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1. 2005

1.1 Dezembro

1.1.1 Atelier de Teatro (2005-12-08 14:47)

O Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros começou
a receber desde ontem, 9 de Novembro, o Workshop
de Teatro levado a cabo pelo já conhecido Grupo de
Teatro Peripécia. As inscrições eram limitadas, apenas
vinte, mas a elevada procura levou o grupo a estender
um pouco mais o número, acolhendo assim todos os
alunos que decidiram inscrever-se.
Com este atelier prá co de teatro, o Grupo Peripécia
pretende, acima de tudo, oito meses de jogo teatral
e um contacto mais próximo com as artes do palco,
permi ndo aos par cipantes a descoberta de capaci-
dades expressivas e cria vas que, até ao momento se
man nham ocultas dentro de cada um.
Para Sérgio Agos nho, membro desta companhia de
teatro, “o trabalho será centrado no papel do actor,
através da noção de corpo, voz e texto”.No primeiro
dia de trabalhos notava-se ainda na cara dos vários
“candidatos a actores” o nervosismo e a falta de “à
vontade”, pico do início deste po de inicia vas.
A finalidade com que cada um dos par cipantes foi para
este workshop varia consoante a pessoa. No entanto,
na generalidade, a vontade de passar bons momentos
de descontracção, aprender algo mais sobre teatro e
conhecer novas caras foram os objec vos mais frisados
pelos presentes.
Os “Peripécia” estão já há algum tempo na cidade de
Macedo de Cavaleiros e referem que a região trans-
montana tem criado gosto pelo teatro e estreitado os
laços com o público. O grupo tem o apoio da autarquia
de Macedo de Cavaleiros e dos teatros de Bragança e
Vila Real.

Miguel Midões [11-11-2005]

1.1.2 A autarquia de Mogadouro está contra o
possível encerramento da Casa de Jus ça
da vila (2005-12-08 16:25)

A autarquia de Mogadouro está contra o possível
encerramento da Casa de Jus ça da vila. O autarca
Morais Machado diz mesmo que se tratam apenas
de rumores, mas que, caso se venham a confirmar,
vão levar a Câmara Municipal a tomar uma posição.
“Não podem fazer com os tribunais o mesmo que já

fizeram com os hospitais, e deixar apenas as comarcas
de Bragança, Macedo e Mirandela”, afirma o edil de
Mogadouro.
Morais Machado aproveitou também a ocasião para
cri car a falta de verbas em PIDDAC para a construção
de acessibilidades dignas à vila de Mogadouro, “central
geograficamente no distrito de Bragança”. Segundo o
presidente, os fundos garan dos por este programa
não dão para colocar em marcha as tão esperadas
obras do IC5, que liga o concelho ao Porto, e do IP2 que
torna o município mais próximo de Lisboa.
Para a autarquia mogadourense são mais uma vez
os municípios do sul do distrito de Bragança que vão
perder mais um serviço, neste caso os tribunais, o que
leva a um maior isolamento destas localidades. Morais
Machado acrescenta ainda que a preocupação reside
precisamente na distância a que Mogadouro vai ficar
das comarcas que vão permanecer em funcionamento.

Miguel Midões [25-11-2005]

1.1.3 Luís Portela em Macedo de Cavaleiros
(2005-12-08 16:27)

A ADIMAC (Associação para o Desenvolvimento Inte-
grado de Macedo de Cavaleiros) promove no próximo
dia 26 de Novembro pelas 14.30 horas, na sala nº 14
do Edi cio Maria da Fonte, rua Fonte do Paço, uma
acção de sensibilização, comunicação e formação de
públicos estratégicos no domínio da igualdade de
oportunidades, des nada, sobretudo, a empresários,
responsáveis associa vos, decisores polí cos, técnicos
de formação e de acção social.
O painel de oradores é cons tuído por Isabel Ramos,
advogada de formação e formadora na área da Igual-
dade de Oportunidades; Teodoro Pereira, engenheiro
mecânico (Universidade do Porto) que actualmente
exerce o cargo de Gestor do Gabinete de Empresa de
Bragança do IAPMEI-Ins tuto de Apoio às PME e ao
Inves mento, e por Luís Portela.
Luís Portela é o nome mais mediá co do grupo de
oradores, sendo par cularmente conhecido pela sua
acção à frente da mais poderosa indústria farmacêu ca
de Portugal: a Bial.
Médico de profissão, exerceu a ac vidade clínica
apenas durante três anos. O seu trabalho é sobretudo
destacado pelo desempenho à frente do Grupo Bial,
que se tornou, sob a sua direcção, um dos maiores
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grupos farmacêu cos da Península Ibérica.
Em 1994 Luis Portela criou a Fundação Bial, que além
de conceder Bolsas de Inves gação Cien fica, atribui
um dos maiores prémios europeus na área da Saúde.
Apesar do seu trabalho cien fico ser cri cado sobre-
tudo na área da biologia, o seu profissionalismo e
competência na área da gestão foi já amplamente re-
conhecido, sendo actualmente Comendador da Ordem
doMérito, de que mais tarde veio a receber a Grã-Cruz.
É também Professor Honorário da Universidade de
Cádiz, em Espanha.
Em 1998, foi dis nguido com o Prémio de Neurociên-
cias da Louisiana State University, nos EUA.
Colabora regularmente na comunicação social (Jornal
de No cias) tendo publicado na ASA, quatro livros:
Para Além da Evolução Tecnológica, À Janela da Vida,
Esvoaçando e Serenamente.
Textos seus foram traduzidos e publicados em
Inglaterra, no volume Spirit of Life.
Esta acção, promovida pela ADIMAC, tem como ob-
jec vo a aprendizagem par lhada e uma inserção do
tema da Igualdade de Oportunidades na agenda de
desenvolvimento e de es mulo ao diálogo em torno do
desenvolvimento local como estratégia de combate à
pobreza e superação de desigualdades entre homens e
mulheres.

NN [25-11-2005]
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