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ALENTEJO passa a ser a única região de Portugal Continental com representação permanente no coração da Europa

ADRAL promove Alentejo e inaugura
Delegação Permanente em Bruxelas

o âmbito do projeto 
Alentejo Global Invest, 

e dando continuidade à estratégia 
de promoção internacional da 
Região enquanto destino de 
excelência para investimento 
direto estrangeiro, a ADRAL orga-
nizou Missão Internacional a 
Bruxelas nos passados dias 13 e 
14 de março.

No contexto da preparação da 
Missão Alentejo-Europa, têm sido 
desenvolvidas ações que per-

mitem “reduzir a distância” entre 
a Europa e a região do Alentejo.

Dia 13 de março, foi efetuada 
uma avaliação conjunta entre os 
parceiros do projeto AGI presen-
tes, com a Delegada da Aicep 
Portugal Global, Drª Maria Manuel 
Branco de oportunidades e áreas 
de interesse de investimento no 
Alentejo por parte de empresários 
Belgas.

No dia 14 de março de 2019, 
decorreu a cerimónia “Welcome 
Alentejo”, que marcou o arranque 
das atividades de representação 

da região em Bruxelas. Durante 
esta cerimónia, a ADRAL teve 
oportunidade de promover tam-
bém o Alentejo enquanto destino 
de excelência para investimento 
direto estrangeiro, perante as 
demais regiões europeias com 
representação em Bruxelas.

Seguiu-se uma audiência na 
Representação Permanente de 
Portugal em Bruxelas entre o Sr. 
Presidente da CCDRA, Dr. Roberto 
Grilo e Presidente da ADRAL, Dr. 
José Calixto com o Senhor 
Embaixador Pedro Lourthie.

N

O BPI vai promover a 11.ª etapa 
da iniciativa “Encontros BPI”, hoje, 
22 de março, pelas 9h00, em Évora. 
Cerca de uma centena de gestores, 
empresários e representantes de 
instituições sociais vão participar 
num seminário onde será debatido 
o impacto da ação social na comuni-
dade, com um enfoque particular no 
trabalho realizado por entidades 
como a Fundação Eugénio de 
Almeida e a Fundação “la Caixa”.

A iniciativa contará com a pre-
sença de Maria do Céu Ramos, 
Secretária Geral da Fundação Eugé-
nio

de Almeida, de José Pena do 
Amaral, Administrador do BPI, que 
apresentará os projetos conjuntos 
da Fundação “la Caixa” e do BPI em 
Portugal, e de Carlos Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Évora, que fará uma apresentação 

sobre as perspetivas de desenvolvi-
mento municipal.

O discurso de abertura estará a 
cargo dos Administradores do BPI, 
Pedro Barreto e João Oliveira e 
Costa.

A iniciativa “Encontros BPI” 

arrancou em 2018 e tem como 
objetivo percorrer, em dois anos, 
todas as capitais de distrito e as 
regiões autónomas da Madeira e dos 
Açores para reforçar a proximidade 
às empresas e instituições de cada 
região.

Impacto da Ação Social
na Comunidade

O jovem eborense David Azi-
nheira está por estes a dias a partici-
par no II Encontro de Jovens Embai-
xadores, que está a decorrer em 
Ibiza, subordinado ao tema “Patri-
mónio e Turismo”, uma organização 
da Secretaria Regional da Europa do 
Sul e Mediterrâneo da Organização 
Cidades Património Mundial 
(OCPM).

Durante a sua intervenção o 
jovem embaixador eborense, David 
Azinheira, acompanhado pelo téc-
nico municipal Gustavo Val-Flores, 
deu a conhecer a cidade aos restan-
tes participantes tendo aproveitado 
para divulgar a candidatura de Évora 
a Cidade Europeia da Cultura em 
2027.

Recorde-se que o projeto Jovens 
Embaixadores do Património foi 
proposto pela Câmara Municipal de 
Évora numa reunião da Secretaria 

Regional da Europa do Sul e Medi-
terrâneo da OCPM, tendo sido 
adotado pela Organização como um 
projeto de interesse na área da 
juventude. Desde 1993 que Évora 
tem participado ativamente na vida 
da organização, quer no acolhi-
mento de reuniões, quer na partici-
pação nos projetos propostos, em 
workshops e na divulgação de con-
cursos dirigidos aos mais jovens.

Neste encontro será escolhido 
um jovem que terá oportunidade de 

fazer uma apresentação do projeto 
durante o Congresso mundial da 
OCPM, em Cracóvia, dias 2-5 junho 
2019.

A Organização das Cidades Patri-
mónio Cultural, com sede em Qué-
bec, é uma organização sem fins 
lucrativos, fundada em 1993, em Fez 
(Marrocos), que promove a defesa 
dos interesses das cidades e sítios 
património mundial no que respeita 
à salvaguarda do seu legado histórico 
e patrimonial.

Évora presente no II Encontro Jovens 
Embaixadores do Património Mundial
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Voltou à sua Arquidiocese de Évora onde foi Arcebispo 
26 anos e onde quis repousar para sempre.

D. Maurílio Gouveia nascido no Funchal onde faleceu 
pediu esse último desejo para vir para a cidade de Évora 
sede do Arcebispado e onde fi cará a par dos seus anteces-
sores.

Conhecedor profundo desta área metropolitana, foi Bis-
po Auxiliar de Lisboa até que João Paulo II o fez Arcebispo 
para Évora.

Foi com ele que esse mesmo Papa veio a Vila Viçosa ao 
Solar da Padroeira.

Mas assinalemos a outra face que D. Maurílio Gouveia 

muito prezava: a Comunicação Social.

Muitos anos a Conferência dos Bispos Portugueses o es-
colheu como representante seu para esta importante área 
do Jornalismo.

Aqui foi mentor e fundador da Alimprensa associação 
que reunia os jornais que se publicavam na região e veio 
a falecer no Dia da Comunicação Social data que sempre 
partilhava com a Imprensa Alentejana, a mesma assinalada 
pelo prestigiado orgão da Igreja que é A Defesa, que muito 
acarinhou.

A cidade não o esquecerá reservando-lhe o nome de 
uma rua.

Óbito / Maurílio de Gouveia
Arcebispo emérito 
José Alves
evoca
“marca profunda” 
deixada no Alentejo

atual arcebispo 
emérito de Évora, José 
Alves, manifestou 

“muita consternação” pela morte 
do seu antecessor, Maurílio de 
Gouveia, “um grande amigo” e 
que “deixará uma marca 
profunda” no “vasto território” da 
arquidiocese alentejana.

“Recebi a notícia com muita 
consternação porque colaborei 
com ele durante mais de 17 anos 
na arquidiocese de Évora e em 
várias atividades. Era uma 
colaboração muito próxima e 
estabelecemos laços de amizade, 
comunhão e também uma relação 

eclesial muito profunda”, disse à 
agência Lusa José Alves.

Maurílio de Gouveia, que 
esteve à frente da arquidiocese 
durante quase 27 anos, entre 
setembro de 1981 e fevereiro de 
2008, “foi realmente um grande 
arcebispo de Évora”, assinalou 
José Alves, que o sucedeu no 
cargo (de 2008 a 2018).

“Deixará uma marca muito 
profunda em todo o vasto 
território que é a arquidiocese de 
Évora, a maior em extensão em 
Portugal, com 13.500 quilómetros, 
e que ele percorreu muitíssimas 
vezes”, destacou.

O

Antigo arcebispo 
sepultado hoje
em Évora

O corpo do arcebispo emérito 
de Évora Maurílio de Gouveia, que 
morreu na terça-feira na Madeira, 
foi transladado, ontem, para a 
cidade de Évora e será sepultado, 
hoje na Igreja do Espírito Santo.

Sexta-feira, às 10:00, está 
marcada “a oração de laudes” e, 
durante o dia, haverá “grupos que 

farão a oração na Sé Catedral”.
Para as 15:00, está prevista “a 

eucaristia de corpo presente”, 
sendo, posteriormente, “levado, 
em cortejo fúnebre, para a Igreja 
do Espírito Santo, onde fi cará 
tumulado numa das capelas 
laterais”, no Panteão dos 
Arcebispos.

Foto - D.R. / Arquidiocese de Évora
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n Patrícia Silva

O dia 22 de março, foi ins-
tituído pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), como o 
Dia Mundial da Água.

Segundo a referida organi-
zação, existem mais de 2 mil 
milhões de pessoas em todo 
o mundo (25% da população 
mundial), que não têm acesso 
a água potável e mais de 4,5 mil 
milhões, a serviços de sanea-
mento adequados.

Também os responsáveis da 
UNESCO, referem que 3 mil e 
600 milhões de pessoas em todo 
o mundo, aproximadamente 
metade da população mundial 
– vivem em áreas com poten-
cial escassez de água durante ao 
menos um mês por ano, número 
que pode aumentar para mais de 
5 mil milhões em 2050.

Segundo as referidas orga-
nizações, concorrem para este 
fenómeno, da escassez de 
água a nível mundial, o facto 
dos recursos de água doce 
estarem continuadamente sob 
pressão combinada do cresci-
mento populacional, das alte-
rações climáticas, do aumento 
exponencial do consumo e da 
expansão de estilos de vida que 

O Dia Mundial da Água e a defesa da gestão pública
da água um desiderato a não perder de vista!

desperdiçam recursos.
A par desta situação, assis-

timos à emergência acelerada 
de mecanismos legislativos e 
outros, com vista a transformar 
a Água num produto mercanti-
lista, fonte de negócio e lucro 
para o grande capital.

Com efeito, os grandes gru-
pos económicos e financeiros, 
escudados pelas políticas prosse-
guidas por muitos dos Governos 
nacionais, vão-se posicionando 
para assegurarem a repartição, 
entre si, desta riqueza natural 
tendo em vista a sua privatiza-
ção, e consequente apropriação 
de mais valiase enormes lucros 
à custa da alienação de um bem 
público, que deverá estar ao 
serviço do bem estar social das 
populações.

Neste quadro, e procurando 
assinalar o Dia Mundial da Água, 
não podemos deixar de denun-
ciar os aspetos, quanto a nós, 
mais gravosos (ainda que outros 
tenham sido minimizados), da 
“Diretiva sobre a Qualidade da 
Água”, recentemente aprovada 
pelo Parlamento Europeu, a qual 
irá ter implicações na legislação 
nacional e que se encontra 
alinhada com os interesses das 
transnacionais da água. Entre 
outras, são consequências 
com a entrada em vigor desta 
diretiva, “...o aumento muito 
significativo dos custos diretos 
do abastecimento de água, a 
imputar aos utentes (popula-
ções), somando-se a um impor-
tante empolamento de encargos 
públicos indiretos para fiscaliza-
ção e controlo; - aumento dos 
entraves à prestação do serviço 

público e ao cumprimento dos 
seus objetivos, pressionando 
à privatização; - exclusão do 
acesso à água potável, pela 
imposição simultânea de tari-
fários mais altos e eliminação/
proibição de soluções locais de 
abastecimento económicas que 
podem ser seguras e viáveis; - eli-
minação de funções do Estado, 
nomeadamente de fiscalização 
e controlo, substituídas por 
um alegado “autocontrolo” das 
empresas concessionárias de 
serviços de água...”.

Estas preocupações estão 
mais presentes, entre nós, 
quando até ao passado dia 14 
de março esteve em discussão 
pública, o “Projeto de Regu-
lamento Tarifário da Água da 
ERSAR”, o qual merece as maio-
res reservas na medida em que 
se procura “...agravar fortemente 
a ingerência na esfera municipal 
...e no quadro da consagração do 
princípio do utilizador-pagador 
que colide com a necessidade de, 
nos casos em que a situação é 
adequada, se poder subsidiar o 
sistema. Não podendo, o princí-
pio da promoção tendencial da 
universalidade servir de pre-
texto para pôr em causa o direito 
à água e ao saneamento que são 
direitos humanos fundamentais, 
devendo ser assegurados a todos, 
porque são condições básicas de 
existência humana.

Em síntese e para nós, assina-
lar o Dia Mundial da Água não 
poderá perder de vista o deside-
rato da defesa da Água Pública e 
da gestão pública da mesma.

1 Sociólogo

O direito ao trabalho não con-
fere a quem quer que seja o poder 
subjectivo de, em concreto, exigir 
emprego, inclusive ao Estado. É 
um direito objectivo que impõe 
à comunidade, representada pelo 
Estado, a promoção de políticas 
de pleno emprego, de formação 
cultural e técnica, de valoriza-
ção profissional, de igualdade 
de oportunidades, de liberdade 
de escolha do trabalho, de con-
dições equitativas e satisfatórias 
de trabalho, de segurança no 
emprego e de protecção contra 
o desemprego.

Entre estas condições, res-
salta o direito a uma remune-
ração equitativa e satisfatória 
enquanto elemento constitutivo 
do próprio direito ao trabalho. 
Tal remuneração deve respeitar 
o princípio de salário igual por 
trabalho igual e permitir ao 
trabalhador e à sua família uma 
existência conforme com a digni-
dade congénita. A remuneração 
deve, tanto quanto possível, 
ser complementada por todos 
os outros meios de protecção 
social, tais como os referidos no 
n.º 1 do art.º 25.º da Declaração 
Universal dos Direitos humanos 
(DUDH)i

Para a generalidade dos cida-
dãos, o direito ao trabalho e à 
respectiva remuneração é, hoje, 
essencial não só à existência con-
digna da pessoa trabalhadora e 
respectiva família, mas também 
ao pleno desenvolvimento da sua 
personalidade, à sua segurança 
e à sua condição de ser humano 
livre. Enquanto ser livre, o cida-
dão tem direito a programar a sua 
vida e a organizar o respectivo 
orçamento familiar em função 
de expectativas que incluam a 
segurança no emprego e respec-
tiva remuneração, o que se impõe 
ao respeito do Estado e de quem 
quer que proporcione trabalho 

Direito ao Trabalho, ao Repouso
e aos Lazeres (I)

a outrem.
O direito ao trabalho é, 

pois, essencial à efectivação de 
outros direitos fundamentais, 
tais como o direito à vida, à 
integridade física e moral, à 
segurança, à liberdade, à consti-
tuição da família, etc. Constitui, 
claramente, um direito inerente 
à natureza humana, ou seja, um 
direito fundamental, como tal 
reconhecido pela DUDH e pela 
Constituição (CRP). Um Estado 
bem estruturado assegura ten-
dencialmente o pleno emprego, 
com a compreensão e livre coo-
peração dos cidadãos em função 
do dever de solidariedade.

A propriedade privada tam-
bém tem sido para a pessoa 
humana instrumento de garan-
tia de uma existência condigna 
e em liberdade. Todavia, hoje, 
o reconhecimento do direito ao 
trabalho e respectiva remunera-
ção sobreleva nessa função, para 
a generalidade dos cidadãos, o 
direito à propriedade privada. 
Deste modo, pela mesma razão 
por que «ninguém pode ser 
arbitrariamente privado da sua 
propriedade», como refere a 
DUDH, também ninguém deve 
ser unilateral e arbitrariamente 
privado quer de emprego, quer, 
no todo ou em parte, da respec-
tiva remuneração. Daí, o disposto 
no art.º 53.º da CRP, segundo o 
qual «É garantida aos trabalha-
dores a segurança no emprego, 
sendo proibidos os despedi-
mentos sem justa causa ou por 
motivos políticos ou ideológicos». 
Isto, claro está, sem prejuízo das 
contingências inerentes à evolu-
ção económica e financeira das 
empresas, colmatadas, porém e 
tanto quanto possível, como se 
refere no n.º 3 do art.º 23.º da 
DUDH, «por todos os outros 
meios de protecção social».

x
Segundo o art.º 24.º da Decla-

ração Universal dos Direitos do 

Homem (DUDH), «Toda a pes-
soa tem direito ao repouso e aos 
lazeres e, especialmente, a uma 
limitação razoável da duração 
do trabalho e a férias periódicas 
pagas».

O ser humano tem necessi-
dade de repouso para retempe-
rar as suas capacidades físicas 
e psíquicas. Daí, que a sua 
dignidade congénita justifique 
a exigência do estabelecimento 
de limites ao tempo de traba-
lho adequados à sua realização 
pessoal, abrangendo não só 
a necessidade de dormir, mas 
também a de convivência fami-
liar e social, bem como a prática 
de actividades lúdicas. Acresce 
que o excesso de trabalho, quer 
em tempo, quer em quantidade, 
provoca stress e este diminui as 
defesas e acaba por favorecer o 
abstencionismo.

Neste sentido, dispõe o art.º 
59.º da Constituição da República 
que «Todos os trabalhadores [...] 
têm direito: [...] b) À organiza-
ção do trabalho em condições 
socialmente dignificantes, de 
forma a facultar a realização 
pessoal e a permitir a concilia-
ção da actividade profissional 
com a vida familiar; […] d) Ao 
repouso e aos lazeres, a um limite 
máximo da jornada de trabalho, 
ao descanso semanal e a férias 
periódicas pagas. [...]»

i N.º 1 do art.º 25.º da DUDH: 
«Toda a pessoa tem direito a um 
nível de vida suficiente para lhe 
assegurar e à sua família a saúde 
e o bem-estar, principalmente 
quanto à alimentação, ao vestu-
ário, ao alojamento, à assistência 
médica e ainda quanto aos ser-
viços sociais necessários, e tem 
direito à segurança no desem-
prego, na doença, na invalidez, 
na viuvez, na velhice ou noutros 
casos de perda de meios de 
subsistência por circunstâncias 
independentes da sua vontade».

n  J. Sampaio da Silva

Viver em liberdade.
Penso muitas vezes no que 

significa na nossa vida viver em 
liberdade.

Todos os dias vemos na 
televisão relatos de pessoas que 
não vivem em liberdade. Umas 
perto de nós, outras do outro 
lado mundo.

Há diferentes formas de liber-
dade ou existem formas diferen-
tes de restringir liberdade? Há!

Viver em liberdade implica 
viver sem medo.

Sem medo do que fazemos, 
medo do que dizemos, medo 
das consequências...

A minha geração já nasceu 
numa época em que esse medo 
se começava a desvanecer. Em 
que a repressão das ideias atra-
vés da força física iniciava um 
retrocesso.

As gerações dos nossos filhos, 
desconhecem absolutamente 
essa realidade.

Não imaginam o que os nos-
sos pais e avós, por exemplo, 
viveram na pele.

Viver em Liberdade
Mas são confrontados, hoje, 

com novas formas de repressão 
da liberdade.

Hoje existem regras para 
quase tudo, aplicáveis a quase 
tudo.

Regras escritas e outras nas 
entrelinhas. Ambas perigosas. 
Ambas silenciosas e  silencian-
tes.

Não se diz o que se quer. Diz-
se mais o que se pode.

Discordar, questionar, con-
frontar pode não ser benéfico 
para a nossa vida, na maior parte 
das vezes.

E assim, sacrificamos a liber-
dade pela ilusão do bem-estar. 
Pela mera ilusão que num dia de 
chuva se desvanecerá como pó 
numa vidraça.

Não honramos as lutas que os 
nossos antepassados tomaram 
no peito, os sacrifícios de vida 
que optaram por fazer, quando 
nos deixamos silenciar. Quando 
optamos por nos calar.

Ter a liberdade de discordar 
sem medo de represálias é um 
acto de cidadania. E devia ser um 
acto simples, quotidiano, normal 
nas nossas vidas.

Feito em respeito por nós, 
pelo que pensamos e em respeito 
pelo outro que pensa diferente 
de nós. 

Mas também em respeito 
pela sociedade que desejamos, 
democrática e livre.

Pelo que ambicionamos dei-
xar como legado para a sociedade 
que virá depois de nós.

Há uns anos, ouvi de alguém 
que viveu o conflito da Bósnia 
Herzegóvina e que continha 
ainda visíveis na sua alma as feri-
das do conflito, que a liberdade 
precisava de ser mantida todos os 
dias, como uma planta precisa de 
ser regada e tratada.

E quando penso nessas pala-
vras percebo que não fazemos 
diariamente o que devíamos. Por-
que nos calamos vezes demais. 
Permitimos que nos silenciem 
demasiadas vezes. Não estamos 
dispostos a denunciar, a discor-
dar, a confrontar, em nome da 
verdade, do Bem maior que nós 
próprios.

E todos os dias sacrificamos a 
liberdade em nome do medo, até 
nas mais pequenas coisas...

Acho que podíamos, devía-
mos fazer diferente.

Devíamos criar coragem. 
Agir com coragem. Falar cora-
josamente. Deixar exemplos de 
vida, de caminhos trilhados para 
uma vida mais livre.

Cabe a cada um de nós, Viver 
em Liberdade!

Campo Maior: Comendador Rui Nabeiro
Já felizmente recuperado de um problema de 

saúde que o levou ao Hospital de Elvas, está em 
sua casa de Campo Maior.

Ao nosso amigo e prestigiado alentejano deseja-
mos total restabelecimento.

96 ANOS
O nosso prestigiado colega A Defesa - semanário da Arquidiocese 

fez dia 19 mais um aniversário: 96 anos de serviço ao Jornalismo 
Regional.

Ao seu director, nosso amigo P. Salvador dos Santos e a todos aqueles 
que ali trabalham em especial ao Pedro da Conceição, um abraço do 
Diário do Sul.
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A Universidade de Évora (UÉ) anun-
ciou que vai atribuir o grau de Doutor 
Honoris Causa aos cientistas Alexandre 
Quintanilha e Pat Sandra, numa ceri-
mónia marcada para segunda-feira, no 
Colégio do Espírito Santo.

A cerimónia, segundo um comunicado da 
academia alentejana enviado à agência Lusa, 
está agendada para as 16:00 de segunda-feira, 
na Sala dos Atos, no Colégio do Espírito 
Santo, principal edifício da universidade 
alentejana.

O Conselho Científico da UÉ considerou 
“oportuno” homenagear Alexandre Quinta-
nilha “pelo seu extraordinário percurso 
científico” e “também pelo importante 
contributo que deu à ciência em Portugal”, 
pode ler-se no comunicado.

Este contributo de Alexandre Quin-
tanilha, segundo o Conselho Científico, 
foi dado “transmitindo o conhecimento, 
desenvolvendo a investigação científica, for-
mando gerações de cientistas e promovendo 
militantemente a ciência na educação”.

O patrono do doutoramento Honoris 
Causa do cientista português vai ser o 
professor doutor Manuel Sobrinho Simões, 
indicou a UÉ.

Quanto à atribuição do grau de Doutor 

Honoris Causa ao professor Pat Sandra, natu-
ral da Bélgica, “não é mais do que o reconhe-
cimento pelo seu inestimável contributo para 
a ciência, em sentido lato, e para a química 
analítica e a ciência separativa em particular”, 
segundo é referido na nota de propositura 
do Conselho Científico da UÉ.

A universidade alentejana destaca também 
o apoio do cientista “ao desenvolvimento da 
ciência cromatográfica em Portugal”.

“E muito especialmente o seu apoio 
inestimável ao desenvolvimento e cresci-
mento das técnicas analíticas de separação 
na Universidade de Évora, principalmente, 
através do seu contínuo apoio pessoal, como 
cientista e investigador, sem esquecer o seu 
desinteressado apoio material ao longo de 
mais de dez anos de colaboração”, acres-
centou o Conselho Científico da academia 
alentejana.

O patrono deste doutoramento Honoris 
Causa ao cientista belga é, precisamente, 
Alexandre Quintanilha, professor catedrá-
tico jubilado da Universidade do Porto, “que 
com ele partilhou o lugar de conselheiro do 
[então] presidente da Comissão Europeia”, 
Durão Barroso, referiu a UÉ.

Segundo a nota biográfica disponibilizada 
à Lusa, Alexandre Quintanilha nasceu, em 

1945, em Lourenço Marques (atual Maputo), 
em Moçambique, e aí completou o liceu. Em  
1972, doutorou-se em Física Teórica na Uni-
versidade Witwatersrand, em Joanesburgo, 
na África do Sul.

Foi professor na Universidade da Cali-
fórnia em Berkeley, nos Estados Unidos da 
América,  durante duas décadas, até que, no 
início dos anos 90, passou a ser docente de 
biofísica do Instituto de Ciências Biomédi-
cas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do 
Porto. Até 2010, foi diretor do Instituto de 
Biologia Molecular e Celular e presidente do 
Instituto Nacional de Engenharia Biomédica, 
na mesma universidade.

“Presidiu depois ao grupo responsável 
pela implementação do consórcio i3S, que, 
além destes dois institutos, integrou também 
o IPATIMUP”, ou seja, o Instituto de Patologia 
e Imunologia Molecular da Universidade do 
Porto, disse a UÉ, referindo que o cientista é 
também membro de várias academias inter-
nacionais e de outras organizações.

Desde 2015, é deputado pelo PS na 
Assembleia da República e presidente 
da Comissão Parlamentar de Educação 
e Ciência. 

Quanto a Pat Sandra, formou-se na 
Universidade de Gent, na Bélgica, primeiro 

com uma licenciatura em Química, depois 
com mestrado em Química Orgânica e, final-
mente, com doutoramento em Ciências. 

Foi nesta universidade que começou 
a sua carreira como professor, mas deu 
também aulas nas universidades de Ein-
dhoven (Holanda) e de Stellenbosch, na 
África do Sul.

Pat Sandra fundou o Research Institute 
for Chromatography (RIC), em 1986, e foi 
cofundador do Pfizer Analytical Research 
Centre, que dirigiu entre 2003 e 2011, pode 
ler-se na nota biográfica disponibilizada pela 
UÉ, que refere ainda que o cientista recebeu 
diversos prémios ao longo da sua carreira e 
foi autor ou coautor de mais de 550 publi-
cações científicas.

Universidade de Évora atribui Honoris Causa
a Alexandre Quintanilha e Pat Sandra

A empresa do Alqueva não vai auto-
rizar fornecimentos de água para regar 
novas culturas permanentes fora dos 
perímetros de rega do empreendi-
mento, devido à elevada adesão ao 
regadio e para evitar escassez de água 
em cenários de seca.

O aviso surge num ofício sobre o uso 
de água do Alqueva a título precário, ou 
seja, para regar culturas fora dos períme-
tros de rega do empreendimento, que o 
presidente da Empresa de Desenvolvi-
mento e Infraestruturas do Alqueva 
(EDIA), José Pedro Salema, enviou a 
beneficiários e potenciais interessados e 
ao qual a agência Lusa teve acesso.

Fonte oficial da EDIA explicou à Lusa 
que não está em causa o fornecimento 
de água para regar culturas instaladas na 
área beneficiada pelo Alqueva e que a 
medida só se aplica a novas culturas 
permanentes em áreas fora dos períme-
tros de rega do empreendimento e visa 
“evitar escassez de água em eventuais 
cenários de seca”.

Empresa não vai fornecer 
água para novas culturas 

permanentes fora
da área do Alqueva

A GNR anunciou ter detido um 
homem, de 62 anos, por posse ilegal 
de arma de fogo, em Ponte de Sor, na 
sequência de um processo de violên-
cia doméstica.

O Comando Territorial de Portalegre 
da GNR explica, em comunicado, que a 
detenção ocorreu na terça-feira no 
âmbito de um processo de violência 
doméstica, em que o homem é suspeito 
de agredir a vítima e por deter ilegalmente 
uma arma de fogo.

Em resultado do cumprimento de um 
mandado de busca à sua residência e às 
suas três viaturas, foi apreendida uma 
pistola, além de 29 cartuchos. O detido 
foi presente a tribunal, tendo ficado 
sujeito à medida de coação de termo de 
identidade e residência.

PONTE DE SOR

Homem detido
por posse ilegal

de arma

Doze municípios das zonas Norte, 
Centro e Alentejo vão passar a ter uma 
equipa de mediação intercultural, 
constituída por duas a cinco pessoas 
de comunidades ciganas ou comuni-
dades migrantes, no total de 50 media-
dores.

De acordo com informação do 
gabinete da secretária de Estado para 
a Cidadania e a Igualdade, Rosa Mon-
teiro, os projetos têm a duração de 
três anos e serão financiados com 3,5 
milhões de euros de verbas públicas.

Doze municípios
do Norte, Centro

e Alentejo passam
a ter mediadores 

interculturais

O Conservatório Regional de Évora/
Associação Musical “Eborae Mvsica” pro-
moveu a XXII Semana da Porta Aberta, 
entre 11 e 16 de março. As portas estiveram 
abertas para quem quisesse visitar as ins-
talações, assistir às aulas e a todas as outras 
atividades ao longo da semana.

Os concertos realizaram-se no Con-
vento dos Remédios, à exceção do “Car-
naval dos Animais” que teve lugar no 
Teatro Garcia de Resende e o Concerto de 
dia 16 de março, pela Orquestra Sinfónica 
Juvenil, que se realizou na Sé Catedral de 

Évora, pelas 17h00.
Os horários dos vários concertos que 

tiveram grande sucesso foi o seguinte: Dia 
11, às 18h30 – Concerto pelo Quarteto de 
Guitarras do Conservatório Regional de 
Évora, direção de João Macedo; Dia 12, às 
10h00 e 15h00 – “Carnaval dos Animais”, 
de Camille Saint-Säens (Espectáculo para 
Escolas, pelos Professores do 
Conservatório);Dia 14, às 18h00 – Con-
certo por alunos da Academia Luísa Todi 
de Setúbal e Alunos do Conservatório 
Regional de Évora; Dia 15, às 18h30 – Con-

certo pelos alunos da Orquestra de Cordas 
do Conservatório; Dia 15, às 21h30 – Reci-
tal de Piano “Compositores Portugueses”, 
por alunos do Conservatório; Dia 16, às 
17h00 (Sé de Évora) – Concerto pela 
Orquestra Sinfónica Juvenil, direção Chris-
thopher Bochmann.

De realçar o “Carnaval dos Animais” em 
que os alunos das Escolas escutaram com 
atenção e interagiram com o narrador, o 
ator Rui Nuno, e o Concerto de Encerra-
mento pela Orquestra Sinfónica Juvenil 
dirigida pelo Professor Christopher Boch-

mann , que encheu a Sé de Évora com mais 
de 250 pessoas que aplaudiram de pé.

A XXII Semana da Porta Aberta foi 
organizada pelo Conservatório Regional 
de Évora/Associação Musical “Eborae 
Mvsica”, estrutura financiada pelo Minis-
tério da Educação e pelo Ministério da 
Cultura – DGArtes, e contou com os 
seguintes apoios: Câmara Municipal de 
Évora (Artes à Escola 2018/2019), CEN-
DREV, Cabido da Sé de Évora, Diário do 
Sul, Rádio Diana, Antena2, A Defesa, 
Registo.

Concertos com grande Sucesso XXII Semana da Porta Aberta

No concelho de Viana do Alentejo, as 
férias da Páscoa vão voltar a ser sinónimo 
de muita brincadeira, animação e desco-
berta à mistura. À semelhança dos últimos 
anos, realiza-se de 8 a 18 de abril, um 
programa de férias educativas durante a 
pausa letiva da Páscoa, destinado a crian-
ças entre os 6 e os 13 anos. 

Durante duas semanas, os mais novos 
poderão aventurar-se na prova de orien-
tação e no giravólei, dar largas à imagi-
nação no teatro de fantoches e nas ativi-
dades de expressão plástica e ainda 
mostrar os seus dotes culinários na ofi-
cina dos doces. Paralelamente, podem 
desfrutar do contacto com a natureza 

através das caminhadas, dos passeios de 
bicicleta e ainda da recolha de várias 
texturas da natureza, entre outras.

As inscrições limitadas decorrem de 
25 a 29 de março em Aguiar, no Polo da 
Biblioteca e, em Viana do Alentejo, no 
Balcão Municipal. 

O programa de atividades para as 

crianças das freguesias de Viana do Alen-
tejo e Aguiar é da responsabilidade do 
Município de Viana do Alentejo e para as 
crianças de Alcáçovas está a cargo da Junta 
de Freguesia local. A Pausa Letiva da 
Páscoa conta com o apoio do Agrupa-
mento de Escolas de Viana do Alentejo e 
de empresas locais e regionais.

Férias da Páscoa são sinónimo de animação em Viana do Alentejo
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secretário de 
Estado das 
Aut a rqu ia s 
Locais, Carlos 
M i g u e l , 
d e i x o u 

um alerta aos municípios 
alentejanos que se têm 
vindo a queixar que o facto 
de estarem a proceder à 
recuperação financeira, os 
tem impedido de investir 
em novas obras, correndo 
o risco de perderem a 
possibilidade de acederem 
a fundos comunitários. “Se 
a recuperação financeira é 
boa, a utilização dos fundos 
comunitários é essencial para 
as autarquias. Não é por se 
ter uma situação financeira 
mais difícil que não devemos 
recorrer e aproveitar os 
fundos comunitários”, 
contrapôs o governante.

Carlos Miguel falava ao 
Diário do Sul numa recente 

Secretário de Estado deixa o alerta

“Utilização dos fundos comunitários
é essencial para as autarquias”
visita ao Alandroal, onde 
admitiu ser tempo dos 
autarcas – numa altura em 
que decorre o segundo ano 
de mandato - apresentarem 
obras e lançarem os respe-
tivos concursos, garantindo 
a conclusão das empreitadas 
até ao final do mandato.

O governante assegurou 
que há financiamento mesmo 
para as autarquias alentejana 
mais endividadas. Recorde-se 
o atual quadro comunitário 
de apoio foi mais lento para 
os autarcas, em comparação 
com os quadros anteriores.

“Fico preocupado ao ouvir 
as queixas dos presidentes de 
câmara que estão em recupe-
ração financeira e lamentam 
não poder fazer obras que são 
importantes para a vida das 
pessoas”, referiu, alertando 
que “todas as obras que têm 
fundos comunitários são 
financiadas a 85%, enquanto 
os restantes 15% ficam do lado 
dos municípios”, sublinhou 
Carlos Miguel, insistindo 

que mesmo para estes 15% 
há solução.

O secretário de Estado 
recordou que o Governo 
negociou uma linha de cré-
dito com o Banco Europeu de 

Investimentos (BEI) em que a 
taxa de juro é igual 0,02%. “O 
Governo quer investimento 
dos fundos comunitários e 
mesmo todos os municípios 
que tenham dívida superior 

ao que é devido podem 
contrair empréstimos para 
as obras de fundos comu-
nitários. Será um crime de 
lesa pátria não se aproveitar 
este dinheiro”, insistiu Carlos 

Miguel.
Ainda segundo o secretá-

rio de Estado das Autarquias 
Locais “a recuperação finan-
ceira das autarquias é deter-
minante”, mas fez questão 
de ressalvar que “a vida não 
para. A vida tem que avançar 
e o melhor para as pessoas 
é que sejam contempladas 
com melhores infraestrutu-
ras, melhores equipamentos, 
melhores investimentos. É 
isso que é essencial”, insis-
tiu.

Carlos Miguel defendeu 
ainda a aposta feita em torno 
dos eventos ao longo do ano, 
mesmo entre os municípios 
com menos folga de tesou-
raria, justificando que “as 
mostras gastronómicas, as 
feiras e outras atividades são 
investimentos nas pessoas e 
no próprio território. Consi-
dero que é um investimento 
que ajuda a promover a eco-
nomia local, o artesanato, 
os restaurantes. Há quem 
critiquem, mas eu acho que 
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Dia 31 de Março

Évora recebe primeira prova 
do Troféu Yamaha 2019
vora vai ser palco do 
arranque da16ª 
edição o Troféu 

Yamaha, agendada o dia 31 de 
Março. A nossa cidade irá 
receber pela primeira vez a 
prova inaugural deste grande 
evento desportivo que contará 
certamente com milhares de 
espectadores, não só pela grande 
espetacularidade do troféu como 
também pela proximidade ao 
primeiro e único Centro 
Comercial da região do Alentejo, 
um amplo espaço com 70 lojas e 
estacionamento gratuito para 950 
automóveis e motos.

A Câmara Municipal de Évora 
em parceria com os Vinhos LC 
Ervideira, voltam a disponibilizar 
um belíssimo terreno situado em 
frente ao Évora Plaza e em 
conjunto com a Yamaha irão 
reconstruir um traçado 
parcialmente igual ao de 2018 
para acolher a prova. Um traçado 
que terá como sempre 3 variantes 
de pistas para todas as classes. 
Pista essa que será denominada 
de ‘Pista Ervideira’ por via da 
parceria existente desde 2015 
com a magnífica equipa dos 
vinhos LC Ervideira.

O piso do ‘paddock’ será em 
alcatrão, na Rua Circular Norte 
do Parque Industrial, situado 
numa extremidade do complexo 
Industrial e Tecnológico de 
Évora, voltado para o Évora Plaza, 
um traçado que certamente 
agradará à grande maioria dos 
pilotos, num cenário muito 
acolhedor, onde a vista sobre a 
pista é praticamente total de 
qualquer lugar do recinto. O 
formato desta 1ª prova será o 
mais tradicional do Troféu 
Yamaha.

Entre as novidades para 2019, 
destaca-se, a criação de mais duas 
classes. A classe YZ65 que terá um 
treino único e uma corrida só 
para esta classe e a classe 
YZ125LC, que embora corra em 
conjunto com as YZ250F, trás 
agora aos mais novos a 
oportunidade de se afirmaram 
entre si. Outra novidade é o facto 
de a Yamaha alargar os prémios 

por prova e por troféu até ao 5º 
classificado de cada classe.

As grelhas de partida serão 
formadas ao estilo MotoGP, por 
ordem crescente dos tempos 
obtidos nos treinos 
cronometrados, para as corridas 
de duas ou mais classes a grelha 
será formada por ordem 
crescente dos tempos obtidos 
nos treinos cronometrados por 
cada classe, partindo cada classe 
com intervalo de 10 segundos. A 
ordem das classes na grelha de 
partida será formada de acordo 
com a melhor média da melhor 
volta nos treinos cronometras 
dos 3 primeiros classificados de 
cada classe.

Estão de facto reunidas todas 
as condições para que o arranque 
da 16ª edição do Troféu Yamaha 
seja mais um grande dia de 
confraternização, competição e 
acima de tudo uma grande festa 
desta família Yamaha.

É

Fotos ExclusivasRotary Clube de Évora comemora 40.º Aniversário

Miguel Melo Breyner homenageado
como Profissional do Ano

O
n António Oliveira

Perfil de Miguel de Melo Breyner

Rotary Clube de 
Évora comemorou o 
seu 40.º Aniversário 

com o tradicional jantar no qual 
foi homenageado como 
Profissional do Ano o Director 
de Hotel, Miguel de Melo 
Breyner.

Este evento é uma importante 
cerimónia na vida do Rotary 
Clube de Évora, que dá 
seguimento a uma das mais 

significativas iniciativas como é 
o Profissional do Ano.

Foi assim que decorreu em 
ambiente de cordialidade e boa 
harmonia esta reunião, durante 
o qual foi homenageado como 
Profissional do Ano o Diretor de 
Hotel, Miguel de Melo Breyner, 
que recebeu efusivos aplausos de 
todos os presentes que lhes 
manifestaram o seu 
reconhecimento e apreço ao 
trabalho que vem desenvolvendo 
como Director, em particular nos 

últimos anos, no Évora Hotel.
O serão bem agradável em que 

os valores humanitários do 
Rotary Clube estiveram bem 
presentes, contou também com 
um momento de animação 
musical a cargo do jovem artista 
eborense, Ricardo Alberto.

Para assinalar a homenagem, 
Belmiro Batista, Presidente do 
Rotary Clube de Évora entregou 
a Miguel de Melo Breyner um 
diploma e uma placa alusiva ao 
acto.

Nasceu em Lisboa a 4 de Março de 1961. Reside 
actualmente em Évora

Formado em gestão e Técnica Hoteleira pela 
Escola de Hotelaria e Turismo do Porto.

Posteriormente também na Escola de Hotelaria e 
Turismo do Porto graduou-se em Gestão Hoteleira.

Desempenhou os seguintes cargos:
Director da Pousada de Santa Clara 1987;
Director Alimentação e Bebidas Páteo da Aldeia/

Algarve – 1989;
Diretor da Pousada S. Jerónimo – Caramulo – 

1990;
Diretor da Pousada Sr.ª das Neves em Almeida – 

1991;

Diretor de Pousada Santa Marinha e Pousada de 
Oliveira ambas em Guimarães desde Maio de 1992 
até Junho 2001;

Diretor Pousada dos Lóios em Évora;
Diretor Regional das Pousadas Região Sul 

(Alentejo) | até Novembro 2002
Diretor Geral – Hotel da Cartuxa – Évora desde 

Dezembro 2002 até Junho 2008
Actualmente é Diretor Geral do Évora Hotel e 

Hotel Riviera
Delegado regional do Alentejo da Associação 

Directores de Hotéis de Portugal
Prémio Melhor Director de Hotel 2015 atribuído 

pela Associação dos Directores de Hotéis de Portugal
Tesoureiro da Associação Pão e Paz.

Belmiro Batista, presidente do RCE recebeu o homenageado Miguel Breyner 
na companhia de Amor Fialho

Miguel Breyner ao receber a distinção Fortes aplausos para o homenageado
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São já mais de dez anos de 
história que marcam o percurso da 
loja Divinus Gourmet, situada no 
centro histórico de Évora, mais 
concretamente na Praça 1º de 
Maio, junto ao mercado munici-
pal.

Os produtos alentejanos gan-
ham especial protagonismo neste 
espaço. Os vinhos da região enca-
beçam essa lista, mas há muito mais 
para conhecer e provar.

Chocolates, compotas, queijos, 
enchidos ou bolachas são algumas 
das iguarias que estão disponíveis, 

mostrando a diversidade de sab-
ores e saberes que o Alentejo 
apresenta.

Embora com caráter residual, é 
ainda possível encontrar produtos 
gourmet oriundos de outras para-
gens, enriquecendo assim a 
oferta.

De acordo com Sandra Dou-
rado, sócia-gerente da Divinus 
Gourmet, “o nosso maior foco 
continuam a ser os vinhos do 
Alentejo”, garantindo que “con-
tinuamos a trabalhar para divulgar 
os vinhos da região, em particular 
junto dos turistas, quer nacionais, 
quer estrangeiros”.

A realização de provas de vinhos 
e azeites é uma mais-valia desta 
casa. “Esporadicamente, decorrem 
provas comentadas, mas, a par 
disso, temos todos os dias algumas 
referências de vinhos e azeites que 
podem ser experimentadas pelos 
nossos clientes”, explicou a mesma 
responsável.

Acrescentou que “agora já há 
mais adegas a promoverem provas 
de vinhos, pelo que  estão a procu-
rar-nos mais por causa de provas 
de azeite, até porque há cada vez 
mais turistas interessados nisso”.

Questionada se o crescimento 
do turismo no Alentejo, inclusive 

em Évora, se tem refletido a nível 
de negócio, Sandra Dourado adi-
antou que “vê-se que há mais tur-
istas, mas, em termos de compras, 
a situação está muito semelhante 
aos últimos três anos”.

A sócia-gerente da Divinus 
Gourmet sublinhou que “os turis-
tas são, por norma, os nossos 
principais clientes, mas também há 
pessoas da zona que procuram a 
loja”.

No que diz respeito à naciona-
lidade aos turistas, disse que 
“destacam-se, sobretudo, os portu-
gueses e os brasileiros, mas depois 
também temos espanhóis, fran-

ceses, ingleses, americanos, entre 
outros”.

Sandra Dourado realçou ainda 
que “a cidade recebe pessoas que 
vêm de todo o país para provar a 
nossa gastronomia e os nossos 
vinhos”, constatando que, “quando 
perguntam nos restaurantes onde 
é que podem comprar determi-
nado vinho, o nosso espaço é, 
muitas vezes, indicado”.

A mesma responsável recordou 
também um dos projetos em que 
a Divinus Goumet está envolvida. 
“Continuamos a ter as nossas ter-
túlias integradas no projeto Taber-
nas do Alentejo – Arte e Ciência”, 

frisou.
Esta é uma iniciativa que venceu 

o Orçamento Participativo Portugal 
e que é feita em parceria com o 
Grupo Diário do Sul, os Vinhos do 
Alentejo, a Universidade de Évora 
e o Centro de Ciência Viva de 
Estremoz, contando com a colabo-
ração dos produtores locais.

A Divinus Gourmet encontra-se 
aberta de segunda-feira a sábado, 
das 10 às 13h30 e das 14h30 às 18 
horas, e aos domingos, das 10 às 
13 horas. Segundo a gerência, o 
horário é adaptado consoante a 
altura do ano. Mais informações 
pelo telefone 266 752 565.

Loja situada no centro histórico de Évora

Os vinhos do Alentejo são o principal foco da Divinus Gourmet

n Marina Pardal
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100.º Aniversário da Escola Secundária Gabriel Pereira

ob o lema 
« L i g a n d o 
tradição e 
inovação» teve 
lugar na Escola 
S e c u n d á r i a 
Gabriel Pereira, 
na passada 
terça-feira, dia 

19 de março, uma sessão 
solene que marcou o início 
das comemorações do 
Centenário.

Na ocasião estiveram 
presentes mais de duas 
centenas e meia de antigos 
e atuais alunos, funcionários, 
professores e membros da 
comunidade, que assistiram a 
uma cerimónia marcada pelos 
discursos proferidos pelo 
director, Fernando Martins, 
pelo presidente da comissão 
organizadora, Fernando 
Gameiro, pela presidente do 
Conselho Geral, Ilda Serrano 
e pelas individualidades 
convidadas: Vitor Bento, em 
representação dos antigos 
alunos, a Diretora Regional de 
Cultura do Alentejo, Ana Paula 
Amendoeira, a  representante 
da DGEstE e o Presidente 
da Câmara Municipal Carlos 
Pinto de Sá.

As intervenções dos 
oradores versaram sobre a 

história da instituição, que 
teve início em 1919 com a 
criação da Escola Industrial 
de Évora, uma escola pública 
e oficial, que sucedeu à Escola 
Industrial da Casa Pia instituída 
cinco anos antes. Foram 
lembrados os espaços em que 
esteve instalada: Colégio do 
Espírito Santo (1919-1951); 
Convento de Santa Clara 
(1951-1970) e, desde 1970,em 
instalações próprias na Rua 
Dr. Domingos Rosado. O 
edifício recebeu recentemente 
obras de remodelação no 
âmbito do programa de 
requalificação das escolas do 
ensino secundário.

O teor dos discursos 
versou sobre os milhares de 
alunos, funcionários, mestres 
e professores que deram alma 
à instituição ao longo de um 
século de vida. Foi celebrada a 
presença do aluno decano Sr. 
Gaudêncio Manuel Martins, 
com 92 anos de idade. O Sr. 
Gaudêncio matriculou-se no 
ano lectivo de 1939/1940, no 
curso de comércio diurno, 
que concluiria em 1943/1944. 
Assinalou-se a presença dos 
professores e mestres mais 
antigos: Ferrão, Batista e José 
Inácio Brito.

Uma das intervenções mais 

marcantes foi protagonizada 
pelo Dr. Vitor Bento, aluno 
que se matriculou em 1965-
1966 no curso de Comércio na 
Escola Industrial e Comercial 
de Évora, na qual conquistaria 
o prémio D. Dinis atribuído 
ao melhor aluno da escola. 
O seu percurso profissional 
dessa data até hoje honra 
antigos alunos, mestres e 
professores e foi apresentado 
como um bom exemplo para a 
actual geração de estudantes. 
A intervenção deste reputado 
economista centrou-se na 
sua história de vida como 
exemplo para os jovens que se 
encontravam na plateia. 

Foram entregues lem-
branças a elementos da 

comissão organizadora e a 
antigos directores, caso do 
professor Ananias Quintano 
que dirigiu a Escola Secundária 
Gabriel Pereira durante mais 
de trinta anos.

A cerimónia foi 
abrilhantada pelo Coral Évora 
e os parabéns foram cantados 
em língua gestual portuguesa 
pelo grupo de alunos surdos 
que estudam na escola.

Seguiu-se o descerramento 
de uma placa alusiva à 
efeméride e a reabertura do 
museu escolar. Neste espaço 
os visitantes puderam apreciar 
a colecção permanente 
composta por pintura, arte 
colonial, cerâmica entre 
outras formas de expressão 

plástica. Estão patentes obras 
da fase de aprendizagem de 
antigos alunos que ganharam 
relevo nas artes plásticas 
como Estrela Faria e António 
Palolo. 

No final foi servido um 
beberete durante o qual 
se assistiu a momentos 
de confraternização entre 
várias gerações de antigos e 
atuais alunos, professores, 
funcionários e mestres.

Para a comemoração da 
efeméride foi apresentado 
um vasto programa de 
actividades que terão lugar 
entre março de 2019 e março 
de 2020. O próximo evento 
terá lugar no próximo 

dia 27 de março, a partir 
das 14.30H, no pavilhão 
gimnodesportivo da 
Escola Secundária Gabriel 
Pereira, com a realização 
de torneios de basquetebol 
e voleibol masculino e 
feminino entre equipas 
das escolas secundárias 
da cidade. Na noite desse 
dia, a partir das 21.00H, 
terá lugar uma Récita, com 
apontamentos musicais 
e uma peça de teatro 
levada à cena pelo grupo 
«Intemporal». No dia 6 de 
abril está prevista uma noite 
de fados em que os artistas 
serão exclusivamente 
antigos alunos da Escola 
Industrial e Comercial de 
Évora/Gabriel Pereira.
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Numa eatpa marcada pela 
quilometragem, por uma fuga 
imensa, por quedas e por uma 
vitória espanhola, o jornalista 
Fernando Emilio foi justa-
mente homenageado pela 
Câmara e Moura e pela orga-
nização da Volta ao Alentejo 

em Bicicleta.
O espanhol Enrique Sanz 

venceu a primeira etapa da 37ª 
Volta ao Alentejo em Bicicleta 
que ligou Montemor-o-Novo a 
Moura. Corredor da Euskadi, 
com o tempo de 5 horas 6 
minutos  o que dá uma média 

de mais de quarenta quilóme-
tros para percorrer os cerca de 
208 km da tirada.

A etapa ficou marcada por 
uma fuga de James Fouche da 
Team Wiggins, que andou 
sozinho cerca de 170 km, 
vindo a ser alcançado  na parte 

final a etapa sendo o vencedor 
encontrado no sprint final 
onde Sanz foi o mais rápido 
batendo sobre a linha da meta 
o vencedor da Volta ao Alen-
tejo do ano passado Luís 
Mendonça a Rádio Popular 
Boavista.

Volta ao Alentejo: 1ª Etapa

Vitória espanhola
no dia em que a Volta ao Alentejo
homenageou Fernando Emílio

O Belenenses, da I Liga portu-
guesa de futebol, conquistou a 
24.ª edição do Troféu Ibérico, ao 
vencer por 1-0 o Badajoz, da II 
Divisão B espanhola, graças a um 
golo de Matija Ljujic.

Em Badajoz, e com um ‘onze’ 
sem vários habituais titulares, os 
‘azuis’ alcançaram o triunfo com 
um tento do médio sérvio, aos 23 
minutos, num livre direto cobrado 
de forma exímia.

O sétimo classificado da I Liga 

teve de jogar mais de uma hora 
reduzido a 10 elementos, na 
sequência da expulsão de Kikas, 
aos 29 minutos, num lance em 
que o árbitro considerou que o 
avançado deu uma cotovelada 
num adversário.

O Belenenses é a quarta equipa 
portuguesa a vencer este troféu 
de caráter particular, depois de 
Sporting, em 1967 e 1970, Ben-
fica, em 1969 e 1973, e Vitória de 
Setúbal, em 1968 e 1974.

Belenenses vence
Badajoz por 1-0 e conquista

Troféu Ibérico

Volta ao Alentejo: 2ª Etapa

O espanhol Enrique Sanz 
(Euskadi-Murias) manteve ontem 
o pleno de vitórias na Volta ao 
Alentejo em bicicleta, ao triunfar 
na segunda etapa, mantendo a 
camisola amarela vestida.

Após o triunfo na véspera, 
em Moura, Sanz voltou a ser o 
mais forte na chegada ao ‘sprint’, 
novamente antecedido por uma 
subida na aproximação à meta, 

cumprindo em 4:07.02 horas os 
182,8 quilómetros entre Mértola 
e Odemira.

“A equipa trabalhou bem nos 
últimos quilómetros, entrámos 
fortes na subida e demos tudo. 
No fim, ganhou o Enrique Sanz, 
que foi o mais forte, e tenho 
de lhe dar os parabéns”, disse 
o vencedor das duas últimas 
edições da Volta a Portugal, que 

garante estar em “boa condição 
física” para lutar pelo triunfo na 
‘Alentejana’.

Já no Parque Natural do Sudo-
este Alentejano e Costa Vicentina, 
perto de Vila Nova de Milfontes, 
a menos de 30 quilómetros da 
meta, o espanhol Ibai Azur-
mendi (Euskadi), o suíço Cyrille 
Thiery (SRA) e o norte-americano 
Timothy Rugg (Bai-Sicasal-Petro 

Luanda) foram alcançados pelo 
pelotão, depois de mais de 120 
quilómetros em fuga.

Hoje, sexta-feira, corre-se a 
terceira etapa, entre Mértola 
e Odemira, num percurso de 
176,5 quilómetros, que terá 
duas contagens de montanha de 
quarta categoria, mas que deverá 
voltar a ser disputada ao ‘sprint’ 
pelo pelotão.

Sanz ‘voa’ para novo triunfo e mantém
a amarela vestida
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MARÇO
Dia 31: Dinoparque na Lourinhã

ABRIL
Dias 06 e 07 [2 Dias]: PORTO CULTURAL 
– 4ª Edição
Dia 07: Rio Maior – Alcobertas – Serra dos 
Candeeiros – Nascente de Olhos D´Água 
do Alviela - Novidade
Dia 13 e 14 [2 Dias]: – PIODÃO – Rota 
da Chanfana
Dia 14: SINTRA I – Palácio de Monserrate
De 15 a 19 [5 Dias]: ALPES E PROVENÇA 
– Visitando: Genebra – Annecy – Avignon 
– Arles – Saint-Remy-de-Provence – Aix- 
en-Provence - Marselha - Circuito Tudo 
Incluído - *
Dia 20: AQUEDUTO DAS ÁGUAS 
LIVRES 
De 20 a 27 [8 Dias]: AS 4 CAPITAIS DA 
EUROPA CENTRAL – Praga, Karlovy 
Vary, Bratislava, Budapeste, Passeio de 
Barco no Danúbio, Viena - Circuito Tudo 
Incluído - *
Dia 21: Domingo de Páscoa em FÁTIMA 
- Com visita EcoParque Pia do Urso
De 25 a 28 [4 Dias]: SANTIAGO DE 
COMPOSTELA – Rias Baixas – Santiago 
de Compostela – Muros - Finisterre – Grove 
– La Toja – Pontevedra – Com Mariscada e 
Noite Típica Galega - Novo Programa

Dia 28: TUK TUK E HIPPOTRIP - À 
Descoberta de Lisboa por Terra e por Mar 
De 29/04 a 06/05 [8 Dias]: ENCANTOS 
DA CROÁCIA, DA ESLOVÉNIA E DO 
De 29/04 a 06/05 [8 Dias]:
DA CROÁCIA, DA ESLOVÉNIA E DO 
De 29/04 a 06/05 [8 Dias]:

MONTENEGRO – Zagreb - Dubrovnik 
- Passeio de Barco – Montenegro - Trogir 
– Split - Parque Natural de Plitvice Jezera 
– Ljubliana – Grutas – Postojna - Bled 
– Circuito Tudo Incluído - Novo Programa

********* ESPECIAL PÁSCOA 2019 
*********
De 18 a 22 de Abril [5 Dias]: Eurodisney 
com Paris
De 19 a 22 de Abril [4 Dias]: Semana 
Santa em Braga

 PROGRAMA COM DESCONTO DE 
RESERVA ANTECIPADA!!!
De 21 a 29 [9 Dias]: CRUZEIRO FIORDES 
DO NORTE  “As Paisagens Mais Belas 
do Mundo” – Visitando: Trondheim 
(Noruega), Alesund (Noruega), Geiranger 
e Hellesylt (Noruega), Flam (Noruega), 
Bergen (Noruega), Stavanger (Noruega) 
e Malmo (Copenhaga) || Tudo Incluído a 
Bordo

Descubra a nossa Programação 2019 em 
www.rsi-viagens.ptwww.rsi-viagens.pt e subscreva a nossa www.rsi-viagens.pt e subscreva a nossa www.rsi-viagens.pt
newsletter!

VISITE O NOSSO SITE  WWW.RSI-VIAGENS.COM
E VEJA OS NOSSOS PROGRAMAS EM: CIRCUITOS EXCLUSIVOS RSI.

FAÇA GOSTO  NA NOSSA PÁGINA DO FACEBOOK! PARTILHE AS SUAS FOTOS E EXPERIÊNCIAS CONNOSCO!!!

RAINHA SANTA ISABEL
VIAGENS E TURISMO, LDA.

Largo dos Combatentes da Grande Guerra 9 e 10 |  7100-111 
ESTREMOZ | Telef.: 268 333 228  Fax: 268 333 285

Edifício de Santa Catarina 12 - Loja 4 - Évora
ESTREMOZ | Telef.: 268 333 228  Fax: 268 333 285

Edifício de Santa Catarina 12 - Loja 4 - Évora
ESTREMOZ | Telef.: 268 333 228  Fax: 268 333 285

Tel: 266 747 871 Fax: 266 747 873
Alvará 668/93
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NECROLOGIA
MARIA ADELAIDE CALISTO ROSADO MOURA

Faleceu dia 21 de Março de 2019 em Beja a senhora Maria Adelaide 
Calisto Rosado Moura de 81 anos de idade, natural da Sé (Évora), 
casada com o senhor Francisco Paixão Moura e que residia em Évora.

Dia 22 de Março de 2019 na Igreja da Sagrada Família (Álamos), 
pelas 10:45 horas, foi celebrada encomendação de corpo presente, 
seguindo o préstimo fúnebre para o Cemitério do Espinheiro em 
Évora. 

Tratou do Funeral a Agência Funerária Maurício

ANTÓNIO JOSÉ CUCO
Faleceu dia 20 de Março de 2019 em Évora o senhor António José 

Cuco de 90 anos de idade, natural de Alqueva, viúvo da Senhora D. 
Ilda Rosa Mendes e que residia em Évora.

Dia 21 de Março de 2019 na Igreja de Alqueva, pelas 15:30 horas, 
foi celebrada encomendação de corpo presente, seguindo o préstimo 
fúnebre para o Cemitério de Alqueva. 

Tratou do Funeral a Agência Funerária Maurício

FRANCISCO JOSÉ PEREIRA
Faleceu dia 15 de Março de 2019 em Évora o senhor Francisco José 

Pereira de 95 anos de idade, natural de Redondo, viúvo da senhora 
D. Francisca de Jesus e que residia em Évora.

Dia 16 de Março de 2019 na Igreja da Sagrada Família (Álamos), 
pelas 10:30 horas foi celebrada encomendação de corpo presente, 
seguindo se o préstimo fúnebre para o cemitério do Espinheiro em 
Évora.  

Tratou do Funeral a Agência Funerária Maurício

Seu marido, fi lhas, genros e netos, na impossibilidade de o 
fazerem pessoalmente como seria seu desejo, vêm por este meio 
participar a todas as pessoas das suas relações e amizade que será 
celebrada Missa pelo eterno descanso do seu ente querido, 
segunda-feira, dia 25 de Março, pelas 18h30m, na Igreja Nossa 
Senhora de Fátima - Bacêlo, agradecendo desde já a quem se 
dignar assistir a este ato.

MARIA DA CONCEIÇÃO 
GODINHO REBOCHO

Missa de 1.º Mês

Pub.

A Santa Casa da Misericórdia de Évora de harmonia com o Art.º 22º A Santa Casa da Misericórdia de Évora de harmonia com o Art.º 22º A Santa Casa da Misericórdia de Évora
no seu n.º 2 alínea c) do Compromisso, manda celebrar na Igreja da 
Misericórdia nos Sábados 23/03/2019, 30/03/2019 e 06/04/2019 pelas 
17,00 horas Missas por Alma da Irmã MARGARIDA MARIA FERNANDES 
LOBO MESQUITA SANTOS.

Agradecemos desde já a quem participar nestes piedosos Actos.

O ProvedorO Provedor

(Francisco Lopes Figueira)(Francisco Lopes Figueira)

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ÉVORA

Filhos, genros, netos e restante família, na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente como seria seu desejo, vêm por este meio participar a todas 
as pessoas das suas relações e amizade que será celebrada Missa pelo 
eterno descanso do seu ente querido, amanhã, sábado, dia 23 de Março, 
pelas 18h30m, na Igreja Nossa Senhora de Fátima - Bacêlo, agradecendo 
desde já a quem se dignar assistir a este ato.

AURORA MARIANA ROCHA 
EUSÉBIO

Missa de 1.º Aniversário

Seus pais, irmão, marido, fi lhos e restante família, na impossibilidade 
de o fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer a todas as 
pessoas das suas relações e amizade a forma como lhes manifestaram o 
seu pesar aquando do falecimento do seu ente querido.

Aproveita para participar que será celebrada Missa pelo seu eterno 
descanso amanhã, sábado, dia 23 de março, pelas 18h30m na Igreja dos 
Salesianos, agradecendo desde já a quem se digne assistir a este ato.

Dr.ª VITÓRIA B. PEREIRA 
DA SILVA SANTOS

Agradecimento e Missa de 3.º Mês

Diário do Sul apresenta a todos os familiares as suas mais sentidas 
condolências.

A GNR anunciou ter detido 
um homem, em flagrante delito, 
pelo crime de extorsão, em Ponte 
de Sor, tendo apreendido 200 
euros e uma arma branca.

O Comando Territorial de 
Portalegre da GNR indica, em 
comunicado, que a detenção do 
homem, de 35 anos, ocorreu na 

quarta-feira.
“Decorrente de um acidente 

de viação, que envolveu o atro-
pelamento de um cão, o condu-
tor, um homem de 63 anos, foi 
coagido e ameaçado de morte, 
caso não entregasse a quantia de 
200 euros. A GNR apurou que a 
vítima já tinha entregue, ante-

riormente, uma quantia de 400 
euros”, relatou a força de segu-
rança.

Os militares efetuaram uma 
operação policial que permitiu 
deter, em flagrante delito, o 
autor da extorsão, tendo sido 
ainda apreendidas quatro notas 
de 50 euros e uma arma 

branca.
O detido, com antecedentes 

criminais pelo mesmo tipo de 
crime, foi presente a tribunal, 
tendo-lhe sido aplicada a medi-
das de coação de apresentações 
semanais no posto policial da 
área de residência e proibição de 
contacto com a vítima.

PONTE DE SÔR

Detido em flagrante por extorsão

O livro de poesia “Madrugada”, 
de Lúcia Cóias, vai ser apresentado 
no sábado, às 16:00, na Biblioteca 
Municipal de Estremoz, divulgou a 
câmara municipal.  Este é o terceiro 

livro da poetisa Lúcia Cóias, de 84 
anos, natural de Estremoz, que é 
professora no Clube da Agulha, da 
Academia Sénior de Estremoz, e tem 
como paixão a escrita.

ESTREMOZ

Lançado livro
“Madrugada”
de Lúcia Cóias



diário do SUL14 Sociedade
SEXTA-FEIRA ,  22 DE MARÇO DE 2019

Tempo Évora - P. Nublado   Máx.: 20º C     Min.: 4º C
Beja - Céu Limpo   Máx.: 21º C     Min.: 5º C
Portalegre - P. Nublado   Máx.: 19º C     Min.: 9º CSexta-feira, 22

Évora - P. Nublado   Máx.: 24º C     Min.: 5º C
Beja - P. Nublado   Máx.: 24º C     Min.: 7º C
Portalegre - P. Nublado   Máx.: 21º C     Min.: 12º C

Sábado, 23

Évora - Céu Limpo   Máx.: 24º C     Min.: 7º C
Beja - P. Nublado   Máx.: 24º C     Min.: 9º C
Portalegre - P. Nublado   Máx.: 22º C     Min.: 13º CDomingo, 24

SEXTA-FEIRA, 22
06:32 Repórter África
07:00 Espaço Zig Zag
11:00 Rimbaud, Os Anos da Abissínia
12:00 Whats Up - Olhar a Moda
12:35 Esec-TV
13:00 Espaço Zig Zag
14:00 Sociedade Civil
15:20 A Fé Dos Homens
15:30 Eco-Lógica
16:00 Os Beija-Flores
17:00 Espaço Zig Zag
21:05 Rapazes do Nada
21:30 Jornal 2
22:15 Reféns
22:55 Copacabana
00:40 Portugal Culto e Oculto
01:10 Sociedade Civil
02:10 Euronews
04:10 Portugueses pelo Mundo
04:55 Bem-vindos a Beirais
05:49 Os Nossos Dias

SÁBADO, 23
06:32 Repórter África
07:00 Euronews
08:00 Espaço Zig Zag
12:45 Sim, Eu Consigo
13:00 Espaço Zig Zag
13:30 A Caçadora e a Águia
15:00 Desporto 2
17:00 Voz Do Cidadão
17:20 Caminhos
17:50 70x7
18:20 O Comissário Montalbano
20:05 De Lisboa a Helsínquia
20:25 Uma Noite
21:00 Medicinas do Mundo
21:30 Jornal 2
22:12 Prémios Sophia
00:30 Olhar o Mundo
01:15 Cinemax
02:15 O Povo Que Ainda Canta
02:45 Euronews

DOMINGO, 24
07:00 Espaço Zig Zag
11:00 A Retratista da Rainha
12:00 Whats Up - Olhar a Moda
12:35 E2 - Escola Superior De Comunica-
ção Social
13:00 Espaço Zig Zag
14:00 Sociedade Civil
15:00 A Fé Dos Homens
15:30 Eco-Lógica
16:00 Red Panda - The World ś Cutest 
Animal
17:00 Espaço Zig Zag
20:50 Rapazes do Nada
21:15 Hora da Sorte - Lotaria
21:30 Jornal 2
22:12 Reféns
22:55 Nascido Para Matar
00:50 Esec-TV
01:20 Sociedade Civil
02:20 Euronews
04:10 Portugueses pelo Mundo
04:55 Bem-vindos a Beirais
05:40 Os Nossos Dias

SEXTA-FEIRA, 22
06:00 Edição Da Manhã
09:00 Alô Portugal
10:00 O Programa da Cristina
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Linha Aberta
15:00 Mar Salgado
16:00 Júlia
18:00 Avenida Brasil
19:00 Quem Quer Namorar com o 
Agricultor?
20:00 Jornal Da Noite
21:45 Alma e Coração
22:45 Vidas Opostas
23:45 Segundo Sol
00:45 Passadeira Vermelha
01:45 Vamos Jogar!
03:45 Televendas
05:15 Malucos & Filhos

SÁBADO, 23
06:00 Etnias
06:45 Tobots
07:15 Lego Nexo Knights
07:30 Marvel: Os Guardiões da Galáxia
08:00 Gosto Disto - Especial César 
Mourão
09:00 Olhó Baião
12:00 Nosso Mundo
13:00 Primeiro Jornal
14:15 Alta Definição
15:00 E-Especial
15:45 Cinema Paraíso
18:00 Cinema em Casa
20:00 Jornal Da Noite
21:45 Alma e Coração
23:00 Quem Quer Namorar com o 
Agricultor?
00:15 Cinema em Casa
01:45 Vamos Jogar!
03:45 Televendas
05:15 Os Malucos do Riso

DOMINGO, 24
06:00 Os Malucos do Riso
06:45 Tobots
07:15 Lego Nexo Knights
07:30 Marvel: Os Guardiões da Galáxia
08:00 Gosto Disto - Especial César 
Mourão
09:00 Olhó Baião
12:00 Vida Selvagem
13:00 Primeiro Jornal
14:30 Fama Show
15:15 Cinema de Pipocas
17:45 Grande Cinema
20:00 Jornal Da Noite
21:45 Quem Quer Namorar com o 
Agricultor?
23:45 Levanta-te e Ri
01:45 Vamos Jogar!
03:45 Televendas
05:15 Os Malucos do Riso

SEXTA-FEIRA, 22
06:30 Bom Dia Portugal
10:00 Praça da Alegria
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Bem-vindos a Beirais
16:00 Agora Nós
17:30 Portugal em Direto
19:00 Telejornal
19:45 Portugal x Ucrânia - Qualificação 
EURO 2020 (Direto)
21:45 Joker
22:45 Teorias da Conspiração
23:30 As Pontes de Madison County
01:45 Aldina Duarte - Quando Se Ama 
Loucamente
02:30 Água de Mar
03:15 Televendas
05:45 Viva a Música

SÁBADO, 23
06:30 Zig Zag
08:00 Bom Dia Portugal Fim de Semana
10:00 O Imenso Pacífico
11:00 Aqui Portugal
12:45 À Roda da Alimentação
13:00 Jornal da Tarde
14:11 Voz do Cidadão
14:30 Aqui Portugal
19:59 Telejornal
21:00 Joker
22:00 A História da Gastronomia 
Portuguesa
22:45 Cá Por Casa com Herman José - O 
Melhor da Bambochata
23:45 The Flash
01:15 Uma Longa Viagem
03:15 Televendas

DOMINGO, 24
06:00 Todas as Palavras
06:30 Zig Zag
08:00 Bom Dia Portugal Fim de Semana
10:30 Eucaristia Dominical
11:30 Paraíso Verde
12:00 As Receitas Lá de Casa
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Faz Faísca
15:15 A3.30
16:00 Futsal: Burinhosa x Benfica - Camp. 
Nacional (Direto)
17:45 Operação Eye in the Sky
19:59 Telejornal
21:00 Joker
22:00 Famílias Frente a Frente - Desafio na 
Cozinha - Ep. 12
23:45 Os Gatos Não Têm Vertigens
02:15 Girls
03:15 Televendas
05:59 Manchetes 3

RTP 1 RTP 2 SIC TVI
PROGRAMAÇÃO TELEVISÃO 

Sexta-feira, 22
DISTRITO DE ÉVORA

ALANDROAL – Alandroalense
ARRAIOLOS – Misericórdia
BORBA – Central
ESTREMOZ – Carapeta Irmão
ÉVORA  - Central
MONTEMOR-O-NOVO – Sepúlveda
MORA – Falcão, Central
MOURÃO – Central
PORTEL – Fialho 
REDONDO – Holon Redondo
REGUENGOS MONSARAZ – Paulitos
VENDAS NOVAS – Ribeiro
VIANA DO ALENTEJO – Viana
VILA VIÇOSA – Monte

DISTRITO DE BEJA
ALJUSTREL – Dias
ALMODÔVAR – Aurea
ALVITO – Nobre Sobrinho
BARRANCOS – Barranquense
BEJA – Oliveira
CASTRO VERDE – Alentejana
CUBA – Misericórdia
FERREIRA DO ALENTEJO – Singa 
MOURA – Nova de Moura
SERPA – Central 
VIDIGUEIRA – Costa

DISTRITO DE PORTALEGRE
ELVAS – Moutta
FRONTEIRA – Costa Coelho 
MONFORTE – Jardim
NISA – São Damião 
PONTE DE SÔR – Matos Fernandes 
PORTALEGRE – Elvas
SOUSEL – Mendes Dordio; Andrade

LITORAL ALENTEJANO
ALCÁCER DO SAL – Misericórdia
SANTIAGO DO CACÉM – Jerónimo
SINES – Atlântico

Sábado, 23
DISTRITO DE ÉVORA

ALANDROAL – Alandroalense
ARRAIOLOS – Misericórdia
BORBA – Carvalho Cortes

ESTREMOZ – Grijó
ÉVORA  - Misericórdia
MONTEMOR-O-NOVO – Novalentejo
MORA – Falcão, Central
MOURÃO – Central
PORTEL – Fialho 
REDONDO – Holon Redondo
REGUENGOS MONSARAZ – Martins
VENDAS NOVAS – Ribeiro
VIANA DO ALENTEJO – Viana
VILA VIÇOSA – Monte

DISTRITO DE BEJA
ALJUSTREL – Dias
ALMODÔVAR – Aurea
ALVITO – Nobre Sobrinho
BARRANCOS – Barranquense
BEJA – J. A. Pacheco
CASTRO VERDE – Alentejana
CUBA – Misericórdia
FERREIRA DO ALENTEJO – Singa 
MOURA – São Miguel
SERPA – Serpa Jardim
VIDIGUEIRA – Costa

DISTRITO DE PORTALEGRE
ELVAS – Sousa
FRONTEIRA – Costa Coelho 
MONFORTE – Jardim
NISA – São Damião
PONTE DE SÔR – Sousa 
PORTALEGRE – Cunha Miranda
SOUSEL – Mendes Dordio; Andrade

LITORAL ALENTEJANO
ALCÁCER DO SAL – Misericórdia
GRÂNDOLA – Costa
SANTIAGO DO CACÉM – Jerónimo
SINES – Atlântico

Domingo, 24
DISTRITO DE ÉVORA

ÉVORA  - Infante de Sagres
MONTEMOR-O-NOVO – Central

DISTRITO DE BEJA
BEJA – Silveira

DISTRITO DE PORTALEGRE
ELVAS – Sousa
PORTALEGRE – Chambel

Farmácia de Serviço

SEXTA-FEIRA, 22
06:30 Diário Da Manhã
10:15 Você Na TV!
13:00 Jornal Da Uma
15:00 Maria Madalena
16:15 A Tarde É Sua
18:20 Apanha Se Puderes
19:15 Quem Quer Casar Com O Meu 
Filho? (Diário)
19:57 Jornal Das 8
21:30 Valor Da Vida
22:45 A Teia
23:45 Onde Está Elisa?
00:30 Castle
02:00 Amanhecer
04:45 TV Shop

SÁBADO, 23
06:15 Os Batanetes
06:30 Campeões E Detectives
08:00 Detective Maravilhas
09:00 O Bando Dos Quatro
10:00 Inspetor Max
13:00 Jornal Da Uma
14:00 Conta-me Como És
15:00 Programa A Definir
19:00 Apanha Se Puderes
20:00 Jornal Das 8
21:45 Valor Da Vida
23:00 A Teia
00:00 Castle
01:30 GTi
01:45 Amanhecer
04:45 TV Shop

DOMINGO, 24
06:15 Os Batanetes
06:45 Campeões E Detectives
08:18 Detective Maravilhas
09:20 O Bando Dos Quatro
09:59 Querido, Mudei A Casa!
11:12 Missa
12:27 Selfie
13:00 Jornal Da Uma
14:00 Somos Portugal
19:57 Jornal Das 8
21:40 Começar Do Zero
21:55 Quem Quer Casar Com O Meu 
Filho?
00:26 Castle
02:21 Amanhecer
04:29 TV Shop
05:59 Todos Iguais

Concurso gastronómico em todo o país

Vila Galé dá prémios aos melhores chefs de Portugal
Primeira fase termina a 31 de Março

* Iniciativa terá seis fases regionais - Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, 
Algarve e Madeira - e uma finalíssima nacional
* Descobrir novos talentos e divulgar a gastronomia de inspiração 
regional são principais objetivos
* Finalistas terão contrato de trabalho num dos hotéis do grupo e 
uma semana de férias
* Vencedor de 2019 ganha ainda 1.000€

A Vila Galé quer descobrir os 
melhores chefs de Portugal. Para 
isso, o segundo maior grupo hote-
leiro português acaba de lançar o 
concurso “Jovens Cozinheiro Vila 
Galé”.

Destinada a jovens entre os 18 e 
os 35 anos com formação em cozi-
nha, esta iniciativa decorrerá em 
várias fases. A primeira prolonga-se 
até 31 de março, período no qual os 
interessados em concorrer devem 
apresentar currículo e duas receitas: 

uma de prato principal de peixe e 
uma de prato principal de carne. As 
receitas propostas deverão ter em 
conta uma confeção sustentável, os 
sabores e as tradições regionais, mas 
também a inovação e o custo mode-
rado dos ingredientes. Terão tam-
bém obrigatoriamente de incluir 
azeite Santa Vitória, uma marca Vila 
Galé.

Os candidatos deverão concorrer 
através do microsite criado exclusi-
vamente para este efeito - em https:

//jovenscozinheiros.vilagale.com/. É 
aqui que estão disponíveis o formu-
lário de participação, as fichas técni-
cas para download e o regulamento 
do concurso.

A segunda fase, de 1 a 30 de abril, 
consistirá na seleção dos seis melho-
res candidatos de cada região: 
Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, 
Algarve e Madeira. Serão depois 
chamados em maio para prestar 
provas regionais. Terão de executar 
as suas receitas na presença do júri, 
sendo de seguida apresentados ao 
público num jantar a realizar num 
hotel Vila Galé. O público e o júri 
escolherão o melhor concorrente 
de cada região.

Por fim, em junho, os vencedores 
das eliminatórias regionais vão 
encontrar-se na final nacional. Vol-

tarão a confecionar os seus pratos e 
a ser avaliados pelo júri e pelo 
público, elegendo-se dessa forma o 
Jovem Cozinheiro Vila Galé 2019.

“Lançámos este concurso para 
encontrar os jovens promissores 
nesta área profissional. Mas, além 
de pretendermos estimular a criati-
vidade, a inovação e as oportunida-
des de carreira na cozinha, também 
queremos divulgar a gastronomia 
regional e os produtos portugueses. 
Acreditamos que vamos receber 
propostas de muita qualidade por-
que sabemos que há muito talento 
em Portugal” explica o administra-
dor da Vila Galé, Gonçalo Rebelo de 
Almeida.

Quanto a prémios, cada vence-
dor regional ganha um contrato de 
trabalho na Vila Galé, uma semana 

de férias (sete noites) num dos 23 
hotéis do grupo em Portugal para 
duas pessoas e um prémio Santa 
Vitória, com vinho e azeite. O ven-
cedor nacional receberá adicional-
mente 1.000€.

Os segundos e terceiros classifi-
cados por região serão contempla-
dos com um prémio Santa Vitória e 
um fim-de-semana (duas noites) 
para duas pessoas numa das unida-
des Vila Galé em Portugal.
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Os portugueses residentes na 
cidade da Beira, Moçambique, 
pediram hoje segurança e linhas 
de crédito de apoio ao secretá-
rio de Estado das Comunidades 
Portuguesas, que visita a região 
destruída pelo ciclone Idai.

O pedido foi expresso numa 
carta assinada por 51 cidadãos 
portugueses, a maior parte 
empresários que dizem dar 
emprego a 800 pessoas.

Entre os principais pedidos 

está que Portugal indique uma 
força especial para garantir a pro-
teção dos portugueses na Beira, 
agora que estão mais vulneráveis 

numa cidade sem eletricidade, 
nem outros serviços básicos.

O Governo português anun-
ciou que 30 cidadãos nacionais 
residentes na Beira estão por 
localizar.

No centro e norte de Moçam-
bique há mais de 6.000 portu-
gueses inscritos nos serviços 
consulares, estimando-se que 
2.500 residam na Beira, a zona 
mais afetada, segundo os servi-
ços consulares.

Portugueses no centro de Moçambique
pedem segurança e apoio financeiro

Idai


