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Obras condicionam
acesso à via rápida
na Pestana Júnior
durante 8 meses
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93% dos espaços das Sociedades estão concessionados
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TERCEIRA VIA NA ACIF
A ausência de consensos e a determinação em evitar confrontos político-empresariais está no centro de uma
inusitada movimentação em torno da próxima eleição na ACIF. Sabe o JM que a solução deverá passar por uma
‘terceira via’, que implicará a saída de cena de Sérgio Gonçalves ou de Jorge Veiga França. Ou dos dois. pág. 19

Startups
madeirenses
mostram-se
ao mundo
Seis soluções tecnológicas inovadoras na Web
Summit nasceram na Região. O Jornal esteve
em Lisboa e apresenta as propostas que são
vistas por largos milhares. págs. 20 e 21
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Edmar Fernandes

Raquel Coelho
Candidata do PTP às Regionais

Subdiretor
Ainda as estradas

COMENTáRiOS
WWW.JM-MADEIRA.PT
Ronaldo é o "melhor do mundo e o
melhor de sempre", diz Jorge Mendes
Eu também concordo. Deixem-se de
assédio e invejas ao Homem, ao futebolista, ele merece o que conquistou ao longo da sua vida.
Ida Sabala
Famílias despedem-se dos militares
que partem para Iraque. Veja o momento
Os militares, sendo voluntários ou
de carreira, são militares ao serviço
do seu país em primeiro lugar, em 2º
lugar fazemos parte da ONU, e ao
fazermos parte dessa organização,
não é só para receber ajuda quando
se precisa, mas também para dar
quando outros precisam, relativamente a um comentário que li, abstenho-me de o comentar, porque
não tem comentário possível, apenas um voto, que vão e venham com
saúde, com ou sem ajudas de custo,
porque não há dinheiro que paga a
separação. Força militares portugueses, cá vos esperamos.
Pessoa Amaro
Vestiu quatro casacos e 10 camisolas
para não pagar excesso de bagagem

100 anos da Grande Guerra
Emmanuel Macron preside às comemorações do centenário do fim da I Guerra Mundial, visitando vários
campos de batalha antes de um encontro com cerca de 80 líderes mundiais, onde estarão Donald Trump
e Vladimir Putin.

Fez bem sim senhor! Agora chamar
"anormal de um cubano" a um continental só porque ele estava a fazer
cumprir as ordens que lhe são dadas
pela empresa, já não concordo! Sou
continental e vivo na Madeira há 13
anos e já me aconteceu parecido a
isso aqui no aeroporto da Madeira e
eu não me pus a dizer que foi por
causa de um anormal de um ilhéu!
Carlos Franco
Choro e emoção na despedida dos
militares que partem para o Iraque
(fotogaleria)
Com todo o meu respeito pelos nossos soldados e também com muito
respeito ao Iraque e aos iraquianos
que não têm culpa nenhuma, nós
não temos nada a fazer lá, quem
destruiu foi os Estados Unidos por
isso deviam ser eles a reconstruir e
a fazerem tudo o que lá for preciso.
Portugal só anda a tapar buracos
deixados pelas grandes potências
por agora já não há interesse em lá
estar. O Estado português não tem
legitimidade nenhuma para estar a
gastar dinheiro dos nossos contribuintes em negócios que não nos
dão nada. Afinal ainda pagamos
mais caro nos combustíveis... É com
muita pena que vejo esta desigualdade perante o povo Português. Mas
não posso deixar em branco a vossa
atitude e cooperação perante está

mal Governação de Portugal. A
vocês todos um grande abraço e regressem o mais rápido possível. Um
bem haja.
Gonçalo Drumond
Jorge Jesus já terá chegado a
acordo com o Benfica
Treinadores que voltaram ao SLB
nunca fizeram melhor ou foram felizes como da primeira vez.
E JJ nunca será bem recebido pelos
sócios, por mim NÃO o quero ver no
banco. Prefiro andar 2 ou 3 anos sem
ser campeão.
Não é o treinador com as caracterís-

ticas necessárias para treinar o SLB,
é um treinador gastador e o CFC é
desaproveitado por ele.
Após a saída do SLB deveria não alimentar a polémica sobre a sua saída.
É um profissional que por qualquer
razão não aceitou continuar, saiu,
tudo bem, mas foram seis anos e deveria respeitar o clube, não o fez.
Que fique lá pelas Arábias o tempo
que quiser, traga os bolsos cheios de
Petro-dólares e que seja muito feliz.
Repito, não o quero ver no GLORIOSO e se tal acontecer são vinte
votos que LFV perde.
Jaime Neves

CARTOON
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Mais uma obra vai condicionar o
acesso rodoviário ao Funchal.
Desta feita é o nó da via rápida
pela Pestana Júnior, situação que
afunilará o Alto da Pena durante
oito meses… Esperam-se, portanto, mais críticas, embora as razões de segurança que
pressupõem o fecho da estrada
que vai em direção ao Campo da
Barca se sobreponham às razões
de paciência.
A verdade é que por estes dias são
muitos os temas que dividem as
opiniões. Como o que será debatido hoje no parlamento, sessão
durante a qual Amílcar Gonçalves
vai apresentar números relativos
às concessões das Sociedades.
Ou o pagamento antecipado da
CMF de uma tranche da dívida
para com a ARM. Temáticas que
vão dar que falar.

PROTAGONISTA

FOTO: JOAN SOUSA

EM RESUMO

A IMAGEM

A regionalização
dos portos da Madeira
foi chumbada.

O último que se meteu
com os portos
ficou à porta…

O Partido Trabalhista escolheu Raquel Coelho para liderar a candidatura às Regionais
de 2019. A deputada da
ALRAM tem como missão
principal contribuir para evitar
cenários de maioria absoluta,
encontrando-se nesta altura a
negociar entendimentos ou
compromissos com alguns
partidos e ativistas. Cada vez
mais distante do registo que
motivou o aparecimento do
PTP no panorama político regional, Raquel Coelho encontrou uma postura mais
adequada ao período de mudança que se vive, percebendo
que consegue fazer-se ouvir
sem recorrer a adereços ou
cenários trabalhados que só
desviam as atenções do essencial.

CARTAS JM
Crítica
É triste que o JN venha propagandear gratuitamente figuras que,
pelo que o passado nos tem vindo
a mostrar, em tempos, foram imagem de uma postura e acção que
lesou e ainda mantém nos madeirenses marcas pelo roubo e pela
falta de respeito que com os madeirenses esta família demonstra.
Este não é um texto que incite
qualquer tipo de ódio para os sujeitos em questão, mas deve ser, encarecida e crucialmente, remetida
especialmente para o Director e
Editor deste meio de comunicação,
pela falta de intenção de informar
cabal e de forma esclarecedora. O
facto do JM Madeira receber uma
carta de um leitor dirigida ao próprio meio de comunicação social, a
manter uma linha de crítica e acusação, serve para que, em última
instância, estes profissionais com
responsabilidade acrescida possam reflectir e mais uma vez, utilizando a técnica da retrospectiva,
repensar o tipo de conteúdo que
deve ser veiculado por vós.
João Gomes

Gestão da dívida aumenta
confiança no acesso a financiamento mais barato.

Câmara Municipal do Funchal regozija-se por saldar dívida, dez prestações antes do previsto.

Funchal liquida dívida à ARM
FINANÇAS LOCAIS
Patrícia Gaspar
patricia.gaspar@jm-madeira.pt

Câmara antecipa
fecho do plano de
pagamentos
definido até
agosto do próximo
ano. Autarquia já
entregou a última
tranche no valor
de 1,8 milhões de
euros.

Câmara Municipal do Funchal (CMF) entregou, no
mês passado, a última
tranche no valor de 1,8 milhões de euros devidos à
Águas e Resíduos da Madeira
(ARM) pelo fornecimento de água
potável em alta.
Segundo adiantou, ao JM, Miguel Gouveia, vice-presidente da
autarquia, este pagamento permitiu regularizar a dívida pendente à ARM e antecipar assim o
fim do plano de pagamento com
término previsto para agosto de
2019.
“Vamos, mais uma vez, demonstrar pelos atos a nossa seriedade,
rigor e boa-fé, saldando uma dívida reconhecida quase um ano
antes do prazo previsto, num sinal
de como devem ser as relações
institucionais entre as entidades
públicas. O Funchal defende os
seus direitos quando tem de o fazer, mas assume sempre as suas
responsabilidades”, afirma Miguel
Gouveia.
O acordo estabelecido entre a
CMF e a Águas e Resíduos da Madeira definia o pagamento, a cinco
anos, de um total de 7,4 milhões
de euros de dívidas pelo fornecimento de água potável em alta.
Para o número dois da câmara
funchalense, o fecho antecipado
deste plano de pagamentos, dez

A

prestações mensais antes do previsto, demonstra a “gestão equilibrada” da autarquia.
“Neste momento, a Câmara Municipal do Funchal pode orgulhar-se de não ter qualquer dívida
ou acordos de pagamentos em
curso em termos de fornecimento
de água, o que já não acontecia
há algumas décadas”, afirma.
Miguel Silva Gouveia recorda
também que a Câmara reduziu,
este ano, a sua dívida global em
5,5 milhões de euros, estando
esta fixada atualmente nos 46
milhões, o valor mais baixo desde
2001.
“Isto permite-nos encarar o futuro com cada vez mais esperan-

7,4 ME
VALOR A PAGAR EM CINCO ANOS
PELAS DÍVIDAS DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL EM ALTA

46 ME

VALOR ATUAL DA DÍVIDA GLOBAL
DA CÂMARA DO FUNCHAL

ça. Neste contexto, as instituições
de crédito, nomeadamente as entidades bancárias locais, consideram a Câmara do Funchal
como uma entidade especialmente credível, onde o risco de empréstimo é residual, o que para
nós é muito importante”, declara.
Com base nesta gestão, Miguel
Gouveia diz estar confiante no
acesso, a curto prazo, “a linhas
de financiamento e a taxas de
juro muito baixas que traduzam
a reputação atual da edilidade,
quer em termos de gestão financeira, quer na capacidade para
cumprir aqueles que são os seus
compromissos comerciais”.

1,9 milhões para gestão da água
O Orçamento da Câmara Municipal do Funchal para o próximo
ano vai contar com um reforço
destinado ao investimento no setor das águas no montante de 1,9
milhões de euros.
Considerado prioritário, o combate às perdas de água prevê a
substituição de todas as redes de
abastecimento de água potável
em fibrocimento ainda existentes
no concelho.

Esta intervenção vai privilegiar
o setor ocidental do Funchal, compreendendo as freguesias de Santo
António, São Martinho, São Roque
e Monte, numa extensão global
de 10,5 quilómetros, implicando
a renovação de condutas de grandes diâmetros, com mais de 50
anos.
A esta empreitada, soma-se a
introdução de um inovador sistema de telegestão que terá uma

zona piloto em São Martinho e
que vai permitir controlar as perdas de água na rede em tempo
real.
Prevista está também a aquisição de três novas viaturas para o
Departamento de Águas, nomeadamente uma viatura de deteção
de fugas de água potável, uma
viatura de desobstrução de coletores e uma viatura para teleinspeção de redes.

FOTO: DR
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GOVERNO REGIONAL
VICE-PRESIDÊNCIA

DIREÇÃO REGIONAL DO PATRIMÓNIO E INFORMÁTICA

HASTA PÚBLICA N.º 8/2018/DRPI

ANÚNCIO

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO DOMÍNIO PRIVADO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
A Direção Regional do Património e Informática torna público que, nos termos e para os fins do
disposto nos artigos 54.º n.º1, 57.º, 62.º e 63.º do Decreto Legislativo Regional n.º 7/2012/M, de 20
de abril, alterado e republicado pelo DLR n.º 24/2017/M de 3 de agosto, foi autorizado pela Resolução do Conselho de Governo n.º 814 de 31 de outubro, a venda por Hasta Pública, dos imóveis
identificados na tabela infra:

natuReza
Lote do PRédio

aRtigo
matRiciaL

n.º da
LocaLização
deScRição
do imóveL
PRediaL

ceRtiFicação
eneRgética

vaLoR baSe
de Licitação

1

uRbano

2456

1703

Rua de São LouRenço,
Sítio da PaLmeiRa,
caniçaL, machico

cLaSSe e

240.000,00€

2

uRbano

1295

529

avenida FRanciSco
Sá caRneiRo, Sé, FunchaL

n/a

1.257.000,00€

3

uRbano (teRReno 3319
PaRa conStRução)

1571

viLa – S. vicente

n/a

214.000,00€

4

uRbano

6692

8361

eStRada RegionaL n.º 111,
cLaSSe c
Sítio da Ponta, PoRto Santo

528.000,00€

5

RúStico

134 – Secção 6372
“aQ”

Sítio da Ponta
PoRto Santo

n/a

445.200,00€

6

RúStico

287 u

Sítio do camPo de cima,
LombaS, PoRto Santo

n/a

95.000,00€

6362

1. IMPOSTOS E ENTREGA DAS PROPOSTAS
1.1 Impostos devidos: Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas (IMT), Imposto de
Selo, Registo do imóvel a favor do adquirente nos termos do Código do Registo Predial
e Regulamento Emolumentar dos Registo e Notariado;
1.2 Modalidades de pagamento: a pronto pagamento;
1.3 As propostas a apresentar devem indicar um valor de arrematação igual ou superior à
base de licitação, acompanhadas de um cheque, de montante correspondente a 25% do
valor da proposta, endossado ao Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público,
I.P. (IGCP);
1.4 O valor proposto deverá ser expresso em euros (€), em algarismos e por extenso, sendo
a este último que se atende em caso de divergência;
1.5 As propostas devem ser apresentadas em sobrescrito fechado, com identificação no exterior do proponente, morada, contato telefónico e lote/imóvel a que respeita, que por
sua vez, é encerrado num segundo sobrescrito, dirigido à Presidente da Comissão da
HP N.º 8/2018/DRPI e endereçado à morada da Direção Regional do Património e Informática (DRPI), sita à Rua Alferes Veiga Pestana n.º 3D, 9050-079 Funchal;
1.6 As propostas podem ser entregues pessoalmente ou enviadas por correio, sob registo,
desde que a sua receção ocorra até às 17:00horas do dia 05/12/2018, sendo listadas e
ordenadas de acordo com a respetiva apresentação;
1.7 Durante o prazo fixado no ponto anterior, os interessados podem solicitar, através do endereço eletrónico drpi@madeira.gov.pt, os esclarecimentos adicionais que considerem
necessários sobre o procedimento. A visita aos respetivos imóveis deverá ser solicitada
até 2 dias antes da data da praça.
1.8 As propostas apresentadas são listadas e ordenadas de acordo com a respetiva apresentação.
2. ABERTURA DAS PROPOSTAS – ATO PÚBLICO
2.1 A praça (ato público) terá lugar no dia 07/12/2018, pelas 10:00horas, no auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, sito à Rua Pestana Júnior, n.º 6,
9064-506 Funchal;
2.2 Podem intervir na praça os interessados, independentemente de terem apresentado proposta escrita, incluindo eventuais titulares de direitos de preferência, ou seus representantes (devidamente habilitados);

2.3 Os interessados não proponentes e os proponentes para poderem intervir no ato público
deverão proceder à respetiva inscrição, que decorrerá no local entre as 9:30h e as 9:59h;
2.4 No ato da inscrição devem fazer-se acompanhar do documento de identificação/cartão
de cidadão, no caso de pessoas coletivas, certidão permanente, sendo que os respetivos
representantes devem vir munidos de instrumento de poderes para o ato;
2.5 Quem pretenda participar na praça, licitar ou preferir em nome de outrem, deve fazer-se
acompanhar de procuração ou de outro documento comprovativo que ateste que detém
os poderes necessários para o ato, sem prejuízo do disposto no número anterior;
2.6 Os eventuais preferentes deverão identificar-se antes do início da praça com os documentos comprovativos dessa condição;
2.7 A praça é realizada na presença da Comissão de análise nomeada para o efeito, que procederá à respetiva abertura de propostas;
2.8 A licitação verbal inicia-se a partir do valor da proposta mais elevada ou, não tendo sido
apresentadas propostas ou não existindo propostas válidas, a partir do valor base de licitação;
2.9 O valor dos lanços é fixado pela Comissão em montante não inferior a 1% do valor base
de licitação. O valor do lanço é fixo, não podendo ser superior ao fixado pela Comissão;
2.10 A licitação termina quando o Presidente da Comissão tiver anunciado por três vezes, o
lanço mais elevado e este não for coberto;
2.11 Terminada a licitação, se o proponente ou proponentes que apresentaram a proposta de
valor mais elevado demonstrarem interesse, reabre-se a licitação entre aqueles, independentemente de terem participado na licitação e o interessado que licitou em último
lugar, com o valor dos lanços mínimos fixado pela Comissão;
2.12 Não serão consideradas válidas, as propostas que não cumpram as exigências previstas
no presente anúncio, bem como, aquelas cujos proponentes não compareçam ao ato público.
3. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO, PAGAMENTO E ARREMATAÇÃO
3.1 A adjudicação provisória será efetuada ao proponente que no ato da praça, tiver oferecido
o lance de valor mais elevado ou no caso de não haver licitação, ao proponente que tiver
apresentado a proposta mais elevada;
3.2 Não há lugar a adjudicação caso se verifiquem indícios de conluio entre os proponentes;
3.3 O adjudicatário provisório deve realizar o pagamento de 25% do valor da adjudicação,
salvo se tiver apresentado proposta, caso em que deve realizar o pagamento da diferença
entre os 25% do valor da adjudicação e o valor do cheque que acompanhou a proposta;
3.4 O adjudicatário provisório deverá após a arrematação, subscrever uma declaração em
que atesta que tomou conhecimento das condições de alienação, com as quais concorda;
3.5 O adjudicatário provisório ou o terceiro para quem este contratou devem comprovar que
têm a situação tributária e contributiva regularizada, no prazo de 10 dias a contar da data
da adjudicação provisória;
3.6 A não apresentação dos documentos referidos em 3.5 implica a não adjudicação;
3.7 Se a adjudicação não for realizada por motivo imputável ao adjudicatário provisório, a Direção Regional do Património e Informática reserva-se o direito de não restituição do
montante pago a título de sinal e de adjudicar ao proponente classificado em 2.º lugar;
3.8 Após o pagamento integral do valor da adjudicação é emitido o respetivo título de arrematação, este documento, conjuntamente com o documento da adjudicação definitiva
do imóvel, constituem título bastante para o registo de aquisição a favor do adjudicatário;
3.9 Pelo presente anúncio, consideram-se notificados todos os titulares de direitos de preferência para exercerem o seu direito (devidamente habilitados) querendo, no ato da
praça, terminada a licitação;
3.10 As peças do presente procedimento, constituídas pelo presente anúncio e as fichas técnicas dos imóveis, encontram-se disponíveis para consulta na Direção Regional do Património e Informática, dentro do horário normal de trabalho e no sítio da internet
http://imoveis.madeira.gov.pt.
O presente anúncio não dispensa a leitura das restantes peças do procedimento.
Funchal, 5 de novembro de 2018
A Diretora Regional do Património e Informática
Élia Ribeiro
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PESAR POR VICTOR COSTA
Os votos de pesar pelo
falecimento do maestro
Victor Costa, apresentados por PSD, CDS, PS e JPP,
foram apreciados em conjunto, reunindo consenso entre todas as bancadas: aprovados por unanimidade.

SIM À ELETRICIDADE
Votação global final do
projeto de proposta de
Lei à Assembleia da República, do PSD, intitulado
‘alteração ao regime jurídico aplicável às atividades de produção,
transporte, distribuição e comercialização de eletricidade’: PSD, PS
e PTP votaram a favor; CDS, JPP,
BE e Gil Canha abstiveram-se; PCP
votou contra.

MOBILIDADE NA SAÚDE
Votação global final do
projeto de proposta de Lei
à Assembleia da República,
do PSD, intitulado ‘alteração
ao estatuto do Serviço Nacional de
Saúde’: todos votaram a favor, na tentativa de promover uma mobilidade
na prestação de serviços pelos clínicos, com continentais a poder apoiar
a Região, em caso de eventuais lacunas.

EXTRAÇÃO DE INERTES
Votação global final do decreto legislativo regional
que estabelece o regime jurídico da extração de materiais
inertes no leito das águas do mar da
RAM. PSD e CDS aprovaram o documento, sendo que Raquel Coelho e Gil
Canha votaram contra. Os restantes
ficaram-se pela abstenção.

PORTO FICA COMO ESTÁ
Foi reprovado o projeto de
resolução, do BE, intitulado ‘desativação da lota do
Porto do Funchal e construção
de rampa roll on/off’. Apenas o PTP
esteve ao lado do BE, com PSD, CDS,
PCP e Gil Canha a dizerem não. PS e
JPP ficaram-se pela abstenção.

SEM REGIONALIZAÇÃO
Não passou o projeto de
resolução, do PTP, intitulado ‘regionalização da exploração portuária da Região Autónoma
da Madeira’. Raquel Coelho teve a solidariedade de Gil Canha e ainda do
BE, PCP e JPP, mas PSD e CDS reprovaram. O PS absteve-se.

CANIÇAL OPERACIONAL
O PTP apresentou um protesto por aquilo a que designa de falta de operacionalidade do Porto do Caniçal, que acabou reprovado, com os votos de PSD,
sendo que PS e CDS abstiveram-se.

‘Chumbado’ projeto de resolução do BE que visava a transferência para outro espaço

Lota continua no porto do Funchal
FOTOS: JOANA SOUSA

VOTAÇÕES

PLENÁRIO
David Spranger
davidspranger@jm-madeira.pt

Maioria do PSD
encontra
potencial
turístico
a desenvolver
e ratifica
as anunciadas
obras de
beneficiação.
Apenas Raquel Coelho concordou com as pretensões do BE e a proposta foi rejeitada.
equalificar a lota do Funchal. Sim ou não? A
maioria no plenário madeirenses considerou, ontem, que o investimento
faz todo o sentido e que o espaço
não será desmantelado e/ou
‘transportado’ para outro local,
tendo à equação, no decorrer
da discussão, sendo anexada o
fator turístico: pode ser um bom
cartaz à entrada da cidade.
Mas, no decorrer da apreciação deste projeto de resolução,
da autoria do Bloco de Esquerda,
intitulado ‘desativação da lota
do Porto do Funchal e construção de rampa roll on/off’, verificaram-se opiniões para todos
os gostos, pese o veredito final
não deixar margem para dúvidas: apenas o PTP alinhou pela
tese dos bloquistas, com PSD,
CDS, PCP e Gil Canha a dizerem
não. Já PS e JPP ficaram-se pela
abstenção.
Especificamente no que toca
à lota, Roberto Almada considera que “não é o melhor cartão
de visita e deveria ser transferida
para outra localidade”, questionando se “com uma requalificação, a lota do Caniçal não
teria uma melhor capacidade
de respostas?”.
Curiosamente, porque costumam estar de acordo em muitas
matérias, o antagonismo protagonizado pelo PCP deu nas
vistas. “Não se deslumbra alternativa à lota do Funchal e o
Caniçal será sempre um complemento e não uma alternati-

R

va”, conforme clamou Sílvia Vasconcelos, que foi umas das vozes
a considerar que “a atividade pesqueira pode ser um cartaz turístico”.
De resto, a deputada comunista
considera que deslocar a lota da
capital iria criar muitos constrangimentos aos pescadores, numa
posição que foi seguida pelo independente Gil Canha, que expressou
a sua preocupação pelo custo de
obras e duvidou de muitas ideias

já proliferadas nesta área. “Um
porto de pesca junto a uma das
margens da Ribeira dos Socorridos?
Não conhecem a violência do
mar?”, questionou incrédulo. Ambos advogam, pois, obras de beneficiação na atual lota, no Funchal.
O PS, por intermédio de Jaime
Leandro, reconhecendo que “o
equipamento está num estado deplorável” acabaria por deixar, desde
logo, implícito o seu sentido de
voto, que viria, então, a ser a abs-

Se for necessário
ativa-se rampa do Caniçal
projeto de resolução do BE
foi uma espécie de ‘2 em 1’,
porque em simultâneo defendia a desativação da lota do
Porto do Funchal e, em consequência, libertaria espaço para
construção de rampa roll on/off,
ou seja, uma segunda rampa
para um (segundo) ferry. “Defendemos a desativação da lota
e o estudo da possibilidade de
construção de uma segunda rampa”, conforme os bloquistas.
Neste particular, a discussão
foi mais célere com Roberto Rodrigues (CDS) a sintetizar rapidamente o seu pensamento.
“Sem uma ligação anula garantida, a questão da rampa fica
para outra oportunidade”, numa
alusão ao ferry que este ano voltou a operar, mas apenas nos

O

meses de verão”.
Sílvia Vasconcelos (PCP) também relativizou esta matéria,
constando que “existe uma no
Caniçal”, inativa, mas que poderá
ser reativada em caso de necessidade, numa visão que foi também defendida por Higino Teles
(PSD).
Gil Canha assinalou que esta
era uma boa oportunidade para
abordar o assunto, mas que o
documento apresentado pelo BE
era descabido.
Élvio Sousa (JPP) aproveitou
a ocasião para denunciar que
no caderno de encargos da operação ferry estava bem explicito
que “navios de cruzeiro e o ferry
que opera para o Porto Santo
têm prioridade no porto do Funchal”.

tenção. “Esta matéria requer uma
consulta pública muito bem articulada e tem de ser tratada sem
tecnicismos políticos”. Ainda assim,
deixou uma farpa aos defensores
da vertente turística: “não vejo ali
ninguém interessada em assistir
a descarga do peixe”.
Roberto Rodrigues (CDS), depois
de condenar o Governo Regional
por abandonar um projeto, que já
existiu, para Câmara de Lobos, foi
perentório ao considerar que “o
Caniçal não tem condições para
assumir sozinho” estas funções.
Pelo PSD, Higino Teles, que também abordou a temática muito
sob o prisma do que não foi feito
em Câmara de Lobos, exaltou que
“houve já vários setores que se
pronunciaram e os próprios pescadores dizem que o desmantelamento da lota no Funchal não é
solução”, sendo o deputado ‘laranja’ um dos defensores de que “existe um potencial turístico” a explorar”.
Élvio Sousa, do JPP, também
evocou estudos – “pagos, e bem
pagos, pela Região” –, lembrando
que “operacionalidade do Porto
do Funchal é questionada pelos
armadores” e considerando que o
diploma que estava em análise
“deixa em aberto várias questões”.
Raquel Coelho (PTP) expressou
o seu apoio à proposta do BE, não
entrando em grandes considerações técnicas, e optando, sim, pelo
discurso político. Neste, ‘disparou’
em todas as direções, relevando a
oscilação de sintonia de opiniões
entre PSD e CDS.

QUA 7 NOV 2018 | REGIÃO | 7
Caniçal reaviva duelo
Freitas / Rodrigues

FRASE

“

RAQUEL COELHO (PTP)
Despachem-se [PSD] antes
que o CDS se desvie para o
lado do narcisismo sorridente.

“

Somos a única região do
Atlântico Norte sem subsídios nos transportes.
Miguel de Sousa (PSD)
É importante que o PSD
aproveite os 43 segundos
para esclarecer isto.
Roberto Rodrigues (CDS)
Haver uma ação do operador em tribunal não quer dizer que o Governo Regional
não baixe os preços.
Élvio Sousa (JPP)
[Raquel Coelho] é hábil nas
palavras: esquarteja o morto
e oferece a parte que quer.
Jaime Leandro (PS)
[Portos] são um fardo muito pesado que os madeirenses têm carregado.
Roberto Almada (BE)
Tempo deu-nos razão, mas
a razão não nos conforta.
Ricardo Lume (PCP)
O galinheiro pode estar a
cair de podre, mas para o
PSD o que importa é apanhar os ovos.
Raquel Coelho (PTP)
Um porto de pesca para
descarregar ruama? Tá
tudo louco!
Gil Canha (PND)

HOJE
09:00 Reunião Plenária: Debate potestativo requerido
pelo BE ‘concessões de serviços públicos na Região Autónoma da Madeira’
12:30 Reunião da 1.ª Comissão Permanente ‘Política Geral e Juventude’
15:30 Reunião da 6.ª Comissão Permanente ‘Educação,
Desporto e Cultura’

Gestão dos portos da Madeira manter-se-á na esfera privada

Regionalização derrotada
odos reivindicaram, aos adversários, uma clarificação de
posições, quiçá tentando ‘arrancar’ um compromisso perante o respetivo eleitorado,
mas, no final, o livre arbítrio de interpretação terá prevalecido. Em
apreciação, esteve um projeto de
resolução do PTP defendido por Raquel Coelho, no sentido de ‘regionalizar’ a gestão dos portos do Funchal.
O documento acabou ‘chumbado’
pelos votos de PSD (24) e CDS (7),
de nada valendo a solidariedade, ao
PTP, por parte de BE, PCP, JPP e de
Gil Canha. O PS, um dos que mais
desafiado para ser específico nas
suas intenções, quedou-se pela abstenção. Mas Jaime Leandro tentou
ser claro naquilo que pretendem
os socialistas: “pouco importa se é
regionalizado, se é por licenciamento
ou por concessão. A questão é a
Madeira e os madeirenses pagarem
menos”. Ainda assim, reconheceu
não ser esta uma matéria de fácil
resolução, se o fosse “o Governo já
teria resolvido”, mas detetou que o
Executivo regional terá “mecanismos
legais para colocar um travão na
escalada de preços”.

T

Manter regime
de licenciamento
ou avançar para
um concurso
de concessão
é o que resta para
os portos.
“Mas que grande cambalhota”,
reagiu Raquel Coelho, lembrando
que “não tem dois anos que o PS
trouxe a esta casa uma proposta
para que houvesse concessão”.
Pelo PSD, Miguel Sousa expressou
uma opinião, que pareceu mais pessoal que do ‘coletivo laranja’, quando
instado a explicar o que faria: “mantinha a liberalização, criava um operador público, fixava os preços e os
privados que fizessem o que quisessem”.
Roberto Almada (BE) sorriu e considerou que “quase que se aproxima
da posição aqui defendida. Mas a

regionalização terá que ser total”.
Nesse extremo, está também o PCP,
que pela voz de Ricardo Lume fez
saber que num cenário de concurso
para concessão, “o Grupo Sousa
voltaria a ter vantagem”, evocando
que “mais de 60% dos barcos são
de armadores do seu grupo”. E não,
“não há espaço para dois operadores”, porque, exaltou, “em 2017 foram apenas 241 os porta-contentores, numa média de cinco por semana, “que operaram no Caniçal.
Gil Canha também não concorda
“com dois operadores. Sabe-se como
as coisas se fazem nos bastidores e
entregando a dois, rapidamente se
fazem ao sistema”.
Rui Barreto deixou espaço para
divagações. “Que permaneça um
regime de licenciamento, mas com
concorrência: dois operadores, a
pagar à APRAM e que essa receita
seja para reduzir os preços de mercadorias”.
Técnico, Élvio Sousa (JPP) socorreu-se dos estudos para rebater o
que sendo afirmado, colocando duas
soluções em equação: “um concurso
internacional com obrigação de serviço público, ou um modelo exclusivamente público”.

“CDS-PP de Rui Barreto (já) tem mais 300 militantes”
Mário Pereira mais que acentuar
virtudes do ‘seu’ CDS/M, exaltou o
momento do partido, coincidente
com a ascensão de Rui Barreto à
liderança, congratulando-se com
os frutos que a nova estratégia já
vai dando. Prova disso, registou,
“com Rui Barreto entraram cerca
de 300 novos militantes”, detetando “uma profunda renovação

do partido”. No seu entender, “começa a ser evidente a marca CDS
Madeira”, argumentando que
“onde é poder, onde é oposição e
onde o seu voto é decisivo, contribui para a resolução dos problemas das populações, melhorando
a qualidade de vida, com propostas
claras”. E, assumindo méritos do
seu partido, lembrou que “os fun-

chalenses recebem 1,5% do IRS”,
e que, também por proposta do
CDS, “a derrama mantém-se na
taxa mínima, poupando a 1.662
empresas um agravamento fiscal.
Já Santana, “devolve aos contribuintes a totalidade dos 5% de
IRS”, algo que irá suceder na Ponta
do Sol, “por proposta de Sara Madalena”.

Um voto de protesto, do PTP,
pela ‘inoperacionalidade do Porto
do Caniçal’, que haveria de ser reprovado, deu azo a ataques ao governo PSD e o reavivar do duelo
Victor Freitas / Carlos Rodrigues.
Foi fugaz, mas muito ‘agressivo’.
Primeiro, Raquel Coelho denunciou a existência de equipamentos
avariados, sem que OPM e/ou
APRAM tomem medidas. Depois,
o socialista recordou que “Albuquerque em 2015 prometeu revolucionar o setor portuário e fazer
baixar os preços, mas em três anos
não tomou qualquer medida”. Na
contra-argumentação, o deputado
‘laranja’ relevou que “nunca em
40 anos o PSD teve funcionários
do Grupo Sousa nos seus quadros”,
enquanto o (novo) PS “foi contratar
um quadro destacado desse grupo
para a comissão política, que agora
até é candidato à ACIF”.
Roberto Almada (BE) fez de árbitro e constatou que “a privatização da OPM foi mais uma das asneiras feitas, para beneficiar os
mesmos de sempre”, parecer reforçado por Gil Canha, que considera que o que se passa no Caniçal
“é um verdadeiro escândalo”.
Lino Abreu (CDS) foi mais brando, considerando que a OPM “não
é eficaz nem eficiente”, na resolução desses condicionalismos apontados pelo PTP, e Ricardo Lume
(PCP) disse que o tempo está dando
razão ao seu partido.

Gil Canha diz que
Centeno é “charlatão”
Coube, ontem, a Sílvia Vasconcelos abrir a sessão plenária, para
abordar o Orçamento de Estado e
reivindicar méritos do PCP. Relevou
“avanços sociais com a marca do
PCP”, especificando, por exemplo,
com “o aumento de pensões pelo
terceiro ano consecutivo, ao contrário do que sucedeu anteriormente com o governo PSD/CDS”.
E aproveitou a ocasião para lembrar que na Madeira, o PCP defende
“já há vários anos um complemento de pensão, como acontece
já nos Açores”.
Pelo meio, a partir da bancada
da maioria, ouviu-se, em surdina,
um irónico “começamos o dia com
uma anedota”, mas seria Gil Canha
o único a ‘dar a cara’ para rebater
a deputada comunista nos elogios
à ‘geringonça’: “vi na televisão um
senhor, Mário Centeno, que é mentiroso, que é charlatão, dizer que
foi ele que baixou o défice. É mentira, porque quem o fez foi o sacrifício dos portugueses”.
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Desafio constante em criar
respostas para a inclusão

O

das em função de cada um, permitindo que cada um possa construir o seu futuro e a sua identidade
própria”.
O governante também salientou
que o STEE tem conseguido promover a inclusão, indo ao encontro
da política do Governo nesta matéria. “A Secretaria Regional de
Educação tem, de facto, promovido
a inclusão, no sentido de dar a todos os alunos as melhores respostas, de acordo com as fragilidades
de cada um”, assegurou.
Marco Gomes concluiu, por isso,
que “os 50 anos do STEE são um
relembrar do desafio para uma
resposta sempre inovadora e de
abrir o horizonte para que os que
nos sucederem possam trabalhar
com este exemplo de trabalho e
excelência que temos nesta instituição”.
Saliente-se que as comemorações
do 50º aniversário do STEE têm
ocorrido ao longo do corrente ano,
com a realização mensal de atividades e eventos, “com o objetivo
de assinalar e de enaltecer um
percurso de referência técnica,
científica e pedagógica da instituição, divulgando as práticas de excelência, na área da Educação Especial, com vista à promoção da
inclusão de crianças e jovens com
necessidades educativas especiais”.

Raquel Coelho encabeça lista
às legislativas regionais
FOTO: ARQUICO JM

Serviço Técnico de Educação
Especial (STEE) assinalou ontem os seus 50 anos de atividade, focados no apoio a crianças
e jovens, com idades entre os 6 e
os 18 anos, com deficiência intelectual, motora e multideficiência.
A data foi celebrada com duas
iniciativas no dia de ontem a assinalarem a efeméride, nomeadamente a plantação de uma árvore
(“simbolizando a perspetiva futura
que se pretende para a instituição,
de abertura contínua a novas
aprendizagens, novos atores e às
mudanças que sejam exigidas à
melhoria da qualidade da intervenção com os alunos”) e a colocação de um painel artístico alusivo
aos 50 anos do STTE, da autoria
da dupla de fotógrafos DDiArte.
O diretor regional de Educação
esteve presente na cerimónia e
destacou “o grande peso simbólico”
do meio século de existência do
Serviço, “sobretudo para demonstrar o espírito de família que esta
instituição sempre teve ao longo
de 50 anos”, por parte das pessoas
que ali têm trabalhado desde a
sua abertura.
Marco Gomes não tem dúvidas
de que “sempre houve uma grande
preocupação em a os jovens a ultrapassar as suas dificuldades, procurando dar respostas diferencia-

PTP em negociações com ativistas e partidos políticos

PTP-Madeira prepara coligação para “travar maiorias absolutas” nas próximas regionais.

REGIONAIS
Patrícia Gaspar
patricia.gaspar@jm-madeira.pt

Paula Abreu

aquel Coelho vai ser a cabeça-de-lista do PTP-Madeira às
eleições legislativas regionais
do próximo ano. A candidata,
indicada pelo presidente da
Comissão Política do partido, reuniu
o apoio dos militantes e da ‘direção
trabalhista’.
“Segundo os estatutos do partido,
quem indica a cabeça-de-lista é o
presidente da Comissão Política, apesar disso eu fiz questão de ouvir os
órgãos de direção e a maioria dos
militantes. É um nome consensual
e que vai de encontro à estratégia

PUB
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AVISO (EXTRATO)

Procedimento concursal comum de recrutamento urgente para preenchimento
de 1 (um) posto de trabalho na categoria de assistente da carreira médica,
na área hospitalar – especialidade de ortopedia.
Faz-se público que se encontra aberto o seguinte procedimento concursal comum, de recrutamento urgente, para constituição de relação jurídica de emprego privado sem termo, cujo contrato será celebrado nos termos do Código do Trabalho e demais legislação laboral privada aplicável:
1-Entidade contratante: Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.;
2-Número e Caracterização do posto de trabalho a ocupar: 1 (um) posto de trabalho, para a categoria de assistente da carreira médica,
da área hospitalar – especialidade de ortopedia, com reserva de recrutamento, cujo conteúdo funcional corresponde ao estabelecido no n.º 1 da cláusula 10.ª do Acordo de Empresa publicado no JORAM, n.º 4, III.ª série, de 17 de fevereiro de 2016 e no n.º 1 do artigo
7.º -A do DL n.º 176/2009, de 4 de agosto aditado pelo DL n.º 266-D/2012, de 31 de dezembro.
3-Área de formação académica e/ou profissional exigida: licenciatura ou mestrado integrado em Medicina e grau de especialista em
ortopedia, bem como ter inscrição como membro efetivo na Ordem dos Médicos com a situação devidamente regularizada;
4-Prazo de candidatura: 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do aviso integral de abertura do procedimento concursal no Diário da República;
5-Publicação Integral: O Aviso Integral encontra-se publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 213, de 06 de novembro de 2018,
como Aviso n.º 67/2018/M e disponibilizado na página eletrónica do SESARAM, E.P.E., em
www.sesaram.pt - Documentos – Recursos Humanos – Ofertas de emprego.

definida para as regionais”, avançou,
ao JM, Quintino Costa, líder do PTPM.
Por uma questão de conferir mais
visibilidade à candidatura, Raquel
Coelho vai manter as funções de deputada na Assembleia Legislativa da
Madeira, abrindo um interregno no
princípio de rotatividade definido
pelo partido.
“É uma forma de dar mais visibilidade ao seu trabalho, até porque
temos alguma razão de queixa relativamente à cobertura da comunicação social em relação a outros partidos com assento parlamentar”, afirma o dirigente político.
Quintino Costa não adianta os restantes nomes que compõem a lista
do PTP-M às eleições regionais, candidatos estes que vão ser conhecidos
em junho, depois de aprovados pelo
Secretariado, a Comissão Política e
o Conselho Regional do partido.

“COLIGAÇÃO ÀS REGIONAIS
É UMA CERTEZA”
PTP-Madeira quer criar condições
para se afirmar como uma terceira
via nas eleições regionais, intenção

esta que ficou estabelecida, diz Quintino Costa, em junho deste ano. “Devemos criar todas as condições para
que isso aconteça, evitando cenários
de maiorias absolutas”, declara. Em
negociações com ativistas, entre eles
Gil Canha, e alguns partidos políticos,
o líder do Partido Trabalhista na
Madeira garante que a coligação nas
próximas regionais “é uma certeza”.
“Temos alguns compromissos,
mas prefiro não revelar nomes antes
de estar tudo fechado. Quanto mais
abrangente for a coligação melhor,
desde que respeite os princípios da
democracia e da autonomia”, explica
Quintino Costa, acrescentando que
a escolha dos candidatos, com execção da cabeça-de-lista que será Raquel Coelho, não será feita por método de Hondt, configurando aos
partidos a possibilidade de indicarem
candidatos para os primeiros lugares.
“A única condição imposta pelo
PTP é sermos nós a assegurar a liderança da lista que será encabeçada
por Raquel Coelho”, conclui o líder
do partido.

JPP ganhou processo contra Governo
a sequência da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal
(TAFF) referente ao processo Ferry-União Europeia (processo 383/18,
18.6BEFUN), o Juntos pelo Povo
divulgou, em nota de imprensa,
que a “atitude continuada deste
Governo Regional em não facultar,
em tempo útil, a documentação

N

solicitada”, neste caso ao nível do
ferry, resultou, segundo a referida
sentença, a “perda de objeto da
presente ação judicial”, e o pagamento das respetivas custas, além
do pagamento de 50,50€ por cada
dia de atraso em relação ao prazo
fixado em relação aos 10 dias para
o cumprimento da sentença, por
parte deste Executivo, acrescenta

Élvio Sousa.
Uma vez mais, o JPP realça “os
entraves ao papel fiscalizador por
parte do Governo PSD, que teima
em esconder informação determinante sobre dossiers fundamentais
da governança, numa clara atitude
de deliberado impedimento, sobretudo no escrutínio das ações e gastos do dinheiro dos contribuintes”.

PUB
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m conjunto de profissionais
[enfermagem] de vários centros de saúde da Região participou, ontem, num ambiente de
simulação de alta fidelidade sobre
Anafilaxia - Abordagem Integral
do Enfermeiro. O secretário regional da Saúde também esteve presente no início da iniciativa para
explicar aos jornalistas que este
tipo de formações visa permitir
aos formandos que possam errar
as várias vezes que forem necessárias, porque estão a aprender e
não há consequências. A ideia é
aprender para o futuro. O governante destacou o facto de o centro
de simulação da Madeira ser dos
melhores do País. A RAM fez um
investimento naquele espaço de
cerca de 2 milhões de euros, conforme frisou o secretário regional,
pelo que “temos um centro de ex-

U

celência, com profissionais de excelência”.
Até agora, foam realizadas 18
sessões formativas em 10 centros
de saúde no Funchal, São Vicente,
Câmara de Lobos, Santana, Santa
Cruz , Machico e Porto Santo.
Pedro Ramos adiantou que naquela formação estavam representantes dos Açores, que querem
avançar também com um centro
de simulação clínica. Desde 2012
houve mais de duas centenas e
meia de formações, envolvendo
mais de quatro mil profissionais.
Este é dos centros com mais atividade na área da simulação, conforme garantiu, inclusive, o secretário regional da Saúde. Pedro Ramos referiu que até o final do ano
vão ser dadas duas formações ao
nível da anestesia.

M

Câmara quer descentralizar
competências nos municípios

Carla Ribeiro

Albuquerque promete
remodelação das urgências
iguel Albuquerque afirmou
que a nova sala do bloco de
obstetrícia do Hospital Dr.
Nélio Mendonça, inaugurada ontem, é “funcional e tem equipamentos dos mais modernos”, o
que demonstra que, apesar de a
abertura do concurso internacional para a construção do novo
hospital já ter sido autorizada, o
seu Governo não irá descurar os
investimentos na atual unidade
hospitalar.
“Até 2024 temos que garantir
que os nossos cidadãos têm os
melhores cuidados de saúde, va-

Autarca acusa GR de discriminar autarquias em função da cor política

FOTOS: JOANA SOUSA

Centro de simulação
já formou mais de 4 mil

mos continuar a fazer investimentos e o próximo passo será a
remodelação e requalificação de
toda a unidade do bloco operatório
das urgências”, asseverou.
Relativamente ao novo hospital,
Albuquerque garantiu que este
constitui uma prioridade e que a
sua construção irá avançar “independentemente das vigarices
em termos de percentagens”,
numa clara alusão à percentagem
de 50% de comparticipação da
obra por parte do Governo nacional, compromisso que foi assumido por António Costa.

Emanuel Câmara considera o Orçamento de Estado para 2019 benéfico para as autarquias portuguesas.

MUNICÍPIOS
Patricia Gaspar
patricia.gaspar@jm-madeira.pt

Líder da Câmara
do Porto Moniz
aplaude
Orçamento
de Estado
para 2019.

GR firma parceria com
associação de farmácias
Governo Regional assinou ontem, no salão nobre do Edifício
do GR, um acordo entre a Associação Nacional de Farmácias
(ANF) e o Serviço de Saúde da
Madeira (SESARAM). O evento contou com a presença do Secretário
com a pasta da Saúde, Pedro Ramos, do presidente da Associação
Nacional de Farmácias, Paulo
Duarte, e da presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Tomásia Alves.
O compromisso vai permitir que
os utentes do SESARAM possam
levantar certos medicamentos de
distribuição gratuita nos estabelecimentos comunitários quando

O

estes não estiverem disponíveis
na farmácia do hospital central.
O contrato vai incidir, diz o secretário, sob uma variedade de
medicamentos destinados a áreas
mais prioritárias como “as doenças
oncológicas, os insuficientes renais
e os transplantados”.
O acordo insere-se dentro das
terapêuticas com recurso a fármacos inovadores, indo ao encontro do que tem sido feito pelo Governo Regional, que reforçou a
aposta, passando para cerca de
um terço de todas as terapias propostas. O GR já gastou 120 milhões
de euros nos medicamentos desde
2015.

descentralização de competências e a transferência de
verbas para as autarquias regionais foram dois dos temas
que os socialistas madeirenses
lançaram, pela voz de Emanuel Câmara, em análise numa reunião realizada, ontem, em Coimbra, pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).
“Sabemos à partida que o Governo
Regional da Madeira não está minimamente interessado em discutir
estas questões com as autarquias
madeirenses, o que é de lamentar
pois temos a certeza que seria possível
melhorar muitos serviços públicos
à população se fossem as autarquias
a exercer essas competências”, criticou o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, voltando a
apelar “à devida compensação financeira” dos municípios.
Emanuel Câmara acusou ainda o
Executivo madeirense de discriminar
as autarquias em função da sua cor
política, uma crítica que vem reiterar
afirmações recentes do líder da ban-
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cada parlamentar socialista, Victor
Freitas, segundo as quais a política
de apoios do Governo Regional tem
vindo a penalizar Câmaras como o
Porto Moniz, Machico e Ponta do
Sol.
Em Coimbra, o autarca madeirense
associou-se à posição do presidente
da ANMP, Manuel Machado, considerando o Orçamento de Estado
para 2019 benéfico para as autarquias
portuguesas.
Recorde-se que o documento do
Governo prevê um aumento no valor
de 173 milhões de euros para os municípios, o equivalente a um acréscimo de 07% em relação a 2018.
“É um orçamento positivo para
os municípios, com um ligeiro aumento do orçamento em relação a
2018. Há aspetos técnicos que a
ANMP ainda quer clarificar e bem,
mas é claramente um orçamento
que aponta para o reforço de verbas
na área da educação e nas áreas sociais das autarquias, o que é importante a sublinhar”, concluiu Emanuel
Câmara.

Alta taxa de emprego no Ensino Profissional
secretário regional de Educação
destacou a importância da Formação Profissional na resposta
às necessidades do mercado de trabalho, que se reflete nas “elevadas
taxas de empregabilidade”, com “algumas áreas onde isso chega aos
100%”, sublinhou.
Jorge Carvalho disse-o na deslo-
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cação que efetuou, ontem, à Escola
Profissional Dr. Francisco Fernandes,
no âmbito da Semana Europeia do
Ensino Profissional.
A instituição, neste momento, “oferece 48 cursos” e conta com “cerca
de mil alunos, nas mais variadas
modalidades”, apontou, “desde a Formação Profissional à Formação Mo-

delar, aos cursos de Educação e Formação”. “Portanto, procuramos responder àquelas que são as necessidades da nossa população, não só
da população juvenil, mas de toda
aquela que procura certificar as suas
competências ou adquirir novas habilitações e competências”, realçou.

Sofia Lacerda
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Cristian Mendes
ajudou ontem a
‘plantar o futuro’.

Região representada
por Rita Andrade na UE
secretária regional da Inclusão
e Assuntos Sociais, Rita Andrade, representa hoje e amanhã a Madeira na 35ª sessão do
Congresso dos Poderes Locais e
Regionais do Conselho da Europa,
que acontece no Palácio da Europa,
em Estrasburgo.
Nesta edição, o tema principal
é ‘Integridade e comportamento
ético dos representantes eleitos
locais e regionais’, no qual o Congresso vai examinar diversos relatórios centrados em conflitos
de interesse a vários níveis, e relativos à transparência e à existência de governos abertos.
Paralelamente, vão ser revistas
as regras e procedimentos do órgão, de forma a incluir o Código

53 estudantes da Calheta plantaram cerca de 60 árvores

Jovens colocam mãos à obra

para ‘Plantar o Futuro’
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Cláudia Silva
claudia.silva@jm-madeira.pt

niciou-se, ontem, a primeira
ação do ‘Programa de Recuperação da Natureza e Educação
Ambiental - Plantar o Futuro’
na zona da Relva Negra, no
Paul da Serra.
53 alunos, do 11º ano da Escola
Básica e Secundária da Calheta,
arregaçaram as mangas e plantaram cerca de 60 árvores. Entre
elas, urzes, oliveiras da serra e cedros da Madeira.
“Estivemos a plantar diversas
árvores para reflorestar a Madeira”,
explicou Cristian Mendes, o jovem
que colocou mãos à obra para espalhar duas raízes do futuro.
Ao JM, descreveu o processo.
“Primeiro, fizemos um buraco, depois metemos a planta, pusemos
uma rede à volta da mesma para
proteger do vento e, por fim, colocámos umas vergas para a rede
não fechar”. E, desta forma, nem
o frio daquela zona se fez sentir.

I

A colega que o acompanhava,
Joana Gonçalves, confessou nunca
ter “plantado uma árvore”, mas,
com um sorriso na cara, admitiu
que foi uma boa experiência.
Já João Rodrigues disse que, ao
plantar estas raízes, estão a dar o
“exemplo” aos restantes estudantes. “´É preciso cuidar do mundo”,
notou.
A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana
Prada, salientou a importância da
reflorestação. “O objetivo é recuperar habitats de altitude. A Laurissilva é importantíssima, é património da humanidade, mas não
é menos importante para a Madeira os habitats de altitude, porque com a diminuição da precipitação e o aumento da temperatura
começamos a ter cada vez menos
água e recursos hídricos da existência em simultâneo da vegetação
de altitude e do nevoeiro, que atravessa e que se consegue captar e
fazer precipitar essas gotículas.
Isto chama-se precipitação oculta
e é uma excelente medida de adaptação às alterações climáticas”,
afirmou.
Para Jorge Carvalho, secretário
regional da Educação, esta iniciativa promove os princípios de “ci-

dadania ativa”. “Temos que preservar aquilo que é um património
importantíssimo para a Região,
mas acima de tudo um património
que é já reconhecido em termos
mundiais. Esse envolvimento dos
nossos jovens com a floresta é a
forma que também nós temos de
assegurar que, em termos das gerações vindouras, poderemos continuar a salvaguardar esse mesmo
património”, explicou.
Este programa, desenvolvido
pela Secretaria Regional de Educação em parceria com a Secretaria
Regional do Ambiente e Recursos
Naturais, contou com o JM e com
o La Vie como parceiros.
No total, estão 15 escolas da Região envolvidas no ‘Plantar o Futuro’, envolvendo cerca de 2 mil
alunos do 11º ano.
Ressalve-se que o projeto se baseia em ações de plantação, a decorrerem todas as terças e sextasfeiras de novembro a março de
2019 (excluindo o período de férias). As ações abrangem quatro
zonas distintas, nomeadamente
quatro dias no Paul da Serra, 31
dias nas serras de Santo António
(Chão das Galinhas) e um dia no
Porto Santo e em Santana (Achada
da Teixeira).

PUB
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de Conduta para as Pessoas envolvidas na Governação Local e
Regional. Estão previstos vários
debates sobre aspetos que as diversas regiões podem ter enfrentar, entre os quais o assunto das
migrações.
O Congresso dos Poderes Locais
e Regionais é um órgão consultivo
do Conselho da Europa, cujos
membros pertencem a diversas
localidades/regiões de todos os
membros da organização europeia. A entidade tem como fins
aprimorar a democracia, para
isso revendo a prestação dos governos locais/regionais, dando especial atenção ao respeito da
Carta Europeia da Autonomia Local.

OPORTUNIDADES
EXCLUSIVAS
WWW.PFIMOBILIARIA.COM – DESDE 1985

DESTAQUES DA SEMANA
215.000€

LOJA NOVA RUA 5 DE OUTUBRO
108M2, PRONTA A FUNCIONAR.
927 415 278 – 961 897 629

250.000€

PIORNAIS T2
C/118M2, NOVO, COZINHA EQUIPADA,
VISTA CABO GIRÃO, PRONTO HABITAR.
966 312 432 – 927 415 278

285.000€

CENTROMAR T4
C/153M2, 3º PISO, 3WC, 2 ESTACIONAMENTOS
E ARRECADAÇÃO. OFERTA COZINHA NOVA.
966 312 432
SEDE: R. DR. FERNÃO DE ORNELAS Nº 13-15, TEL.: 291 214 140
FILIAL: EST. MONUMENTAL, EDF. RODAMAR Nº 241-B, TEL.: 291 745220
FACEBOOK.COM/PFIMOBILIARIA
(AMI914)

12 | REGIÃO | QUA 7 NOV 2018

Antiga fábrica da ILMA
transformada em hotel

O

fabril, desativada há alguns anos
a esta parte, que se está a degradar e que importa reconverter”
e que, portanto, “importava dar
prioridade no espaço urbano, à
requalificação urbano/arquitetónica dos espaços tradicionais e
históricos e das suas frentes marítimas”.
O projeto tinha sido previamente analisado pela Secretaria
Regional do Turismo e ficará implantado “em área abrangida pelo
Plano de Urbanização do Amparo,
que confere capacidade para a
edificação de uma unidade hoteleira”.
De acordo com o documento,
o novo hotel será classificado
“como hotel de quatro estrelas,
com capacidade prevista de 128
unidades de alojamento (82 quartos duplos e 46 suites)/256 camas”.
Durante anos, a Indústria de
Lacticínios da Madeira - ILMA
foi uma referência na Região pelos seus produtos, nomeadamente o leite de manga, que deu origem ao leite UHT, Estrelícia e
Pico Ruivo, assim como os iogurtes e os gelados.

OSP assegura que PSP se
sente “abandonada e
desmotivada”.

Sindicato assegura que Comando Regional paga o próprio equipamento

Polícias denunciam falta
de meios operacionais
PUB

empresário madeirense António Nóbrega está autorizado a edificar um hotel nas
antigas instalações da ILMA (Indústria de Laticínios da Madeira),
que se irá chamar “Four Views
Formosa”, unidade de quatro estrelas, com 256 camas.
De acordo com uma resolução
ontem publicada no Jornal Oficial
da Região, o Executivo autorizou
o aumento do número de camas,
apesar do Plano de Ordenamento
Turístico estabelecer, para aquele
local, apenas 160, alegando que
há normas que permitem a majoração.
Em setembro de 2013, no Tribunal Judicial do Funchal, a
maioria dos credores aprovou o
encerramento da ILMA, situação
que atirou para o desemprego,
na altura, cerca de 60 trabalhadores, e votou também favoravelmente a liquidação do seu património.
O edifício foi depois adquirido
pelo empresário madeirense António Nóbrega.
Na resolução, o Governo regional alega “que a área onde se desenvolve o projeto era uma área

PSP
Catarina Gouveia
catarina.gouveia@jm-madeira.pt

o serviço de rua, a Polícia
de Segurança Pública está
“dotada de meios a metades”, informou ao JM a
Organização Sindical dos
Polícias (OSP) da Madeira.
Segundo afirma o presidente
da Delegação Regional desta instituição, Octávio Santos, a escassez
de meios no Comando Regional
da PSP, cujo fornecimento “é da
responsabilidade da entidade patronal”, é uma realidade “evidente
e contundente”.
“Há a certeza de haver direitos
a que não temos direito”, afiança
Octávio Santos, garantindo que
esta realidade está a resultar
numa “polícia efetivamente abandonada e desmotivada, pois quem
deve dar valor e dotar com esses
meios descasa-se dessa responsabilidade”.
No que concerne à “falta de
condições existentes”, a OSP de-
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nuncia vários exemplos das carências do serviço operacional
da PSP.
Segundo a organização, na distribuição da pistola glock 19, com
dois carregadores, não foi fornecido o porta-carregador para um
deles, o que “contraria a formação
de tiro prático”. No que diz respeito ao material dos carros de
patrulha (no qual estão incluídos
formulários e alcoolímetros), este
é acondicionado em malas de
viagem, compradas pelos próprios
polícias, caixas de madeira e até
caixas de fruta de supermercados,
conta Octávio Santos.
Diz também que as lanternas
de pequeno porte e alta luminosidade, necessárias para serviços
noturnos, são inexistentes, e
“quem as tem comprou com o
seu dinheiro”. Acrescenta que as
lanternas disponíveis nas esquadras são de grande porte, ineficazes para serviços de busca por
desaparecidos e encalce de suspeitos.
As rádios de comunicações,
afirma, estão a deteriorar-se, não
sendo repostas quando avariam.
Para além disso, as presilhas de
cinto existentes para estes instrumentos são insuficientes, obrigando os polícias a comprar,
uma vez mais, o seu equipamento.

As esquadras, assegura, não estão equipadas com destruidores
de papel, obrigando a rasgar manualmente e a depositar em recipientes de recolha para reciclagem documentos com informação “extremamente sensível”,
protegida pelo segredo de justiça
ou pela lei de proteção de dados.
Finaliza, mencionando as supostas novas esquadras prometidas pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita,
que não avançam apesar da existência de orçamento.
O comandante regional, Luís
Filipe Simões, terá tido conhecimento desta falta de meios a 13
de junho, tendo recebido as contestações com “vontade de resolver, mas até o presente dia continua tudo na mesma e sem perspetiva de mudança”.
Apesar de reconhecer que nem
todas estas situações são da competência do superintendente Luís
Filipe Simões, o dirigente da OSP
afirma que a organização acredita
que, se for da sua vontade, “poderá ativamente interceder com
quem de direito”.
A Organização Sindical dos Polícias não se priva de manifestar,
ainda assim, a sua admiração pelos profissionais que “sem os
meios necessários trabalham com
um altruísmo sem igual”.
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PSP encontrou casal toxicodependente no interior da residência

Incêndio consome
anexo de habitação

Idosa encontrada sem
vida em área de cultivo
oi ontem encontrada sem vida
uma idosa, na casa dos 75
anos, numa área agrícola na
zona da Lombadinha, em Gaula.
Segundo fonte policial, foi um
popular que encontrou a mulher
deitada numa zona de cultivo e
alertou de imediato os Bombeiros
Municipais de Santa Cruz. Alguns
elementos da corporação compareceram rapidamente no local
e constataram que a vítima já
não tinha sinais vitais. Não foi
possível precisar a altura em que
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a mulher perdeu a vida.
A Polícia de Segurança Pública
foi então chamada ao local, onde
também marcou presença o delegado de saúde que, para além
de confirmar o óbito, determinou
o transporte do corpo para o Instituto Nacional de Medicina Legal
e Ciências Forenses, no Funchal,
onde são realizadas as autópsias.
No entanto, todos os sinais indicam que a mulher terá sido vítima de uma doença súbita.

Homem agredido
na Estrada Monumental
a tarde de ontem, um homem foi agredido por um
indivíduo do sexo masculino na Estrada Monumental,
no Funchal.
Não foi possível determinar
a idade da vítima, que não estava identificada pelo cartão
de cidadão, nem conseguia falar.

N

Junto ao Bairro da Torre, em Câmara de Lobos.

POLÍCIA
Cláudia Ornelas
claudia.ornelas@jm-madeira.pt
lguns elementos da Polícia de
Segurança Pública circulavam
ontem junto ao Bairro da Torre, em Câmara de Lobos,
quando constataram uma coluna de fumo a sair de uma habitação
abandonada que, apesar de ter sido
encerrada pelo proprietário, é fre-
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quentemente utilizada pelos semabrigo.
No interior da residência, os agentes depararam-se com o anexo a ser
consumido pelas chamas e com um
casal de toxicodependentes, na casa
dos 30 anos, que se presume que tenha dado início ao incêndio.
Quando repararam na presença
das autoridades, o casal terá tentado
fugir. Os agentes conseguiram reter
o indivíduo do sexo masculino que
se encontrava visivelmente alterado,
alegadamente pelo consumo de estupefacientes, e foi transportado para

o hospital. Já a mulher, apesar de
ter sofrido uma queda, conseguiu
escapar à polícia.
Para o local foram nove elementos
dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, apoiados por um
veículo de combate a incêndios e
duas ambulâncias que, em cerca de
meia hora, conseguiram apagar as
chamas.
O anexo - que continha colchões e
mobiliário que vinha sendo transportado do lixo – ficou totalmente
destruído. A estrutura do prédio não
sofreu danos.

São também desconhecidos
os contornos desta ocorrência
que deixaram este homem
prostrado no chão e com escoriações na face. Portador de
diabetes, foi transportado para
o hospital pelo Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal.
A PSP tomou conta da ocorrência.

Colisão fere jovem
motociclista no Funchal
ma colisão entre uma mota
e uma viatura ligeira que
teve lugar na tarde de ontem, na zona da Achada, junto
ao Caminho do Paiol, resultou
em ferimentos num jovem motociclista de 17 anos.
O alerta foi dado ao Corpo
de Bombeiros Sapadores do

U

Funchal pelas 14 horas. Chegados ao local, os elementos
constataram o jovem ferido
prostrado no pavimento. Com
fratura exposta na mão direita
e dores na zona cervical, a vítima foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital
Dr. Nélio Mendonça.

Mel, cão que estava desaparecido
desde a passada sexta-feira, foi
encontrado ontem na Rua da
Quinta do Leme.
A tutora do animal afirmou ao
JM que o animal se encontra bem
de saúde e bem cuidado. O cão estava
desaparecido há cinco dias e encontrava-se lesionado numa das patas
dianteiras e a necessitar de medicação.
Pilar, Três Paus, Curral das Freiras
e Estrada da Eira do Serrado foram
algumas das zonas por onde passou
apenas durante a manhã de ontem,
à procura do seu fiel companheiro.
Assegurando ao Jornal que estavam
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mais de 100 pessoas à procura do
seu animal, Elia Maria Jesus garante
que “a ilha já tinha sido praticamente
toda vista”.
Suspeita ainda que o indivíduo
que o terá resgatado na sexta-feira
passada, junto à bomba de gasolina
perto do hospital, possa tê-lo soltado
durante o dia de hoje, tendo em
conta o estado em que se encontra
o animal.
Um final feliz para um caso que
contou com centenas de partilhas e
comentários nas redes sociais, com
anúncio igualmente publicado na
edição impressa de ontem do JM.

Catarina Gouveia
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Mel está de volta a casa
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos dos artigos 20º, 21º, 22º, 23º, 24º e 25º dos Estatutos da Associação
Protectora dos Pobres, convoco a respetiva Assembleia Geral, a reunir em sessão ordinária, no dia 21 de Novembro de 2018, pelas 17h30, na sede da instituição à Rua do Frigorífico n.º15, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um – Apreciação e votação do orçamento e programa de ação para 2019;
Ponto Dois – Apreciação de sugestões e informações de interesse geral;
A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória se estiver presente
mais de metade dos associados com direito a voto, ou meia hora depois com qualquer
número de presentes, conforme o ponto 1, do artigo 23º.
Funchal, 7 de Novembro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim
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SIGA FREITAS

Tancos: assalto falhado,
recuperação encenada?
Eduardo Freitas
eduardo.pereira.freitas@gmail.com
ESCREVE À QUARTA-FEIRA, DE 2 EM 2 SEMANAS

odos nós, já percebemos que
o assalto a instalações s militares foi um ato falhado
de diversas pessoas. Só falta
é esclarecer tudo, como exige o nosso PR.
O óbvio para qualquer estadista é
que foi colocada em causa a segurança do nosso país, pois o roubo de
armas numa instalação onde elas
deviam estar sob vigilância é grave
em qualquer país do mundo com
um Estado digno desse nome. Já
toda a gente responsável e ou com o
sentido do caricato percebeu os contornos rocambolesco de toda esta
história é ridícula digna de uma revista à antiga portuguesa. Raul Solnado, com todo o respeito pela sua
memória, não conseguiu melhor na
sua rábula da Guerra de 14.
Ninguém sabe o número de armas
roubado, aliás, ninguém está em
condições de saber se houve mesmo
roubo, por isso também não sabe se
houve mesmo reposição, e ninguém
sabe se as repostas menos, mais ou
iguais às desviadas porque ninguém
está em condições de afiançar que
houve desvio. Na mesma linha, ninguém consegue perceber se o mate-
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Ninguém sabe
o número
de armas
roubado, aliás,
ninguém está
em condições
de saber se houve
mesmo roubo.
rial suposta ou eventualmente desviado era moderno, obsoleto ou assim, sabe-se lá, há de se ver, ou não!
Mas a verdade é que um dos alegados
ladrões ligou para as autoridades a
indicar, de uma cabine telefónica,
com o seu telemóvel à espera de ser
detetado, como quem diz, isto é uma
pantomina. Finalmente, as armas
estavam na casa da avó deste ladrão,
uma portuguesa à antiga, de cabelo
na venta que, certamente, impunha
mais respeito aos eventuais traficantes do que a própria instalação

militar e a sua guarda. Haverá melhor
argumento para esta comédia?
Agora vamos aos políticos: o Ministro da Defesa, entretanto demitido,
afirmou que nada sabia, todavia já
se sabe que estava a mentir. Parece
algo natural nos políticos, a mentira
e a verdade não são faces da mesma
moeda, são é a mesma face a da
moeda e depende da luz que a
reflete.
Começou-se a dizer algo mais grave
- o própria Primeiro-Ministro também
sabe, este sabe-a toda, e eis que o
Chefe do Governo se agarra-se aos
“pantalones”, isto é um circo!, do
Presidente da República. Ambos dizem a pura das verdades: “não sabiam de nada”.
Entretanto, os políticos já vêm a
terreno dizer: “não se pode fazer política com os militares…” Isto só pode
querer dizer alguma coisa. As nossas
Forças Militares merecem todo o
respeito, pois são o primeiro pilar
País e também da nossa democracia.
A verdade é que os políticos há
muito que não fazem política com
os militares, mas sim brincam com
eles, recordo-me de um telegrama
do embaixador americano Thomas
Stephenson de 5 de Março de 2009

em que afirma: “as vontades e ações
do Ministério da Defesa parecem ser
guiadas pela pressão dos seus pares
e pelo desejo de ter brinquedos caros.
O ministério compra armamento
por uma questão de orgulho, não
importa se é útil ou não. Os exemplos
mais óbvios são os seus dois submarinos (atualmente em estado de
inanição) e 39 caças de combate
(apenas 12 em condições de voar)”
Tudo isto parece grave. Mas claro
que está tudo bem. Afinal de contas,
Portugal está, alegadamente, a sair
da crise. E é tão rico que tem petróleo
e não quer explorar! O máximo! Os
políticos brincam com os militares,
com os portugueses… E claro… Se
alguém for contra a corrupção, ou
logo acusado de ser a Joana Marques
Vidal ou o Carlos Alexandre, ou, quiçá, um possível Bolsonaro. Na verdade é um populista e um fascista.
Se bem que eu acho que não é
fascista defender a segurança do
país.
Se por acaso, o Presidente da República e o Primeiro-ministro estiverem a mentir em relação ao caso
de Tancos, só tem uma escapatória:
demissão e eleições!!! Se isto ainda
é uma Democracia!

Um bodião e um amigo
uitas vezes, o verão terminava “lá dentro”. O
tempo era já de despedida: do sol quente, das
tardes longas e do jacquet
da parreira.
Da interminável viagem, voume socorrer da máxima de que
dos fracos [não] reza a história,
porque a chegada à casa da tia
Sofia, no cimo do beco, ao pé dos
tanques, onde outrora as lavadeiras se afincavam a lavar lençóis numa sabonária [quase ciência], que depois de estendidos ao
sol, eram, de quando em vez, salpicados com água para evitar as
manchas, fazia dissipar todo e
qualquer abatimento.
O chão de pedra rolada e as
paredes escorrendo água, para
deleite das “cabrinhas”, anunciavam a porta ladeada de lajes basálticas e o balcão de onde se
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Cláudia Faria
Investigadora

Inexperiente mas
paciente, passei
horas a mudar
o isco, sem
qualquer sucesso.

avistava um pequeno mundo: a
torre da Igreja, as piscinas, o
ilhéu mole e o farol, o mar bravo
e o resto dos sonhos de verão,
que tomavam forma, com a primeira dentada na semilha murcha, acabada de cozer na panela
de ferro.
Por ali, os dias tinham um sabor vagaroso, animados, porém,
com a entrada da levadia pelo
fundo da piscina, pela subida da
vereda até à Santa, pelas tardes
inteiras gastas a jogar às cartas
ou “ao verdade ou consequência”,
pelas amoras colhidas para fazer
doce, pelas mãos lambuzadas dos
favos de mel do Sr. Arsénio, pelas
uvas surripiadas dos cestos que,
colocados à beira dos muros, esperavam ser levados para o lagar
e pelos mergulhos acrobáticos
no cais, já a noite ia bem alta e o
Porto Moniz “dormia um soninho

sossegado”.
Por ali, os dias eram feitos de
genuína amizade, num tempo
acochado pela leveza pueril dos
dias da idade tenra. Eram leves
esse sonhos de então, cujos troféus são as memórias com que
hoje preenchemos os nossos dias.
Hoje, já vou pouco lá dentro mas
sempre que dali me acerco, revivo
aquela tarde, com um céu de
chumbo em que, de cana de pesca
em punho e um balde cheio de
pão duro, lá fui com o Melim,
para os lados do Cachalote. Inexperiente mas paciente, passei horas a mudar o isco, sem qualquer
sucesso até que, de repente, um
leve esgar da cana nos fez saltar
da rocha.
Saiu-me um bodião. O único
bodião da minha vida. E saiu-me
a sorte grande: um amigo para
toda a vida, o Melim.
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A minha
liberdade não
é maior que a tua

Gonçalo Taipa Teixeira
taipa.teixeira@gmail.com
ESCREVE À QUARTA-FEIRA, DE 4 EM 4 SEMANAS

Ora, anunciou
a ministra que
o IVA para
os eventos
culturais ia
baixar para todos.
Todos? Não!
raça Fonseca, cujo currículo
inclui uma licenciatura, um
mestrado e um Doutoramento, além de carreira académica
e uns quantos tachos no aparelho de estado, é hoje Ministra da
Cultura deste impecável paraíso à
beira mar plantado. Apesar deste
currículo, uma sua correligionária,
de perfil mais público nas redes sociais, resolveu enaltecer a sua nomeação por ser a primeira homossexual fora-do-armário a exercer tal
cargo. Devo dizer que fiquei perplexo
com a importância dada à sexualidade da ministra. Pensava eu, ingenuamente, que a sexualidade de alguém que atinge um ponto alto
numa cadeia de comando só teria
interesse se a dita escalada se tivesse
feito fazendo uso, de forma proliferamente parcimoniosa, da tal sexualidade. Declaro-me corrigido — e
agradecido. Vou já acrescentar ao
meu currículo a entrada “heterossexual incorrigível, dentro e fora do
armário”.
Pensar-se-ia que uma ministra de

G

tão forte currículo defendesse a
igualdade de todos perante a lei,
mas não parece ser esse o caso. Ora,
anunciou a ministra que o IVA para
os eventos culturais ia baixar para
todos. Todos? Não! Há um ou outro
tipo de evento que, não sendo do
agrado da senhora ministra, não é
merecedor de tal benesse. Aparentemente, na opinião da senhora, são
eventos pouco civilizados.
Em resposta, Manuel Alegre, destacado arauto do progresso e do homem-novo civilizadíssimo, escreveu
que esta intolerância para com uma
arte, que ele até aprecia, era um
passo na direcção de controlar os
gostos alheios, e que um dia chegaria
ao livro que a opinião do ministro
do momento considerasse pouco civilizado.
Por muito que me custe (não sou
fã nem de touradas, nem do poetapolítico), Manuel Alegre tem razão.
É aos poucos, de pormenor em pormenor, que estas medidas de controlo de opinião, de pensamento, se
transformam em tornos mentais
que não deixam o indivíduo ser
outra coisa que não domesticado —
ou desinteressado — e submisso.
A ficção do século XX ilustra-nos
isso mesmo: Guy Montag (“Fahrenheit 451” de Ray Bradbury), por
exemplo, queimava livros. Ele próprio não sabia o que estava a queimar. Sabia só que faziam mal a
quem os lia, que lhes punham a
possibilidade de escolha na cabeça
e as escolhas causam angústia, tanto
para quem as tem de fazer, como
para quem não quer que as façamos
de forma independente. Outros livros,
como “O Admirável Mundo Novo”
de Aldous Huxley, ou o “1984” de
George Orwell, versam sobre o mesmo tema e identificam sempre a
mesma intenção, que aparenta sempre ser boa. No universo distópico
de Huxley até a família foi abolida,
sendo conceitos como “mãe” e “pai”
vistos com nojo, a evitar a todo o
custo.
Bem sei que a questão não é liberdade, mas igualdade de tratamento, e que Manuel Alegre só ficou
melindrado por ser atirado para a
gaveta dos bárbaros, mas a questão
que ele coloca é pertinente, e sempre,
sempre actual. Não há liberdades
mais válidas que outras.

CRÓNICAS DE TRÁS DA ILHA

Pouca tormenta
a infância sobrara-lhe uma
cicatriz no sobrolho esquerdo
e a ressonância clara das consequências do querer justificar ou compreender. As descomposturas diárias, que caíam
como água em dia de chuva (e aqueles foram anos tempestuosos) não
permitiam a blasfémia de uma pergunta ou explicação: ao “mas” ou
“porquê?” as contas de casa somavam
sempre uma “pouca tormenta!”,
para um resultado nunca inferior a
meia dúzia de vimadas nas aduelas
expostas por antecipação. A índole
teimosa do pequeno não dispensava
uma prova dos nove, em lapsos de
entorpecimento facilmente confundidos com a graça dos mártires nas
estampas do missal da avó Leontina
(de olhos retorcidos pelo prazer de
uma santa morte – ou talvez por
imperativo da santidade). Jaime
tinha toda a tabuada decorada no
dorso. Fora filho de quem queria
passar, inteira, a lição estudada.
A firmeza do vime pouco ou nada
fez para que a educação da meninice
fosse aceite e transmitida. Instruiria
a sua parelha na apostasia desse
credo, acolhendo os “porquês” de
Francisco e Ana com a doçura que
só conheceu na sorte de um casamento produzido à revelia da velha
aritmética (e das vantajosas adições
de bens e partilhas num mundo de
subtracções). Reouvera, nesse lar de
pobres hereges, a certeza que o havia
iludido no ir e vir da mão levantada
dos seus progenitores.
Nas lides necessárias, entre homens amarelejados, era o frouxo, o
Jaiminho das Palhinhas – recebera
a alcunha em criança quando, dando
seguimento prático à vontade da tia
Maria José, que epilogava cada tareia
com o piedoso conselho “Devias ser

D

João Márcio de Matos
joaomam@gmail.com
ESCREVE À QUARTA-FEIRA, DE 2 EM 2 SEMANAS

A firmeza
do vime pouco
ou nada fez para
que a educação
da meninice
fosse aceite
e transmitida.

mais como o Menino Jesus!”, foi encontrado jacente, em ceroulas, no
comedouro do palheiro do pai – de
perna direita levantada (sob o ruminar desapegado de uma vaca charolesa). Era motivo de chacota por
não lhe conhecerem agressividade
nem lhe descortinarem traços de
homem valente – daqueles que curvam mulheres no alçar do braço.
Em verdade, era anátema: um devaneio incómodo na ordem natural
estabelecida (por deuses escondidos
e santos estrábicos).
Sujeitava-se, como os demais, às
agruras de uma sobrevida, presa às
arritmias das estações, aos ciclos da
terra e aos caprichos dos que ordenam. Nunca fora conflituoso: habituara o sentido inquisitivo à tortuosa
via do remedeio. Foi em obediência
a essa predisposição – e por ser o
sustento dos seus – que, sem alarido,
recolocou o marco do seu pequeno
poio, maliciosamente transferido
(com sobejo ganho do vizinho), nos
limites assentes em tempo de seus
avós.
Quando o sangue quente lhe lavou
o cabo da enxada, debaixo do céu
arreganhado de um martírio certo,
não houve quem lhe impedisse um
derradeiro “porquê?”. Sabia que a
pergunta valia pelo que era. Às portas
da eternidade revelava-se, uma vez
mais, mau aluno. Ensinaram-lhe a
morrer consumido pelas penas da
vida, em leito contrito de linho, de
candeia benta amarrada às mãos
orantes. Em vão. A navalha de António Baixinho (por certo, o mais
alto da freguesia) furara-lhe o lado –
ficaria a tia Maria José mais agradada
com um Jesus de peito aberto?
Talvez não. Não revirara os olhos à
nesga de luz que lhe benzia o fim,
sem glória nem resposta.

"
"
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Última vez que um chefe de Estado falou no Parlamento foi em 2016

Presidente angolano discursa
na Assembleia da República

PUB

SESSÃO SOLENE

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
EDITAL N.º 555/2018
ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO AUTOMÓVEL NO CAMINHO DO AREEIRO

A

Sessões solenes têm privilegiado as raízes lusófonas.
os chefes de Estado estrangeiros
que discursaram no âmbito de
sessões solenes no parlamento
português, e a curta lista inclui
maioritariamente líderes de nações com raízes lusófonas. O antigo Presidente de Moçambique,
Joaquim Chissano, discursou em
1999 e 2004, o antigo Presidente
do Brasil, Fernando Henrique
Cardoso, falou também por duas
vezes, em 1995 e 2000; Lula da
Silva, outro ex-Presidente brasi-

PUB

Bruno Ferreira Martins, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea t) n.º 1 do art. 35.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e pelo Despacho de Exercício, Delegação e Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, em 23 de outubro de
2017, publicitado pelo Edital n.º 457/2017, de 24 de outubro, torna público que, a partir das 00h00 do
dia 08 de novembro (quinta-feira), será alterada a atual configuração de trânsito, no Caminho do
Areeiro, passando a dois sentidos no troço entre a Rua do Areeiro e o 2º arruamento de acesso à urbanização, conforme planta abaixo indicado.

já previamente anunciada
sessão extraordinária de
boas-vindas ao Presidente
de Angola, João Lourenço, foi ontem formalizada,
na Assembleia da República, e
irá decorrer no dia 22 de novembro, por volta das 14h30.
O chefe de Estado de Angola
irá discursar no parlamento português, o que já não sucede desde
30 de novembro de 2016, data
em que o rei de Espanha, Filipe
VI, discursou no hemiciclo.
Esta sessão reuniu o consenso
de todos os partidos, não tendo
havido quaisquer objeções, e nela
deverão usar da palavra apenas
dois intervenientes: o presidente
da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o convidado João
Lourenço.
Ao convite endereçado ao Presidente angolano esteve subjacente o critério da reciprocidade,
sendo que a iniciativa resultou
da concertação entre Presidência
da República, Presidência da Assembleia da República e Governo.
De realçar que foram parcos

MUNICÍPIO DO FUNCHAL

Município do Funchal, aos 05 de novembro de 2018
O Vereador com delegação e subdelegação de competências do Presidente da Câmara
Bruno Ferreira Martins

DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

PUB

EDITAL N.º 557 /2018

MUNICÍPIO DO FUNCHAL
Departamento de Recursos Humanos e Modernização Administrativa
Divisão
deN.º
Atendimento
I AL
411/ 2018e Administração

C

EDITAL Nº 554/2018
Torna-se público, para os devidos efeitos, que na Reunião Ordinária, e Pública, da
Câmara Municipal do Funchal, datada de 31 de outubro de 2018, foi adjudicado a
Empreitada de “Requalificação da Envolvente da Rua Imperatriz D. Amélia” à Em- "
presa Infinity III, Construções, Lda., no valor de € 589.971,42 (quinhentos e oitenta e "
nove mil, novecentos e setenta e um euros e quarenta e dois cêntimos) e pelo prazo
de execução de 135 (cento e trinta e cinco) dias.
Paços do Município do Funchal, 5 de novembro de 2018

HYPERLINK
HYPERLINK

O Presidente da Câmara
Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO AUTOMÓVEL NO CAMINHO DE FERRO
COM PROIBIÇÃO ESTACIONAMENTO
Bruno Ferreira Martins, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea t) n.º 1 do
art. 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e pelo Despacho de Exercício, Delegação e
Subdelegação de Competências, exarado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal do
Funchal, em 23 de outubro de 2017, publicitado pelo Edital n.º 457/2017, de 24 de outubro,
torna público que, devido à realização de trabalhos de cortes de árvores, torna-se necessário
interromper a circulação rodoviária no Caminho de Ferro do Monte, troço a Sul da Travessa do
Pico e até a passadeira localizada a sul do Colégio Infante D. Henrique, sito ao Caminho de
Ferro, no dia 07.11.2018 (quarta-feira) entre as 09h30 e as 17h00.
HYPERLINK
Pelo mesmo motivo, fica proibido o estacionamento no Caminho
de Ferro, entre o Largo
da Fonte até ao Colégio do Infante, entre as 07h00 e as 17h00 doHYPERLINK
dia 07.11.2018 (quarta-feira).
Durante esta interrupção será permitido o acesso ao Colégio do Infante pelo sentido ascendente do Caminho de Ferro.
Como alternativa ao trânsito em geral poderá ser utilizado o Caminho da Confeiteira, Caminho do Desterro e Largo da Fonte.
Solicita-se aos senhores condutores a melhor compreensão e habitual colaboração no
cumprimento da sinalização temporária existente no local.
Esta interrupção será coordenada pela Polícia de segurança Pública.
Município do Funchal, aos 6 de novembro de 2018
O Vereador com delegação e subdelegação de competências do Presidente da Câmara
Bruno Ferreira Martins

leiro, em 2003 e Xanana Gusmão
em 1999, na qualidade de presidente do Conselho Nacional da
Resistência Timorense.
Recorde-se que a participação
do Presidente angolano, João
Lourenço, na sessão solene da
Assembleia da República portuguesa, integra-se numa visita
oficial de três dias, entre 22 e
24 de novembro, cujo programa
inclui também uma cerimónia
no Mosteiro dos Jerónimos.

Simulação de ataque
terrorista em Macau
As autoridades macaenses emitiram um comunicado a anunciar
que irá ter lugar, amanhã, uma simulação de ataque terrorista, com
recurso a armas químicas e radioativas, com o fito de testar a capacidade de resposta policial e militar.
“O exercício vai ter como cenário
um ataque terrorista com recurso
a armas químicas e radioativas (...)
durante um concerto de música”,
lia-se no comunicado.
O simulacro, sob a designação
“Cão espirituoso”, será pleno de
ação e incluirá uma tomada coletiva
de reféns, a captura de suspeitos, a
contaminação com gás químico e o
uso de explosivos radioativos, com
o propósito de “avaliar e rever o
plano operacional antiterrorista, elevar o nível de profissionalismo e a
capacidade de coordenação face a
ataques terroristas”.
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Obras começam amanhã e obrigam a procurar alternativas
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Obra de 13 milhões condiciona
trânsito durante oito meses
SEGURANÇA
Miguel Silva
msilva@jm-madeira.pt

oje é o último dia de trânsito
‘normal’ na entrada e saída
da via rápida pela Pestana
Júnior. A partir de amanhã
muda quase tudo. Para entrar ou sair, tem de usar a Estrada
Luso Brasileira e esquecer parte
da passagem pelo Campo da Barca.
E vai ser assim até meados de julho.
Tudo porque começam amanhã as
prometidas obras para segurança
na escarpa situada sob o viaduto
da Ribeira de João Gomes.
A Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas já divulgou os editais com a informação,
há largos meses que se sabe que a
obra vai condicionar fortemente o
trânsito nesta zona, mas isso não
será suficiente para evitar alguns
engarrafamentos, pelo menos nos
primeiros dias.
Apesar de a Secretaria de Amílcar
Gonçalves sugerir vias alternativas,
se usa este acesso para entrar ou
sair da cidade, o melhor mesmo
será mudar de hábitos durante alguns meses.
A obra é complexa, demorada e
cara. Estão reservados mais de 13
milhões de euros para uma empreitada que vai demorar cerca de
oito meses e vai alterar substancialmente aquela importante entrada e saída na cidade do Funchal.
De acordo com a Secretaria Regional, a intervenção vai resultar
na construção de uma estrutura
de betão armado numa extensão
de 340 metros. Será essa edificação

H

David, que colaborou com o Executivo na solução estética encontrada. Diz David que se trata de
uma “contribuição crítica de conferir uma morfologia física para a
estrutura resultante das exigências
de resistência e carga impostas,
numa mitigação do seu eventual
impacto na paisagem, bem como
o reperfilamento e modelação da
encosta e fundo de vale integrando
a linha de água que consiste na Ribeira de João Gomes”.

ALTERNATIVA PARA QUEM
ENTRA NA VIA RÁPIDA PELO
CAMPO DA BARCA

Os dois lados da margem da ribeira terão muros de contenção de material sólido.
que vai ajudar a conter a queda de
blocos em ambas as margens da
Ribeira de João Gomes.
Durante a empreitada, a durar
oito meses, será encerrada a Estrada
Regional 118 (Rua da Ribeira de
João Gomes) no troço de ligação à
via rápida, entre o entroncamento
com a Rua Dom Ernesto Sena de
Oliveira e o entroncamento com a
Estrada Luso Brasileira, junto ao
Túnel Pestana Júnior.

DUAS FAIXAS NA ESTRADA
LUSO BRASILEIRA
Nos últimos dias, a Secretaria
Regional liderada por Amílcar Gonçalves tem procurado garantir condições para uma circulação com
o menor transtorno possível ao
longo da Estrada Luso Brasileira,
pois essa será a via alternativa
para quem quiser continuar a usar

este acesso de entrada e saída na
via rápida. Entre esses esforços
estão medidas para desimpedir a
rua, o que implica impedir o estacionamento de automóveis, como
acontece habitualmente. A ideia
é que a Luso Brasileira permita
um trânsito fluído nos dois sentidos ao longo destes oito meses de
obras.
Apesar de admitir transtornos,
o Governo Regional manifesta, ao
Jornal, o desejo de que esta intervenção não tenha um impacto assim tão expressivo e recorda que
as obras no acesso pelo Campo da
Barca “serão feitas com o objetivo
de garantir a segurança a quem
utiliza aquela ligação rodoviária”.
Lembra também que estes são os
primeiros trabalhos no “terreno
na sequência dos incêndios de
2016”.

O QUE SERÁ FEITO
A nota explicativa do Governo
Regional retoma o essencial do
que o JM já noticiou no início do
ano. A intervenção vai acontecer
nas duas margens da Ribeira de
João Gomes através de uma estrutura de betão armado composta
por “um sistema de pórticos “cujas
vigas apoiam num muro betonado
contra a encosta, ancorado por
pregagem na vertente”.
Sobre a estrutura cairá uma laje
de proteção com uma camada de
solo para minimizar o impacto da
eventual queda de materiais sólidos. Como a cobertura vai acompanhar as duas margens, ficará a
descoberto apenas a passagem em
curva sobre a ribeira.
A informação do Governo é complementada com um comentário
mais poético do arquiteto Paulo

Pode subir parte da Rua Dr.
Pestana Júnior e virar à esquerda para a Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira e apanhar
a Estrada Luso Brasileira até à
entrada para a via rápida. Pode
também subir pela Rua do Visconde Cacongo e procurar o
acesso através da Estrada da
Boa Nova.

ALTERNATIVA PARA QUEM SAI
NA VIA RÁPIDA PELO CAMPO
DA BARCA
Pode utilizar a Estrada Luso
Brasileira, apesar do previsível
congestionamento, pelo menos durante os primeiros dias.
Recorda o Governo Regional
que foram desenvolvidos esforços no sentido de desimpedir esta via, anulando o estacionamento ao longo da mesma. E acrescenta que esta opção “teve de contar com o aval
da Câmara Municipal do Funchal, uma vez que estão incluídas estradas municipais”.

Ausência do Turismo de Portugal preocupa Madeira

Funchal com candidatura aprovada

Turismo de Portugal não está
representado no World Travel
Market, feira que decorre em
Londres. Tal como o JM já havia
noticiado a 26 de setembro, a Publituris volta a dar conta dessa
situação. Aliás, esta foi a nossa
manchete. Na altura, referimos
que o recurso de uma empresa
excluída pelo Turismo de Portugal

Funchal faz parte dos 15 concelhos de Portugal cujas candidaturas ao IFRRU 2020 foram
aprovadas. Este é um instrumento
financeiro criado pelo Ministério
do Ambiente da Transição Energética, no âmbito de Portugal 2020
e integrado na nova geração de
políticas de habitação.
O Governo da República deu con-

O

poderia afetar a participação de
regiões turísticas como a Madeira,
em feiras como a World Travel
Market em Londres e a IBTM
World, em Barcelona.
Acontece que a Madeira está
lá, com o seu stand, mas o Turismo de Portugal não, como o JM
tinha adiantado. Segundo a Publituris, as agências regionais de

promoção turística estão preocupadas com aquela ausência [do
Turismo de Portugal], devido a
uma providência cautelar apresentada contra o concurso para
a construção do stand que vai
passar a representar o país em
feiras internacionais e temem
que esse impedimento se arraste
em prejuízo da promoção do País.

O

ta de que as candidaturas aprovadas são dos municípios do Funchal,
Águeda, Lousã, Silves, Aveiro, Trofa,
Braga, Odemira, Matosinhos, Vila
Nova de Gaia, Porto Coimbra, Lisboa, Elvas e Faro. Vinte e cinco
são projetos com finalidade a atividade económica, 14 para a habitação, dois para a área social e um
para a utilização coletiva.

FOTO: JOANA SOUSA
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DEBATE REQUERIDO
PELO BLOCO DE ESQUERDA
O debate potestativo que
regista hoje a presença do
secretário regional dos
Equipamentos e Infraestruturas foi requerido pelo
Bloco de Esquerda (BE). O
partido autor da iniciativa
terá 15 minutos para a sua
apresentação. O membro
do Governo disporá também de 15 minutos logo
após a intervenção do BE.
Para pedidos de esclarecimento, respostas e intervenções, o PSD terá 30 minutos, o CDS 15, o JPP 12,
o PS 12, o PCP 8 e o BE 8. O
Partido Trabalhista Português terá 5 minutos. Amílcar Gonçalves voltará a ter
60 minutos de tempo global para poder prestar esclarecimentos ou fazer
qualquer intervenção.

Amílcar Gonçalves vai hoje ao Parlamento expor números que indicam que receita anual estimada é de 1,7 milhões de euros

Sociedades de desenvolvimento
com 93% de espaços ocupados
DEBATE POTESTATIVO
Carla Ribeiro
carlaribeiro@jm-madeira.pt

Os números não
correspondem
ao apregoado pela
oposição.
O secretário vai
à Assembleia para
dizer que apenas
7% dos espaços
das sociedades de
desenvolvimento
estão por ocupar.

oventa e três por cento
(93%) dos espaços das quatro sociedades de desenvolvimento estão concessionados ou em gestão própria. Isto mesmo vai garantir hoje,
num debate potestativo, o secretário regional dos Equipamentos
e Infraestruturas. Amílcar Gonçalves, conforme apurou o JM jun-

N

to do gabinete daquele governante,
irá dar conta de que a receita
anual estimada para o corrente
ano é de 1,7 milhões de euros.
A oposição madeirense afirma
que a maioria dos espaços está ‘às
moscas’.
Mas Amílcar Gonçalves vai ao
Parlamento tentar mostrar que
não é assim.

São 47 os empreendimentos das
sociedades de desenvolvimento,
com 187 espaços.
Quase uma centena e meia está
concessionada (mais concretamente 149). Vinte e cinco estão a ter
gestão própria, enquanto 18 estão
disponíveis.
Por sociedades e no que toca à
Metropolitana, a receita anual é

Resumo Sociedades de Desenvolvimento Concessões
Dados Metropolitana
Nº DE EmPrEENDImENTOS

Nº ESPAçOS

GESTãO PróPrIA

CONCESSIONADOS

DISPONívEIS

rECEITA ANuAl

12

85

6

72

7

903 478,33 €

Nº DE EmPrEENDImENTOS

Nº ESPAçOS

GESTãO PróPrIA

CONCESSIONADOS

DISPONívEIS

rECEITA ANuAl

13

24

4

19

1

389.031,58 €

Nº DE EmPrEENDImENTOS

Nº ESPAçOS

GESTãO PróPrIA

CONCESSIONADOS

DISPONívEIS

rECEITA ANuAl

10

37

7

26

4

194.698,30 €

Nº DE EmPrEENDImENTOS

Nº ESPAçOS

GESTãO PróPrIA

CONCESSIONADOS

DISPONívEIS

rECEITA ANuAl

12

41

8

32

6

249.412,84 €

Nº DE EmPrEENDImENTOS

Nº ESPAçOS

GESTãO PróPrIA

CONCESSIONADOS

DISPONívEIS

rECEITA ANuAl

47

187

25

149

18

1 .736.621,05 €

Dados Ponta Oeste

Dados Norte

Dados Porto Santo

Dados Totais SD's

de mais de 903 mil euros (903
478,33€). Dos 85 espaços, 72 estão
concessionados e sete estão disponíveis. Seis têm gestão própria.
Esta sociedade tem em seu poder
12 empreendimentos.
Já no que diz respeito os dados
da Sociedade Ponta Oeste, há um
espaço disponível, enquanto 19,
do total de 24, estão concessionados. Quatro têm gestão própria.
Esta sociedade dispõe de 13 empreendimentos.
A receita anual da Ponta Oeste
aponta para os 389 mil euros.
Os dados da Sociedade do Norte
dão conta de uma receita anual
de quase 195 mil euros. São 37 os
espaços: sete com gestão própria,
26 concessionados e quatro disponíveis. Isto num total de 10 empreendimentos. No referente à Sociedade de Desenvolvimento do
Porto Santo, sublinhe-se que a receita anual chega a quase 250 mil
euros. Esta tem 12 empreendimentos. Os espaços são 41. Trinta e
dois estão concessionados, oito
com gestão própria e seis encontram-se disponíveis.
Nivalda Gonçalves está à frente
das sociedades de desenvolvimento
desde março deste ano.

QUA 7 NOV 2018 | ECONOMIA | 19
Candidatura de Jorge Veiga França 'baralha' continuidade diretiva

Corrida à presidência da ACIF
FOTO: JOANA SOUSA

pode ter uma 'terceira via'

ACIF-CCIM
Agostinho Silva
agostinhosilva@jm-madeira.pt
inesperado posicionamento
de duas listas na corrida à
liderança da ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara
de Comércio e Indústria da Madeira, poderá dar origem a uma
terceira via – apurou o JM. O que
poderá ter como consequência a
saída de cena de um ou dos dois
candidatos que já se perfilharam
à presidência da direção da ACIF.
Em causa está o evidente incómodo gerado no meio empresarial
ligado à ACIF, resultante das duas
listas que já vieram a público manifestar a intenção de concorrer à
sucessão de Cristina Pedra, a empresária que lidera os destinos da
instituição desde 2014.
Duas listas que, de forma direta
e indireta, não conseguem evitar
a ideia de confronto de grupos
empresariais e também de tendências políticas. Um cenário que
obrigou à entrada em cena de personalidades influentes e eleva o
próximo ato eleitoral da ACIF, a 11
de dezembro, para patamares nunca experimentados pelo menos
nos últimos 40 anos.

O

Tudo se terá precipitado há uma
semana, quando o gestor Jorge

Veiga França anunciou nas páginas
do JM que é candidato à presidência da ACIF para “defender todos os negócios, sejam eles de que
ramo forem”.
Uma candidatura que apanhou
de surpresa a atual gestão da Câmara de Comércio e Indústria da
Madeira, cujo vice-presidente Sérgio Gonçalves (Grupo Sousa) há
muito que vinha a preparar-se
para suceder à atual presidente
Cristina Pedra – sendo do conhe-

cimento público alguns dos empresários já convidados a integrar
a sua lista.
Destronado o carácter aparentemente consensual da lista de
continuidade, surgiram rumores
de que alguns elementos de ambas
as listas poderiam rever a sua posição, alegando a existência de
projetos diferentes.
Em contacto com as várias sensibilidades das duas candidaturas,
o JM está agora em condições de

avançar com a forte possibilidade
de a disputa em perspetiva vir a
ser anulada por uma terceira via,
uma alternativa que os empresários exigem ser consensual e abrangente que evite a politização da
ACIF.

WORLD TRADE MARKET
Sérgio Gonçalves, Paulo Prada,
Ivo Correia e Ricardo Farinha são
alguns dos nomes que têm em comum o facto de constarem das

listas iniciais das duas candidaturas
e que estão todos em Londres,
onde decorre a World Trade Market.
Se se encontrarem no recinto
da feira, é possível que o tema
ACIF seja aflorado. No entanto, segundo o JM apurou, este dossiê
eleições só deverá conhecer novos
desenvolvimentos a partir da próxima semana, quando todos os
protagonistas estiverem de regresso
à Madeira.
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A ACIF vai a votos a 11 de dezembro. As movimentações atuais não são muito habituais.
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Evento decorre até quinta-feira no Altice Arena

Cimeira é um banco
de ideias para o Estado

Nearsoft foi uma das empresas convidadas pela orga

Seis startup

a Madeira
TECNOLOGIA
Edna Baptista
edna.baptista@jm-madeira.pt

sta terça-feira, no Altice Arena, no Parque das Nações,
em Lisboa, o segundo dia
da Web Summit arrancou
bem cedo. Pelas 9 horas,

E
São esperados no evento mais de 70 mil participantes de 170 países.

OLHAR O FUTURO
Carla Sousa/Lusa
carlasousa@jm-madeira.pt

primeiro-ministro considerou ontem que a Web Summit constitui uma “montra
mundial” para as ‘startups’
portuguesas se internacionalizarem e mobilizarem capital estrangeiro, mas também um banco
de ideias para introduzir inovação
nos serviços do Estado.
Estas ideias foram transmitidas
por António Costa no final de uma
longa visita por dezenas de ‘stands’
de ‘startups’ nacionais presentes na
Web Summit.
“A Web Summit não é só um
evento para trazer estrangeiros a

O

Portugal, mas também uma excelente oportunidade para incentivar
os portugueses a empreenderem
e para encorajar todos os que estão
a sair das nossas universidades a
desenvolverem os seus negócios.
A Web Summit é sobretudo uma
enorme montra para todo o mundo em relação àqueles que já criaram as suas ‘startups’ e que estão
aqui a procurar parceiros, novos
clientes, novos recursos humanos
para se expandirem”, declarou o
primeiro-ministro.
Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, destacou o papel
das cidades na agenda da sustentabilidade ambiental, e convidou
os conferencistas da cimeira de
tecnologia Web Summit a olharem
para o que acontece no terreno.
“A maioria [dos conferencistas]
que vem [à Web Summit] está

IDOCPASSPORT
preocupada com a sustentabilidade, está muito preocupada com o
que os Estados Unidos da América
estão a fazer relativamente ao Acordo de Paris, e este é um enorme
tópico de discussão sobre o medo
e o facto de as coisas estarem a retroceder”, disse o presidente da
Câmara.
Já o presidente da EDP, António
Mexia, disse que a elétrica portuguesa tem “muito dinheiro” para
investir em projetos de empreendedorismo “se as ideias forem
boas”, estando na Web Summit à
procura de iniciativas sobre “internet da energia”.
“Queremos ouvir [os empreendedores] e temos muito dinheiro
para investir se as ideias forem
boas”, disse António Mexia, que
falava à margem da cimeira tecnológica Web Summit, que decorre
até quinta-feira em Lisboa.

Região na conferência de tecnologia
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará
hoje em Lisboa, onde participará,
a partir das 10 horas, na Web
Summit.
A Madeira está presente na cimeira através de um stand que
conta com 11 empresas, aproveitando, assim, para mostrar o que
de melhor a Região faz no domínio da tecnologia.

Na Altice Arena estarão empresas como a Nearsoft (convidada
diretamente pela Web Summit)
ACIN, GesTools ASPa, Xis
Groupb, SDM e ainda o MITI, a
Universidade da Madeira, o Governo Regional da Madeira, a
Startup Madeira e a Madeira Invest. Destaque ainda para a presença Nearsoft.
A delegação madeirense inclui

eram já muitos os visitantes, investidores e empresários que circulavam entre os pavilhões onde
se encontram centenas de stands
de empresas. Ao todo, nesta terceira edição portuguesa da maior
conferência de tecnologia da Europa são esperados mais de 70
mil visitantes e cerca de 20 mil
empresas oriundas dos quatro cantos do mundo. Desses milhares
de projetos, 6 são startups madeirenses e o JM não perdeu a oportunidade de ir conhecê-las.

ainda representantes de cinco
startups que estão numa primeira fase de desenvolvimento,
como são a Connecting Software KG, a Wizzit - Software de
Gestão CLOUD para rent-a-car, a
IdocPassport, a FloatingParticle
– Investigação e desenvolvimento, lda e a Portable Exergame Platform for Active Ageing
(PEPE).

A IDocPassport é a solução que faltava aos turistas da Região. É o
que garante Nuno Lourenço, um dos sócios da startup madeirense
que arrancou em 2016. “Desenvolvemos uma aplicação para telemóveis que permite aos turistas, quando ficam doentes, solicitar
um médico na unidade de alojamento, seja num hotel, seja num alojamento local”, esclarece o empreendedor. “Ao desenvolvermos
este produto melhoramos a nossa hospitalidade [da Região] e a relação dos próprios hotéis com os clientes numa situação de emergência”, acrescentou.
Para Nuno Lourenço, a presença na Web Summit é o culminar dos
últimos dois anos de trabalho e a possibilidade para dar continuidade ao trabalho de networking. Para além do mais, segundo o mesmo, este evento é uma montra “fantástica” para a Madeira. “Isto é
uma alavancagem muito grande. A Madeira tem tanta tradição de
turismo como tem de parte tecnológico”, conclui.
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anização do certame

ps madeirenses representam

na Web Summit

WIZIIT
Já a Wiziit é uma plataforma de
software que promete facilitar a
gestão diária das empresas
rent-a-car. Com apenas sete
meses de existência, esta startup madeirense conta já com
cerca de 25 clientes desde o
norte ao sul do País, aos quais
se juntam ainda cerca de 60
empresas que estão a testar o
serviço.
Segundo Paulo Freitas, a Web
Summit é só mais uma oportunidade de chegar a mais potenciais interessados. “O que de
facto pretendemos é estabelecer protocolos de parcerias para
divulgar a marca, nomeadamente na América Latina. A América
Latina é um mercado muito interessante para o nosso software,
nomeadamente o Brasil, e já temos algumas ligações em Barcelona”, revela o responsável.

REALTH

FLOATINGPARTICLE

No que toca à Realth, a proposta apresentada é para os mais
velhos. “A ideia é ver se conseguimos tornar os idosos mais
ativos e evitar o sedentarismo,
usando jogos de exercício físico”, conta Afonso Gonçalves,
quando explica ao JM qual é o
objetivo da startup da qual faz
parte.
Este foi um projeto que arrancou em 2014 na Universidade
da Madeira e no MITI (Madeira
Interative Technologies Instituto), em parceria com outras entidades nacionais e internacionais e que agora procura dar os
primeiros passos no mundo
dos negócios. “Infelizmente, ou
não, somos muito virados para
a parte académica. Não percebemos muito da parte do negócio e é importante fazer contactos com investidores que
nos possam ajudar a fazer essa
parte”, conta o responsável, sublinhando a importância de a
sua starup marcar presença
neste evento.

Melhorar a gestão da rede de
distribuição de água, através de
mecanismos que permitem reduzir as perdas deste recurso,
ao mesmo tempo que produz
energia, é o que propõe a FloatingParticle, outra das startups
madeirenses que garantiu a sua
presença na Web Summit.
De acordo com António Diogo
Santos, a oportunidade de apresentar o seu projeto num certame como este é “um grande
passo”. “Estávamos fechados
no nosso casulo e agora podemos mostrar aquilo que temos
vindo a desenvolver ao longo
dos últimos dois anos. Isto vai
promover as conversas que temos tido com potenciais clientes”, aponta, acrescentando que
a própria Região tem muito a
ganhar com esta participação.
“Acho que se produz muita tecnologia bastante interessante
na Madeira e que esse reconhecimento precisa de ser dado às
empresas que são fundadas na
área”.

CONNECTING SOFTWARE KG
Thomas Berndorfer e a startup
Connecting Software chegaram à Madeira há cerca de um
ano e, segundo o próprio, a experiência está a ser muito positiva. Depois de já ter marcado
presença em outros eventos, a
oportunidade de participar na
Web Summit é mais um dos
capítulos importantes para
este projeto. “Estamos à procura de parceiros fortes. Já temos algumas centenas de
clientes por todo o mundo, mas
estamos sempre à procura de
mais e melhor para ter mais
pessoas na companhia e crescer”, conta o empresário.
“O nosso sonho é trazer até ao
próximo ano pessoas de toda a
Europa para a Madeira para
criar um ‘brain tank’, porque
pessoas inteligentes fazem
mais dinheiro e isso é bom para
a Madeira”, acrescentou.

NEARBANKING
Mais do que marcar presença
nesta que é uma das maiores
conferências de tecnologia do
mundo, a NearSoft foi uma das
empresas selecionadas entre
cerca de 2 mil para subir ao palco da Web Summit e participar
no PITCH COMPETITION, uma
competição em que os projetos
escolhidos fazem uma apresentação curta do seu produto a investidores e a parceiros globais.
O NearBanking foi a startup escolhida pela empresa para apresentar neste desafio, um produto que permite que invisuais possam interagir com o seu banco.
Segundo os responsáveis deste
projeto, este convite foi um reconhecimento de todo o trabalho
realizado. “Para uma empresa
que tem apenas um ano e seis
meses de atividade, estar num
evento desta natureza, ter a
oportunidade de vir e apresentar-se com um projeto a investidores é algo que nos orgulha
bastante”, afirmou Patrícia
Aguiar.
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A polícia está a investigar um
vídeo publicado ontem nas redes
sociais com cenas de violência,
envolvendo vários jovens, na zona
das Docas, em Lisboa, disse à
agência Lusa o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da
PSP.
Fonte do Cometlis explicou que
a PSP só teve conhecimento destas
agressões ontem, com a divulgação do vídeo, acrescentando desconhecer quem são os intervenientes, quando é que foi gravado
e que, até ao momento, não foi
apresentada qualquer queixa.A
polícia indicou ainda que vai realizar diligências no sentido de
apurar estes e outros dados e enviar o auto de notícia para o Ministério Público.

Ministro da Administração Interna sobre os KAMOV que estão inoperacionais

Governo vai decidir

futuro de 6 helicópteros

Apreendidas 2,5
toneladas de sardinhas
A Unidade de Controlo Costeiro
da GNR apreendeu ontem na
Doca Pesca de Matosinhos 2.565
quilos de sardinha proveniente
de Espanha, com o valor presumível de 12.825 euros, que doou a
instituições, revelou fonte policial.
“A ação decorreu no âmbito de
uma ação de fiscalização dirigida
ao transporte e comércio de pescado no recinto da Doca Pesca
em Matosinhos, tendo os militares
detetado sardinha oriunda de Espanha sem documentação válida
que garantisse a rastreabilidade
daquela espécie”, refere um comunicado do Destacamento de
Controlo Costeiro de Matosinhos,
da GNR.
O pescado apreendido foi “sujeito a verificação higiossanitária
e doado a várias instituições de
solidariedade locais”, acrescenta.
Quanto ao homem que transportava o pescado, de nacionalidade espanhola, foi identificado
pelas autoridades, sendo elaborado
o respetivo auto de contraordenação.

Mais 300 da GNR
contra incêndios
O ministro da Administração
Interna anunciou ontem um reforço de 300 elementos no Grupo
de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e a criação
de 40 Equipas de Intervenção
Permanente nos bombeiros no
próximo ano.
Eduardo Cabrita avançou também que no próximo ano vai ser
“relançado o corpo da guarda
florestal com mais 200 elementos”.
Os reforços foram anunciados
aos jornalistas após o ministro
ter presidido ao ‘briefing’ técnico-operacional do Centro de Coordenação Operacional Nacional
(CCON), na Autoridade Nacional
de Proteção Civil (ANPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras.

PJ detém suspeito
de violação em Lisboa

Foi criado um grupo que irá decidir o futuro dos meios de combate a incêndios que estão inoperacionais.

MEIOS AÉREOS
grupo de acompanhamento
da transferência dos meios
aéreos de combate a incêndios para a Força Aérea vai
decidir sobre o futuro dos
seis helicópteros Kamov que estão
parados, disse ontem o ministro
da Administração Interna
Depois de ter presidido ao ‘briefing’ técnico-operacional do Centro
de Coordenação Operacional Nacional (CCON), na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
em Carnaxide, concelho de Oeiras,
Eduardo Cabrita explicou aos jornalistas que o grupo de acompanhamento já teve a sua primeira
reunião esta semana.
Este grupo criado pelo Governo

O

para acompanhar a reforma do
modelo de comando e gestão centralizados dos meios aéreos de
combate a incêndios para Força
Aérea é composto por quatro elementos designados pela área da
Defesa Nacional e outros quatro
pela Administração Interna, tendo
os ministros já assinado o despacho
com as nomeações.
Questionado sobre o futuro dos
helicópteros pesados do Estado
que estão inoperacionais, o ministro da Administração Interna
afirmou que “o grupo de acompanhamento também irá dar uma
resposta a essa matéria”.
Dos seis helicópteros pesados
do Estado, um está acidentado
desde 2012, outros dois estão para
reparação desde 2015 e os restantes
três Kamov estão parados desde
o início do ano.

Para substituir estes três Kamov,
o Governo fez este ano um contrato alternativo através de ajuste
direto, que terminou a 31 de outubro.
Fazem ainda parte da frota do
Estado três helicópteros ligeiros.
Eduardo Cabrita avançou que
já está a ser aplicada a resolução
do Conselho de Ministros que vai
permitir à Força Aérea o comando
e gestão centralizados dos meios
aéreos de combate a incêndios
rurais por meios próprios do Estado ou outros que sejam sazonalmente necessários.
O ministro sublinhou que neste
momento está a “ser preparada
em conjunto” a transferência da
gestão dos atuais contratos de
meios aéreos em vigor, o lançamento de novos concursos e a definição do modelo de novos meios.

Um homem de 27 anos foi
detido por suspeita de ter violado uma mulher na zona da
Amadora, encontrando-se em
investigação pelo mesmo crime
em zonas históricas de Lisboa,
anunciou ontem a Polícia Judiciária (PJ).
Segundo a diretoria de Lisboa
e Vale do Tejo da PJ, em comunicado, foi identificado e detido
um homem “por fortes indícios
da prática de um crime de violação”, ocorrido a 28 de outubro
passado.
A vítima, de 21 anos, foi abordada pelo suspeito na zona do
Cais do Sodré, em Lisboa, ao final da madrugada de domingo,
que se apercebendo das dificuldades da mulher em ter um local para pernoitar a convenceu
a acompanhá-lo até uma casa,
na zona de Amadora.
De acordo com a nota da PJ,
foi nessa casa que o homem,
“usando de violência física”, a
violou.
PUB

PSP investiga vídeo
com agressões
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Boas perspetivas
para paz no Afeganistão
secretário-geral da NATO, Jens
Stoltenberg, disse ontem, em
Cabul, que as perspetivas de
paz no Afeganistão são neste momento “superiores ao que foram
durante muitos anos”, apesar da
violência e dos contratempos para

O

No Mediterrâneo

Dois mil migrantes
morreram este ano

as forças afegãs.
“A situação continua preocupante”, mas “o potencial para a
paz é maior agora do que há muitos anos”, disse Stoltenberg numa
conferência de imprensa ao lado
do presidente afegão, Ashraf Ghani.

Três mortos em
desmoronamentos
m terceiro corpo, de um homem, foi ontem encontrado
nos escombros dos dois prédios
que desmoronaram na segundafeira, em Marselha, declarou o procurador Xavier Tarabeux à agência
de notícias francesa AFP. Os corpos
de um outro homem e uma mulher foram encontrados mais cedo

U

pelas equipas de resgate nas ruínas
dos dois prédios, que se localizam
no bairro muito popular de Noailles. As equipas de resgate continuam a tentar encontrar sobreviventes sob os escombros. No total,
segundo as autoridades francesas,
entre cinco e oito pessoas poderiam
ter ficado soterradas.

Na última segunda-feira, morreram 17 pessoas perto da costa de Espanha.

Tunísia prolonga
estado de emergência
presidência tunisina anunciou ontem o prolongamento
até 6 de dezembro do estado
de emergência no país, em vigor
há três anos devido a uma série
de ataques terroristas em 2015.
O novo prolongamento, de mais
um mês, ocorre uma semana
após um atentado suicida na

Ordem dos Médicos Veterinários
Conselho Regional da Madeira

CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.° 1 do artigo 54° e do regime estabelecido nos artigos 39° e 41° do Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários, convoco a Assembleia Regional da Madeira da Ordem
dos Médicos Veterinários, para reunir, em sessão ordinária, no próximo dia 4 de dezembro,
pelas 20:00 horas, nas suas instalações sitas à Rua Direita, n.° 35, 2° Loja 1, Centro Comercial
Arcadas do Pelourinho, Funchal, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um: Discussão e aprovação do Plano de Atividades para o ano 2019;
Ponto dois: Discussão e aprovação do Orçamento do Conselho Regional da Madeira da
Ordem dos Médicos Veterinários para o ano 2019;
Se à hora marcada não se encontrar presente a maioria dos membros, a Assembleia Regional funcionará meia hora depois com qualquer número de presenças.
Funchal, 2 de novembro de 2018
A Presidente da Mesa da Assembleia Regional
Filipa Raquel Freitas Gomes

erca de dois mil refugiados e
migrantes morreram no mediterrâneo desde o início do
ano, anunciou ontem a Agência das Nações Unidas para
os Refugiados (ACNUR), considerando que a situação se está a agravar.
Um total de 150.000 requerentes
de asilo e migrantes conseguiram
chegar à Europa desde o início do
ano, o que indica que o nível atual é
semelhante aos registados antes de
2014, quando começou a grande
crise de refugiados na Europa, mas
o número de mortes na travessia
está a aumentar.
“Durante muitos anos, o Mediterrâneo tem sido a rota marítima com

C

principal avenida da capital, Tunes, que causou 20 feridos ligeiros.
O estado de emergência concede poderes de exceção às forças
de segurança, permitindo a proibição de greves e reuniões e a
utilização de medidas “para assegurar o controlo da imprensa”.
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maior mortalidade para refugiados
e migrantes no mundo e não podemos aceitar isso”, disse o porta-voz
da ACNUR Charlie Yaxley, numa
conferência de Imprensa, ontem,
nas instalações da ONU.
A ACNUR considera que as duas
mil mortes revelam que a taxa de
mortalidade aumentou fortemente,
particularmente no Mediterrâneo
central (entre a costa do norte da
África e a Itália), onde metade das
mortes foram registadas.
“Em setembro, um em cada oito
migrantes que cruzaram o Mediterrâneo morreu, em grande parte
devido à redução nas operações de
busca e salvamento”, explicou Yaxley.
Algumas organizações não-governamentais (ONG) com fins huma-

nitários tiveram de interromper
essas operações devido a restrições
logísticas e legais, razão pela qual
as tarefas de busca e salvamento
das vítimas de naufrágios diminuíram significativamente.
“Se as operações de resgate das
ONGs cessarem completamente, corremos o risco de regressar à mesma
situação perigosa que vimos na Itália
depois de a operação naval Mare
Nostrum terminar, em 2015, e centenas de pessoas terem morrido
num único incidente perto da costa
de Lampedusa”, disse o porta-voz
da ACNUR.
Ainda ontem, as autoridades espanholas revelaram a morte de 17
migrantes que na segunda-feira tentaram desembarcar nas costas do
país.

Detidos suspeitos em França
eis pessoas alegadamente ligadas
à extrema-direita foram ontem
detidas em locais distintos de
França por suspeita de planearem
um ataque contra o Presidente do
país, Emmanuel Macron, anunciaram
fontes judiciais. As detenções ocorreram nos departamentos de Isère,

S

Ille-et-Vilaine e Moselle no âmbito
de um inquérito preliminar aberto
pela procuradoria de Paris por “associação criminosa de malfeitores
terroristas”, segundo fonte judicial
citada pela agência France-Presse.
“Este inquérito visa um projeto,
impreciso e mal definido neste mo-

mento, de ação violenta” contra Macron, disse uma das fontes próximas
da investigação ouvidas pela agência
francesa.
O canal BFM TV adiantou que os
seis detidos pela Direção Geral da
Segurança Interior estão ligados à
extrema-direita.
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ASTRÓLOGO MIGUEL DE SOUSA
O ORÁCULO LUSITANO PREVÊ O SEU
HORÓSCOPO DIÁRIO | Consultas personalizadas
Lisboa, Porto e Funchal: 218 872 941

SOPAS CRUZADEX
MARÉS

CARNEIRO 21/3 a 20/4
Dia influenciado pela carta nº 47, A Esterilidade.

BALANÇA 24/9 a 23/10
Dia influenciado pela carta nº 34, O Despotismo.

Tendência a factores de indecisão que
deve combater. A sua vida pode seguir
novos rumos. Deve aproveitá-los e assumi-los, com uma postura de coragem e de poder decisivo. Sentimentalmente as ligações em conflito poderão conhecer algumas tréguas, mas os problemas permanecerão.
Enfrente-os, para os resolver de uma vez por todas.

Novos pontos de partida serão de prever
neste dia de hoje. As suas decisões, podem levá-lo a mudar radicalmente de
rumo. A confiança em si próprio é fundamental. Se é seu desejo pedir alguém
em casamento, este será o dia ideal para expressar as
suas intenções. O stresse pode instalar-se, procure
fazer mais exercício físico.

TOURO 21/4 a 21/5
Dia influenciado pela carta nº 1, O Destino.
No plano financeiro pode fazer investimentos a longo prazo, mas deverá conhecer todas as propostas alternativas,
que lhe forem apresentadas. Os exames estão protegidos hoje. A sua intuição e a sua experiência, devem ser ingredientes que
deve utilizar no seu círculo de acção. Atenção especial deve ser dada ao seu sistema circulatório.

MADEIRA
Máx 22° | Min 16º

PORTO SANTO
Máx 21° | Min 17°

FICHA TÉCNICA
JM Madeira
EJM, Unipessoal, Lda // NIF 511007205
Sociedade Unipessoal por quotas
Capital Social: 50.000,00 Euros
N.º ERC: 126734
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Funchal sob o número 02146
Gerência José Luís Sousa; António José Rodrigues
Abreu Contacto: gerencia@jm-madeira.pt – 291 210 400

ESCORPIÃO 24/10 a 22/11
Dia influenciado pela carta nº 32, A Maldade.

DIRETOR
Agostinho Silva (Carteira Profissional Jornalista N.º 1230)
agostinhosilva@jm-madeira.pt
291 210 406

Saia da sua concha e tente comunicar
mais com aqueles que o rodeiam. O diálogo será a melhor solução, para alguns
desentendimentos que possam vir a
surgir. Evite a promiscuidade. Nos tempos em que vivemos, mudar de parceiro sexual pode
até colocar em risco a própria vida. Previna-se.

GÉMEOS 22/5 a 21/6
Dia influenciado pela carta nº 27, A União

SAGITÁRIO 23/11 a 21/12
Dia influenciado pela carta nº 34, O Despotismo.

Pode ter algumas surpresas positivas
no seu trabalho. Limite no entanto os
seus gastos, para não ter surpresas desagradáveis com os seus compromissos. Cuidado com os relacionamentos
em fase de desgaste ou rotura, pois podem conhecer
desfechos drásticos e que não desejou. Exponha a nu
aquilo que lhe vai na alma, com diplomacia.

Novos pontos de partida serão de prever
neste dia de hoje. As suas decisões podem levá-lo a mudar radicalmente de
rumo. A confiança em si próprio é fundamental. Se é seu desejo pedir alguém
em casamento, este será o dia ideal para expressar as
suas intenções. O stresse pode instalar-se, procure
fazer mais exercício físico.

CARANGUEJO 22/6 a 23/7
Dia influenciado pela carta nº 13, A Inconstância.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 0/1
Dia influenciado pela carta nº 43, Renome e Fama.

Todos os investimentos relacionados
com o seu lar estão protegidos. Poderá
mesmo fazer aqui planos, para uma
compra a longo prazo. Vida profissional sem muitas oscilações. Se está a
pensar realizar um projecto por conta própria, hoje
será o dia para começar a definir todos os passos a
dar. Atenção aos excessos de tabaco e álcool.

Meça a força das suas palavras. Este será
um dia de emoções fortes. Poderá ser
chamado a intervir em situações especiais. Os outros estarão interessados
nas suas opiniões e acções, por isso poderá esperar um pouco de protagonismo no dia de
hoje. Pode ser levado a considerar uma proposta para
cargo de chefia.

LEÃO 24/7 a 23/8
Dia influenciado pela carta nº 36, A Bisbilhotice.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Dia influenciado pela carta nº 42, A Sabedoria.

Nasce hoje um novo ciclo, próspero em
surpresas e novas decisões. Não queira
no entanto abraçar tudo ao mesmo
tempo, pois poderá não ter energia necessária para as concretizar. No plano
afectivo, as emoções podem alterar o seu dia levando-o a questionar-se sobre alguns relacionamentos e
sobre aquilo que realmente quer para si próprio.

Vai sentir alguma insegurança e ao mesmo tempo uma baixa de vitalidade. Não
cultive sentimentos negativos, nem
ideias preconcebidas. Procure ter uma
mente aberta. Embora não lhe agrade
enfrentar a realidade, deverá concentrar-se e não
criar mal entendidos com a pessoa amada. Não quebre os bons hábitos alimentares.

VIRGEM 24/8 a 23/9
Dia influenciado pela carta nº 22, A Empresa.

PEIXES 20/2 a 23/3
Dia influenciado pela carta nº 40, A Beleza.

Todos os seus esforços serão recompensados. Está num período altamente positivo. Se souber agarrar esta corrente,
muita coisa pode modificar-se na sua
vida. Há perspectivas de maior estabilidade, quer económica quer em termos de carreira, no
entanto deverá se afirmar um pouco mais. Esteja
confiante e vá em frente.

O seu estado inconstante poderá ocasionar a que profissionalmente não
avance como gostaria. Esse facto provocará em si alguma falta de autoconfiança. Sentir-se-á particularmente
apaixonado. Cuidado, pois poderá dar-se conta que
essas novas relações são de pouca duração e nada de
novo lhe trazem à sua vida.

miguel de sousa

Preia-mar
01:09 2.5 m
Baixa-mar
07:16 0.4 m
Preia-mar
13:27 2.5 m
Baixa-mar
19:35 0.4 m

SUBDIRETORES
Miguel Silva (Carteira Profissional Jornalista N.º 1936)
msilva@jm-madeira.pt – 291 210 405
Edmar Fernandes (Carteira Profissional Jornalista N.º 6450)
efernandes@jm-madeira.pt – 291 210 405
SECRETARIADO
secjm@jm-madeira.pt – 291 210 405
REDAÇÃO
Alberto Pita albertopita@jm-madeira.pt
Carla Ribeiro carlaribeiro@jm-madeira.pt
David Spranger davidspranger@jm-madeira.pt
Décio Ferreira decioferreira@jm-madeira.pt
Iolanda Chaves ichaves@jm-madeira.pt
Patrícia Gaspar patricia.gaspar@jm-madeira.pt
Paula Abreu paulaabreu@jm-madeira.pt
Sofia Lacerda sofialacerda@jm-madeira.pt

88.8 JM-FM

PALAVRAS CRUZADAS

RESPONSÁVEL: Rui França
ruifranca@jm-madeira.pt – 291 210 408 / 409
MORADA
Sede, Redação, Publicidade, Produção
Rua 31 de Janeiro n.os 73 e 74, 9050-401 Funchal, Madeira
DEPARTAMENTO COMERCIAL
comerciais@jm-madeira.pt – 291 210 404
Vanessa Capelovanessa.capelo@jm-madeira.pt –291 210 404
Verónica Neto veronica@jm-madeira.pt – 291 210 404
Assinaturas
Adriano Figueira assinaturas@jm-madeira.pt 291 210 403
Necrologia funerarias@jm-madeira.pt 291 210 403
Atendimento ao Público
Rua 31 de Janeiro, nº73-74 9050-401 Funchal
Telef. Geral: 291 210 400
Fax Geral: 291 210 401 (Redação)
IMPRESSÃO
Imprinews, Empresa Gráfica, Lda.
Morada: Parque Empresarial da Cancela,
Pavilhão 3.1.A-Oeste, 9125-042 Caniço, Madeira

SOLUÇÃO

HORIZONTAL

VERTICAL

1 - Carne, polpa (Pref.). Descuido proveniente de esquecimento. 2 - agosto (abrev.). acreditarias. 3 - Relativas à mitologia. 4 - Instrumento para ver ao longe. Declamo.
5 - Que tem algas. Escrituras, memoriais.
6 - Inexatidão, engano. Respeite, venere.
7 - Movimentar-se para trás. Efeminam. 8 - Vianense. Nota
musical. 9 - Relativo à República do Equador.
10 - Europa (abrev.). Irradiavam.
11 - Dividido ao meio. O m. q. aselha.

1 - Bailado popular do Brasil. Têm como verdadeiro. 2 - Intervim. Norma
social. Pronome relativo. 3 - Processo de fotogravura mediante o qual
se obtém clichés cilíndricos. 4 - acontecia. 5 - Em que há oclusão. Negro,
medonho. 6 - Peça cilíndrica. O m. q. anã.
7 - Deixo em testamento. Tornava-se aderente.
8 - Nome de homem. amantes.
9 - abram um série de furos com o picador. Rio de Portugal.
10 - Grande deserto de África. Parecido a asno.
11 - O corpo (Pop.). Inflamação no músculo uterino.

26 | AGENDA | QUA 7 NOV 2018
DESTAQUES DESPORTIVOS
00:00/07:00 – Madrugadas
da JMFM com Histórias de
um metro e meio às 4h
07:00/11.00 – Manhãs da
RHM com Histórias de um
metro e meio às 7:30 + Destaques da imprensa às 8:15
+ Informação regional às
8h30m + Destaques da imprensa às 8:45 + Tech Regional às 10h
11:00/12:00 – Nacional na
rádio

12:00/16:00 – CM + Bola
Branca às 12:45 + Histórias
de um metro e meio às
13:30
16:00/20:00 – Avenida do
Mar + Histórias de um
metro e meio às 16:00
20:00/21:00 – Música +
terço
21:00/00:00 – Intimista +
Histórias de um metro e
meio às 23h

CINEMA
FORUM MADEIRA
Sala 1
13h05, 15h50, 18h35, 21h50
“Hunter Killer” 2D (M/14)
Sala 2
12h55, 15h10, 21h20
“Wildling – A Última Criatura” 2D
(M/14)
18h10
“Golpe Final” 2D (M/14)
Sala 3
12h50, 15h20, 18h00, 21h10
“Halloween” 2D (M/18)
Sala 4
12h40, 15h40, 18h40, 21h40
“Bohemian Rhapsody” 2D (M/12)
Sala 5
13h25, 16h00, 18h20
“Quebra-Nozes e os Quatro Reinos”
2D (M/12)
Sala 6
12h30, 15h30, 18h30, 21h30
“Assim Nasce Uma Estrela” 2D
(M/14)

MADEIRA SHOPPING
Sala 1
15h10, 17h10, 21h40
“Johnny English Volta a Atacar” 2D
(M/12)
19h10
“Pedro e Inês” 2D (M/14)

Sala 2
15h50, 18h40, 21h30
“Bohemian Rhapsody” 2D (M/12)
Sala 3
16h30
“Hunter Killer” 2D (M/12)
19h00, 21h20
“O Rei dos Ladrões” 2D (M/12)
Sala 4
15h00, 17h05
“Smallfoot – Uma Aventura Gelada”
2D VP (M/6)
19h10, 21h30
“Halloween” 2D (M/18)
Sala 5
15h10, 17h20
“O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos” 2D VP
19h30, 21h40
“O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos” 2D VO (M/12)
Sala 6
15h30, 17h30, 21h50
“Wildling – A Última Criatura” 2D
(M/14)
19h30
“Golpe Final” 2D (M/14)
Sala 7
17h00, 19h10
“Goosebumps 2: Arrepios no Halloween” 2D (M/12)
21h20
“Venom” 2D (M/14)

SPORT TV 1
11:35 - SHANGAI SIPG - BEIJING FC (DIRETO)
15:00 - P. GALES - ESCÓCIA
19:00 - ANDORRA - GALATASARAY (DIRETO)
22:20 - LIGA EUROPA - ANTEVISÃO

SPORT TV 2
12:15 - EGITO - BRASIL - INTERCO. CUP
(DIRETO)
13:30 - ESPANHA - E.A.U - INTERCO. CUP
(DIRETO)
14:30 - JUVENTUS - CAGLIARI
16:30 - AJAX - WILLEM II

06:30 - RTP 3 (MADEIRA)
EMISSÃO EM SIMULTÂNEO COM A
RTP 3
17:00 - NOTÍCIAS DO ATLÂNTICO
17:25 - PARLAMENTO MADEIRA 2018
18:30 - ACIMA DA MÉDUIA
19:00 - NOTÍCIAS DAS 19
19:20 - MADEIRA VIVA
21:00 - TELEJORNAL MADEIRA
21:45 - MADEIRA 600 ANOS, HISTÓRIA
22:15 - INTERESSE PÚBLICO 2018
23:30 - TELEJORNAL MADEIRA (R)
00:00 - RTP 3 (MADEIRA)
EMISSÃO EM SIMULTÂNEO COM A
RTP 3

SPORT TV 3
11:35 - CHONGQING - GUANGZHOU (DIRETO)
13:35 - BOURNEMOUTH - M. UNITED
15:35 - CHELSEA - C. PALACE
17:40 - WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM
19:30 - TAÇA DO MUNDO GINÁSTICA

06:30 - BOM DIA PORTUGAL
10:00 - PRAÇA DA ALEGRIA
13:00 - JORNAL DA TARDE
14:11 - SINAIS DE VIDA
15:00 - AGORA NÓS
17:30 - PORTUGAL EM DIRETO
19:08 - O PREÇO CERTO
20:00 - TELEJORNAL
21:00 - JOKER
21:51 - CÁ POR CASA COM HERMAN
JOSÉ
22:57 - CIRCO PARAÍSO
23:47 - SEGURANÇA NACIONAL
00:43 - AMOR A QUANTO OBRIGAS
01:06 - JANELA INDISCRETA
01:39 - GRANDE ENTREVISTA: ANDRÉ
SILVA
02:12 - PACÍFICO
03:05 - À BOLEIA
03:39 - TELEVENDAS
06:00 - MANCHETES 3

07:00 - ESPAÇO ZIG ZAG
10:43 - O BAIRRO
11:09 - MÚSICA MAESTRO
11:54 - MAGNÍFICA ITÁLIA
12:25 - LITERATURA AQUI
12:53 - SCOOBY-DOO!
13:38 - MESTRES DO TEMPO – RELOJOEIRO INDEPENDENTES
14:00 - SOCIEDADE CIVIL
15:03 - A FÉ DOS HOMENS
15:35 - MAGNIFICA ITÁLIA
16:05 - GÉNIOS DA NATUREZA
17:00 - ZIG ZAG
21:04 - O BAIRRO
21:30 - JORNAL 2
22:12 - PIQUENIQUE EM HANGING
ROCK
23:03 - PORTUGAL CULTO E OCULTO
23:32 - ALBERT CAMUS
01:00 - CINEMAX
02:06 - SOCIEDADE CIVIL
03:10 - EURONEWS
04:15 - PORTUGUESES PELO MUNDO
05:00 - BEM-VINDOS A BEIRAIS
05:49 - OS NOSSOS DIAS
06:32 - REPÓRTER ÁFRICA - 2ª EDIÇÃO

TRÁFEGO AÉREO MADEIRA
PARTIDAS
TP 1693
TP 1711
SWT130
EZY7601
NT 931
TP 1699
EZS1313
EW 610
EZY6245
TP 1685
EZY8135
BA 2780
TP 1689
TO 3458
TP 1697
NT 933
TP 1687
EZY7605
TP 1691

01h00
08h00
08h30
08h50
08h55
09h20
09h45
10h45
10h45
10h50
11h00
11h25
14h30
15h50
16h30
18h55
18h55
20h40
20h50

Lisboa
Porto
Lisboa
Lisboa
Porto Santo
Lisboa
Génova
Colónia
Bristol
Lisboa
Gatwick
Gatwick
Lisboa
Paris/Porto
Lisboa
Porto Santo
Lisboa
Lisboa
Lisboa

Primeiros voos de amanhã
TP 1713
00h10 Porto
TP 1693
01h00 Lisboa
TP 1711
08h00 Porto
EZY7585 08h20 Porto
SWT130
08h30 Lisboa
EZY7601 08h50 Lisboa
08h55 Porto Santo
NT 931
TP 1699
09h20 Lisboa
HV 6629
09h35 Amesterdão
MYX457
10h00 Riga
10h50 Lisboa
TP 1685
BA 2780
11h20 Gatwick
X3 2834
11h30 Berlim Oeste
DE 1572
11h40 Munique
D8 3614
11h45 Copenhaga
DE 1506
11h55 Hamburgo

PARTIDAS
TP 1690
NT 930
TP 1698
EZY7602
TP 1696
EZS1314
EZY6246
EW 611
TP 1692
EZY8136
BA 2781
SWT131
TP 1684
TO 3459
TP 1686
NT 932
TP 1714
EZY7606
TP 1688

05h10
07h30
08h45
09h20
10h05
10h25
11h25
11h30
11h35
11h40
12h15
12h30
15h15
16h25
17h15
17h30
19h40
21h15
21h35

Lisboa
Porto Santo
Lisboa
Lisboa
Lisboa
Génova
Bristol
Colónia
Lisboa
Gatwick
Gatwick
Lisboa
Lisboa
Paris/Porto
Lisboa
Porto Santo
Porto
Lisboa
Lisboa

Primeiros voos de amanhã
TP 1690
05h10 Lisboa
TP 1710
07h05 Porto
NT 930
07h30 Porto Santo
TP 1698
08h45 Lisboa
EZY7586 08h50 Porto
EZY7602 09h20 Lisboa
10h05 Lisboa
TP 1696
HV 6630
10h20 Amesterdão
MYX458
11h00 Riga
TP 1692
11h35 Lisboa

HONORATO
Rua da Carreira, 62
Telef. 291203880

HOSPITAIS
HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA
- HOSPITAL CENTRAL DO FUNCHAL
E-mail: sec.geral@srs.pt
Informações — Serviço de Urgência
Telef: 291 705 666 e 291 705 641 (das 8 às 23 horas)
Linha Verde 808201414
Telefs.(geral): 291 705 600 / Consulta Externa: 291 705 678
Serv. Social: 291 709 693/4 / Recepção de Visitantes: 291 705 632
HOSPITAL DOS MARMELEIROS: Telefone: 291 705 730
HOSPITAL DR. JOÃO DE ALMADA: Telefone: 291 780 300

TRÁFEGO MARÍTIMO
• Hoje e amanhã, o navio LOBO MARINHO sai do Funchal às
08h00 rumo ao Porto Santo de onde regressa pelas 18h00.
A chegada ao Funchal está prevista para as 20h15.
JFM Shipping, Lda
JFM Shipping, Lda
JFM Shipping, Lda
Blatas, Lda
JFM Shipping, Lda
Blatas, Lda
Agência Ferraz, Lda
Blatas, Lda

TELEFONES
N.º NACIONAL DE SOCORRO

112
COMANDO REGIONAL DA PSP

291 208 400
POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MADEIRA

291 215 600
SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL

291 700 112

TV Cine 1
17:20 Um Crime no Expresso do Oriente
19:15 Thor: Ragnarok
21:30 Uma Viagem no Tempo

Hollywood
17:40 Operação Zodíaco
19:35 Como Perder Amigos e Alienar Outros
21:30 Confronto de Titãs

SIC Notícias
20:00 Jornal da Noite
21:00 Edição da Noite
23:00 Negócios da Semana

TV Cine 2
21:00 Curtas às Quartas
21:25 Por Tua Testemunha
22:00 Verão Danado

FOX
17:05 CSI: Miami
20:25 Hawai Força Especial
22:15 Blindspot

SIC Radical
21:00 Isa World Junior Championship
21:15 That Awkward Game Show
22:00 The Island With Bear Gryls Uk SS05

TV Cine 3
19:00 Tão Diferentes Quanto Eu
21:00 O Meu Casamento Preferido
22:30 Grávida... Mas Pouco!

História
16:50 O Preço da História: Corridas e Capacetes
20:05 O Preço da História: Promissórias a
Valer
21:30 Projetos Impossíveis: Superestruturas

Eurosport
17:00 MLS: Portland Timbers x Seattle Sounders
20:00 MLS: NY City x Atlanta United
22:00 Jogos Olímpicos: Home of The Olympics

Odisseia
16:10 O Segredo das Aves Migratórias
17:00 Israel Selvagem
22:35 Mergulho no Planeta Marte

CMTV
18:55 Mercado
19:45 CM Jornal
21:45 Liga d’ouro

AXN
15:50 Ladrões com Estilo
17:25 Arma Mortífera
23:15 Ascensão de Júpiter

06:00 - EDIÇÃO DA MANHÃ
09:10 - ALÔ PORTUGAL
10:00 - QUERIDAS MANHÃS
13:00 - PRIMEIRO JORNAL
14:35 - MAR SALGADO
15:25 - CORAÇÃO DE OURO
16:20 - JÚLIA
18:10 - GABRIELA
19:15 - CASADOS À PRIMEIRA VISTA
20:00 - JORNAL DA NOITE
21:50 - ALMA E CORAÇÃO
22:55 - VIDAS OPOSTAS
23:55 - SEGUNDO SOL
00:55 - PASSADEIRA VERMELHA
01:50 - VAMOS JOGAR!
03:35 - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL LOS
ANGELES
04:25 - TELEVENDA

PORTO SANTO

FARMÁCIA (PERMANENTE)

NOVEMBRO
07 «NORWEGIAN EPIC»
07 «BALMORAL»
09 «MSC OPERA»
09 «QUEEN ELIZABETH»
10 «AZAMARA PURSUIT»
10 «NORWEGIAN STAR»
12 «MARELLA CELEBRATION»
12 «CLUB MED 2»

06:30 - DIÁRIO DA MANHÃ
10:10 - VOCÊ NA TV
13:00 - JORNAL DA UMA
14:35 - SEDUÇÃO
15:25 - REMÉDIO SANTO
16:23 - A TARDE É SUA
18:58 - JORNAL DAS 8
19:55 - FUTEBOL DA CHAMPIONS
SL BENFICA X AFC AJAX
22:03 - VALOR DA VIDA
23:00 - ONDE ESTÁ ELISA?
00:05 - LOVE ON TOP – DIÁRIO –
ESPECIAL
01:00 - 1000 À HORA
02:47 - ANJO MEU
03:44 - AMANHECER
05:00 - TV SHOP

CHEGADAS
NT 930
07h55 Funchal
NT 932
17h55 Funchal
Primeiro voo de amanhã
NT 930
07h55 Funchal
PARTIDAS
NT 931
08h30 Funchal
NT 933
18h30 Funchal
Primeiro voo de amanhã
NT 931
08h30 Funchal
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OPORTUNIDADE SANTO ANTÓNIO
4.260 M2 DE TERRENO
2 CASAS PALHEIRO
2 FRENTES ESTRADA. 235 MIL€.
963429348
ALUGA-SE APARTAMENTO T1
MOBILADO E COM ESTACIONAMENTO,
INÍCIO DA ROCHINHA
912 595 849
ARRENDA T3 MOBILADO,
COM PARQUE, VARANDA,
NOS BARREIROS JARDINS FÉ. 680€
SEM DESPESAS.
963429348
OFERECE-SE GATINHOS
(MACHOS E FÊMEAS)
962 936 429

PROFESSOR MAMADU
ASTRÓLOGO, VIDENTE E CURANDEIRO
ESPECIALISTAEM PROBLEMAS:
SEXUAIS, AMOR, PROFISSIONAIS,
SAÚDE E NEGÓCIOS,
DOENÇAS ESPIRITUAISE SEGURAR
EMPRESA
TRABALHO SÉRIO E HONESTO.
RUA IMPERATRIZ DONA AMÉLIA
N.º 64 A – 1G – 9000-018 FUNCHAL
967 986 643 - 911 886 322 – 291 226 179

CONTACTO PUB
comerciais@jm-madeira.pt

resTauranTe/ Casa T3 CenTro
bar, zona Velha, Caniço, boas
Mobil.
e equipado áreas inTeriores
42.000€ e exTeriores (isenTo Ce) 350.000€(e)

ARRENDO
T0 - Areeiro, mobilado, (desp água, luz,
TV Cabo e Internet) (1 pax) - 450€ CE D
T1 – Conde Carvalhal, mobilado,
quintal - 480€ CE E
T1 - Est. Monumental, mob, garagem,
lavand, varand - 650€ CE C
T1 - Centro, mobilado, garagem, lavand
(desp TV Cabo e Internet) - 750€ CE C
T2 - Centro, mobilado, garagem,
lavand, arrecad, - 850€ CE B

FUNCHAL
291 242 828
925 961 204
www.vendactiva.pt

www.madeiraarrendamentos.com

PAULO CAPELO
ARRENDA-SE
-T2 Próximo Piornais 650 Euros C.E: C
-T2 Próximo Escola Hoteleira 680 Euros C.E: C
-T3 Alto Lido zona do Lido 750 Euros C.E: C
Todos equipados e mobilados. Sem despesas incluídas.
Contatar: 961366066, 965014701 ou 291230354

apTº T3,
Madalenas,
noVo, ar CondiCionado, CondoM. FeChado 260.000€(a)

espaço CoMerCial
Casa T4,
apTº. T1
C/
2
MonTras, 80M2, zona
s. gonçalo,
perTo
MoviMenTada - 1.250€ (C)
CenTroMar, exCl. VisTa, boa
2 - apTº. T2, novo,
boas áreas oporTunidade a esTrear, s/ Mobília,
119.000€ (C) 360.000€(F)
Madalenas - 725€ (a)
Terreno Tabua, Moradia V2,
apTº T3,
apTº. T4 530 M2, plano, ribª. braVa,
CaMpanário, CaMpanário, beira esTrada, p/ reModelar,
CoMo noVo,
C/ garageM
VisTa Mar
úlTiMo andar Mobilado FeChada 30.000€
105.000€ (d) 120.000€ (d) (isenTo Ce)
76.500€(F)

914 550 326 - 291 964 114

Mediação Imobiliária Unipessoas, Lda
9491 AMI

Casa T3,
CâM. lobos,
154 M2
p/ reModelar,
beira esTrada
75.000€ (F)

RIBEIRA BRAVA Terreno
ro,
291 953 055 1.300 M2próxi+ palhei
Mo
962 167 293 esTrada - 35.000€
www.vendactiva.pt (isenTo Ce)

MACHICO
291 967 258
925 643 467
www.vendactiva.pt

Moradia T2
CaMpanário,
C/ lagar,
Terreno
e palheiro 55.000€(F)

Moradia T3, adega, CaMpanário,
Mobilada, s/ despesas - 500€ (F)
Moradia T3, JardiM Mar, C/ despesas
água e luz inCluídas - 750€ (d)
arMazéM C/ wC e esCriTório,
ribeira brava - 350€ (e)
Moradia T3, ponTa do sol, C/ despesas água
e luz inCluídas - 450€ (e)

exCelenTe
Terreno MaChiCo
700 M2, beira
esTrada, 5 MnTs
do CenTro
50.000€
(isenTo Ce)

exCelenTes MagníFiCo Terreno
loTes FrenTe FunChal, 575 M2,
esTrada, zona FrenTe esTrada,
soalheira Caniço VisTa Mar
170.000€
75.000€
(i
senTo Ce -F)
(isenTo Ce)

Moradia T2+T1,
loTe 400 M2,
galeão (s. roque),
VisTa Mar
150.000€(e)

Moradia T1
Faial, quinTal
C/ ChurrasCaria,
horTa, zona
sossegada 75.000€(e)

exCelenTe
Moradia T3+T2
sanTana,
C/ Terreno,
zona CalMa
300.000€ (e)

loJa CoMerCial, CenTro MaChiCo,
81 M2 - 400€ (C)
garageM/arMazéM 100 M2,
MaChiCo, perTo via rápida 250€ (d)
apTº. T1, CenTro MaChiCo, Mobilado
e equipado, s/ despesas 400€ (e)

Moradia T3
Com + T1 em anexo
Bom Sucesso
Boas áreas
Quintal
Precisa de obras
250.000€
Moradia T3
Santo António
Com garagem ampla
Vista Funchal
250.000€
Moradia T3
Térrea + garagem
Próxima ao Centro
Precisa de obras
185.000€
Prédio
Centro do Funchal
Precisando de obras
Bom para Turismo
Apartamento T2
Stª Cruz
Bom estado
c/estacionamento
110.000€
Apartamento T2
Junto à igreja
de Stª Luzia
145.000€
Terreno
com 800m2
com vista Funchal
80,000€
Lote nas Virtudes
Com 750m2
180.000€
Lote S. Gonçalo
180.000€
Café/ Restaurante
Zona movimentada
Em funcionamento
180.000€
Rua da Boa Viagem 26 R/C Funchal
Tel.: 291 237 729 - Telm.. 962 463 372
967 074 935 - Email:
paimobiliaria@gmail.com
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No centenário do seu nascimento

Presidente da República condecorou
o padre Manuel Antunes
Presidente da República condecorou ontem o padre Manuel
Antunes com a GrãCruz da Ordem do
Infante Dom Henrique no
encerramento do Congresso
que assinalou o centenário
do nascimento do “professor
íntegro profundo”.
“Evocá-lo é celebrar o seu
contributo singular” e reconhecer “redobradamente” o
seu relevo para a cultura
portuguesa, disse Marcelo
Rebelo de Sousa.
Na sessão de encerramento do congresso sobre o padre Manuel Antunes, o Pre-

O

sidente da República lembrou que o jesuíta viveu a
“transição drástica” do pós1974, conheceu as “primícias
da democracia” e lamentou
a falta que fez a Portugal
não ter estado “mais tempo”
no regime democrático.
“Como teria sido este homem se tivesse mais tempo
após 1974, se tivesse chegado
a esse novo tempo com mais
tempo para se afirmar?”, interrogou.
O Presidente da República
denunciou o fim do ensino
da cultura clássica nos curricula pré-universitários e
o “vazio no debate intelec-

PARTICIPAÇÃO

ÁLVARO LUIZ DE FREITAS
FALECEU

tual” a que se chegou, “cá
dentro e lá fora”, com “omissões de racionalidade” e “superficialidade de vivência
coletiva”.
Marcelo lembrou a “dúzia
de aulas” que assistiu do pa-

dre Manuel Antunes e a dificuldade em encontrar “um
lugar vazio no anfiteatro 1”
da Faculdade de Letras, onde
encontravam o “vulto vestido
de preto, com cabeção, impecável no porte”.

Seus filhos: Ana Maria de Freitas Fernandes; Luís Manuel de Freitas Fernandes e filhos e Marleny de Freitas Fernandes e filhos; sua
irmã Vera de Freitas Pereira; seus sobrinhos e demais família,
cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, avô, irmão, tio
e parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas,
saindo da Capela do Cemitério Municipal do Monte, para o mesmo.
Será precedido de missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, na
referida Capela.
A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que
se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e
participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima TerçaFeira, dia 13, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa
Senhora do Monte.
A família agradece às ajudantes domiciliárias do Núcleo de Segurança Social de São Martinho, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 2º Andar-Poente do Hospital dos Marmeleiros, bem como à médica de família Sr.ª Dr.ª Elsa Teixeira do
Centro de Saúde da Nazaré, pela forma carinhosa, atenciosa e
dedicada como trataram e cuidaram do nosso saudoso familiar.
Funchal, 7 de novembro de 2018

PARTICIPAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

A CARGO DA AGÊNCIA FUNERÁRIA

FUNCHALENSE
DE ANDRADE & LEANDRO, LDA.
RUA DA PONTE NOVA, N.º 13 - FUNCHAL
TELEF.: 291 223 771 / 291 230 180 • FAX: 291 230 180

PARTICIPAÇÃO

MARIA INÊS JARDIM

DOMINGOS DE MAGALHÃES PEREIRA

FALECEU

FALECEU

(IRMÃ DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
E DA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO)

Suas irmãs, cunhado, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas
relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada,
tia, prima e parente, residente que foi ao sítio do Pico, freguesia
de São Jorge, concelho de Santana.
Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira,
saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da palmeira
nº16-santa Cruz), pelas 14:15 horas, com destino à Igreja Paroquial
de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:30
horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita
freguesia.
A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no
funeral da sua saudosa parente até à sua última morada e informa
que no próximo domingo (11/11/2018), pelas 09:00 horas, na Igreja
Paroquial de São Jorge, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.
Renova os agradecimentos aos médicos, enfermeiros e auxiliares
do Lar de Idosos de Santana, pela forma carinhosa e profissional
com que sempre trataram a sua familiar.
São Jorge, 7 de novembro de 2018
DIRIGE A AGÊNCIA FUNERÁRIA

FREITAS
De JOÃO ABEL DE FREITAS
agencia-freitas@sapo.pt
Rua de S. Fernando, 80 | 9100-173 Santa Cruz
Sucursal – Agência Funerária SANTA ANA (ao lado do
Posto Policial de Santana) | Tel. 291 577 004
Tel. 291522817 | Telm.969682020 / 965010098

Sua esposa Maria dos Anjos Veloza Pereira, seu filho Domingos
dos Anjos Velosa Magalhães Pereira, amigos e demais família,
cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de
suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai,
amigo e parente, residente que foi à Rua do Lugar, freguesia de
Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela
Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 9:30 horas para
a Igreja Paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo
o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.
A família agradece, reconhecidamente, a todos os que lhes têm
manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem
acompanhar o funeral do seu saudoso parente, prestando-lhe
assim, a sua última homenagem.
Agradecimentos que são também extensivos nomeadamente a
toda a equipa do Lar da Ponta Delgada, pela sua eficiência, dedicação e profissionalismo que demonstraram para com o seu querido parente.
Ponta Delgada, 7 de novembro de 2018

A CARGO DA

ADELAIDE MARIA DE GOUVEIA MENDES
FALECEU
R.I.P.

Seus filhos, noras, netos, bisneto, irmãos, cunhada, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a
todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua
saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi à Estrada Monumental, nº 221, freguesia de
São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:30 horas,
saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em
São Martinho para jazigo no mesmo.
Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na
referida capela.
A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de
qualquer forma manifestarem o seu pesar.
A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 2º Andar Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela
forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa parente
durante o seu internamento.
Funchal, 7 de novembro de 2018

RUA DA FONTE
VELHA — VILA DE SÃO VICENTE
R
TELEF.: 291 842 700 / 964 952 401 / 964 951 970
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Igreja recorda Nossa Senhora do Patrocínio no dia 9 de novembro

FOTO: FACEBOOK PARÓQUIA DE SÃO MARTINHO

Paróquia de São Martinho vive dias de festa
TRADIÇÃO
Guadalupe Pereira
gpereira@jm-madeira.pt

A

CALHETA CELEBRA SÃO MARTINHO

Foto recorda procissão do ano passado em honra de São Martinho.
11 de novembro.
Este episódio foi destacado por
Bento XVI, agora papa emérito,
quando dedicou a este santo uma
catequese, apresentando-o como
modelo de “caridade fraterna”.
A história conta que “quando
era ainda jovem soldado [São Mar-

Quarta-feira da 31ª Semana do Tempo Comum

“Quem não renunciar a todos os seus bens
não pode ser meu discípulo”
LEITURAS: FL 2, 12-18; SAL 26 (27), 1. 4. 13-14
EVANGELHO DE HOJE!... LC 14, 25-33
aquele tempo, seguia Jesus uma
grande multidão. Jesus voltouSe e disse-lhes: “Se alguém vem
ter comigo, e não Me preferir ao pai,
à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos,
às irmãs e até à própria vida, não
pode ser meu discípulo. Quem não
toma a sua cruz para Me seguir, não
pode ser meu discípulo. Quem de
vós, desejando construir uma torre,
não se senta primeiro a calcular a
despesa, para ver se tem com que
terminá-la? Não suceda que, depois
de assentar os alicerces, se mostre
incapaz de a concluir e todos os que
olharem comecem a fazer troça, dizendo: ‘Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir’.
E qual é o rei que parte para a guerra
contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se
opor, com dez mil soldados, àquele

N

que vem contra ele com vinte mil?
Aliás, enquanto o outro ainda está
longe, manda-lhe uma delegação a
pedir as condições de paz. Assim,
quem de entre vós não renunciar a
todos os seus bens, não pode ser
meu discípulo”.

tinho], encontrou na estrada um
pobre entorpecido e trémulo de
frio. Pegou no seu manto e, cortando-o em dois com a espada,
deu metade àquele homem. Nessa
noite apareceu-lhe Jesus em sonho,
sorridente, envolvido naquele mesmo manto”.

Para Bento XVI, o bispo de Tours
revela “a lógica da partilha, com a
qual se expressa de modo autêntico
o amor ao próximo”.
A festa religiosa de São Martinho
terá a missa da véspera, no sábado,
dia 19, às 19h00. A eucaristia solene
acontecerá no domingo, com início

No domingo, dia 11, a paróquia
do Atouguia, na Calheta, vai comemorar o São Martinho com uma
missa às 12h15 seguida de convívio.
O menu será servido à base do
fruto da época, a castanha. Os convivas poderão apreciar sopa de castanha, castanhas assadas, a parte
doce terá broas e bolos de castanha,
e a prova do vinho novo. A animação é por conta do grupo de folclore
Refúgio da Freira.
PUB

paróquia de São Martinho
está em festa. São duas as
celebrações que acontecerão
nos próximos dias. Em preparação está a festividade
em honra de Nossa Senhora do
Patrocínio, com as novenas a decorrer, desde ontem e até amanhã,
sempre às 18h00.
Na sexta-feira, dia da festa de
Nossa Senhora do Patrocínio, a celebração da missa começará às
19h00, seguida de procissão no
adro da igreja de São Martinho.
Nestes dias, a imagem de Nossa
Senhora sobe da igreja velha para
a igreja nova, onde permanece no
decorrer das festividades.
A festa litúrgica de São Martinho,
bispo de Tours – França, e antigo
militar, célebre pela atenção aos
pobres, representada na imagem
da capa cortada ao meio, para agasalhar um pedinte, é celebrada a

às 18h00, seguida de procissão na
rua.
Nestes dias, depois da celebração
da fé, haverá barracas, duas casas
de chá, um bazar, onde os forasteiros poderão comprar os produtos
típicos de arraial que estarão à
venda.
No que diz respeito às iguarias
gastronómicas, não faltarão o tradicional bacalhau e vinho, espetada
e bolo do caco.
O que também encontrará neste
arraial e como manda a tradição
são as castanhas assadas.
No capítulo da animação musical
atuarão vários conjuntos musicais
e a banda de música de Santo António.
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Antigo presidente do Governo Regional lança obra de ficção com alguns apontamentos autobiográficos subjacentes

A voz e as lutas de Jardim em ‘diz Não!’
FICÇÃO
Paula Abreu

A obra de ficção ‘diz Não!’,
de Alberto João Jardim, é
apresentada na próxima
sexta-feira.

paulaabreu@jm-madeira.pt

É uma obra
de ficção, que
faz um retrato
da sociedade
e do poder
em Portugal.
Mas, em ‘diz Não!’,
‘ouvimos’ a voz do
ex-líder regional...

iz Não’ é o primeiro romance de Alberto João
Jardim, antigo presidente
do Governo Regional, que
se lançou na aventura da
ficção, depois de ter publicado a
autobiografia ‘Relatório de Combate’ (editora Dom Quixote).
Mas haverá pormenores autobiográficos de Jardim no seu novo
livro, editado pela “Leya - Casa das
Letras”? Na história de um grupo
de jovens madeirenses com as suas
origens, percursos e destinos variados, é feito “um retrato da sociedade madeirense e, por arrasto,
da portuguesa, da década de 1970,
durante a transição do Estado Novo
para a democracia, e nas décadas
seguintes”. A sinopse da obra, per
si, já conduz a nossa memória aos
tempos de estudante universitário,
ingresso na política ativa de Alberto
João Jardim e à sua personalidade
reivindicativa. Aliás, o próprio título
da obra - que será apresentada no
dia 9, pelas 17 horas, no Museu da
Imprensa da Madeira -, já diz muito
do seu autor.
Com contextos reais da história
madeirense e nacional, e referências à influência britânica na ilha,
Jardim recorda “a notícia matinal
do golpe militar no dia 25 de Abril
de 1974”, os seus meandros na Região, a manifestação do 1 de Maio
no Funchal, a qual escapa ao narrador “uma gargalhada desse es-

‘D

forço de muitos para ficar na fotografia da Revolução”, ou da corrida
aos “tachos que se adivinhavam”.
No livro, o autor também destaca
a importância do 25 de Novembro
de 1975 para a Madeira, apesar de,
na ilha, não ter sido necessário
“alguém morrer em combates”
contra o poder central, apenas presos por delitos de opinião, como
no tempo da PIDE, embora os madeirenses também estivessem dispostos a tudo, “inclusive bater-se
militarmente contra qualquer
ameaça vinda da capital do império
recém-falecido”.
O autor recorda o surgimento
das forças políticas moderadas na

ilha, com duas frentes políticas,
sendo que Jardim faz uma descrição do que, enquanto social-democrata e futuro presidente do
Governo Regional, queria para a
sua terra, como “levar água e luz
onde por quase toda a parte faltavam, construir casas para quem
não as usufruía, abrir caminhos,
contratar médicos e enfermeiros”.
E, sobretudo, “mudar as cabeças,
transformar uma sociedade serva
numa comunidade de direitos para
cada um”, generalizando a educação, acesso à cultura e ao desporto,
defendendo ainda a necessidade
de a Madeira ter sua própria universidade.

Nesta revolução tranquila descrita na obra, o seu autor também
foca a luta pela Autonomia madeirense.
No grupo de amigos descrito no
livro, “Carlinhos” ou Carlos Faria
será o que faz lembrar a história
de Alberto João Jardim. Estudante
com vários anos de universidade,
a dada altura decide assimilar a
“doutrinação do Bem Comum”.
Tratou que lhe reconhecessem as
equivalências aos estudos já feitos
e matriculou-se numa licenciatura
ao âmbito de ciências sociais e políticas. “Carlinhos” era um “bon
vivant” nos tempos de estudante.
“Amava as frescalhadas e euforias

AJJ oferece livro a
Tranquada Gomes
Alberto João Jardim foi recebido ontem por Tranquada Gomes, na Assembleia Legislativa
da Madeira.
O antigo presidente do Governo
Regional fez questão de oferecer,
pessoalmente, ao presidente da
ALM, um exemplar daquele que
é o seu primeiro romance.
Tranquada Gomes agradeceu
a oferta, da mão do autor, e revelou que será um leitor atento da
obra que já está à venda na FNAC.

da vida”, mas “não gostava de esbanjar dinheiro”.
Depois de se consciencializar
que ia dar um novo rumo à sua
vida, em prol do Bem Comum,
Carlos Faria entendia que “o mundo precisava de mudar. A tal revolução tranquila de que falavam
alguns políticos lá pela Madeira.
Era nisto que queria participar,
pois pai rico não significa esperar
por viver apenas dos rendimentos”.
Num avanço na história, conhecemos a Madeira do século XXI e o
que o novo século trouxe à Região
em termos de desenvolvimento,
em que “a força do investimento
parecia colocar o basalto a transpirar, se poros tivesse”. Mas, ameaças surgem à governação: os novos-ricos e a maçonaria.
Sem querer levantar demasiado
o véu do que o leitor poderá ‘viver’
na companhia do escritor Alberto
João Jardim, no ‘diz Não’, o autor
também fala da queda de Portugal,
e já numa abordagem mais ficcionada, ou quiçá profética, dá a
antever um Portugal no começo
dos anos 2020, com uma situação
económica-social preocupante, inserida na indefinição e desentendimento entre os países da União
Europeia. O desenrolar dessa década estará rico de conjunturas
políticas e não só…
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Vasco Rocha no ‘Piano Fest’

JOVEM TALENTO
Sofia Lacerda
sofialacerda@jm-madeira.pt

oje há novo recital no âmbito do ‘4.º Madeira Piano
Fest’, sempre às 18 horas,
no Teatro Municipal Baltazar Dias, desta feita protagonizado pelo jovem pianista
português Vasco Dantas Rocha.
Esta é a terceira atuação do programa, que apresenta concertos
até dia 11, sob a direção artística
de Robert Andres, assinalando, assim, a temporada 2018/2019 da Associação Amigos do Conservatório
de Música da Madeira.
O pianista convidado desta quarta-feira, Vasco Dantas Rocha, também é violinista, e já obteve mais
de 50 prémios e distinções em
concursos internacionais e atuou
em salas conceituadas um pouco
por toda a Europa, Ásia e EUA.
Nascido em 1992, completou a
Licenciatura em Música com “1.ª
classe & distinção” no London
Royal College of Music. Terminou

H

recentemente o Mestrado em Performance com nota máxima, na
Universidade de Münster, onde foi
aceite para uma pós-graduação.
Foi galardoado com meia centena de prémios e distinções em
concursos como o Grand Prix no
Valletta International Piano Competition (Malta), o Prix Spécial no
Concours International de Piano
SAR La Princesse Lalla Meryem
(Marrocos), a Medalha de Mérito
Dourada (Município de Matosinhos) e o Prémio Melhor Português. Atuou como pianista e violinista em centenas de eventos, em
variadas salas de renome, em países como Alemanha, Brasil, China,
Croácia, Espanha, EUA, França,
Itália, Grécia, Kosovo, Malta, Marrocos, Reino Unido, Rússia, Singapura, Suécia e Tailândia.
Considerado um dos talentos
“mais salientes no panorama do
pianismo português”, Vasco Dantas
Rocha interpretará vários prelúdios
de Debussy e de Freitas Branco,
além de os famosos ‘Quadros de
uma exposição’, de Mussorgsky.
Os bilhetes custam entre cinco
e 15 euros, com descontos para
quem adquirir ingressos para vários concertos.

OCM propõe viagem musical pela história
Orquestra Clássica da Madeira
preparou um concerto muito
especial para o próximo dia 10,
sábado, pelas 18 horas, em que o
público terá a oportunidade de ouvir o músico convidado, Martin
Panteleev, nas três vertentes da sua
atividade artística: como solista,
maestro e compositor.
Martin Panteleev já trabalhou
com mais de 30 orquestras e dirigiu
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em salas de concerto como o Royal
Concertgebouw de Amesterdão, a
Berliner Philharmonie, o Grande
Salão do Conservatório Estatal de
Moscovo.
Martin Panteleev é também um
compositor, tendo escrito três sinfonias para a Orquestra Sinfónica,
cantata para coro, orquestra e solistas ‘Planet Steps’, Concerto de
percussão entre outros.

Maestro apresentar-se-á nas três vertentes da sua atividade artística.

Na sua estreia com a Orquestra
Clássica da Madeira, tendo como
palco o Salão Nobre da Assembleia
Legislativa da Madeira, o maestro
vai conduzir aquela que será “uma
viagem musical pela história”, com
“obras da literatura musical dos
últimos quatro séculos”.
Do século XVIII “ouviremos ‘O
Verão das Quatro Estações’, de Vivaldi, e de Haydn a sua última sinfonia ‘Londres’, do século XIX será
a ‘Valsa da Serenata para Cordas’,
de Tchaikovsky, e ‘Habanera’, de
Sarasate, do século XX o célebre
‘Adágio para Cordas’ de Samuel
Barber e por último, do século XXI,
de Martin Panteleev a sua obra de
2015 ‘Archetype’.
Este é um concerto “a não perder”, assegura o diretor artístico
da OCM, Norberto Gomes, sendo
um evento que está integrado nas
comemorações dos 100 anos do Armistício de Compiègne.
Os bilhetes custam entre cinco e
20 euros e estão disponíveis no La
Vie, na ‘Naturalmente Português’,
e no local do concerto.

FOTO: DR

Oito projetos, dois dos quais de
escolas internacionais (da Inglaterra e da África do Sul), chegaram
à final do concurso ‘Ecoture’, dinamizado pelo Clube UNESCO da
Escola ‘Padre Manuel Álvares’. Os
resultados foram conhecidos dia
3, na ‘Cidade do Empreendedor’.
O júri do concurso analisou um
total de 52 inscrições e decidiu
distinguir trabalhos que considerou destacarem-se em várias vertentes. A coleção ‘Shirts 4 Her’
mereceu o 1.º prémio na categoria
‘Ecoture Negócio’. O projeto foi
realizado por Ronaldo Oliveira,
estudante na Inglaterra. Carmo
Olival, professora na escola Padre
Manuel Álvares, alcançou o 2.º
lugar com o prémio ‘Ecoture Escolas’, graças à sua coleção ‘Renovar’. Já a coleção ‘Elle est sauvage’, do estilista Tiago Gonçalves,
foi distinguida pelas soluções sustentáveis apresentadas a partir
de tecidos decorativos. ‘Oxigénio
das Flores’, de Iolanda Reis, mereceu a atenção do júri pela reutilização de pedras ‘strass’. Teresa
Durão apresentou o projeto ‘Desafios’, que lhe valeu a distinção
pela inovação com botões em vidro ‘fusing’ e a coleção ‘Fun Tees’,
de Marlene e Leandro Freitas, estudantes na África do Sul, destacou-se pela criatividade no que
concerne à personalização de tshirts.

Pianista que já obteve mais de 50 prémios e distinções é o protagonista do recital desta tarde

Músico é considerado um dos grandes talentos do pianismo português.
PUB

Oito projetos na final
do certame ‘Ecoture’
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Anitta promete

voltar a Portugal em 2019
artista brasileira foi uma das
estrelas que passou pelos
MTV Europe Music Awards,
que este ano decorreram no Centro de Exposições de Bilbau, em
Espanha.
“Quero voltar já em 2019. Fica
combinado”, prometeu a cantora,
que se estreou este ano no Rock
in Rio Lisboa, em Portugal. O regresso deverá ser para um concerto a solo e integrado na nova
digressão de Anitta, que se prepara para lançar um novo EP.
A cantora foi considera a me-

A

Manuel Goucha

Idris Elba eleito o homem

já tem companhia

O

váveis. “A ideia é ser alguém mesmo diferente da Cristina. E uma
pessoa com os dotes da Maria era
o ideal”, revela fonte próxima de
Manuel Luís Goucha. A atual apresentadora do Porto Canal, de 35
anos, vai passar a apresentar o
programa com Goucha a partir
de janeiro.
“A Maria tem experiência em
direto que nunca mais acaba”,
afirmou ainda o apresentador, re-

mais sexy do mundo

velando que o “público ajudou a
escolher”. Goucha diz que foram
deixados “484 comentários” no
seu Instagram a elogiarem a apresentadora.
O anúncio chega 2 meses depois
de Cristina Ferreira ter confirmado
a mudança para a SIC, deixando
em aberto todos os programas em
que estava envolvida e os que já
tinha gravado. Vários foram os nomes avançados para a substituir.
PUB

apresentador da TVI anunciou finalmente quem vai
ser a sua nova companheira
do programa ‘Você na TV’,
substituindo Cristina Ferreira. A eleita da estação de Queluz
de Baixo é Maria Cerqueira Gomes.
“Este Manel vai ter uma Maria”,
revelou Goucha, divertido. O nome
da nortenha já tinha sido discutido
pelos fãs como um dos mais pro-

lhor artista do Brasil e entregou
o troféu do EMA para Nicki Minaj.

ator Idris Elba, que tem sido
apontado como futuro James
Bond, foi eleito pela revista
‘People’ como o homem mais
sexy do mundo. O britânico, de
46 anos, já reagiu à notícia. “A
minha mãe vai ficar muito, muito
orgulhosa”, disse Elba, divertido,
durante o talkshow de Jimmy
Fallon.
Na entrevista da ‘People’, Elba,
que é conhecido pelas suas par-

O

ticipações nos filmes ‘Thor’ e ‘Star
Trek’ disse: “Foi uma boa surpresa. Subiu-me o ego, sem dúvida”.
“A minha mãe vai ficar muito
orgulhosa”, disse o ator britânico
de 46 anos, que tem sido apontado como o novo James Bond.
Entre os vários “concorrentes”
ao título estavam os atores Jason
Momoa e Chris Pratt. A revista
‘People’ faz a eleição desde 1990.

Angelina Jolie
volta a lutar
por custódia
ngelina Jolie e Brad Pitt decidiram colocar um ponto final no casamento em 2016,
mas o processo de divórcio ainda
não foi concluído.
O ex-casal continua a lutar pela
custódia dos filhos e, segundo as
mais recentes informações avançadas pelo TMZ, os atores vão
debater estas questões em tribu-
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nal, uma vez que o julgamento
pela custódia das crianças vai começar no dia 4 de dezembro.
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António conquista Portugal
KARTING
Red Line Motorsport e o
jovem piloto madeirense
António Santos viveram
este fim de semana novo
momento memorável da
sua história ao conquistar mais
uma Taça de Portugal de Karting,
o 10.º título nacional para a formação.
Com um trabalho coeso, a equipa proporcionou todas as condições para que António Santos conquistasse a carismática competição, considerada a grande festa
do karting português e, ao mesmo
tempo, a prova-rainha da Federação Portuguesa de Automobilismo
e Karting (FPAK). Refira-se que
os pilotos madeirenses Francisco A equipa conquistou, por intermédio de António Santos (em competição na foto), o título mais importante da categoria cadete.
Abreu (uma vez) e Bruno Ponte
(duas) já inscreveram os respetivos por intermédio de António San- deria perfeitamente ter sido o neste caso a ACDME, desvirtuou
o campeonato nacional, sem que
nomes na conquista deste troféu. tos, o título mais importante des- campeão nacional de 2018.
“Este é o 10.º título nacional a FPAK tivesse atuado para repor
Depois de um campeonato na- ta categoria, composta por um
cional atribulado em 2018, mar- leque alargado de concorrentes. da história da nossa equipa e es- a verdade desportiva. Também
cado por algumas situações polé- O jovem piloto madeirense, de tamos todos de parabéns, sobre- por isto, a conquista desta Taça
micas que condicionaram os re- apenas 10 anos de idade, não se tudo o António Santos que mos- de Portugal tem ainda mais vasultados da equipa, sobretudo na deixou abater pelas adversidades trou toda a sua determinação e lor”, referiu Aurélio Rodrigues,
categoria cadete, este fim de se- que enfrentou no Campeonato talento no final de uma época responsável da única equipa inmana no Kartódromo Internacio- de Portugal, surgindo ainda mais complicada e onde tivemos que sular que disputa as provas do
nal do Algarve, em Portimão, a forte em Portimão para provar lutar contra tudo e todos. A atua- calendário nacional de karting
Red Line Motorsport conquistou, que, em condições normais, po- ção de um clube organizador, da FPAK.
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Madeirenses
jogam em Avanca
O Avanca, equipa que surpreendeu
na temporada passada, é o adversário
de hoje do Madeira SAD, em jogo de
acerto de calendário (7.ª jornada)
da fase regular do principal campeonato nacional de andebol que
se realiza às 18 horas.
Na antevisão à partida, Elias António admitiu estar à espera de um
jogo difícil, uma vez que o Avança
possui uma equipa “muito combativa, alta, pesada, muitos internacionais jovens, com boa dinâmica e
recursos individuais”.
O lateral observou, contudo, que
a sua equipa está avisada acerca do
jogo do adversário. “Têm uma equipa
muita rápida na saída para o contra-ataque, com um bloco defensivo
muito alto na zona central e com
bons rematadores de primeira linha.
Vamos ter que ser muitos coesos
nos aspetos defensivos, tentar manter
um ritmo de jogo a nosso favor e
aproveitar ao máximo os erros do
Avanca”, disse.

Circuito de São Martinho espera por 500 atletas
XXI Edição do Circuito de São
Martinho vai para a estrada
este sábado e a organização espera atingir as cinco centenas de
participantes, cimentando aquela
que é uma das corridas mais participadas na Região.
A apresentação da prova contou
com a presença de João Pedro Vieira, vereador da Câmara Municipal
do Funchal com o pelouro do Desporto, e de Duarte Caldeira, presidente da Junta de Freguesia de São
Martinho, além de Policarpo Gouveia, presidente da AARAM.
“Esta é já uma prova clássica do
atletismo madeirense, que ao longo
dos anos tem granjeado cada vez
mais participantes”, anunciou Policarpo Gouveia, que apontou à presença de cinco centenas de atletas.
O dirigente considerou a meta como
“alcançável”, e justificou o otimismo
com a “crescente dinâmica”, promovida através do projeto ‘Madeira
a Correr’, mas também pela procura
por um estilo de vida saudável.
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“É alcançável porque não só o
projeto ‘Madeira a Correr’ tem cada
vez mais participantes, mas há cada
vez mais pessoas à procura de
estilos de vida saudáveis, para além
da competição normal”, explanou.
“Tenho a certeza que vai ser mais
um êxito, com um grande número
de atletas, num dia festivo, que vai
ter também a componente desportiva, com provas para todas as idades”.
Policarpo Gouveia apelou à participação, sublinhando que apesar
da extensão de cerca de seis quilómetros, “o traçado não é muito exigente e está ao alcance de qualquer
um”.
Também o presidente da Junta
de Freguesia partilhou da ambição.
“Contamos atingir os 500 atletas, e
confirmar o Circuito de São Martinho como a segunda prova regional
ao nível de atletismo”, começou
por dizer Duarte Caldeira. “É um
circuito fácil, que foi alterado há
cerca de três anos, com a passagem

pelo Bairro da Nazaré, tornando a
prova mais ligeira, e evitando assim
a subida das Virtudes”.
Já João Pedro Vieira salientou o
“significado especial” do circuito
para muitos funchalenses, sobretudo para os residentes na freguesia.
“Para mim é um gosto redobrado,
porque esta é a minha freguesia de
residência”, exemplificou. “Acho
que isso acaba por introduzir um
significado especial que esta prova
tem para mim e certamente para
muitos funchalenses que vivem em
São Martinho e na Nazaré, e que
têm também a oportunidade de
participar nesta prova jogando em
casa”.
O programa será iniciado com
provas destinadas aos mais pequenos, dos diversos escalões – benjamins, infantis, iniciados e juvenis –
antes da prova principal, de aproximadamente seis mil metros, com
a partida marcada para as 19h30.
Para os mais jovens, as provas terão
início meia-hora antes.

Madeira SAD empresta
duas atletas à Seleção
Diana Oliveira e Mónica Soares,
atletas da Madeira SAD, foram convocadas à Seleção Nacional de Andebol com vista à participação no
estágio e jogos de qualificação para
o Mundial 2019 da modalidade.
O estágio da seleção vai decorrer
entre 19 e 21 deste mês, em Almada.
Os jogos de qualificação vão ser realizados em Amyntaio, na Grécia.
O combinado luso vai iniciar o
play-off defrontando a Bielorrússia,
a 23 de novembro. A seleção de Itália
será o segundo adversário das portuguesas, em partida agendada para
o dia seguinte. O último jogo será
disputado frente à Grécia, a 25.

Miguel Nunes corre
no Rali do Algarve
A dupla Miguel Nunes e João
Paulo vai competir na última prova
do campeonato nacional de ralis
deste ano, a convite da Hyundai
Portugal Motorsport.
Os madeirenses vão utilizar o
segundo carro da equipa, que representa um convite inesperado,
mas que premeia a escolha do Miguel Nunes sob a marca coreana.
O carro que Miguel vai usar era
pilotado por Carlos Vieira, que
continua a recuperar do acidente
que teve no Rali Vidreiro Centro
de Portugal - Marinha Grande.
O rali Casinos do Algarve é organizado pelo Clube Automóvel
do Algarve e vai ser disputado
entre os dias 15 e 17 de novembro.

Recorde de inscrições
para o MIUT de 2019
As inscrições para o MIUT 2019
superaram todas as expetativas,
com 2.600 inscrições, com atletas
de 52 países, tendo as mesmas esgotado para todas as provas em
apenas 17 horas
De acordo com a organização,
as inscrições superaram todos os
recordes de anos anteriores, visto
que na edição do ano passado demoraram 49 horas a ficar preenchidas.
A título de exemplo, as inscrições
prova MARATHON esgotaram em
apenas 2 horas. “Foi com muita
satisfação que constatamos que
este ano houve uma grande adesão
por parte dos atletas, realizando
as inscrições de forma muito célere”, afirma a organização em comunicado de imprensa. Dos 2.600
atletas inscritos, 1.359 são estrangeiros e 1.241 são atletas portugueses.
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Torneio de Abertura continua em destaque
ealizou-se no passado fim
de semana mais uma jornada do Torneio de Abertura 2018, a segunda competição regional da temporada, após a Supertaça da Madeira.
O destaque vai para o escalão de
seniores masculinos e para os juniores femininos. No escalão de
seniores masculinos competem
três equipas: ARCA d’Ajuda, ADRAP
(Associação Desportiva e Recreativa
de Água de Pena) e o CF Carvalheiro.
No domingo, a ARCA d’Ajuda e
a ADRAP, equipas que ocupavam
o primeiro lugar da classificação,
em ex aequo, defrontaram-se no
Pavilhão da Levada, tendo a equipa

R

MODALIDADES
Décio Ferreira
decioferreira@jm-madeira.pt

VO L E I B O L

do Funchal levado a melhor por 32 (25-20; 23-25; 25-23; 14-25; 15-10).
Com este resultado, a ARCA
d’Ajuda conquista dois pontos, passando para a liderança do Torneio
de Abertura com 5 pontos, seguindo-se a ADRAP, com 4 pontos, e a
terceira posição é ocupada pelo
CF Carvalheiro. No próximo domingo, a competição neste escalão
prossegue com o CF Carvalheiro a
defrontar a ARCA d’Ajuda, pelas
17 horas, no Pavilhão da Levada.

JUNIORES FEMININOS
No escalão de juniores femininos, existem cinco equipas em
competição no Torneio de Abertura 2018: CE Levada (Clube Escola

da Levada), CS Madeira (Club
Sports Madeira), CS Marítimo (Club
Sport Marítimo), AD Machico (Associação Desportiva de Machico)
e o CDEBS Santa Cruz (Clube Desportivo Escola Básica e Secundária
de Santa Cruz). O destaque neste
escalão foi para o confronto entre
o CS Madeira e o CE Levada, tendo
a equipa do CE Levada vencido o
jogo por 0-3 (17-25; 18-25; 21-25).
Na outra partida desta jornada, o
CS Marítimo venceu o CDEBS Santa
Cruz por 3-2 (25-18; 25-05; 23-25;
21-25; 15-07). O CS Madeira e o
CDEBS Santa Cruz irão ajustar o
calendário, realizando hoje um
jogo em atraso, pelas 19h30, no
Pavilhão da Levada.

APURAMENTO À TAÇA DE PORTUGAL
Realiza-se no próximo dia 15 de
novembro uma meia-final do apuramento regional da Taça de Portugal 2018/2019, do escalão de seniores masculinos.
O sorteio ditou que o CS Marítimo, equipa a competir na competição nacional, irá defrontar o CF
Carvalheiro, na próxima quintafeira, no Pavilhão da Levada, pelas
21h15, enquanto a outra meia-final
será disputada entre a ARCA d’Ajuda e a ADRAP, a 2 de dezembro,
pelas 19 horas, também na Levada.
As equipas que vencerem o apuramento regional entram nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

TORNEIO DE ABERTURA
(vários escalões)
RESULTADOS

Clube Sports Madeira - Juniores Femininos

Clube Escola Levada - Juniores Femininos

JUV/FEM
JUV/FEM
JUV/FEM
JUV/FEM
INI/FEM
SEN/FEM
INI/FEM
INI/FEM
INI/FEM
INI/FEM
INI/FEM
JUN/FEM
JUV/JUNMASC.
SEN/MASC.
SEN/MASC.
JUN/FEM

3-2
MARÍTIMO - CE LEVADA B
3-0
CS MADEIRA A - ACD S. JOÃO
3-0
CE LEVADA A - CS MADEIRA B
3-0
AD MACHICO - CDE B+STª CRUZ
0-3
AD MACHICO - CE LEVADA A
3-2
ACD S. JOÃO - CF CARVALHEIRO
0-3
AD MACHICO - CE LEVADA A
3-0
CS MADEIRA A - CE LEVADA B
CÂMARA LOBOS - CS MADEIRA B 3-0
3-0
CE LEVADA A - CÂMARA LOBOS
1-2
CE LEVADA B - AD MACHICO
3-2
CS MARÍTIMO - CDE STª CRUZ
CSMARÍTIMO(JUV)-CSMARÍTIMO(JUN)3-0
0-3
CS MADEIRA - CE LEVADA
3-2
ARCA D'AJUDA - ADRAP
0-0
CDE STª CRUZ - CS MADEIRA

SENIORES MASCULINOS
RESULTADOS

Arca D’Ajuda - Seniores Masculinos

ADRAP - Seniores Masculinos
AGENDA

CAMPEONATO NACIONAL 2.ª DIVISÃO
SENIORES MASCULINOS – 1.ª FASE

TAÇA PORTUGAL - SEN. MASCULINOS
APURAMENTO REGIONAL

PRÓXIMOS JOGOS

10/NOV.

CS MARÍTIMO - CN GINÁSTICA

PRÓXIMOS JOGOS

18H00

CAMPEONATO NACIONAL 2.ª DIVISÃO
SENIORES FEMININOS – 1.ª FASE
PRÓXIMOS JOGOS

10/NOV.
11/NOV.

VITÓRIA SC - CS MADEIRA
ALA DE NUN’ ALVARES - CS MADEIRA

15/NOV.

CF CARVALHEIRO - CS MARÍTIMO

11 DE NOVEMBRO

15H00
17H00

PAVILHÃO DE MACHICO

COMPETIÇÃO REGIONAL – TORNEIO DE ABERTURA

1.ARCA D'AJUDA
2.ADRAP
3.CF CARVALHEIRO

PRÓXIMOS JOGOS

RECINTO

DATA

HORA

JOGO

ESCALÃO

PAV. MACHICO
CD CS MARÍTIMO
PAV. RIBEIRA BRAVA
PAV. STª CRUZ
PAV. LEVADAS
PAV. LEVADA
CD CS MARÍTIMO

10/NOV.
10/NOV.
10/NOV.
11/NOV.
11/NOV.
11/NOV.
11/NOV.

16:00
20:00
18:00
11:00
17:00
17:00
18:00

AD MACHICO - CE LEVADA
CS MARÍTIMO - CS MADEIRA
ACD S. JOÃO - CDE B+S STª CRUZ
CDE B+S STª CRUZ - AD MACHICO
CE LEVADA - CS MARÍTIMO
ARCA D’ AJUDA - CF CARVALHEIRO
CS MARÍTIMO - AD MACHICO

JUN./FEM.
JUN./FEM.
SEN./FEM.
JUN./FEM.
JUN./FEM.
SEN./MASC.
JUV & JUN./MASC.

21H15

TORNEIO DE ABERTURA
MINIS – 1.ª CONCENTRAÇÃO
09:00 ÀS 13:00

0-3
3-0
3-2

CF CARVALHEIRO - ARCA D'AJUDA
ADRAP - CF CARVALHEIRO
ARCA D'AJUDA - ADRAP
J

V

D

P

2
2
2

2
1
0

0 6
1 4
2 0

JUNIORES FEMININOS
1.CE LEVADA
2.CS MARÍTIMO
3.CS MADEIRA
4.CDE STª CRUZ
5.AD MACHICO

J

V

D

2
2
2
2
2

2
2
1
0
0

0
0
1
2
2

P

6
5
3
0
0
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Decisão sobre campeonatos esperada para hoje
REGIONAL
Marco Milho
mmilho@jm-madeira.pt
Conselho de Justiça da Associação de Futebol da Madeira (AFM) deverá reunir
hoje para tentar desbloquear
o impasse que tem levado
ao adiamento do início dos campeonatos regionais.
Rui Marote, presidente da AFM,
confirmou a reunião e mostrou-se
esperançado na chegada a uma decisão que coloque termo a uma situação que já se arrasta há cerca de
três semanas.
“O Conselho de Justiça da AFM
deverá reunir amanhã [hoje]”, respondeu, quando questionado pelo
JM. “Vamos aguardar pela decisão
e só depois é que nos poderemos
pronunciar”, acrescentou, antes de
frisar: “Julgo que amanhã já teremos
alguma decisão”.
O dirigente do órgão que detém a
tutela do futebol regional admitiu
que a suspensão dos campeonatos
da Divisão de Honra e da I Divisão
tem causado prejuízo, sobretudo
aos clubes.

O

Impugnação dos campeonatos tem levado a um adiamento que já leva quase três semanas.
“Trata-se de uma competição que
era para ter começado há cerca de
três semanas e se calhar só irá começar um mês depois do que estava
previsto”, explicou Rui Marote. “Os
clubes já começaram a preparação
há bastante tempo, e naturalmente

União acerta celendário com o Cesarense
CAMPEONATO DE PORTUGAL
JOGO EM ATRASO

8.ª JORNADA

Cesarence-União
1. GONDOMAR
2. GAFANHA
3. P. CASTELO
4. L. LOUROSA
5. SP. ESPINHO
6. SANJOANENSE
7. LUSITANO FCV
8. ÁGUEDA
9. PAREDES
10. CESARENSE
11. UNIÃO
12. COIMBRÕES
13. MARÍTIMO B
14. P. RUBRAS
15. AMARANTE FC
16. CINFÃES
17. LEÇA
18. SP. MÊDA

15:00

J

V

E

D

10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
10
9
10
9
10
10
10

7
6
6
5
4
5
5
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
0

3
2
1
3
4
1
1
3
3
4
1
3
2
5
1
2
1
0

0
2
3
2
2
4
4
3
3
2
4
4
4
3
5
6
7
10

G

19-6
22-15
13-14
18-11
15-7
14-14
16-10
7-8
14-9
14-9
8-10
11-14
14-14
10-11
10-12
6-10
7-20
5-29

P

24
20
19
18
16
16
16
15
15
13
13
12
11
11
10
8
7
0

no dia seguinte em casa do Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, para a
10.ª jornada da competição, e que se
saldou com uma vitória por 3-1 da
formação madeirense.
Depois de um arranque de temporada algo complicado em termos
de resultados, a formação orientada
pelo técnico Nuno Gomes (na foto)
tem vindo a registar resultados positivos e a galgar lugares na classificação, na qual soma 13 pontos, os mesmos que o adversário de hoje.
Na jornada disputada no passado
domingo, a formação de Oliveira de
União joga hoje em casa do Ce- Azeméis recebeu e venceu, por 2-0,
sarense, em jogo em atraso refe- o ‘lanterna-vermelha’ Sporting de
rente à 8.ª jornada da Série B do Mêda.
Campeonato de Portugal.
Ontem, o plantel unionista prepaA equipa azul e amarela encon- rou o embate desta quarta-feira no
tra-se no continente desde sábado, relvado do Complexo Desportivo do
devido ao compromisso que disputou Feirense.

O

que um mês de atraso na competição
redunda em prejuízos”.
Problemas que sustentam, na ótica
do presidente da AFM, a necessidade
de uma resolução rápida, de forma
a não comprometer ainda mais a
estabilidade da competição e dos

clubes participantes.

ACERTO DO CALENDÁRIO EM CIMA DA MESA
Outra das preocupações que advêm da paragem dos campeonatos
é, para Rui Marote, o eventual prolongamento do calendário desportivo.

O atraso no arranque obrigará à
procura de datas disponíveis para
a realização dos jogos das jornadas
em atraso na Divisão de Honra e na
I Divisão, já que o objetivo é manter
os prazos finais o mais próximo
possível do inicialmente previsto.
“Depois da decisão iremos analisar
o calendário e verificar se é possível,
dentro de algum espaço que eventualmente esteja disponível, poder
acertar algumas jornadas, no sentido
de permitir que o campeonato não
se prolongue até ao final de maio,
porque julgamos que isso traz prejuízos a todos os intervenientes nestas competições”, referiu o dirigente.
Assim, depois de conhecida a decisão do Conselho de Justiça, a AFM
deverá reunir com os emblemas
participantes nos dois escalões do
futebol sénior regional, no sentido
de acertar as datas das competições.
“Temos de ter em linha de conta
alguns problemas”, avisou Rui Marote, “já que sabemos que em janeiro
poderá haver alguma dificuldade
nas deslocações para o Porto Santo”.
“São questões que vamos ter em linha de conta, para que a competição
se desenrole de forma equilibrada,
sem acarretar mais prejuízos para
os clubes intervenientes”.

Laura Luís ambiciona vencer Estados Unidos
avançada madeirense Laura
Luís considerou ontem que a
seleção feminina de futebol
pode fazer uma boa exibição frente
aos Estados Unidos da América,
número um do ‘ranking’ FIFA, e
admitiu que o empate “seria um
sonho”.
A cumprir um estágio até 13
novembro, na Cidade do Futebol,
em Oeiras, com vista a outros dois
desafios de caráter particular,
diante do País de Gales, a equipa
de Francisco Neto terá um primeiro teste para “desfrutar e evoluir”, segundo a ponta de lança
do Sporting de Braga.
“É um tubarão do ‘top’ mundial.
Já defrontámos outras equipas
do top-10 mundial, sabemos que
será difícil, mas temos a ambição
de fazer o melhor resultado possível”, começou por dizer Laura
Luís.
Apesar de considerar que o empate “um sonho”, Laura ficaria
“mais feliz com a vitória” no encontro de quinta-feira, no Estoril.
Contudo, e ciente das dificul-

A

A jogadora madeirense é uma das referências do Braga, vice-campeão nacional.
dades para a partida, a futebolista,
de 26 anos, falou das diferenças
entre as duas seleções e não escondeu o desejo de fazer das americanas “um ratinho”.
“Têm jogadoras muito boas do
ponto de vista físico, sobretudo. O
futebol americano é mais físico,

não tão técnico como nós portuguesas. Tem um poder físico que
mais nenhuma seleção tem. Vamos
tentar fazer com que elas sejam
um ratinho, porque onde temos
mais vantagem é com a bola no
chão, e pô-las a correr um pouco”,
argumentou.
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DOS GRANDES, SOU DO MARÍTIMO
A VENCER DESDE 1893
ANDRÉ
LADEIRA
ADVOGADO

Confiança, 0 - FC Porto, 2
epois da vergonhosa e inaceitável prestação na Taça da Liga,
foi no reduto do CSM que voltámos a ver 3 pontos fugir e a indignação a atingir níveis nunca antes vistos, os Maritimistas estão a
começar a perder a paciência e
isso ficou bem patente nas bancadas. Todos os dedos apontam para
o treinador como responsável pelo
desaire inédito desta época, no entanto, considero que é uma imputação injusta da culpa, isso foi verdade até ao início do campeonato,
neste momento Cláudio Braga é o
menos culpado da situação atual,
até porque já teve intelecto para
assumir a responsabilidade da ineptidão, no entanto, a voz do embotamento descerrou o tapete da confiança e temos esta ‘irmandade’
que provoca ojeriza a quem vê os
resultados penosos de um coletivo
que se arrasta penosamente sem
rumo nos relvados que se tornou

D

um pesadelo para os Maritimistas.
Vem ai o dérbi, um jogo que os
adeptos, infelizmente, encaram
como o tudo ou nada para os desígnios maritimistas, não me surpreendia se na convocatória aparecessem 6 defesas, 1 ganadeiro, 3
turistas e 1 adepto convidado, porque desta equipa podemos esperar
tudo menos um laivo de assertividade e normalidade.
A nós adeptos, nunca nos exijam
apoio, porque apoiar o Marítimo
não é um dever ou uma obrigação,
é uma paixão e só quem não a
sente é que se atreve a “apelar ao
apoio”. Isso é ofensivo para com
os Maritimistas e é uma clara demonstração de desespero de vozes
gastas e apagadas que abnegam os
adeptos Maritimistas. Em qualquer
parte do mundo onde exista um
Maritimista ele estará sempre a
apoiar de alma e coração, é isso
que nos distingue dos outros.

NÃO HÁ GENTE COMO A GENTE
ANDRÉ
FERNANDES

ANDRÉ
GONÇALVES
MÉDICO DENTISTA

Nós é que somos importantes!
Porto derrotou o Marítimo
por 2-0 e mantém a liderança
da Liga NOS, foi difícil como
seria de esperar. É um jogo habitualmente complicado para os
portistas e este não foi exceção,
desperdiçaram um penálti e os
golos apareceram demasiado tarde, mas a vitória foi absolutamente merecida.

O

A equipa convenceu sobretudo
na segunda parte e o Otávio foi
essencial para desbloquear a estratégia do Marítimo. Essencial
como foi o Sérgio Conceição, foi
paciente e soube ler o jogo. Temos
treinador e suplentes utilizados
que rendem muito!
Continuando com esta vontade
de vencer e com esta qualidade,

não temos de nos preocupar com
os outros e com os seus resultados. Importante mesmo é chegar
ao final com mais pontos que os
adversários e ser novamente campeão.
Volta agora a Liga dos Campeões e o jogo frente ao Lokomotiv
de Moscovo, para ganhar como
habitual.

RICARDO
MIRANDA

‘E PLURIBUS UNUM’!

AGENTE
IMOBILIÁRIO

Estabilidade precisa-se!
empre disse que um dia gostaria de ver o Benfica ao nível
de um Real Madrid ou de um
Manchester United, agora nunca
pensei que fosse por estarem todos na péssima classificação que
estão. Um pouco mais a sério,
não considero a classificação
preocupante, estamos a apenas
4 pontos do primeiro classificado,
considero um pouco mais preocupante as três derrotas seguidas
e ainda mais preocupante o clima
que se gerou a pedir a cabeça de

S

Rui Vitória. Não deve ser fácil
trabalhar nestas condições e os
próximos dois jogos poderão ser
decisivos para o futuro do treinador, sendo que volto a afirmar
que na minha opinião temos de
dar estabilidade, por isso para
mim, Rui Vitória era o treinador
ate final da época, acontecesse o
que acontecesse, se esta mensagem fosse passada de uma forma
clara, acabariam as notícias da
vinda de Jesus, do Pai Natal e
etc… No entanto, por pior que

as coisas possam estar, basta
olhar para o outro lado da 2ª
circular e a nossa casa parece
fantástica em comparação com
a casa a arder do Sporting. Às
vezes penso que aquela gente
não vive sem confusões e novelas,
quando está tudo mais ou menos
calmo toca a arranjar problemas.
Quem não deve achar piada nenhuma é a SIC e a TVI que perdem audiência no Casados à Primeira Vista e na Casa dos Segredos.

ENGENHEIRO

Desta vez não faltou carácter e vontade
omo em tudo na vida, o primeiro passo para resolver
problemas e ultrapassar dificuldades é assumirmos que o essencial depende de nós próprios.
Foi o que fizeram treinador e jogadores do Nacional na passada
segunda-feira frente ao Rio Ave,
apesar de continuarmos com muitas lacunas individuais e colectivas. Mas o importante é que a
equipa mostrou carácter e teve
vontade.
O treinador também já assumiu
que é preciso treinar mais e melhor. Não perdendo a identidade,
é preciso adaptar sempre o nosso
jogo a cada adversário e a cada
partida. Treinar, treinar e dar
sempre mais todos os dias. Nunca
podemos dizer que fizemos tudo

C

o que era possível porque é sempre possível dar mais um pouco.
Este empate e a forma como
foi conquistado, fora de casa e a
perder por 3-1 já na 2ª parte, perante um adversário moralizado
com a possibilidade do 3º lugar,
poderá ser decisivo no final do
campeonato. Uma equipa pode
descer por 1 ponto de diferença,
mas essencialmente veio moralizar a equipa e fazer sentir aos jogadores que é possível lutar pelos
pontos em todos os jogos. Não
há outro caminho.
Na próxima jornada vamos jogar com uma equipa que não ganha há muito tempo, mas que
com adversários superiores apela
à motivação. O Nacional vai vencer por 3-1.

CRISTIANO
FREITAS

RUGIR DE IDEIAS

ENGENHEIRO

Um empurrão na crise (ou dois)
omeçar por dizer que não sou
grande fã de Peseiro (no fundo
acho que ninguém é), no entanto não concordei com a sua
saída. Vocês estão a pensar: “Epah
Cristiano, tás pior que as mulheres
quando querem implicar: não eras
a favor da entrada do homem,
agora não és a favor da saída. Decide-te rapaz!”. Como até nem
sou de implicar, explico: Temos
metade da equipa do ano passado
(a metade pior ainda por cima),
estamos a dois pontos do primeiro,

C

já fomos à Luz e a Braga, estamos
praticamente a uma vitória de seguir para a próxima fase na Liga
Europa e despedimos o homem
porque desvalorizou e perdeu para
a Taça que ninguém valoriza?
Enfim… mesmo sem ele fomos
aos Açores ganhar. Gostei da moral
do nosso treinador interino que
disse no pré-jogo que “dificilmente
algum treinador lhe viria a ensinar
alguma coisa” e no pós jogos “que
merecíamos ter ganho por 3 ou
4”. Eu que percebo menos de fu-

tebol que ele achei que sem o penálti e a expulsão, aquilo estava
difícil até para empatar. Se calhar
tenho é de ler mais (principalmente livros de ficção).
Quem parece que também lê
muito é o treinador do Santa Clara,
que disse que “não era penálti,
até porque o árbitro nem sabia
quem tinha feito a falta”. Meu
caro, lê isto vindo aqui da ilha do
lado: o árbitro não sabia quem tinha feito falta, porque fizeram
falta os dois!
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Rui Alves multado em 230 euros
após ‘briga’ com Carlos Pereira
FOTO: JOANA SOUSA

CASTIGO
Raúl Caires
raulcaires@jm-madeira.pt

Rui Alves não escapou
à punição imposta pelo
Conselho de Disciplina
da Federação Portuguesa
de Futebol devido a uma
troca de ‘galhardetes’
motivada pelo caso
Alhassan.
Rui Alves e Carlos Pereira deverão continuar de costas voltadas por tempo indeterminado.
presidente do Nacional,
Rui Alves, foi condenado
pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
ao pagamento de uma multa de
230 euros, mais custas de processo, na sequência de declarações
que visaram o seu homólogo do
Marítimo, Carlos Pereira, em 20
de julho deste ano.
As palavras que ultrapassaram
os limites da “conduta conforme
os princípios desportivos de lealdade, probidade e retidão”, na

O

perspetiva do CD da FPF, foram
proferidas pelo líder alvinegro
tendo como pano de fundo a contratação do médio nigeriano
Alhassan, que chegou a ser apresentado como jogador verde-rubro, mas acabou depois por rumar
à Choupana.
Reagindo à contratação de
Alhassan pelo Nacional, Carlos
Pereira disse aos jornalistas que
a “experiência do passado diz-nos
que não podemos cometer loucuras. Alguns cometem e depois
acabam por descer. Ele pode ir

para onde quiser... Aqui só faz
falta quem cá está. Não me incomoda que vá jogar para o Nacional. Se alteram as regras do jogo
ainda no período experimental,
o que não seria no futuro”.
Na resposta, Rui Alves atirou:
“Toda esta boçalidade do presidente do Marítimo revela não sei
se senilidade, não sei avaliar, mas
seguramente desorientação, desorganização ou fragilidade da
sua posição em explicar a sua posição, que me parece muito frágil,
aos sócios”.

O acórdão do CD da FPF, que
culminou um processo disciplinar
desencadeado na sequência de
uma participação da autoria de
Carlos Pereira, foi votado por unanimidade, com data de 30 outubro, tendo sido publicado ontem,
no site da FPF. As custas do processo foram fixadas em 306 euros.
Esta decisão é passível de recurso, e o mais provável é que
Rui Alves vai seguir essa via, dispondo de um prazo de cinco dias
para formalizar o procedimento.

Nacional só permite adereços do Marítimo na bancada visitante
al como acontece em todos
os jogos no Estádio da Madeira, o Nacional deixou ontem um alerta no seu site oficial. Alegando razões de segurança, os adereços da equipa
adversária (Marítimo) só serão
permitidos na bancada da equipa visitante.
No mais, e tendo em conta o
dérbi do próximo sábado, a
equipa de Costinha não teve
direito a folga, como seria de
esperar após o jogo da última
segunda-feira, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. A viagem

T

Danny castigado
com dois jogos
de suspensão

de regresso à Madeira foi feita
logo após o final do jogo, e ontem pela manhã houve treino.
Refira-se que até sábado cumprem-se 4 sessões de trabalho.
Registe-se ainda que estão já à
venda na sede do clube os bilhetes para o jogo deste sábado.
Os preços variam entre os 15 e
os 45 euros. Laterais da bancada nascente: 15€. Central da
bancada nascente: 30€. Bancada
poente: 45€. O horário de funcionamento da sede é entre as
09h30 e as 12h30 e entre as 14
e as 18 horas.

Tal como já aconteceu, o Nacional só permite adereços do Marítimo na bancada visitante.

O ‘capitão’ do Marítimo, Danny,
foi castigado com dois jogos de
suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa
de Futebol. Em causa está o lance
com Otávio no jogo de sábado
com o FC Porto, nos Barreiros,
em que o jogador do Marítimo
veio a ser expulso após ter visto
um cartão vermelho direto mostrado pelo árbitro Carlos Xistra,
que entendeu ter havido uma
agressão com recurso ao cotovelo.
O internacional português vai
falhar, como já era esperado, o
dérbi de sábado com o Nacional,
e ainda o jogo da 4.ª eliminatória
da Taça de Portugal, que se encontra agendado para 25 de novembro.
Noutro plano, o plantel verderubro cumpriu ontem o segundo
apronto da semana com vista à
preparação do jogo com o Nacional. Nota para a participação, embora ainda condicionada, de Rúben Ferreira no treino liderado
por Cláudio Braga, que teve lugar
em Santo António.
A equipa verde-rubra vai treinar
hoje na Camanha, naquela que
será a terceira sessão da semana.

Sporting defronta
Lusitano no Fontelo
para a Taça
O jogo da 4ª eliminatória da
Taça de Portugal de futebol, entre
Lusitano de Vildemoinhos e Sporting, vai ser jogado no Estádio do
Fontelo, em Viseu, a 24 de novembro, pelas 15h00.
“Está tudo acertado entre os
clubes e a Federação Portuguesa
de Futebol (FPF) e só falta a autorização oficial por parte da autarquia de Viseu [proprietária do estádio]”, confirmou ontem à Lusa
António Loureiro, presidente do
Lusitano de Vildemoinhos.
Houve já uma vistoria ao Estádio
do Fontelo, onde habitualmente
o Académico de Viseu, equipa da
II Liga, realiza os seus jogos na
condição de visitante, e, segundo
o responsável pelo clube ‘trambelo’, o parecer “foi positivo”.
O Estádio do Trambelos, em
Vildemoinhos, localidade às portas
da cidade de Viseu, embora tenha
relva natural tem alguns constrangimentos ao nível de lotação,
iluminação e condições para a
imprensa, o que levou os responsáveis pelo clube a optarem pelo
Estádio do Fontelo.
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LIGA DOS CAMPEÕES

O Liverpool perdeu ontem diante
do Estrela Vermelha por 2-0. Pavkov (22’ e 29’) fixou o resultado
final.

FOTO: LUSA

Vitória pede coragem contra Ajax

Liverpool caiu com
estrondo em Belgrado

Mónaco continua a
escandalizar a Europa

LIGA DOS CAMPEÕES

BENFICA - AJAX
(20:00, TVI)
treinador do Benfica considera que os pormenores vão
fazer a diferença na partida
de hoje para a Liga dos Campeões, diante do Ajax, contra
os quais é preciso coragem por parte
dos seus atletas para somar três
pontos decisivos.
“Termos de ser rigorosos. Amanhã
[hoje] os índices de concentração e
finalização têm de ser altos e é determinante estar um metro atrás,
um metro à frente. Isso fará a diferença”, declarou ontem Rui Vitória,
em conferência de imprensa.
A séria negativa de resultados
que o clube da Luz atravessa não
atormenta Vitória, que apelou ainda
ao apoio do público ‘encarnado’,
que na passada sexta-feira contestou
bastante o técnico, após a derrota
(3-1) com o Moreirense, para a I
Liga.

O Mónaco perdeu em casa diante
do Brugge por claros 4-0. Vanaken (12’ e 17gp), Wesley (24’) e
Vormer (85’) fizeram os golos dos
belgas.

O

Atl. Madrid vinga-se
do Dortmund

O treinador quer dar a volta ao mau momento da sua equipa com uma vitória sobre os holandeses do Ajax.
“O fundamental é o apoio à equipa, mais do que o Rui Vitória ou
qualquer individualidade. O importante é o Benfica ter a máxima confiança. Nestas visitas da Liga dos
Campeões sentimos esse peso quando jogamos fora e é bom que sintam
o peso do Benfica quando vêm cá”,
apontou.

Ainda sobre os três desaires consecutivos, o treinador das ‘águias’
revelou como está o estado anímico
do balneário, mostrando-se bastante
otimista numa vitória sobre os holandeses, que se ganharem na Luz
e virem o Bayern Munique vencer
o AEK de Atenas, deixam os ‘encarnados’ arredados da competi-

ção.
“Refletimos e analisámos. Sinto
o que os meus jogadores também
sentem. A forma que há para ultrapassar estes momentos é com
coragem, determinação e convicção.
Estou muito otimista naquilo que
é a reação da minha equipa”, manifestou.

Allegri está convencido que Ronaldo vai marcar ao Man. United
LIGA DOS CAMPEÕES

JUVENTUS - MAN. UNITED
(20:00, ESPORTS)

A dupla Dybala-Ronaldo tem melhorado de jogo para jogo.
Juventus de Cristiano Ronaldo e João Cancelo só precisa
de empatar hoje na receção
ao Manchester United para qualificar-se automaticamente para
os oitavos de final da Liga dos

A

Campeões. Mas a turma liderada
por Massimiliano Allegri sabe
também que uma vitória sobre a
equipa treinada por José Mourinho assegura igualmente o primeiro lugar do grupo H.

A heptacampeã italiana, que
venceu por 1-0 em Old Traford,
no jogo da primeira mão, vai entrar em campo como a grande
favorita para a conquista dos três
pontos, tendo em conta a monumental exibição de superiridade
protagonizada no ‘Teatro dos Sonhos’.
Nesse jogo, valeu o golo apontado pelo argentino Dybala, assistiado por Cristiano Ronaldo. O
craque madeirense ainda não
marcou esta temporada na ‘Champions’, competição em que detém,
entre muitos outros, o recorde
de melhor marcador de sempre
da prova, com 120 golos anotados
em 155 jogos.
Questionado sobre a esse facto,
o técnico da ‘Vecchia Signora’ res-

pondeu de forma categórica: “Estou convencido de que Ronaldo
amanhã vai marcar. Praticamente
só jogou um jogo e mesmo assim
fez uma assistência”, disse.
Allegri deverá manter parceria
entre o português e o argentino
no ataque, uma vez que esta tem
superado todas as expetativas.
“Melhora de jogo para jogo” e
está a tornar-se “cada vez mais
mortífera”, lembrou ontem o Tuttosport, que não tem dúvidas em
concluir que o jovem Dybala tem
subido de rendimento devido à
influência de CR7.
“A massa que Massimiliano Allegri está a tentar trabalhar começa a ganhar forma, especialmente com a habilidade de CR7
em assistir em vez de marcar golos, tornando-se num jogador de
equipa. Esta atitude liga com a
maturação de Dybala, mais ciente
das suas responsabilidades. É por
isso que Allegri tanto aposta na
dupla Ronaldo-Dybala”, explica a
publicação, que conlui que o argentino foi alvo de uma “ronaldização”.

O Atlético de Madrid vingou
ontem a pesada derrota (4-0) sofrida em Dortmund ao receber e
vencer os alemães por 2-0. Os
golos foram anotados por Saul
(33’) e Griezmann (80’).

Schalke mantém Porto
‘debaixo de olho’
O Schalke venceu ontem o Galatasaray por 2-0, destacando-se no
segundo lugar do grupo D da Liga
dos Campeões, a dois pontos do
líder FC Porto, graças aos golos
de Burgstaller (4’) e Mark Uth
(57’).

‘Bis’ de Kane
dá à volta ao PSV
O PSV surpreendeu ontem em
Wembley e só nos últimos 15 minutos o Tottenham conseguiu dar
a vola, com dois golos de Harry
Kane, para desfazer a vantagem
conseguida por de Jong (2’).

Inter empata Braça
ao ‘cair do pano’
O Inter impediu ontem que o Barcelona, sem Messi, garantisse o
apuramento para os ‘oitavos’.
Malcom (83’) deu vantagem aos
catalães, mas os nerazzurri empataram por Icardi (87’).

Nápoles deixa PSG
em maus lençóis
O Nápoles ascendeu ontem ao
topo do grupo C, deixando o PSG
em terceiro lugar. Os franceses
marcaram por 45+2’, por Berant,
mas os italianos nivelaram as
contas por Insigne (63’), de penálti.

QUA 7 NOV 2018 | DESPORTO | 39

Goleada e algum sofrimento deixa
dragões quase nos ‘oitavos’

GRUPO A
Mónaco - Club Brugge
Atl. Madrid - Dortmund

0-4
2-0
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GRUPO B
Inter - Barcelona
Tottenham - PSV

1-1
2-1
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GRUPO C
Nápoles - PSG
E. Vermelha - Liverpool

1-1
2-0
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GRUPO D
O FC Porto, agora com 10 pontos,
precisa de apenas mais um para
garantir, matematicamente, o
apuramento para fase seguinte.

FC PORTO
LOK. MOSCOVO

4

1

ESTÁDIO DO DRAGÃO, NO PORTO
ÁRBITRO: DAVIDE MASSA (ITÁLIA)
FC PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Óliver Torres
(Sérgio Oliveira, 84’), Corona (Hernâni, 77’), Marega e Brahimi (Otávio, 68’).
Treinador: Sérgio Conceição.
LOKOMOTIV MOSCOVO: Guilherme, Ignatyev, Corluka,
Höwedes, Idowu, Anton Miranchuk, Denisov,
Krychowiak, Manuel Fernandes (Farfán, 46),
Aleksei Miranchuk e Éder (Smolov, 71).
TREINADOR:Yuriy Semin.
DISCIPLINA: Cartão amarelo para Corluka (03), Felipe (48), Éder Militão (61) e Otávio (84).
GOLOS:Herrera (2’), Marega (43’), Farfán (59’), Corona (67’), Otávio (90+3’).

“

REAÇÕES

LIGA DOS CAMPEÕES
FC Porto venceu ontem o Lokomotiv Moscovo por 4-1, no
Dragão, em partida da 4.ª jornada do grupo D da Liga dos
Campeões de futebol, ficando
muito perto do apuramento para os
oitavos de final.
Com este resultado, o FC Porto
continua na liderança do grupo,
agora com 10 pontos, e precisa de
apenas mais um para garantir, matematicamente, o apuramento para
a fase seguinte.
Os anfitriões não poderiam esperar
melhor entrada, pois, logo aos dois
minutos, Herrera, que regressou à
titularidade, inaugurou o marcador,
num remate esforçado, que ainda
desviou num adversário, após uma
jogada de persistência de Maxi e Marega.
A madrugadora vantagem permitiu
à formação portuguesa gerir desde

O

MOMENTO DECISIVO

67’

Os russos não vieram passear ao
Dragão e fizeram questão de assustar Casillas em muitas ocasiões, até
marcarem e colocarem de novo a
discussão do resultado em cima da
mesa. O marcador indicava 2-1,
mas antes que as coisas se complicassem em demasia, Corona repôs
dois golos de vantagem.
cedo os acontecimentos. Com Éder
desinspirado na formação moscovita, coube ao outro português
da equipa, Manuel Fernandes, também tentar a sorte com um remate
longo, mas igualmente sem a melhor pontaria.
Ao desperdício dos russos, o FC
Porto respondeu com eficácia, e,
já aos 42’, ampliou vantagem,
quando Herrera retribuiu a assistência e lançou a corrida de Marega, que frente a frente com o
guardião Guilherme rematou para

o 2-0 com que se chegou ao intervalo.
No regresso do descanso, o Lokomotiv surgiu com a garra que não
tinha tido mostrado até então. O
FC Porto ainda conseguiu responder
ao atrevimento russo, num cabeceamento, ao poste, de Corona, aos
55’, mas seriam os russos a mostrar
melhor pontaria, reduzindo a desvantagem, aos 59’, num cabeceamento de Farfán, na sequência de
um canto.
Só quando viram a vantagem
ameaçada, os ‘azuis e brancos’ voltaram a engatar um futebol com
maior tração ofensiva e profundidade, colhendo frutos disso aos 67’,
quando Corona, num lance de recorte técnico, assinou o terceiro.
O novo golo da turma lusa foi
um golpe difícil de recuperar para
o Lokomotiv, que voltou a quebrar,
deixando que o FC Porto recuperasse
o controlo e até por ampliar a vantagem, num belo remate de Otávio,
já nos 90+3’.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Eder, jogador do Lokomotiv Moscovoo

Devíamos ter mais equilíbrio no que toca aos homens que ficavam
soltos. Não criando lances de perigo o jogo partia-se por falta desse
equilíbrio. Houve uma reação natural na segunda parte com entrada
de Fárfan, com mais poder ofensivo. A partir do golo do Corona o jogo
acabou, ficou controlado. Uma vitória justíssima.”

A diferença é que nós cometemos mais erros e pecámos por isso. O FC
Porto é uma equipa muito forte, aproveitou os nossos erros, marcou e
acabou por vencer. Tivemos oportunidades, mas não marcámos. Em
nossa casa, se tivéssemos sido mais eficazes poderíamos ter saído
com outro resultado.”

FC Porto - Lok. Moscovo
Schalke - Galatasaray
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GRUPO E
Bayern - AEK
Benfica - Ajax

20:00, ESports
20:00, TVI
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GRUPO F
Lyon - Hoffenheim
Man. City - Shakhtar
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GRUPO G
CSKA Moscovo - AS Roma
Plzen - Real Madrid
1. REAL MADRID
2. AS ROMA
3. CSKA MOSCOVO
4. PLZEN
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GRUPO H
Valência - Young Boys
Juventus - Man. United
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NECROLOGIA

DRAGÃO
VOA RUMO
AOS ‘OITAVOS’
DESPORTO
António Santos
conquista Taça
de Portugal
Piloto madeirense de 10 anos foi
o mais rápido na prova rainha
do karting nacional. pág. 33

‘Briga’ por
Alhassan
vale multa
a Rui Alves
pág. 37

PUB

Uma boa exibição, com destaque para o ‘maestro’
Óliver Torres, garantiu ontem uma goleada (4-1) frente
ao Lokomotiv de Moscovo e deixou o FC Porto a um
pequeno passo da passagem aos oitavos-de-final
da Liga dos Campeões. Hoje, o Benfica recebe o Ajax
e está pressionado a vencer para manter acesa
a esperança de seguir em frente. págs. 38 e 39
FOTO: CDN
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Divisão de Honra
pode avançar hoje

pág. 35

SORTEIO
EUROMILHÕES
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