factores psicológicos
e o relacionamento são agentes primordiais na
sa sfação sexual das mulheres. Rela vamente
ao primeiro Laboratório de Sexologia de inves -
gação no país, este é um projecto que resultou
da parceria entre inves gadores da Universidade
de Coimbra e de Aveiro, após o sucesso ob do
no estudo dos comportamentos sexuais, que
inclusivamente já são detentores dum galardão a
nível internacional.

Em declarações à comunicação social, Pedro
Nobre, da UTAD, afirmou que o surgimento do
laboratório de sexologia é somente um dos muitos
projectos desta equipa e que conta o apoio da
Fundação para a Ciência e Tecnologia, uma vez
que apesar dos prémios e do trabalho feito nesta
área, afirma que ainda é di cil fazer inves gação
no país.

1.5.21 Turismo: Bragança fica com
uma das vice-presidências
(2008-05-15 09:57)

Foi publicado no dia 10 de Abril deste ano, em
Diário da República, o novo regime jurídico das
áreas regionais de turismo em Portugal con nen-
tal, assim como dos vários pólos de desenvolvi-
mento turís co. A região norte vai ser cons tuída
por um pólo de desenvolvimento turís co denom-
inado de Douro.

Esta mudança das regiões de turismo faz parte
do Programa de Reestruturação da Administração
Central do Estado, sendo que emAbril de 2006, em
conselho de ministros, ficou decidida também a
criação de uma en dade responsável pelo turismo,
a nível nacional, designada de Turismo de Portugal,
I.P., assim como a descentralização das dezanove
regiões de turismo existentes para as associações
demunicípios e outras en dades supramunicipais.

No pólo de desenvolvimento turís co da região
norte, de que fazem parte os municípios de Alijó,
de Armamar, de Carrazeda de Ansiães, de Freixo
de Espada à Cinta, de Lamego, de Mesão Frio,
da Moimenta da Beira, de Murça, de Penedono,
de Peso da Régua, de Sabrosa, de Santa Marta
de Penaguião, de São João da Pesqueira, de Ser-
nancelhe, de Tabuaço, de Tarouca, de Torre de
Moncorvo, de Vila Real e de Vila Nova de Foz
Côa, Júlio Meirinhos, o actual responsável pela
Comissão Regional de Turismo do Nordeste Trans-
montano, revelou ontem à comunicação social
que uma das duas vice-presidências da futura
Região de Turismo do Norte iria ficar em Bragança.

A presidência da Região vai ficar instalada em
Viana do Castelo, porque dentro do Programa
de Reestruturação da Administração Central do
Estado esta cidade não nha nenhum organismo
desconcentrado do Estado.

Tudo indica que até Setembro deste ano a nova
estrutura que vai abarcar as cinco comissões
regionais de turismo esteja formalizada.

1.5.22 Fes val Carviçais Rock re-
gressa às origens em 2008
(2008-05-18 23:02)

O Fes val Carviçais Rock está de volta em 2008
e realiza-se nos dias 2 e 3 de Agosto. Depois da
aposta no Hip-Hop e Reggae em 2006, regressa
à concepção original de pop-rock. E volta tam-
bém ao local de origem, no coração da aldeia de
Carviçais.

A realização do fes val este ano consagra uma pe-
riodicidade bienal que será o mínimo a garan r no
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futuro. O regresso ao coração da aldeia vai trazer
nova vida a um evento diferente, que assumiu o
devido lugar no roteiro dos fes vais de Verão que
correm o país.

Nos dias 2 e 3 de Agosto, a aldeia de Carviçais,
em Torre de Moncorvo, vai encher-se de música
e animação, com a presença já confirmada de
alguns nomes maiores do panorama musical.

Rádio Macau, Trabalhadores do Comércio e X-
Wife são, para já, algumas dos nomes confirmados
para esta celebração musical, a par com as bandas
Duff e Myula, originárias de Torre de Moncorvo e
que, ao longo dos úl mos anos, têm conquistado
o seu público.

Para breve está também agendado o desven-
dar da nova imagem do fes val e também o
website onde vai constar toda a informação sobre
o maior fes val de Verão do Nordeste Transmon-
tano.

O Fes val Carviçais Rock volta a agitar Trás-os-
Montes e Alto Douro.

1.5.23 Associação das famílias nu-
merosas inquire municípios
(2008-05-21 01:41)

A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas
efectuou um inquérito a todos os municípios
portugueses para auscultar quais as acções que
os municípios estavam a elaborar de forma a
favorecerem as famílias numerosas.

Apesar de só terem respondido cerca de metade
dos municípios portugueses, a Associação Por-
tuguesa de Famílias Numerosas decidiu lançar um
Observatório para ajudar as autarquias a perce-
berem o que é necessário e quais são as medidas
mais úteis e eficazes que podem ser tomadas para
apoiarem este po de famílias.

A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas
advoga que as autarquias que são familiarmente
responsáveis são as que fomentam a concili-
ação entre família e trabalho junto dos seus
funcionários autárquicos e dos que es mulam e

apoiam as famílias que lá vivem.

Flexibilidade de horários para acompanhamento
de filhosmenores, promoção da semana de quatro
dias, existência de colónias balneares para os filhos
dos funcionários, criação de can nas também para
os familiares, promoção de transportes escolares
gratuitos, entre outras, são alguns exemplos de
inicia vas propostos pela Associação.

Apesar da Associação ainda não ter efectuado
"ranking", a Câmara Municipal de Vila Real tem
sido exemplo de autarquia a apontar como amiga
e preocupada com a família, uma vez que desde
2006, este município aprovou o cartão de família
numerosa (três ou mais filhos), com direito a
apoio social escolar, redução de 50 por cento nas
refeições escolares, desconto de 50 por cento
em todas as classes do conservatório regional
de música e das piscinas municipais e também
descontos nas taxas de água, saneamento e lixo.

1.5.24 Equipa da UTAD par c-
ipa na Shell Eco-marathon
(2008-05-21 01:45)

Shell Eco-marathon é uma prova internacional que
se realiza desde 1984 e este ano o país anfitrião é
a França. Nesta prova o objec vo é premiar quem
conseguir percorrer mais quilómetros com apenas
um litro de combus vel.

A Shell Eco-marathon é composta por duas catego-
rias, Urban Concept e Protó po, que engloba 75
por cento dos par cipantes, em que os pos de
combus vel usados podem ser gasolina, gasóleo,
LPG ou energias alterna vas (biocombus veis,
hidrogénio, gás líquido e energia solar).

Nesta prova internacional 2008 realizada no
circuito de Nogaro, no Sul de França vão estar em
compe ção 200 equipas de 25 países, das quais
12 são portuguesas. A Universidade de Vila Real
e Trás-os-Montes, vai par cipar nesta prova com
um protó po que foi totalmente construído pelos
alunos de Engenharia Mecânica, cujo motor tem
uma potência de um cavalo e meio.

Segundo um dos alunos par cipantes nesta
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prova, o objec vo da equipa da UTAD, composta
por doze alunos, é compe r com as equipas
portuguesas, cons tuídas por estudantes do se-
cundário e universitários.

Esta é a segunda vez que uma equipa da UTAD
par cipa no "Shell Eco-marathon. A Shell Eco-
Marathon realiza-se entre 22 e 24 de Maio.

1.5.25 Inglês obrigatório (2008-05-25 23:32)

No próximo ano lec vo (2008/2009), todas as
escolas do primeiro ciclo vão ter obrigatoriamente
o ensino de inglês no 1º e 2º anos de escolaridade,
segundo um despacho do Ministério da Educação,
assinado pela ministra da educação Maria de
Lurdes Rodrigues.

Apesar do inglês, até agora só ser obrigatória
para os 3º e 4º anos da an ga primária, cerca de
cinquenta por cento das escolas já ofereceram
esta disciplina no 1.º e 2.º anos.

Esta língua estrangeira passa agora a ser obri-
gatória desde o primeiro ano, no âmbito das
ac vidades de enriquecimento curricular, com
uma duração máxima de 90 minutos por semana,
e para os alunos do 3º e 4º anos a duração semanal
con nua nos 135 minutos, mas a duração de cada
aula não poderá exceder os 45 minutos.

Neste despacho, também está contemplada a
compar cipação financeira do Estado, que será
concedida às en dades promotoras das ac vi-
dades de enriquecimento curricular, como as
autarquias locais, as associações de pais, as Ins -
tuições Par culares de Solidariedade Social e os
agrupamentos de escolas.

Ou seja: se qualquer das en dades oferecer o
ensino de inglês, de música, ou outras ac vidades
de enriquecimento curricular vai receber por
aluno 262,5 euros, mais 12,5 euros do que o ano
lec vo em curso.

Rela vamente aos docentes, está também decre-
tado o valor mínimo das remunerações por hora
lec va, consoante as habilitações dos professores,
como a Direcção-Geral de Inovação e Desen-

volvimento Curricular recomendou e o tempo de
serviço prestado pelos professores dentro destas
ac vidades conta para efeitos de concurso de
docentes, logo que os professores tenham as
qualificações profissionais para leccionarem as
disciplinas em causa.

As ac vidades de enriquecimento curricular
são gratuitas e simultaneamente faculta vas.

1.5.26 Carvalhelhos instala engarrafa-
mento em vinhais (2008-05-25 23:34)

A empresa Águas de Carvalhelhos vai instalar em
Sendim, uma aldeia do concelho de Vinhais, uma
unidade de exploração e engarrafamento de água.

O protocolo foi assinado recentemente entre
o Município de Vinhais e a empresa Águas de
Carvalhelhos, cujo inves mento ronda os cinco
milhões de euros.

O processo de licenciamento vai ser aprovado
brevemente pelo município de Vinhais e já tem o
consen mento do Ministério da Economia.

O responsável autárquico, revelou o seu con-
tentamento com esta instalação no seu Município,
uma vez que vão ser criados algumas dezenas de
postos de trabalho e também pelo facto desta
empresa ser amiga e respeitar o ambiente.

O fumeiro de Vinhais é um dos exlibris deste
concelho do nordeste transmontano, e, dentro
de um ano, o prazo previsto para a inauguração
deste empreendimento, Vinhais vai passar a ser
conhecido também pelas águas.

1.5.27 Misericórdias do distrito de Bra-
gança em risco de despedir fun-
cionários (2008-05-27 01:06)

Vítor Costa, de provedor da Santa Casa da Miser-
icórdia de Vila Flor e simultaneamente presidente
do secretariado distrital para a União das Miser-
icórdias Portuguesas, está muito preocupado com
a subida dos preços dos bens alimentares, dos
combus veis, do gás e da electricidade.
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O presidente do secretariado distrital para a
União das Misericórdias Portuguesas, admi u
inclusive que algumas Misericórdias do distrito de
Bragança iriam ter que despedir funcionários ou
mesmo encerrar defini vamente.

Não é somente o preço do dos bens alimenta-
res, nomeadamente ao produtos básicos que
preocupam Vitor Costa, os combus veis, usados
para aquecimento dos lares e para as viaturas, e
as despesas com o pessoal, que consome pra ca-
mente metade das receitas das misericórdias, são
a maior preocupação.

A União das Misericórdias Portuguesas advoga a
existência de um novo sistema de financiamento
para a acção social. Ou seja, para as Misericór-
dias possam prestar um serviço de qualidade ao
Estado, sistema de financiamento tem que ser
constantemente modernizado, e sempre acima da
inflação.

No passado mês, a União das Misericórdias
Portuguesas efectuou um relatório sobre o ano
transacto, onde concluíram que a inflação da Santa
Casa daMisericórdia foi de 5,6 por cento, situando-
se muito acima da taxa de inflação definida pelo
Estado que se situa nos dois e meio por cento.

1.5.28 Granizo volta a causar prejuí-
zos no Nordeste Transmontano
(2008-05-27 01:08)

O mau tempo que assolou a zona do Vale da
Vilariça, no distrito de Bragança, nomeadamente
junto às localidades de Assares, Sampaio, Ludões
e Junqueira no passado dia 9 deste mês e que
provocou muitos estragos principalmente nas
culturas hor colas, em algumas vinhas, olivais e
árvores de fruto, voltou a repe r-se.

Desta feita a zona a ngida foi S. Pedro Velho,
uma freguesia do concelho de Mirandela.

A queda intensa de granizo que caiu durante
cerca de meia hora, provocou prejuízos em vinhas,
olivais e produtos hor colas que ainda estão a ser
avaliados.

Segundo habitantes desta localidade, as ruas
da aldeia ficaram cobertas de granizo e garantem
que o que valeu foi as pedras que caíam do céu,
serem pequenas, senão os prejuízos teriam sido
muito maiores.

O presidente da Junta de Freguesia de São
Pedro Velho, Inácio Valente, disse à Lusa que "du-
rante cerca de meia hora caiu granizo com muita
intensidade", principalmente na zona poente da
localidade. "As ruas da aldeia ficaram com cerca
de oito cen metros de granizo. O que valeu foi
que as pedras eram pequenas, senão nham
destruído tudo".

O montante dos estragos está a ainda por apurar,
sabendo-se apenas que as culturas a ngidas foram
as hortas, vinhas e olivais.

1.6 Junho

1.6.1 UTAD torna público o primeiro re-
latório efectuado pelo o Obser-
vatório do Percurso Profissional
dos Licenciados (2008-06-02 00:07)

Na próxima quarta-feira dia 28, vai ser tornado
público o primeiro relatório efectuado pelo o
Observatório do Percurso Profissional dos Licencia-
dos, no decorrer do Fórum de Empreendedorismo,
Inovação e Compe vidade da UTAD.

O Observatório do Percurso Profissional dos
Licenciados foi criado pela Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro com o objec vo de
acompanhar da ac vidade profissional dos seus
an gos alunos.

Neste primeiro relatório, segundo a Agencia
Lusa, foi estudado e analisado o percurso dos
licenciados no período entre 1998 a 2002, sendo
o ques onário distribuído em 2007, a alunos da
UTAD que já terminaram as suas licenciaturas,
num total de 3.791 estudantes.

Sabe-se que o relatório mostra que mais de
90 por cento dos estudantes que concluíram as
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suas licenciaturas estão empregados, e que as
áreas das ciências e tecnologias e das ciências
empresariais a percentagem dos empregados é de
cerca de 97 por cento.

Os cursos que absorvem todos os licenciados
são os de Economia, Trabalho Social, as engen-
harias Electrotécnica e Mecânica. A seguir, com
cerca de 99 por cento de empregabilidade, são
as licenciaturas em Educação Física e Desporto,
seguidos do Ensino da Matemá ca (96 por cento),
e de Medicina Veterinária (95 por cento).

Os inquéritos foram agrupados em quatro áreas
cien ficas: Ciências Agrárias, Ciências e Tecnolo-
gias, Ciências Empresariais e Ensino.

A melhoria da formação dos estudantes e a
sua preparação para o mercado de trabalho assim
como a definição de futuras polí cas e estratégias
educa vas da UTAD foi o objec vo principal que
esta ins tuição criou o observatório do Percurso
Profissional dos Licenciados.

Apenas dois por cento dos licenciados foram
para o estrangeiro.

1.6.2 Santana Lopes defende isenção
de IRC (2008-06-02 00:10)

Santana Lopes, um dos candidatos à corrida da
liderança do PSD, esteve na capital do Nordeste
Transmontano no passado domingo e defendeu
que as empresas que inves rem nesta região
deveriam estar isentos do IRC.

A isenção do IRC das empresas que se insta-
larem no Nordeste Transmontano não é inédita,
uma vez que já foi tornado público e tanto o edil de
Bragança, como Luís FilipeMenezes já defenderam
essa ideia.

A Linha do Tua e a construção da futura bar-
ragem foi também um dos temas em que Santana
Lopes tocou.

Rela vamente à construção da barragem, o
candidato disse que compreendia esta decisão,
e prometeu que iria estudar este processo para

posteriormente se pronunciar em defini vo.

Em relação à reabertura da linha do Tua, San-
tana Lopes lamentou tantas indecisões.

1.6.3 Emprego Verde em Bragança
(2008-06-02 00:12)

Na passada sexta-feira dia 30 deMaio, a Câmara de
Bragança tornou públicos os projectos que visam
combater o desemprego e a exclusão através de
um novo conceito de "emprego verde".

Nesse sen do a Câmara Municipal da capital
do Nordeste Transmontano está a trabalhar com
os municípios espanhóis de Zamora e Leon, num
projecto transnacional, em que as áreas económi-
cas ligadas ao ambiente possam criar novas
oportunidades.
Segundo o edil de Bragança, o público alvo destes
projectos são as pessoas que têm pouca for-
mação e habilitações no que concerne à inclusão
no mundo do trabalho, nomeadamente a etnia
cigana.

Neste momento, o projecto "emprego verde"
aguarda o parecer de Bruxelas, às candidaturas
a fundos comunitários do programa de apoio ao
desenvolvimento transfronteiriço INTERREG III.

O responsável autárquico de Bragança, em
declarações à comunicação social, disse que este
projecto tem como objec vo, "dar competên-
cias às pessoas" e "formatar um programa com
soluções adequadas à realidade dos des natários
e às oportunidades ligadas à área do Ambiente".

O autarca também disse que o desemprego e
a exclusão se verificam mais na cidade, dado que
nas aldeias a agricultura ainda vai garan ndo a
subsistência dos seus habitantes, que apesar dos
parcos recursos, têm maior qualidade de vida.

A cidade de Bragança tem aproximadamente
vinte mil habitantes que vive fundamentalmente
dos serviços, e os serviços sociais do Município
têm assinalado, um aumento significa vo nos
úl mos tempos em relação a pedidos de ajuda de
famílias afectadas pela crise.
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Apesar de Jorge Nunes ter afirmado que “a
pobreza não a nge nesta região níveis tão preocu-
pantes como noutras partes do país, mas existem
algumas zonas onde os problemas sociais são mais
visíveis", também no concelho de Bragança, exis-
tem bairros onde já se incrementaram, programas
de combate à pobreza.

A "Mãe-d’água", é um desses bairros que vai
ser agora alvo de outro projecto, em que várias
ins tuições par culares e públicas estão a desen-
volver uma parceria de trabalho, cujas medidas
vão estar ligadas ao combate à pobreza e à ex-
clusão.

Este projecto vai contemplar também pessoas
de todo o concelho de Bragança.

1.6.4 Centro Oncológico de Vila Real já
está pronto mas ainda não fun-
ciona (2008-06-02 00:15)

O deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Ri-
cardo Mar ns, disse à comunicação social que
era inadmissível que o Centro Oncológico de
Vila Real ainda não esteja a funcionar, mormente
porque a obra já está pronta desdeAgosto de 2006.

Ricardo Mar ns é peremptório ao acusar a
administração do Centro Hospitalar de Trás-os-
Montes e Alto Douro de ser a responsável pelo
atraso da obra e afirmou também que houve um
deslize financeiro no valor de cerca de setecentos
e cinquenta mil euros.

O presidente do conselho de administração
do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, Carlos Vaz, em jeito de resposta, afirmou
que o atraso se deveu a assuntos burocrá cos
e garan u que o centro oncológico deverá abrir
muito brevemente.

Este Centro Oncológico vai servir as populações
dos distritos de Vila Real, Bragança e Lamego,
que deste modo deixam de ter que se deslocar
ao Ins tuto Português de Oncologia sedeado na
cidade do Porto.

1.6.5 Passos Coelho vence em Bragança
e Vila Real (2008-06-09 00:03)

Nas eleições para a liderança do PSD que se
realizaram no passado dia 31 de Maio, foi eleita
Presidente do PSD Manuela Ferreira Leite, mas no
distrito de Bragança venceu Pedro Passos Coelho.

Ferreira Leite angariou 451 votos contra os
537 que Passos Coelho juntou. Santa Lopes não
passou dos 133 votos, e Pa nha Antão obteve
apenas 3 votos.

Apesar dos apoios de peso que Ferreira Leite
teve no distrito, quase todos os autarcas PSD e
várias personalidades do PSD distrital não foram
suficientes para vencer no distrito, mas con-
tribuíram para a sua eleição como Presidente do
PSD.

Passos Coelho venceu em Carrazeda de Ansiães
74 %, Macedo de Cavaleiros 44 %, Mogadouro 78
%, Vila Flor 66% , Vimioso 87% eVinhais com50%.

Já Ferreira Leite venceu nas concelhias de Al-
fandega da Fé 50 %, Bragança 47 %, Freixo de
Espada á Cinta 55 %, Miranda do Douro 55 %,
Mirandela 60 %, Torre de Moncorvo 45 %. Pedro
Santana Lopes não conseguiu vencer em nen-
huma concelhia tendo do o melhor resultado
em Macedo de Cavaleiros, onde a ngiu apenas
23 % dos votos, tendo sido muito penalizado na
votação, sendo a nível nacional o distrito que
menos votos deu a Santana Lopes.

No que concerne a Vila Real, Passos Coelho
acumulou mais uma vitória. Em todo o distrito o
an go líder da JSD obteve 916 votos, Ferreira Leite
719, Santana Lopes 465 e Pa nha Antão 17.

A candidatura de Passos Coelho obteve vitórias
“retumbantes” em Valpaços, Vila Real, Mesão Frio
e Alijó sempre acima de 70 % e venceu também
mas por menos margem emMondim de Basto (35
%), Montalegre (59 %) e Murça (57 %).

Ferreira Leite venceu em Bo cas (88 %), Peso
da Régua (54.6 %) Ribeira de Pena (35 %), Sabrosa
(52 %), Sª. Marta de Penaguião (57 %). Santa
Lopes venceu apenas na concelhia de Chaves com
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45 % e Vila Pouca de Aguiar com 84.5 %.

Rui Tulik (Mirandela)

1.6.6 Sócrates presidiu à cerimónia da
adjudicação do Túnel do Marão
(2008-06-09 00:05)

No passado dia 31 de Maio o primeiro-ministro,
José Sócrates, presidiu à cerimónia da adjudicação
do contrato de concessão do Túnel do Marão no
local onde termina o IP4.

O troço, que vai ligar Amarante e Vila Real em
cerca de 32 quilómetros, e inclui um túnel de
6,7 quilómetros que atravessa toda a serra, vai
ser construído por um consórcio liderado pela
Somague e é o primeiro de oito troços lançados
pelo governo do Par do Socialista, num total de
1.650 quilómetros de auto-estrada.

Esta obra emblemá ca está ligada à auto-estrada
Transmontana, cuja adjudicação está prevista para
Setembro deste ano e vai ligar Vila Real e Bragança.
As duas auto-estradas deverão estar concluídas
em 2012.

A “auto-estrada transmontana”, em que o contrato
de exploração vai ser durante três décadas, e que
terá portagens para os utentes, nos sí os onde
existam outras alterna vas, vai custar 350 milhões
de euros, sendo que as obras vão ter início em
2009, e a sua conclusão está prevista para 2012.

Durante a cerimónia, da assinatura com o con-
sórcio liderado pela SOMAGUE, José Sócrates,
além de considerar que esta obra era “um acto de
jus ça e solidariedade” e que promovia a “igual-
dade territorial”, também afirmou que “estamos
a dar às pessoas de Trás-os-Montes as mesmas
condições e as mesmas oportunidades que todo o
território nacional que já tem auto-estradas”.

O primeiro-ministro disse também que as no-
vas vias iriam reduzir a sinistralidade em quase
metade e classificou este inves mento como um
“acto de jus ça e solidariedade”.

O deputado do grupo parlamentar do PSD, Ri-
cardo Mar ns, um dos grandes reivindicadores
desta obra, disse se tratava uma via estruturante
para o distrito, além de que iria reduzir a sinistrali-
dade no IP4.

O túnel que vai atravessar a Serra do Marão
vai ser o maior da Península Ibérica, segundo uma
fonte da SOMAGUE.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real
não esteve presente nesta cerimónia, nem se fez
representar.

1.6.7 Feira do Livro de Bragança
(2008-06-09 00:09)

A feira do livro de Bragança realiza-se há quase
duas décadas. Os claustros do Centro Cultural de
Bragança estão repletos de livros, numa feira que
este ano privilegia os autores locais.

Até ao dia de Portugal e das Comunidades,
quem visitar esta feira, pode adquirir livros mais
baratos nos dez livreiros que aqui estão expostos.

Neste certame estão a ser efectuados ateliers
para as crianças, com momentos musicais e de
dança.

Também foi realizada uma aula de ballet na
rua, com os alunos que frequentam as aulas de
ballet da Junta de Freguesia da Sé. Uma das
professoras responsáveis pelo ensino do ballet,
a bailarina Luciula, ministra aulas também em
Macedo de Cavaleiros, sob a responsabilidade da
Associação Potrica.

Foram apresentadas novas edições de escritores
regionais e temas locais, e o livro "Rio de Onor"
vai ser apresentado na próxima terça-feira, na
aldeia do mesmo nome, tão conhecida pelas suas
tradições comunitárias.
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1.6.8 Eventos culturais animam Miran-
dela (2008-06-09 00:13)

De 2 a 9 de Junho, oMunicípio deMirandela acolhe
um Ciclo de Cinema Português, com sessões às
14.30 horas para as escolas e às 21 horas para o
público em geral.

O Ciclo inicia-se com o filme “Desmundo”, de
Alain Fresnot, e encerra no dia 9 de Junho com a
película “O Judeu”, de Jon tob Azulay.

No dia 6 de Junho, às 18 horas, no Museu Munic-
ipal, vai ser apresentado o livro do mirandelense
José António Costa Ferreira in tulado “O Poder
Local e Regional na Assembleia Cons tuinte”, uma
edição da Assembleia da República e da D.Quixote.
A apresentação estará a cargo do Dr. Artur Soveral
Andrade e no fim haverá um período de debate
sobre o tema da obra.

Está também aberta ao público de 5 a 27 de
Junho a VIII Bienal de Pintura 2008-2009 do Eixo
Atlân co no Museu Municipal Armindo Teixeira
Lopes, de 2ª a 6ª das 9.00 às 12.30 horas e das 14
às 17.30 horas, e sábados das 14.30 às 18 horas.

No dia 10 de Junho, pelas 21.00 horas vai decorrer
na Igreja dos Salesianos o III Estágio de Orquestra
Sinfónica. A organização está a cargo do Ins tuto
Jean Piaget, com o apoio da Câmara Municipal
de Mirandela e da Esproarte. Carlos Riazuelo, é
o maestro convidado, com os solistas Roberto
Valdês ao violino e Raymond Arteaga à viola.

Ainda esta semana, no dia 13 de Junho, a Câ-
mara Municipal e a Assembleia Municipal de
Mirandela enceta um ciclo de conferências / de-
bates, subordinados ao tema genérico "9 Meses
de Inverno e 3 de Inferno". A primeira conferên-
cia cujo tema é a "Interioridade e Centralismo",
realiza-se no próximo dia 13 às 18.30 horas, no
Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes, com o
Prof. Dr. Miguel Cadilhe.

1.6.9 Circulação restabelecida na linha
do Tua (2008-06-10 09:38)

Depois do acidente da passada sexta-feira a circu-
lação foi novamente restabelecida na linha do Tua.

Como foi no ciado em primeira-mão pelo NN,
no dia 6 de Junho aconteceu mais um descarrila-
mento na linha do Tua que provocou dois feridos
ligeiros. O acidente aconteceu no mesmo lugar
onde ocorreram os dois outros acidentes desde
Fevereiro de 2007.

Este descarrilamento envolveu apenas uma
carruagem do metro que fazia a ligação de Miran-
dela com a estação dos caminhos-de-ferro do Tua.

A circulação foi ontem restabelecida, apesar
da causa deste descarrilamento ainda não ter sido
apurada, estando a decorrer em simultâneo um
inquérito que está a ser efectuado por técnicos da
REFER.

Depois do grande acidente de Fevereiro de 2007,
a linha do Tua esteve encerrada entre Abrunheda
e o Tua durante quase um ano tendo sido alvo de
diversas intervenções. Reabriu no final de Janeiro,
mas passado pouco tempo, em Abril, aconteceu
mais um acidente com um veículo de segurança
e manutenção da linha, tendo provocado dois
feridos. Este acontecimento levou mais uma vez
à interrupção da circulação ao passado dia 23 de
Maio.

Reaberta nesta data a circulação foi mais uma
vez interrompida devido a mais um acidente no
dia 6 de Junho. Ontem procedeu-se ao resta-
belecimento do tráfego ferroviário nesta linha
centenária.

1.6.10 Consumo de álcool vai ser
deba do no Centro Cultural
de Macedo de Cavaleiros
(2008-06-12 22:14)

O conselho local de acção social de Macedo de
Cavaleiros vai realizar na próxima quinta-feira, dia
12, um seminário in tulado “Escolhas”, que con-
s tuirá o mote para a abordagem da problemá ca
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social relacionada com o consumo excessivo de
álcool.

A inicia va insere-se na acção denominada in-
dependências e decorrerá num dos auditórios do
centro Cultural de Macedo de Cavaleiros entre
as 10:00 h da manhã, altura em que será feita a
recepção aos par cipantes, e as 20:00 horas.

O programa conta com a par cipação de vários
técnicos especializados emmatérias como a saúde,
sociologia e psicologia, que se encarregarão de
apresentar comunicações e palestras cujos temas
incidem sobre os problemas sociais e sobre os
male cios que o consumo excessivo do álcool
representa para a saúde sica e mental.

“Jovens: Novos Beberes / Novos Riscos”; “Quando
Um Copo É Demais…”; “Consumos: Para Que
Vos Quero!”; “Be Cool, Be Beinge: À Procura De
Respostas Para O Consumo Excessivo de Álcool
Nos Jovens”, são os tulos de algumas das comu-
nicações apresentadas durante a parte da mahã.

A parte da tarde fica reservada para a realiza-
ção de alguns Workshop´s, ac vidade e jogos.

À noite está marcada uma “Festa sem álcool”
que contará com a apresentação de um espec-
táculo de Stand Up Comedy, na esplanada do
Centro Cultural, com a presença de Miguel 7
Estacas, João Seabra e Paulo Baldaia.

A festa nocturna, onde reinarão os cocktails sem
álcool, con nua pela noite dentro na discoteca V
Império.

1.6.11 Moscatel de Favaios con-
quista mais uma medalha
(2008-06-12 22:16)

O Interna onal Wine Challenge 2008 realizou-se
mais uma vez em Inglaterra.

Neste concurso, considerado a maior compe ção
de vinhos do mundo, foram degustados vinhos
oriundos de quatro dezenas de países de todo os
con nentes.

A Adega Coopera va de Favaios este ano ar-
recadou três medalhas, duas de prata e uma de
bronze no Interna onal Wine Challenge 2008.

O Moscatel 10 anos foi o vinho aconselhado
neste concurso. O vinho Favaios, no sector do
Moscatel, detém setenta e cinco por cento do mer-
cado nacional e comercializa os vinhos moscatéis
em vinte e dois países.

A Adega Coopera va de Favaios no ano transacto
foi galardoada com onze medalhas, sendo cinco
na categoria de ouro e seis na categoria de prata,
todas conquistadas em concursos internacionais.

1.6.12 Hackers operavam a par r de
Bragança (2008-06-12 22:17)

Em Fevereiro deste ano um empresário de Lisboa
apresentou uma queixa contra desconhecidos, na
Polícia de Segurança Pública, sobre o desfalque de
vinte e seis mil euros, que por vias informá cas
lhe re raram da sua conta bancária.

No mês de Abril, a PSP conseguiu saber para
onde o dinheiro foi parar e iden ficou os autores
desta ilegalidade quando estes se encontravam
num ponto de acesso à Internet no Centro Comer-
cial Colombo, em Lisboa.

Os dois indivíduos oriundos de países sul-
americanos foram nessa altura presentes a
tribunal, saindo depois em liberdade com apre-
sentações periódicas às autoridades, entrega de
passaportes e pagamento de uma caução.

Segundo a PSP, os arguidos não cumpriram as
ordens judiciais e puseram-se em fuga, ao que
tudo indica para a cidade de Bragança. Aqui re-
tomaram os ataques às contas bancárias de vários
empresários nacionais com negócios em várias
cidades, nomeadamente Castelo Branco, Lisboa,
Sintra, Évora, Leiria e Porto.

Entretanto, na passada sexta-feira, dia 6, na
sequência de mandados emi dos pelo Ministério
Público, numa operação conjunta dos comandos
da PSP de Lisboa, Porto e Bragança de veram
os dois piratas informá cos sul-americanos, por
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suspeita de terem desviado, duzentos e cinquenta
mil euros de contas bancárias, em diversos pontos
de Portugal através da Internet.

Os dois hackers sul-americanos, de 25 e 26
anos de idade, foram reencaminhados para a
capital e encontram-se em prisão preven va após
um novo interrogatório judicial.
Segundo fontes judiciais, os dois indivíduos, ac-
tuavam em Portugal desde Outubro de 2007, e
os movimentos bancários que os arguidos efec-
tuaram em Portugal desde então, ascendem aos
duzentos e cinquenta mil euros.

Nas buscas domiciliárias que a PSP efectuou,
as autoridades recuperaram material informá co
que con nha so ware não detectável ao controlo
de an vírus, e tudo indica que outras ví mas de
desfalques serão conhecidas após peritagem aos
computadores apreendidos.

A PSP está convicta de que deteve dois perigosos
criminosos que tanto a nível nacional como in-
ternacional, poderiam lesar outras empresas e
en dades, com os conhecimentos informá cos
que estes dois hackers possuem.

1.6.13 Alegado violador foi preso em
vila Real (2008-06-15 22:28)

Foi de do no passado dia 10, um indivíduo sus-
peito de tenta va de violação de uma estudante
de nacionalidade espanhola.

A estudante de vinte e cinco anos foi agredida
na madrugada do dia 10 na avenida Aureliano
Barrigas em Vila Real. A violação só não foi con-
sumada porque dois estudantes residentes nessa
avenida, ao ouvirem os gritos acorreram para o
local e depararam-se com a estudante bastante
maltratada, pisaduras no corpo e um olho negro,
bem como a roupa rasgada. O suspeito foi levado
para a esquadra pela PSP de Vila real sem oferecer
resistência.

Após ser ouvido no Tribunal, foi-lhe aplicada a
medida de coacção mais grave, ou seja a prisão
preven va.

Este individuo que trabalhava num centro comer-
cial, vivia em Vila Real apenas há quatro meses e
segundo o subcomissário da PSP de Vila Real, já
nham sido efectuadas denúncias por tenta va
de violação e várias par cipações que o acusam
de ter pra cado actos de exibicionismo em vários
sí os da cidade.

1.6.14 Comboio histórico na linha do
Douro (2008-06-15 22:30)

Desde o final do mês de Maio são efectuadas
aos sábados viagens nos Comboios Históricos do
Douro entre a Régua e a foz do rio Tua.

Os passeios turís cos deste ano, que a CP in-
augurou no úl mo sábado do mês de Maio, vão
prolongar-se até ao mês de Outubro. O serviço
“Comboios Históricos do Douro” foi criado pela CP
em 1999.

As viagens nos Comboios Históricos do Douro
atravessam a paisagem impar do Douro Vinhateiro,
em cinco carruagens recuperadas, puxadas por
uma bonita locomo va a vapor alemã, que cir-
culava nos inícios do século XX.

As carruagens têm capacidade para duzentas
e cinquenta pessoas sentadas que além de fruírem
uma paisagem magnífica, vão ter também ani-
mação a bordo que está a cargo de grupos de
música e cantares tradicionais da região do Douro,
bem como a oferta da bola regional e, obviamente,
de um cálice de Vinho do Porto.

As viagens efectuam-se todos os sábados, de
Maio a Outubro, com par da da Régua às 14.46h,
chegada ao Tua às 15.55h. O regresso está progra-
mado para as 16.59h, com chegada à Régua aos
18.05h.

O bilhete para os adultos custa 43 euros e as
crianças dos 5 aos 12 anos pagam metade. Quem
quiser adquirir os bilhetes poderá faze-lo em todas
as bilheteiras da CP e operadores turís cos do
Douro e este ano também nas agências de viagem
através da reserva directa on-line no sistema de
vendas das operadoras.

88



O bilhete, também dá acesso a condições es-
peciais de alojamento nos Hotéis Régua Douro;
Douro Park Hotel; Vintage House e Aquapura, e no
estacionamento na estação de Campanhã.

1.6.15 Assim Não!!! (2008-06-15 22:32)

Uma derrota humilhante. Depois de todas as
expecta vas geradas à volta das duas úl mas
exibições do onze português, a noite de Basileia é
defini vamente para esquecer.

A Selecção Nacional deixou-se bater pela Suiça por
dois golos sem resposta.

Portugal entrou em campo com oito alterações
no “onze” tular e foi para o St. Jakob-Park com
uma tranquilidade pouco recomendável. Resul-
tado: uma pesada derrota para quem aspira a ser
campeão europeu.

Apesar do apuramento para os quartos-de-final
e o primeiro lugar do Grupo A já estarem garan-
dos pela selecção nacional, a derrota frente à
Suiça pode ter alguma repercussão no equilíbrio
psicológico da equipa das quinas.

Daqui até quinta-feira ainda há muito tempo
para recuperar, mas uma derrota é sempre uma
derrota…mesmo quando se joga a “feijões”.

Veja aqui a ficha do jogo

1.6.16 Cien stas alertam para os peri-
gos do uso dos telemóveis
(2008-06-15 22:38)

Ontem, domingo, uma das no cias que dominou
toda a comunicação social foi o anúncio emi do
por vinte cien stas de vários países que na im-
prensa francesa, alertaram contra os perigos do
uso de telemóveis, especialmente por crianças
com menos de doze anos.

David Servan-Schreiber, professor de psiquia-
tria na Universidade de Pi sburgh e conhecido
pelo sucesso do seu livro "A Cura", de 2003, é

o coordenador deste alerta e apresentou dez
conselhos sobre a u lização dos telemóveis, sendo
um deles, a proibição da u lização dos telemóveis
por crianças a não ser em caso de emergência.

Que os aparelhos sejam man dos a pelo menos
um metro de distância do corpo, mesmo desli-
gados, e que se u lizem sistemas de alta voz ou
auriculares sem fios, são algumas das recomen-
dações dos cien stas.

Os SMS são recomendados uma vez que deste
modo a duração da exposição e a proximidade
com o aparelho é limitada.

Bernard Asselain, chefe do serviço de bioes-
ta s ca do cancro no Ins tuo Curie, Franco
Berrino, director do departamento de medicina
preven va do Ins tuto Nacional do Cancro de
Milan, Thierry Bouillet, director do Ins tuto de
Radioterapia do Hospital Avicenne de Bobigny,
e Jacques Marilleau, engenheiro e an go sico
da Comissão de Energia Atómica, são alguns dos
nomes dos cien stas deste alerta.

Thierry Bouillet, afirmou que "Estamos hoje
na mesma situação que há 50 anos com o amianto
e o tabaco. Ou não se faz nada e se aceita um risco
ou se admite que há um leque de argumentos
cien ficos inquietantes".

Os cien stas afirmaram que se por um lado
não está provado que o telemóvel é prejudicial,
por outro lado existe um risco de que o uso in-
devido e prolongado deste aparelho favoreça o
aparecimento de cancro a longo prazo.

1.6.17 ICNB admite negociar
(2008-06-17 23:35)

O Ins tuto da Conservação da Natureza e da Bio-
diversidade (ICNB), após a aprovação do Plano de
Ordenamento do Parque Nacional de Montesinho
(PNM) pelo conselho de Ministros na semana
passada, não descartou a hipótese da instalação
de parques eólicos neste parque.

Com esta aprovação, os edis de Vinhais e de
Bragança que não concordam com a totalidade do

89



documento, nomeadamente os dois ar gos que
proíbem a instalação de infra-estruturas que al-
terem gravemente o espaço natural, como parque
eólicos ou barragens, ficaram constrangidos com a
decisão do Conselho de Ministros.

No entanto, o responsável do ICNB afirmou
que neste momento só resta esperar pela promul-
gação do texto final do documento pelo Presidente
da República embora esteja convicto de que as
posições dos autarcas e das outras en dades
foram das em conta tanto pela tutela como pelo
Conselho de Ministros.

Estes dois ar gos, apesar da aprovação do docu-
mento, estão sujeitos a revisão e a nova aprovação
pelo Conselho de Ministros.

1.6.18 Grupo Amorim dis ngue
jovens Enólogos da UTAD
(2008-06-17 23:37)

O Director-Geral do Grupo Amorim atribui no au-
ditório de Geociências da UTAD o Prémio Amorim
de Enologia, que este ano é entregue a dois jovens
enólogos que ob veram os melhores resultados
no ano lec vo de 2006/2007 nos seus cursos.

Os dois recém-licenciados da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro já se encontram a
trabalhar em empresas vi vinícolas da Região
Demarcada do Douro.

O Director-Geral do Grupo Amorim acompan-
hado pelo Director Comercial, e pela Directora
de Qualidade, além da entrega dos galardões,
vão também efectuar contactos com o Curso de
Enologia com o intuito de a curto prazo o Grupo
Amorim fabricar as rolhas de cor ça, que é um dos
maiores produtores mundiais.

Antes da entrega dos prémios, o Prof. Philipe
Burdet (professor e inves gador da E. L. Changines
na Suiça) vai ser o orador da palestra sobre a
“Biodinâmica aplicada à vi cultura”, no âmbito do
Mestrado Erasmus Mundus em Vi cultura.

1.6.19 Circuito de Vila Real está de
Volta nopróximofim-de-semana
(2008-06-17 23:44)

O Clube Automóvel de Vila Real (CAVR) vai re-
alizar no próximo fim-de-semana o 41º Circuito
Automóvel Dolce Vita.

O evento é realizado em conjunto com a Câmara
Municipal de Vila Real e pretende chamar à cidade
transmontana milhares de pessoas nos dias 21 e
22 de Junho.

Com esta inicia va o edil vila-realense, Manuel
Mar ns, pretende aumentar o volume de negócios
do comércio e da hotelaria da cidade. A edição
do ano transacto, que recuperou a tradição do cir-
cuito de Vila Real depois de 16 anos de interregno,
trouxe ao comércio local cerca de 1, 3 milhões de
euros.

Nesta 41º edição vão par cipar 80 a 200 pilo-
tos e espera-se que venham até ao circuito cerca
de 90 mil espectadores.

As provas vão-se distribuir por várias catego-
rias podendo perfazer um total de 11 corridas
que vão ser distribuídas por oito compe ções
diferentes.

No próximo fim de semana estará no circuito
de Vila Real um conjunto de provas que pontuam
para o Campeonato de Portugal de Circuitos,
Campeonato de Portugal de Clássicos, Clássicos
1300, Taça Nacional de Clássicos, Campeonato
de Portugal de Resistência e o Challenge Desafio
Único.

As pessoas que pretenderem assis r à 41º edição
do circuito de Vila Real terão que desembolsar
entre 1 e 30 euros, para poderem fazer a aquisição
dos diferentes bilhetes que dão acesso a este
espectáculo motorizado.
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1.6.20 “Dar á luz” em Vila Real vai ser
mais ecológico (2008-06-26 10:02)

Chama-se “Dar á Luz” e é um projecto da respons-
abilidade técnica Centro de Inovação em Gestão e
Ambiente (GIGA).

Este projecto pretende lançar no mercado um
kit com uma lâmpada amiga do ambiente durante
a realização da próxima edição do circuito de Vila
Real, que se realizará nos próximos dias 21 e 22 de
Junho nesta cidade transmontana.

A inicia va do GIGA visa compensar as emissões
de dióxido de carbono (CO2) que será libertado
no circuito de Vila Real, onde se prevê que 325
toneladas deste gás asfixiante sejam mandadas
para o ambiente pelo escape dos bólides em
compe ção.

O GIGA está sedeado em Vila Real e este ano
pretende transformar o circuito da cidade no
"primeiro circuito verde" de Portugal.

Em declarações à Lusa, Carla Santos, respon-
sável do GIGA, disse que a compensação da
entrada desse CO2 na atmosfera terá que ser feita
através da subs tuição de “15.500 lâmpadas incan-
descentes por outras energe camente eficientes.
O objec vo é a redução das 325 toneladas de CO2
e a fixação de 1307 toneladas de CO2, por ano,
num carvalhal que irá ser plantado no Outono”.

O kit “Dar à Luz” já está à venda por 5 euros
e parte dos lucros que forem ob dos reverterão a
favor da obra social da Caritas de Vila Real.

Esta inicia va é promovida pelo Centro de In-
ovação em Gestão e Ambiente em parceria com a
Câmara de Vila Real, centro comercial Dolce Vita
Douro, Globalsportdouro, Clube Automóvel de
Vila Real, Philips e Governo Civil de Vila Real.

1.6.21 Médicos espanhóis estão a aban-
donar o Nordeste Transmontano
(2008-06-26 10:03)

Os Centros de Saúde do Nordeste Transmontano
funcionaram nos úl mos anos com 14 médicos

espanhóis que ajudavam a garan r a prestação
dos serviços de saúde às famílias que habitam esta
região.

Nos úl mos tempos os profissionais do país
vizinho têm abandonado concelhos como Car-
razeda de Ansiães, Vinhais, Alfândega da Fé,
Mogadouro e Miranda do Douro.

Dos 100 médicos de família que exerciam a
sua ac vidade clínica no Nordeste transmontano,
14 eram espanhóis, mas esse número desceu nos
úl mos dois meses para metade.

Segundo a coordenadora da sub-região de Saúde
de Bragança, Berta Nunes, a “fuga” desses clíni-
cos obrigou a uma sobrecarga temporária dos
restantes médicos, mas que a pouco e pouco tem
sido minimizada com novas contratações.

A coordenadora está a promover um plano de
contratações de novos médicos, a maior parte
provenientes do Brasil, de países do Leste Europeu
e dos PALOP.

A par da dos médicos espanhóis deve-se, se-
gundo a coordenadora da sub-região de Saúde, às
novas propostas de contratação dos serviços de
saúde de Espanha, onde começa a surgir uma nova
procura destes profissionais, facto que permite
o regresso desses clínicos para junto das suas
famílias e das suas raízes culturais.

Se para já o problema está temporariamente
solucionado e o distrito de Bragança con nua a
ser dos poucos do país com a cobertura total de
médico de família, no futuro o problema poderá
voltar a agudizar-se, sobretudo se os restantes
médicos espanhóis, que ainda exercem na região,
resolverem acompanhar o fluxo de regresso à
terra natal.

1.6.22 Entradas de borla no Carviçais
Rock (2008-06-26 10:06)

O Carviçais Rock, um dos mais an gos fes vais de
Verão do Nordeste Transmontano, após um ano
de interrupção, regressa este ano, e vai realizar-se
no primeiro fim-de-semana de Agosto.
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Este fes val já com doze anos de idade, foi
implementado por um grupo de jovens que procu-
ravam animar as noites quentes de Agosto e ao
mesmo tempo contribuir para que o isolamento
cultural a que a região do Nordeste Transmontano
nos anos noventa estava des nada se invertesse.

Ontem, foi anunciado pela organização à Agencia
Lusa que este ano o Carviçais Rock vai ser gratuito
e que o cartaz de espectáculos é exclusivamente
nacional.

O fes val vai realizar-se no centro da aldeia
transmontana que lhe deu o nome, no concelho
de Torre de Moncorvo, do distrito de Bragança.

Sábado, dia 2 de Agosto, o primeiro dia do
Carviçais Rock vão actuar os Rádio Macau, os Blind
Zero, os Slimmy e Duff, seguidos do DJ Fri us
Potatoes Suicide.

No domingo dia 3 passam pelo palco Blasted
Mechanism, X-Wife, Trabalhadores do Comércio,
Myula com a animação a prolongar-se com o DJ
Pasta.

O Carviçais Rock é organizado pela Associação
Cultural, Despor va e Recrea va de Carviçais, e
tem o apoio do Município de Torre de Moncorvo.

1.6.23 Escola móvel de trânsito vai
sensibilizar os mais novos
(2008-06-26 10:07)

No próximo ano lec vo (2008/2009), uma escola
móvel de trânsito vai circular pelo distrito de
Bragança, numa acção de sensibilização dos mais
novos.

Esta inicia va foi introduzida num plano dis-
trital mais alargado de prevenção e segurança
rodoviária, faz parte do Conselho Coordenador
Distrital de Bragança de Segurança Rodoviária, um
novo organismo que reuniu ontem, pela primeira
vez, no Governo Civil de Bragança.

Este conselho é composto pelo governador civil,
pelas forças de segurança, pelo INEM (Ins tuto

de Emergência Médica), pela EP – Estradas de
Portugal e pelo IMTT (Ins tuto de Mobilidade e
Transportes Terrestres).

Além da condução e da inves gação em caso
de acidente o conselho distrital faz também a
avaliação das causas e de possíveis medidas de
correcção.

O conselho vai reunir-se uma vez por mês e a
prevenção será a prioridade da sua actuação, com
acções de sensibilização des nadas sobretudo aos
mais novos, por isso a criação de uma a escola
de condução móvel de trânsito que vá junto das
crianças e dos jovens, circulando por todos os
concelhos é um dos primeiros projectos que o
conselho aspira desenvolver.

Segundo o governador civil, o distrito de Bra-
gança não é o que regista mais sinistros, embora
durante os primeiros cinco meses deste ano já
se tenham registado oito ví mas mortais em aci-
dentes de viação, sendo o IP4, que liga Bragança
ao Porto, e as estradas nacionais entre Miranda
do Douro e Torre de Moncorvo as mais perigosas.

O governador civil pediu a todos os cidadãos
para fazerem chegar a este novo organismo, que
inicia os seus trabalhos numa época crí ca, uma
vez que é no verão que se regista um aumento
do tráfego, nomeadamente com a chegada de
emigrantes e turistas para férias nesta região,
sugestões para correcção de quaisquer anomalias
que observem e que representem perigo quer
para pessoas quer para veículos.

"A intervenção das forças de segurança será
mais pedagógica do que repressiva, embora não
deixem passar situações incorrectas", foi uma das
promessas do governador civil enquanto membro
do Conselho Coordenador Distrital de Bragança de
Segurança Rodoviária.

A escola móvel vai ser semelhante à munici-
pal de po fixo que já existe em Bragança, e o
governador civil pretende que comece a circular
no próximo ano lec vo e que vá até às aldeias
maiores do distrito, onde se jus fique a sua acção.
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1.6.24 Agricultores transmontanos
vão manifestar-se em Chaves
(2008-06-26 10:09)

No próximo dia 2 de Julho os agricultores de Vila
Real e Bragança vão encontrar-se na cidade de
Chaves para se manifestarem contra as poli cas
do Governo.

Esta inicia va faz parte de uma série de con-
centrações que estão marcadas por todo o país e
são promovidas pela Confederação Nacional de
Agricultores

Armando Carvalho da Confederação Nacional
de Agricultores de Vila real, disse à comunicação
social que esta era uma forma de mostrar o
descontentamento dos agricultores em relação
àsmedidas que o Governo tem tomado nesta área.

Este responsável apela à par cipação em massa
de todos os agricultores do distrito de Vila Real
e do distrito de Bragança, e à congregação neste
protesto, para que as suas reivindicações sejam
ouvidas uma vez que “a união faz a força”.

1.6.25 Crimes em ambiente escolar au-
mentam no distrito de Bragança
(2008-06-26 10:10)

O Relatório Anual de Segurança Interna, revela
que o distrito de Bragança foi um dos distritos a
nível nacional que registou o maior número de
crimes em ambiente escolar no ano de 2007.

Em Bragança a média de ocorrências é de 3,23 por
cada mil alunos e a média nacional ronda os 2,17.

Este relatório cuja responsabilidade é do Min-
istério de Administração Interna foi efectuado
com base nas queixas apresentadas às forças de
segurança.

Tráfico de droga, ameaça de bomba ou casos
de violência sica e/ou psicológica sobre alunos
ou professores (bullying), são alguns dos exemplos
referidos nas queixas efectuadas.

Estes crimes foram come dos tanto no inte-
rior das escolas como no exterior.

Durante o ano lec vo 2006/2007 foram apre-
sentadas cerca de sessenta queixas em ambiente
escolar na PSP de Bragança.

Berta Nunes, coordenadora da Sub-Região de
Saúde de Bragança, afirmou que o bullying é um
dos problemas que preocupa as autoridades e
antecipou que no próximo ano lec vo iriam ser
desenvolvidos inquéritos, que juntamente com
outras acções profilá cas irão servir para detectar
e combater este problema o mais célere possível.

1.6.26 Centro Oncológico de Trás-os-
Montes e Alto Douro abre no fim
deste mês (2008-06-26 22:49)

O Centro Oncológico de Trás-os-Montes e Alto
Douro deverá abrir até ao final deste mês.

A garan a vem do Secretário de Estado da Saúde,
depois de interpelado pelo deputado Ricardo
Mar ns, eleito pelo círculo eleitoral de Vila Real.

A abertura desta unidade de apoio aos doentes
do foro oncológico deverá servir meio milhão de
habitantes da Região de Trás-os-Montes e Alto
Douro, embora a sua inauguração tenha vindo a
ser adiada dês o ano de 2006.

O deputado por Vila Real, em declarações à
agencia Lusa confessa-se preocupado com os
atrasos sucessivos do processo que ins tuiu o
centro oncológico transmontano, e lembra que
esta é a quarta vez que a sua abertura é anunciada
pela tutela.

Esta unidade, a primeira a ser montada fora
dos grandes centros urbanos como Lisboa, Porto
e Coimbra, deverá permi r o tratamento de cerca
de 80 por cento dos casos de cancro registados na
região transmontana, estando apetrechada para
dar tratamento ao cancro do pulmão, próstata,
útero, bexiga, mama, colo rectal, pele e estômago.

Este centro estará equipado com radioterapia,
bloco operatório, hospital de dia e cuidados palia-
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vos.

Prevê-se que numa primeira fase o Centro On-
cológico de Trás-os-Montes e Alto Douro trate
cerca de 800 doentes por ano, mas terá uma
capacidade muito superior para o acolhimento de
doentes que surjam com esta doença.

1.6.27 Aterro Sanitário de Urjais
obtém Licença Ambiental
(2008-06-26 22:50)

Como forma de assegurar a prevenção e controlo
integrados de poluição, o DL nº 194/2000, de 21
de Agosto, define o esquema de atribuição de uma
licença ambiental às instalações industriais.

Na sequência do pedido de Licença Ambien-
tal, efectuado em Fevereiro de 2007, a Resíduos
do Nordeste, conseguiu a obtenção da Licença
Ambiental para o
Aterro Sanitário de Urjais , situado no concelho de
Mirandela.

A licença ambiental estabelece, entre outros
aspectos, as medidas des nadas a evitar ou, se tal
não for possível, a reduzir as emissões para o ar, a
água e o solo, a produção de resíduos e a poluição
sonora.

Concluído que está todo processo de licencia-
mento ambiental, o aterro Sanitário da região do
Nordeste transmontano cumpre toda a legislação
nacional e comunitária em vigor, assumindo o
compromisso de adoptar as medidas preven vas
adequadas ao combate à poluição, informou ao
no cias do Nordeste fonte daquela empresa.

O aterro sanitário de Urjais (Terra Quente) re-
cebe os resíduos e lixos produzidos nos doze
concelhos do Nordeste Transmontano e também
do concelho vizinho de Vila Nova de Foz Côa.

Este aterro sanitário foi já no cia pela gestão
racional que faz do lixo produzido na região, tendo
sido cons tuída uma empresa, a Nordeste Ener-
gias, que aproveita o gás ob do naturalmente a
par r depositado neste aterro sanitário.

Esta inicia va representa um bom exemplo da
valorização de recursos, preservação do ambiente,
bem como a obtenção de algumas contrapar das
financeiras para os municípios.

1.6.28 Mogadouro expõe geolo-
gia e Património Natural
(2008-06-26 22:52)

Este ano comemora-se o Ano Internacional do
Planeta Terra e a CâmaraMunicipal doMogadouro
não ficou indiferente a esta efeméride.

Como tal, produziu uma exposição in tulada
" A Geologia no Património Natural do Parque
Natural do Douro Internacional - litologias de
Mogadouro", que estará patente no Edi cio do
Turismo a par r de 27 de Junho, entre as 9:00 e as
18:00h.

Esta exposição resulta de projectos desenvolvidos
na área do Parque Natural do Douro Internacional,
pelo LNEG - Laboratório Nacional de Geologia e
Energia(ex INETI), pelo Centro de Ciências da Terra
da Universidade do Minho e pelo Departamento
de Geologia da UTAD.

A inicia va pretende dar a conhecer algumas
das realidades que cons tuem o património
natural do concelho de Mogadouro e do Parque
Natural do Douro Internacional, nomeadamente a
sua caracterização litológica, enquanto processos
que convertem sedimentos em rocha consolidada.

Nesta exposição, que estará patente ao público
até ao dia 31 de Julho, podem ser observadas
diversas amostras de mão de rochas existentes no
concelho de Mogadouro, painéis ilustra vos do
Património Natural, sempre ligado à geologia, car-
tas geológicas, geomorfológicas, recursos minerais
e geosí os.
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1.7 Julho

1.7.1 Bragança sob alerta Amarelo
(2008-07-01 00:33)

Apesar do tempo incerto que se fez sen r há
umas semanas atrás, o verão este ano entrou com
temperaturas muito altas.

O Ins tuto de meteorologia avisa que os distritos
de Beja, Bragança, Castelo Branco, Portalegre,
Setúbal e Vila Real estão sob o aviso Amarelo.

Em Beja os termómetros podem chegar aos
40 graus Celsius, em Bragança aos 35, em Castelo
Branco aos 38, em Portalegre aos 37, em Setúbal
também aos 37 e em Vila Real aos 36 graus.

Nos casos de aviso Amarelo ou Laranja devido
a temperaturas elevadas, a Direcção Geral de
Saúde aconselha os cidadãos, nomeadamente as
crianças, os idosos, os acamados e as que vivem
pessoas isoladas, a terem cuidados especiais com
o calor, evitando esforços sicos e a exposição
directa ao Sol entre as 11:00 e as 16:00.

Passar algumas horas diárias num ambiente
fresco e beber mais líquidos (excluindo bebidas
alcoólicas, gaseificadas e açucaradas) são outros
dos conselhos da Direcção Geral de Saúde.

O Ins tuto de Meteorologia emite uma escala
de avisos que vai do Verde (o menos preocu-
pante) ao Vermelho (o mais grave), passando pelo
Amarelo e pelo Laranja, que já exigem algumas
cautelas, quer em termos de risco de incêndio,
quer no que respeita à saúde pública.

1.7.2 O Centro de Arte Contemporânea
Graça Morais já foi inaugurado
(2008-07-01 00:36)

O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais,
nome de uma das mais importantes pintoras
portuguesas, foi inaugurado ontem, segunda-feira,
em Bragança pelo primeiro-ministro José Sócrates.

A pintora ao longo da sua carreira tem-se dedicado

às gentes da região do Nordeste Transmontano.
O Centro de Arte ocupa o recuperado solar dos Sá
Vargas, um edi cio setecen sta no centro histórico
da cidade, onde funcionou o Banco de Portugal,
ficou por 5,2 milhões de euros e foi desenhado
pelo arquitecto Souto Moura.

Em declarações ao JN a pintora declarou que
o Centro de Arte "representa uma fase nova e im-
portante da minha vida. Sinto uma grande honra e
uma enorme responsabilidade de corresponder à
homenagem que recebo desta comunidade" e de-
seja que "contribua para fortalecer a auto-es ma
de uma região dotada de uma grande beleza
natural, mas que sofre de graves problemas de
desenvolvimento social, económico e cultural".

No Centro de Arte vão estar expostos setenta
pinturas e desenhos, realizados entre 1982 e 2005,
algumas das quais integram a doação que fez ao
centro, como as telas "Delmina" e "Maria".

João Fernandes, director do Museu de Serralves,
ajudou Graça Morais na escolha,"ajudou a selec-
cionar de uma forma mais coerente as obras para
uma montagem que resultou num diálogo e numa
interacção muito feliz" afirmou a pintora.

Em relação à escolha do arquitecto, Graça Morais
afirmou que o novo edi cio representa "um valor
patrimonial de grande importância para Bragança
e para o país.
O convite do presidente da Câmara ao arquitecto
Souto Moura é de louvar porque a cidade ganha
um edi cio de enorme qualidade arquitectónica.

A sobriedade aliada ao rigor e a uma grande
beleza tornam este espaço uma obra de referência
que vai atrair um público culto e amante da boa
arquitectura".

Graça Morais com a efectuação do Centro de
Arte vai reforçar os laços com a região de Bra-
gança, que segundo a pintora, "con nua com
pouca oferta cultural de qualidade e o meu desejo
é também contribuir para que os jovens não
sintam o isolamento, a carência e a frustração que
eu, nos anos 60, sen ".

No Centro de Arte vão exis r programas para
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a população mais nova uma vez que segundo a
pintora "é necessário desenvolver uma energia
que contamine a sociedade e que esta se desen-
volva de uma maneira profunda para a arte, e os
espaços ligados à natureza e à criação se tornem
verdadeiras necessidades de vida. Os museus e
centros de arte são pólos de reflexão espiritual,
tão necessários ao ser humano".

1.7.3 Sabor é mesmo para avançar
(2008-07-01 00:39)

A adjudicação da Barragem do Baixo Sabor e de
outras obras de reforço do potencial hidroeléctrico
foi formalizado ontem pelo Primeiro Ministro que
se fez acompanhar do do responsável da Economia
Manuel Pinho.

Para o primeiro-ministro, José Sócrates, a dis-
cussão em torno dos problemas ambientais da
Barragem do Baixo Sabor está "ultrapassado". "To-
das as palavras estão ditas, resta construir" esta
e outras barragens constantes do Plano Nacional,
afirmou José Sócrates em Picote, Miranda do
Douro.

A Plataforma Sabor Livre num úl mo esforço
de impedir a construção da barragem avançou
com uma providência cautelar por causa dos alega-
dos atropelos legais e decisões não fundamentais
relacionados com este processo.

Para estes, a declaração de impacto ambien-
tal que autoriza a barragem caducou há 15 dias e a
construção desta barragem implicará a destruição
de valores naturais insubs tuíveis.

A mesma opinião não tem Manuel Pinho que
defende que este po de projecto é cem por
cento feito por privados e cri cá-los é um ≪total
disparate≫, pois são muito bons a nível ambiental,
energé co e em termos de redução da dependên-
cia energé ca.

Além de garan r mais energia renovável asse-
gurará também mais emprego, afirmou o ministro
à TSF.

1.7.4 Feira de S. Pedro comemora
este ano as Bodas de Prata
(2008-07-01 01:11)

[EMBED]

A Associação Comercial e Industrial de Macedo de
Cavaleiros (ACIMAC) realiza este ano, em pareceria
com a autarquia local, a 25ª edição da Feira de S.
Pedro

O certame, considerado como o maior evento
do género na região, foi inaugurado no passado
Sábado, dia 28 de Junho, tendo contado com a
presença do Secretário de Estado do Emprego e
Formação Profissional, Fernando Medina.

No discurso inaugural, o Presidente da Câmara
Municipal de Macedo de Cavaleiros, Beraldino
Pinto, aproveitou a presença do representante
do governo para falar das necessidades locais no
âmbito do apoio à terceira idade e no apoio aos
cidadãos portadores de deficiência, para quem
reivindicou a construção de um lar que possibilite
maior apoio social.

O autarca macedence mostrou-se ainda pre-
ocupado com a oferta pública de lares para idosos,
uma vez que a maior oferta na região parte da
inicia va privada.

Beraldino Pinto falou também na necessidade
de serem tomadas medidas de fundo para aju-
dar à fixação dos jovens no interior e chamou a
atenção para a implementação de cursos e acções
de formação suscep veis de promoverem uma
maior qualificação profissional entre a população
ac va que habita o seu concelho.
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Depois de inaugurada oficialmente pelas en -
dades oficiais, a noite do primeiro dia desta 25ª
edição da Feira de S. Pedro ficou marcada por um
concerto do compositor e interprete João Pedro
Pais.

1.7.5 "O Nordeste Transmontano tem
estado muito longe das atenções
de Lisboa" (2008-07-01 01:36)

No discurso de inauguração da 25ª Edição da Feira
de S. Pedro, Beraldino Pinto reivindicou perante
o Secretário de Estado do Emprego e Formação
Profissional, mais apoio para uma região que o
autarca considera periférica, rela vamente às
atenções do Terreiro do Paço.

O edil deu como exemplos o campo de Golfe
do azibo, o novo quartel da GNR de Macedo de
Cavaleiros, a pousada da juventude, cuja execução
dos respec vos projectos vai sendo adiada no
tempo.

O tom reivindica vo do discurso do autarca
deu ainda ênfase à necessidade de fixação de
jovens, realidade que na sua perspec va só será
alcançada através da criação de postos de trabalho
devidamente remunerados.

Mais apoio para a terceira idade, mais apoio
para os cidadão deficientes, mais incen vos para
a dinâmica económica regional, mais e qualifi-
cada preparação profissional foram algumas das
reivindicações apresentadas por beraldino Pinto
ao representante do Governo.

1.7.6 Alfândega Inaugura Centro de For-
mação Despor va (2008-07-02 12:49)

Foi inaugurado no passado dia 29 de Junho o
Centro de Formação Despor va de Alfândega da
Fé.

A infra-estrutura despor va que irá contribuir
para desenvolvimento da prá ca despor va no
concelho, sendo a única no distrito com condições

para funcionar à noite e adequada à prá ca de
duas modalidades despor vas dis ntas.

O Centro de Formação despor va vem responder
a uma das necessidades sen das há muito no
concelho e região e cons tui uma das grandes
apostas do Município no campo despor vo.

O equipamento vai permi r a prá ca do hóquei
em campo, onde Alfândega da Fé já possui uma
importante tradição, tendo 2 clubes representados
nos campeonatos nacionais e atletas que integram
a selecção nacional de sub16.

O complexo vem contribuir o incremento deste
desporto no distrito. Uma forma de proporcionar
aos clubes e atletas condições para a o desenvolvi-
mento da modalidade, possibilitando a realização
de compe ções nesta vila do nordeste transmon-
tano.

Para além do Hóquei, será possível pra car e
disputar jogos de futebol no novo campo. O piso
sinté co instalado no campo foi especialmente
concebido para esta finalidade e está homologado
pelas federações de Hóquei e Futebol. Trata-se de
um sinté co inovador que permite que no mesmo
campo se possam disputar jogos de futebol e
hóquei.

Este complexo nasceu no local do an go campo de
futebol, que apresentava já condições deficientes
para a prá ca despor va. Ao campo de relvado
sinté co está acoplada uma pista de Tartan para a
prá ca de modalidades de atle smo.

O inves mento custou cerca de 2 milhões de
Euros e foi financiado pela medida 3.10 do QCA
Desporto.

Para marcar a entrada em funcionamento deste
complexo realizaram dois jogos, um de hóquei e o
outro de Futebol. A selecção nacional de hóquei
em campo estreou o relvado, seguiram-se os
campeões Europeus de 1987. As an gas glórias do
Futebol Clube do Porto defrontaram a equipa de
Veteranos local.
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1.7.7 Fase Charlie já foi iniciada
(2008-07-02 12:51)

Ontem, primeiro dia do mês de Julho, teve início
a fase Charlie, a mais crí ca da época dos fogos
florestais.

Em declarações à comunicação social o Gover-
nador Civil de Bragança, Jorge Gomes, informou
que durante a fase Charlie vão actuar “40 equipas
de combate dos bombeiros apoiados por equipas
de logís ca”, assim como “grupos de reforço
compostos por 32 homens e 9 veículos”, e “este
disposi vo vai estar situado onde entendemos
queonascimento de incêndios pode sermais fácil”.

No distrito de Bragança estão disponíveis desde
ontem quase três centenas de bombeiros apoia-
dos por 63 viaturas e no terreno vão estar também
duas equipas de sapadores do exército cons -
tuídas por 24 elementos de sete equipas de
sapadores florestais com 37 homens.

De igual modo, estão prontos a actuar os dois
helicópteros estacionados nas Serras da Nogueira
e de Bornes, locais onde pela primeira vez vão
também actuar GIP’s, Grupos de Intervenção,
Prevenção e Socorro da GNR, “com equipas de 15
homens cada uma e fazem primeira intervenção
helitransportada mas também vigilância e pro-
tecção na natureza”, informou o governador civil,
que se mostrou muito preocupado com os focos
de incêndios que possam vi a surgir, dado que as
previsões indicam que este verão vai ser muito
quente.

Equipas do ICNB vão estar também em Mon-
tesinho e no Douro Internacional.
A fase Charlie teve início no primeiro dia do mês
de Julho e vai decorrer até 30 de Setembro.

1.7.8 Unidade de Cuidados Con nua-
dos de Mogadouro quase lotada
na abertura (2008-07-02 12:53)

A Unidade de Cuidados Con nuados (UCC) de
longa duração da Santa Casa da Misericórdia de
Mogadouro, foi inaugurada pelo Primeiro Ministro
José Sócrates na passada segunda feira.

O an go Hospital da Misericórdia foi adaptado
para dar lugar à UCC que integra a rede nacional
de Cuidados Con nuados, um inves mento de 1,5
milhões de euros, compar cipado pelo Ministério
da Saúde através do programa Saúde XXI em 400
mil euros, e pelo município local.

A UCC dispõe de 24 camas, contando já com
23 utentes.

Outra valência da Santa Casa da Misericórdia
foi também no ficada pelo Chefe do Governo,
trata-se da assinatura do contrato de compar ci-
pação financeira com vista à construção da futura
creche da Misericórdia, sita no an go Centro de
Saúde. A nova estrutura terá um inves mento na
ordem dos 200 mil euros.

João Henriques, provedor da Misericórdia, salien-
tou a necessidade de "mais apoios" para estas
ins tuições, pois a outras necessidades se fazem
sen r como a construção de um novo Lar da
Terceira Idade.

O presidente do Município Morais Machado,
aproveitou a presença do Primeiro Ministro para
pedir que sejam tomadas as diligencias para
apressar a abertura da clínica de hemodiálise
que está pronta desde final do ano passado e
que se encontra fechada devido a problemas
burocrá cos.

1.7.9 Música é atracção principal da
Feira de S. Pedro (2008-07-07 10:03)

[EMBED]

Veja o vídeo

A Feira de S. Pedro devolve as pessoas à cidade.
Aproveitando a temperatura das úl mas noites,
os macedenses vêm para as esplanadas, enchem
as ruas e vão desaguar no parque da feira de
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exposições.

Durante os úl mos 25 anos a feira tem trazido até
Macedo de Cavaleiros nomes cimeiros da música
nacional e internacional.

Este ano já passaram pelo parque de exposições
nomes como João Pedro Pais, José Cid, Mikael
Carreira e Quim Barreiros.

Até dia 5 de Junho os macedences e todos os
nordes nos poderão ainda assis r aos concertos
de Pedro Kima, Irmãos Verdade e Sabrina Salerno.

1.7.10 Crise Económica também se
faz sen r na Feira de S. Pedro
(2008-07-07 10:09)

[EMBED]

Veja o vídeo

No quarto dia da Feira de S. Pedro o No cias
do Nordeste foi auscultar algumas opiniões de
expositores e visitantes.

Numa noite mais fresca do que as anteriores,
marcada pela actuação de Quim Barreiros, o
Parque de Exposições recebeu mais uma grande
enchente.

Apesar da festa e do muito público que tem
afluído ao evento, o negócio parece não estar a
correr de feição para alguns dos artesãos que aqui
vieram expor os seus produtos.

A crise económica que o país atravessa parece
ser a jus ficação para o fraco volume de vendas.
E entre quem aqui veio para negociar, a opinião
parece ser unânime: vende-se pouco.

1.7.11 "Balanço posi vo", refere
António Cunha da ACIMAC
(2008-07-08 16:36)

Terminou assim a 25ª edição da feira de S. Pedro
de Macedo de Cavaleiros.

Sabrina Salerno foi o úl mo nome do cartaz
de variedades neste ano de comemoração das
bodas de prata.

António Cunha, presidente da Associação Comer-
cial e Industrial deMacedo de Cavaleiros (ACIMAC)
considera esta edição como posi va, com um car-
taz ideal e com o contentamento generalizado de
visitantes e expositores.

Este foi mesmo o melhor ano dos seis anos
que António Cunha leva como presidente da
ins tuição, conforme declarou em entrevista ao
No cias do Nordeste.

O cartaz foi o cartaz ideal e isso foi provado
pela grande afluência de público que este ano
veio e preencheu por completo o largo da feira
de exposições. "Nós em vez de termos quatro
dias com muita gente, vemos seis e esta foi a
estratégia ideal para esta feira e o público aderiu",
referiu o responsável pela organização do certame
deste ano.

1.7.12 Já não há helicópteros. “Uma
vergonha”, reage Beraldino
Pinto (2008-07-08 17:20)

“Uma Vergonha”. É assim que Beraldino Pinto,
presidente da Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros reage ao anunciado hoje na antena 1,
na entrevista que Abílio Gomes, presidente do
INEM, deu àquela emissora pública de rádio, onde
anunciou que, afinal, não vão ser adquiridos os
três helicópteros que iriam operar no Alentejo e
em Trás-os-Montes.

Em Trás-os-Montes o distrito de Bragança é o
mais afectado, já que eram dois os heliportos
que estavam previstos, sendo um em Miranda do
Douro e outro em Macedo de Cavaleiros.
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Abílio Gomes disse na entrevista de hoje à An-
tena 1 que o INEM “está a finalizar um estudo que
deverá confirmar não ser essencial a aquisição dos
helis, até porque são caros demais”.

Beraldino Pinto, edil de Macedo e Manuel Ro-
drigo, edil de Miranda, reagiram indignados e
incrédulos perante a quebra de uma promessa
que foi assumida com o actual governo em proto-
colo polí co.

Beraldino Pinto, em declarações à mesma es-
tação de rádio não foi de meias palavras. “
Considero que é uma vergonha, já não basta este
atraso, agora pôr tudo em causa passa dos limites
e é inqualificável esta a tude”.

Beraldino Pinto diz que está em causa a palavra e a
honradez de pessoas e ins tuições e se o protocolo
é para quebrar, “ então vamos exigir que o hospital
de Macedo seja novamente o hospital que era,
um hospital distrital com todas as valências. Não
podem ser organismos de um nível inferior a pôr
em causa as decisões polí cas que foram tomadas,
firmadas, homologadas e assinadas”.

Já o presidente de Miranda do Douro mani-
festa "estranheza e desilusão" e lamenta que o
Governo anunciasse a compra dos aparelhos sem
ter efectuado estudos prévios. “É lógico que as
ambulâncias e os helicópteros são caros, mas é
lamentável que um governo que assina uma coisa
não faça primeiro estudos -que agora estão a ser
feitos – antes de afirmar aquilo que vai fazer",
disse o autarca em declarações à Antena 1.

1.7.13 Lamalonga inaugura a restau-
rada sede da sua Junta de
Freguesia (2008-07-09 00:14)

[EMBED]
Veja o Vídeo

A aldeia de Lamalonga, no concelho de Macedo
de cavaleiros, viveu um ambiente de festa no

passado domingo. O mo vo foi a inauguração
do recentemente restaurado edi cio da Junta de
Freguesia.

O acontecimento contou com a mobilização
da população da aldeia e teve a presença do
Governador Civil de Bragança, do Presidente do
Município de Macedo de Cavaleiros e de perto de
duzentos Motards do Nordeste Transmontano.

O ambiente que se viveu foi de festa, mas também
cons tuiu um marco histórico local na luta enc-
etada desde algumas décadas para dotar a sede da
junta com infra-estruturas e equipamentos condig-
nos e condizentes com o mundo modernizado em
que vivemos.

Manuel Carlos, o autarca das úl mas duas décadas
que esteve à frente dos des nos da freguesia era
manifestamente um homem feliz, tendo colocado
a tónica do seu discurso no esforço dispendido
para a concre zação desta obra.

O autarca referiu que no exercício das atribuições
dos presidentes de junta “neste momento, as
condições não sendo ideais, são suficientes”,
insurgindo-se contra o processo de deser ficação
do interior quando encarado como uma fatalidade.
“Existem dificuldades, deser ficações, imensos
problemas e não têm que exis r. Isto não pode
ser uma fatalidade. Não nos podemos conformar,
não podemos baixar os braços. O interior do país
tem que ter futuro”, disse Manuel Carlos no seu
discurso de inauguração da restaurada sede da
Junta de Freguesia de Lamalonga.

1.7.14 Concelhia do PS de Sabrosa de-
bateu reforma do Sistema de
Saúde (2008-07-09 00:18)

Manuel Pizarro, Secretário de Estado da Saúde,
assis u no passado dia 4 de Julho, no auditório
do Hotel Solar dos Canavarros, a um debate
organizado pela Concelhia do Par do Socialista
de Sabrosa, que teve como temá ca de base
“discu r os objec vos, os caminhos, as metas e
o rumo doGoverno na área da saúde emPortugal”.

À inicia va assis ram mais de oito dezenas de
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militantes e simpa zantes do PS local.

Do encontro, os socialistas de Sabrosa consid-
eraram que nas polí cas de saúde é necessário
ter em conta que “as mudanças no sistema de
Serviços Primários, nomeadamente através das
Unidades de Saúde Familiar e da criação de Agru-
pamentos de Saúde” é um objec vo primordial.

Mais consideraram os par cipantes neste en-
contro que o reequilíbrio e a distribuição dos
médicos, o aumento da formação do número de
médicos, a implementação da Rede de Cuidados
de Saúde Con nuados Integrados, o combate às
listas de espera para cirurgia, a organização de
uma rede de cuidados pré-hospitalares, o reforço
do INEM e o controle das despesas no Serviço Na-
cional de Saúde são vectores indispensáveis à boa
saúde dos serviços públicos de saúde prestados na
região.

1.7.15 Mais um acidente com tractor
agrícola (2008-07-10 13:35)

Na passada terça-feira, uma criança de seis anos
ficou gravemente ferida num acidente com um
tractor agrícola, que feriu também o avô sem
gravidade.

O acidente deu-se por volta das 19:30 de terça-
feira num caminho público de acesso a um terreno
agrícola, próximo da freguesia de Parada, no
concelho de Alfândega da Fé, Distrito de Bragança.

O menino com vários trauma smos, foi lev-
ado de helicóptero para o Porto, depois de sido
assis do no local pelo INEM e pelos bombeiros de
Alfândega da Fé.

O comandante distrital da Guarda Nacional
Republicana, explicou que o menino seguia com
o avô no reboque de um tractor conduzido pelo
pai e declarou à comunicação social que "tudo
leva a crer tratar-se de um imprevisto e não de
infracção", uma vez que o engate do reboque ao
tractor deveria ter-se par do e o reboque, onde
estava o menino e o avô, soltou-se, resvalou e
capotou.

Este ano, até ao momento, a GNR já contabili-
zou quatro mortes no distrito de Bragança, três na
zona de Bragança e uma emMogadouro.

Nos úl mos dez anos, os tractores agrícolas já
fizeram na região, mais de cem ví mas mortais.

1.7.16 Roupa Contrafeita apreendida
em Vila Flor (2008-07-10 13:37)

Es ma-se em 30 mil euros o valor da roupa
contrafeita que a Brigada Fiscal de Bragança inter-
ceptou em Vila Flor.

O material era transportado em três veículos
que se deslocavam da feira de Torre de Moncorvo
para Mirandela.

A mercadoria, 510 pólos e 700 t-shirts, u lizavam
e quetas de marcas registadas comercialmente
que eram transaccionadas nos mercados e feiras
da região.

Os responsáveis, três homens com idades com-
preendidas entre os 33 e os 47 anos, são suspeitos
de crime de contrafacção e de imitação ilegal de
marca, mas o processo só terá con nuidade, a
nível do seu desenvolvimento em tribunal, se as
marcas em causa apresentarem queixa formal-
izada contra os três indivíduos suspeitos.

Para já, a mercadoria foi toda confiscada e de-
positada provisoriamente no tribunal de Vila Flor
onde vai ser iniciada a fase de inquérito para
apurar as responsabilidades.

1.7.17 Juventude Mirandesa lem-
bra José Leite de Vasconcelos
(2008-07-10 13:39)

A Associação Recrea va da Juventude Mirandesa
(ARJM) vai assinalar este ano os 150 anos do nasci-
mento do linguista, filólogo e etnógrafo português
José Leite de Vasconcelos.

Os jovens mirandeses vão propor à sua popu-
lação um conjunto de inicia vas culturais que
visam dar a conhecer a personalidade e a obra de
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um dos maiores vultos da cultura portuguesa.

O programa comemora vo iniciou-se no pas-
sado dia 7 de Julho e manter-se-á até ao final do
ano.

A homenagem é prestada em forma de agradec-
imento, pelo facto de ter sido este linguista que
deu a conhecer ao mundo a Língua Mirandesa.

A ARJM vai lançar uma campanha in tulada
"Recordar José Leite de Vasconcelos", ao mesmo
tempo que procederá à distribuição de flyers
acerca da vida e obra arqueólogo e da sua relação
com a Terra de Miranda.

Acções de esclarecimento sobre a obra de José
Leite de Vasconcelos, passeios Pedestres - "Vem
para fora cá dentro - Na Rota de Vasconcelos" –,
que pretendem dar a conhecer a todos os par c-
ipantes os locais percorridos pelo etnógrafo, são
algumas das muitas inicia vas que até ao final do
ano a ARJM levará a cabo por terras de Miranda.

1.7.18 Rota internacional do Vinho
nasce no Nordeste transmon-
tano (2008-07-10 13:40)

Vai ser desenvolvido em Trás-os-Montes e Alto
Douro, o projecto “Vindouro – Rota Internacional
do Vinho”, e na primeira fase vai incidir nos concel-
hos deMiranda do Douro, Freixo de Espada à Cinta
e Torre de Moncorvo, em parceria com mais de
uma centena de municípios das zonas espanholas
de Zamora e Salamanca.

No projecto “Vindouro – Rota Internacional
do Vinho” vão ser inves dos cerca de dois milhões
e meio de euros, sendo setenta e cinco por cento
do valor co-financiado por fundos comunitários.

A Rota Internacional do Vinho foi criada em
Janeiro de 2007, com o objec vo de fomentar e
promover as áreas localizadas nos Espaços Nat-
urais dos Parques do Douro Internacional e dos
Arribes del Duero e é a única rota internacional
em que o vinho é tema central em todo espaço
europeu.

Neste projecto vão ser criados quarenta pos-
tos de trabalho directos e cerca de uma centena e
meio de indirectos nesta região.

1.7.19 Socialistas asseguram que he-
licóptero vem para Macedo
(2008-07-10 13:42)

Mota Andrade, deputado eleito do Par do Social-
ista pelo circulo eleitoral de Bragança, assegura
que o protocolo estabelecido entre as autarquias
e o governo é mesmo para cumprir, e que o he-
licóptero que estava prome do para a o nordeste
transmontano vai ser mesmo estacionado em
Macedo de Cavaleiros.

Mota Andrade disse que o compromisso de
colocar um heli em Macedo foi recentemente
assegurado pelo Secretário de Estado da Saúde,
embora não se saiba ainda quanto tempo falta
para dar cumprimento real à obrigação que o Min-
istério da tutela tem para com a região nordes na.

Recorde-se que a polémica foi lançada na pas-
sada terça-feira, numa entrevista que Abílio
Gomes, presidente do INEM, deu à Antena 1, onde
afirmou que estava a ser finalizado “um estudo
que deverá confirmar não ser essencial a aquisição
dos helis, até porque são caros demais”.

A par r desta entrevista desencadeou-se um
movimento de indignação por parte dos autarcas
de Miranda do Douro e de Macedo de Cavaleiros,
que não entendiam porque razão o Governo
haveria de quebrar um protocolo polí co realizado
aquando da reestruturação dos serviços de saúde
no distrito de Bragança.

Segundo as mais recentes declarações de Mota
Andrade, esse protocolo deverá ser integralmente
cumprido e no futuro será mesmo colocado um
helicóptero de emergência médica ao serviço da
população nordes na.
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1.7.20 CentroOncológico de Vila Real já
funciona (2008-07-11 00:24)

É a primeira unidade de tratamento de doenças
do foro cancerígeno fora dos três grandes centros
urbanos, e já abriu as portas na passada segunda
feira em Vila Real.

O Centro Oncológico de Trás-os-Montes e Alto
Douro já funciona. Depois de alguns contratem-
pos que ditaram o adiamento da sua abertura,
a unidade já presta serviço de atendimento aos
transmontanos. Neste momento trabalha com
50 profissionais especializados para o tratamento
de oito po de cancros, e está equipado com
radioterapia, bloco operatório, hospital de dia e
cuidados palia vos.

O Centro deverá permi r o tratamento de cerca
de 80 por cento dos casos de cancro registados na
região transmontana, estando apetrechada para
dar tratamento ao cancro do pulmão, próstata,
útero, bexiga, mama, colo rectal, pele e estômago.

Prevê-se que numa primeira fase o Centro On-
cológico de Trás-os-Montes e Alto Douro trate
cerca de 800 doentes por ano, mas terá uma
capacidade muito superior para o acolhimento de
doentes que surjam com esta doença.

A infra-estrutura vai ser inaugurado oficialmente
pelo Primeiro-ministro José Sócrates dentro de
alguns dias.

1.7.21 Vem aí o fes val de Música Me-
dieval de Carrazeda de Ansiães
(2008-07-11 00:26)

A sé ma edição do Fes val de Música Medieval de
Carrazeda de Ansiães abre as portas já no próximo
fim-de-semana, dia 12, com a actuação do grupo
Ensemble Hispânia pelas 21,30 horas na igreja de
Beira Grande, a que se seguirá, no dia seguinte,
na igreja de Selores, e no mesmo horário, o grupo
Vozes Alfonsinas.

Este ano, à semelhança do que aconteceu no
ano transacto, o fes val desdobra-se em dois
fins-de-semana, tendo con nuidade nos dias 18,

19 e 20 de Julho.

Mediae Vox Ensemble e o grupo de Pedro Caldeira
Cabral (La Batalla), que também é o director ar s-
co do fes val, preenchem com as suas actuações
os dias 19 e 20, onde se paresentarão, respec va-
mente, na igreja de Amedo e no Centro Cívico de
Carrazeda de Ansiães.

Este ano haverá ainda uma oficina dedicada à
arte dos instrumentos musicais na Idade Média.
A inicia va pretende dar a conhecer a riqueza
instrumental do período medievo, que muito fre-
quentemente é em exclusivo associado ao canto
coral.

O Fes val de Musica Medieval de Carrazeda
de Ansiães é o acontecimentos mais marcante, a
nível de qualidade, do que de melhor se apresenta
na região, embora não tenha merecido o justo
destaque nos órgãos de comunicação social.

A sua sé ma edição qualifica pela posi va a
persistência da sua organização em manter vivo
um fes val de música sem paralelo no nosso país.

1.7.22 Projecto “Vocalize”: a Pedagogia
no seu melhor (2008-07-12 12:36)

Uma semana é o tempo suficiente paramontar um
espectáculo denominado de “Vocalize”, onde os
jovens, a música e a qualidade se mostram numa
acção pedagógica e num projecto de educação
musical do que de melhor existe em Portugal.

A inicia va par u do Ins tuto Piaget que este
ano trouxe o “Vocalize” até ao campus académico
de Macedo de Cavaleiros, numa proposta que
pretendeu envolver os jovens da cidade com um
projecto musical intercultural, onde a música é a
ponte de ligação com outros povos, com outras
etnias e com outra civilizações.

O vocalize teve neste ano de lançamento em
Macedo de Cavaleiros 34 par cipantes, mas
espera-se e deseja-se que no próximo ano o
números de jovens aderentes possa ser duplicado
ou mesmo triplicado.
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O primeiro “Vocalize”, organizado pelo Ins -
tuto Piaget de Macedo de Cavaleiros, terminou no
passado fim-de-semana com a apresentação de
um concerto no Centro Cultural da cidade.

Este curso de jovens coralistas e de pedagogia
coral dirigida a maestros já se realiza no cam-
pus de Almada desde há 4 anos, mas este ano
o projecto foi trazido para Trás – os – Montes,
pela maestra Cara Tasher, pelo professor Paulo
Lourenço e pela pianista Inês Lopes.

Os aspirantes a coristas podem ter entre 8 e
28 anos. No “Vocalize” de Macedo de Cavaleiros
par ciparam 26 jovens que “demonstraram tal-
ento e cuja experiência revelam ser extraordinária,
pois além da música criam-se laços de amizade
e de cumplicidade indescri veis”, garan u ao
No cias do Nordeste um dos responsáveis por
esta inicia va.

1.7.23 Universidade de Verão
(2008-07-15 01:54)

A edição de 2008 da Universidade de Verão
Hispano-Portuguesa vai decorrer terça e quarta-
feira em Alcañices e quinta e sexta-feira em
Bragança, e “cultura e fronteiras” foi o tema escol-
hido para a edição deste ano.

Na abertura está prevista a presença do vice-
reitor da Universidade de Salamanca e do vice-
presidente da Câmara Municipal de Bragança.

O poeta e filólogo de Zamora Jesús Losada Va-
quero é o responsável pela Universidade de Verão
Hispano-Portuguesa e a organização está a cargo
da Universidade de Salamanca e do Centro de
Estudos Literários de Castela e Leão.

O professor catedrá co da Universidade de
Salamanca Jacobo Sanz Hermida, vai ser o orador
da conferência de abertura e vai falar sobre a
recepção em Salamanca da princesa Maria de
Portugal para se casar com o príncipe Filipe II,
considerada a primeira tenta va de união dos
países ibéricos.

Uma conferência sobre bilinguismo peninsular

pelo professor catedrá co da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, José António de Freitas
Carvalho, doutorado em Literatura Espanhola,
também faz parte deste evento.

O poeta, romancista e editor Jorge Reis-Sá, re-
sponsável pela Quasi Edições, falará sobre as
fronteiras na nova poesia portuguesa e o director-
geral da Organização Peruana de Emprego, José
Ruivary, abordará o tema “lobos na fronteira”.

Interculturalidade e minorias étnicas no âm-
bito escolar será o tema da intervenção de Seydou
Koné, professor da Escola Superior de Abidjan,
Costa do Marfim, enquanto a astro bióloga da
Universidade de Burgos falará sobre Marte, a
busca da fronteira exterior.

Perfecto Cuadrado, catedrá co de Filologia Por-
tuguesa da Universidade Ilhas Baleares, Ignacio
Arellano, catedrá co de Literatura da Universidade
de Navarra, e Rafael Pisot, professor do Ins tuto
Cervantes da Roménia, são alguns dos nomes dos
palestrantes

As inscrições deste evento, ficam entre 65 e
100 euros e incluem uma visita ao casco an go e
Castelo de Bragança e um concerto de guitarra de
José Peixoto, no Solar Bragançano.

1.7.24 NERBA e NERVIR debatem pe-
quenas e médias empresas
(2008-07-15 01:55)

Amanhã, terça-feira, está agendado na cidade de
Bragança um encontro com empresários onde vão
ser deba das estratégias sobre compe vidade
nas empresas da região transmontana.

Esta inicia va ajusta-se ao programa de assistência
empresarial do IAPMEI que em parceria com o
NERBA de Bragança e o NERVIR de Vila Real, tem
como principais objec vos iden ficar as necessi-
dades e as soluções para as empresas, no sen do
de envolver de uma forma par cipa va, tanto de
empresários e associações como outros quaisquer
agentes.

As Pequenas e Médias Empresas (PME) vão
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ser o principal foco dos temas em debate neste
encontro, nomeadamente o financiamento, a in-
ternacionalização, e inovação das PME, no sen do
de analisar as dinâmicas de cooperação, para
reforçar a compe vidade das empresas da região
e sobretudo contribuir para o seu crescimento.

1.7.25 Infância, cria vidade e sonho:
eis o "Peter Pan" (2008-07-15 01:58)

Mais de 300 pessoas assis ram ao espectáculo
infan l de ballet que a Associação Potrica (Grupo
de Acção Cultural do Nordeste Transmontano)
levou ao palco de Centro Cultural de Macedo de
Cavaleiros.

A sala de espectáculos desta infra-estrutura
cultural foi pequena para acolher o número de
pessoas que queriam assis r à primeira actuação
das crianças que pra cam ballet na cidade do
Azibo.

“Peter Pan” foi o mote escolhido pela Profes-
sora de Ballet, Luciula Zánella, que deste modo
mostrou aos encarregados de educação das
sessenta crianças a evolução dos seus educandos
que, todos os sábados, durante os nove meses,
frequentaram este curso.

A estória de Peter Pan coreografou a graciosi-
dade dos pequenos bailarinos, cujas idades variam
entre os 3 e os 12 anos.

Este clássico universal da literatura infan l, da
autoria do jornalista, dramaturgo e escritor es-
cocês James Ma hew Barrie narra a história Peter
Pan, o menino que não queria crescer. Wendy,
João e Miguel, os três filhos da Sra. Darling, re-
cebem a visita de Peter Pan. Com a ajuda da fada
Sininho, eles voam para a Terra do Nunca onde,
na companhia dos garotos perdidos, constroem
fabulosas aventuras.Todos eles têm um inimigo
temível, o malvado Capitão Gancho, que jurou
vingar-se de Peter Pan depois de ter perdido uma
mão num duelo com ele.

A narra va foi processada no palco do Centro
Cultural de Macedo Cavaleiros ao ritmo da música
clássica e ficou marcada pela graciosidade e pela

ternura dos pequenos bailarinos que, com a
sua inocência e entrega à responsabilidade de
expor devidamente a parte da sua representação,
chegaram a emocionar muitos dos presentes.

“Até me vieram as lágrimas aos olhos. Fiquei
mesmo emocionada”, disse uma das avós ao
No cias do Nordeste.

O colorido dos figurinos e a graciosidade das
crianças fizeram as delícias dos pais, familiares
e amigos, que no final do espectáculo estavam
maravilhados e afirmaram que nha superado as
suas expecta vas. A opinião era generalizada e de
uma forma geral resumia-se a uma pequena frase:
“foi lindo!”, disseram alguns dos espectadores
presentes no espectáculo.

Este foi o primeiro ano de aprendizagem de
ballet que esta associação cultural pretende,
no futuro, solidificar em Macedo de Cavaleiros,
sendo quase certo que no próximo ano haverá
con nuidade desta primeira inicia va.

Os elementos da Associação Potrica, apesar
de exaustos, estavam muito sa sfeitos com o
resultado deste evento, uma vez que era unânime
a alegria de todos no final da encenação, onde as
Bailarinas e os Bailarinos brilharam num colorido
espectáculo passado no reino da fantasia.
O primeiro curso de ballet infan l de Macedo de
Cavleiros foi organizado pela Associação Potrica
e teve o apoio do Município de Macedo de
Cavaleiros.

1.7.26 Mogadouro assiste a cinema ao
ar livre (2008-07-19 18:06)

As noites têm estado convida vas para um belo
passeio, para a esplanada ou para simplesmente
assis r a um filme ao ar livre.

A câmara Municipal de Mogadouro convida
os seus munícipes para a terceira alterna va e
a desde ontem está a apresentar ao ara livre
longas-metragens de realizadores portugueses.

A inicia va realiza-se ao fim-de-semana até
ao próximo dia 8 de Agosto. Durante este período
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os mogadourenses poderão assis r no anfiteatro
ao ar livre do jardim da Casa das Artes e O cios
desta vila nordes na aos filmes Call Girl, O Crime
do Padre Amaro e o Filme da Treta.

A entrada é livre e esta inicia va pretende dar
dinamismo e dinâmica cultural às noites da vila
transmontana, uma vez que a Casa das Artes e
O cios de Mogadouro possui infra-estruturas que
permitem prestar este po de oferta cultural aos
amantes da cinematografia.

A proposta começa com um ciclo de cinema
português dos realizadores António-Pedro Vascon-
celos, Carlos Coelho da Silva e José Sacramento
cujos filmes que realizaram veram muito re-
centemente um grande êxito nas bilheteiras dos
cinemas nacionais.

1.7.27 IPB dispõe de 250 mil euros
para o Programa Erasmus
(2008-07-19 18:08)

O Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB) para o
ano lec vo de 2008/2009 vai dispor de duzentos
e cinquenta mil euros de verba para o programa
Erasmus.

O Erasmus foi criado em 1987, é um programa
de apoio inter-universitário de mobilidade de
estudantes e docentes do Ensino Superior entre
estados membros da União Europeia e estados
associados que permite a alunos que vão estudar
noutro país por um tempo de 3, 6 e 12 meses.

O vice-presidente do Politécnico de Bragança,
explicou que este aumento de quase 20 % da
verba atribuída, se deve ao facto de no ano
transacto todas as vagas disponíveis terem sido
preenchidas.

O “vai vem” dos estudantes para outras ins -
tuições e empresas europeias pode efectuar-se
na componente de mestrado, para a qual estão
disponíveis 167 mil euros, mas também para
realizar estágios, com a verba disponível de 49 mil
euros.

Os docentes e funcionários que pretendam

beneficiar deste programa dispõem também de
uma bolsa de apoio.

Foram cerca de 160 estudantes que o Ins tuto
Politécnico de Bragança enviou para vários países
europeus no ano lec vo que terminou.

No ano lec vo de 2008/2009 o IPB vai empenhar-
se num novo programa que vai financiar vinte e
cinco bolsas para alunos que pretendam realizar a
tese de mestrado noutros países europeus.

1.7.28 Detectada clonagem de cartões
mul banco na cidade de Bra-
gança (2008-07-19 18:10)

A clonagem de cartões mul banco é uma prá ca
que tem vindo a surgir no nosso país para roubar
dinheiro das contas bancárias dos cidadãos. Vários
são os casos já detectados em Portugal, alguns
deles já desmantelados pela Polícia Judiciária.

Esta prá ca de levantamento ilícito chega agora à
capital do Nordeste Transmontano.
Na passada semana foram detectados seis casos
na cidade de Bragança em clientes da Caixa Geral
de Depósitos, que viram os seus cartões clonados
a par r de uma máquina situada no centro da
cidade.

A situação foi de imediato bloqueada pelo banco,
mas tal não obstou a que algumas pessoas vissem
sair das suas contas bancárias valores que num
dos casos chegou a a ngir os 400 euros.

Os levantamentos foram feitos a par r da Bulgária,
o que acabou por levantar suspeitas, levando
aquela ins tuição bancária a bloquear os cartões
ví ma da burla.

O dinheiro que foi re rado ilicitamente foi na
sua totalidade reposto pela Caixa Geral de Depósi-
tos nas contas dos seus clientes, tendo o caso sido
entregue à inves gação da Polícia Judiciária.
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1.7.29 “Mega Verão Sem Escaldão” já
está no Azibo (2008-07-21 00:26)

Iniciou-se ontem dia 20 a campanha “Mega Verão
Sem Escaldão”, na Albufeira do Azibo, a exemplo
de outras praias por todo o país.

Cruz Vermelha Portuguesa, a Liga Portuguesa
Contra o Cancro e a VICHY, são os fomentadores
desta campanha, que se juntaram à Câmara
Municipal de Macedo de Cavaleiros e ao Fórum
Theatrum de Bragança, no intuito de sensibilizar
os veraneantes do nordeste transmontano sobre
os male cios da elevada exposição ao sol.

As crianças e os jovens são o principal alvo desta
campanha “Mega Verão Sem Escaldão”, segundo
um dos responsáveis da autarquia Macedense.

Os dias que se prevêem de maior afluência à
praia são os escolhidos para efec var esta cam-
panha, onde além dos conselhos úteis, vão ser
também oferecidos protectores solares a quem
es ver na praia.

A campanha “Mega Verão Sem Escaldão” é a
primeira vez se realiza na Albufeira do Azibo,
onde é hasteada a bandeira azul, há cinco anos
consecu vos.

1.7.30 Dourinov: conhecer para val-
orizar (2008-07-21 00:29)

Valorizar os e revitalizar os produtos endógenos e
a economia local com base assente em alguns pi-
lares fundamentais, são os objec vos do Projecto
Transfronteiriço de Valorização e Transformação
de Recursos designado por “Dourinov”. A valoriza-
ção dos produtos regionais, recursos naturais,
meio ambiente e qualidade de vida.

A promoção do conhecimento e valorização
cultural e a economia local, são os eixos estrutu-
rantes dos projectos que foram deba dos por um
grupo de especialistas que se reuniram no passado
fim -de semana na vila de Mogadouro.

De acordo com os promotores do projecto, ao
longo das úl mas décadas, têm sido vários os

programas de inves gação e desenvolvimento
centrados na região fronteiriça do rio Douro.

Ins tuições como a Universidade de Trás-os-
montes e Alto Douro (UTAD) e a Universidade de
Salamanca (USAL) têm gerado conhecimento de
grande valia para aquela região portuguesa e com
a possibilidade de transferência de tomadores de
negócio.

O projecto “Douroinov” seguiu este percurso
e procurou promover o desenvolvimento regional
com carácter inovador, par ndo da transformação
dos recursos endógenos, de modo a fortalecer o
tecido social e valorizar ac vamente os produtos
locais, aqui a população ac va da região terá de
ser empreendedora.

É importante que as pessoas não olhem ape-
nas para o património, “é preciso encará-lo como
um recurso a explorar,” já que terá de haver
empresas que explorem os vários sob produtos
do turismo como é caso da fauna e flora entre
outras componentes que possam ser exploradas
“e não deixar que o turista venham a região sem
ter informações especificas, ” avançou Gonçalo
Rosa. Na região duriense, começam a aparecer
bons exemplos seguido esta doutrina e só não
promovidos por ex-alunos da UTAD e da USAL mas
igualmente por empresários locais

Salamanca têm vindo, ao longo dos úl mos
anos, a concentrar esforços em programas de in-
ves gação e desenvolvimento centrados na região
fronteiriça do Douro, gerando conhecimento de
grande valia para esta Região e com possibilidade
de transferência para tomadores de diferentes
áreas de negócios. Destes esforços resultou o
Projecto Interreg IIIA Dourinov, apostado na val-
orização dos produtos regionais, recursos naturais,
meio ambiente e qualidade de vida, cultura, pro-
moção do conhecimento e valorização cultural e
economia rural.

Refira-se que o Projecto Dourinov nos úl mos
dois anos pretendeu promover junto dos vários
actores locais e da sociedade civil alguns dos
resultados de inves gação alcançados por estas
duas ins tuições de ensino na temá ca deste
projecto. A aposta centrou-se na cooperação
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entre actores de desenvolvimento deste território,
nomeadamente autarquias da Região, acreditando
na importância da mobilização da sociedade civil
regional para promover inicia vas inovadoras
nestes contextos.

De uma forma global, pretendeu-se promover
a valorização do vasto património natural, ar s-
co, cultural, biológico, humano e empresarial que
caracteriza a região do Norte de Portugal e a região
de Castela e Leão. Neste Colóquio serão assim
apresentadas, uma série de ideias de negócios no
âmbito destas áreas temá cas. Acresce ainda, a
possibilidade de par cipar em visitas guiadas em
sala e campo.

Nos dias 27 e 28 de Junho, a UTAD e a Uni-
versdade de Salamanca, conjuntamente com a
Câmara Municipal de Mogadouro, realizaram
o Colóquio de encerramento, e de balanço, do
Projecto INTERREG III A “Dourinov – Projecto
Transfronteiriço de Valorização e Promoção de
Recursos.

A promoção do conhecimento e valorização
cultural e a economia local, são os eixos estru-
turantes dos projectos que foram deba dos por
um grupo de especialistas que se reuniram em
Mogadouro.

De acordo com os promotores do projecto, ao
longo das úl mas décadas, têm sido vários os
programas de inves gação e desenvolvimento
centrados na região fronteiriça do rio Douro.

O projecto “Douroinov” procurou promover
o desenvolvimento regional com carácter ino-
vador, par ndo da transformação dos recursos
endógenos, de modo a fortalecer o tecido social e
valorizar ac vamente os produtos locais: produtos
regionais, recursos naturais, meio ambiente e
qualidade de vida, de forma a tornar a população
ac va da região mais empreendedora.

De uma forma global, pretendeu-se promover
a valorização do vasto património natural, ar s-
co, cultural, biológico, humano e empresarial
que caracteriza a região do Norte de Portugal e
a região de Castela e Leão. Naquele Colóquio
foram assim apresentadas uma série de ideias de

negócios no âmbito destas áreas temá cas.

1.7.31 O escultor Mark Brusse deixa
obra em Carrazeda de Ansiães
(2008-07-22 21:57)

O escultor Michael Warren, foi o primeiro ar sta
estrangeiro a expor em Carrazeda de Ansiães no
Parque Internacional de Escultura em Pedra ao Ar
Livre de Carrazeda (PIEPALC) em 2006, com uma
escultura com mais de dez metros de altura, um
pilar triangular em granito.

“Em Louvor dos Limites”, de Michael Warren,
foi o nome dado à terceira peça do PIEPALC que,
se veio juntar aos “Setes Livros da Arte e da Vida”,
que Alberto Carneiro ergueu junto à Biblioteca
Municipal, e a “Pedra Bulideira”, de Carlos Barreira,
no Jardim da Telheira.

Neste Parque Internacional de Escultura em
Granito ao Ar Livre, em que vários escultores
reconhecidos internacionalmente estão a deixar
a sua assinatura, foi agora a vez do holandês
Mark Brusse, com um trabalho dividido em quatro
momentos rotulados de "As nossas mesas", em
que cada uma delas sobressaem quatro cabeças
humanas. A obra que já está colocada na praça
D. Lopo Vaz de Sampaio vai ser inaugurada oficial-
mente no dia 24 do próximo mês de Agosto.

O projecto do PIEPALC é da responsabilidade
da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
e está a ser coordenado pelo ar sta português
Alberto Carneiro, autor da primeira escultura
denominada "Os sete livros da arte e da vida".

Durante este mês, vieram a Carrazeda de An-
siães alguns escultores para escolher os locais
onde vão instalar as suas obras, como por ex-
emplo o espanhol Fernando Casas, o português
Ângelo de Sousa e o japonês Satoru Sato.

Segundo o edil de Carrazeda de Ansiães, até
ao fim do ano, a autarquia vai organizar um
colóquio para explicar o processo de criação do
Parque Internacional de Escultura em Granito ao
Ar Livre, e está convicto de que este parque se vai

108



tornar numa atracção turís ca e inclusive ponto
de referência internacional em arte pública.

1.7.32 Alunos da UTAD obtêm o 4º lu-
gar no concurso mundial da Mi-
croso “Imagine Cup / 2008”
(2008-07-22 22:00)

No inicio do mês em curso, uma equipa de alunos
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) obteve o 4º lugar no concurso mundial da
Microso “Imagine Cup / 2008”, com a apresen-
tação de um projecto inovador na reciclagem de
óleos domés cos.

A equipa composta pelos alunos da Licenciatura
em Informá ca, André Sousa, Marco Barbosa e
José Faria, e por uma aluna de Engenharia Ambi-
ental e de Recursos Naturais, Mar nha Rocha, foi
Coordenada pelo Prof. João Barroso, docente do
Departamento de Engenharias da UTAD.

“Smart Containers”, assim se chama o Projecto da
UTAD, foi apresentado no auditório do Carrousel
du Louvre, em Paris, onde estavam cerca de mil
pessoas e foi até agora o melhor resultado ob do
por uma equipa portuguesa.

“Smart Containers”, é na prá ca um projecto
que tem como objec vo encontrar soluções para o
problema da recolha de óleos alimentares usados,
ou seja, a criação de um receptáculo inteligente
de baixo custo que permite às empresas de
recolha saber quando o recipiente está pronto a
ser recolhido e simultaneamente permi r que o
so ware de gestão central faça automa camente
a monitorização dos recipientes e elabore as rotas
de recolha, com a visualização automá ca dos
mesmos num mapa.

De salientar que esta mesma equipa, arrecadou
também o quarto lugar na categoria So ware
Design, num concurso nacional realizado em
Maio deste ano, em representação de Portugal.
Neste concurso onde es veram representados 62
países, a equipa portuguesa conseguiu disputar
a final com as equipas da China, Brasil, Hungria,
Eslováquia e Austrália. Nos três primeiros lu-
gares ficaram, a Austrália, Eslováquia e Hungria,

respec vamente.

1.7.33 Alterações nas inspecções
obrigatórias a veículos
(2008-07-22 22:02)

A par r do dia 20 do próximo mês as inspecções
obrigatórias a veículos vão realizar-se até ao dia
em que foi registada a matrícula e não no fim do
mês de registo, como acontecia até agora.

Segundo a Agencia Lusa, o Ins tuto da Mobil-
idade e dos Transportes Terrestres (IMTT) vai
efectuar esta mudança com o intuito de diminuir
a aglomeração de inspecções nos úl mos dias
de cada mês, distribuindo-as pelos 30 dias, assim
como melhorar a qualidade técnica dos exames
efectuadas aos veículos.

Nesta nova modalidade, as inspecções podem
realizar-se durante os três meses que antecedem
o dia em que foi registada a matrícula.

Todos os meses são efectuadas cerca de 400
mil inspecções obrigatórias a todo o po de
veículos.

1.7.34 Pilotos Nacionais preparam-se
para Europeu em Mirandela
(2008-07-22 22:04)

A Federação Portuguesa de JetSki traçou para
este ano uma prova inédita com a inclusão de
Endurance emMirandela. A fasquia foi elevada ao
máximo ao nível organiza vomas com um sucesso
imediato no final do tempo regulamentar.

O grande vencedor desta dura etapa foi Filipe
Filipe com uma prestação invejável tendo dobrado
todos os seus concorrentes sem excepção na sua
Kawasaki Ultra 250 X. Este piloto classificou-se na
primeira posição tanto na categoria de F1 como
da classe Stock Open.

Na segunda posição ficou Selénio Ferreira aos
comandos da novíssima Yamaha SHO tendo
a ngido os 90 minutos sem paragem para re-
abastecimento, e Carlos Paço com o terceiro lugar
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do pódio também com uma Kawasaki Ultra 250 X.

No já habitual Closed Course, Marco Espada,
aos comandos de uma Hydrospace, confirmou on-
tem emMirandela a sua liderança no Campeonato
Nacional de Jet Ski na classe rainha de Ski Pro
Open. Marco Espada obteve um segundo lugar
- primeiro a contar para o nacional - à frente de
Gonçalo Mar ns (Hydrospace).

A prova foi ganha pelo belga Quinten Bossche,
também aos comandos de Hydrospace, que
aproveitou o torneio para se preparar para o
Grande Prémio de Portugal (a contar para o
campeonato da Europa) do próximo fim-de-
semana também nas águas do rio Tua.

Emanuele Balzer con nua a ser um piloto bas-
tante constante, classificando-se nas primeiras
posições tanto em classe Ski Stock e Ski Juvenis.
Este piloto com apenas 14 anos é já hoje uma
promessa do nosso jetski nacional, estando já com
os olhos postos para o Europeu deste próximo
fim-de-semana.

Em Ski Stock, Mar n Rodrigues, classificou-se
na segunda posição enquanto Norberto Herdeiro
ficou pelo terceiro posto.

Em Ski Juvenis, na segunda e terceira posição
ficaram os pilotos da Ilha da Madeira, João Sousa
e Henrique Gomes. Este núcleo de promessas da
Madeira são hoje as melhores fontes de incen vo
para todos os pilotos, pois mostram que com
esforço e treino se consegue alcançar pódios num
tão forte Campeonato como o que se está a assis r
este ano.

Em Veteranos os irmãos Matos já se instalaram
confortavelmente nas posições mais altas do
pódio. Joaquim e Adelino Matos confirmaram
mais uma vez a sua boa forma sica conquistando
a primeira e segunda posição.

Em Ski Promoção, Diogo Pina Pereira, impossi-
bilitado de alinhar com a sua já habitual Yamaha
Super Jet, foi forçado a usar a moto do seu com-
panheiro de equipa. Mesmo assim conseguiu
vencer as duas mangas da sua classe com Pedro
Coelho e António Cardoso com as segundas e

terceiras posições respec vamente.

Em Runabout Promoção, José Ferreira ficou
em primeiro lugar, seguido de José Manuel An-
jos. Pedro Silva quedou-se pelo terceiro lugar,
todos Seadoo. Destaque ainda para a classe
de Ski Pró Senhoras com Stefania Balzer a liderar
à frente de Ana F. Ferreira (2ª) e FilipaMendes (3ª).

Esta foi a quarta etapa do Campeonato Nacional,
faltando aindamais três: Resende, Cascais e Lagoa.

O Grande Prémio de Mirandela realizou-se com os
pilotos nacionais e internacionais de olhos postos
no Campeonato da Europa, cuja determinante
segunda etapa se realiza nesta cidade, nos dias 25,
26 e 27 deste mês.

1.7.35 Nordeste Transmontano com
taxa de mortalidade infan l
mais alta do país (2008-07-23 22:21)

São dados esta s co referentes ao ano de 2007
e revelam que o Distrito de Bragança é o que
apresenta a taxa de mortalidade infan l mais alta
do país.

Uma discrepância de 3 % é o que separa a re-
alidade do nordeste transmontano da média
nacional. Enquanto em Bragança se registou uma
taxa de mortalidade infan l cifrada nos 6,5 %, o
restante do território nacional apresenta para a
mesma realidade uma taxa de 3.5 % .

Os números foram apresentados pela Direcção-
Geral de Saúde e coloca o distrito de Bragança
acima da média nacional. Segundo aquela ins -
tuição, em 918 nascimentos ocorridos no distrito
verificou-se a morte de seis crianças com menos
de um ano de vida.

Depois de tornados públicos estes valores, a
Unidade Coordenadora Funcional da Saúde da
Mulher e da Criança reuniu para analisar as causas
das seis mortes de crianças commenos de um ano
de idade que ocorreram no distrito de Bragança
durante o ano de 2007.
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1.7.36 Aceleras circulam a mais de 200
Km/hora na “estrada da morte”
(2008-07-23 22:23)

A Estradas de Portugal através dos seus equipa-
mentos de telemetria registou que durante este
ano mais de meio milhar de automobilistas foram
apanhados a circular a 200 quilómetros por hora
no IP4, no distrito de Bragança, sendo que metade
destas infracções foram detectadas nos úl mos
20 quilómetros de i nerário, entre Bragança e a
fronteira de Quintanilha.

É de salientar que no IP4 a velocidade máx-
ima permi da é de 90 quilómetros por hora.

O governador civil de Bragança, disse que es-
tas prevaricações eram inadmissíveis e que iria
actuar em conformidade, apesar de achar que
estas situações acontecem devido à boa qualidade
do traçado.

O representante do governo adiantou também
que estava convicto que entre os infractores estão
as carrinhas de nove lugares que transportam
trabalhadores para Espanha.

Os dados disponibilizados na internet deixaram
muitos responsáveis locais estupefactos, cons -
tuindo este mais um dado para melhor entender
o elevado nível de sinistralidade registado ao
longo dos úl mos anos na rodovia que já foi
cognominada de “estrada da morte”.

1.7.37 Alfândega assinala o Dia
Mundial dos Avós (2008-07-23 22:26)

O Jardim Municipal de Alfândega da Fé vai ser
palco de um convívio intergeracional. No dia 25 de
Julho, mais de 1000 avós e netos vão comemorar
juntos o Dia Mundial dos Avós, com um conjunto
de ac vidades lúdicas e culturais.

Na data em que se celebra a experiência da
vida, reconhecendo-se o valor da sabedoria
adquirida, avós e netos vão fazer a festa ao som
da Bandinha da Alegria.

Tempo há também para o lançamento de dois

livros de poesia popular da autoria de dois avós.
No programa haverá espaço para avós e netos
mostrarem os seus dotes de ar stas, quer seja a
cantar, dançar ou recitar poesia.

A inicia va, promovida pelo quarto ano con-
secu vo pela Câmara Municipal de Alfândega da
Fé, ficará marcada pela apresentação do Cartão
Municipal Sénior. Trata-se de uma medida de
carácter social, que visa facultar à população mais
desfavorecida apoios em diversas áreas.

Os beneficiários deste cartão poderão contar
com descontos nos medicamentos, bilhetes de
cinema e espectáculos, isenção no pagamento de
água para consumo domés co, passe gratuito nos
transportes entre outros bene cios.

Um avô centenário será o primeiro Alfandeguense
a receber das mãos do Presidente da Câmara
Municipal este cartão.

1.7.38 Jet Ski enche Mirandela
(2008-07-24 22:03)

O Jet Ski já domina a cidade de Mirandela com a
chegada de pilotos e respec vas equipas técnicas.
O maior evento despor vo de Trás-os Montes e
Alto Douro começa hoje e termina no Domingo,
dia 27, com as corridas das classes rainha, Ski GP e
Runabout GP.

Franckie Zapata, o piloto francês que no ano
passado se sagrou campeão da Europa, tem este
ano duplo interesse no Europeu: é novamente
candidato à taça e estreia em compe ção a sua
novíssima marca própria de motas de água – a
Zapata Racing.

Também o campeão do mundo Brice Lopez, e
respec vo staff, já se encontram no paddock,
onde equipas médicas, de fisioterapia e segurança
mantêm uma presença vigilante. Destaque ainda
para a chegada a Mirandela da equipa do Dubai
com uma representação logís ca de peso.

Os maiores pilotos internacionais vão chegando
para par cipar na compe ção lusa que, há sete
anos consecu vos, é eleita pela IJSBA (en dade
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máxima do Jet Ski mundial), a melhor prova da
Europa e a segunda melhor do Mundo.

O Grande Prémio de Portugal, segunda das
seis etapas do Campeonato da Europa de Jet Ski, é
fulcral para a classificação geral já que os pilotos
que lideram cada classe pretendem reforçar, em
Mirandela, a distância sobre os seus adversários.

Destaque para os portugueses que conseguiram
na Croácia (1ª etapa) conquistar pontuações que
lhes permitem ambicionar um lugar no pódio.

1.7.39 Cirurgião de Bragança despenha-
se em avioneta (2008-07-28 00:05)

Segundo fonte da Força Aérea Portuguesa,
despenhou-se ontem, a 200 milhas do Cabo
da Roca um bimotor que descolou na manhã
de domingo no Aeroclube de Bragança em di-
recção a Coimbra despenhou-se no mar, ao largo
do Cabo da Roca, comumúnico tripulante a bordo.

O piloto, de nacionalidade portuguesa, o médico
cirurgião Luís Carvalho do Hospital de Bragança,
nha descolado de Bragança às 8h45 e cerca
das 10h00 contactou os operadores de tráfego
aéreo "a informar que se encontrava indisposto",
confirmou a mesma fonte.

Após esta comunicação, dois F16 descolaram-
se da base aérea de Monte Real para interceptar
e acompanhar a aeronave, ao mesmo tempo que
um helicóptero EH101 par a da base do Mon jo
com o mesmo objec vo.

Por volta das 14h00, os destroços do aparelho
foram detectados por duas outras aeronaves da
FAP, um Aviocar e um P3-Orion, enviadas em
missão de busca

A Força Aérea está a procurar o corpo do pi-
loto da avioneta e a tentar recolher os destroços
do aparelho, segundo fonte oficial à Lusa.

1.7.40 Polícia de Bragança comemora
132 anos (2008-07-28 00:08)

Na passada quinta-feira, comemoraram-se os 132
anos da Policia de Segurança Publica de Bragança.

Nesta data o Comandante da PSP de Bragança
revelou que eram necessários vinte e sete agentes
para colmatar as faltas existentes no Comando
Distrital da PSP de Bragança.

Segundo o Comandante, a falta de recursos
humanos, a par da média etária elevada, por volta
dos 46 anos, são neste momento os principais
problemas com que o Comando de Bragança se
depara.

Actualmente, existem cerca de 300 agentes
da polícia que ambicionam ser transferidos para
Bragança, mas as transferências são da respons-
abilidade da Direcção Nacional da PSP.

De salientar que em Trás-os-Montes, a carreira de
agente da Polícia de Segurança Pública con nua
a ser vista como uma carreira de futuro, sendo
que no úl mo concurso de acesso para esta força
policial, inscreveram-se cerca de centena e meia
de candidatos desta região.

1.7.41 Teddy Pons arrebata ouro das
mãos de Zapata (2008-07-28 00:10)

Foi perante uma entusiasta mul dão e um calor
abrasador que o francês Teddy Pons, da Yamaha,
arrebatou das mãos do favorito, Francky Zapata
(Seadoo), a vitória do Grande Prémio de Portugal
em Runabout GP, numa úl ma manga marcada
por problemas técnicos na moto do francês,
campeão da Europa, que o a raram para a sé ma
posição. Francky Zapata era o claro favorito depois
de ter ob do duas vitórias incontestadas nas
mangas anteriores mas terminando a prova em
segundo lugar da geral. O bronze foi conquistado
pelo belga Sven Putzeys da Seadoo.

A tarde de hoje, que fecha o Grande Prémio
de Portugal, segunda etapa do Campeonato da
Europa e Taça do Mundo de Jet Ski, começou
com um susto na segunda manga da classe de F1,
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Runabout GP, em que um violento choque entre
pilotos fez o italiano Ângelo Bertozzi sofrer um
acidente aparatoso, mas sem consequências mais
graves.

Neste campeonato, o britânico James Bushel
esteve longe das suas prestações, classificando-se
num mero sé mo lugar atrás do gaulês Jeremy
Perez (6ª) e de Ângelo Bertozzi (5º).

A incrível exibição dos helicópteros dos rotores de
Portugal da Força Aérea Portuguesa abriu o ape te
para o grande final desta etapa do Campeonato
da Europa de Jet Ski com a corrida da outra classe
F1, o Ski GP. Steven Dauliach, francês da Yamaha,
sagrou-se o campeão do Grande Prémio de Por-
tugal nesta classe, beneficiado pela desistência,
na úl ma manga, do italiano Alberto Pon que
comandava a corrida.

Em mãos francesas ficaram também os segundo
e terceiro lugares do pódio com as vitórias de
Michael Poret e Christopher Courtois, ambos
Hydrospace.

Destaque ainda para o português Rui Sousa
que conseguiu entrar na classe mais compe va
do Jet Ski e que pontuou em 11º lugar.

Em Freestyle, o domínio do francês Jean Regis
Ville e valeu-lhe o primeiro lugar da classificação,
seguido pelo checo Iceman (2º) e o britânico
Spencer Welles (3º).

1.8 Agosto

1.8.1 Foi ins tuído Prémio de Mérito
do Ministério da Educação
(2008-08-02 19:13)

Com o objec vo de reconhecer e de valorizar o
mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e
desempenho escolares, o Ministério da Educação
(ME) atribui um prémio de mérito aos melhores
alunos de cada escola que tenham concluído o
ensino secundário no ano lec vo de 2007/2008 e
também nos anos lec vos seguintes.

O Prémio de Mérito do ME foi ins tuído com
o objec vo de dis nguir, em cada escola, o
melhor aluno do ensino secundário dos cursos
cien fico-humanís cos e dos cursos profissionais
ou tecnológicos e tem o valor de 500 euros.

Nos cursos cien fico-humanís cos, o prémio
de mérito é atribuído ao aluno que tenha ob do,
rela vamente a cada um dos cursos, a melhor
classificação, arredondada até às décimas e em
caso de empate, é dis nguido o aluno que tenha
ob do melhor classificação na disciplina trienal da
formação específica, funcionando como segundo
critério de desempate a classificação na disciplina
de Português.

Nos cursos profissionais e tecnológicos, o prémio
de mérito é atribuído ao aluno que tenha ob do
a melhor classificação final. Para estes alunos, o
primeiro critério de desempate é a classificação
ob da na prova de ap dão profissional ou tec-
nológica, funcionando como segundo critério de
desempate a classificação na disciplina de Por-
tuguês.

Aquando da entrega dos 500 euros, será igual-
mente entregue aos alunos premiados umdiploma
referente à dis nção ob da, assinado pelo respec-
vo presidente do conselho execu vo/director
ou, tratando-se de estabelecimentos do ensino
par cular e coopera vo, pelo director pedagógico.

A entrega do prémio de mérito será no “Dia
do Diploma” que vai ser assinalado, pela primeira
vez, no dia 12 de Setembro de 2008 e nesse dia,
as escolas e os agrupamentos que leccionem o
ensino secundário deverão promover, envolvendo
a respec va comunidade educa va, uma acção
formal de entrega de cer ficados e de diplomas
aos alunos que tenham terminado o ensino se-
cundário no ano lec vo de 2007/2008.

A atribuição dos prémios de mérito é divulgada
nas escolas, na página electrónica da direcção
regional de educação respec va e no Portal da
Educação
O apoio financeiro para a atribuição dos prémios
e para a organização da cerimónia pública de
entrega dos diplomas é proporcionada às escolas
pelas direcções regionais de educação e pelo
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Gabinete de Gestão Financeira.
Para mais informações, consultar o despacho
em anexo, que aguarda publicação no Diário da
República.

1.8.2 Telemóvel prejudica tanto como o
sol (2008-08-02 19:16)

Depois de muita polémica sobre os efeitos nocivos
do uso do telemóvel, um engenheiro do Ins tuto
de Comunicações (IC) defendeu ontem no Centro
de Ciência Viva de Bragança que o uso deste apar-
elho não provoca mais male cios para a saúde do
que um micro-ondas ou o sol.

Nesta inicia va que teve como principal objec vo
dissipar dúvidas sobre a u lização do telemóvel,
os par cipantes puderam medir as radiações dos
seus telemóveis e perceberam que até à data
não existem quaisquer estudos que comprovem a
veracidade desta polémica que se vem arrastando
há uns anos a esta parte.

"Os estudos mostram que não há problemas
numa exposição até 10 anos ao telemóvel", de-
fendeu o técnico de telecomunicações, uma vez
que este hiato de tempo é até hoje o limite com
que se pode efectuar estudos e rar as devidas
conclusões.

Em relação às instalações de antenas, o téc-
nico explicou que estas antenas e os telemóveis
são apenas uma das variadas fontes de radiação
em que se incluem, outras antenas de televisão
e de rádio, mas como estão mais dispersas e
mais afastadas das pessoas não suscitam tantas
preocupações.

Os fabricantes são obrigados a cer ficar os
aparelhos, que para serem colocados no mercado
têm de cumprir os limites legais impostos e estas
informações estão disponíveis ao consumidor
nos manuais dos telemóveis ou nas páginas dos
fabricantes na Internet.

Mesmo assim, o engenheiro do Ins tuto de Comu-
nicações aconselha os u lizadores de telemóveis a
usar preferencialmente o auricular.

1.8.3 Bragança: indivíduos condena-
dos por tráfico de estupefacientes
(2008-08-02 19:18)

Onze indivíduos foram condenados na passada
sexta-feira no Tribunal de Bragança por pra carem
o tráfico de estupefacientes.

A rede operava preferencialmente no Bairro
Fundo Fomento da Habitação onde se processava
o comércio ilegal.

Dos 11 indivíduos condenados sete foram sen-
tenciados com penas de prisão efec va e quatro
apanharam pena suspensa.

De entre os arguidos, a pena mais pesada foi
para uma mulher de etnia cigana, que foi consider-
ada como reincidente no crime de tráfico ilegal de
droga. As restantes penas variaram entre os sete,
dois e dez meses de prisão efec va.

O tráfico de estupefacientes tem sido uma
constante no Bairro Fundo Fomento da Habitação,
que é também o espaço da cidade de Bragança
onde se verificam as maiores problemá cas de
âmbito social.

1.8.4 Emigrantes estão a ser recebidos
com conselhos (2008-08-02 19:20)

O Governo Civil de Bragança está a fazer junto da
fronteira de Quintanilha a entrega de dois folhetos
que abordam a questão da segurança nas estradas
e a prevenção dos fogos florestais.

Os emigrantes portugueses que entrarem por
este lado de Portugal depararão com uma op-
eração de charme que além de ter uma função
preven va pretende dar as boas vindas a estes
trabalhadores emigrados noutros países europeus.

“O objec vo principal é explicar ao nosso emi-
grante que chegaram a casa deles e que são muito
bem vindos e temosmuito respeito e consideração
por eles e queremos que passem um tempo cá
com a maior segurança e tranquilidade possível”,
disse Jorge Gomes, governador civil.
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O responsável espera que estas férias se façam
com tranquilidade não só nas estradas, mas tam-
bém nas florestas.

Esta inicia va conta com a par cipação e apoio
do Centro Comercial Fórum Thetrum que con-
juntamente com a Cruz Vermelha Portuguesa e a
Brigada de Trânsito (BT) colocaram no terreno a
operação.

Os emigrantes estão a ser recebidos por vol-
untários que lhes oferecem um saco com os
panfletos da prevenção, água e alguns brindes,
sendo depois convidados a assinalar num grande
mapa a origem da sua viagem e a aldeia para onde
se dirigem.

No final da recepção o mapa será colocado na
albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros,
junto de uma das suas praias. O mapa será
também exposto no Centro Comercial Forum
Theatrum, em Bragança, onde permanecerá até
ao final de Agosto.

1.8.5 Henrique Capelas pediu ao se-
cretário de Estado da Saúde nove
milhões de euros (2008-08-05 00:02)

Segundo Henrique Capelas, presidente do Con-
selho de Administração do Centro Hospitalar do
Nordeste, está a ser di cil manter a con nuidade
da urgência pediátrica no Hospital de Mirandela.

Actualmente, existe um défice de meios hu-
manos para garan r o funcionamento normal
desta valência.

O responsável, garan u, no entanto, que está
a envidar todos os esforços de forma que a urgên-
cia pediátrica do Hospital de Mirandela não seja
ex nta.

No que concerne à Urgência Médico-cirúrgica,
Henrique Capelas garan u que estão a ser cumpri-
dos todos os trâmites legais para que esta valência
se con nue a processar de igual forma.

Durante o fim-de-semana, Manuel Pizarro, se-
cretário de Estado da Saúde, esteve no nordeste

transmontano falar sobre o Programa de Inter-
venção em O almologia e ouvir os pedidos das
verbas feitos pelo presidente do conselho de
administração do Centro Hospitalar do Nordeste.

Henrique Capelas pediu ao secretário de Estado
da Saúde nove milhões de euros para que até ao
próximo ano possam ficar concluídas intervenções
como a urgência, um novo bloco operatório e
a requalificação do internamento, em Bragança,
a ampliação do serviço de AVC, e a construção
da unidade de convalescença em Macedo de
Cavaleiros.

Os doentes de o almologia no distrito de Bra-
gança esperam menos por uma consulta ou
cirurgia que o resto dos portugueses, ou seja,
cerca de três meses e meio para cirurgia de am-
bulatório e pouco mais de quatro meses para
consulta.

Nos dois casos, o tempo de espera está abaixo do
que foi considerado como objec vo, no Programa
de Intervenção em O almologia, que o Ministério
da Saúde lançou e que pretende diminuir as listas
de espera até Junho de 2009.

Nesse sen do, em Abril deste ano, foi inaugu-
rado em Mirandela, o Centro de Cirurgia de
Ambulatório e foram contratados mais meios
humanos, sendo deste modo proposto realizar
mais 350 cirurgias e quase mais 900 consultas que
as até então programadas.

Durante este ano, tudo leva a crer que irão
ser efectuadas cerca de quinhentas cirurgias
o almológicas.

1.8.6 Ministério da Educação oferece
livros (2008-08-05 00:06)

O Ministério da Educação (ME) vai oferecer um
livro a cada aluno do 1.º ano de escolaridade no
ano lec vo 2008-2009, tanto nas escolas do ensino
público como nas escolas do ensino privado.

O principal objec vo desta inicia va prende-
se com a entrada no 1.º ano de escolaridade,
como sendo um momento importante na vida das
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crianças, e também na vida das famílias, o ME
pretende que esta fase que é o inicio da longa
caminhada na vida académica, fique associada à
importância da leitura, através da oferta de um
livro a cada uma das 115.000 crianças que, em
Setembro de 2008, vão entrar na escola para o
primeiro dia de aulas.

Foram convidadas todas as editoras com livros
recomendados nas listas do Plano Nacional de
Leitura (PNL) para esta faixa etária, que apre-
sentarem propostas de fornecimento, incluindo
entrega nas escolas, no sen do de diversificar a
oferta.

Os 115.000 livros adquiridos vão ser distribuí-
dos durante o mês de Agosto aos cerca de 1500
agrupamentos, que abarcam 6500 escolas de 1.º
ciclo da rede pública, e a 600 escolas da rede
privada.

Na rede de ensino público, são as sedes de
agrupamentos, que vão assegurar a redistribuição
dos livros nas escolas, através dos professores.

Na rede de ensino privado a redistribuição vai
ser assegurada pelas Direcções Regionais de Edu-
cação.

O PNL envia também a todas as escolas uma
brochura e uma e queta des nadas a chamar
a atenção das famílias para o papel do livro e
da leitura no desenvolvimento das crianças e no
sucesso escolar.

Bibliotecas Escolares e os professores em geral
responsabilizam-se pela organização da inicia va,
o que implica:

Aquando da distribuição dos livros, vão ser
facultadas brochuras e e quetas a todos os pro-
fessores do primeiro ano de escolaridade, para
posteriormente as entreguem às crianças e às
famílias.

O ME pretende também que os alunos do 1.º
ano e as suas famílias, sejammuito bem recebidos,
para que a oferta dos livros e das brochuras seja
vivida como um momento especial e que crie um
ambiente fes vo à volta do livro e valorize a leitura

na escola e em família.

Além do Ministério da Educação e do Ministério
da Cultura, par ciparam também nesta inicia va
o Plano Nacional de Leitura (PNL), a Rede de
Bibliotecas Escolares (RBE), a Direcção-Geral da
Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), o
Gabinete de Gestão Financeira (GGF), as Direcções
Regionais de Educação, nomeadamente a do
Norte (DREN), a do Centro (DREC), a de Lisboa e
do Vale do Tejo (DRELVT), a do Alentejo (DRAlent)
e a do Algarve (DREAL), a Direcção-Geral do Livro
e das Bibliotecas (DGLB), a União dos Editores
Portugueses (UEP), a Associação Portuguesa de
Editores e Livreiros (APEL), a Confederação Na-
cional das Associações de Pais e Encarregados de
Educação (CONF AP).

1.8.7 A Autoridade Nacional de Pro-
tecção Civil faz hoje um ponto
da situação da fase "Charlie”
(2008-08-05 22:21)

Na página da Internet da Autoridade Nacional
de Protecção Civil (ANPC), pode-se constatar que
entre 1 de Janeiro e 15 de Julho de 2008 arderam
4.685 hectares entre povoamentos (1.325) e
matos (3.360), o que representa um aumento de
cinquenta e dois por cento no mesmo período do
ano transacto, em que arderam 2.213 hectares.

Por outro lado, neste relatório, ainda provisório, da
Direcção-Geral dos Recursos Florestais, compara-
ndo os registos deste ano com os valores médios
do decénio anterior, ou seja entre 1998 e 2008 se
comprova que exis ram menos 4.099 ocorrências
e que arderam menos 19.301 hectares.

De Janeiro até meio de Julho deste ano, verificou-
se que nos distritos de Braga arderam 939 hectares
e no distrito de Bragança 907 hectares.

Em relação ao maior número de incêndios flo-
restais, em Vila Real foram registadas 167 ocorrên-
cias e em e Braga 161.

A Autoridade Nacional de Protecção Civil faz
hoje um ponto da situação da fase "Charlie",
período mais crí co de incêndios florestais, que
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decorre desde 01 de Julho e se prolonga até 30 de
Setembro.

A fase Charlie iniciou-se no dia 1 de Julho e
volvidos quinze dias desta fase, registaram-se 757
ocorrências e arderam 412 hectares.

Até ao dia 30 de Setembro, estão mobilizados
9.803 elementos, 2.360 veículos e 59 meios
aéreos, três dos quais da AFOCELCA, uma as-
sociação de empresas do sector papeleiro e de
celulose, e o disposi vo de vigilância, detecção
e combate aos incêndios conta ainda com 240
postos de vigia espalhados por todo o país e com
35 embarcações da Autoridade Marí ma.

1.8.8 Novos serviços de hemodiálise
vão estar disponíveis em Mo-
gadouro (2008-08-05 22:23)

Todas as infra-estruturas já estão prontas para
abrir a nova a clínica de hemodiálise de Mo-
gadouro, um inves mento de capitais privados
orçado em um milhão e duzentos mil euros.

Por isso, a Administração Regional de Saúde
do Norte (ARS) deverá ainda esta semana licenciar
esta unidade que no futuro prestará um serviço
especializado a cerca uma centena de doentes
que habitam na zona mais oriental do Distrito de
Bragança.

O edi cio está concluído, os equipamentos es-
tão instalados e o que falta agora é somente
colocar em andamento o processo burocrá co de
licenciamento.

A nova clínica de hemodiálise de Mogadouro
cons tui uma amsi valai local no tratamento de
doentes hemodialisados, que a par r de agora
ficam com a sua vida mais facilitada, uma vez
que já não têm que realizar as habituais viagens,
por di ceis estradas , de forma a obterem os
serviçso nas unidades hospitalares de Bragança e
Mirandela.

1.8.9 Vem aí um novo cartão de Mul -
banco (2008-08-05 22:25)

A par r o próximo ano, para efectuar pagamentos
de baixo valor com cartão Mul banco, não vai ser
necessário a marcação do código PIN (Número
de Iden ficação Pessoal), anunciou ontem a So-
ciedade Interbancária de Serviços (SIBS).

Esta nova tecnologia, está já a ser testada em
Portugal e implica a u lização de um terminal de
pagamento próprio para os novos cartões que
serão nessa altura disponibilizados.

"O novo cartão funcionará apenas para os paga-
mentos mais pequenos e as pessoas poderão
sempre optar pelo pagamento com o novo cartão
ou com o Mul banco normal", explicou um re-
sponsável da SIBS à comunicação social.

Este novo serviço, segundo fonte da SIBS, vai
beneficiar os u lizadores, os comerciantes e a
banca que com esta nova tecnologia conseguem
mais comodidade, a rapidez e sobretudo a redução
de custos.

Portugal vai ser o pioneiro na Europa a ter este po
de pagamentos disponível a todos os emissores e
com as mesmas regras de funcionamento.

1.8.10 Mogadouro homenageia
Trindade Coelho (2008-08-05 22:27)

As comemorações do Centenário da Morte de
Trindade Coelho vão dinamizar culturalmente a
vila de Mogadouro já a par r do próximo Sábado,
dia 9 de Agosto.

O escritor mogadourense será homenageado
numa cerimónia que contará com várias inicia vas
de cariz cultural.

Logo pela manhã dar-se-á início à homenagem no
edi cio da Câmara Municipal com um editorial
de Moura Pinto a Trindade Coelho e deposição
de flores junto ao monumento do escritor. De
seguida será descerrada uma lápide na casa onde
nasceu o autor de “Os meus Amores”.
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A Abertura da sessão comemora va é feita no
Auditório da Casa da Cultura, pelo Presidente da
Câmara, Dr. António Machado.

No mesmo dia será ainda apresentado o livro
"Carta à Maçonaria Portuguesa", da autoria de
Carvalho Homem, Professor da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto e feita, pelo Dr.
António Arnaut,
uma alocução evoca va de Trindade Coelho.

1.8.11 Leituras com sabor a Verão
(2008-08-05 22:28)

Durante o mês de Agosto os amantes da leitura
têm mais um espaço para usufruir dos livros na
vila de Alfândega da Fé. A Câmara Municipal de
Alfândega da Fé abriu mais um espaço de Leitura
pública, desta vez no jardim Municipal.

Durante as noites de Agosto este espaço público
acolhe a “Biblioteca de Jardim”. O objec vo é
levar os livros ao encontro do leitor ao mesmo
tempo que se promovem as ac vidades e serviços
disponibilizados pela Biblioteca Municipal ao
longo do ano.

Para além da consulta e requisição de livros,
revistas ou jornais na “Biblioteca de Jardim” existe
também a possibilidade de aceder à internet. Um
espaço pensado para dinamizar o Jardim Munici-
pal durante as noites de verão, ao mesmo tempo
que se promove a difusão do livro e se fomenta o
incen va à leitura.

O Jardim Municipal é ponto de encontro privi-
legiado durante as noites de Verão. Ao passar
por aqui os amantes da leitura são atraídos para
um espaço que convida à leitura e reflexão. A
“Biblioteca de Jardim” estará a funcionar todas
as noites, inclusive sábados e domingos, até ao
próximo dia 29 de Agosto.

1.8.12 Carreira de Tiro vem para
Macedo (2008-08-07 22:44)

Na passada quarta-feira, dia 6 de Agosto, foi
assinado o protocolo no Governo Civil de Bragança
com a presença do secretário de Estado da Admin-
istração Interna para a criação de uma carreira de
ro que vai ser instalada emMacedo de Cavaleiros.

O secretário de Estado da Administração Interna,
disse que a formação das forças de segurança do
distrito iriam ser beneficiada com a carreira de
ro, uma vez que as forças de segurança não vão
ter que se deslocar a outros distritos para treinar.

A nova infra-estrutura, segundo o comandante
distrital da PSP, vai ser uma mais valia para os
agentes no manuseamento e u lização de armas
de fogo.

A carreira de ro vai ser instalada em Macedo
de Cavaleiros, num terreno cedido pela autarquia
e o inves mento para este novo serviço, ronda os
150 mil euros.

1.8.13 Vinhais luta conta a obesidade
infan l (2008-08-07 22:46)

"Pequeninos Doutores", assim se chama o campo
de férias que vai ter início no dia 17 deste mês até
ao dia 31 na Vila de Vinhais.

Segundo os responsáveis, esta inicia va tem
como principal objec vo fomentar a educação
alimentar entre as crianças que têm problemas
como por exemplo a diabetes e a obesidade, no
sen do de melhorar a auto-es ma e a integração
social, destas crianças.

"Para além de ementas adequadas às patolo-
gias, as crianças vão ter uma educação alimentar e
a prá ca de desporto para que possam ser autóno-
mas quando saírem do campo e que possam até
ensinar os pais" explicou à comunicação social
uma das responsáveis.

O campo de férias "Pequeninos Doutores" vai
acontecer no Parque Biológico de Vinhais.
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pequeninosdoutores@gmail.com, é o e-mail
para onde se podem pedir mais informações sobre
esta inicia va.

1.8.14 Balões meteorológicos
(2008-08-12 01:35)

Na primeira semana deste mês, a Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em
colaboração com o Ins tuto de Meteorologia,
efectuou lançamentos de balões meteorológicos
pela primeira vez no Nordeste Transmontano, com
o objec vo de avaliar as concentrações de ozono
à super cie e em al tude.

Os balões meteorológicos estavam equipados
com radiossondas que mediram a concentração
do ozono, a temperatura e a humidade rela va
do ar, a pressão atmosférica e o vento desde
a super cie até cerca de 30 km de altura, em
diferentes horas do dia, nos períodos de dia e de
noite, no Centro de Coordenação de Vila Real do
Ins tuto de Meteorologia.

A par r dessas medições foi possível obter perfis
ver cais detalhados do ozono desde a super cie
até à estratosfera e com os resultados vai ser
possível perceber a contribuição do transporte
do ozono da estratosfera para a troposfera nas
elevadas concentrações do ozono de super cie
que se têm verificado em Lamas d’Olo, no Parque
Natural do Alvão.
As medições do perfil ver cal de ozono, u lizando
balões meteorológicos, foram realizadas no âm-
bito do projecto de inves gação denominado
“Poluição Atmosférica Fotoquímica no Nordeste
Transmontano: Origem, Transporte e Disper-
são”, apoiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia e coordenado pela Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro.

Neste projecto, também par ciparam a Universi-
dade de Aveiro, a Universidade Nova de Lisboa, o
Ins tuto Politécnico de Bragança, a Universidade
Fernando Pessoa e ainda a Agência Portuguesa
do Ambiente, o Ins tuto de Meteorologia I.P. e
a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte.

1.8.15 Azibo recebe etapas do Campe-
onato Nacional de Voleibol de
Praia (2008-08-12 01:38)

Nos dias 15, 16 e 17 deste mês vai decorrer na
praia da Ribeira no Azibo, uma das mais impor-
tantes etapas do CampeonatoNacional de Voleibol
de Praia.

Os jogos que aqui se vão realizar, vão decidir
quais as equipas que estarão presentes na final
deste Campeonato Nacional.

Em Macedo de Cavaleiros vão jogar as doze
equipas melhor posicionadas no ranking nacional
do voleibol de praia.
Dezasseis duplas confirmaram a sua presença
dentro do prazo de inscrições e vão ser elas que na
próxima sexta-feira, dia 15, irão disputar os jogos
de qualificação para o quadro principal da etapa
de Macedo de Cavaleiros.

Após estes jogos, as 4 primeiras equipas têm
lugar no quadro principal, que está incluído na sua
composição as 12 primeiras do ranking nacional.

As 16 melhores duplas nacionais, vão mostrar
o que valem no sábado dia 16, sendo que os jogos
vão decorrer durante todo o dia, e no final da tarde
vão ser disputados dois jogos dos quartos-de-final.

Dia 17, domingo, jogam-se os dois jogos que
faltam dos quartos-de-final e os dois jogos das
meias-finais e da parte da tarde disputa-se o jogo
de apuramento do 3º e 4º classificados, seguido
do jogo da final onde serão encontrados os vence-
dores da etapa de Macedo de Cavaleiros realizada
na praia da Ribeira da albufeira do Azibo.

Os adeptos desta modalidade podem assis r
aos jogos nas bancadas que vão estar montadas
na Praia da Ribeira e a entrada é gratuita.

Miguel Maia e João Brenha, a dupla portuguesa
mais credenciada a nível mundial de voleibol de
praia, vai marcar presença nesta etapa a realizar
em Macedo de Cavaleiros.
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1.8.16 Autarquia de Mogadouro recu-
pera estradas (2008-08-12 01:42)

No intuito de melhorar os acessos às principais
vias que atravessam o concelho, nomeadamente
a nacional 219 e a 22, a autarquia de Mogadouro
vai desembolsar cerca de dois milhões e meio de
euros para refazer cerca de trinta quilómetros de
estradas intermunicipais.

Segundo o vereador das obras públicas de
Mogadouro, o inves mento de dois milhões e
meio de euros para estas obras advém do quadro
comunitário de apoio, embora "o quadro comu-
nitário não prevê grandes apoios para vias de
comunicação, o que dificulta um bocado a tarefa
da câmara", explicou o vereador à comunicação
social.

Após a efec vação destes melhoramentos, o
vereador das obras públicas de Mogadouro, disse
que ficavam a faltar ainda duas obras estruturais
para o concelho, ou seja, fazer o IC5 e a repavi-
mentação com correcção de curvas da estrada
219.

1.8.17 Câmara de Alfândega da
Fé anima noites de Verão
(2008-08-12 01:44)

A ar sta Argen na Marcela com o seu espectáculo
"Adivinha de Cristal" e o animado palhaço Pirolito
foram os ar stas convidados na primeira noite da
edição deste ano das Noites do Parque.
Ao mesmo tempo que contou a história de uma
bruxa Marcela, deu um espectáculo onde as artes
de novo circo, como o trapézio, equilibrismo e
fogo es veram presentes. O palhaço fez as delícias
da criançada e proporcionou momentos de boa
disposição e descontracção com as suas magias,
malabarismos e palhaçadas.

As noites no Parque, que já vão na quarta edição,
são promovidas pela Câmara Municipal de Alfân-
dega da Fé e prometem animar as noites de
quarta-feira, durante todo o mês de Agosto.
Pretende-se desta forma dar outro ritmo às Noites
de Verão em Alfândega da Fé. Um programa
pensado para todos os que vivem no concelho,

sem esquecer os emigrantes que durante esta
época do ano regressam a Alfândega da Fé para
uma temporada de Férias.

No dia 13 de Agosto o espectáculo "Máscaras"
vai invadir o Parque Verde. Trata-se de danças
coreografadas de grande poder visual animadas
por diferentes personagens.

Na quarta-feira seguinte vêm de Espanha as
"Danzas de Fuego". Três personagens fantasiosas,
um em andas, contam uma história sobre o poder
do fogo.

A 27 de Agosto e a encerrar a programação
das noites no Parque um teatro de marionetas
"Chico Lua". Chico Lua é um boneco diver do
e brincalhão que vem para este espectáculo
acompanhado de outros amigos, juntos fazem
um espectáculo interac vo de qualidade e muito
bonito. É um momento de grande cria vidade de
manipulação de vários bonecos, conduzidos por
umprofissional e excelente entertainer BetoHinça.

1.8.18 Câmara de Carrazeda de Ansiães
mantém excesso de endivida-
mento (2008-08-13 10:05)

O Diário Económico Online, publicou ontem que o
apuramento do endividamento líquido municipal
rela vo a 2007 indicou que Carrazeda de Ansiães
foi o município que teve uma maior variação do
excesso de endividamento líquido (375,5 %).

O edil de Carrazeda de Ansiães, admi u que a
situação financeira da autarquia neste momento
se mantém, mas está convicto que, se tudo correr
da melhor forma tudo irá ficar regularizado até ao
fim do ano em curso.

O presidente da Câmara Municipal de Carrazeda
de Ansiães, explicou à comunicação social que a
câmara teve um “quid pró quo” com o empreiteiro
da construção do centro cultural, em que a autar-
quia foi obrigada a res tuir a totalidade da verba
da obra, ou seja, três milhões de euros, e a autar-
quia teve que "repor o financiamento comunitário
correspondente a esta obra, mas, para não perder
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esse mesmo inves mento, gastou valor idên co
em outras obras no concelho" e Eugénio de Castro
desabafou que este contratempo resultou num
" esforço financeiro muito grande por parte do
município".

Em Trás-os-Montes e Alto Douro, foram os municí-
pios de Carrazeda de Ansiães e Mondim de Basto
que man veram o excesso de endividamento, e
como tal, vão con nuar as deduções mensais de
10 % do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF).

Ambos os autarcas jus ficaram o excesso de
endividamento das suas autarquias com "obras
concre zadas" e nos "atrasos" do Governo no
pagamento dos contratos-programa.

1.8.19 Bragança: reclusos limpam flo-
restas (2008-08-13 10:06)

Pelo quarto ano consecu vo a Câmara Municipal
de Bragança ocupa reclusos dos estabelecimentos
prisionais do distrito do nordeste transmontano,
através de um protocolo com a Direcção-Geral dos
Serviços Prisionais efectuado em 2004, no sen do
dos reclusos em regime aberto serem contratados
pela autarquia para realizar tarefas relacionadas
com a limpeza de florestas e manutenção de
espaços verdes.

Deste modo a autarquia, faculta-lhes uma ocu-
pação do tempo, pagando-lhe o respec vo
vencimento, que poderão amealhar para quando
saírem em liberdade.

Quando este projecto teve inicio, foi criada
uma brigada de limpeza de floresta pioneira
em todo o país e que conseguiu limpar na Serra
de Nogueira, uma área florestal de 17 quilómetros.

Este ano, duas dezenas de reclusos provenientes
dos estabelecimentos prisionais de Bragança e
Izeda já se encontram a colaborar com a Câmara
Municipal de Bragança na limpeza de florestas e
manutenção de espaços verdes, equipamentos
municipais e arranjos urbanís cos em todo o
concelho.

Cerca de metade destes reclusos, fazem parte de

uma equipa de limpeza que efectua a manutenção
dos espaços verdes da cidade de Bragança, e
também a limpeza de bermas de estradas e do
matagal em todo o concelho.

Alguns destes reclusos do regime aberto do
sistema prisional, são vigiados discretamente, por
guardas prisionais de forma a passarem desperce-
bidos, sem curiosos a observa-los. Outros, estão
integrados nas equipas de trabalho da própria
autarquia, sem vigilância, e dedicam-se a realizar
vários trabalhos, como por exemplo, arranjando
e/ou construindo passeios, na marcação de sinal-
ização horizontal nas ruas, entre outros trabalhos
de manutenção dos espaços públicos tanto na
cidade como nas aldeias.

1.8.20 Saúde e Educação: 147 milhões
de euros para inves r em Trás-
os-Montes (2008-08-16 00:17)

O pedido de verbas efectuado por Henrique
Capelas, presidente do conselho de administração
do Centro Hospitalar do Nordeste, aquando da
visita do secretário de Estado da Saúde a Miran-
dela, no início do corrente mês, sur u efeito.

Na passada quarta-feira, dia 13 de Agosto, foi
tornado público que foi aprovado verbas bastante
significa vas para duas intervenções na área da
saúde, em Bragança.

O Programa Operacional do Norte (ON.2), atribui
ummilhão e trezentos mil euros para a construção
do centro de saúde de SantaMaria II, em Bragança,
e um milhão e duzentos mil euros o projecto de
modernização do serviço de urgência do Centro
Hospitalar do Nordeste, sendo que este Programa
ao todo, aprovou 61 milhões de euros para a área
de saúde da região Norte.

Foram ainda atribuídos 29 milhões de euros
na área da saúde, des nados à construção do
novo Hospital de Proximidade de Lamego, incluído
no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro.

No que concerne à educação, o Programa Op-
eracional do Norte (ON.2), atribuiu cento e três
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milhões de euros para serem inves dos em 117
novos centros escolares.
De resto, no sector do ensino, atribuiu ainda uma
compar cipação de cento e três milhões de euros
para cento e dezassete novos centros escolares.

No distrito de Vila Real foi também aprovada
a construção de centros escolares, nomeada-
mente em Alijó, Chaves, Mondim de Basto, Murça,
Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Valpaços
e dois para a cidade de Vila Real.

Ao todo o inves mento atribuído a estas duas
áreas perfaz o montante de 147 milhões de euros,
tendo sido 102 milhões de euros são ob dos do
Fundo de Desenvolvimento Regional e 30 % do
restante montante é da responsabilidade dos
respec vos Municípios.

Os centros escolares, após aprovação, têm que
estar concluídos passados dois anos.

1.8.21 Burlões apanhados pela Polícia
Judiciária (2008-08-16 00:29)

Durante o mês de Julho, seis clientes da Caixa
Geral de Depósitos de Bragança, foram burlados
através da clonagem dos seus cartões de crédito.

Os dois indivíduos de nacionalidade búlgara
foram apanhados pela Policia Judiciária na pas-
sada terça-feira, dia 13 destemês, junto à fronteira
de Espanha.

Ao todo, os dois indivíduos são suspeitos de
terem falsificado duzentos e sessenta cartões na
região Norte. Os cartões eram clonados em caixas
Mul banco onde os burlões nham colocado uma
engrenagem qualquer para esse efeito, sendo
depois usados em levantamentos na Bulgária, na
Itália e na África do Sul.

Das seis pessoas lesadas em Bragança, só num
dos casos, foram levantados quatrocentos euros
de uma conta, mas a Caixa geral de depósitos,
devolveu o dinheiro aos seus clientes.

Os indivíduos, logo no dia a seguir à sua de-
tenção foram presentes a tribunal, mas ainda não

foram tornadas públicas as medidas de coação
aplicadas.

1.8.22 José Pedrosa e Nelson Brízida
vencem no Azibo (2008-08-18 21:37)

A oitava etapa do Campeonato Nacional de
Voleibol de Praia, que decorreu durante o fim-de-
semana na Albufeira do Azibo, terminou ontem,
domingo com a vitória da dupla formada por José
Pedrosa e Nelson Brízida.

O edil de Macedo de Cavaleiros em declarações
à imprensa, afirmou que a realização desta
modalidade na albufeira do Azibo teve como
objec vo principal a promoção do turismo no con-
celho, que desta forma mostrou a hospitalidade
transmontana assim como as paisagens de beleza
impar que fazem parte do nordeste transmontano.

Ques onado sobre a repe ção deste evento
no Azibo, no próximo ano, o edil diz que tudo
depende do calendário da federação, o que
tudo indica que se voltará a repe r uma vez que
Manuel Oliveira da Federação Portuguesa de
Volei salientou que esta foi a melhor etapa do
campeonato.

No próximo fim-de-semana, realiza-se no Porto a
grande final do Campeonato Nacional de Voleibol
de Praia.

1.8.23 José Santos anunciou recandi-
datura (2008-08-18 22:38)

A pouco mais de um ano para a realização das
eleições autárquicas, definem-se estratégias e
começam a aparecer os candidatos aos respec-
vos Municípios.

Desta feita, o actual presidente da autarquia
de Freixo de Espada à Cinta, já tornou público que
se vai renovar a sua candidatura no próximo ano.

José Santos, foi eleito como independente nas
listas do Par do Socialista, está convicto que vai
permanecer mais um mandato à frente do municí-
pio, apesar da Concelhia Socialista ainda não o ter
convidado oficialmente.
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Em declarações à comunicação social, José santos
disse que os seus eleitores iriam reconhecer o
trabalho que desempenhou até agora, dando-lhe
um voto de confiança.

"Orgulho-me de manter uma postura de inde-
pendência e isso terá desiludido algumas pessoas
que não compreendem que em primeiro lugar
está a terra e depois os interesses par dários",
declarou o autarca à RBA, que afirmou ter de-
senvolvido ao longo do seu primeiro mandato,
inves mentos na ordem dos oito milhões de euros
por todo o concelho.

1.8.24 Secção do PS de Macedo aposta
na dinamização da sua sede
(2008-08-18 22:41)

A secção de Macedo de Cavaleiros do PS inau-
gurou no passado sábado, dia 9, um espaço,
dentro da sua sede, vocacionado para a realização
de tertúlias e, alternadamente, encontros des na-
dos a debater os problemas das freguesias.

Este espaço estará aberto a todos os militantes
às sextas e sábados, proporcionando-lhes a opor-
tunidade de par ciparem ac vamente na vida do
par do ao sabor de um café e algum convívio.

Esta medida que Rui Vaz pretende seja “um
virar de página” na dinamização do espaço que
serve de sede ao par do emMacedo de Cavaleiros,
vem na linha dos compromissos assumidos pelo
presidente da concelhia mas pretende também
apelar ao próprio compromisso dos 130 militantes
do par do. “Militância implica acção”, defendeu
o presidente, daí a “obrigatoriedade de dar vida a
este espaço”.

O próximo passo será a cons tuição de gru-
pos temá cos para animação das tertúlias que
virão a ser agendadas oportunamente, sempre
em alternância com os debates a promover com
representantes de todas as freguesias do con-
celho (presidentes de junta ou não) no sen do
do esclarecimento das suas dificuldades e dos
problemas dessas aldeias. Rui Vaz evidencia a sua
preocupação com o constante acompanhamento

da concelhia, quer aos futuros candidatos quer
aos actuais presidentes de junta eleitos. “Depois
das eleições de 2009 nem eleitos nem derrotados
serão abandonados pelo par do”, reforça.

O evento serviu também para o lançamento
do segundo número do bole m informa vo da
concelhia, uma publicação apoiada sempre na
lógica da “crí ca constru va”.

1.8.25 Vimioso aposta em Parque
Ibérico (2008-08-18 22:43)

O Parque Ibérico de Natureza e Aventura de
Vimioso, vai custar cerca de um milhão e 500
mil euros, sendo financiados pelo FEDER, 200 mil
euros e o restante 300 mil são da responsabilidade
da autarquia.

A gestão do Parque vai ser da responsabilidade da
autarquia em conjunto com as juntas de freguesia.

O Parque vai abarcar três aldeias do concelho
de Vimioso, nomeadamente Serapicos, S.Joanico
e Angueira, onde vão ser construídas infra-
estruturas, como por exemplo: centros interpreta-
vos, balneários e espaços de lazer.

De salientar que nestas infra-estruturas vão ser
primordialmente u lizados materiais da região.

Para os responsáveis autárquicos de Vimioso,
com a criação do Parque Ibérico de Natureza
e Aventura, pretendem criar emprego, atrair
visitantes, assim como a promoção do desenvolvi-
mento local, respeitando todo o património e os
costumes ancestrais.

No final da semana passada, foi assinado o
contrato de financiamento no âmbito do Projecto
Operacional Regional Norte.

A primeira fase do Parque Ibérico de Natureza
e Aventura de Vimioso, deverá estar concluída em
Maio próximo e a autarquia de Vimioso, espera
receber 40 mil visitantes por ano.
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1.8.26 Três em um (2008-08-22 13:52)

É presidente, é treinador e é jogador. Chama-se
Bruno Faria e cons tui neste momento a trave
mestra do Futebol Clube Mãe D’Água, que actual-
mente milita no campeonato da III Divisão – série
A.

O treinador/jogador assumiu a liderança de
uma comissão administra va pelo facto de se ter
gerado dentro da ins tuição um autên co vazio
de poder.

Bruno Faria, também conhecido como careca,
acabou por assumir provisoriamente os des nos
do clube uma vez que nas úl mas eleições do Mãe
D’Água não foi apresentada qualquer lista.

A acumulação de funções parece não preocupar
Bruno Faria. O presidente da comissão adminis-
tra va do Mãe D’Água, tem lutado sozinho para o
cumprimento de todos os compromissos e de toda
a logís ca indispensável ao funcionamento de uma
equipa de futebol da III Divisão. A sua principal
preocupação é neste momento é o funcionamento
do grupo e a inscrição de jogadores que permitam
a manter o Mãe D’Água neste escalão na próxima
época.

O primeiro teste vai já ser feito em Vieira do
Minho, no próximo dia 24, onde o grupo terá que
se deslocar para disputa da primeira jornada.

1.8.27 Acidente grave na Linha do Tua
(2008-08-22 13:54)

Eram cerca das 11 horas damanhã de hoje quando
o metro de super cie voltou a descarrilar na linha
do Tua. A composição dirigia-se de Mirandela
para a estação do Tua com 47 passageiros a bordo,
quando ao quilómetro 20, 400, um pouco depois
da estação da Brunheda, no concelho de Carrazeda
de Ansiães, tombou para o lado inverso da ravina.

O acidente provocou um morto, dez feridos
graves e mais de trinta feridos ligeiros.
Um forte disposi vo de salvamento está a ser mo-
bilizado para o local que é de muito di cil acesso.
Os feridos ligeiros estão a ser transportados para o

Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães onde são
subme dos a uma primeira triagem. Os feridos
mais graves estão a ser evacuados de helicóptero
para o hospital de Vila Real que na sequência deste
acidente ac vou os seus serviços de emergência.

Estão no local dois helicópteros da Protecção
Civil, um de busca e salvamento e outro de recon-
hecimento, para além de 88 bombeiros apoiados
por 35 viaturas. O INEM fez deslocar dois he-
licópteros, cinco ambulâncias de suporte imediato
de vida, três Viaturas médicas de emergência e
um posto médico avançado.

O governador civil de Bragança e o coman-
dante operacional distrital da ANPC de Bragança
deslocaram-se também para o terreno onde acom-
panham o desenrolar dos acontecimentos.

Desconhece-se as causas do acidente, mas uma
fonte da autarquia de Mirandela disse à agência
Lusa que"na sequência de uma explosão, ocorreu
um descarrilamento da composição".

1.8.28 Coimas para quem deposi-
tar lixos na via pública
(2008-08-23 00:51)

A par r d o dia 1 de Setembro, entra em vigor
o Regulamento de Resíduos e Higiene Urbana
de Vila Real, com coimas de cinco a 2.500 euros
para quem depositar lixos na via pública, destruir
contentores ou despejar resíduos de construções
nas bermas das estradas.

A Empresa Municipal de Água e Resíduos (EMAR)
de Vila Real foi a en dade a quem a autarquia
de Vila Real delegou, para assegurar a gestão dos
resíduos urbanos, na área deste município.

As multas que poderão ir até aos dois mil e
quinhentos euros poderão ser aplicadas aos
empreiteiros ou produtores de resíduos de con-
struções e demolições que os depositem em zonas
não autorizadas pelas autoridades competentes
ou quem despejar ou abandonar em qualquer
lugar do concelho resíduos industriais ou hospita-
lares e que não equiparados a resíduos urbanos.
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Com o novo Regulamento de Resíduos e Higiene
Urbana de Vila Real, todos os pedidos de licenci-
amentos para construções novas, ampliação ou
remodelação de edi cios, têm que ser obrigato-
riamente acompanhados de um plano de gestão
dos resíduos, sendo os respec vos empreiteiros
responsáveis pela sua recolha, transporte e des-
no final.

Todos os resíduos domés cos que sejam de-
positados nos contentores sem acondicionamento
em sacos de plás co ou o vazamento de resíduos
líquidos será punível com coimas de 10 a 100
euros e quem deitar lixos nos recipientes errados,
ou seja deitar cartão no contentor dos plás co,
poderá ter de pagar de 25 a 100 euros e quem não
fechar a tampa do contentor após o despejo de
resíduos poderá ter de pagar de cinco a 25 euros.

Quem destruir contentores ou ecopontos poderá
também, além da reparação e subs tuição dos
mesmos, pagar uma multa que vai dos cem aos
quatrocentos euros.
Os proprietários dos animais que não recolham
os excrementos deixados pelos seus animais de
es mação na via pública, poderão habilitar-se ao
pagamento de uma multa entre os cinquenta aos
duzentos e cinquenta euros.

É de salientar que no centro histórico de Vila
Real, estão espalhados cerca de 40 porta-sacos e
contentores para dejectos caninos.

1.8.29 Urgências do hospital de
Macedo faz triagem de Manch-
ester (2008-08-23 00:54)

Qualquer utente que vá às urgências do hospital
de Macedo de Cavaleiros já é subme do ao sis-
tema de triagem de Manchester.

A triagem é feita pelos enfermeiros, que atribuem
ao utente uma cor referente à gravidade do seu
problema, de maneira a que os doentes possam
ser atendidos de imediato, ou esperar até um
máximo de quatro horas, consoante a gravidade
de cada caso.
A triagem de Manchester pretende melhorar os
serviços hospitalares, e foi muito bem aceite pelos

utentes.

Este sistema já está em funcionamento nas
unidades básicas de Bragança e Mirandela, e no
hospital de Macedo de Cavaleiros desde o dia 4
deste mês.

Existem 5 cores, vermelho, laranja, amarelo,
verde e azul, cada uma representando um grau
de gravidade e o tempo ideal em que o doente
deverá ser atendido.

Vermelho, o utente entrará de imediato no
balcão a que se des na.

Laranja ou amarelo o utente entrará para uma sala
de espera interna onde o Médico o chamará para
ser observado e tratado.

Verde) ou azul o utente aguardará na sala de
espera a sua vez, ou seja, até que não haja
doentes mais graves para serem tratados.

1.8.30 Chaves quer ser Património
Mundial (2008-08-23 00:57)

O vasto património cultural e histórico da cidade
de Chaves, hoje largamente reconhecido é mo vo
mais do que suficiente para a apresentação da
candidatura a Património Mundial da UNESCO.

O presidente da autarquia de Chaves, João Ba sta,
está convicto de que a cidade congrega todas as
condições para apresentação da candidatura. As
descobertas arqueológicas que foram feitas este
ano assim como o Castelo, o Forte de S. Francisco
e o Forte de S. Neutão, a Praça Forte seiscen sta e
as respec vas muralhas, foram alguns dos lugares
que o autarca mencionou.

Segundo o edil de Chaves, este processo vai
ser moroso, sendo o primeiro passo o reconheci-
mento por parte do Estado português e a inclusão
de Chaves na lista iden fica va do Estado, de sí os
Pa mónio Mundial, Chaves, nome a que Chaves
se candidata a património da Humanidade.

Actualmente, existem em Portugal doze sí os
que integram a lista, desde os centros históricos
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do Porto, Évora e Guimarães, até ao Alto Douro
Vinhateiro.

1.8.31 Uma linha “embruxada” no úl-
mo ano e meio (2008-08-23 01:25)

Depois de 122 anos de discreta existência, eis que
nos úl mos anos, e par cularmente no úl mo ano
e meio, a linha do Tua tem saltado para a ribalta
da comunicação social.

Os mo vos não são os melhores e prendem-se
sempre com acontecimentos trágicos, relaciona-
dos com acidentes.

Ontem, dia 22 de Agosto, verificou-se mais
um acidente que poderia ter trágicas proporções.

Num espaço balizado em ano e meio a maldição
parece ter-se aba do sobre a linha do Tua, e
somam-se já em quatro os mortos resultantes de
dois acidentes graves.

A história é a única ciência que nos esclarece
sobre o fluir do tempo. Quem não es ver atento
a ela perderá, com toda a certeza, peças dispersas
de um puzzle sem fim.

Para ajudar a compreender a “ morte anunci-
ada de uma linha centenária”, também o No cias
do Nordeste aqui deixa a cronologia possível , e
ontem tão divulgada, dos principais acontecimen-
tos que marcaram a história de uma obra com 120
anos de existência.

Setembro 1887 - Inauguração da Linha do Tua
(entre o Tua e a cidade de Mirandela), nove anos
depois da apresentação dos projectos para a sua
construção.

Dezembro 1906 - Conclusão da extensão da
linha até Bragança, num projecto que previa
uma ligação até Espanha que nunca se veio a
concre zar.

Abril 1910 - Abílio Beça, um dos principais promo-
tores da linha, morre trucidado por um comboio.

Anos 40 - A Linha do Tua passa da Companhia

Nacional para a gestão da CP.

1992 - Encerramento da circulação ferroviária
no troço entre Mirandela e Bragança, numa exten-
são de cerca de 80 quilómetros.

Julho 1995 - É inaugurado o Metro de Miran-
dela, que possibilita a reabertura da linha entre a
cidade e a localidade de Carvalhais.

Abril 2001 - A plataforma da via de circulação
é arrastada para o rio, devido a um deslizamento
de pedras. Os carris ficam pendurados sobre as
águas, mas não há registo de outros danos. A
circulação fica interrompida durante vários dias.

Janeiro 2004 - É inaugurada a renovada estação
ferroviária de Bragança.

2006 - Dois milhões de euros são inves dos
em obras de consolidação e reparação da linha.

12 Fevereiro 2007 - Um desabamento de ter-
ras mo va a queda de uma composição comercial
do metro de Mirandela no rio Tua. Morrem três
dos cinco passageiros que faziam a ligação entre
as estações da Foz do Tua e Mirandela.

Janeiro de 2008 - Reabertura da linha depois
do acidente anterior.

10 Abril 2008 - Três trabalhadores da REFER fi-
cam ligeiramente feridos, numa acidente na linha.

06 Junho 2008 - Uma composição do metro
de Mirandela descarrila perto da Estação Foz
Tua, a poucos metros do local onde decorrera o
acidente de Abril. O maquinista e dois passageiros
ficam feridos sem gravidade. O ministro dos
Transportes, Mário Lino, afirma que os terrenos
são instáveis e que os acidentes podem "ocorrer
com alguma facilidade" na linha.

22 Agosto 2008 - Um acidente ferroviário perto
da estação de Abrunheda, Carrazeda de Ansiães,
causou um morto e dezenas de feridos.
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1.8.32 Lamas de Olo tenta es mular a
natalidade (2008-08-29 23:53)

Lamas de Olo é uma freguesia portuguesa do
concelho de Vila Real, integrada no Parque Natural
do Alvão, que oferece a cada bebé que nasça
nesta freguesia um apoio financeiro de 1000 euros
aquando do nascimento e uma mensalidade de
cem euros a todas as crianças até completarem os
10 anos de idade.

O presidente da Junta de Freguesia de Lamas
de Olo em declarações à RTP, explicou que esta
medida tem como objec vo fazer com que as
pessoas se fixem nesta aldeia, contribuindo para o
amento da sua população.

Nesta aldeia do distrito de Vila Real, com cerca
de duas centenas e meia de pessoas, em quen
apenas 10 são crianças até aos doze anos de idade.

No distrito de Vila Real, a autarquia de Murça
também atribuiu um apoio financeiro de 750
euros às crianças que nasçam no concelho, depois
que em 2002, ter criado um subsídio de dois mil
euros a todos os nubentes que ali se fixem.

O ano passado, também as juntas de freguesia de
Arroios, do concelho de Vila Real, e Provezende,
do concelho de Sabrosa, anunciaram um apoio
financeiro de 250 euros aos bebés que lá nasçam.

No distrito de Bragança, a Câmara de Vimioso,
foi pioneira em Portugal a anunciar um apoio
financeiro de 500 euros aos bebés que nasçam no
concelho.
Os apoios de incen vo à natalidade, tem como
objec vo o aumento da população, que nesta
região está cada vez mais envelhecida.

1.8.33 Diversão nocturna: PSP tem no-
vas competências (2008-08-29 23:57)

A Polícia de Segurança Pública vai a par r de agora
a emi r alvarás, licenças e cartões de vigilante,
entre outros documentos, para estabelecimentos
de diversão nocturna, através do Núcleo de Fiscal-
ização de Segurança Privada.

Essas competências que eram do domínio da
Secretaria-geral do Ministério da Administração
Interna são agora da responsabilidade da PSP.

Ao todo são cinco as pessoas que compõe a
equipa do Núcleo de Fiscalização de Segurança
Privada em Vila Real e já estão a exercer o seu
trabalho, apesar de ainda não ser oficial.

Segundo alguns órgãos de comunicação social,
já foi feito o levantamento do número de esta-
belecimentos de diversão nocturna no distrito
de Vila real sendo que 25 dos estabelecimentos
já foram fiscalizados e aplicadas oito autos por
contra-ordenação, uma vez que ainda existem
empresários que não conhecem e desrespeitam a
lei.

1.8.34 Tromba de Água inundou Grijó
(2008-08-29 23:59)

Na passada quinta-feira dia 28 de Agosto, a forte
chuvada que se fez sen r ao fim da tarde em Grijó,
no concelho de Macedo de Cavaleiros, destruiu
telhados de habitações, inundou casas, cortou
estradas e fez cair várias árvores, pedras e muita
lama.

A Estrada Municipal 102 esteve cortada em
dois troços devido à queda de árvores, pedras e
lama, que obstruíram a via.

Nos cerca de dez minutos que esta tromba de
água durou, foram vários os estragos observados
em Grijó, e a população só sossegou quando
apareceram na aldeia 33 bombeiros deMacedo de
Cavaleiros apoiados por 7 viaturas para ajudarem
no que foi preciso.

Os bombeiros requisitaram uma máquina mo-
toniveladora, para ajudar na remoção da lama e
pedras para desobstruírem a Estrada Municipal
102.

O comandante dos bombeiros de Macedo de
Cavaleiros, João Venceslau, informou que não
houve registo de nenhum ferido.
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1.9 Setembro

1.9.1 Primeiro VinhaisFest gora expec-
ta vas (2008-09-02 19:08)

Pouco, ou quase nada, se repercu u dos cerca de
70 mil euros que a Câmara Municipal de Vinhais
despendeu para a realização do primeiro fes val
de verão e ao qual deu o nome de VinhaisFest.

As expecta vas da organização do primeiro
VinhaisFest saíram completamente goradas, pois a
afluência do público ao recinto onde se realizaram
os concertos foi insignificante.

O cartaz até reunia nomes da música Pop e
Folk de grande qualidade, mas os transmontanos
não aderiram à proposta vinda de Vinhais.

Pouco mais de 200 pessoas passaram pelo recinto
dos concertos para a assis rem a actuações de
nomes como Mercedes Péon, UHF, Trasga, Wolfs-
tone ou Judith.

Entre as causas que poderão estar por detrás da
fraca adesão do público a este evento promovido
pela câmara Municipal de Vinhais, apontam-se a
data da sua realização, úl mo fim-de-semana de
Agosto, altura em que os emigrantes e as pessoas
em férias partem da região, e também o preço dos
bilhetes, que este ano foi de 10 euros por pessoa.

1.9.2 Produção de maçã diminui
90% em Carrazeda de Ansiães
(2008-09-02 19:12)

A seguir à produção de vinho, a maçã é o pro-
duto agrícola mais importante no concelho de
Carrazeda de Ansiães.

Por ano produz-se neste concelho cerca de
dez mil toneladas de maçã, o que equivale a cerca
de quatro milhões de euros transaccionados na
rede comercial gerada por este produto.

Mas 2008 foi um ano para esquecer. Este ano,
mais de 90 % da produção foi “por água abaixo”
devido a um conjunto de acontecimentos que

veram a ver com as condições climatéricas e
naturais. A causa principal pelas perdas record
deste ano deve-se a uma forte trovoada acompan-
hada de granizo que ocorreu no mês de Junho,
arrasando quase na totalidade a produção deste
ano.

Agora os produtores confrontam-se com sérios
problemas e já se fala que poderá surgir algum
desemprego no sector no concelho de Carrazeda
de Ansiães. O problema é ainda agravado em
alguns casos em que os agricultores não possuem
um seguro de colheitas.

A Frucar é uma associação de produtores de
maçã local que só por si é responsável pela pro-
dução e distribuição de mais de metade da maça
produzida neste concelho nordes no. Alguns dos
10 postos de trabalho permanentes estão em
causa, admi u fonte da Frucar à agência Lusa.

Os pomares de macieiras estendem-se pela
zona do planalto, junto da vila sede de concelho
e nas aldeias de Selores e Marzagão, convergindo
para aqui, em todos os anos normais, um signi-
fica vo número de trabalhadores sazonais que
fornecem a mão-de-obra necessária durante as
campanhas da apanha que ocorrem durante os
meses de Setembro e Outubro.

1.9.3 Carção aposta na preservação da
iden dade cultural (2008-09-02 19:15)

Carção, uma aldeia do concelho de Vimioso, or-
ganizou no passado fim-de-semana a segunda
edição da Feira de Artesanato.

Esta inicia va pretende difundir as par cular-
idades culturais desta localidade nordes na,
contribuindo assim para a sua preservação.

Este ano o evento contou com 14 expositores
de produtos artesanais provenientes da aldeia e
das imediações.

A segunda edição da feira de artesanato de Carção,
organizada pela Associação Cultural Almocreve,
ficou marcada pelo lançamento do livro in tulado
“Carção - Capital do Marranismo”.

128



A obra, da autoria de António Júlio Andrade e
Maria Fernanda Guimarães, resulta de uma inves-
gação histórica que dá conta da influência dos
judeus na cultura da localidade.

1.9.4 AOTAD propõe Plano Estratégico
para a olivicultura transmontana
(2008-09-02 21:47)

A AOTAD (Associação de Olivicultores de Trás-
os-Montes e Alto Douro) está a promover, em
colaboração com Escola Superior Agrária de Bra-
gança, um Plano Estratégico de Fileira para a
Olivicultura em Trás-os-Montes e Alto Douro.

O projecto, que está a ser coordenado cien fi-
camente pela Escola Agrária do IPB, tem como
objec vos estratégicos o aumento da produ vi-
dade do olival regional, a melhoria da qualidade da
transformação a valorização comercial do azeite
regional e a promoção da mul funcionalidade
das empresas que actuam no ramo da produção
olivícola.

O plano visa ainda o aumento das áreas de re-
gadio do olival regional, a melhoria ambiental da
produção e da transformação.

A AOTAD pretende encontrar novos e mais
modernizados métodos de produção de azeite
na região de Trás-os-Montes e Alto Douro de
forma a valorizar uma produção com grande
tradição regional. Os objec vos estratégicos a
que se propõem passam pela valorizar dos pro-
dutos resultantes da transformação da azeitona e
pela implementação de uma polí ca de maiores
cuidados ambientais na transformação deste
produto.

1.9.5 Macedo recebe o IX Fes val de In-
ternacional de Música Tradicional
(2008-09-02 21:49)

Como já vem sido hábito, no primeiro fim-de-
semana de Setembro, vai realizar-se na Praça das
Eiras em Macedo de Cavaleiros o IX Fes val de

Internacional de Música Tradicional.

O Fes val Internacional de Música Tradicional
de Macedo de Cavaleiros é um evento de referên-
cia nacional da música feita pela tradição e este
ano realiza-se nos dias 5 e 6 deste mês.

O Fes val Internacional de Música Tradicional
de Macedo de Cavaleiros tem como objec vo
promover o concelho e a região nordes na, e este
ano conta com um cartaz onde se destacam gru-
pos como os Galandum Galundaina da Freguesia
de Sendim, no concelho de Miranda do Douro,
os Chapa-Choly do Senegal, os Umaya do Médio
Oriente e os Bardos e Druidas de Espanha.

Por sua vez a animação de rua vai ser feita
pelos Amigos da Farra – Grupo de Bombos e
Acordeões, Banda de Latos de Bagueixe, Fanfarra
de Vale da Porca, Grupo de Bombos de Ala, Grupo
Cultural e Recrea vo da Casa do Povo de Macedo
de Cavaleiros, Grupo Charro de Gaitas e Tambores,
Gaiteiros do Nordeste, Mira Bornes, Pauliteiros de
Salselas e Percussões Africanas com Chapa-Choly.

1.9.6 Trás-os-Montes é responsável
pela produção de 1/3 de produ-
tos DOP (2008-09-06 11:27)

Denominação de Origem Protegida (DOP) é o
nome que se u liza em produtos com caracterís -
cas exclusivas de uma determinada região.

Na lista de produtos DOP constam cento e dez
produtos e trinta e um são de Trás-os-Montes,
sendo esta região responsável por um terço dos
produtos que integram a lista de Origem e Indi-
cação Geográfica Protegida.

O borrego, o queijo de cabra transmontano, o
mel e o fumeiro de várias localidades transmon-
tanas, são alguns dos produtos DOP com origem
local.

Actualmente também já constam da lista DOP
o presunto e a alheira do concelho de Vinhais.

A União Europeia já reconheceu todos os produtos
da lista de Denominação de Origem Protegida,
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sendo agora protegidos pela legislação da UE,
consoante as indicações geográficas e da denomi-
nação de origem dos produtos tradicionais.

1.9.7 Passe escolar 4_18@escola.tp
permite descontos de 50%
(2008-09-06 11:29)

O passe escolar 4 _18@escola.tp, uma medida
des nada aos estudantes dos 4 aos 18 anos per-
mite um desconto de 50 por cento na aquisição
do passe, visa o apoio social às famílias nas deslo-
cações dos seus filhos para a escola, ao mesmo
tempo que pretende incen var, desde a infância, a
u lização regular dos transportes colec vos como
alterna va aos transportes individuais.

Esta medida que abrange cerca de 1,6 milhões de
estudantes des na-se às crianças e aos jovens dos
4 aos 18 anos, que não beneficiem de transporte
escolar da competência dos municípios.

O cartão do passe 4 _18@escola.tp é requerido
nos operadores de transportes, mediante a ap-
resentação de declaração da escola frequentada
pelo aluno, comprovando que este não é benefi-
ciário de transporte escolar.

As crianças que, em Dezembro de cada ano,
tenham menos de 6 anos de idade estão dispen-
sadas de apresentar esta declaração.

O custo do cartão do passe 4 _18@escola.tp
é de 50 por cento dos cartões de passe correspon-
dentes, com excepção dos casos em que o aluno
seja possuidor de cartão válido de passe corrente,
situação em que este é trocado gratuitamente.

O passe 4 _18@escola.tp poderá ser adquirido
nos 12 meses do ano com um desconto de 50 por
cento, rela vamente aos passes de tarifa inteira
correspondentes, mediante a apresentação do
respec vo cartão nos operadores de transporte.

Este passe abrange todos os transportes públi-
cos colec vos de passageiros, nomeadamente os
rodoviários, os ferroviários e os fluviais, a nível
nacional, e ainda os transportes urbanos dos
municípios que vierem a aderir a esta inicia va.

A inicia va 4 _18@escola.tp insere-se num
conjunto mais vasto de medidas de apoio social às
famílias recentemente lançadas.

Para aqduirirem o passe, os encarregados de
educação devem solicitar uma declaração ao es-
tabelecimento de ensino frequentado pelo aluno
que comprove a sua matrícula e que não beneficia
de transporte escolar assegurado pelo município
da respec va área de residência e preencher uma
requisição, disponível nas empresas de transporte,
a solicitar o bene cio do 4 _18@escola.tp.

O cartão é válido por períodos máximos de 4
anos, até ao final domês em que o aluno complete
os 19 anos.
No início de cada ano lec vo, terá de ser apre-
sentada na empresa de transporte uma nova
declaração do estabelecimento de ensino fre-
quentado pelo aluno para que este con nue a
beneficiar desta medida.

As crianças que, em 31 de Dezembro de cada
ano, tenham menos de 6 anos de idade estão
dispensadas da apresentação da declaração men-
cionada.

Para usufruírem do bene cio, as famílias de-
vem apresentar o bilhete de iden dade ou cédula
pessoal e um original do recibo da água, da luz
ou do telefone, por exemplo, do encarregado de
educação ou um documento da junta de freguesia
que comprove a residência do aluno.

Se o aluno já ver um cartão Lisboa Viva ou
Andante, o operador de transporte deverá trocá-
lo gratuitamente por um cartão 4 _18@escola.tp.

Se possuir um passe normal de um operador
de transporte, a empresa colocará, sem qualquer
custo, um autocolante iden fica vo do 4 _18@es-
cola.tp.

Para o aluno ter acesso ao passe mensal 4 _18,
as famílias terão de adquirir o respec vo tulo,
através de vinhetas 4 _18 ou de carregamentos
no cartão, mediante apresentação obrigatória do
correspondente cartão 4 _18@escola.tp.
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Para mais informações, consultar a página elec-
trónica do Passe Escolar em h p://www.im .pt/4
_18@escola.tp/index.html ou Dossier Acção Social
Escolar em h p://www.min-edu.pt/np3/128.

1.9.8 Parlamento Europeu exige mais
acção contra os insultos sexistas
(2008-09-11 23:38)

O relatório do Parlamento Europeu (PE), sobre
o impacto do marke ng e da publicidade na
igualdade entre homens e mulheres, foi aprovado
quarta-feira dia 3 de Setembro por 504 votos a
favor, 110 contra e 22 abstenções, realça a necessi-
dade da existência de “bons exemplos” no mundo
dos meios de comunicação e da publicidade, para
comprovar que “amudança é possível e desejável”.

O relatório do PE, exige mais acção contra os
insultos sexistas ou imagens degradantes de mul-
heres e homens na publicidade e no marke ng e
acredita que o anúncio publicitário que melhor
rompa com os estereó pos do género deveria
ser premiado, tanto pelo público como pelos
profissionais da área.

Da mesma forma, neste relatório PE pede que
sejam eliminadas dos livros escolares, dos brin-
quedos, dos jogos de vídeo, da Internet e da
publicidade televisiva e noutros meios de co-
municação todas as mensagens que ofendam a
dignidade humana.

A auto-es ma de homens e mulheres, sobretudo
os adolescentes, é tambémuma das preocupações
detectada neste relatório uma vez que o papel da
publicidade na promoção de uma figura excessi-
vamente magra como sendo o corpo ideal, pode
levar a distúrbios alimentares, e por isso o PE pede
mais atenção e cuidado na contratação de mul-
heres excessivamente magras para a promoção de
produtos.

Também o uso do corpo da mulher como ob-
jecto, assim como a publicidade a serviços sexuais,
em publicações, nomeadamente os jornais locais,
facilmente visíveis e ao alcance das crianças devem
ser tomados em conta.

O Parlamento Europeu, está de igual modo
preocupado devido à falta de progressos ao nível
da disparidade salarial entre homens e mulheres
nos úl mos anos, e aprovaram uma proposta
para reforçar a legislação europeia no sen do de
obrigarem as en dades patronais a realizarem
auditorias aos salários dos seus funcionários.

1.9.9 Manuel Alegre recebe prémio
Dom Diniz em Vila Real
(2008-09-11 23:41)

O poeta Manuel Alegre foi agraciado na passada
sexta-feira, na Casa de Mateus, em Vila Real, com
o prémio Dom Diniz, através da sua obra “Doze
Naus” que foi lançado em 2007 pelas Publicações
Dom Quixote.

Este prémio que dis ngue uma obra de poe-
sia, ensaio ou ficção, publicada no ano anterior ao
da sua atribuição, foi efectuada a escolha da obra
≪Doze Naus≫, de Manuel Alegre, em Janeiro, por
um júri cons tuído pelos escritores Vasco Graça
Moura, Nuno Júdice e Fernando Pinto Amaral e foi
votada por unanimidade.

O poeta ficou sa sfeito com este prémio, que
considera ser um dos mais pres giados do país.

O ano passado, o vencedor foi o escritor Fer-
nando Echevarría com o livro “Epifanias”.

O Prémio Dom Diniz é patrocinado pelo Ins -
tuto Português do Livro e pela CGD e actualmente
tem o valor de 7.500 euros.

Este premio cuja primeira edição remonta ao
ano de 1981, em que teve a par cularidade de
ter dois vencedores, Agus na Bessa Luís, com “O
Mosteiro”, e Almeida Faria, com “Lusitânia”.

Também José Saramago e Camilo José Cela já
foram agraciados com o prémio Dom Diniz, em
1984 e 1983, respec vamente.
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1.9.10 “Câmara Amiga” (2008-09-11 23:43)

A Câmara Municipal de Vila Real através do pro-
jecto “Câmara Amiga”, em curso desde Março
deste ano inaugurou três novos serviços de
u lidade pública, nomeadamente a “Oficina Domi-
ciliária”, a “Unidade Móvel de Saúde” e o “Banco
do Voluntariado e Recolha de Bens”.

A “Oficina Domiciliária”, funciona numa car-
rinha equipada com uma pequena oficina que
percorre a cidade de Vila Real e as aldeias para
efectuar pequenas reparações, tais como a sub-
s tuição de torneiras, louças sanitárias, tomadas
de electricidade, pinturas e remates em paredes e
tectos, subs tuição de fechaduras, vidros par dos,
lâmpadas ou até limpeza de coberturas, chaminés
e caleiras.

Os beneficiários do cartão municipal do idoso
e as pessoas portadoras de deficiência, podem
pedir este serviço, através do número de telemóvel
914560110.

A “Unidade Móvel de Saúde”, surgiu através
de um protocolo com a Administração Regional
de Saúde do Norte, onde um enfermeiro, mede
a tensão arterial, faz cura vos e troca o penso
às pessoas do concelho de Vila Real que têm
dificuldades para se deslocarem aos centros de
saúde da cidade. Também pode marcar consultas
aos utentes, prestar esclarecimentos sobre os
medicamentos e fazer electrocardiogramas.

A Unidade Móvel de Saúde, actualmente presta
serviço a quinze freguesias do concelho.
O “Banco do Voluntariado e Recolha de Bens”
funciona em instalações perto do Teatro de Vila
Real, está aberto todas as tardes e ao sábado todo
o dia, para receber toda a espécie de dona vos,
que são recepcionados por pessoas cujo trabalho
é voluntário.

Desta feita, e dentro do mesmo projecto vão
ser distribuídos cem aparelhos de alarme, aos
idosos que vivem mais isolados no concelho, para
que possam pedir ajuda em caso de necessidade.

Para accionar estes aparelhos denominados
“Skeepers” basta apenas carregar num botão, cujo

mecanismo está programado para dar o alarme
para três números de telefone previamente
definidos.

Na sexta-feira, dia 12 de Setembro, o Presi-
dente da República, vai entregar simbolicamente
três destes aparelhos numa cerimónia em Vila
Real.

1.9.11 Programa Território Artes
(2008-09-11 23:46)

Cerca de sessenta e dois municípios de todo o
país vão assegurar a realização de espectáculos,
ateliers e exposições até 31 de Dezembro, no
âmbito do Programa Território Artes 2008, em
parceria com a Direcção-Geral das Artes (DGA).

Segundo a Direcção-Geral das Artes, tutelada
pelo Ministério da Cultura, os 62 municípios, de
Vila Real a Faro, vão celebrar um protocolo para
receber co-financiamento em várias modalidades,
de forma a permi r a realização de eventos cultur-
ais.

O Programa Território Artes foi efectuado de
forma experimental no úl mo trimestre de 2006
pela ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, e
foi apresentado como um instrumento estratégico
para contrariar as assimetrias regionais de acesso
a espectáculos a nível nacional.

O programa con nuou em 2007 e agora em
2008, apesar da passagem do Ins tuto das Artes
a Direcção-Geral, mantendo os objec vos do
promover a cobertura de todo o país com um
serviço cultural básico no domínio das artes do
espectáculo e das artes visuais.

O Programa Território Artes funciona
através de uma plataforma informá ca
(www.terriorioartes.pt), com uma Bolsa de Acções
Ar s cas, onde as autarquias, ar stas e outras
en dades promotoras podem contratar e agendar
produções nas artes do espectáculo.
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1.9.12 Rali de Murça disputa-se este
fim-de-semana (2008-09-12 10:42)

O Campeonato Open de Ralis regressa este fim-
de-semana à ac vidade, findo o largo período de
descanso que permi u, não só, carregar baterias
como preparar, com todo o afinco, a fase final da
temporada 2008 que será disputada em pisos de
terra.

Com seis provas disputadas até ao momento,
a luta pelo tulo con nua ao rubro com os dois
primeiros classificados do campeonato separados
por apenas sete pontos. A mudança para os
pisos de terra colocam agora maior favori smo à
dupla do Ford Escort Cosworth, Pedro Peres/Tiago
Ferreira mas, Jorge Santos e Vítor Hugo tudo farão
para con nuar na liderança. A equipa do Citröen
Saxo Kit-Car tem teoricamente a tarefa ainda mais
complicada, se vermos em conta que Luís Mota
e Ricardo Domingos costumam dar-se muito bem
com os pisos de terra assim como João Ruivo e
Alberto Silva que mostraram já ter argumentos
para colocar o seu Fiat S lo Mul jet nas primeiras
posições.

Com um extenso lote de equipas (57 na lista
provisória), o Rali de Murça promete animação
da primeira à úl ma especial. Na discussão pelos
primeiros lugares teremos de apontar ainda nomes
como o de Manuel Cou nho que faz equipa com
Manuel Babo, não esquecendo das duplas Octávio
Nogueira/Nuno Gomes e Pedro Raimundo/Nuno
Rodrigues da Silva.

A prova organizada pelo Clube Automóvel da
Régua (CAR) será pontuável também para o
Campeonato de Portugal de Clássicos e Júnior de
Ralis tendo as equipas dos carros ≪clássicos≫ uma
palavra a dizer no que toca pelas posições prin-
cipais da classificação final. Joaquim Santos com
toda a sua experiencia é, à par da, um serio
candidato a levar a melhor neste grupo mas José
Sousa, Aníbal Rolo e António Segurado serão
certamente um osso duro de roer.

Em termos de estrutura, o Rali de Murça, edição
2008 será composto por seis especiais de classifi-
cação, com dupla passagem por Salgueiro/Garraia,
Serapicos/Murça e Valongo/S.Domingos. Divida

em duas secções, num total de 94,15km, 54,02 dos
quais disputados ao cronometro, a prova do Clube
Automóvel da Régua tem o seu início marcado
para as 9h30m do próximo sábado.

Desfile nas ruas de Murça
Para aguçar o ape te, o grémio transmontano
preparou para a noite de sexta-feira, um desfile
com os carros que alinharão na prova de forma
de dar as boas-vindas, a todos aqueles que se
deslocarão até Murça para assis r ao rali. As ruas
da Vila de Murça ficarão a par r das 21H00 bem
mais coloridas e a festa promete ser enorme.

Horário
Sábado, 13 de Setembro
Par da - Alameda 8 de Maio - 09h30
Parque Assistência (Murça) – 09h35
PE 1 - Salgueiro / Garraia 1 (7,04 km) - 10h03
PE 2 - Serapicos / Murça 1 (12,20 km) - 10h36
PE 3 - Valongo / S. Domingos 1 (7,77 km) - 11h09
Reagrupamento – 13h30
Parque Assistência (Murça) – 13h35
PE 4 - Salgueiro / Garraia 2 - 14h13
PE 5 - Serapicos / Murça 2 - 14h36
PE 6 - Valongo / S. Domingos 2 - 15h09
Parque Assistência (Murça) - 15h44
Chegada - Alameda 8 de Maio - 15h59

1.9.13 Pedro Peres soma e segue em
Murça (2008-09-14 23:01)

Pedro Peres e Tiago Ferreira tomaram o gosto
pelas vitórias e começam a caminhar a passos lar-
gos rumo à revalidação do tulo. A quinta vitória
da temporada, quarta consecu va, permi u que
a dupla do Ford Escort Cosworth diminuísse para
apenas 1 ponto a diferença que os separam dos
líderes, Jorge Santos e Vítor Hugo, que terminaram
o Rali de Murça na quarta posição, atrás de Luís
Mota/Ricardo Domingos e João Ruivo/Alberto
Silva.

As espectaculares especiais da zona de Murça
foram palco, este sábado, da sé ma prova do
calendário do Campeonato Open de Ralis. Apon-
tado à par da como principal favorito à vitória,
Pedro Peres desde cedo começou a desenhar o
percurso que lhe fez subir pela quinta vez, este
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ano, ao lugar mais alto do pódio, numa vitória que
não merece qualquer contestação. Se na primeira
especial deixou o seu directo adversário a mais
de quatro segundos, o piloto do Porto acabou
por ver pra camente decidido a contenda a seu
favor, na especial seguinte, quando o despiste
de Manuel Cou nho obrigou à neutralização da
mesma. “Entramos no rali ao ataque e acabamos
por ter alguma sorte na segunda classifica va
pois atribuíram a todos os restantes pilotos o
tempo que o Jorge Santos nha efectuado. Não
soubemos de imediato mas no final da 1ª secção
vi que nha sido mais rápido 35s que ele e ficamos
logo aí com uma vantagem confortável para poder
gerir na parte da tarde”, explicou Pedro Peres no
final.

Prejudicado efec vamente por esta situação,
que para Luís Mota “é normal nos ralis”, o segundo
lugar final não deixou contudo de ser um bom
resultado para o piloto do Mitsubishi Lancer Evo
IV. Se no final da manhã pouco ou nada poderia
fazer para ir buscar Peres, Mota teve ainda de
≪suar≫ até ao derradeiro quilometro para garan-
r a sua posição final. “Na penúl ma especial
par mos um amortecedor e foram muitas as
dificuldades em trazer o carro até aqui. Ele quase
não andava mas lá conseguimos e estou contente
com este resultado”, afirmou o piloto do Cartaxo.

Feliz estava também a dupla João Ruivo/Alberto
Silva que, no regresso à compe ção após o de-
spiste em Vila Verde, não pensava que apresentar-
se em Murça na máxima força. “Na primeira
especial vemos alguns receios mas quando
percebemos que estávamos num ritmo bom,
ficamos ainda com mais confiança. Depois… foi
sempre a fundo até ao fim”, disse na chegada
o piloto famalicense que ascendeu à terceira
posição do campeonato. “Estamos todos muito
sa sfeitos por ter conseguido este resultado, pois
batermo-nos com os dois pilotos que ficaram à
nossa frente é complicado, pois têm carros de
quatro rodas motrizes”, começou por adiantar
João Ruivo, prosseguindo: “Viemos para cá com
alguma expecta va, pois o Rali de Vila Verde
deixou marcas e pretendíamos saber até que
ponto elas estavam ultrapassadas. Entrámos
com cautelas e fomos sen do confiança que nos
permi uaumentar o ritmo de classifica va para

classifica va”, explicou ainda.

O líder da tabela, Jorge Santos, teve alguma
dificuldade em adaptar-se à dureza dos pisos
transmontanos e ao grande esforço sico que o
Citröen Saxo Kit-Car exige neste po de terreno.
“Tenho de me preparar melhor para as provas de
terra pois este carro obriga-me a muito trabalho.
Ainda assim o resultado é muito bom pois está
completamente dentro dos nossos objec vos”,
afirmou o piloto de Paredes que tem agora mais
complicada a sua missão de segurar a liderança do
campeonato.

Pontuável para o Campeonato de Portugal de
Clássicos, o Rali de Murça viu, pela primeira vez
este ano, Joaquim Santos e Eduardo Gomes al-
cançar a vitória. Num terreno onde as diferenças
entre as máquinas são menos visíveis, o piloto do
Ford Escort mostrou que ainda se sente ≪como
um peixe na água≫ nos pisos de terra e não sen u
muitas dificuldades em bater os seus adversários,
nomeadamente José Sousa e Aníbal Rolo, segundo
e terceiro classificados no final.
No Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, os
principais favoritos ao triunfo ficaram pelo cam-
inho, a vitória sorriu desta feita a Fábio Ribeiro,
segundo entre os concorrentes do Troféu Fast-
Bravo, ganho pelo estreante Pedro Barros Leite.

A próxima prova do Campeonato Open de Ralis
será disputada nos próximos dias 18 e 19 de
Outubro, com a caravana a deslocar-se até ao sul
do país, mais concretamente a Loulé.

Classificação Final:

1º Pedro Peres/Tiago Ferreira, Ford Escort Cos-
worth, 42m22,9s
2º Compe sport/Luís Mota/Ricardo Domingos,
Mitsubishi EVO IV, a 52,9s
3º João Ruivo/Alberto Silva, Fiat S lo Mul jet, a
1m06,9s
4º Jorge Santos/Vítor Hugo, Citroen Saxo Kit Car, a
1m48,1s
5º Gar. HM-Mister Churrasco/Octávio
Nogueira/Nuno Gomes, Citröen Saxo Kit-Car, a
1m55,3s
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6º Joaquim Santos/Eduardo Gomes, Ford Escort
RS 1800, a 2m59,1s
7º Paulo Correia/Joaquim Alvarinhas, Peugeot 106,
a 3m42,7s
8º A. Maia Sport/Pedro Lança/Ricardo Ba sta,
Citroen Saxo, a 3m48,2s
9º Filipe Leite/Daniel Ribeiro, Renault ClioWilliams,
a 4m20,6s
10º A. Maia Sport/ Frederico Craveiro/Pedro Fer-
nandes, Ford Focus, a 4m27,4s
11º José Sousa/José Salgado (Renaut 5 Turbo), a
5m06,5s; 12º Nuno Almeida/Marco Macedo (Fiat
Punto), a 5m07,0s; 13º António Ferreira/Vítor
Calado (Peugeot 309), a 5m10,4s; 14º Aníbal
Rolo/José Arantes (Renault 5 Turbo), a 5m21,1s;
15º José Vieira/Sérgio Oliveira (Citroen AX), a
6m11,8s; 16º Vitor Silva/Maria Leite (Opel As-
tra GSI), a 6m49,4s; 17º José Pedroso/Carlos
Vieira (Ford Escort TC), a 7m22,2s; 18º Mário
Mendes/Luís Santa Barbara (Datsun 1200), a
7m54,4s; 19º Ricardo Ba sta/Bruno Portugal (Peu-
geot 206 GTI), a 7m59,3s; 20º Fastbravo/Pedro Bar-
ros Leite/Carlos Ruivo (Seat Marbella), a 8m20,9s;
21º José Lourenço/Américo Ribeiro (Opel Kade
GSI), a 8m26,7s; 22º Paulo Gomes/Miguel Soares
(Peugeot 306), a 8m54,8s; 23º João Marcelino/Rui
Pinto (Citroen Saxo), a 9m25,5s; 24º Ivan Car-
quejo/Alex Alves (Toyota Starlet), a 9m34,3s; 25º
Fábio Ribeiro/Saul Campanário (Seat Marbella),
a 10m04,0s; 26º Rui Morais/Rui Teixeira (VW
Golf VR6), a 10m54,6s; 27º Ricardo Sousa/César
Nunes (Seat Marbella), a 11m46,7s; 28º Rogério
Pires/Paulo Ribas (Datsun 1200), a 13m06,1s;
29º Bruno Sá/Pedro Lopes (Seat Marbella), a
14m03,5s; 30º Óscar Coelho/José Ferreira (Seat
Marbella), a 17m18,1s; 31º José Esteves/António
Moreira (Peugeot 205), a 17m45,5s.

Classificação Campeonato Open

1º J. Santos, 124 pontos; 2º P. Peres, 123; 3º J.
Ruivo, 84; 4º L. Mota, 79; 5º A. Rolo, 74; 6º M.
Cou nho, 70; 7º J. Sousa, 63; 8º J. Santos, 55; 9º
O. Nogueira, 51; 10º F. Ferreira, 45

1.9.14 No cias doNordeste prestamais
um serviço de u lidade pública
(2008-09-14 23:06)

O No cias do Nordeste estabeleceu uma nova pro-
posta de trabalho com a Associação Portuguesa de
Nutricionistas, gerando assim um novo espaço de
informação com evidente u lidade para os nossos
leitores.

A par r de hoje vai ter disponível mais infor-
mação sobre saúde e alimentação neste jornal,
onde serão publicados textos de reputados nutri-
cionistas portugueses.

Esta nova secção pretende trazer para a infor-
mação pública uma temá ca que está na ordem
do dia, uma vez que os hábitos alimentares dos
portugueses têm-se vindo a alterar substancial-
mente nas úl mas décadas, com inegáveis riscos
para a saúde.

Nesta nova rubrica o leitor encontrará consel-
hos, informação e um verdadeiro consultório
sobre nutrição, ou a forma mais acertada de no
dia-a-dia você se alimentar.

Está hoje mais do que confirmado que a ali-
mentação é uma das grandes responsáveis pela
estabilidade da nossa saúde, porque como muito
bem se sabe desde há algum tempo, saber comer
é na verdade meio caminho andado para se saber
viver bem e com qualidade de vida. E não é só a
obesidade que surge como resultado dos maus
hábito alimentares. Outras doenças estão direc-
tamente relacionadas com a nossa alimentação e
com os nossos comportamentos diários errados.

Porque é importante estar informado sobre
estas matérias o NN vai levar até si a opinião de
um variado número de especialistas da área que
aqui abordarão, entre muitas outras questões,
a Importância da ingestão de leguminosas, os
Bene cios do consumo de fruta e hortaliça, os
Bene cios do consumo de tomate, a importância
das gorduras saudáveis na dieta alimentar, etc.
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1.9.15 Portugueses preferem marcas
nacionais (2008-09-14 23:09)

Um estudo de mercado levado a cabo pela AEP-
Associação Empresarial de Portugal junto dos
26.900 consumidores que frequentam supermer-
cados de grandes cadeias, revela que 83 por cento
dos inquiridos privilegia a compra de produtos na-
cionais e um número muito significa vo conhece
a inicia va “COMPRO o que é nosso".

A análise detalhada, cadeia a cadeia, permite
concluir que os consumidores com menor poder
de compra, que frequentam cadeias que pra cam
preços mais acessíveis, são os que revelam mais
apetência por produtos produzidos em Portugal,
porque acreditam que, indirectamente, estão
a ajudar o país e a defender os seus postos de
trabalho.

Por outro lado conclui-se também que a ini-
cia va “COMPRO o que é nosso” é mais conhecida
pelos consumidores do Norte do que pelos con-
sumidores do Sul do pais. Se considerarmos o
sexo e a faixa etária a inicia va tem do maior
recep vidade junto das mulheres do que dos
homens, e junto das faixas etárias entre os 30 e os
50 anos.

Contudo, para a maioria dos consumidores, o
preço con nua a ser o factor decisivo nomomento
da compra. Se os preços dos produtos produzidos
em Portugal não forem compe vos, o consum-
idor opta por produtos de origem estrangeira.
Muitos consumidores referem ter dificuldade em
iden ficar a origem dos produtos e sugerem que
as empresas portuguesas tenham em atenção este
facto.

A televisão e a publicidade no ponto de venda são
iden ficados como os principais canais de divul-
gação da mensagem “COMPRO o que é nosso”,
seguindo-se a imprensa, a Internet e a rádio.

A inicia va “COMPRO o que é nosso” da AEP
- Associação Empresarial de Portugal alcançou,
em Agosto do ano corrente, mais de trezentas
empresas aderentes que representam cerca de
1200 marcas.

Caracterís cas do estudo:
O estudo realizou-se em 140 lojas das cadeias
Auchan, Con nente, Modelo, Feira Nova e Pingo
Doce, entre 11 de Abril e 13 de Julho do ano
corrente. Foram inquiridos 26.900 consumidores,
do quais 69 por cento do sexo feminino e 65 por
cento com idades compreendidas entre os 30 e os
60 anos. Em cada loja exis a uma banca “ Compro
o que é nosso” e uma promotora que distribuía
folhetos explica vos da inicia va e brindes de em-
presas aderentes. Foram distribuídos brindes das
empresas Ach Brito, Ambar, Bom Negócio, Ferbar,
Gelfrite, Imperial, Lac maf, Lisacol, Primor, Sagres,
Stec. Para receberem brindes os consumidores
nham que responder a um pequeno inquérito
que serviu de base ao estudo, cujas conclusões
agora se divulgam. Os dados ob dos através
dos inquéritos foram trabalhados recorrendo ao
programa informá co SPSS.

1.9.16 Saber Trás-os-Montes” em Vila
Real (2008-09-15 22:46)

Vai realizar-se de 10 a 12 de Outubro próximo,
no distrito de Vila Real, o encontro ’Saber Trás-
os-Montes” e o Grémio Literário Vila-Realense,
promotor da inicia va, anunciou ontem à comuni-
cação social que o escritor Camilo Castelo Branco
vai estar em destaque.

No Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Júlio
Teixeira, estão previstas comunicações sobre a
obra camiliana de Bento da Cruz, Ernesto Ro-
drigues, Eurico Figueiredo, João Bigo e Chorão,
José Manuel Oliveira e Maria Alzira Seixo.

No programa do encontro ’Saber Trás-os-Montes”,
também está contemplada uma visita a lugares
camilianos em Ribeira de Pena, e a apresentação
de “Camilo e Ana Plácido - Episódios ignorados da
célebre paixão român ca”, uma obra de Manuel
Tavares Teles lançada pelas Edições Caixo m.
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1.9.17 Berta Nunes é mais uma vez a
candidata do PS em Alfândega
da Fé (2008-09-15 22:48)

Apesar de estarmos a aproximadamente um ano
das eleições autárquicas, as movimentações nos
aparelhos par dários locais começam a fazer-se
sen r e os nomes dos futuros candidatos a serem
apontados e muitas vezes a tornarem-se mesmo
públicos.

Assim aconteceu na concelhia do Par do so-
cialista de Alfandega da Fé, que já aprovou por
unanimidade o nome de Berta Nunes para disputar
as próximas eleições autárquicas neste concelho.

É pela segunda vez consecu va que Berta Nunes
se candidata à presidência da autarquia de Alfan-
dega da Fé e a militante do Par do Socialista está
convicta de que desta vez vai haver mudança neste
concelho, dado que nas úl mas eleições perdeu
por escassos números de votos.

1.9.18 Cavaco Silva veio ao Nordeste
Transmontano para promover a
região (2008-09-15 22:50)

Cavaco Silva veio ao Nordeste Transmontano para
promover a região

A visita do Presidente da Republica a Trás-os-
Montes no passado fim-de-semana foi marcada
pelas questões ambientais das áreas protegidas e
pela preocupação com uma espécie em par cular:
o Homem que nela habita.

Os autarcas de Vila Real, Alfândega da Fé, Mo-
gadouro e Miranda do Douro, veram oportu-
nidade de expor as suas lutas e reivindicações,
conquistas e limitações e apresentaram ao chefe
da nação o melhor cartão de visita de Trás –
os Montes, a beleza das suas terras e das suas
gentes, bem como a qualidade dos produtos locais.

Em Mogadouro, no seu discurso, Cavaco Silva
não deixou de salientar a sua sa sfação nesta
visita, ainda que este concelho seja o concelho do
distrito de Bragança que não tem oportunidade

de esquecer por razões familiares (a ligação de um
membro da sua família a Castro Vicente), mas esta
sua segunda visita ao distrito de Bragança serve
para lembrar ao país estas gentes, a beleza destas
terras, a qualidade dos produtos como a amêndoa,
as castanha, o azeite e a cereja.

Esta visita, segundo Cavaco Silva, permi u também
constatar “que apesar de tudo Trás-os-Montes
está a mudar e está cada vez mas perto da Europa,
desta Europa de que fazemos parte, uma Europa
rica”.

O Presidente da Republica mostrou-se sa s-
feito “ com o trabalho quase heróico” dos autarcas
mas que apesar de todo o esforço não está ainda
terminado. Apoiou as grandes preocupações dos
transmontanos no que diz respeito à educação e
à cultura, tendo também reiterado a necessidade
da melhoria das acessibilidades e das ligações
com Espanha, bem como da criação de postos de
trabalho suscep veis de promoverem a fixação
dos jovens na região.

Em Mogadouro, Cavaco Silva visitou a Exposição
Trindade Coelho, patente na vila nordes na no
ano em que se comemora o centenário da sua
morte, tendo ainda presenciado a actuação do
grupo de pauliteiras de Vale Certo.

Este ar go está complementado com o som
das declarações de Cavaco Silva em suporte mp3.

1.9.19 Novas regras para a Reno-
vação da Carta de Condução
(2008-09-19 13:30)

Segundo fonte do Ins tuto da Mobilidade e Trans-
portes Terrestres (IMTT), os condutores com 50
ou 60 anos vão receber a par r do próximo mês
avisos sobre o prazo limite da renovação das suas
carta de condução.

Esta nova regra que entrou em vigor desde o
início do ano, obriga os condutores que com-
pletem 50 ou 60 anos tenham de renovar a carta
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mesmo que esteja dentro da validade e os mo-
toristas de veículos pesados de mercadorias e de
passageiros por sua vez, têm que revalidar a carta
aos 40 anos de idade.

Todos os condutores dentro destes parâmet-
ros têm que o fazer no prazo de seis meses, e caso
não cumpram este prazo, têm até dois anos para
o fazer, sem necessidade de provas de exame,
embora sujeitos ao pagamento de uma multa caso
sejam apanhados numa fiscalização de trânsito.

Até agora, já foram enviados avisos a 3.673
motoristas de veículos pesados de mercadorias e
de passageiros que completam 40 anos.

Os limites de idade para a renovação de car-
tas foram alterados em 2005, mas só entraram em
vigor em Janeiro deste ano e foram introduzidos,
no caso dos condutores de veículos ligeiros e
motociclos, dois novos escalões etários: 50 e 60
anos.

A obrigação de revalidação da carta aos 65 e
aos 70 anos e, posteriormente, de dois em dois
anos mantém-se.

Nos veículos pesados de mercadorias, a revali-
dação da carta faz-se a par r dos 40 anos, de cinco
em cinco anos até aos 65 e depois de dois em
dois anos e os condutores dos veículos pesados
de passageiros passam a renovar a carta também
aos 40 anos e de cinco em cinco anos até aos 60,
não estando depois desta idade sujeitos a mais
renovações.

Segundo o Ins tuto da Mobilidade e Transportes
Terrestres, estes novos prazos para renovação
das cartas "visam um controlo mais rigoroso das
ap dões sica e psíquica dos condutores".

1.9.20 Bragança e Vila Real preparam
candidatura do Parque Tec-
nológico (2008-09-19 13:30)

Há já algum tempo que a autarquia de Bragança
e a autarquia de Vila Real estão a preparar a
instalação de um parque tecnológico nos dois mu-
nicípios, cuja candidatura vai ser feita ao Quadro

de Referência Estratégica Nacional (QREN).

O estudo que está a ser elaborado pelos dois
municípios tem em vista a construção do Parque
de Ciência e Tecnologia de Trás-os-Montes e Alto
Douro, onde vão ser instaladas empresas e centros
de inves gação de ambas as cidades.

Além das duas autarquias, a colaboração com
ins tuições de ensino superior, nomeadamente
a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
e o Ins tuto Politécnico de Bragança já era do
conhecimento público.

Entretanto, a Assembleia Municipal de Bragança
aprovou no início desta semana uma parceria
com a Brigan a Eco-Park e a Régia-Douro Park,
engrossando assimas colaborações neste projecto.

O parque tecnológico vai empenhar-se sobretudo
no desenvolvimento do sector agro-industrial e
no incremento de novas prá cas e tecnologias
nas áreas do Ambiente, Paisagem, Biotecnologia,
Ciências Florestais e Veterinárias.

1.9.21 Vindimas já arrancaram no
Douro (2008-09-19 13:30)

Setembro é omês de excelência em que um pouco
por todo o país se dá início às vindimas.

No Douro, a mais an ga região demarcada do
mundo, está já em curso este ritual ancestral que
se repete ano após ano.

Há já algum tempo que algumas quintas do
Douro, abrem nesta época as portas aos turistas,
que procuram cada vez mais esta região, para par-
cipar ac vamente nas vindimas e nas lagaradas.

Os turistas podem inscreverem-se em vários
programas específicos, que vão desde cortar as
uvas até à pisa nos lagares tradicionais, sendo que
alguns são gratuitos e outros podem ir acima dos
duzentos euros.

Na Quinta de Santo António de Adorigo, em
Tabuaço, abrem-se as portas para todos os que
queiram ver ou par cipar na vindima ou numa
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lagarada gratuitamente, assim como na Quinta da
Pacheca, que no final oferece um cálice de vinho
do Porto.

A quinta de Lamego, efectua programas que
vão desde o dia de vindima, que custa setenta e
dois euros por pessoa, ou o almoço de vindima
que custa cinquenta e quatro euros ou a lagarada,
que fica por quinze euros.

A Quinta do Panascal, instalada em Valença
do Douro, concelho de Tabuaço, tem programas
que custam sessenta e cinco euros e que começa
com o embarque, no cais do Pinhão, em barco
semi-rígido, para subida do rio Távora. Depois
fazem uma visita aos vinhedos e aos lagares, com
recurso a áudio-tour, em nove idiomas, infor-
mando os visitantes sobre a história da empresa
e da produção tradicional dos vinhos. Depois é
servido o almoço, cons tuído por caldo verde,
arroz de feijão com pataniscas e aletria ou leite
creme e os visitantes podem também par cipar
em provas de vinhos e/ou fazer um passeio de
barco radical no Douro, em alta velocidade, ou até
mergulhar.

A Quinta do Portal, em Sabrosa, uma das "Best
of Wine Tourism Award 2007" nacionais, oferece
um programa de três dias, que pode ir até aos
duzentos e vinte euros.

1.9.22 "Norte da Leitura" pretende
promover o hábito de ler
(2008-09-19 13:30)

"Norte da Leitura", assim se chama o projecto em
que integram treze municípios da região, com o
financiamento da Operação Norte, das autarquias
par cipantes assim como de organizações público-
privadas.

Este programa surge no sen do de es mular
hábitos de leituras e criar uma interface entre a
leitura e as novas tecnologias, abrangendo tam-
bém a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas

Durante quatro anos, a par r de 2009 o "Norte
da Leitura" tem como objec vo efectuar aproxi-
madamente oitocentas ac vidades durante este

período de tempo, pretendendo a ngir cerca de
10 mil u lizadores.

1.9.23 Distrito de Vila Real reforça Soli-
dariedade Social (2008-09-19 13:30)

O Ins tuto de Segurança Social, dentro do pro-
grama DOM, Desafios, Oportunidade e Mudanças,
assinou um protocolo com três ins tuições do
distrito de Vila Real, no sen do de contratar onze
técnicos, com especialização e qualificação nesta
área, num inves mento que ronda os 470 mil
euros, em que os beneficiários vão ser as cerca
de uma centena de crianças que estão nestas
ins tuições de solidariedade e que assim passam
a ter mais cuidados.

A Santa Casa da Misericórdia de Chaves, que
acolhe cinquenta e duas crianças vai ter mais cinco
técnicos, a Casa da Criança, da Misericórdia da
Régua, vai contar com mais quatro técnicos para
as vinte e três crianças internas em regime de
internato e a Associação Via Nova fica com mais
dois técnicos para dar apoio às duas dezenas de
crianças que acolhe.

1.9.24 Demografia: Portugal envel-
hece a um ritmo preocupante
(2008-09-21 22:44)

A Associação Portuguesa de Famílias Numerosas
(APFN), acabou de concluir um estudo sobre
projecção demográfica, que vai ser divulgado no
seminário "Inverno demográfico: o problema. Que
respostas?", que se vai realizar no próximo sábado
dia 27 de Março, na Assembleia da República.

O presidente da APFN, em declarações à Agencia
Lusa, afirmou que a população portuguesa con-
nua a envelhecer a um ritmo muito preocupante
nos úl mos 30 anos, e que já era tempo do Gov-
erno tomar medidas para inverter esta tendência
e caso não o faça as consequências que daí advêm
terão um preço muito alto no futuro próximo.

Vão par cipar neste seminário um especialista
do Ins tuto de Polí ca Familiar da Europa, um
especialista da Confederação Europeia de Famílias
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Numerosas, euro deputados portugueses, sociólo-
gos e deputados, sendo a sessão de encerramento
presidida pelo ministro do Trabalho e da Soli-
dariedade Social.

Desafio demográfico na Europa, Desafio de-
mográfico em Portugal, Desafio demográfico e
sustentabilidade económica e social e a exibição
de um vídeo, inédito na Europa, são os temas em
discussão neste seminário.

1.9.25 Programa para reestruturar vin-
has: Douro ainda não apresen-
tou candidaturas (2008-09-21 22:46)

O ministro da Agricultura, Jaime Silva, anunciou
na passada sexta-feira, dia 10, no Douro, que as
candidaturas para a reconversão das vinhas abrem
em Outubro com vista à produção de vinhos de
excelência.

"Queremos sobretudo concentrar o dinheiro
na reestruturação, ou seja apostar em vinhas de
qualidade para termos vinhos de excelência, e na
promoção para valorizar esses nossos vinhos nos
mercados internacionais", afirmou Jaime Silva na
visita que efectuou à Quinta das Carvalhas, na zona
do Pinhão, propriedade da Real Companhia Velha,
numa altura em que se iniciou a azáfama das vin-
dimas namais an ga região demarcada domundo.

Segundo o ministro, as candidaturas para a re-
conversão das vinhas decorrerão nos próximos
cinco anos, explicando também que uma das novi-
dades é a possibilidade de os pequenos vi cultores
se unirem para poderem apresentar candidaturas
conjuntas e aumentar as ajudas.

"Reconverter meio hectare é muito caro para
a rentabilidade que se vai rar. Por isso, se houver
reconversões colec vas de pequenos vi cultores
as ajudas serão melhores", afirmou, sendo o
objec vo juntar, entre os pequenos agricultores,
áreas de seis a sete hectares de vinha de forma a
poderem ser maiores as ajudas à reconversão.

Jaime Silva informou também que na negociação
sobre o vinho na União Europeia foi conseguido
um apoio financeiro de 71 milhões de euros por

ano para a vinha, em que 79 por cento, se des-
nam a inves r na modernização da produção e
plantação de vinhas com castas de qualidade.

O Douro não apresentou "qualquer candidatura"
para o programa de arranque de vinhas, em que
por todo o país o total de candidaturas apresen-
tadas corresponde a cinco mil e cem hectares,
sendo " um bom sinal. É um sinal de que as
pessoas sentem que as suas uvas estão a ser
valorizadas", afirmou o ministro.

Nesta visita, Jaime Silva aproveitou para apelar à
fusão e modernização das adegas coopera vas,
relembrando os 10 por cento de majoração para
os inves mentos dessas estruturas, que foram
negociados com Bruxelas. "Estamos a dar uma
discriminação posi va às adegas para os próximos
dois a três anos", realçou o ministro.

Na sua visita pelo Douro, o ministro da Agri-
cultura, passou também pelas Caves Santa Marta,
em Santa Marta de Penaguião, que este ano cele-
bra 38 anos da primeira fusão entre coopera vas
vinícolas, em Portugal.

1.9.26 Deputado Adão Silva inter-
pela Ministério sobre o IC5
(2008-09-21 22:48)

O deputado social-democrata Adão Silva, eleito
pelo Círculo Eleitoral de Bragança, quer expli-
cações do Governo sobre a construção do IC5.

O deputado quer que o Ministério da Obras
Públicas Transportes e Comunicações informe a
bancada do PSD na assembleia da República sobre
a vontade e os objec vos do Governo rela va-
mente a este obra.

Adão Silva quer saber se o Governo de José
Sócrates “vai exigir que a Estradas de Portugal
avance com o processo da construção do IC-5,
mantendo as caracterís cas técnicas e os traçados
do actual estudo prévio garan ndo e se, de igual
modo, o Governo vai exigir que a Estradas de
Portugal mantenha as datas para a concre zação
da obra, que é Março de 2012”.
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A interpelação do deputado resultou de um
conjunto de no cias que dão conta da possibili-
dade do processo ser interrompido devido ao facto
dos valores apresentados pelos consórcios concor-
rentes superaram as expecta vas da Estradas de
Portugal.

Na mesma linha de contenção de despesas
vai a possibilidade de mandar refazer o estudo
prévio já anteriormente aprovado e redefinir o
traçado e as caracterís cas técnicas iniciais da
rodovia, de forma a reduzir os custos.

Depois de anunciada a concre zação do IC5
por José Sócrates em Abril de 2006 na cidade
de Bragança, aquele que é considerado o eixo
rodoviário estruturante e fundamental para os
concelhos de Miranda do Douro, Mogadouro,
Alfândega da Fé e Carrazeda de Ansiães, o projecto
sofre agora um retrocesso.

Indo de encontro ao calendário anunciado pelo
governo, durante o mês de Setembro de 2008
deveria chegar ao fim o concurso para a concessão
da concepção e construção do IC-5, facto que já
não irá suceder.

1.9.27 “Ajudas Técnicas” distribuiu
equipamentos a pessoas por-
tadoras de deficiências sicas
(2008-09-23 23:04)

No distrito de Vila Real, a Segurança Social no
âmbito do programa das Ajudas Técnicas, dis-
tribuiu equipamentos a três centena de pessoas
portadoras de deficiências sicas, nomeadamente,
cadeiras de rodas, andarilhos, canadianas, almo-
fadas an -escaras, colchões ortopédicos, camas
ar culadas, canetas adaptas, leitores automá cos,
computadores, num total de 117 mil euros.

O director Regional do Centro Distrital de Vila
Real, está convicto que com a distribuição deste
equipamento técnico, vai ajudar e facilitar o quo-
diano de pessoas com deficiência, como por
exemplo um casal em que ambos são invisuais, a
par r de agora com o leitor automá co, vão poder
ler as suas cartas e documentos sem pedir ajuda.

1.9.28 UTADpromove formação técnica
(2008-09-23 23:06)

Está a decorrer na Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro um curso de formação para peritos
qualificados em comportamento térmico de edi -
cios, promovido pelo Observatório da Construção.

A divulgação de conhecimentos teóricos e prá cos
necessários para o exercício da ac vidade de
peritos qualificados responsáveis pelo processo
de cer ficação energé ca de edi cios abrangidos
pelo Regulamento das Caracterís cas de Compor-
tamento Térmico dos Edi cios, são os principais
objec vos deste curso que tem inicio hoje, quarta-
feira dia 24, e termina na próxima sexta-feira dia
26.

É de salientar que as qualificações mínimas
exigidas aos peritos qualificados de edi cios
abrangidos pelo Regulamento das Caracterís cas
de Comportamento Térmico dos Edi cios (RCCTE),
além de outros itens, têm que ter cinco anos de ex-
periência confirmada, ter formação própria acerca
do RCCTE (que este curso reconhece), frequentar o
módulo de cer ficação e subordinar-se à avaliação
concernente.

1.9.29 “Magalhães” para os mais pe-
zes navegarem (2008-09-23 23:08)

Até ontem, foram distribuídos quatro mil “Ma-
galhães” nas várias escolas do 1.º ciclo de 15
concelhos do país.

O Magalhães é um computador portá l que
permite o acesso à Internet, tem uma autonomia
de seis horas e é resistente ao choque e aos
líquidos. Tem dois sistemas opera vos diferentes:
Microso Windows e Linux, que incluem vários
programas educa vos e mecanismos de segu-
rança, permi ndo o controlo por parte dos pais e
encarregados de educação.

Este computador foi desenhado propositada-
mente para crianças dos 6 aos 11 anos, é gratuito
para os alunos inscritos no primeiro escalão da
acção social escolar, custa 20 euros para as cri-
anças do segundo escalão e os restantes alunos
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pagarão 50 euros.

Esta inicia va nasceu de um protocolo celebrado
entre o Governo Português e a Intel e propõe-se
a democra zar o acesso às tecnologias de infor-
mação e nesta primeira fase de produção, apenas
30 % da tecnologia é portuguesa, mas o Governo
espera que até ao final do ano agregue apenas
tecnologia nacional, excepto o microprocessador.

Este projecto pretende disponibilizar 500.000
computadores às crianças do 1º ao 4º ano do 1º
Ciclo até ao final deste ano lec vo.

O Governo promete também portáteis Magal-
hães com ’so ware’ adaptado a crianças com
necessidades educa vas especiais, já no próximo
mês.

Os primeiros computadores foram distribuí-
dos em escolas equipadas com ligações wireless
à rede da internet. Se for seguida esta lógica,
a pergunta que alguns encarregados de edução
da região devem estar a fazer é a seguinte: para
quando então a entrega do “Magalhães” aos
pe zes transmontanos?

1.9.30 Portugueses podiam evitar a
emissão de dois milhões de
toneladas de CO2 (2008-09-25 23:04)

Foi efectuada recentemente uma Inves gação eu-
ropeia in tulada Remodece (Residen al Monitor-
ing to Decrease Energy Use and Carbon Emissions
in Europe) em que os Portugueses podiam evi-
tar a emissão de doismilhões de toneladas de CO2.

O estudo foi divulgado no passado dia 23 deste
mês pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra (FCTUC) e mostra que a
poupança de energia eléctrica nos lares da Europa
podia evitar a emissão de mais de 100 milhões de
toneladas de dióxido de carbono e omesmo princí-
pio usado exclusivamente em Portugal significaria
uma poupança de dois milhões de toneladas.

Este projecto europeu Remodece é liderado
por inves gadores portugueses, que vão ser min-
uciosamente apresentados na próxima segunda-

feira dia 29 de Setembro, e os inves gadores já
adiantaram que os portugueses usam pouco os
equipamentos mais eficientes.

“Se os consumidores portugueses optassem por
u lizar as tecnologias mais eficientes disponíveis
no mercado, para além de reduzir claramente
a factura mensal de electricidade, evitariam a
emissão de dois milhões de toneladas de dióxido
de carbono e a importação de 800 milhões de
metros cúbicos de gás natural” afirmou a equipa
coordenada por inves gadores do Ins tuto de
Sistemas e Robó ca da FCTUC.

Paula Fonseca, coordenadora do estudo, em
declarações à Agência Lusa, frisou que os equipa-
mentos energé cos mais eficientes (classe A) são
pouco u lizados em Portugal. O preço “é a prin-
cipal barreira” à aquisição, disse a inves gadora,
acrescentando os exemplos da dificuldade de
aquisição de frigoríficos da classe A+++ (pouco
presentes no mercado) e das lâmpadas econ-
omizadoras de energia “mais caras do que as
normais e cuja eficiência ainda é olhada com de-
sconfiança” pelos u lizadores. “Só com incen vos
à compra e campanhas de divulgação é possível
mudar mentalidades”, disse a coordenadora, que
sobre a opção por aparelhos eficientes, o trabalho
da FCTUC faz uma espécie de ranking: “No topo
estão a Dinamarca e a Noruega, Portugal está a
meio da tabela, à frente da Grécia e dos países de
Leste e a par de França e Itália. Mas ainda hámuito
trabalho a fazer para sermos mais eficientes, na
poupança energé ca,”, concluiu a coordenadora.

O projecto Remodece envolveu 12 países eu-
ropeus e tem um orçamento global de um milhão
e meio de euros e para o trabalho que quis carac-
terizar os consumos de electricidade nestes países
foi efectuado um inquérito à população e audito-
rias nas habitações (casa com telecontagem).

Os resultados da auditoria em habitações, que
incluiu medições dos consumos de equipamento
informá co, de entretenimento e iluminação,
ainda estão a ser avaliados pela equipa de in-
ves gadores e vão ser revelados na próxima
segunda-feira, numa conferência sobre U lização
Racional de Energia Eléctrica no sector residencial
e nos serviços, que vai decorrer em Coimbra.
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1.9.31 Posturas correctas durante a
gravidez (2008-09-25 23:06)

A Sub-Região de Saúde de Bragança está a pro-
mover, através dos centros de saúde do distrito,
um projecto de sensibilização para a adopção de
posturas correctas e a realização de exercícios
simples mas muito úteis des nado a todas as
mulheres grávidas ou que tenham sido mães
recentemente.

O projecto implica a realização anual de três
sessões de esclarecimento, cada uma dividida em
duas partes, uma centrada no período pré-parto e
outra no período pósparto.

O objec vo é chegar a todas as mulheres que
ao longo do ano vão passando pela experiência
da maternidade. Até ao momento os dados
disponíveis indicam que foram contempladas com
estas sessões 21 mulheres, 10 em Miranda do
Douro, 4 em Sendim, 2 em Alfândega de Fé e 5 em
Carrazeda de Ansiães.

A mensagem a passar incide sobre as posturas
que as grávidas devem adoptar, por exemplo,
enquanto conduzem, para se levantarem da cama
e para realizarem outras tarefas no seu dia-a-dia
sem provocarem lesões no seu corpo.

Também no período pós-parto urge assumir
algumas precauções, nomeadamente no que se
refere à amamentação e a outras tarefas inerentes
aos cuidados com o bebé como simplesmente
pegar-lhe ao colo.

Gestos simples sugeridos pela equipa poderão,
assim, ajudar a prevenir ou minimizar as principais
queixas das grávidas: dores lombares, compressão
do nervo ciá co (lombociatalgia), dificuldades
respiratórias (provocadas pela compressão do
diafragma) e edemas, principalmente nas pernas,
devido ao aumento do líquido corporal. Já no caso
das mulheres que acabam de ser mães os descon-
fortos sicos passam pelas dores nas pernas e nas
costas, pela atrofia da musculatura perineal e pela
incon nência urinária temporária.

Para garan r que todas as grávidas têm a oportu-
nidade de par cipar neste projecto os próprios

centros de saúde enviam a respec va convo-
catória, não obstante a divulgação também ser
feita com recurso a folhetos e cartazes.

1.9.32 2ª edição de Anamnesis
abre hoje em Vale de Algoso
(2008-09-25 23:08)

Vai realizar-se de 26 a 29 de Setembro, em Vale
de Algoso no concelho de Vimioso, a 2ª edição
do ANAMNESIS – Encontro de Cinema, Som e
Tradição Oral de Trás-os-Montes.

A organização deste evento está a cargo da
AssociArteCine, que escolheu a água como tema
de fundo, na segunda edição do ANAMNESIS, que
inclui sessões de cinema (ficção, documentário,
animação e vídeo-arte), palestras e música.

“…A nossa origem é líquida, a água é um ele-
mento primordial, fonte de vida. As analogias
são várias. A água transporta em si a memória
da humanidade… os rios foram os berços da hu-
manidade, todas as lendas da criação provem do
universo líquido”.

Hoje, dia 26, vai ser exibido "A casa de mi abuela",
de Adán Aliaga que filma de forma expressiva a
relação entre uma avó e a sua neta e revela como
elas encaram de forma diferente a mudança da
paisagem na aldeia onde vivem.

No dia 27, sábado destaca-se "Balaou", de
Gonçalo Tocha. O filme decorre na ilha de São
Miguel, nos Açores, e, entre reflexões sobre a vida
e a morte, revela como é que uma viagem através
do Atlân co pode ajudar a rela vizar memórias
mais dolorosas.
Os organizadores deste encontro dizem que em
todos os filmes agendados, a memória surge
como disposi vo cinematográfico, uma vez que "a
água transporta em si amemória da humanidade".

“Tendo como mote a capacidade anamnésica
do cinema, cremos que é urgente recuperar o que
se julgava esquecido, sejam histórias locais, do
quo diano ou mitos da criação de universos oníri-
cos e longínquos. Neste espaço cabe tudo, ficção,
documentário, animação, vídeo-arte, porque a
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capacidade de contar não tem limites, apenas a
cria vidade limita.
O património imaterial, a memória oral surge mais
uma vez com toda a sua força visual, pois a forma
como se conta a história é tão importante como a
história em si. E isso não cabe na história escrita”,
referem os organizadores no seu site.

A 2ª edição do ANAMNESIS – Encontro de Cin-
ema, Som e Tradição Oral de Trás-os-Montes,
vai decorrer no Castelo Medieval de Algoso, que
Também vai servir de cenário a um concerto de
Bernardo Fachada, "um cantautor da nova música
portuguesa".

À noite, com mistura picante de um caldo de
gaiteiros e vídeo-jockey, a cargo do VJ Tiago
Pereira, o recinto vai transformar-se "numa dis-
coteca medieval".
Vai realizar-se também uma oficina de recolha e
tratamento de sons dos rios, em colaboração com
a associação Binaural, cujo objec vo é destacar a
importância da água para as populações locais, em
que o rio Angueira vai ser a personagem principal
e a sua voz vai ser ouvida ao longo do vale.

Em simultâneo, vão ser efectuadas palestras,
no sen do de dar a conhecer o trabalho de in-
ves gadores que se dedicam a fazer recolhas da
tradição oral e da patrimonialização das paisagens
culturais rela vas aos cursos de água.

1.9.33 Chaves lidera e Miran-
dela é lanterna vermelha
(2008-09-28 23:03)

Jogou-se ontem mais uma jornada, a quarta, do
Campeonato da II Divisão Série A, onde par cipam
as equipas transmontanas do Chaves e Mirandela.

O Chaves recebeu a equipa madeirense do
Pontassolense no estádio Municipal e impôs uma
pesada derrota aos homens de Ponta do Sol. Com
esta vitória (4-1) o Chaves subiu ao topo da classi-
ficação geral, liderando a sua série em ex aequo
com o Marí mo B e o Moreirense.

Percurso inverso parece estar a fazer o Miran-
dela que ontem não conseguiu ultrapassar o

Caniçal da Madeira, onde perdeu por 2-1. Esta
é já a terceira derrota da equipa nordes na, o
que a rou para o fim da tabela classifica va do
Campeonato da II Divisão Série A. Em quatro jogos
realizados, a equipa da cidade do Tua apenas
conseguiu um empate, recolhento um solitário
ponto.

Na Terceira Divisão Série A, onde militam o
Macedo de Cavaleiros, Bragança e Mãe de Água,
apenas este úl mo conseguiu um resultado nega-
vo em Fão perdendo por 5-1.
As duas equipas encontravam-se empatadas na
tabela com 6 pontos em 3 jogos, com o mesmo
número de golos marcados (seis) e o Fão menos 1
sofrido, mas o jogo de ontem acabou por mandar
a equipa brigan na para o sé mo lugar.

O Macedo recebeu o Joane e venceu por 3-1,
enquanto o Bragança ganhou por 2-0 ao Vilaver-
dense. O Bragança ocupa o terceiro lugar da tabela
classifica va com nove pontos, mais dois do que o
Macedo que surge logo a seguir.

Na Terceira Divisão Série B o Vila Real empa-
tou sem golos com o Serzedelo e o Moncorvo
ganhou em casa (2-1) contra o Leça.

1.9.34 Balsamão temnovomonumento
(2008-09-28 23:05)

O Convento de Balsamão, em Macedo de Cav-
aleiros, possui um novo monumento.
Trata-se de uma escultura em bronze do Escultor
Jaime Ferreira dos Santos que assinala o ano de
encerramento de acção de graças da bea ficação
do fundador dos Marianos Beato Estanislau Pa-
pczynski.

A estátua foi benzida no dia 20 de Setembro
(data próxima do aniversário da sua morte: 17
de Setembro) pelo Bispo de Bragança - Miranda
D. António Montes durante a missa solene que
contou com a par cipação do prelado e de um
número bastante significa vo de fiéis. “Com
este monumento, quisemos apresentar à Igreja
e ao homem de hoje o Bem-aventurado Estanis-
lau como apóstolo do amor misericordioso de
Deus. É um convite a sermos como ele!” disse
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o Pe Basileu Pires na apresentação domonumento.

A sessão solene que decorreu durante a tarde
trouxe a melodia da música clássica com o quar-
teto de cordas do grupo Can Quórum que
proporcionou um belíssimo e agradável momento
musical. A vida do beato Estanislau Papczynski
foi ainda relembrada pelo grupo de teatro AJAM.
O Padre Andréa Pakula vindo de Roma para este
evento foi o responsável pela exaltação da obra do
fundador dos marianos.
Para encerrar, o Grupo Cultural e Recrea vo da
Casa do Povo de Macedo de Cavaleiros alegrou
aquele fim de tarde solarengo.

As ideias-chave do monumento:

A cruz como expressão/revelação máxima do
amor misericordioso de Deus, como Boa Nova,
anúncio alegre de libertação do pecado e de todo
o mal.

A Imaculada Conceição como primeiro e mais
belo fruto do amor misericordioso de Deus,
porque gratuita e plenamente salva do pecado e
toda de Deus e para os homens, exultando de ale-
gria no Senhor. Foi assim que o Bem-aventurado
Estanislau compreendeu a Imaculada Conceição.

O Bem-aventurado Estanislau como imagem
viva da misericórdia de Deus, nele mesmo e na
sua acção libertadora: no socorro às almas do
purgatório e no anuncio do Evangelho do amor
misericordioso aos homens, aos pobres de hoje.
O Bem-aventurado Estanislau está entre “os que
estão ves dos de branco e de palmas nas suas
mãos” e que o livro do Apocalipse define como
“aqueles que vieram da grande tribulação; lavaram
os seus ves dos e os branqueram no sangue do
cordeiro” (Ap 7, 9.13-14). A sua glória foi a cruz de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi alguém para quem
o mundo estava crucificado para ele e ele para o
mundo (cf. Gal 6, 14). Ele pode anunciar o amor
misericordioso e libertador de Cristo!

A força libertadora do amor misericordioso do
Senhor encontra a sua expresssão simbólica nas
correntes quebradas – junto aos pés do Bem-
aventurado – e nos rostos alegres dos rostos de
Maria, do Bem-aventurado Estanislau e daqueles

que recebem o anúncio do Evangelho.

Almas do purgatório e o anúncio do Evangelho
aos mais pobres. Além do mistério da Imaculada
Conceição como elemento central do Carisma
da Congregação que o novo Bem-aventurado
fundou, o monumento apresenta também os
outros dois elementos da herança carismá ca do
Pe. Estanislau Papczynski: o amor ac vo para com
os irmãos do purgatório e a anúncio do Evangelho
aos mais pobres. Isto expressa-se no monumento
do seguinte modo: na sua mão direita, o Bem-
aventurado Estanislau segura as contas do rosário
– símbolo da oração – , donde brota um rio do
qual um veado bebe – símbolo das almas do pur-
gatório. “Como o veado anseia pelas águas vivas
assim minha alma anseia por vós, Senhor”, assim
reza o salmista (Salmo 42). Na mão esquerda,
o Bem-aventurado Estanislau segura o livro do
Evangelho, onde está escrito “Deus caritas est”
(Deus é amor) – símbolo do anúncio do Evangelho
do amor misericordioso de Deus. Por baixo, dos
rostos – um de um homem e outro de uma mulher
– com expressão de felicidade, símbolo daqueles
que acolhem o Evangelho.

Finalmente, a nuvem que envolve todos os
outros mo vos do monumento. A nuvem, na
Bíblia, é um sinal da presença de Deus, que se
revela e se esconde, ao mesmo tempo. Toda a
vida do Bem-aventurado Estanislau foi vivida na fé
(neste presença obscura de Deus). Nessa nuvem,
na parte de trás domonumento, está um triângulo,
símbolo da San ssima Trindade, com o olho da
Divina Providência. O Bem-aventurado Estanislau
acreditou ser sempre guiado pela providência de
Deus, seja no seu caminho pessoal de san dade
seja na fundação da Congregação. A nuvem, par-
cularmente nos nossos tempos, também aponta
para o sonho. O sonho do Bem-aventurado Estanis-
lau foi a fundação da Congregação dos Marianos.
Sonho realizado inspirado e realizado pela Divina
Providência, com o colaboração empenhada do
Bem-aventurado Estanislau.
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1.9.35 Centros de Saúde promovem
rastreio da população escolar
(2008-09-28 23:08)

Os centros de saúde da Sub-Região de Bragança
estão a promover um rastreio de alterações pos-
turais abrangendo todas as crianças nascidas em
1996, rastreio que vai agora ser retomado como o
início do ano lec vo.

Até ao momento foram avaliadas 324 crianças
no distrito através dos Centros de Saúde de Miran-
dela (132), Miranda do Douro (53), Vinhais (44),
Alfândega da Fé (33), Bragança (47) e Freixo de
Espada à Cinta (16).

Os restantes Centros de Saúde deverão agen-
dar as suas sessões de rastreio para os terceiro e
quarto trimestres do ano. O objec vo é a avaliação
de pelo menos 50 % das crianças nascidas naquele
ano inscritas nos centros de saúde.

Este rastreio tem-se revelado posi vo e ú l
na detecção de alterações posturais e sobretudo
na sensibilização das crianças para o problema,
como sublinha Teresa Mou nho, coordenadora
das fisioterapeutas da Sub-Região de Saúde de
Bragança.

Apesar de não terem sido detectadas até ao
momento alterações muito graves foram detecta-
dos alguns casos de alterações pouco acentuadas,
principalmente ao nível dos pés (devido ao
calçado) e da coluna.

Nestes casos procede-se no local a um “acon-
selhamento” das crianças para a adopção de
posturas mais correctas e de alguns gestos simples
que podem minimizar o risco de alterações como
por exemplo, uma boa arrumação das mochilas.
Na eventualidade de serem encontrados caso
mais graves, as crianças em causa serão reen-
caminhadas para classes de correcção postural
orientadas pelos fisioterapeutas dos respec vos
centros de saúde, impedindo, assim, o agrava-
mento das situações.

Este projecto tem con nuidade assegurada no
ano de 2009, devendo incidir, desta feita, numa
nova faixa etária dentro da infância, ainda a

definir.
Além deste rastreio os fisioterapeutas desen-
volveram, também, ao longo do ano lec vo, e um
pouco por todo o distrito, vão ser feitas acções
de sensibilização no âmbito do projecto de Saúde
Escolar, também no sen do da prevenção de
alterações posturais.

Em jeito de conselho ficam algumas dicas: mochi-
las proporcionais e bem ajustadas às costas
das crianças, de alças grossas e de preferência
acolchoadas, livros e restante material bem dis-
posto no seu interior e, claro, cadeiras o mais
ergonómicas possível.

1.10 Outubro

1.10.1 Referendo para decidir se há
praxe (2008-10-02 00:11)

Dia 10 de Novembro os alunos da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vão sufragar
se querem ou não a praxe.

O referendo foi decidido na Reunião Geral de
Alunos, realizada a semana passada, onde es-
veram cerca de setecentos estudantes, em que
reiteraram a vontade em manter a praxe tal qual
funcionava, nomeadamente, em serem os estu-
dantes a con nuar a orientar as ac vidades das
praxes.

O Conselho de Veteranos da UTAD, defende
que a praxe é um direito de todos os estudantes e
sempre esteve contra esta ins tuição aquando da
tenta va da sua proibição no campus universitário.

Os estudantes da UTAD, reafirmaram que a praxe
é um direito dos alunos e não cabe à universidade
invadir essa liberdade: “Da mesma forma que nós
respeitamos quem não quer ser praxado, também
temos que ser respeitados por querermos manter
esta tradição”, afirmou um aluno da Universidade
Transmontana.

O Conselho de Veteranos, afirmou que os diri-
gentes associa vos, da Universidade do Porto e
da Universidade da Beira Interior estão solidários
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com eles.

1.10.2 Barragem de Veiguinhas vai ser
licenciada (2008-10-02 00:13)

Após uma reunião efectuada no úl mo dia do mês
de Setembro, entre o presidente do município
de Bragança, as Águas de Trás-os-Montes e Alto
Douro e a empresa que está a elaborar o terceiro
estudo de Impacte Ambiental da Barragem de
Veiguinhas, ficou decidido que em Janeiro de
2009 vai ser entregue o documento final assim
como terá início o processo de licenciamento da
barragem.

Um dos argumentos u lizados pela autarquia
e pela Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro é
que a barragem de Veiguinhas é a componente
principal no sistema de abastecimento do Alto
Sabor, não fazendo por isso sen do deixar in-
acabado o sistema pelas consecu vas entraves à
sua construção.

“Irracional” é uma das expressões u lizadas pelo
edil de Bragança no que diz respeito às resistências
encontradas para a conclusão deste projecto, uma
vez que a barragem até está licenciada desde o
início, como todo o sistema de abastecimento do
Alto Sabor.

De salientar que o Estudo de Impacte Ambiental
da Barragem de Veiguinhas já foi chumbado duas
vezes pelo Ins tuto de Conservação da Natureza e
Biodiversidade, e por este mo vo, o projecto que
foi apresentado em 1987 estaria concluído, não
fosse o impasse da barragem de Veiguinhas.

Esta barragem é fundamental para o abasteci-
mento de água a Bragança.

1.10.3 Alunos do IPB foram parar às
urgências (2008-10-02 00:15)

Ontem, e segundo fonte hospitalar emdeclarações
à Agencia Lusa, meia centena de estudantes do
Ins tuto Politécnico de Bragança (IPB), foram
parar às urgência, tendo ficado três deles em ob-
servação e a receberem soro, por se encontrarem

num estado mais débil.

Apesar do alarme, nenhum deles apresentava
desidratação ou problemas de maior, mas procu-
raram assistência hospitalar por precaução devido
aos sintomas incomoda vos, nomeadamente,
vómitos, diarreias, febre, arrepios e cólicas que a
maioria sen a.

Quase todos os estudantes que acorreram às
urgências, frequenta a Escola Superior Agrária, e
segundo algumas colegas os alunos em questão,
jantaram, terça-feira, na can na do politécnico e
por isso suspeitaram de uma intoxicação alimen-
tar, apesar do
administrador dos serviços sociais do IPB, ter
declarado à Lusa que esta possibilidade está a ser
averiguada, e está convicto que essa suposição
está fora de questão, dado que nesse jantar, foram
servidas cerca de 600 refeições e apenas esses
cinquenta alunos amanheceu com os sintomas.

Apesar disso, o IPB enviou para análise labora-
torial amostras da comida servida, sobretudo
as amêijoas, a principal das desconfianças dos
alunos.

1.10.4 Mirandela cumpre marco
histórico no Ténis de Mesa
(2008-10-03 22:36)

OC.T.M.Mirandela con nua amarcar o seu próprio
ritmo e a proporcionar ao Ténis deMesa português
momentos históricos que marcam o desenvolvi-
mento da modalidade. Sendo certo que não está
sozinho e que alguns outros também têm dado o
seu contributo, convém aqui lembrar a primeira
par cipação de atletas portugueses em Torneios
Internacionais denominados de Pro Tour, em
que o C.T.M.Mirandela par cipou, contribuindo
decisivamente para que, há cerca de uma dúzia
de anos, vessem sido dados os primeiros passos
nessas par cipações.

Também até ao passado sábado, nunca nha
sido jogado em solo português um encontro a
contar para a maior compe ção de equipas que
se realiza na Europa, a Liga dos Campeões. Foi
sábado em Mirandela, com a equipa feminina

147



do C.T.M. a receber as italianas do Sandonatese,
proporcionando que o Ténis de Mesa português
tenha cumprido mais uma etapa histórica rumo ao
futuro.

C.T.M.MIRANDELA – 0 / ASD TT SANDONATESE - 3
- Yao Tong / Daniela Dodean: 08/11, 10/12, 5/11
- Anamaria Erdelji / Elizabeta Samara :4/11, 5/11,
11/5, 11/13
- Xie Juan / Qi Rong: 5/11, 11/3, 3/11, 5/11

As italianas do Sandonatese apresentaram-se
em Mirandela, naquilo que poderemos designar
com a selecção da Roménia, reforçada por uma
boa jogadora chinesa. Face a este poderia italiano,
respondia o C.T.M.Mirandela com a usa formação
que tem vindo a ser habitual, ou seja, ainda sem
poder contar com o contributo da credenciada Jie
Schopp, diminuindo consideravelmente o poten-
cial da equipa transmontana.

Na primeira par da, a chinesa Yao Tong tudo
tentou para contrariar o forte jogo ofensivo
da Daniela Dodean. Equilibrou apenas os dois
primeiros set’s com uma esquerda muito com-
pacta mas, evidenciou algumas fragilidades nas
soluções ofensivas.

Na segunda par da, a Anamaria Erdelji quase
fazia uma surpresa frente à romena Elizabeta
Samara. Começando muito mal, a “mirandelense”
foi-se recompondo tendo ganho o terceiro set por
11/5 e no quarto, chegou a ter uma vantagem
intermédia de 9/6, dando a todos a sensação de
poder vencer a sua adversária. Acabou por ceder
por apertado 11/13.

Na terceira par da, coube à Xie Juan defrontar a
chinesa Qi Rong e os quatro set’s jogados foram
sempre ganhos com acentuada vantagem. Mesmo
quando foi a Xie a vencer o segundo set, também
o fez por 11/3 não conseguindo manter o nível nos
set’s seguintes.

Foi mais encontro de grandes dificuldades, como
todos em que a equipa do CT.M.Mirandela vai
ter nesta sua primeira par cipação da Champions.
Jogar a este nível pressupõe alta qualidade das
atletas e também uma certa habituação de todas
as estruturas envolvidas o que e de forma recon-

hecida, presentemente ainda não acontece.

No final ouvimos o treinador italiano Maurizio
Errigo que nos disse: Estou muito sa sfeito por
ter chegado à vitória. Foi para nós muito im-
portante depois de termos perdido na primeira
jornada. Gostei de estar em Mirandela onde a
minha equipa foi muito bem recebida. Jogamos
num belíssimo pavilhão e em Itália poderá apenas
haver dois ou três de igual nível. Gostei do público
principalmente por ter muitos jovens.

Para o treinador mirandelense Kong Ping e
sem muitas palavras disse: As minhas jogadoras
es veram muito bem e vão melhorar no futuro.

Ouvimos também o presidente do
C.T.M.Mirandela, Isidro Borges que afirmou:
Estou muito sa sfeito com tudo o que se passou
hoje aqui neste magnífico espaço despor vo.
Claro que gostaria de ter vencido o encontro mas
atendendo às condicionantes que se conhecem, a
equipa esteve bem e apetece-me dizer que está
a cumprir o seu caminho. Hoje prefiro realçar o
facto de se ter jogado emMirandela e em Portugal
o primeiro encontro a contar para a Champions
League. De termos inaugurado com jogos oficiais
esta infra-estrutura despor va que, sem ter ainda
tudo que está em planeamento, oferece já boas
condições para a prá ca da modalidade e também
para o público que desejar assis r. Uma úl ma
palavra para o público mirandelense e para as
en dades oficiais presentes o que indica que
Mirandela está no caminho certo.

Falamos também com o Presidente da Junta
de Freguesia de Mirandela que, de entre outras
realçou: O C.T.M. não é apenas um clube de Ténis
de Mesa. Para mim e já digo há muito tempo o
C.T.M. é uma sigla que indica um Clube de Trabalho
e muito Mérito. Foi uma boa jornada despor va.
Mirandela está francamente de parabéns com o
C.T.M.

Por úl mo, ouvimos o Vice-Presidente da Câ-
mara Municipal de Mirandela António Branco
que nos disse: Foi um encontro importante para
o Clube e para Mirandela. Inauguramos hoje
com esta prova umas instalações despor vas que
há muito o C.T.M.Mirandela merecia e também
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precisava. Estão neste renovado pavilhão um
conjunto de ideias e também muito inves mento.

Para quem não viu o encontro pode deixar a
ideia de um grande desnível exibicional das duas
equipas. No entanto, isso não se verificou. O C.T.M.
deu muito boa conta de si, equilibrou sempre o
jogo e, para quem está pela primeira vez nesta
compe ção fez um trabalho muito interessante.

O meu único reparo vai para a ausência da Fed-
eração neste encontro que é um marco histórico
para o Ténis de Mesa nacional. Estou habituado
a trabalhar com algumas Federações nacionais
e penso que nenhuma teria este procedimento.
Sejam quais vessem sido as razões desta ausên-
cia nunca serão jus ficáveis. Mirandela está de
parabéns por ser uma cidade que recebe o melhor
Ténis de Mesa da Europa.

Equipa masculina disputa primeiro jogo Campe-
onato nacional de Equipas – 2.ª Divisão – zona
Norte.

Hoje, a equipa masculina do C.T.M.Mirandela tem
uma di cil saída à cidade de Gondomar para aí
defrontar a Ala de Nun’Álvares, abrindo assim
a sua par cipação no Campeonato nacional de
Equipas – 2.ª Divisão – zona Norte.

Contando com o Lu, Jorge Tito, João Lopes e
João Geraldo que, transitaram da época passada,
foram agora integrados a esta jovem equipa os
gémeos Fraga que têm vindo a desenvolver um
trabalho de assinalável qualidade.

O principal objec vo desta jovem formação
liderada pelo treinador Mirandela 2008, Jorge
Carlos, passa e a exemplo da época anterior, por
alcançar um lugar na primeira metade da tabela
classifica va.

1.10.5 Cultura tradicionalmostra-se em
Miranda (2008-10-03 22:56)

Vai decorrer emMiranda do Douro O 1º Fes val de
Cultura Tradicional de Terras de Miranda - GEADA

2008" numa organização conjunta do Grupo de
Pauliteiros de Miranda do Douro e da Associação
Recrea va da Juventude Mirandesa.

A inicia va pretende divulgar a todo o país as
Terras deMiranda, os seus sons e as suas tradições
de inverno, numa incursão histórica até às raízes
culturais deste povo.

O objec vo é dar a conhecer a todos os visi-
tantes a riqueza e a diversidade cultural de uma
zona do país que pela sua situação geográfica se
encontra longe dos grandes movimentos culturais.

Durante o fes val, além dos concertos, haverá
workshops de dança tradicional, pauliteiros, pe-
quenas precursões e fumeiro, matança, palestras
em língua mirandesa, e uma visita ao ""Centro de
Interpretação Turís co-Ambiental de Miranda do
Douro" além de um passei pedestre que pretende
levar os par cipantes pela “ Rota de Vasconcelos".

1.10.6 Fase Charlie chega ao fim
(2008-10-03 22:57)

Iniciou-se no dia 1 de Julho e terminou no passado
dia 30 de Setembro a fase crí ca de combate a
incêndios florestais.

Durante estes três meses, que de uma forma
genérica é denominada de fase Charlie, a pro-
tecção civil e os bombeiros voluntários da região
nordes na mobilizou um total 40 ECIN’s (Equipas
de Combate a Incêndios) compostos por 5 homens
cada, 8 ELAC’s (Equipas Logís cas de Apoio ao
Combate) compostas por 2 homens,1 GRIF (Grupo
de Reforço a Incêndios Florestais) composto por
32 homens e 9 veículos, 6 CPO (Comandantes
de Permanência ás Operações), 8 PAL (Pessoal
de Apoio Logís co) e 8 PACMA (Pessoal Apoio ao
Centro de Meios Aéreos).

Este é o período onde o disposi vo de combate
a incêndios florestais se encontra mais alargado
em termos de meios disponíveis, e contou este
ano, a nível dos meios aéreos, com 1 Equipa GIPS
\ GNR no CMA (Centro de Meios Aéreos) Serra
da Nogueira com 15 elementos, o que permi u
assegurar a primeira intervenção rápida num

149



máximo de quinze minutos, a ngindo um raio de
acção de quarenta quilómetros, sendo possível,
desta forma, a cobertura total da área do distrito.
Rela vamente a pessoal adstrito à vigilância
es veram envolvidas 13 Equipas de Sapadores
Florestais com 75 homens, 11 Postos de Vigia e
2 Equipas Sapadores Florestais Militares com 10
homens.

Durante a fase charlie foram registadas pelo
Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS)
no corrente ano 280 ocorrências, ao que cor-
responde uma área ardida de 619,6 hectares
hectares.

Em termos de grandes incêndios apenas foi
registado no distrito de Bragança um incêndio
acima de 100 hectares.

1.10.7 Ténis de Mesa: Ala gondo-
mar - 2 / C.T.M Mirandela - 4
(2008-10-06 00:01)

À semelhança da época passada a equipa mas-
culina do C.T.M.Mirandela começou o Campe-
onato Nacional de Equipas – 2.ª Divisão Masculina
– Norte, na cidade de Gondomar, mais concre-
tamente, no pavilhão da Ala de Nun’Álvares. Se
na época passada os mirandelenses começaram
com o “pé esquerdo”, desta vez não podiam
desejar melhor. Entraram a ganhar frente a um
adversário di cil, num campeonato que se antevê
ser de grande equilíbrio e commuitas dificuldades.

Olhando para o resultado e, principalmente
para a marcha do marcador, pode concluir-se
com facilidade que o encontro poderá ter ficado
decidido nas duas primeiras par das. A vitória
do Jorge Tito sobre o sempre di cil Pedro Vieira
e do Lu sobre o categorizado Ivo Santos poderão
ter sido os momentos que decidiram o encontro
a favor da equipa da princesa do Tua. Na terceira
par da, apareceu o João Geraldo que embora
denote em alguns momentos do jogo uma certa
inexperiência, consegue superar as dificuldades
com a sua mais valia técnica aliada a factores
muito importantes como são a vontade própria, a
inteligência e a concentração.

A dupla mirandelense formada pelo Jorge Tito
e pelo Lu não está a jogar bem a variante de
pares. Apesar de ter sido uma par da equilibrada,
o par de Gondomar venceu com naturalidade
reduzindo a diferença no marcador. Sabendo que
os anfitriões nham alguma vantagem na úl ma
par da, precisava a jovem equipa mirandelense
de arrumar a questão nas duas par das que se
iam seguir. Primeiro com o Lu a perder frente
ao Pedro Vieira e a colocar a maior pressão para
o Jorge Tito, na sexta par da, frente ao José
Neves. O mirandelense apesar de não ter entrado
muito bem na par da ao perder o primeiro set,
conseguiu recompor-se e chegar à vitória.

O 4/2 final cons tui-se numa boa vitória para
os mirandelenses que, desta forma, entraram em
grande no Campeonato.

No final ouvimos o principal obreiro da vitória
mirandelense, Jorge Tito, 17 anos, a estudar
Economia na Universidade de Coimbra.

- Como correu o encontro?
- Correu bastante bem pois, começamos o Campe-
onato a ganhar que era o nosso principal objec vo
para hoje. Jogamos com muita calme e também
com muita garra.
- Como te sentes por ser o jogador da tua equipa a
somar duas vitórias?
- Fiquei feliz porque foi importante para a equipa
chegar à vitória.
- Vais conciliar os estudos universitários com o
Ténis de Mesa?
- Vou tentar,
- Como pensas fazer?
- Claro que não vai ser fácil mas, penso que vai ser
possível commuito esforço e dedicação. Aproveito
a oportunidade para agradecer à A.C.M.Coimbra
pelo facto de me deixar lá treinar, agora que estou
a estudar em Coimbra.
- Quais os teus objec vos para esta época de-
spor va?
- Na 2.ª Divisão vou dar o meu máximo para tentar
ganhar o máximo de jogos.
- E individualmente?
- Fazer sempre bons resultados nos Torneios e
Campeonatos em que par cipar.

Ouvimos também o jovem João Geraldo que
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ganhou a par da que jogou. Fez 13 anos na
passada segunda, estuda no 8.º ano, na Escola Se-
cundária de Mirandela e já é atleta internacional.

- Como foi o jogo João?
- Correu bem e com normalidade. Jogamos com
calma e concentração.
- Como é ter só 13 anos e estar a jogar “como gente
grande”?
- Acho que é muito bom. Consegui um lugar im-
portante que preciso manter no clube. Sinto-me
muito bem nesta equipa.
- Quais os teus objec vos para esta época?
- Gostava de subir de Divisão e ganhar todos os
jogos.
- E individualmente?
- Quero ganhar todas as provas de Cadetes em que
par cipe e ir à selecção nacional. Principalmente,
gostava de jogar no Campeonato da Europa. Tive
muita pena por não ter ido ao úl mo europeumas,
quero ir no próximo ano.

1.10.8 Macedo e Bragança vencem fora
(2008-10-06 00:40)

Está concluída mais uma jornada, a 5ª, do Campe-
onato da III Divisão Série A e as equipas nordes nas
que par cipam na prova veram uma prestação
posi va.

O Macedo de Cavaleiros foi ao Berelinense ganhar
por 1-2 e o Bragança impôs a mesma derrota no
Estádio de Barreiros à equipa de Vila Nova de
Famalicão.

Nesta série a prestação mais nega va foi do
Mãe de Água que foi goleado em casa (1-6) pelo
Limianos. Com esta pesadíssima derrota a equipa
brigan na desceu para o 9º lugar, enquanto o Bra-
gança e o Macedo ascenderam, respec vamente,
à 2ª e 3ª posição da tabela classifica va.

Na mesma divisão, mas na Série B, o Vila Real
venceu o Padroense por duas bolas sem resposta,
enquanto o Moncorvo deslizou no Coimbrões de
onde trouxe uma derrota por 1-0.

Na II Divisão Série A, O Grupo Despor vo de
Chaves con nua com uma boa prestação, apesar

do empate (1-1) alcançado no jogo de ontem
no estádio da Imaculada Conceição, no Funchal,
frente ao Marí mo B.

Quem não consegue encontrar o norte é o
Mirandela que con nua a perder. Ontem averbou
mais uma derrota com a equipa do Ribeirão. Com
este resultado nega vo em casa (0-1), o Mirandela
con nua a ocupar o úl mo lugar da classificação
geral e em cinco jogos apenas conseguiu um
empate. Esta foi a 4ª derrota da equipa da cidade
do Tua.

1.10.9 Domingo de Outubro com qua-
tro incêndios emTrás-os-Montes
(2008-10-06 22:39)

Foram quatro os incêndios que es veram ontem
ac vos na região de Trás-os-Montes, dois no
distrito de Bragança e dois no distrito de Vila Real.

No Nordeste Transmontano os incêndios ocor-
reram nas localidades de Felgueiras, concelho de
Torre de Moncorvo e na freguesia de Aveleda,
concelho de Bragança. Este segundo incêndio de-
flagrou em pleno Parque Natural de Montesinho
e foi comba do por 22 bombeiros, apoiados por
cinco veículos e dois helicópteros espanhóis. No
total, a Autoridade Nacional de Protecção Civil
(ANPC) mobilizou para estes dois fogos meia
centena de bombeiros, três helicópteros e dois
aviões.

No distrito de Vila Real as chamas deflagraram em
Mosteiró, concelho de Vila Real e em Gouvães,
concelho de Sabrosa. Neste segundo caso a frente
do incêndio chegou a aproximar-se do núcleo da
povoação, mas as caracterís ca da vegetação não
permi ram que se verificassem danos materiais.
As chamas lavraram numa serra com vegetação
rasteira, o que facilitou o seu combate por parte
de três dezenas de homens que foram apoiados
por sete veículos e um helicóptero.
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1.10.10 Bragança vai perder mais um
serviço (2008-10-06 22:40)

A reorganização da Estradas de Portugal (EP) vai
levar a um esvaziamento dos serviços que desde
algumas décadas estão instalados na cidade de
Bragança.

O novo modelo de gestão da EA vai passar
por uma concentração dos recursos na cidade de
Vila Real, num centro operacional que servirá toda
a região norte.

O novo organigrama da EP obedece a uma es-
tratégia resultante dos novos modelos que estão
a ser promovidos no âmbito da desconcentração
e reorganização por que passa a administração
pública e os ins tutos públicos portugueses.

Este esvaziamento da delegação de Bragança
já mo vou um protesto público do presidente da
Câmara Municipal que considera a reorganização
destes serviços “um erro de estratégia”.

A Assembleia Municipal de Bragança fez aprovar
uma moção onde se exige que o centro opera-
cional fique sedeado em Bragança e não em Vila
Real.

Os responsáveis polí cos do PSD que actual-
mente gerem a Câmara Municipal de Bragança
acusam o Governo de estar a promover uma
polí ca centralista para o território nacional,
fixando as pessoas no litoral e esvaziando as zonas
interiores de fronteira que se confrontam cada vez
mais commenos população e commenos serviços
geradores de emprego e de alguma atrac vidade
para a fixação de efec vos humanos.

1.10.11 Semana Mundial do Aleita-
mento (2008-10-06 22:41)

Está a decorrer no centro comercial Dolce Vita
de Vila Real a Semana Mundial do Aleitamento
Materno.

Esta inicia va que tem o apoio do departamento
de Saúde Materno Infan l do Centro Hospitalar
de Trás-os-Montes e Alto Douro e visa sensibilizar

todas as mães, as mulheres grávidas e também
chamar a atenção de todos os visitantes sobre as
vantagens da amamentação.

A Semana Mundial do Aleitamento Materno
que teve inicio ontem dia 6 de Outubro vai
prolongar-se até ao próximo Domingo dia 12.

A exposição de fotografias denominada "Car-
inho de Mãe Amamentar", assim como peças de
teatro, workshpos sobre o tema, várias actuações
musicais entre outros, fazem parte do reportório
das comemorações.

1.10.12 Escolas de música assinam con-
tratos com Ministério da Edu-
cação (2008-10-06 22:43)

As cerca de oitenta escolas de música e academias
existentes em Portugal vão assinar contratos de
patrocínio com o Ministério da Educação e entre
elas está o conservatório Regional de Musica de
Vila Real.

Um dos responsáveis do conservatório de Vila
Real, em declarações à comunicação social afir-
mou que o apoio do estado era elementar e
fundamental para que o conservatório con nue a
funcionar.

Com estes patrocínios, o Governo tem como
objec vo para o ano lec vo em curso, que as in-
scrições nos cursos de iniciação musical aumente
entre cinquenta e cem por centro e nos regimes
ar culado e integrado em trinta por cento, que
desta forma elevará o total de alunos de dezoito
mil para mais de vinte e cinco mil.

Foram assinados vinte e dois contratos de pa-
trocínio na Direcção Regional de Educação de
Lisboa, vinte e sete no Norte, sete no Algarve,
quatro no Alentejo e dezoito no Centro, num total
de setenta e oito candidaturas.
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1.10.13 Museu da Língua Portuguesa
proposto para Bragança
(2008-10-06 22:45)

Decorreu em Bragança o 7.º Colóquio Anual da
Lusofonia e o II Prémio Literário da Lusofonia entre
2 e 5 deste mês.

Neste Colóquio em que a Lusofonia diz respeito a
todos os que falam a língua, independentemente
da sua origem, cor, credo, religião ou nacionali-
dade foi lançada a semente para que o primeiro
museu português da Língua Portuguesa nasça em
Bragança.

Esta ideia foi lançada no encerramento do
Colóquio anual da Lusofonia, pelo presidente
da Câmara de Bragança e colheu de imediato
apoios individuais e ins tucionais ligados a esta
temá ca, nomeadamente a disponibilidade do
vice-presidente da Academia de Ciências de Lisboa
que se pron ficou na ajuda da instalação este
espaço, único em Portugal embora obviamente
com parcerias.

O edil de Bragança confidenciou que gostaria
de ter em Bragança, um espaço idên co ao que
já existe em São Paulo, no Brasil, com a história e
evolução da língua falada por 320 milhões de pes-
soas pelo mundo. ≪Em Portugal não há um espaço
museológico relacionado com a Língua Portuguesa
e Bragança pode abraçar esse projecto, desde
que conte com a colaboração de professores e
ins tuições representa vas nesta área≫, explicou
á agencia Lusa.

O vice-presidente da Academia de Ciências de
Lisboa, lembrou que a Academia portuguesa
tem “um espólio muito importante relacionado
com a defesa da Língua Portuguesa, desde os
fins do século XVIII até hoje” e que “Bragança
é o lugar ideal para a instalação deste espaço
porque está na confluência de dois mundos funda-
mentais da Língua Portuguesa, Portugal e a Galiza”.

O linguista brasileiro Evanildo Bechara, que es-
teve no Colóquio da Lusofonia, apoiou também
esta ideia e comprometeu-se propor à Academia
de Letras Brasileira, que é membro, o apoio ao
museu português, assim como o apoio imediato

da Academia Galega da Língua Portuguesa.

Desde 2001 que se realizam os Colóquios An-
uais da LUSOFONIA, e são em Portugal a única
realização com carácter constante e regular em
prol da defesa e preservação das Línguas e Cul-
turas Portuguesas, independentemente de país,
nacionalidade ou credo dos que a falam.

São organizados com o apoio da CâmaraMunicipal
de Bragança em parceria com a Universidade
Mackenzie de São Paulo no Brasil, a Escola su-
perior de Educação do Ins tuto Politécnico de
Setúbal, Escola superior de Educação do Ins tuto
Politécnico de Bragança e da associação Pró –
Academia Galega da Língua Portuguesa.

1.10.14 A4 com execução garan da
(2008-10-06 22:48)

A Auto-Estrada Transmontana tem a sua execução
garan da.

Depois de alguma negociação, os consórcios lider-
ados pelas empresas de construção civil Somague
e Soares da Costa acabaram por firmar ontem um
acordo financeiro com a banca portuguesa que vai
permi r a construção da infra-estrutura rodoviária
que servirá Trás-os-Montes.

Apesar da crise generalizada nos mercados fi-
nanceiros mundiais, os consórcios de construção
da A4 conseguiram obter fumo branco nas negoci-
ações que envolveram alguns bancos portugueses.

A obra, orçada em mil milhões de euros, vai
mesmo ser executada, apesar de ter estado em
risco por falta de dinheiro.

A Auto-Estrada Transmontana não terá grande
rendibilidade ou lucro, uma vez que dos 130
quilómetros previstos em projecto, a maioria não
possuirá portagens. As únicas excepções serão
o Túnel do Marão e Vila Real e o lanço Bragança
Nascente e Bragança Poente, que estarão sujeitos
a uma taxa de u lização.

O Ministério das Obras Públicas já confirmou
que o concurso para a Auto-Estrada Transmontana
vai avançar, e Mário Lino disse em comunicado ao
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início da tarde de ontem que “a decisão final da
Comissão de Avaliação acerca do vencedor será
tomada até ao final do mês de Outubro”.

1.10.15 Macedo vai ter Unidade
de Cuidados Con nuados
(2008-10-09 09:56)

Até ao final do ano em curso, o Centro de Saúde
de Macedo de Cavaleiros vai criar uma Unidade de
Cuidados Con nuados Integrados, composta por
uma equipa mul disciplinar, com um médico, um
enfermeiro e vários profissionais de saúde, como
por exemplo nutricionistas, psicólogos, assistente
social e fisioterapeuta, para fazer consultas em
casa dos utentes que habitam nas aldeias, e que
por mo vos vários, nomeadamente de falta de
transporte e de meios financeiros não se podem
deslocar ao centro de saúde na cidade.

Este é um projecto-piloto do nordeste trans-
montano que além de Macedo de Cavaleiros vai
ser igualmente criado nos centros de saúde de
Alfândega da Fé e Miranda do Douro, no âmbito
de uma candidatura em parceria com a Adminis-
tração Regional de Saúde do Norte.

António Pimentel, director do centro de saúde
de Macedo de Cavaleiros, em declarações à co-
municação social explicou que com a criação da
Unidade de Cuidados Con nuados Integrados,
"o utente pode fazer fisioterapia em casa, ou ter
apoio psicológico se for caso disso, ou um trata-
mento específico em caso de alguns problemas
de saúde como um AVC" e revelou também que
este projecto tem como objec vo ir de encontro
às pessoas, "sobretudo dos mais idosos que estão
a aumentar e não têm como de deslocar".

A génesis desta ideia surgiu aquando das difi-
culdades sen das pelas pessoas de idade mais
avançada para ir às consultas médicas ao centro de
saúde de Macedo. Foram os presidentes de duas
freguesias, Chacim e Peredo; que pediram ajuda
à Comissão de Saúde do concelho de Macedo
de Cavaleiros para os ajud¬ar a resolver estas
situações.

A ideia nasceu da necessidade de resolver um

problema que a população idosa, ou com falta
de meios, residente nas aldeias, enfrenta diari-
amente para ir às consultas médicas à sede de
concelho, desde que encerraram a maioria das
extensões de saúde disseminadas pelas freguesias.
Os transportes públicos são raros, às vezes nem
diários, mas há aldeias que distam mais de 30
quilómetros. As deslocações apresentam-se como
uma verdadeira dor de cabeça para quem tem
dificuldades em pagar 20 euros ou mais pelo táxi.

José Madalena, presidente da Comissão de
Saúde do concelho de Macedo de Cavaleiros, lem-
brou que há três anos atrás, foi criada a Unidade
Móvel de Saúde para se deslocar às sessenta e
três aldeias do concelho, para realizar exames
de ro na, como medir a tensão arterial, colher
sangue, fazer electrocardiogramas, entre outros,
e explicou que este novo projecto é diferente,
"porque permite que vá um médico, o que deixa
os idosos mais tranquilos, e faz uma racionalização
dos profissionais de saúde que são escassos".

1.10.16 Professor da UTAD eleito
Presidente da Sociedade Por-
tuguesa de Sexologia Clínica
(2008-10-09 09:59)

Pedro Nobre, Doutorado em Psicologia Clínica
pela Universidade de Coimbra, professor auxiliar
da UTAD, que em 2008 criou o primeiro Labo-
ratório Experimental de Sexologia em Portugal
(Laboratório em Sexualidade Humana / Aveiro),
numa parceria entre as Universidades de Coimbra,
UTAD e Aveiro, foi eleito Presidente da Sociedade
Portuguesa de Sexologia Clínica.

A Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica é
uma associação cien fica, que foi criada há 23
anos e tem como objec vo promover a divulgação
de conhecimentos cien ficos na área da sexologia.

A SPSCC, tem mais de quinhentos sócios de
diversas formações académicas designadamente,
Psicólogos, Psiquiatras, Ginecologistas, Urologis-
tas, Enfermeiros, Sociólogos e Antropólogos que
compar lham o interesse pela sexologia como
ciência mul disciplinar da sexualidade.
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A SPSC está integrada na rede internacional
de associações ligadas à Sexologia (World Associa-
on for Sexual Health - WAS, European Federa on
for Sexology - FES).

1.10.17 Novo operador aéreo para a
Carreira Bragança – Vila Real –
Lisboa (2008-10-09 21:56)

O Ins tuto Nacional de Aviação Civil (INAC)
aprovou ontem a entrada em cena de uma nova
operadora aérea que vai fazer a ligação entre
Bragança – Vila Real e Lisboa.

A empresa, designada por Aerovip, foi a única
aceite a concurso, devendo subs tuir já no próx-
imo ano a Aeronorte, que neste momento presta
esse serviço aéreo.

A Aeronorte ficou de fora do concurso devido
à falta de alguma documentação, não reunindo
todos os requisitos legais exigíveis em concursos
desta natureza.

A par r de Janeiro a Aerovip será a empresa
responsável pela carreira aérea entre Trás-os-
Montes e a capital do país, devendo assegura de
segunda a sexta-feira quatro ligações diárias em
aviões com uma lotação máxima de 18 lugares.

1.10.18 Energybus está no Nordeste
Transmontano (2008-10-09 21:57)

Um autocarro didác co está a promover no dis-
trito de Bragança o consumo racional de energia.

A inicia va é da EDP e está a percorrer o ter-
ritório nacional para promover a eficiência do
consumo através da divulgação de informação e
da demonstração de tecnologias.

O Energy Bus proporciona a todos os visitantes
uma viagem diferente e interac va, com exper-
iências, perguntas e respostas, conselhos úteis e
informação técnica.
O autocarro par u de Lisboa e encontra-se neste
momento em Mogadouro para fazer um périplo
pela região transmontana.

Além da EDP, o programa pedagógico do En-
ergybus conta com o apoio Ins tuto Superior
Técnico e da TerraSystemics.

1.10.19 Ténis de Mesa: antevisão da 2ª
Jornada (2008-10-09 21:58)

A 2.ª Divisão Masculina vai ter no próximo sábado
a realização da sua segunda jornada. Podemos
desde logo considerar que, o conjunto de re-
sultados da ronda inaugural podem todos ser
considerados dentro de uma certa normalidade.
Apenas o Ala/C.T.M.Mirandela estava perfeita-
mente aberto uma vez que, em todos os outros
encontros havia reconhecidamente uma formação,
considerada à par da mais forte para chegar à
vitória, o que se veio a confirmar.

Das dez equipas par cipantes neste Campeonato
pensamos que, de entre todas, será o Guilhabreu
que provavelmente estará mais apetrechada e
reunirá por isso maior favori smo para a subida
de divisão. Depois, poderemos considerar que
haverá três equipas que podem lutar entre si,
para definir quais serão as duas que vão descer à
terceira divisão. Neste lote, incluímos o Alvito S.
Pedro, Desp. Viso e Realidade.

Sendo verdade que uma deverá subir e que
três vão lutar para evitar a descida ficarão a restar
seis equipas que se cons tuirão num grupo inter-
médio para discu rem e decidirem do segundo ao
sé mo lugar.

Fazendo a antevisão do que poderá ser a segunda
jornada temos que a visita da Ala de Gondomar
à sala da C.P.Oliveirinha se apresenta algo com-
plicada para os visitantes. Por um lado, temos
a Ala perdedora do primeiro encontro frente ao
Mirandela e pelo outro, temos a Oliveirinha que
foi ganhar com todo o à-vontade, nos
arredores de Barcelos. Provavelmente surgirá uma
vitória para os da casa.

No Guilhabreu/C.D.Marco, franco favori smo
da turma vila-condense, frente a uma formação
gaiense, jovem e muito renovada.
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No Desp. Viso/Realidade, começa a jogar-se a
permanência neste escalão
secundário. Commaiores oumenores dificuldades
deverá acontecer uma vitória caseira.

No Ginásio de Valbom/Alvito o favori smo vai
para a equipa da casa principalmente pelo reforço
Ivo Silva para os de Valbom e pela saída do Paulo
Costa e da lesão do Vitor Silva na equipa de Barce-
los.

No encontro marcado para a “princesa do Tua”
pensamos que irá reinar o equilíbrio e a incerteza
no resultado final. A equipa poveira tem qualidade
técnica e muita experiência e os da casa, empatam
na questão da qualidade técnica mas, em vez
da experiência, irão apostar na irreverência da
juventude da sua equipa. O resultado final será
uma incerteza mas, pensamos que será um encon-
tro dos que valerá a pena assis r porque vai por
certo ter os condimentos necessários para ser um
grande espectáculo despor vo.

1.10.20 Anunciadas obras para a
estrada EN - 219 (2008-10-09 22:01)

Mogadouro e Vimioso vão ficar alguns minutos
mais perto.

Foi já anunciado uma empreitada que levará
à correcção deste traçado rodoviário da região do
nordeste transmontano.

A Estrada Nacional (EN- 219) sofrerá obras de
remodelação com vista ao seu alargamento,
repavimentação, correcção de algumas curvas e a
uma sinalização mais eficaz da via.

A empreitada trará melhores condições de cir-
culação numa rodovia que é de vital importância
para a população que habita os concelhos de
Mogadouro e Vimioso, já que é o principal eixo de
ligação à capital de distrito, Bragança.

O anúncio da empreita foi feito por António
Pimentel, Vereador das Obras Publicas do municí-
pio de Mogadouro, e a execução desta obra terá a
responsabilidade da estradas de Portugal (EP).

O projecto está orçado em três milhões e meio de
euros.

1.10.21 Estudo sobre crianças com NEE
(2008-10-09 22:02)

A Sub-Região de Saúde de Bragança promoveu on-
tem, no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros,
um encontro que debateu as necessidades das
famílias de crianças com Necessidades Educa vas
Especiais (NEE) do distrito de Bragança.

Esta inicia va surge como veículo de difusão
dos resultados alcançados com uma inves gação
realizada pela professora de educação especial
Celmira Macedo.
A inves gadora estudou as necessidades das
famílias de crianças do distrito. Esta inves gação
implicou todos os Centros de Saúde e contou com
o apoio da Sub-Região de Bragança.

O encontro pretendeu congregar os profissionais
de saúde das equipas de Intervenção Directa do
distrito e profissionais de outras áreas que roçam
esta temá ca como a Segurança Social, a Educação
e ainda os pais de crianças com NEE.

O estudo realizou-se entre 2006 e 2008 no
âmbito de uma tese de doutoramento da Pro-
fessora Celmira Macedo no distrito de Bragança,
tendo sido possível iden ficar as necessidades das
famílias de crianças com Necessidades Educa vas
Especiais. Emergiram desta inves gação algumas
conclusões que vieram alertar para as dificuldades
que as famílias atravessam, resultando muitas
vezes numa complexa crise emocional da família
que se vê confrontada com a problemá ca de uma
criança com necessidades especiais.

Para além da falta de informação, da frequente
incapacidade para lidar com a situação e da es-
cassez de recursos, as famílias revelaram ainda
pouca sa sfação com a rede de serviços sociais
existentes na região. A inexistência de locais de
reabilitação para as crianças e de associações de
apoio às famílias, a falta de formação e informação
sobre as NEE são carências que conduzem os pais
destas crianças a uma “privação de qualidade de
vida” e a uma situação de “fragilidade emocional”
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agravada, em muitos casos, pelos parcos meios
económicos das famílias para procurar soluções
alterna vas
para a reabilitação dos seus filhos, como reforça
Celmira Macedo.

Esta docente detectou estados preocupantes
de “angús a familiar” derivados destas razões em
90 % dos casos abrangidos pelo estudo.

Desde 2006 assis u-se a uma evolução posi-
va: actualmente todos os centros de saúde
dispõem de um conjunto de profissionais dos mais
diferentes quadrantes, desde terapeutas da fala
a psicólogos e a fisioterapeutas que se propõem
colmatar algumas daquelas lacunas, estando a
área da saúde mais atenta aos problemas destas
famílias.

A melhoria das prestações familiares ao nível
da segurança social e ainda a criação das Equipas
de Intervenção Directa e respec vo reforço do en-
volvimento da educação traduziram-se, também,
num salto qualita vo a este nível.

Por acreditar que estas famílias necessitavam
de uma intervenção, tanto forma va como emo-
cional, e no sen do de preencher algumas das
lacunas iden ficadas, esta professora propôs-se
realizar um círculo de acções de formação aos
familiares das crianças com NEE em todos os
concelhos do distrito, tendo-se alargado o âmbito
também a técnicos de saúde, professores e comu-
nidade em geral.

Esta inves gação no terreno foi feita em parceria
com a Sub-Região de Saúde de Bragança, que
disponibilizou todos os Centros de Saúde para a
realização das acções de formação.

Em algumas situações as autarquias foram tam-
bém envolvidas pois entendeu-se que todos,
enquanto comunidade educa va, têm o dever de
garan r uma sociedade mais solidária e informada
para a diferença.

As acções veram como objec vo específico
sensibilizar a comunidade para as
questões da diferença e ao mesmo tempo, de
uma forma simples, falar nas preocupações que as

famílias enfrentam ao longo da vida, dando algu-
mas pistas ou sugestões sobre as estratégias que
poderão u lizar, de forma a garan r a qualidade
de vida na família. Nas acções es veram presentes
famílias de crianças desde a intervenção precoce
até ao final da escolaridade obrigatória.

Quanto aos profissionais de saúde e de edu-
cação foi possível promover uma sensibilização
sobre a temá ca da sociedade inclusiva e reflec r
sobre a sua
responsabilidade enquanto veículos promotores
de inclusão para pessoas com
necessidades especiais.

O próximo passo proposto é a organização de
grupos de apoio à família, com uma vertente de
formação e de organização de sessões de terapia
familiar. O objec vo é “intervir na área emocional
destas famílias, dando indicadores de como po-
dem viver a vida com op mismo e confiança”,
sublinha Celmira Macedo.

“Num contexto familiar onde existem crianças
com incapacidades, formar pais emocionalmente
inteligentes será uma mais-valia para a criança,
pois cuidar bem de si mesmos será o primeiro
passo para cuidar bem dos filhos”, conclui a
docente.

1.10.22 XI Jornadas Culturais de Bal-
samão (2008-10-11 10:52)

Decorreu nos dias 2, 3, 4 e 5 de Outubro do
corrente ano as XI Jornadas Culturais de Balsamão
subordinadas ao tema Desenvolvimento e Pro-
gresso: Fronteiras e Limites.

As comunicações efectuaram-se no Convento
de Balsamão e no Auditório do Centro Cultural de
Vila Flor na manhã do dia 4 de Outubro.

Na tarde desse mesmo dia realizou-se uma
visita aos pontos históricos mais relevantes de
Vila Flor e arredores, guiada por Cris ano Morais,
conferencista de Vila Flor. As Jornadas finalizaram
com a Celebração Eucarís ca de domingo.

Uma das conclusões das jornadas deste ano
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foi que a Fé e a Cultura se des nam ao diálogo e
não à separação, tal como os fundadores e con n-
uadores destas Jornadas defenderam. Ambas, fé
e cultura, cons tuem as faces coloridas de uma
grande pirâmide que tem o vér ce superior na
Unidade Suprema, ou Deus. Partem deste mundo
e suas vivências; aquela informando o homo
religiosus, esta procurando a Verdade, concluíram
algums conferencistas presentes na edição deste
ano.

Neste âmbito, percorrendo temporal e espa-
cialmente algumas faces desta pirâmide poligonal,
assis u-se a comunicações que versaram a
Filosofia, a História, a Arte locais, a Ecologia, o
Mito, a Ciência, a Pedagogia, a Geografia, a Teolo-
gia, tratados por oradores quer locais, quer vindos
de outras regiões, inclusivamente de Lisboa, tais
como José Rosa, Pedro Teiga, Joaquim Caetano,
Cassiano Reimão, Maria Cou nho, António Júlio,
Carlos de Abreu, Eugénio da Fonseca, Pires Cabral,
Eduardo Novo, Fernando Casqueira, Rosa Trindade
Ferreira, Fernando Andrade Lemos, Cris ano
Morais, Basileu Pires.

Lançaram-se as Actas das Jornadas anteriores.
Mais uma vez, o Restaurante Saldanha, de Peredo,
patrocinou as Jornadas, oferecendo um jantar,
lauto e ín mo, a todos os oradores e par cipantes.

Neste campo da restauração deve igualmente
salientar-se o jantar no Restaurante Vilariça,
oferecido pela autarquia de Vila Flor seguido de
Música Popular Portuguesa, que mo vou, ocasion-
almente, um pequeno pé de dança.

É de relevar a presença de duas Autarquias –
a de Vila Flor e a de Macedo de Cavaleiros – que,
mesmo em período de crise (mais de consciência
do que de economia) assis ram com o seu apoio
mecená co as ac vidades das Jornadas.

A sensação que ficou foi a de que os par ci-
pantes regressaram a seus lares mais ricos em
conhecimentos e vontade de agir, dentro das
fronteiras e limites que balizam o tema.

Para o próximo ano, efectuar-se-ão as XII Jornadas
Culturais subordinadas Ciência e Fé: Encontros e
Desencontros.

1.10.23 Centro de SaúdedeMogadouro
faz acções pedagógicas na Feira
dos Gorazes (2008-10-11 10:53)

O Centro de Saúde de Mogadouro vai este ano e
pela primeira vez marcar presença na Feira Anual
dos Gorazes, em Mogadouro, que vai decorrer
entre os dias 11 e 16.

A Associação Comercial local disponibilizou o
espaço que permi rá ao Centro de Saúde a di-
vulgação dos vários programas aí existentes. A
apresentação dos mesmos será feita através da
distribuição de folhetos e da transmissão de filmes
alusivos às temá cas relacionadas com esses
programas.

A presença do Centro de Saúde será assegu-
rada a tempo inteiro, voluntariamente, por cerca
de vinte profissionais de Saúde que se revezarão
dois a dois levando a cabo de forma con nua
acções de educação e promoção da Saúde em
torno de temas como hipertensão, diabetes, obesi-
dade, violência domés ca, alimentação saudável,
posturas correctas no local de trabalho e durante
a gravidez, tabagismo, depressão, entre outros.

No dia 16 deOutubro, DiaMundial da Alimentação,
irá realizar-se, em colaboração com a Associação
Portuguesa de Nutricionistas (APN) um “check-
up” nutricional aberto à comunidade, através da
recolha de alguns dados antropométricos, como
o peso e a estatura e posterior cálculo do Índice
de Massa Corporal e fornecimento de conselhos
prá cos sobre hábitos de alimentação saudável
facilmente aplicáveis ao dia-a-dia.

1.10.24 Associação para crianças com
NEE vai nascer no distrito
(2008-10-11 10:55)

A reunião de avaliação do estudo realizado por
Celmira Macedo no âmbito das
necessidades das famílias de crianças com Neces-
sidades Educa vas Especiais (NEE) do distrito de
Bragança terminou, no Centro Cultural de Macedo
de Cavaleiros, com a proposta criação de uma
associação de famílias de crianças com NEE que
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una as cerca de 500 famílias existentes no distrito
afectadas por esta realidade.

As conclusões avançadas por Celmira Macedo,
ontem, dia 9, emMacedo de Cavaleiros no âmbito
do estudo levado a cabo no distrito com o apoio da
Sub-Região de Saúde alertam para a necessidade
de mais informação e apoio psicológico às famílias,
de mais formação ao nível dos técnicos que lidam
com esta realidade e de mais ar culação ao nível
das en dades que prestam apoio a estas famílias,
ou seja, educação, saúde e segurança social.

A este respeito Celmira Macedo não deixou
de sublinhar a importância de passar de equipas
mul -disciplinares para equipas transdisciplinares
funcionais, no sen do de uma reposta mais in-
tegrada e eficaz às famílias. Uma ideia reforçada
pela coordenadora da Sub-Região de Saúde, Berta
Nunes, que ressalta a necessidade de “acabar com
o modelo fragmentado dos serviços” inclusiva-
mente dentro da mesma ins tuição.

A experiência do pai presente neste evento,
Eurico Gonçalves, que colaborará com Celmira
Macedo na cons tuição desta associação, ajudou,
de resto, a esclarecer os transtornos causados pela
falta de ar culação entre técnicos, serviços e ins -
tuições, tendo testemunhado que a determinada
altura se sen u “perdido” e “abandonado” pelo
sistema.

Por isso surgiu esta ideia da formação de uma
associação, que foi apoiada por todos os técnicos
presentes, também eles manifestamente interes-
sados em conseguir respostas mais coerentes e
asser vas às necessidades destas famílias.

Outras propostas ficaram também em cima
da mesa na sequência deste estudo, como a elab-
oração de um livro com informações úteis para
as famílias que lidam com crianças com NEE e a
realização de acções de formação e sensibilização
dirigidas aos profissionais das áreas da saúde e da
educação.

Todos os interessados na cons tuição desta
associação, que pretende dar apoio às famílias
que lidam com crianças com Necessidades Ed-
uca vas Especiais, devem fazer chegar a sua

manifestação de interesse através do e-mail
celmiramac@gmail.com.

1.10.25 Obras do Aeródromo de Al-
ijó arrancam no próximo ano
(2008-10-12 22:41)

A Associação de Municípios do Vale do Douro
Norte aprovou o Aeródromo de Alijó e confia
que a infra-estrutura aérea poderá cons tuir uma
mais valia para a região duriense, ajudando a
adimnamizar um turismo de maior proximidade
com os habitantes do Vale do Douro.

O aeródromo de Alijo será construído na aldeia da
Chã, numa zona planál ca que se estende a norte
da vila sede de concelho.

As obras previstas numa primeira fase con-
tabilizam 10 milhões de euros e des nam-se à
construção de uma pista de 1300 metros que per-
mi rá a aterragem de aparelhos de voos charter.

O único problema, que alguns sectores da cidade
de Vila Real estão a colocar, é do possível conflito
de interesses entre a pista da Chã e a pista de Vila
Real, mas Artur Cascarejo, presidente da Câmara
Municipal de Alijó, argumenta que o aeródromo
da Chã é fundamental para a dinâmica do turismo
local e regional, por isso não vai desis r da ideia
e do projecto que pretende transformar com o
decorrer dos tempos em pequeno aeroporto da
região do Vale do Douro.

A primeira fase das obras de construção do
aeródromo de Alijó deverá arrancar já no início de
2009.

1.10.26 Ténis de Mesa: C.T.M Miran-
dela vence Estrelas do Bonfim
(2008-10-12 22:44)

- Lu Gao Ran / Augusto Ferraria: 11/6, 13/15,
10/12, 10/12
- João Geraldo / Jorge Pinheiro: 11/08, 08/11,
06/11, 11/09, 02/11
- Jorge Tito / António Leite: 11/03, 12/10, 11/08
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- L.G.Ran-J. Tito / A.Ferraria-J.Pinheiro: 11/04,
11/04, 06/11, 11/06
- Lu Gao Ran / Jorge Pinheiro: 11/04, 11/07, 11/09
- Jorge Tito / Augusto Ferraria: 09/11, 11/08,
11/09, 11/08

Magnífica jornada para a melhor divulgação do Té-
nis de Mesa a que se assis u no novo pavilhão do
C.T.M., na Reginorde. De facto, num encontro em
que se previa que houvesse equilíbrio e emoção
pela incerteza no resultado, ninguém conseguiu
prever, foi a grande qualidade apresentada pelos
“ar stas”, muito superior à que geralmente se
assiste nos encontros da 2.ª Divisão do nosso Ténis
de Mesa.

Os rapazes da casa, com uma entrada algo de-
sastrosa, mo vada por uma ansiedade que a sua
juventude ainda não consegue controlar, depressa
se viram a perder por 0/2, com a derrota do Lu
Gao Ran frente a um Augusto Ferraria experiente
e a fazer valer também a sua qualidade técnica e
do miúdo João Geraldo, frente ao veterano Jorge
Pinheiro.

Foi precisamente aí, nesse momento que apare-
ceu a voz do “comandante Jorge Tito” a jogar
em grande nível do ponto de vista técnico e a
recuperar e transmi r estabilidade e níveis emo-
cionais, num momento de grandes dificuldades.
Bom jogo frente ao defensivo António Leite e foi
excelente na sua contribuição para a vitória na
variante de pares, onde se têm revelado muitas
das fragilidades da equipa mirandelense.

Com o resultado numa igualdade a duas par-
das, foi o momento do Lu Gao Ran aparecer.
Com maior concentração e mo vação e, con-
seguindo controlar melhor os níveis de ansiedade
o Lu foi jogando, controlando as dificuldades que
o atleta da Povoa de Varzim lhe apresentava e
desferindo golpes certeiros para a conclusão dos
pontos. Vitória clara na quinta par da por 3/0, a
colocar o C.T.M.Mirandela na frente do marcador,
o que acontecia pela primeira vez neste encontro.

Para a história do encontro ficar bem contada,
nada melhor que ser o “comandante” a selar a
vitória no encontro. Contando com grandes as
dificuldades que o Ferraria sempre apresenta

vemos no início da par da um bom Jorge Tito
mas, algo mido e inibido, o que lhe havia de
custar a cedência do primeiro set. Sabendo o que
nha de fazer e do que a equipa precisava, foi à
luta e a par r daí dominou sempre o desenrolar
dos acontecimentos.

Com uma esquerda compacta, atrevida e de
qualidade e com uma direita demolidora foi so-
mando os chamados pontos úteis, aos pontos
de grande espectacularidade para construir uma
grande e categórica vitória, para si e para a sua
equipa.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO
2.ª Jornada
- Ginásio Valbom / Alvito – 4/0
- Desp. Viso / Realidade – 4/2
- Oliveirinha / Ala Gondomar – 4/1
- Guilhabreu / C.D.Marco – 4/1
- C.T.M.Mirandela / Est. Bonfim – 4/2

No final do encontro ouvimos o técnico princi-
pal do clube mirandelense, Kong Guo Ping que
disse “ a equipa jogou muito bem e teve o Jorge
Tito que jogou bem os individuais e também o par.
É bom começar a ganhar dois jogos que no ano
passado perdemos. A equipa está a crescer e foi
quase perfeita tac camente.

Quanto ao que espera da equipa para o pre-
sente campeonato referiu que quer
“melhor classificação que o ano passado. O João
Geraldo está acrescer e estámuitomelhor. O Jorge
Tito está muito bem. Se os miúdos crescerem bem,
daqui a dois anos podemos pensar na 1.ª Divisão”.

Falamos também com o “comandante” Jorge
Tito, 17 anos, a estudar Economia.

- Como foi o jogo?
Como prevíamos foi di cil. Depois foi ainda mais
complicado porque es vemos
a perder por 0/2 frente a uma equipa com muita
experiência.

- Jorge, estás numa super forma porquê?
- Tenho treinado bem e sinto-me muito bem. O
bom trabalho de alguns anos
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começa a aparecer em forma de resultados.
- Como é ter de viajar semanalmente para Coim-
bra?
- Não é mau. Penso, durmo e ouço música.

- Como foram as praxes na cidade do conheci-
mento?
- Foi mesmo muito engraçado. O que mais me
surpreendeu foi as pessoas de Coimbra entrarem
nas “brincadeiras”. Estão muito habituadas.

- E como estamos de saudades? Já aparece-
ram?
- Claro. Principalmente da família, dos amigos e
da namorada. A família do CTM também me tem
feito falta.

Ouvimos também o estrangeiro da equipa, Lu
Gao Ran, 18 anos, natural de Wuhu - China, a
cumprir a sua segunda época em Mirandela.

- Como foi o jogo Lu?
- Foi muito di cil de ganhar porque são jogadores
di ceis pela experiência.

-Perdeste uma par da na primeira jornada e
agora outra. Não é demais?
- Às vezes sei que erro tac camente. Devo ter
menos nervos e controlar melhor
as minhas emoções. Tenho muita pressa em
ganhar.

- Gostas de estar em Mirandela?
- Sim. É tudo muito bom. Parece igual a família e
tenho boas condições de
treino. Ainda vou melhorar muito.

1.10.27 Sport Clube de Mirandela à
deriva (2008-10-12 22:50)

Começam a ser já um hábito as derrotas do
Mirandela. Concluída que está a 6ª jornada do
campeonato da II Divisão Série A, o Mirandela
con nua com uma prestação nega víssima, tendo
ontem ido à Madeira buscar mais uma derrota
frente ao Ribeira Brava por 1-0.

Quem ascendeu novamente ao primeiro lugar
da tabela classifica va foi o Grupo Despor vo de

Chaves, que depois de ter ba do em casa o Maria
da Fonte por um categórico 3-0, soma agora um
total de 14 pontos.

No Campeonato da III Divisão Série A, a jornada
de ontem fez tropeçar o Macedo de Cavaleiros em
Fafe, tendo averbado frente à equipa “canarina”
no Parque Municipal dos Desportos de Fafe uma
derrota por 1-0. Com esta derrota o Macedo
desceu ao 5º lugar da tabela, somando agora 10
pontos.

Prestações mais posi vas veram o Bragança
e o Mãe de Água. Os primeiros venceram em casa
o Merelinense por 2-0, somando agora 15 pontos,
o que lhes permite ocupar a segunda posição;
enquanto que os segundos, também da cidade de
Bragança, foram empatar ao Prado por 1-1. OMãe
de água, depois deste resultado, ocupa a oitava
posição da tabela classifica va com 8 pontos.

Quanto á Série B o Moncorvo venceu o Vila
Meã, soma agora 8 pontos e ocupa o sexto lugar,
e o Vila Real perdeu ontem com o Rebordosa
mantendo os 10 pontos que lhe dão acesso ao 4º
lugar da classificação geral ao fim desta 6ª jornada.

1.10.28 Encontro deMuseus da Vinha e
do Vinho (2008-10-14 22:15)

Foi anunciado ontem pelo Museu do Douro o
Primeiro Encontro e Museus da Vinha e do Vinho,
que terá lugar no Peso da Régua nos próximos dias
23 e 24 de Outubro.

A inicia va visa promover um intercâmbio na-
cional e internacional suscep vel de fazer criar
uma rede de museus que têm como objecto
principal de estudo e divulgação o vinho, a vinha e
a vi vinicultura.

O objec vo é entrar em contacto com as difer-
entes realidades museológicas de gestão pública
ou privada que existam no país e no estrangeiro.

O painel que terá o enfoque deste encontro
centrar-se-á na temá ca relacionada com "A
Rede de Museus do Vinho e as Rotas de Vinho",
tendo como principal interveniente José Arruda,
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secretário-geral da Associação de Municípios
Portugueses do Vinho.

A inicia va do Museu do Douro, cuja inaugu-
ração do edi cio-sede será feita no dia 14 de
Dezembro, vai-se distribuir entre a cidade da
Régua e a vila de S. João da Pesqueira. Aqui será
deba do a futura estrutura do núcleomuseológico
e inaugurada exposição alusiva às regiões vi colas.

Este encontro conta ainda com a par cipação
os museus da Sandeman, Ferreira, Erva-Moira,
Quinta Nova , Centro Interpreta vo da Vinha e do
Vinho - Mosteiro de Santo André de Ancêde, e de
alguns museus das regiões dos Vinhos Verdes, do
Espumante, da Bairrada e do Cartaxo.

1.10.29 Mitsubishi Electric oferece sis-
temas de clima zação a escola
de Mirandela (2008-10-14 22:20)

A Mitsubishi Electric decidiu comemorar os seus
10 anos de existência em Portugal oferecendo
sistemas de clima zação a um conjunto de Esco-
las Primárias necessitadas e representa vas das
várias regiões do país.

Na próxima 5ª feira, dia 16 de Outubro, pelas
14H30, a Escola Básica de Carvalhais, no concelho
de Mirandela, vai receber oficialmente uma
instalação de Ar Condicionado, inteiramente ofer-
ecida pela empresa mul nacional.

A cerimónia de entrega desta oferta contará
com a presença da Vereadora da Educação da
Câmara Municipal de Mirandela, Maria Gen l
Pontes Vaz, além dos representantes da marca
Mitsubishi Electric.

Segundo um estudo da DECO, publicado em
2007, os alunos das escolas portuguesas passam
frio e têm má qualidade do ar dentro das salas de
aula.

Sensibilizada para este problema, a Mitsubishi
Electric decidiu comemorar os seus 10 anos em
Portugal oferecendo sistemas de clima zação a
escolas com esse problema.

Dada a sua localização e caracterís cas climatéri-
cas, o Município de
Mirandela foi um dos seleccionados pela Mit-
subishi Electric para a realização desta oferta,
sendo a Escola Básica de Carvalhais a escolhida
para receber a instalação de Ar Condicionado.

A Mitsubishi Electric é o líder mundial na inovação
e desenvolvimento de sistemas de clima zação.
Fundada há mais de 80 anos, esta empresa actua
em Portugal desde 1998, fornecendo equipa-
mentos de ar condicionado para as mais diversas
finalidades, através de uma rede de instaladores
acreditados, presente em todo o país.

1.10.30 Resíduos do Nordeste ganha
prémio ≪Cidades Limpas
2008≫ (2008-10-14 22:21)

A Resíduos do Nordeste conquistou o prémio
≪Cidades Limpas 2008≫, na IX edição
do Concurso Nacional de Gestão de Resíduos
Urbanos, promovido pelo Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e Desen-
volvimento Regional.

O galardão foi atribuído pela Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) e a Associação Portuguesa
de EngenhariaSanitária e Ambiental (APESB), na
categoria de ≪Sistemas Plurimunicipais≫, dentro
do grupo ≪Tipologia Predominantemente Rural≫.

O objec vo da inicia va, segundo a APESB, é
reconhecer e dis nguir os esforços das
en dades gestoras dos sistemas plurimunicipais,
os próprios municípios, e ainda a colaboração
das populações na área da gestão dos resíduos
urbanos.

A avaliação foi efectuada por um júri de per-
sonalidades ligadas à temá ca dos resíduos
urbanos, reconhecendo o trabalho desenvolvido
pela Resíduos do Nordeste na gestão dos resíduos
sólidos urbanos.

A cerimónia oficial de entrega dos galardões
decorreu hontem, no XIII Encontro Nacional de
Saneamento Básico, na Covilhã, com a presença do
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território
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e Desenvolvimento Regional, Nunes Correia.

1.10.31 Taxa de Mortalidade diminuiu
em Portugal (2008-10-19 23:20)

Portugal foi um dos cinco países do Mundo que
baixou significa vamente a taxa de mortalidade
desde 1970, principalmente a taxa de mortalidade
infan l.

No relatório 2009 "Cuidados de Saúde Primários
– Agora mais do que sempre", que foi divulgado
ontem pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
classificou-se Portugal, a par do Chile, da Malásia,
da Tailândia e Omã como os cinco países do
Mundo que mais progressos fizeram para com-
bater a mortalidade, e conseguiram diminuí-la
para menos de um quinto desde o ano de 1975.

Esta diminuição da taxa de mortalidade, tem
a ver, segundo responsáveis da OMS, com o
melhoramento no acesso às redes de saúde,
que foram desenvolvidas no contexto de um
acordo polí co sustentável e com o crescimento
económico que permi u con nuar a inves r no
sector da saúde.

A OMS, em relação à melhoria dos indicadores de
saúde em Portugal, salientou que a "esperança
de vida à nascença" é hoje "9,2 anos superior ao
que era há três décadas", e realçou os resultados
portugueses a ngidos na "redução dos casos
mortais em vários grupos etários", mormente na
mortalidade infan l, onde se regista uma "redução
para metade de oito em oito anos".

O estudo revela que: "o desempenho de Por-
tugal para reduzir a taxa de mortalidade em várias
faixas etárias é dos mais consistentes e bem
sucedidos [do Mundo] nas úl mas três décadas",
indicando da mesma forma que, entre 1970 e
2008, o nosso país, conseguiu reduzir a mortal-
idade perinatal em setenta e um por cento, a
mortalidade infan l (óbitos de crianças nascidas
vivas que faleceram com menos de um ano) em
oitenta e seis por cento, a de crianças em oitenta
e nove por cento e a mortalidade maternal em
noventa e seis por cento.

No relatório 2009 "Cuidados de Saúde Primários
– Agora mais do que sempre”, também se pode
ler que: "Esta performance levou a uma evidente
convergência da saúde da população portuguesa
com a de outros países da região".

1.10.32 Projecto para diagnos car o
Bullying nas Escolas do Distrito
de Bragança (2008-10-19 23:23)

A equipa de saúde da Sub-Região de Saúde de
Bragança vai promover um projecto para diagnos-
car e intervir sobre as situações de Bullying nas
Escolas do Nordeste Transmontano

Este projecto surge na sequência da necessi-
dade detectada pelas equipas de saúde escolar
de diagnos car, por um lado, e de intervir, por
outro, sobre este fenómeno emergente no mundo
escolar.

O Bullying define-se como uma forma de violência
sistemá ca, repe da e intencional perpetrada por
crianças ou jovens normalmente numa situação
de desigualdade entre agressor e agredido, contra
outras crianças ou jovens.

Embora possa ser directo ou sico ele pode
também ser indirecto, com efeitos
psicológicos e morais devastadores, exis ndo
ainda uma forma extrema de violência designada
como cyberbullying.

O diagnós co da situação no distrito será feita
com recurso a um ques onário a ser aplicado aos
alunos.

O projecto de intervenção, a ser elaborado
pelos profissionais da saúde e da educação que já
integram as equipas de Saúde escolar, bem como
por um representante dos pais e dos alunos e dos
auxiliares de acção educa va, terá em conta os re-
sultados ob dos pela aplicação dos ques onários
e deverá envolver toda a comunidade educa va
no sen do a criação de uma escola que seja se-
gura, agradável, tolerante, ou seja promotora da
saúde em todas as vertentes, dado que a violência
não tem que ser um processo irreversível, pois
como refere a coordenadora da Equipa Distrital
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de Saúde Escolar, Manuela Santos, citando o Papa
João XXIII, “ninguém é totalmente mau, alguma
coisa de bom existe nele, comecemos por aí…”.

Todos estes programas foram apresentados
no dia 2 de Outubro, em Mogadouro, numa re-
união das equipas de Saúde Escolar, dos Conselhos
Execu vos da Escolas e das direcções dos Centros
de Saúde, que teve como ordem de trabalhos,
precisamente, a apresentação e discussão das
acções a desenvolver no presente ano lec vo.

1.10.33 Teatro como terapia de inte-
gração social (2008-10-19 23:25)

A companhia de teatro trasmontana “Teatro em
Movimento”, vai desenvolver acções de formação
e sensibilização de teatro aos reclusos das cadeias
de Izeda, Bragança, Chaves e Lamego.

Esta inicia va, da companhia de teatro sedeada na
região transmontana não é inédita, uma vez que
já efectuou ac vidades semelhantes em outros
estabelecimentos prisionais, nomeadamente no
arquipélago do Açores, nos estabelecimentos
prisionais das cidades de Angra do Heroísmo e da
Horta.

Um dos objec vos destas acções de formação
é levar a arte do teatro aos estabelecimentos
prisionais dos distritos de Bragança e Vila Real
com o intuito de ajudar os reclusos a minorar os
efeitos da clausura e preencher os seus dias com
esta ac vidade lúdica.

Leandro Vale, director ar s co do Teatro em
Movimento, explicou que este convite surgiu
da Direcção Geral dos Serviços Prisionais e que
poderá servir como “terapia” para a reintegração
dos reclusos na sociedade.

Leandro Vale, explicou ainda que o convite
surgiu da Direcção Geral dos Serviços Prisionais
e que todo o elenco do “Teatro em Movimento”,
pretende com estas acções “chamar a atenção de
que o teatro é uma forma importante de ajudar
a integrar as pessoas na sociedade, e que através
do teatro se podem conseguir coisas que não se
conseguem através de outras acções por muito

pomposas que sejam. O teatro neste contexto
pode mesmo ser considerado com uma terapia”.

1.10.34 Transportes públicos e mo-
bilidade em debate na UTAD
(2008-10-19 23:26)

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro vai
organizar, nos próximos dias 30 e 31 de Outubro,
um seminário subordinado ao tema “Mobilidade
Sustentável e Transportes Públicos em Cidades
Médias e Territórios de Baixa Densidade”.

Este Seminário contará com a par cipação de
especialistas nacionais e estrangeiros no domínio
da Mobilidade e Transportes, nomeadamente diri-
gentes da administração púbica central e regional,
autarcas e técnicos municipais, professores e in-
ves gadores universitários e consultores privados.

Em debate estarão temas como os desafios
da mobilidade sustentável, as polí cas de pro-
moção do transporte público em cidades médias
ou ainda as problemá cas do transporte colec vo
em áreas rurais e territórios de baixa densidade.

O seminário pretende promover “polí cas de
transporte com o objec vo de alterar o split modal
a favor dos modos de transporte mais susten-
táveis”.

Os especialistas da área reunem-se na UTAD
para “aprofundar o debate sobre os modelos
de desenvolvimento urbano e a sua interligação
como o sector dos transportes, atendendo ao
papel que este desempenha na promoção da
coesão territorial e inclusão social”.

Este Seminário pretende gerar um fórum de
discussão destes temas nas suas várias vertentes
mas também uma oportunidade para divulgar
algumas experiências concretas e ensinamentos
acumulados ao longo dos úl mos anos.
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1.10.35 Alijó: material pirotécnico
encontrado ao abandono
(2008-10-20 23:28)

O perigo espreita no local e na hora menos pensa-
dos. Desta vez o anómalo aconteceu na aldeia de
Ribalonga, onde, durante este fim-de-semana, foi
encontrado por populares um recheio pirotécnico
assinalável cons tuído por perto de uma centena
de morteiros.

O material, de evidente perigo para as popu-
lações locais, foi visto junto do cruzamento de
Ribalonga com Casas da Serra e encontrava-se
muito próximo da estrada e de algumas unidades
de habitação.

Os explosivos foram ali depositados por de-
sconhecidos mas logo detectado por habitantes
de Ribalonga que denunciaram a situação no posto
da GNR de Alijó.

As autoridades isolaram o local e chamaram
o Bombeiros, efectuando-se de seguida uma
deflagração controlada do material pirotécnico
detectado.

As autoridades policiais encontram-se agora a
inves gar o caso e a apurar a iden dade dos re-
sponsáveis pelo abandono do material explosivo.

1.10.36 Taça de Portugal: policia
a ngido por very-light no
Estádio Municipal de Chaves
(2008-10-20 23:30)

O Chaves foi eliminado durante este fim-de-
semana da taça de Portugal. A equipa flaviense
perdeu o jogo frente ao Braga por 1-0, numa
par da muito disputada e com alguns casos de
arbitragem.

Num estádio com lotação bem arranjada, o
Despor vo de Chaves conseguiu impor grande
oposição aos internacionais do Braga, mas não
conseguiu ultrapassar o seu adversário.

Para além da derrota do transmontanos, o jogo

ficou ainda marcado por um caso que poderia ter
do consequências mais graves.

Um agente da PSP de Chaves que estava em
serviço no Estádio Municipal foi a ngido por um
very-light, lançado por um jovem espectador da
bancada. O incidente aconteceu quando decoria o
50º minuto do jogo.

O agente ficou ferido sem gravidade e o jovem foi
de do pouco tempo depois.

1.10.37 Ténis de Mesa: Jovens em bom
nível (2008-10-20 23:31)

Decorreu no passado sábado e domingo, em
Gondomar, o primeiro Torneio Aberto inscrito no
Calendário de Provas de F.P.T.M., denominado por
11.º Torneio Aberto da Ala de Gondomar, para os
escalões de Seniores, Sub 21 e Juniores, a contar
para a Classificação Nacional dos Atletas e contou
ainda com provas oficiosas para os escalões mais
jovens, nomeadamente para os Iniciados e um
escalão designado por Sub 13.

O C.T.M.Mirandela fez-se representar por 23
atletas e, devemos considerar que esteva à altura
do que têm sido as suas representações em provas
do género, tanto pela quan dade como também e
principalmente pela qualidade.

No escalão dos mais pequeninos es veram to-
dos muito bem. Começando pelos Femininos
temos de destacar a Rita Fins ao conseguir o
segundo lugar, depois de brilhantes exibições
e a merecer alguma atenção especial por parte
de quem dirige os des nos do Ténis de Mesa
português.

Perdeu na final frente à Joana Mota, S. Cosme, em
cinco set’s equilibrados e pela diferença mínima
de 9/11.

Destaque também para as exibições conseguidas
pela Bárbara Afonso, no terceiro lugar e para a
quinta posição da Joana Fins.

Nos Masculinos, o quarto lugar ob do pelo
Francisco Moreira vem provar que o miúdo está
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agora a treinar em muito melhor nível. Se con n-
uar a trabalhar com rigor e exigência que agora
demonstra pode fazer ainda melhor no futuro.

Nos Femininos do escalão de júniores esperava-se
um pouco mais principalmente da Ana Torres.
O 15.º lugar ob do cons tuiu apenas um mau
momento que pode acontecer a todos quantos
andam nestas coisas do desporto de compe ção.

O nosso destaque vai para o 6.º lugar da An-
dreia Pereira, ainda Cadete mas que realizou boas
exibições. Mesmo quando eliminada pela Cá a
Mar ns, Ala Gondomar, fez parciais equilibrados
vendendo muito cara a sua derrota. Uma prova de
bom nível para a Ana Esteves ao conseguir o 8.º
lugar.

Mais ou menos discretas es veram a Inês Fer-
nandes, Lúcia Ferreira, Ana Santos eMariaMateus.

Muito di cil a prova de Juniores Masculinos
principalmente pela quan dade e qualidade dos
atletas em presença. O nosso melhor atleta foi
indiscu velmente o pequenito João Geraldo,
ainda no segundo ano do escalão de Cadetes mas
a provar que joga como gente grande. Obteve o
9.º lugar da classificação e mesmo quando perdeu
frente ao melhor júnior português da actualidade,
Diogo Silva, Novelense, foi pelos parciais de 3/11,
11/4, 8/11 e 7/11.

Também o João Lopes fez uma prova interes-
sante. Conseguiu o 11.º lugar mas atendendo a
que não tem podido treinar da melhor forma, de-
vido à sua vida escolar esteve, apesar disso muito
bem e deixou mesmo a sensação que poderia ter
ido um pouco mais longe. Provas interessantes
também do Francisco Fraga, Pedro Fraga e Pedro
Sá. Sendo todos ainda Cadetes de segundo ano,
podem no futuro próximo fazer ainda bemmelhor.

Na parte Feminina dos seniores deve primeiro
referir-se o baixo número de atletas presentes e
devemos dizer também de uma forma genérica,
a pouca qualidade patenteada, tendo em conta
que estamos a falar do escalão maior do sector
feminino e de facto, só na parte final do Mapa
Final, conseguimos ver algum Ténis de Mesa de
qualidade.

Pela parte do C.T.M.Mirandela, vemos na Ana
Torres comomelhor elemento. Sendo ainda júnior,
o 6.º lugar na classificação final esteve dentro
de alguma normalidade. No entanto, devemos
destacar a sua excelente exibição na hora do
afastamento da prova, quando defrontou uma das
melhores jogadoras portuguesas e deu muito boa
conta de si. Perdeu por 1/3 mas pelos parciais
equilibrados de 11/13, 11/8, 8/11 e 7/11. A Ana
Esteves não a ngiu o Mapa Final da prova.

Nos Seniores Masculinos houve genericamente
mais qualidade apesar da juventude da maioria
dos atletas presentes. O vencedor da prova foi o
Diogo Silva, Novelense que nha vencido no dia
anterior a prova de Juniores, a provar que é já,
em termos absolutos, um dos melhores jogadores
portugueses da actualidade.

Quanto aos mirandelenses, foram os três elim-
inados nos 1/16 de final mas por mo vos bem
diferenciados.

O Lu Gao Ran perdeu para o vencedor da prova
e obteve o 17.º lugar. O Jorge Tito, agora estu-
dante em Coimbra, foi afastado pelo internacional
aveirense Diogo Carvalho pelos parciais de 11/13,
10/12 e 7/11.

Quanto ao João Geraldo temos de referir primeiro
que apesar dos seus verdes treze anos teve um de-
sempenho espectacular. Para vencer o seu grupo
de qualificação teve de ultrapassar o credenciado
e experiente atleta da Oliveirinha, Bruno Daniel
por esclarecedor 3/0. Con nuou a sua excelente
prova até ser traído pelo cansaço pois, para uma
criança da sua idade, foi muito di cil vencer o des-
gaste sico provocado pela prova do dia anterior,
adicionado ao facto de ter chegado a Mirandela
quando o relógio indicava a uma da madrugada e
ter saído domingo, às seis da manhã para a prova
de Seniores. Apesar de tudo, foi excelente a sua
par cipação no Torneio.

Em termos colec vos, destaque principal para
o primeiro lugar em Sub 13 Femininos e ainda
para o 2.º lugar em Juniores Femininos, bem assim
como o 3.º em Juniores Masculinos.
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Uma úl ma nota para a forma bonita que se
apresentam todos os atletas do C.T.M.Mirandela,
em termos de vestuário. Usam hoje a marca
italiana Macron e estão bem definidas as duas
estratégias de publicidade que o clube tem neste
momento, ou seja, uma para o sector feminino
e outra para o sector masculino. Se nada mais
revelar, indica seguramente a boa organização do
clube mirandelense.

1.10.38 Cabazes de livros para fomen-
tar a leitura (2008-10-20 23:35)

Agora em Bragança existe a “maleta pedagógica”,
um projecto local que pretende fomentar o gosto
pelos livros e pela leitura entre os mais novos.

A inicia va par u do Agrupamento de Escolas
Augusto Moreno de Bragança e surge enquadrada
no âmbito do Plano Nacional de Leitura.

A “Maleta pedagógica” vai a locais do Agrupa-
mento onde não existem bibliotecas ou onde a
acessibilidade aos livros está mais dificultada.

No total, o Agrupamento de Escolas Augusto
Moreno de Bragança possui oito escolas que são
apoiadas por apenas duas bibliotecas.

Para colmatar esta falha, os responsáveis de-
cidiram criar as “Maletas Pedagógicas” que mais
não são do que autên cos cabazes de livros
des nados às crianças que frequentam estes
estabelecimentos de ensino.

Nas maletas os miúdos poderão encontrar -
tulos recomendados pelo Plano Nacional de
Leitura (PNL), ou livros do seu próprio agrado e
por si requesitados.

A par r dos livros as crianças desenvolvem ac-
vidades, onde se inclui a pesquisa de autores
a par r da internet, a construção de acrós cos,
trabalhos manuais ou a composição de canções.

Também o convite a escritores e a realização
de ac vidades paralelas à volta do livro con-
s tuem uma estratégia dos promotores desta
incia va para incen var o interesse das crianças

pela leitura.

Ao todo, são seis as maletas pedagógicas que
vão circular pelas escolas do agrupamento ao
longo deste ano lec vo.

1.10.39 ASAE apreendeu medicamen-
tos veterinários em Trás-os-
Montes (2008-10-20 23:38)

Cerca de 140 inspectores da Autoridade para a
Segurança Alimentar e Económica (ASAE) des-
encadearam no final da semana passada uma
operação junto de explorações agro-pecuárias da
região transmontana que levou à apreensão 150
quilos de medicamentos veterinários suspeitos de
serem promotores de crescimento ar ficial.

As buscas resultaram de um trabalho de inves-
gação que vinha a ser efectuado desde há oito
meses a esta parte.

Os produtos químicos apreendidos, betagonistas e
promotores de crescimento, estavam a ser admin-
istrados a bovinos de explorações agro-pecuárias
locais.

A ASAE inspeccionou 14 unidades de exploração,
um armazém de rações, um entreposto frigorífico,
um talho, um restaurante e um supermercado.

Em comunicado a ASAE revela que foram “cumpri-
dos 11 mandados de busca, sendo três a residên-
cias e oito a viaturas".

No total a operação levou à aprensão de 7
animais, medicamentos de uso veterinário, doc-
umentos, passaportes, documentos de trânsito e
documentos em branco assinados pela autoridade
sanitária.

Apenas um individuo foi de do por se encontrar
na posse de armas ilegais, sendo de de imdiato
presente a tribunal para julgamento sumário.
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1.10.40 Vinda do Helicóptero para a
região con nua em dúvida
(2008-10-21 22:58)

Con nua adiada a vinda do helicóptero para
Macedo de Cavaleiros. O aparelho de socorro
não aparece inscrito no Orçamento de Estado ou
no PIDDAC, facto que está a deixar inquietos os
autarcas transmontanos.

Recorde-se que ainda recentemente Mota An-
drade, deputado eleito do Par do Socialista pelo
circulo eleitoral de Bragança, assegurou que o
protocolo estabelecido entre as autarquias e
o governo é mesmo para cumprir, e que o he-
licóptero que estava prome do para a o nordeste
transmontano vai ser mesmo estacionado em
Macedo de Cavaleiros.

Contudo não se sabe donde virá a verba para
a aquisição do aparelho, uma vez que não se
percebe como é que o Ministério da Saúde vai
cumprir o seu compromisso com as Câmaras do
distrito, no âmbito do protocolado a nível da
reorganização da rede de urgências no Nordeste
Transmontano.

A inexistência de qualquer referência ao he-
licóptero nos dois instrumentos de gestão finan-
ceira do estado levou Beraldino Pinto, Presidente
da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, a
pedir informações ao Ministério da Saúde, uma
vez que as dúvidas que os autarcas têm sobre a
instalação do referido aparelho em Macedo de
Cavaleiros ainda não foram dissipadas.

1.10.41 Centro de Recursos em Tec-
nologias de Apoio à Educação
Especial abre em Mirandela
(2008-10-21 22:59)

Uma nova unidade de apoio social e educacional
de jovens e crianças com necessidades educa vas
especiais vai surgir em Mirandela.

A nova estrutura chama-se Centro de Recur-
sos em Tecnologias de Apoio à Educação Especial
e des na-se a todos os cidadãos residentes no

distrito que tenham necessidade educa vas espe-
ciais, cons tuindo este o 25º centro criado pela
Direcção Regional de Educação do Norte.

O Centro acolherá crianças e jovens do distrito
de Bragança e ainda dos concelhos de Vila Real,
Murça, Alijó, Sabrosa, Vila Nova de Foz Côa e S.
João da Pesqueira.

O objec vo destas unidades de apoio é concil-
iar as novas tecnologias da informação com as
necessidades dos alunos numa lógica de formação
interac va.

Toda a tecnologia será gerida e apoiada pelas
autarquias, serviços de saúde e ins tuições de
educação.

Parte do equipamento informá co do Centro
de Recursos em Tecnologias de Apoio à Educação
Especial de Mirandela, que funcionará na Escola
Básica de Carvalhais, foi oferecido pela Portugal
Telecom.

A nova infra-estrutura social será inaugurada
em curto espaço de tempo.

1.10.42 Ligações aéres entre Bragança
e lisboa suspensa há uma sem-
ana (2008-10-21 23:12)

Há já uma semana que estão suspensas as ligações
aéreas entre Lisboa, Vila Real e Bragança.

Segundo responsáveis pela empresa Aeronorte,
esta situação aconteceu devido a uma avaria
técnica, e garan ram que as ligações serão restab-
elecidas brevemente.

Relembra-se que o Ministério das Obras Publi-
cas atribuiu em Abril úl mo a carreira por ajuste
directo à Aeronorte que veio subs tuir a Aero-
condor após esta empresa ter falhado vários voos
seguidos, e não ter os seguros obrigatórios por Lei.

Paira no ar a desconfiança de que estas falhas
acontecem desde que foi tornado público que vai
ser a Aerovip a assegurar estas ligações a par r de
Dezembro próximo.
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Para Henrique Bap sta, responsável pelo aeró-
dromo de Vila Real, estes episódios são muito
estranhos e em declarações à comunicação social
afirmou que "estas alterações só servem para
descredibilizar a ligação aérea".

1.10.43 Douro promovido por newslet-
ter (2008-10-21 23:14)

"Douro Up", assim se chama a newsle er que a es-
trutura de Missão do Douro lançou para promover
o Douro Vinhateiro.

A newsle er (mensagem recebida via Internet)
tem como objec vo informar e dar a conhecer
os projectos mais emblemá cos desta região
demarcada.

O presidente da estrutura de Missão do Douro,
Ricardo Magalhães, explicou à comunicação social
que o objec vo da newsle er, além de informar
os intervenientes locais, é também mostrar aos
habitantes das zonas transfronteiriças o que de
melhor se faz no Douro.

A “Douro Up” vai dar a conhecer inicia vas na
Região Demarcada do Douro em sectores como a
Vi cultura, Turismo, Cultura, Paisagem e a Qualifi-
cação de Recursos Humanos. Esta newsle er dá
destaque no seu primeiro número ao Programa
de Valorização Económica de Recursos Endógenos
(Provere).

A newsle er "Douro Up" vai ser enviada quinzenal-
mente e sempre com um tema novo em destaque
e o programa comunitário PROVERE, que tem
como objec vo valorizar os recursos endógenos
da região vai inaugurar esta primeira edição.

1.10.44 UTAD é opção para
muitos alunos estrangeiros
(2008-10-21 23:18)

A Erasmus Student Network da UTAD anunciou
recentemente os dados que indicam a progresso
de alunos de outros países nesta ins tuição.

Obviamente que é um número reduzido com-
parado com a realidade que se verifica nas
maiores universidades do país, mas proporcional-
mente aos alunos que totaliza, é a Universidade
de Trás-os-Montes a que obtém a maior taxa de
estudantes estrangeiros.

Para este ano lec vo, são esperados mais de
duas centenas de alunos, oriundos principalmente
de Espanha, da Turquia, da Polónia e da Hungria,
que escolheram a UTAD, e a região de Trás-os-
Montes, preterindo os grandes centros urbanos.

Todos os anos chegam a Vila Real no âmbito
dos programas Erasmus e Erasmus Mundus cerca
de duas dezenas de estudantes.

Engenharia Agronómica, Desporto e Medicina
Veterinária são os cursos que estão no top nas
preferências dos estudantes estrangeiros da UTAD.

No âmbito destes programas, alguns alunos
da universidade transmontana também vão para
outros países estudar, nomeadamente, para a
Roménia, o Chipre e a Espanha.

A UTAD e a Erasmus Student Network, com o
objec vo de integrarem os alunos estrangeiros,
quer na universidade quer na cidade, desenvolvem
uma série de inicia vas, para promover e fomentar
a mobilidade estudan l.

1.10.45 Ins tuto do Vinho do Douro
e Porto tem nova Direcção
(2008-10-23 23:10)

O Ins tuto do Vinho do Douro e Porto (IVDP), tem
uma nova Direcção liderada por Vilhena Pereira.

O organismo que controla a qualidade do vinho
produzido nos socalcos durienses tem novos
desafios pela frente e vai apostar numa descen-
tralização dos serviços que até agora têm estado
concentrados na cidade do Porto.

A proposta de descentralização foi feita pelo
Ministro da Agricultura, Jaime Silva, na cerimónia
de tomada de posse que se realizou no Peso da
Régua.
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Vilhena Pereira acatou o desafio do ministro e
anunciou mesmo que vai ser construída uma nova
sede na Régua que enquadrará um centro vinícola
des nado ao apoio e à informação do agricultor.

Os laboratórios da Direcção Regional da Agri-
cultura e Pescas do Norte (DRAPN) e a câmara
dos provadores vão passar para o organigrama do
IVDP, reforçando assim a capacidade técnica deste
ins tuto.

O novo responsável prometeu ainda resolver
o impasse que se gerou entre a produção e o
comércio do vinho do Porto, cons tuindo-se como
intermediário num processo de entendimento
comum. Recorde-se que alguns elementos do
Conselho Interprofissional do IVDP, em represen-
tação da Casa do Douro, demi ram-se no passado,
depois de esgotarem o número de faltas permi do
naquele órgão.

"Vamos trabalhar no sen do de haver um en-
tendimento. Por isso eu peço à produção e ao
comércio que compreendam a situação actual
e façam um esforço para bem do Douro e dos
durienses", rogou Vilhena Pereira.

1.10.46 Produtores de leite do Planalto
Mirandês ameaçamderramar o
leite para a terra (2008-10-23 23:11)

Os produtores de leite do Planalto Mirandês po-
dem levar para a frente uma acção de protesto
radical e derramar o leite na terra caso não se
concre zem algumas propostas que fazem parte
das suas reivindicações.

Os produtores de leite que integram a Associ-
ação de Produtores de Leite do Planalto Mirandês
protestam contra o preço do leite que lhes é pago
e que está a contribuir para que a ac vidade se
torne impossível de pra car.

Estes agricultores mostram-se muito preocu-
pados com o futuro das suas explorações agrícolas,
uma vez que ao baixo preço pago por litro de leite
se junta agora uma crise generalizada por falta de
escoamento deste produto vital na alimentação

humana.

A crise entre os produtores de leite do planalto
mirandês está a ser gerada devido a algumas
empresas de comercialização do produto se
prepararem para deixar de recolher o leite pro-
duzido naquela zona.

O problema já foi transmi do às en dades com-
petentes, mas os agricultores, cuja principal fonte
de rendimento é a produção de leite, ainda não re-
ceberam qualquer resposta ou promessa de apoio.

A crise neste sector parece iminente no planalto
mirandês e os agricultores correm o risco de ficar
sem recolha do leite produzido nas suas unidades
de exploração.

1.10.47 Museu do Douro prepara inau-
guração (2008-10-23 23:12)

OMuseu do Douro cuja sede vai ser na Régua, será
o único museu em Portugal que vai ser cons tuído
por vários núcleos espalhados por toda a Região
Demarcada do Douro.

Segundo o director, o Museu do Douro vai ter
onze núcleos museológicos que vão ser criados
nas seguintes localidades: O núcleo do Pão e do
Vinho em Favaios, o da Gastronomia em Lamego,
o do Caminho de Ferro em Barca de Alva, o da
Electricidade em Vila Real, o da Amêndoa em Vila
Nova de Foz Côa, o do Arrais e da Cereja em Re-
sende, o do Vinho em São João da Pesqueira, o da
Seda em Freixo de Espada à Cinta, o do Somagre
em Vila Nova de Foz Côa, o de Barqueiros em
Mesão Frio e o Museu do Imaginário em Tabuaço.

O director do Museu do Douro, Maia Pinto,
explicou que a criação dos 11 núcleos museológi-
cos irão ter uma programação integrada com a
sede da Régua, no sen do de dinamizar os nú-
cleos promovendo a i nerância de exposições em
simultâneo com outras acções culturais.

A criação do Museu do Douro já remonta ao
ano de 1997, na sequência de uma lei aprovada
na altura por unanimidade na Assembleia da
República. Agora vai ser apresentada a sua can-
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didatura ao Quadro de Referência Estratégica
Nacional, em conjunto pelo Museu do Douro,
Câmara do Peso da Régua e Ins tuto dos Vinhos
do Douro e Porto.

O Solar do Vinho do Porto, o an go armazém
43 cedido pelo Ins tuto dos Vinhos do Douro e
Porto, acolhe a exposição permanente do Museu
do Douro “Memória da Terra do Vinho”, sobre a
história Douro, da vinha e do vinho.

1.10.48 “I Feira do Azeite e da
Caça” abre hoje em Chacim
(2008-10-23 23:14)

É inaugurada hoje na aldeia de Chacim, concelho
de Macedo de Cavaleiros, a I Feira do Azeite e
da Caça, que conta com a presença de Ascenso
Simões, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Rural e Florestas.

O evento pretende mostrar os principais re-
cursos económicos da freguesia, mobilizando para
oefeito um conjunto de inicia vas com vista à divul-
gação dos recuros cinegé cos locais e dos recursos
agrícolas, onde o azeite assume o papel primordial.

A I Feira do Azeite e da Caça de Chacim re-
unirá um conjunto de inicia vas onde se destaca
uma montaria ao javali na Serra de Bornes, um
magusto à an ga na Vila de Chacim, provas de
azeites, um debate sobre "A Oliveira e o Azeite em
Trás-os-Montes", um “Encontro de Proprietários,
Caçadores e Gestores de Caça” e muita animação
de rua com música ao vivo e outras ac vidade
lúdicas.

A inicia va inicia-se hoje e termina no próx-
imo dia 16, tendo patente uma exposição de
Pintura de João Bugalho na ecola António Maria
da Costa.

1.10.49 Vigilantes das florestas
passam a andar armados
(2008-10-23 23:16)

Ontem, quinta-feira, no Conselho de Ministros foi
alterado o regime jurídico dos recursos florestais,

tendo sido decretado o novo enquadramento legal
para o policiamento florestal. Agora os os an gos
guardas florestais passam a poder andar armados
no exercício de da sua ac vidade de fiscalização
da flores ta.

No Conselho de Ministros, Jaime Silva, expli-
cou que 2008 foi o melhor ano desde 1974 em
termos de incêndios e defendeu que estes exce-
lentes resultados veram a ver com a prevenção
e o combate aos incêndios e ao ordenamento
florestal .
O ministro considerou que Portugal está no bom
caminho, tendo-se também referido ao civivismo
e cuidados das pessoas que parecem estar mais
atentas para este problema.

No sen do de apoiar os agricultores, o Ministério
da Agricultura vai disponibilizar 188 milhões de
euros, cuja finalidade vai ser a de prevenir e a com-
bater doenças das florestas e para a reflorestação
de áres com essa vocação.

1.10.50 Ministro da Agricultura de-
fende fusão das adegas do
Douro (2008-10-23 23:19)

Em mais uma visita à região do Douro, o ministro
da Agricultura, Jaime Silva, reuniu com 17 autarcas
da região para conhecer de perto os problemas
do associa vismo ligado à produção ví vinicola
e reiterou que "as adegas coopera vas do Douro
têm de que se fundir, caso queiram dar um salto
qualita vo".

O ministro da Agricultura fez esta afirmação
após a leitura da análise efectuada às adegas do
Douro Vinhateiro, em que foi diagnos cado que
muitas delas estão em situação quase de falência.

Apesar disso, o ministro defendeu mais uma
vez que a fusão das adegas, aliada a uma gestão
empresarial moderna, evitará a falência das que
estão em situação financeira muito má.

O presidente da Câmara Municipal da Régua,
em jeito de análise à reunião, declarou à comu-
nicação social que "a reunião do ministro com
os autarcas da região foi muito importante, uma
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vez que permi u dar o conhecer os problemas
concretos das adegas, e também saber quais são
soluções que o Governo propõe para a região do
Douro".

1.10.51 Ernes na (2008-10-24 12:06)

Ernes na é mais do que um romance autobi-
ográfico ou um volume de memórias de famílias
ficcionadas. É um fresco de Trásos- Montes,
dos anos 1930 aos anos 1950, um romance que
transcende o relato regionalista e que transpôs
fronteiras, transformando-se num fenómeno
editorial na Holanda.

Ernes na é também o nome da mãe do autor
e da intrépida protagonista deste livro. Sobre ela
J.Rentes de Carvalho disse: ≪Mãe de um só filho,
a sua vida, que foi uma de tristeza, amargura e
terrível solidão, dava um livro. Escrevi-lho eu. E
a sua morte quebra o úl mo elo carnal que me
ligava à terra onde nasci. Felizmente são ainda
muitos os laços que a ela me prendem.≫

José Rentes de Carvalho é de ascendência trans-
montana, nasceu em 1930 em Vila Nova de Gaia,
onde viveu até 1945. Frequentou no Porto o Liceu
Alexandre Herculano, e mais tarde os de Viana do
Castelo e de Vila Real, tendo cursado Românicas e

Direito em Lisboa - onde cumpriu o serviço militar.
Obrigado a abandonar o país por mo vos polí cos,
viveu no Rio de Janeiro, em São Paulo, Nova Iorque
e Paris, trabalhando para jornais como O Estado
de São Paulo, O Globo ou a revista O Cruzeiro. Em
1956 passou a viver em Amesterdão, na Holanda,
como assessor do adido comercial da Embaixada
do Brasil.

Licenciou-se (com uma tese sobre Raul Brandão)
na Univ. de Amesterdão, onde foi docente de
Literatura Portuguesa entre 1964 e 1988. Dedica-
se desde então exclusivamente à escrita e a
uma vasta colaboração em jornais portugueses,
brasileiros, belgas e holandeses, além de várias re-
vistas literárias. A sua bibliografia inclui romances
(entre eles, Montedor, 1968, O Rebate, 1971, A
Sé ma Onda, 1984, Ernes na, 1998, A Amante
Holandesa, 2003), contos, diário (Tempo Contado
ou Tempo sem Tempo), crónica (Mazagran, 1992)
e guias de viagem. O seu Portugal, een gids voor
vrienden (Portugal, Um Guia para Amigos), de
1988, esgotou dez edições. Com os Holandeses
(Waar die andere God woont, publicado original-
mente em neerlandês, em 1972, e um sucesso
editorial na Holanda) é a primeira obra de J. Rentes
de Carvalho no catálogo da Quetzal. O mais re-
cente tulo de Rentes de Carvalho é Gods Toorn
over Nderland - A Ira de Deus sobre a Holanda.
Em 2012 foi galardoado com o Grande Prémio
de Literatura Biográfica APE/Câmara Municipal
de Castelo Branco 2010-2011com o livro Tempo
Contado.

Titulo: Ernes na
Autor: José Rentes de Carvalho
Editora: Quetzal
Preço: 15,04€
Comprar online ≫≫

1.10.52 Freixo promove-se com “Sopas
& Merendas” (2008-10-27 00:26)

“Sopas & Merendas” é uma inicia va da Câmara
Municipal de Freixo de Espada à Cinta que assim
pretende promover as mais valias gastronómicas,
económicas e culturais que o concelho possui.

O certame gastronómico decorre entre os dias 23
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e 26 de Outubro, sendo esta a 2ª edição.

Os apreciadores da boa gastronomia terão durante
este fim-de-semana uma imperdível oportunidade
para degustar excelentes pratos regionais, onde as
sopas e os pe scos se assumirão como os reis da
mesa.

A festa gastronómica será servida por restau-
rantes locais, estando ainda reservado um espaço
para a venda de produtos regionais como enchidos,
pão, vinhos, azeite, a famosa azeitona negrinha de
Freixo, entre outros.

A par da gastronomia, o visitante que vier a
Freixo poderá ainda desfrutar dos monumentos
manuelinos da vila, das excelentes paisagens
do Parque Natural do Douro Internacional, dos
monumentos do concelho e região e da música
tradicional, que este ano cons tuirá a principal
atracção do programa de animação de rua.

1.10.53 Clínica de hemodiálise abre fi-
nalmente as portas em Mo-
gadouro (2008-10-27 00:27)

É já no próximo dia 22 de Novembro que é inaugu-
rada a Clínica de Hemodiálise de Mogadouro.

Esta clínica foi construída com capitais priva-
dos, mas cons tui uma valência de prestação de
serviços médicos muito importante para os con-
celhos de Mogadouro, Miranda do Douro e Freixo
de Espada à Cinta, uma vez que vai permi r que
todos os doentes do planalto mirandês tenham
a possibilidade de tratamento local, sem terem
de se deslocar até aos hospitais de Mirandela ou
Bragança.

Esta unidade está pronta há algum tempo, mas
alguns processos de índole burocrá co atrasaram
a sua abertura.

A clínica será inaugurada em Novembro e en-
trará em funcionamento pleno em Janeiro de
2009. Ao todo criará perto de trinta postos de
trabalho.

1.10.54 Par cipação Espectacular
(2008-10-27 00:28)

Decorreu no passado sábado a par cipação do
Clube Ténis deMesa deMirandela, no 36.º Torneio
Aberto Cidade de Faro, organizado pela Associação
de Ténis de Mesa do Algarve. Embora fosse aberto
também para os escalões de Iniciados e Infan s o
clube mirandelense centralizou a sua atenção para
a prova de nCadetes masculinos e femininos, onde
se fez representar por nove atletas.

Foram cinco as jovens atletas que o
C.T.M.Mirandela apresentou na capital Algar-
via. Apesar de todas terem do pelo menos
comportamento meritório os principais destaques
vão para os desempenhos da pequenita Rita Fins e
da Maria Mateus.

A Rita, apesar de ser ainda Infan l de úl mo
ano, portou-se como gente grande. A ngiu a meia-
final e apenas foi eliminada pela Laura Garcia,
selecção da Andaluzia que haveria de sagrar-se
a vencedora da prova. Ainda assim, a Rita deu
sempre excelente réplica como se comprova pelo
facto de ter sido afastada em quinto set, pela
margem mínima de 9/11 e ter do nesse úl mo
set uma vantagem intermédia de 5/.

A Rita está a ter desempenhos excelentes em
provas nacionais para idades superiores à sua e se
tudo se passar dentro daquilo que se pode chamar
de normalidade, não temos dúvidas em afirmar
que estará à porta de uma chamada qualquer para
integrar os processos de integração naquilo que
serão os interesses de representa vidade nacional
e, como é do conhecimento de todos, não estará o
Ténis de Mesa nacional feminino em condições de
con nuar a depauperar o seu stock de qualidade,
enquanto se con nua a apostar nos interesses e
conveniências conforme o momento e que, como
está provado, dão o resultado da qualidade que
temos.

Quanto à Maria, fez uma prova dentro de al-
guma normalidade. Foi jogando bem e eliminando
as adversárias que lhe coube defrontar para ceder
na meia-final, também na “negra” e também pelo
resultado mínimo de 9/11, frente à flaviense Erica
Alexandra.
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Uma palavra para as provas da Joana Fins, elim-
inada pela vencedora da prova e para a Andreia
Pereira e Inês Fernandes, afastadas pela Erica.

Colec vamente, as mirandelenses classificaram-se
no segundo lugar em igualdade pontual com o
C.T.M.Chaves mas, ganhou o Chaves porque teve
a Erica em segundo lugar, enquanto o Mirandela
nha no terceiro lugar da Rita, a sua melhor classi-
ficação.

Depois do terceiro e quarto lugares ob dos
pela Rita Fins e pela Maria Mateus as restantes
mirandelenses ob veram também honrosas classi-
ficações. A Joana Fins ficou no quinto lugar, a Inês
Fernandes no sexto e a Andreia Pereira no décimo
lugar.

Se a parte feminina dos cadetes mirandelense
nham estado bem nas suas provas, o que dizer
dos masculinos que apresentaram em Faro apenas
quatro atletas e dois deles disputaram a grande
final da prova.

Se o João Geraldo já é um cliente nestas andanças
da qualidade e que tem vindo a ganhar provas
desde os tempos em que jogava nos escalões in-
feriores de Iniciados e Infan s, o C.T.M.Mirandela
teve no Francisco Fraga a sua unidade de maior
brilho pela grande prova que fez, ao derrotar
nos oitavos de final o espanhol Manuel Merida,
nos quartos de final o spor nguista Tomás Law e
nas meias o credenciado aveirense João Brandão.
Perdeu na final para o seu colega de equipa João
Geraldo, por 1/3, mas provar que está a fazer bom
trabalho, está a ficar jogador e que o C.T.M. e o
Ténis deMesa português vão ter de contar comele.

Quanto ao João Geraldo esteve quase irrepreen-
sível. Fez a fase de apuramento e a primeira
parte do Mapa Final sem qualquer sobressalto. As
dificuldades maiores começaram já quando estava
a jogar os quartos de final. Ganhava por dois sets
a zero frente ao categorizado João Seduvem e, já
no terceiro set nha uma vantagem inicial de 4/1
e tudo parecia indicar que ia fechar a par da sem
qualquer dificuldade.

No entanto, não foi nada assim. Depois de

uma jogada em o que o Geraldo facilmente pode-
ria ter feito o 5/1, enfeitou demasiado a jogada
e acabou por perder o ponto. Aí, perdeu alguma
serenidade e concentração e porque o valor do
adversário também é muito deu-se uma natural
reacção do Estrelista ao ganhar o terceiro set e
igualando a par da, forçando a “negra “ para a
sua decisão. No quinto set assis u-se a uma es-
pectacular exibição dos dois mesatenistas. Com os
dois a quererem chegar à vitória e pondo na mesa
todo o seu potencial e fazendo apelo aos pontos
fortes do seu jogo, foi bonito de ver e todo o pavil-
hão se rendeu à categoria dos atletas em presença.

Venceu o Geraldo mas teve de fazer apelo a
todo o seu potencial para ultrapassar o seu val-
oroso adversário. Nas meias-finais ultrapassou
sem grandes problemas o spor nguista Diogo
Chen e na final, derrotou por 3/1 o seu colega de
equipa Francisco Fraga.

Uma nota de registo para o facto da final ser
disputada por dois atletas do C.T.M.Mirandela o
que, para o clube, é o mesmo que obter duas
vitórias em apenas uma prova disputada.

Uma palavra ainda para a prova do outro gémeo
Fraga, o Pedro. Ficou-se pelos oitavos de final,
frente ao aveirense João Brandão, obtendo o 12.º
lugar da classificação geral.

O Francisco Moreira, terá sido o atleta em menos
evidência pois, não conseguir passar a fase de
grupos, ficando assim arredado do quadro final.

A vitória colec va e o consequente lugar mais
alto do podium para os Cadetes mirandelenses
prova a sua qualidade. O Estrela da Amadora e o
Spor ng C.P. classificaram-se na segunda e terceira
posição, respec vamente.

Em jeito de resumo, podemos classificar de
espectacular, esta par cipação dos atletas do
C.T.M.Mirandela, no 36.º Torneio Aberto Cidade
de Faro.
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1.10.55 Chaves e Bragança lideram
campeonatos (2008-10-27 00:31)

Ao fim da sé ma jornada dos campeonatos da
segunda e terceira divisão de futebol as equipas
transmontanas con nuam os seus percursos sem
grandes novidades.

Na II Divisão Série A, a melhor equipa con nua a
ser o Chaves, a pior o Mirandela.

O Chaves foi ontem a Moreira de Cónegos, ao
estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas,
empatar (1-1) com o Moreirense.

O jogo era de grande dificuldade, mas os flavienses
trouxeram um resultado que se pode considerar
posi vo, já que lhe permi u manter a liderança da
tabela classifica va a um ponto de diferença dos
seus mais directos compe dores, o Moreirense e
o Marí mo B.

O Mirandela empatou em casa frente ao Pon-
tassolense num jogo sem golos.

Na III Divisão o Macedo empatou com o Vieira, no
Estádio Municipal de Vieira do Minho. O Mãe de
Água também não conseguiu ir além de um em-
pate, tendo recebido outra equipa transmontana,
o Mondinense, com quem empatou por 3-3.

Nesta série A, a única prestação verdadeira-
mente posi va foi a do Bragança que se deslocou
ao di cil terreno do Fafe e trouxe de lá uma vitória
(0-1).

Na tabela classifica va o Bragança lidera com
dezoito pontos, enquanto Macedo ocupa o 4º
lugar com 11 e o Mãe de Água o 7º lugar com 8.

Na III Divisão, mas na Série B, este fim-de-semana
jogou-se um dérbie transmontano. O Vila Real
recebeu no Complexo Despor vo Monte da Forca
o Moncorvo e perdeu por 1-2.

Com este resultado O Moncorvo ascendeu ao
3º lugar com 11 pontos e o Vila Real desceu para
o 8º lugar somando agora 10 pontos.

1.10.56 Soares da Costa vai construir
Auto-estrada Transmontana
(2008-10-27 23:29)

Já está decidido. O Governo adjudicou a con-
strução Ada Auto-Estrada Transmontana ao
Consórcio liderado pela empresa Soares da Costa.

A informação foi dada pelo Ministério da Obras
Públicas e agora os outros consórcios a concurso
têm um prazo de 10 dias úteis para se pronun-
ciarem rela vamente à proposta de adjudicação
efectuada.

Além da Soares da Costa a Mota-Engil e a es-
panhola ACS lideram outros dois consórcios
interessados na construção da rodovia que ligará
Vila Real a Bragança e podem apresentar uma
proposta final até ao final desta semana.

Em causa está a construção de 177 quilómet-
ros de auto-estrada e a manutenção de 183
quilómetros de vias já existentes.

As obras da auto-estrada transmontana deverão
começar em 2009, prevendo-se a sua conclusão
para 2011.

1.10.57 Eleições no PS: Mota Andrade
vence em Bragança, Rui Santos
em Vila Real (2008-10-27 23:31)

As Federações Distritais de Bragança e Vila Real
do Par do Socialista foram durante este fim-de-
semana a votos.

Em Bragança venceu Mota Andrade que con-
correu em lista única, sendo este o seu quinto
mandato consecu vo.

No outro distrito transmontano, Rui Santos
foi reeleito Presidente da Federação Distrital de
Vila Real do Par do Socialista com 735 votos.
Conseguindo a ngir 95,21 % do total de votos.

O acto eleitoral que se realizou nos dias 24 e
25 de Outubro, decorreu dentro da normalidade,
e de forma muito sa sfatória, tendo a afluência
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dos militantes Socialistas superado em valor ab-
soluto a eleição em 2006 de Rui Santos como
Presidente da Estrutura Distrital do PS.

Nestas eleições, foram também eleitos os 202
Delegados ao Congresso Distrital do PS que irá
decorrer no próximo dia 08 de Maio em Mondim
de Basto.

Rui Santos afirmou que “ tem consciência que
todos os combates eleitorais de 2009 ocorrerão
num contexto marcado pela crise internacional. O
facto do PS suportar um Governo, abraços com
esta conjuntura, torna mais di cil as disputas
eleitorais que se avizinham.”

O Presidente da Distrital do PS advoga que
esta crise mostra a “falência” de um sistema
capitalista desregulado, e por isso, os valores e
princípios do socialismo democrá co têm hoje
uma grande janela de oportunidade. Alertando
que com determinação e com a força da razão,
o PS de Vila Real tem mo vos suficientes para
acreditar e para lutar por estes princípios.

1.10.58 INEM recusa transportar
cadáveres (2008-10-28 00:47)

O Ins tutoNacional de EmergênciaMédica (INEM),
recusa transportar cadáveres nas suas ambulân-
cias, uma vez que não é essa a sua missão.

No fimda semana passada, aconteceu umepisódio
caricato: uma ambulância do INEM transportava
de Torre de Moncorvo para Bragança, uma ví ma
de trombose, que acabou por falecer a meio da
viagem.

A ambulância do INEM, parou em plena estrada na-
cional 102, na zona de Caravelas, perto de Bornes,
à espera da chegada da GNR para confirmar o
óbito e de uma ambulância dos Bombeiros Volun-
tários de Mirandela para transportar o cadáver.

Responsáveis do INEM, defendem que este é
uma actuação normal, que serve para libertar as
ambulâncias para outras emergências, dado que
nestes casos já não há nada a fazer.

Apesar destas declarações, o Diário de No -
cias adiantou que em todo o país apenas existem
quatro viaturas próprias para remover corpos da
via pública, sendo duas da Policia de Segurança
Publica de Lisboa e outras duas de corporações de
bombeiros, e por isso é natural e uma constante o
transporte de cadáveres em ambulâncias.

1.10.59 Fácil de mais: C.T.M.Mirandela
– 4 / Ponta do Sol – 0
(2008-10-28 00:48)

Yao Tong / Fabiana Figueira: 11/1, 11/2, 11/1
Ana Torres / Carmen Gonçalves: 11/5, 11/9, 11/5
Xie Juan / Mónica Canha: 11/3, 11/3, 11/3
Y.Tong-Xie / C.Gonçalves-Telma Diniz: 11/6, 11/1,
11/6

Na primeira Divisão feminina, a equipa tetra
campeã nacional começou a sua par cipação no
presente Campeonato, em sua casa, frente ao
Ponta do Sol, numencontro que demorou apenas
cerca de uma hora. De facto, já se sabia que a
equipa insular se ia apresentar em Mirandela
algo fragilizada e com uma equipa bem diferente
daquela que nha na época anterior.

Pelo seu lado o C.T.M.Mirandela não se apre-
sentando na máxima força devido à lesão da Jie
Schopp e pela par cipação da Anamaria Erdelji no
Open da Sérbia, fez alinhar as previsíveis Xie Juan
e a chinesa Yao Tong e a jovem mirandelense Ana
Torres que conseguiu dar bem conta do recado.

Duas notas principais se podem rar deste en-
contro realizado em Mirandela. Todas as par das
foramganhas por 3/0 por parte das transmontanas,
o que revela por si só as facilidades encontradas
e que, apenas no segundo set jogado entre a Ana
Torres e a Cármen Gonçalves foi decidido pela
margem mínima
de dois pontos de diferença.

2.ª Divisão Norte

Na segunda Divisão Norte, masculinos, os miúdos
estão imparáveis tendo ba do o C.D. Marco por 1
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- 4.

Júlio Soares / Jorge Tito: 11/8, 5/11, 8/11, 10/12
João Poças / Lu Gao Ran: 3/11, 5/11, 6/11
Ivo Marques / João Lopes: 11/4, 14/12, 10/12,
11/9
J.Soares-I.Marques / J.Tito-Lu Gao Ran: 2/11, 5/11,
3/11
Júlio Soares / Lu Gao Ran: 6/11, 4/11, 11/8, 3/11

De facto, os miúdos do C.T.M.Mirandela estão
imparáveis. Nesta visita à sala do Marco, em Vila
Nova de Gaia, os mirandelenses eram de alguma
forma favoritos mas, nunca fiar. Apresentaram a
espinha dorsal da equipa que assenta no Jorge Tito
e no Lu Gao Ran e jogou desta vez o jovem João
Lopes em subs tuição do pequenito João Geraldo
que par cipou e venceu o Open de Faro, na classe
de Cadetes.

Das par das efectuadas no jogo de sábado
temos para nós que, o momento do encontro terá
sido logo a primeira par da que colocou o Jorge
Tito frente ao Júlio Soares, que é melhor jogador
gaiense. A vitória do Tito por 3/1 sentenciou logo
ali o desfecho do encontro pois, a par r desse
momento, muito dificilmente os mirandelenses
deixariam fugir a vitória.

O Lu Gao Ran esteve dentro do que se esper-
ava. Venceu as duas par das singulares e deu
ajuda preciosa ao comandante Tito na variante de
pares.

O João Lopes esteve um pouco abaixo do que
pode e sabe fazer. Sofreu a única derrota da
equipa mas, tem como atenuante o facto de não
poder fazer o seu treinamento normal, devido
ao facto de estudar em Murça e ter um horário
escolar pouco compa vel.

1.10.60 Reabertura da linha do Tua dev-
erá ocorrer dentro de um a dois
meses (2008-10-28 00:52)

O Inquérito sobre o acidente do passado mês de
Agosto na linha do Tua, levado a cabo pelo Gabi-
nete de Inves gação de Segurança e de Acidentes
Ferroviários, que analisou as possíveis causas do

acidente do descarrilamento da automotora da
linha do Tua, já tem um relatório preliminar que
foi entregue ao Ministro das Obras Públicas e
Transportes.

O relatório foi entregue já na semana passada
e após a sua análise por parte do Gabinete de
Mário Lino, o ministro vem agora anunciar que
a centenária linha ferroviária, entre Foz-Tua e
Mirandela, não será encerrada, tendo garan do
que a infra-estrutura possui potencialidades que
poderão ser maximizadas em projectos turís cos e
em prol dos bem estar das populações residentes.

O presidente da Câmara Municipal de Mirandela,
José Silvano, ficou sa sfeito com estas declarações
do Ministro das Obras Públicas e Transportes, mas
con nua a exigir que sejam garan das condições
de segurança e inves mentos nas composições e
restante material da via.

A reabertura da linha do Tua, segundo os pra-
zos de Mário Lino, deverá ocorrer dentro de um a
dois meses.

A CP está agora inves da da responsabilidade
de apresentar soluções para a viabilidade futura
da linha centenária.

1.10.61 Vacina contra o cancro do
útero já está disponível
(2008-10-28 00:54)

A Vacina contra infecções por Vírus do Papiloma
Humano (HPV) está disponível a par r de ontem
em todos os Centros de Saúde do distrito de Bra-
gança como havia sido es pulado pela Direcção
Geral de Saúde na sequência da sua introdução no
Plano Nacional de Vacinação.

Esta vacina protege as mulheres contra o can-
cro do colo do útero, o segundo po de cancro
mais frequente na mulher em todo o mundo. Esta
patologia está relacionada com a presença do HPV
em cerca de 75 % dos casos.

Os dados disponíveis referentes à realidade
portuguesa indicam como taxa padronizada de
incidência do cancro do colo do útero o valor de
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20,95 casos por 100.000 mulheres, alertando para
emergência de 1000 novos casos todos os anos e
de cerca de trezentas mortes por ano resultantes
da doença.

As infecções por HPV são as infecções de transmis-
são sexual mais comuns em adolescentes e jovens
adultos podendo originar também lesões benig-
nas como as verrugas anogenitais/ condilomas
acuminados e lesões da orofaringe.

Ainda este ano deverão ser vacinadas as ra-
parigas nascidas em 1995, ou seja, que completam
no presente ano civil 13 anos. No próximo ano
a vacinação vai contemplar as jovens nascidas
em 1996 e em 2010 serão vacinadas aquelas que
nasceram em 1997.
O esquema vacinal fica completo com 3 doses,
devendo ser respeitados intervalos mínimos de 1
mês entre a primeira e a segunda dose e de três
meses entre esta e a úl ma dose.

Como es pulado mediante concurso nacional
a marca disponível nos Centros de Saúde é a
Gardasil, da Sanofi Pasteur. A Sanofi Pasteur
garante que a vacina previne o cancro do colo
do útero e outras doenças provocadas pelo HPV,
nomeadamente os quatro pos de vírus mais
cancerígenos: 06, 11, 16 e 18.

Já a Cervarix (a outra vacina comercializada
no mercado nacional), segundo a GlaxoSmithKline,
protege contra os pos 16 e 18.

Não há intercambialidade entre as duas vacinas
actualmente disponíveis, ou seja, os esquemas
vacinais têm de ser completados com a mesma
vacina. Assim, o esquema vacinal com a vacina bi-
valente Cervarix deve ser concluído com a mesma
vacina, de acordo com prescrição médica.

Excepcionalmente, as raparigas das coortes de
1995 e 1996 que tenham iniciado a vacinação com
a vacina bivalente Cervarix antes de 27 de Outubro
de 2008, podem completar o seu esquema vaci-
nal com Cervarix no Sistema Nacional de Saúde,
desde que com prescriçãomédica. Os custos desta
vacinação devem ser suportados pelos Centros de
Saúde mediante entrega da factura da farmácia
onde a vacina foi adquirida e respec va prescrição

médica.

1.10.62 Casa da Floresta de Morais
vai ser centro de informação
(2008-10-31 00:19)

A vinda do O Secretário de Estado do Desenvolvi-
mento Rural e Florestas à primeira Feira do Azeite
e da Caça de Chacim e Olmos trouxe consigo
o anúncio de que a casa da floresta de Morais
passará, durante 30 anos, para o usufruto da
autarquia macedense que aqui quer instalar um
centro de informação e recepção aos visitantes
que queiram conhecer o monte de Morais.

Ascenso Simões formalizou a solicitação da
autarquia em tempo record, tendo dado o aval
posi vo para que a casa fique ao serviço da comu-
nidade local.

A casa da floresta de Morais irá receber obras
de benificiação interior e exterior de forma a
acolher todos os turistas que queiram conhecer
as caracterís cas únicas, a nível da geologia e da
flora que caracterizam o monte de Morais.

1.10.63 Refer diz que vai pôr em prá ca
recomendações do relatório
(2008-10-31 00:20)

Já se conhecem as causas que levaram ao descar-
rilamento da linha do Tua no passado dia 22 de
Agosto.

O documento final, elaborado por uma Comis-
são de Inquérito do Gabinete de Inves gação de
Segurança e de Acidentes rodoviários, aponta para
“defeitos grosseiros” da via onde se deu o acidente
que provocou um morto, quatro feridos graves e
39 feridos ligeiros.

Erros grosseiros, defeitos na linha, anomalias
na automotora, são as causas apontadas para a
origem do descarrilamento.

≪A via no local do acidente apresenta defeitos
grosseiros e facilmente iden ficáveis e suficientes
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para jus ficar a ocorrência do descarrilamento≫,
pode ler-se nas conclusões do relatório final
que desde ontem está disponível na página do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Co-
municações (MOPTC).

Face a estas conclusões, e depois do Ministro
Mário Lino ter anunciado a reabertura da via
férrea para daqui a um ou dois meses, a RE-
FER, Rede Ferroviária Nacional, responsável pela
manutenção da via, diz que vai pôr em prá ca
as recomendações que integram o relatório da
Comissão de Inquérito, devendo, para o efeito,
levar a cabo um conjunto de obras de manutenção
e consolidação da infra-estrutura ferroviária que
garantam níveis de segurança para quem nela se
deslocar.

1.10.64 “Pedimos desculpas pelo incó-
modo” (2008-10-31 00:21)

Ontem um lapso dos serviços administra vos
da unidade de saúde de Macedo de Cavaleiros,
deixou perplexo o Sr. Manuel do Nascimento Pires
por ter recebido uma carta no seu domicilio, cujo
des natário era o seu pai, que já faleceu há quatro
anos no Hospital desta cidade.

"Nem queria acreditar quando, na passada
sexta feira, nha na caixa de correio, uma carta do
hospital com o nome de Francisco dos Santos Pires
para liquidar uma dívida de 8,50 euros, rela vos a
análises e exames radiológicos que omeu pai nha
feito no dia 1 de Outubro de 2004, dois dias antes
da sua morte", explicou indignado este Senhor à
comunicação social local.

A unidade de saúde não prestou qualquer es-
clarecimento sobre o assunto, embora, o filho
do senhor falecido, diga ter sido contactado por
alguém do Gabinete do Utente do CHN a pedir
desculpas pelo incómodo.

1.10.65 Quercus vai apresentar
queixa contra o traçado da
Auto-estrada Transmontana
(2008-10-31 00:22)

Após ter sido anunciada a concessão da Auto-
estrada Transmontana, representantes da Quercus
e do movimento cívico "Cidadãos por Vila Real”
reuniram na passada quarta-feira, para decidir a
forma de luta contra o traçado a sul da cidade de
Vila Real.

Desta reunião consensual, as duas en dades
vão apresentar uma queixa à Comissão Europeia
contra o traçado da Auto-estrada Transmontana
que atravessa Rede Natura 2000junto à cidade
e que seu custo se es ma em 100 milhões de
euros e em simultâneo a Quercus vai também
levantar uma acção judicial contra o Estado por-
tuguês por alegadas "ilegalidades" no processo
da futura auto-estrada 4, no que concerne aos
sete quilómetros que vão passar junto a Parada de
Cunhos, Folhadela e Constan m.

"Face à teimosia do Governo, que ignora as
questões ambientais e económicas, vamos avançar
com uma queixa para a Comissão Europeia, que
é quem financia parte da obra", e que "Seriam
poupados 100 milhões de euros que dariam para
reabilitar todas as escolas primárias e secundárias
de Trás-os-Montes e Alto Douro" explicou, ontem
à Agencia Lusa, o dirigente da associação ambien-
talista.

Ambas as ins tuições, defendem a u lização
do actual traçado do I nerário Principal (IP4) que
passa a Norte da cidade transmontana, uma vez
que tantos os custos como o impacto ambiental
seriam menores.

1.10.66 Inspecções periódicas chegam
às motas e motorizadas
(2008-10-31 00:23)

A Associação Nacional dos Centros de Inspecção
Automóvel (ANCIA) e o Governo têm em cima da
mesa a discussão rela vas à inspecção das motas,
e tudo indica que em 2009 esta medida irá entrar
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em vigor.

Esta medida surge na sequência das esta s cas,
que mostram que 18 % dos acidentes rodoviários
envolvem motas e 15 % das pessoas que perdem
a vida nas estradas portuguesas são também
passageiros destes veículos.

"Todos os veículos que circulam na via pública
têm de ser subme dos a uma inspecção periódica
para saber se estão a circular em segurança", expli-
cou Fernando Teixeira, Presidente da Associação
Nacional dos Centros de Inspecção Automóvel,
referindo que "nas motas será feita uma inspecção
visual, estado dos travões, análise dos gases, entre
outras".

O modelo de inspecção das motas vai ser semel-
hante ao já aplicado nos automóveis, embora
ainda não esteja definido a frequência das in-
specções e o montante que cada proprietário
deste po de veículos irá desembolsar.

Em Portugal, es ma-se que devam exis r aproxi-
madamente 400 mil motas e motorizadas.

1.10.67 IP2 e IC5 foram concessionados
(2008-10-31 00:25)

O Ministério das Obras Públicas anunciou a en-
trega da concessão da Auto-Estrada do Douro
Interior ao consórcio Aenor, liderado pela Mota-
Engil e Banco Espírito Santo e a subconcessão do
Douro Interior inclui a construção e a manutenção
de cinco lanços do IP2, entre Vale Benfeito, fregue-
sia de Macedo de Cavaleiros, e Celorico da Beira
e três lanços do IC5 entre Murça e Miranda do
Douro.

Cerca de 330 mil habitantes de concelhos de
Alijó, Murça, Carrazeda de Ansiães, Macedo de
Cavaleiros, Foz Côa e Celorico da Beira, entre
outros vão beneficiar com esta concessão.

Havia duas propostas para esta concessão: o
consórcio Aenor, dirigido pela Mota-Engil e Banco
Espirito Santo e o consórcio Auto-Estrada XXI,
dirigido pela Soares da Costa. Venceu a primeira,
uma vez que os valores apresentados são mais

baixos, 696 milhões de euros, e 970 milhões de
euros respec vamente.

Artur Cascarejo, presidente do município de Alijó,
recebeu esta no cia de bom grado e declarou
que esta era a obra mais importante dos úl mos
tempos na região.

1.10.68 “Crise Financeira Internacional
e o futuro", traz Sócrates a Vila
Real (2008-10-31 00:27)

No próximo Sábado e Domingo, dia 1 e 2 respec-
vamente, a Juventude Socialista (JS) realiza um
campus dedicado à "Crise Financeira Internacional
e o futuro", em Vila Real, em que o secretário-geral
do PS, José Sócrates vai estar presente.

Em declarações á comunicação social, a JS anun-
ciou ontem que quer centrar a discussão polí ca
em torno da igualdade, sobretudo na redução das
desigualdades sociais como mecanismo de pro-
mover um desenvolvimento económico e social
mais sustentável.

Cerca de centena e meia de jovens socialistas
vão estar presentes neste encontro, cujo primeiro
dia, José Sócrates vai falar sobre "Portugal e a crise
financeira internacional", em que irá analisar as
implicações da crise financeira no nosso país e as
respostas, em termos de polí cas económicas e
sociais, seguidas pelo Governo.

No campus também vai par cipar a economista
Maria Teodora Cardoso, cuja intervenção vai ser
sobre as "Crises financeiras de 1929 e 2008: de-
scubra as diferenças", analisando e comparando
as principais causas e consequências das crises de
1929 e 2008.

Outro dos oradores vai ser o professor do In-
s tuto Superior de Economia e Gestão (ISEG), João
Ferreira do Amaral, que vai falar sobre "O papel
do Estado e da Regulação no futuro da Economia
de Mercado", e secretário de Estado da Segu-
rança Social, Pedro Marques vai abordar o tema
a "Redução das desigualdades sociais no centro
da polí ca económica" que pretende mostrar em
que medida a redução das desigualdades sociais
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contribui para o crescimento económico e para
um desenvolvimento económico mais sustentável.

No domingo, os temas abordados serão o "De-
sempenho da Economia portuguesa" e a Crise do
neo-liberalismo", respec vamente pelo professor
do ISEG, Vítor Escária e por Sérgio Sousa Pinto,
deputado do Parlamento Europeu pelo PS.

A coordenação do campus é da responsabili-
dade de Pedro Silva Pereira e do Secretário-Geral
da JS, Duarte Cordeiro.

1.10.69 Homens em Casa, Mulheres na
Madeira (2008-10-31 00:29)

No próximo fim-de-semana a ac vidade com-
pe va do C.T.M.Mirandela vai concentrar-se
exclusivamente nas suas equipas de honras.

Começando pelos homens, vão disputar no
sábado, pelas 15 horas, no pavilhão do C.T.M, na
Reginorde, o encontro rela vo à quarta jornada,
do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Norte,
frente à formação portuense da Associação Coop-
era va Realidade.

Este encontro, vai colocar frente a frente duas for-
mações com histórias marcadamente diferentes
no que já foi jogado do presente campeonato. A
Realidade que vem do Porto regista derrotas em
todos os encontros realizados e não nos parece
que seja o momento mais “conveniente” para
começar a somar os famosos três pontos da
vitória. Por uma lado, por culpa própria e por
outro porque do outro lado, vai estar uma jovem
equipa que ainda só ganhou e se tem revelado
com muita ambição a par da qualidade técnica
que se lhe reconhece.

Acreditamos com facilidade que a equipa mi-
randelense vai somar a quarta vitória na prova, in-
dependentemente dos números pelo que venha a
ser conseguida. Quanto à representação feminina,
a equipa tetra campeã nacional, vai deslocar-se à
ilha daMadeira para ali realizar uma jornada dupla.

No sábado, às 15 horas, no pavilhão Rafael

Gomes, frente à A.C.M.Madeira e no domingo às
10 horas, no pavilhão de Câmara de Lobos, frente
à formação do G.D.Estreito.

No sábado a equipa mirandelense vai ter um
jogo considerado algo perigoso. Primeiro porque
a formação madeirense vem de uma boa vitória
na primeira jornada e também porque a sua for-
mação é cons tuída por três atletas de bom nível
nomeadamente, convém destacar a qualidade
da sua atleta chinesa Wang Lei, reforçada pela
inclusão de uma jogadora que veio da Grécia e pela
manutenção da internacional Joana Gonçalves.

No domingo, o C.T.M. volta a encontrar para o
seu segundo encontro desta época, o histórico
G.D.Estreito. No primeiro confronto, a contar para
a atribuição da Supertaça José Manuel Amaro, o
desfecho foi favorável à equipa transmontana e
pensamos que,
também por esta vez, a história se vai repe r.

A comi va mirandelense sai da princesa do
Tua, às 10.30 horas de sexta e tem o seu regresso
previsto para domingo, por volta da hora de jantar.

1.10.70 Adão Silva ques ona o Gov-
erno sobre os helicópteros SIV
(2008-10-31 00:30)

O helicóptero SIV que estava previsto para a
região do Nordeste Transmontano levou Adão
Silva, deputado eleito do PSD pelo círculo eleitoral
de Bragança, a ques onar o Ministério da Saúde
sobre o atraso da sua instalação em Macedo de
Cavaleiros.

O helicóptero devia ser instalado em Janeiro
de 2008, mas até hoje o heliporto do Hospital da
cidade transmontana con nua vazio.

Durante o ano 2007, o Ministério da Saúde
ex nguiu um conjunto vasto de serviços de urgên-
cia e de atendimento permanente do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), com par cular destaque
para os concelhos do interior do País.

Muitos destes encerramentos foram fixados
através de protocolos estabelecidos entre o Min-
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istério da Saúde e os Presidentes de Câmara e
con nham diversas contrapar das de serviços de
apoio às populações.

Uma destas contrapar das era a instalação de três
helicópteros SIV e respec vas equipas técnicas e
de profissionais de saúde, com as localizações em
Macedo de Cavaleiros, Aguiar da Beira e Ourique.

Naqueles protocolos, estabelecia-se como cal-
endário para a instalação dos helicópteros o dia
1 de Janeiro de 2008, mas até hoje ainda não se
sabe quando é que os aparelhos vai ser instalados
nas respec vas regiões.

O que está a preocupar o deputado nordes-
no é o facto de o Orçamento de Estado para 2009
não referir uma única palavra sobre a aquisição
dos helicópteros.

Foi com o propósito de esclarecer esta questão
que Adão Silva solicitou ao Ministério da tutela o
estudo mandado elaborar pelo INEM, em Maio
de 2008 e que concluiu pela não adequação do
aluguer dos três helicópteros a estacionar em
Macedo de Cavaleiros, Aguiar da Beira e Ourique.

O deputado quer ainda saber as razões do atraso
do lançamento do concurso de aluguer dos três
helicópteros, a nova data provável de abertura do
concurso, e se o aumento das verbas para o orça-
mento do INEM também se des na à aquisição
dos aparelhos.

1.11 Novembro

1.11.1 Adriano Moreira doa espólio a
Bragança (2008-11-05 00:33)

O professor AdrianoMoreira, apesar de ser natural
de Grijó, uma freguesia do concelho de Macedo
de Cavaleiros, ofereceu o seu espólio pessoal ao
município de Bragança.

A autarquia de Bragança, em 2009, vai criar
uma biblioteca que ficará no an go Colégio dos
Jesuítas, bap zada com o nome Biblioteca Adriano
Moreira, onde vão estar expostos todo o acervo

acumulado ao longo do tempo, deste poli co,
académico e jurista transmontano, que poderá ser
fruído pelos observadores interessados a par r de
Março do próximo ano.

A Biblioteca Adriano Moreira, vai fazer parte
de um conjunto de equipamentos culturais local-
izados no centro histórico da cidade, tais como três
bibliotecas públicas, cinco museus e conservatório
de Música e Teatro municipais.

O edil da Câmara Municipal de Bragança, em
declarações à Agencia Lusa, explicou que esta
doação de Adriano Moreira ao seu município
se deva "talvez pela confiança na a tude que
Bragança tem desenvolvido rela vamente à área
cultural" e que "é um acto que dis ngue Bragança
e todos os transmontanos".

1.11.2 “Consome desporto”
(2008-11-05 00:36)

Na passada sexta-feira, dia 31 de Outubro, foi
assinado entre o Presidente do C.T.M. Mirandela,
Isidro Borges, e o Presidente do Ins tuto da Droga
e da Toxicodependência, João Goulão, o contrato
de financiamento para o Plano de Respostas In-
tegradas para o Território Bairro Fundo Fomento
de Habitação Cidade de Mirandela).

Com a assinatura deste contrato entra em fun-
cionamento o Projecto “Consome Desporto”, a ser
desenvolvido por uma equipa mul disciplinar –
cons tuída pela psicóloga Sara Maria Araújo, pela
professora Cris ana Barreira, pelos enfermeiros
Marisa Lage e Fernando Clemente, pela assistente
social Ana Maria Palas e pelo relações públicas
Cláudio Ramires – que será coordenada por Isidro
Manuel Borges.

A cerimónia de assinatura dos contratos, que
teve lugar na sede da Direcção Regional Norte do
I.D.T. no Porto, contou com a presença de várias
en dades, entre as quais várias associações e
juntas de freguesia da região norte de Portugal,
incluindo o C.T.M. Mirandela, que teve a honra de
ser felicitado pela Dra. Isabel Ponte (Presidente
da Comissão de Selecção) pelo trabalho exemplar
levado a cabo durante o processo de candidatura.
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A sessão de encerramento da cerimónia es-
teve a cargo do Presidente do I.D.T., que realçou
a importância destes projectos desenvolvidos
a nível local, que melhor podem responder às
necessidades reais da comunidade. O C.T.M. irá
contribuir para que Mirandela seja uma cidade em
que todos possam ter qualidade de vida, seguindo
as boas prá cas que o caracterizam, desde o início
da sua história.

1.11.3 Filme de Manuel de Oliveira
sobre Trás-os-Montes
(2008-11-05 00:38)

No primeiro dia deste mês, estreou na Fundação
Serralves, no Porto, um filme de Manoel Oliveira
que esteve guardado durante 44 anos e que está a
fazer uma pequena aldeia transmontana recuperar
memórias an gas.

"Vila Verdinho" assim se chama o documen-
tário com 18 minutos realizado por Manoel de
Oliveira em 1964, na aldeia com o mesmo nome,
para registar as mudanças que o amigo Manoel
Meneres fomentou nesta pequena localidade do
concelho de Mirandela.

"Vila Verdinho", estava na posse da família
Meneres que decidiu retribuir a homenagem ao
amigo desta família há cinco décadas, Manoel
Oliveira, no seu centenário, permi ndo a divul-
gação deste documentário.

O documentário, apenas foi visto pelos habi-
tantes desta pequena aldeia há 44 anos atrás.

Neste pequeno filme, além das crianças a jog-
arem futebol no largo melhorado da aldeia,
mostra também um ciclista a fazer as curvas da
estrada que ainda hoje se mantém e outras cenas
do quo diano de Vila Verdinho.

1.11.4 João Sotero expõe em Macedo
(2008-11-10 00:39)

Está patente no Centro Cultural de Macedo de
Cavaleiros a exposição “Halteres”, até ao dia 30 de

Dezembro, uma exposição do escultor João Sotero.

O escultor, desde 1994 tem trabalhado objec-
tos relacionados com o desporto e as peças
surgiram essencialmente após ter trabalhado o
haltere.

O haltere, objecto de desporto normalmente
rijo e inflexível é nesta exposição, com o mesmo
nome, marcado pela elas cidade.

Esta exposição é composta por várias escul-
turas em mármore das diversas fases do escultor
João Sotero que nasceu no arquipélago dos Açores
em 1961, já efectuou mais de duas dezenas de
exposições individuais, par cipou em sessenta ex-
posições colec vas e em sete exposições bienais.

1.11.5 UTAD forma professores
para ensino experimental
(2008-11-10 00:41)

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
está a desenvolver um intenso programa de For-
mação em Ensino Experimental das Ciências para
Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, cuja
coordenação é da Professora Manuela Jorge.

No ano lec vo 2007/2008, frequentaram este
Programa cerca de 125 Professores, que no final
alcançaram bons resultados, nomeadamente 58
Bom, 52 Muito Bom e 23 Excelente.

Para o ano lec vo em curso, o Programa só
admi u o máximo de 144 professores, vindos de
20 agrupamentos de escolas do distrito de Vila
Real, que devido à dimensão geográfica do distrito,
as Sessões Plenárias estão a ser realizadas em Vila
Real na UTAD, e em Chaves no Pólo também da
UTAD.

Até este momento já foram realizadas quatro
Sessões Plenárias, alternadas entre Vila Real e
Chaves.

O Programa de Formação vai con nuar com
Sessões de Grupo e Sessões de Acompanhamento
em Sala de Aula, asseguradas pela Equipa de
Formadores Luís Guedes e Olga Alves, docentes
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do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, e Adelina
Pires, docente do Agrupamento de Escolas Mon-
senhor Jerónimo do Amaral.

1.11.6 Trás-os-Montes quer aumen-
tar produção de castanha
(2008-11-10 00:45)

Os concelhos de Bragança, Vinhais do distrito de
Bragança e o concelho de Valpaços do distrito de
Vila Real, têm em mãos um projecto para o de-
senvolvimento e aumento da área de castanheiros
em Trás-os-Montes, cujo objec vo é o de duplicar
a produção da castanha dentro de aproximada-
mente 15 anos.

Mas, como actualmente as plantações dos cas-
tanheiros não tem nada a ver com os métodos
tradicionais e são feitas com o método com rega
gota – a – gota, o Plano de Ordenamento do
Parque Natural de Montesinho, não permite que
o uso do solo seja alterado, o que implica que na
maior parte dos locais, não poderão ser efectuadas
as alterações adequadas às culturas existentes.

Nesse sen do, o Plano de Ordenamento do
Parque Natural de Montesinho é neste momento
um obstáculo ao desenvolvimento da castanha na
Terra Fria, principalmente nos dois concelhos do
nordeste transmontano, uma vez que o modelo
de gestão proposto não é se coaduna com a es-
tratégia de crescimento do número de soutos que
já está em andamento, onde as técnicas u lizadas
de cultura são inovadoras e modernas, deixando
para trás os métodos tradicionais.

1.11.7 Trauma e emergência em análise
em Vila Real (2008-11-10 01:10)

No passado fim-de-semana, o Grupo de Trauma
e Emergência, em parceria com a Coopera va de
Ensino Superior Universitário (CESPU), promoveu
em Vila Real, uma conferência sobre a "Acção Hu-
manitária: Organização de Células de resposta em
situação de crise", em que par ciparam, peritos
nacionais e internacionais.

Na conferência, além de outros oradores,

destacou-se a presença de um conselheiro sénior
do Governo dos Estados Unidos da América, em
questões ligadas à segurança e do conselheiro
sénior do presidente norte-americano George W.
Bush.

Durante o fim-de-semana foram apresentadas
e discu dos vários pontos de vista sobre a actu-
ação em cenário de crise no sen do de melhorar
e aprender mais e melhores formas de inter-
venção em situações relacionadas com o tema da
conferência.

1.11.8 Azeite do Romeu é dosmelhores
do mundo (2008-11-10 01:12)

Na quinta do Romeu, propriedade da família
Clemente Meneres, da aldeia com o mesmo nome
do concelho de Mirandela, é tradição de longa
data a produção de azeite num lagar tradicional.

Esse azeite, depois de engarrafado foi bap zado
comonomede o “Romeu” foi considerado ummel-
hores azeites do mundo, em duas conceituadas
publicações da especialidade, nomeadamente
pelo guia anual italiano "Extra Virgem", da Cucina
& Vini Editrice e pela conhecida revista goumert
alemã "Der Feinschmecker.

A selecção é feita por provadores peritos no
assunto que provam à volta de três mil azeites
de vários países produtores, para seguidamente
seleccionar e publicar os trezentos melhores onde
são depois escolhidos os 15 melhores do mundo
por categoria.

O azeite desta pica aldeia do nordeste transmon-
tano, que já foi inclusive prescrito por médicos por
ser um produto saudável, biológico e de baixo teor
de acidez, conquistou vários países domundo, que
além da Europa, já chegou à Nova Zelândia, Brasil,
Canadá, Japão e Hong Kong, entre outros.
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1.11.9 UTAD promove Mestrado
em Medicina Veterinária
(2008-11-14 00:36)

Está a decorrer na Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro, através dos seus Departamentos
de Ciências Veterinárias e Zootecnia o Mestrado
Integrado em Medicina Veterinária.

O mestrado está a ser ministrado consoante
as Direc vas Comunitárias e os critérios da Avali-
ação Europeia aplicáveis ao ensino da Medicina
Veterinária (Direc vas Comunitárias 78/1026/EEC,
78/1027/EEC, 81/1057/EEC, 2005/36/CE e Decisão
78/1028/EEC).

O Mestrado Integrado em Medicina Veterinária,
compreende 11 semestres distribuídos por 2
ciclos.

O 1º Ciclo de Estudos, denominado por Estu-
dos Básicos em Ciências Veterinárias, corresponde
6 semestres lec vos com a atribuição de um total
de 180 créditos (ECTS).

O 2º Ciclo de Estudos denominado por Mestrado
em Medicina Veterinária corresponde a 5
semestres lec vos com um total de 150 crédi-
tos (ECTS), estando incluída uma Dissertação de
Mestrado.

A UTAD, para o 2º Ciclo cons tuiu 25 vagas a con-
curso para candidatos, nacionais ou estrangeiros,
tulares de Licenciatura em Medicina Veterinária,
Licenciatura de 1º Ciclo em Estudos Básicos em
Ciências da Saúde Animal e Licenciatura em
Ciências Veterinárias Básicas, cujo prazo de candi-
datura terminou no dia 5 do corrente mês e tudo
indica que as ac vidades se iniciem no dia 17 de
Novembro.

1.11.10 Qualidade com cer ficação
(2008-11-14 00:40)

Dentro em breve a Qualidade do atendimento
nos centros de saúde portugueses vai passar a ser
cer ficada.

Este é um projecto do Ministério da Saúde,

que tem como objec vo dis nguir o trabalho
desenvolvido nestas unidades de saúde.

O coordenador nacional da Missão para os Cuida-
dos de Saúde Primários, Luís Pisco, apresentou,
ontem quinta-feira em Bragança, no âmbito da Se-
mana da Qualidade promovida pela subregião de
saúde deste distrito, em representação nacional
esta nova marca de qualidade, uma vez que os
centros de saúde desta região estão em condições
de serem os primeiros a receber a cer ficação.

Por isso, a par r da próxima segunda-feira,
dia 17 deste mês, os trezentos e cinquenta e cinco
centros de saúde e mil e oitocentos e quarenta
extensões de todo o país podem candidatar-se à
nova marca "Atendimento de Qualidade Recon-
hecido", criada pelo Ministério da Saúde.

O coordenador deste projecto explicou que
as auditorias para avaliar se as unidades têm
condições para receber a cer ficação começarão a
ser efectuadas a par r de meados de Janeiro, por
uma equipa de auditores do Ministério da Saúde
fará essa avaliação, com auditores especializados,
chamados "clientes – mistério", que de uma forma
anónima se deslocarão aos centros de saúde
dissimulando um episódio de doença para assim
poderem avaliar as condições em que é recebido
o utente.
Os centros de saúde que forem aprovados vão ter
afixado “Atendimento de Qualidade Reconhecido",
que visa es mular a melhoria do atendimento na
prestação de cuidados primários de saúde.

O coordenador nacional da Missão para os Cuida-
dos de Saúde Primários, disse em Bragança que
apesar das necessidades existentes no Nordeste
Transmontano no que concerne a especialidades
médicas, a prestação de cuidados primários, nos
centros de saúde na região, é apontada como
"exemplar" a nível nacional.

No distrito de Bragança, os aproximadamente
160 mil utentes têm médico de família e os cen-
tros de saúde têm sido contemplados de valências
que só exis am nos hospitais, nomeadamente
fisioterapia e terapeutas de diversas áreas.

Segundo Berta Nunes, coordenadora da sub-
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região, nos úl mos seis meses têm sido desen-
volvidos variados manuais de boas prá cas com o
intuito de melhorar a qualidade no atendimento,
assim como ques onários aos utentes para avaliar
essa evolução, e os úl mos dados, recebidos em
Outubro, revelaram que dois terços dos utentes
conseguem ter acesso a uma consulta para o seu
médico de família em menos de um mês, sendo
que a sub-região já desenvolveu um programa
com vista a melhorar a acessibilidade às consultas
de modo a que sejam menos morosas e de fácil
acesso, assim como a informação dos variados
serviços existentes nos respec vos centros de
saúde, nomeadamente a possibilidade de recurso
ao den sta, desconhecida por muitos dos utentes.

1.11.11 Região Norte detém 50
por cento das candidaturas
apresentadas ao PRODER
(2008-11-14 00:42)

Na passada sexta-feira, dia 7 de Novembro Carlos
Guerra, ainda como director Regional de Agri-
cultura e Pescas do Norte, informou no Fórum
Internacional da Castanha, em Bragança, que a
região Norte detém 50 por cento das candidaturas
apresentadas ao PRODER em todo o país.

Em declarações à imprensa, o director Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, explicou que apesar
de no Norte do País se verificarem muitas difer-
enças entre o litoral e o interior, as candidaturas
mostram o dinamismo da região: “Tivemos 50
por cento das candidaturas a nível nacional, o que
demonstra uma vitalidade que não é reconhecida
quando estamos a discu r os problemas do sector”
e que na região existe “gente pronta para avançar,
para se instalar na agricultura e como tal é preciso
que haja também bons programas de apoio neste
sector”, referindo-se Carlos Guerra ao programa
PRODER.

O PRODER, que segundo Carlos Guerra se tornou
muito “aliciante” para os jovens, já vai no ter-
ceiro período de candidaturas, devido à boa
recep vidade e aos projectos inovadores e em-
preendedores que são apresentados na região
transmontana.

As escolas superiores da região, tanto a UTAD
como o Ins tuto Politécnico, que estão a formar
quadros na agricultura, são para Carlos Guerra
os grandes responsáveis pela inovação e transfor-
mação nesta área e na região.

1.11.12 Primeira central de biometano
portuguesa vai nascer em Trás-
os-Montes (2008-11-17 01:28)

A primeira central de biometano de Portugal vai
ser construída pela Dourogás e pela Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), durante
os próximos três anos.

Segundo o coordenador da Licenciatura em
Engenharia de Energias da UTAD, Nuno Afonso
Moreira, em declarações à Agência Lusa, a can-
didatura ao Quadro de Referência Estratégica
Nacional (QREN), no valor de 750 mil euros, cuja
prioridade é " a criação das condições para a
construção de centrais de produção de biometano
em Portugal" foi aprovada.

O biometano pode subs tuir o gás natural tradi-
cional em todas as suas aplicações, e é conseguido
através da limpeza e purificação do biogás, nas
estações de tratamento de águas residuais, aterros
sanitários ou resíduos pecuários.

O coordenador da UTAD está convicto de que
irão ser construídas dez centrais de biometano por
todo o país, e cada uma delas com capacidade de
produção de 60 Gigawa s (GW) por hora. E, se as
previsões se consolidarem, "representará um total
de 600 GW/hora que corresponde a um por cento
do gás natural que é consumido no país", explicou
o responsável do projecto.

O projecto conta com uma dúzia de inves gadores
principais da UTAD de áreas como as engenharias
das Energias, Agrícola, Florestal, Zootécnica ou
Biologia, apoiados por técnicos e alunos, assim
como neste momento, já estão 15 alunos de
mestrado a trabalhar nesta área.

Apesar da Estação de Tratamento de Águas e
Resíduos (ETAR) de Vila Real já estar a produzir
cinquenta por cento da energia eléctrica que
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consome através do aproveitamento de biogás
resultante da própria estação, segundo o coorde-
nador, a solução daquela ETAR é tradicional, e se
for alterada para uma melhor, com o processo de
biometano, poderá chegar aos noventa por cento.

Na Alemanha existem actualmente cerca de
duas centenas de centrais de biometano .

1.11.13 Diabetes: a “epedemia”
dos tempos modernos
(2008-11-17 01:29)

O Dia Mundial da Diabetes comemorou-se na
passada sexta-feira dia 14 de Novembro e a Sub-
Região de Saúde de Bragança, através do grupo
coordenador distrital, levou a efeito um rastreio
do risco de desenvolver a doença, entre os profis-
sionais de saúde que trabalham nos Centros de
Saúde da região, bem como no Centro Hospitalar
do Nordeste na Unidade deMacedo de Cavaleiros.

Par ciparam neste estudo um total de 603
profissionais, através do preenchimento da ficha
de avaliação de risco, de acordo com a Circular
Norma va da Direcção Geral de Saúde e referente
ao Programa Nacional de Prevenção e Controlo da
Diabetes.

Dos resultados ob dos pode-se concluir que o
risco de vir a ter diabetes po 2 nos próximos
10 anos entre os profissionais de saúde desta
Sub-região que se submeteram ao rastreio é o
seguinte: Baixo risco: 52 % dos inquiridos; Risco
moderado ou elevado: 40 % dos inquiridos; Risco
alto ou muito alto: 8 % dos inquiridos.

Se, se ver em conta que cerca de 60 % destes
profissionais têm uma idade inferior a 45 anos, tais
resultados provam que se mantém a tendência
crescente do aparecimento de novos casos nos
próximos anos, mo vo porque os cuidados de
saúde primários devem trabalhar no sen do de
minimizar e até inverter esta tendência.

Nesse sen do, as equipas mul disciplinares
criadas por esta Sub-Região, que incluem psicól-
ogos, nutricionistas e fisioterapeutas, para além
dos médicos e enfermeiros, implementaram na

área da diabetes um programa de educação ter-
apêu ca que já decorre em todos os Centros de
Saúde desde o princípio deste ano. Os diabé cos
têm sido convidados a par cipar e a adesão tem
sido sa sfatória, estando já a ser feita a avaliação
do impacto desse programa, em termos de ganhos
de saúde.

Ao par cipar neste programa, os diabé cos e
os profissionais de saúde, (e entre estes aqueles
que apresentam risco moderado ou alto de vir
a ter a doença), ficam mais sensibilizados para
as medidas preven vas que, sendo tão simples,
estão ao alcance de qualquer um de nós.

1.11.14 Município de Mirandela apre-
senta proposta sobre a Linha do
Tua (2008-11-17 01:31)

Foi apresentada no sábado passado emMirandela,
uma proposta sobre a linha e a barragem do Tua.

A proposta foi promovida pela Câmara e pela
Assembleia Municipais, e não contou com a pre-
sença de nenhuma en dade responsável pela
linha do Tua.

Nesta sessão, o edil de Mirandela comunicou
que vai sugerir ao Governo que crie um fundo
de cinquenta milhões de euros, permi ndo aos
agentes locais privados e públicos que possam
avançar com os primeiros projectos para o de-
senvolvimento desta linha, de modo a que a
construção da barragem do Tua não se efectue.

José Silvano, está convicto de que o vale do
Tua é por si só o principal atrac vo turís co das
viagens de comboio e a conservação e reac vação
da linha até Bragança, com ligação a Espanha terá
muito mais impacto no desenvolvimento da região
do que a construção da barragem.

Na sessão de sábado, ficou já estabelecido a
organização de um outro debate sobre este
assunto, desta vez efectuado na gare de Santa
Apolónia em Lisboa, em finais de Janeiro do próx-
imo ano.

O debate em Lisboa deverá ter mais impacto
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uma vez que "lá conseguiremos sensibilizar mais
facilmente, já que não conseguimos que venham
cá (os responsáveis nacionais)", declarou José
Sivano à comunicação social.

1.11.15 Bragança quer promover
Prémio de Medicina
(2008-11-27 00:40)

Em parceria com as embaixadas de Israel e da
Holanda, a Câmara Municipal de Bragança quer
promover um Prémio Internacional de Medicina.

A par do Prémio Internacional de Medicina,
também está previsto a realização de um con-
gresso internacional na cidade. Esta intenção foi
revelada durante a visita do embaixador de Israel
a Bragança na passada terça-feira.

A angariação de apoios e de patrocínios, para
que o Prémio de Inves gação na área da Medicina
seja atrac vo vai ser uma das metas do edil de
Bragança.

O Prémio Internacional de Medicina deverá ser
bap zado de Oróbio de Castro, em homenagem
ao an go médico Judeu, nascido em Bragança no
século XVII.

Segundo o responsável da autarquia de Bragança,
também está previsto a criação de um museu
sobre a presença de judeus nesta região, assim
como, a colaboração com Israel pode também pas-
sar pelo campo empresarial e pelo ensino superior.

A geminação de Bragança com uma cidade is-
raelita está também a ser equacionada.

1.11.16 Vilariça reforça sistema de rega-
dio (2008-11-27 00:43)

O ministro da agricultura, na passada terça-feira
dia 25 de Novembro veio inaugurar a Barragem do
Ribeiro Grande e Arco, no concelho de Vila Flor, a
úl ma das quatro albufeiras que compõemo Plano
de Regadio do vale da Vilariça, cujo inves mento
ficou em 19 milhões de euros.
No seu discurso, Jaime Silva, explicou que este

equipamento é apenas o início de um conjunto
de inves mentos na agricultura, que vão ser
efectuados em Trás-os-Montes e sublinhou que a
região está à frente no que diz respeito a fundos
comunitários.

Com a conclusão da Barragem do Ribeiro Grande
e Arco o aproveitamento hidroagrícola do Vale
da Vilariça a par com a barragem de Santa Justa
vai servir uma super cie total de 1456 hectares
de rega, favorecendo cerca de 800 agricultores,
prevendo-se um aumento de 25 por cento da
super cie regada e de 30 por cento na eficiência
de rega, que por sua vez irá aumentar em cerca de
35 por cento o valor das produções.

Nesta visita, Jaime Silva revelou também que
na próxima semana vai ser tornado público o
nome do próximo director Regional de Agricultura
e Pescas do Norte.

1.11.17 Programa apoio 65
(2008-11-27 00:46)

Programa Apoio 65 é mais um dos programas do
Ministério da Administração Interna, integrados
no policiamento de proximidade, onde estão tam-
bém incluídos a escola segura e o comércio seguro.

Neste programa, já estão 2 agentes da PSP de
Mirandela a efectuar um trabalho de sensibiliza-
ção no âmbito do policiamento de proximidade
dedicado aos mais idosos e o Bairro do Pinheiro
foi a zona escolhida para o início deste trabalho.

O Programa Apoio 65, tal como o Chefe da
PSP de Mirandela explicou à comunicação social,
"pretende criar as condições de segurança a que
têm direito as pessoas idosas, em casa, na rua, ou
no jardim", e essas condições, são asseguradas
por equipas de agentes policiais que estão espe-
cialmente preparados para lhe dar o apoio e os
conselhos úteis para melhorar e garan r a sua
segurança.

A PSP vai também contar com a colaboração
de ins tuições que prestam ajuda domiciliária,
nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de
Mirandela, através da troca de informações úteis
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no sen do da prevenção de problemas, assim
como pela formação aos profissionais dessas
ins tuições.

1.11.18 Estradas novas para entrar
e…sair (2008-11-27 00:49)

O primeiro-ministro José Sócrates e o ministro
das Obras Públicas, Transportes e Comunicações,
Mário Lino, assinaram na passada terça-feira
dia 25 de Novembro em Vila Flor o contrato de
concessão para o Douro Interior.

A Concessão do Douro Interior vai ligar o dis-
trito da Guarda ao sul do distrito de Bragança, e o
IC5, entre o IP4 e Miranda do Douro e a obra vai
ficar em 826 milhões de euros sob a responsabili-
dade da Mota Engil.

Em 2011, a região transmontana vai finalmente
possuir as rodovias há tanto tempo reivindicadas
quer pelos sucessivos autarcas, quer pela popu-
lação.

Em declarações à comunicação social o primeiro-
ministro em Vila Flor, disse que a oficialização
deste lançamento era “um acto de jus ça e soli-
dariedade. Os distritos de Bragança e Vila Real e
parte norte do distrito da Guarda estavam a ficar
para trás, tudo porque não nham acesso a uma
rede rodoviária que lhe permi sse ter uma boa
economia, o que criava um país de segunda ”.

Segundo fontes governamentais, a construção
do IP-2 e do IC-5 vão criar cerca de 13 mil postos
de trabalho e corresponde a um terço das novas
estradas lançada em Portugal.

Nesta visita, ficou também a promessa de que
o primeiro-ministro José Sócrates, viria ao distrito
de Bragança no próximo dia 10 de Dezembro para
adjudicar a auto-estrada trasmontana, que ligará
Vila Real a Bragança e que em conjunto com o
túnel do Marão, IP-2 e IC-5 o inves mento rondará
os 1300 milhões de euros.
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2. 2009

2.1 Janeiro

2.1.1 Projecto de combate ao al-
coolismo entre os jovens resulta
na edição de livro de receitas de
bebidas (2009-01-01 23:11)

Receitas de bebidas sem álcool vão servir de
mote para a edição de um livro, já em fase de
elaboração por alunos do Agrupamento de Escolas
de Mogadouro sob a supervisão da Equipa local
de Saúde Escolar.

A ideia surgiu de uma festa realizada no pas-
sado ano lec vo na vila subordinada ao tema
“Alterna vas para uma tarde". A inicia va foi
uma das ac vidades desenvolvidas no âmbito do
programa “Ser Super social” onde vários alunos
de 11º ano aceitaram confeccionar vários cocktails
sem álcool a par r de receitas disponibilizadas
pela Equipa de Saúde Escolar.

A ideia foi apresentada aos proprietários dos
estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas
no âmbito de uma acção de sensibilização para
a problemá ca do alcoolismo juvenil, com um
desafio acrescido: o de cada um dos empresários
do sector contribuir com uma receita para o en-
riquecimento do livro em causa.

A acção serviu para “chamar à mesa do debate
várias áreas e assim encontrar pontos simbiose”
no combate ao flagelo do alcoolismo juvenil no
concelho, como sublinhou na sessão de abertura
Vítor Ba sta, membro da Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mogadouro, en -
dade parceira da Equipa de Saúde Escolar do CS
de Mogadouro no programa “Ser Super Social”.

2.1.2 Bébé encontrada em saco de lixo
emMirandela (2009-01-01 23:14)

Não se sabe a iden dade de uma mãe que deu à
luz num quarto de banho de um hipermercado em

Mirandela e depois abandonou o recém-nascido
num saco de lixo.
O bebé, de sexo feminino, foi encontrado por uma
funcionário do hipermercado quando procedia
a uma das operações de limpeza do quarto de
banho do estabelecimento comercial.

Após ter detectado a triste e macabra descoberta
a funcionária Polícia de Segurança Pública de
Mirandela.

O óbito da criança foi confirmado no local pelo
delegado de saúde, desconhecendo-se ainda quais
as causas que mo varam o falecimento da bebé,
facto que apenas poderá ser apurado depois de re-
alizada a autópsia pelo Ins tuto deMedicina Legal.

Desconhece-se as causas que levou a progeni-
tora a realização de tal acto. Nio quarto de banho
apenas ficaram algumas marcas de sangue que
serão objecto de análises e de inves gação.

O caso está entregue à Polícia judiciária.

2.1.3 Ténis de Mesa: Comi va chinesa
visitou Mirandela (2009-01-01 23:16)

Esteve de visita a alguns países da Europa uma
comi va chinesa da região de Anhui com o prin-
cipal objec vo de conhecer novas realidades,
promover a sua região e
estabelecer protocolos de cooperação mútua.

Sabendo que aquela região chinesa, com 60
milhões de habitantes tem grandes potenciali-
dades na área industrial, comercial e despor va
e tem em Mirandela dois dos seus filhos, mais
concretamente o treinador Kong Guoping e a
jogadora Xie Juan, fácil foi incluir a cidade do Tua
no roteiro da sua visita por alguns países europeus.

A comi va foi presidida por Fang Chao, Min-
istro Regional para o Desporto de Anhui que,
resumidamente podemos dizer ter a seu cargo o
des no de 29 modalidades despor vas.
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A comi va chegou a Lisboa na terça, dia 23,
onde pernoitou tendo no dia seguinte iniciado a
viagem até à cidade de Chaves para aí passarem a
noite de consoada em franco convívio chinês.

No dia seguinte, foram de visita até à cidade
espanhola de Ourense tendo viajado para Miran-
dela já ao final do dia, onde foram recebidos por
Isidro Borges, presidente do C.T.M.Mirandela.

Já no dia 26, a comi va visitou logo pela
manhã as instalações sociais e despor vas do
C.T.M.Mirandela, para ser recebida já ao final da
manhã por José Silvano, em cerimónia protocolar
na Câmara Municipal de Mirandela, seguido de
almoço no restaurante Flor de Sal oferecido pelo
autarca mirandelense.

Logo após o almoço a comi va foi de viagem
até à cidade do Porto, onde pernoitou para no dia
seguinte iniciar a viagem que os levou para a Suíça
e Itália antes do seu regresso à China.

2.1.4 Trabalho voluntário vai con-
star da avaliação curricular dos
jovens que procuram emprego
(2009-01-01 23:17)

A União europeia está a estudar um novo mod-
elo de Currículo Vitae onde vai constar, além
de experiência profissional e competências ao
nível de Ensino, uma área dedicada ao Trabalho
Voluntário, que passará a constar da avaliação
que se faz sobre as competências pessoais dos
jovens trabalhadores. Com vista a entrar em vigor
no início de 2009, o novo modelo irá permi r ao
empregador avaliar as caracterís cas pessoais do
candidato, nomeadamente através da capacidade
de entrega a uma causa, domínio de línguas (se
o fizer no estrangeiro), dinâmica emobilidade, etc..

O Ins tuto Português da Juventude tem desen-
volvido diversos programas que visam promover
a ocupação saudável e solidária dos tempos livres,
orientado os jovens para o desempenho de ac vi-
dades que proporcionem a conquista de hábitos
de voluntariado, permi ndo-lhes experimentar
algumas ac vidades profissionais que propor-

cionem e potenciem a intervenção social, solidária
e cívica dos jovens, contribuindo assim para uma
educação não-formal (também conhecida como
educação “out of school”).

A tulo de exemplo, os Programas na área do
Voluntariado têm conseguido resultados surpreen-
dentes, nomeadamente no Voluntariado para as
Florestas, desde início do Programa (em 2005),
foram detectadas 5.494 deflagrações de incêndios,
tendo de imediato sido comunicadas à Protecção
Civil e ao Gabinete Técnico Florestal do Município
correspondente, permi ndo assim uma resposta
mais rápida no combate aos incêndios. Foram
também limpos, de potenciais focos incendiários,
cerca de 18.544 hectares de floresta, correspon-
dendo assim a um total de 17.623 sacos de lixos de
50 Litros, de resíduos potencialmente inflamáveis.

Desde o início do Programa, par ciparam cerca
de 26.141 jovens em cerca de 800 projectos de
Protecção da Floresta.

No Programa OTL – Ocupação de Tempos Livres,
onde os jovens são orientados para o desempenho
de tarefas ocupacionais que proporcionem a con-
quista de hábitos de voluntariado, o IPJ fomentou
cerca de 9.000 projectos que envolveram 17.659
jovens, nas áreas de Ambiente e Protecção Civil,
Apoio a Idosos e Crianças, Cultura e Património,
Combate à Exclusão Social, Saúde e outras áreas
de reconhecido interesse social.

Em parceria com o Ins tuto da Segurança So-
cial, o IPJ criou o Jovens com a Segurança Social,
que envolveu cerca de 400 jovens, que se disponi-
bilizam a fornecer informação personalizada nos
Centros Distritais de Segurança Social, nomeada-
mente apoiando um público mais idoso.

Em parceria com Federações Despor vas e
Câmaras Municipais, o IPJ colocou cerca de 1000
jovens a dar apoio a eventos despor vos de grande
impacto nacional, nomeadamente conferindo-lhes
competências nas áreas de contacto com o Público
e realização de cerimónias públicas, bem como no
apoio à imprensa.

O IPJ.I.P. tem realizado também Campos de Tra-
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balho Internacional, dedicados a receber jovens
estrangeiros que desejem ser voluntários em
Portugal, nomeadamente através do trabalho com
crianças de minorias étnicas, Campos Culturais ou
Reconstrução de Aldeias Históricas, tendo enviado
também para campos no estrangeiro, 55 jovens
que se dividiram entre projectos como Campos de
Trabalho na Ucrânia para Crianças com HIV/Sida,
Campos de Refugiados e Campos de Trabalho
Ambiental.

2.1.5 Encontro de Cantares de
Reis anima Alfândega da Fé
(2009-01-01 23:18)

Pelo 5º ano consecu vo os grupos de cantares do
concelho invadem o Centro Cultural Mestre José
Rodrigues, em Alfândega da Fé, para cantarem os
Reis.

A inicia va, promovida pela Câmara Municipal
de Alfândega da Fé, visa manter viva esta tradição
preservando a cultura e iden dade locais. Este en-
contro é também entendido como uma forma de
fomentar a par cipação ac va dos alfandeguenses
na defesa e dinamização
da cultura popular.

Ao longo da tarde do dia 4 de Janeiro vão pas-
sar pelo Centro Cultural Mestre José Rodrigues, os
cinco Grupos de cantares concelhios. Formações
que brindam os presentes com canções de outros
tempos e onde a cumplicidade entre gerações está
bem presente.

Com idades compreendidas entre os 5 e os
70 anos estes grupos têm sabido manter viva a
chama da música popular.

Recorde-se que os grupos de cantares do con-
celho nasceram de um projecto que nha como
principal objec vo a preservação da música tradi-
cional de cariz popular.

A Câmara Municipal dinamizou e promoveu a
formação de grupos de cantares em diversas
freguesias. Tal esforço resultou no surgimento
de grupos de cantares em Sambade, Vilar Chão,
Parada e Gebelim.

Grupos que em conjunto com o da Santa Casa
da Misericórdia e de um grupo de Jovens, que
anualmente se associa ao Encontro de Cantares
dos Reis, vão desfilar pelo Palco do auditório Dr.
Manuel Faria a par r das 16.00h do próximo dia 4
de Janeiro.

2.1.6 Futebol: jornada com saldomuito
nega vo para as equipas trans-
montanas (2009-01-05 00:23)

Não foi muito feliz para as equipas transmontanas
a jornada 15 dos campeonatos da IIª e IIIª divisão
de futebol.

Das sete equipas que militam nestes diferentes es-
calões apenas uma venceu e uma outra empatou;
as restantes cinco arrecadaram derrotas, sendo a
do Mãe de Água pesadíssima, ao ser humilhado,
frente ao Amares, com uma goleada de oito golos
sem resposta.

No Campeonato da IIª Divisão, Série A, o Grupo
Despor vo de Chaves foi à Madeira perder por 2-0
no campo Municipal de Ponta do Sol.
No mesmo escalão o Mirandela recebeu o Caniçal,
também da Madeira, e averbou mais uma derrota,
a 10ª, de um campeonato que tem sido penoso
para a equipa da cidade do Tua.

No Campeonato da IIª Divisão, Série A, o Chaves
con nua a ocupar o primeiro lugar com 29 pontos
e o Sport Clube de Mirandela con nua em úl mo
com 7 pontos granjeados em 15 jogos que veram
um saldo total de 10 derrotas, 4 empates e apenas
uma solitária vitória.

Na IIIª Divisão, Série A, jogou-se este Domingo
um derbie regional, tendo o Bragança recebido e
vencido o Macedo de Cavaleiros por uma bola a
zero.

Nesta série, a 15ª jornada ficou marcada pela
derrota do Mãe de Água que foi ao Minho, a
Amares, recolher uma derrota de 8-0.

Neste escalão o Bragança ocupa o 2º lugar com
31 pontos, o Macedo vai em 7º com 23 pontos e
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o Mãe de Água é agora lanterna vermelha com
apenas 9 pontos.

Na série B da mesma Divisão o Vila Real foi
perder a Coimbrões por 1-0 e o Moncorvo empa-
tou em Oliveira do Douro por 1-1.

A equipa de Torre de Moncorvo ocupa o 5º lu-
gar da tabela classifica va com 21 pontos, e mais
abaixo, na 9ª posição, surge o Vila Real com 18
pontos.

2.1.7 C.T. M. canta os reis ao presidente
(2009-01-05 23:51)

Numa inicia va que vai envolver todos os atletas
e suas famílias, dirigentes, corpo técnico e alguns
associados, o Clube de Ténis deMesa deMirandela
vai assinalar o dia quemarca o encerramento desta
quadra fes va que atravessamos e vai de “armas e
bagagens” até ao Museu Municipal para ali cantar
os Reis ao Presidente da Câmara Municipal de
Mirandela, José Silvano.

Tendo em vista a melhor preparação, teve já
lugar na noite de sexta-feira passada um ensaio
geral, no pavilhão do C.T.M., na Reginorde, para a
melhor afinação das vozes e a perfeita adequação
dos instrumentos. Assim, quando forem 18.15
horas da próxima terça, dia 6, o C.T.M.Mirandela
vai mostrar no Centro Cultural de Mirandela que
não joga bem apenas com as raquetes.

Afinal, em Mirandela, a tradição afinal ainda é
o que era.

2.1.8 Bombeiros de Bragança têm nova
ambulância (2009-01-05 23:53)

O Ins tuto Nacional de Emergência Médica
atribuiu uma ambulância à Associação Human-
itária dos Bombeiros Voluntários de Bragança.

Com esta atribuição o INEM pretende renovar
a frota desta corporação uma vez que as duas
ambulâncias ao serviço do INEM existentes, não
são suficientes.

O presidente desta Associação Humanitária
considera que a nova ambulância é bem-vinda e
que vem subs tuir uma outra de noves anos já
commuitos quilómetros efectuados pelo nordeste
transmontano.

Esta nova ambulância tem a par cularidade
de ser de cor amarela com as inscrições a azul.

2.1.9 Nova Associação dinamiza
Atle smo em cadeira de Rodas
(2009-01-05 23:55)

Associação Nacional de Atle smo em Cadeiras
de Rodas (ANACR), assim se chama a recente
associação que foi criada com o intuito de difundir
esta modalidade, no sen do de granjear apoios e
patrocínios para esta prá ca despor va.

Segundo os responsáveis desta associação, o
primeiro passo será no sen do de sensibilizar
os organizadores de provas de Atle smo para a
inserção desta modalidade nas suas provas, no
sen do de se verificar um aumento de pra cantes.

Actualmente, em Portugal, existem apenas cinco
atletas em cadeira de rodas a pra car atle smo de
alta compe ção, uma vez que uma das maiores
dificuldades para os pra cantes da modalidade é a
compra da cadeira, cujo valor pode a ngir os cinco
mil euros.

Uma das prioridades da ANACR é a de con-
seguir apoios para comprar cadeiras de rodas para
os atletas que pretendem entrar neste po de
compe ção.

2.1.10 Descoberto gene responsável
pela ramificação do cancro da
mama (2009-01-07 00:51)

Um estudo financiado pelo Departamento da
Defesa, pelos Ins tutos Nacionais de Saúde e
pela Sociedade Americana do Cancro, publicado
ontem, dia 6 de Janeiro revela que uma equipa de
inves gadores norte-americanos deu um passo
muito importante ao iden ficar o gene que desem-
penha um papel chave na ramificação do cancro
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da mama e que torna os tumores mais resistentes
à quimioterapia.

O gene em questão, chama-se Metaderina ou
MTDH e está ac vo em 30 a 40 por cento dos
pacientes.

Este gene, que está localizado numa pequena
região do cromossoma humano, parece ser deci-
sivo para a formação de metástases, uma vez que
ajuda as células cancerosas a fixarem-se nos vasos
sanguíneos de outros órgãos do corpo.

Esta descoberta, de iden ficação do mecanismo
gené co envolvido na formação de metástases do
cancro da mama, é uma porta aberta no que con-
cerne ao desenvolvimento de novos tratamentos
capazes de anular a ac vidade do gene e assim
reduzir a mortalidade.

"Neutralizar esse gene nos pacientes com can-
cro da mama permi rá a ngir simultaneamente
dois objec vos importantes: reduzir o risco de
recorrência do tumor e ao mesmo tempo a sua
disseminação noutros órgãos", afirma num comu-
nicado Yibin Kang, professor de Biologia Molecular
na Universidade de Princeton (Nova Jersey) e
principal autor do estudo.

Estes inves gadores descobriram também que o
gene MTDH poderá também explicar a progressão
e propagação de outros pos de cancro, como o
da próstata.

Segundo dados da Liga Portuguesa contra o
Cancro, no nosso país, com uma população fem-
inina de 5 milhões, actualmente aparecem cerca
de 4.500 novos casos de cancro da mama por ano,
isto é, 11 novos casos por dia, e ainda perecem
quatro mulheres por dia com esta doença.

Embora o cancro da mama não seja dos mais
mortais, tem uma alta ocorrência e uma alta
mortalidade, mormente na mulher, uma vez que
apenas um em cada 100 cancros da mama se
desenvolve no homem.

2.1.11 Distrito de Bragança tem ape-
nas dois peritos de cer fi-
cação energé ca dos edi cios
(2009-01-07 00:52)

Desde o primeiro dia deste todos os edi cios
que sejam vendidos ou arrendados têm que ter
obrigatoriamente um cer ficado energé co, sem
o qual a transacção não ficará concluída, de acordo
com o estabelecido pelo Sistema de Cer ficação
Energé ca e da Qualidade do Ar Interior nos
Edi cios (SCE).

Nesse sen do, a associação ambientalista Quer-
cus, em comunicado divulgado na início desta
semana e a propósito da entrada em vigor do
decreto-lei que es pula a cer ficação de todos os
edi cios quanto ao seu desempenho energé co
e qualidade do ar interior, esta associação afirma
que a bolsa de peritos qualificados conta actual-
mente ’com cerca de 500 profissionais’ e que esse
número contrasta ’com as previsões de 800 peritos
qualificados até ao final de 2008’, feitas pela en -
dade gestora do Sistema de Cer ficação Energé ca
e nesse sen do reivindica um aumento de 500
para 800 do número de peritos habilitados para
a emissão de cer ficados energé cos dos edi cios.

A Quercus revelou ainda que existem vários
distritos que têm apenas entre dois a quatro per-
itos, nomeadamente a Guarda com dois peritos,
Beja, Bragança, Évora e Portalegre apenas com
três cada e Vila Real quatro.

Na Região Autónoma dos Açores, com nove
ilhas, há apenas sete peritos em duas ilhas (S.
Miguel e Terceira).

Mesmo que os imóveis não tenham boas
condições energé cas, os proprietários dos
edi cios, não são obrigados a aplicar medidas que
melhorem a sua eficiência energé ca, embora
uma casa com uma classificação de A+ vai ter um
valor superior ao de uma casa com classificação
energé ca G, que é a classe com pior desempenho
energé co.

Os cer ficados energé cos têm de ser emi -
dos por peritos qualificados, supervisionados
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pela Agência para a Energia (ADENE), e têm uma
validade de 10 anos.

Com esta medida, o Governo espera um au-
mento em mais de 30 % da eficiência energé ca
dos edi cios, dado que este sector é responsável
pelo consumo de aproximadamente 40 % da
energia final.
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