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cante, as montanhas de Tian 
Shan por onde andei um dia e 
mais algumas horas.

O meu guia quirguiz, abre-
viadamente tratado por Sasha, 
é tipo brutamontes, mas de 
uma simpatia comovente. 
Fala um inglês muito básico e 
os seus conhecimentos acerca 
do país são muito rudimen-
tares. Também presta servi-
ços de segurança (pudera!...) 
e é assumidamente um apai-
xonado romântico ao cubo. 
Não pela sua mulher, mas 
sim pelo seu primeiro amor 
que um dia desapareceu em 
direcção à Rússia e depois 
voltou para o “atormentar”. O 
Sasha é dono de uma herda-
de onde se pratica agricultu-
ra ou pouco além da de sub-
sistência, é criador de cava-
los e gado e tem três filhos.  
Foi pelo seu aspecto “bruto”, 
volumoso e algo cândido que 
o escolhi por entre uma dúzia 
de guias que encontrei numa 
plataforma da internet criada 
precisamente para o efeito, a 
de reunir guias independen-
tes e disponíveis para acom-
panhar viajantes.

O nível de vida no Quir-
guistão é muito barato 
para a minha/nossa cartei-
ra. O ordenado mínimo é de 
150€ e os preços condizem, 
excepção feita aos combus-
tíveis, “pela hora da morte”.  
Um almoço normal custa 
2€/3€. Um hotel na provín-
cia fica pelos 15€/20€ e na 
capital um de 4**** anda na 
ordem dos 40€. Com peque-
no-almoço incluído. Confran-
gedores, em termos de quan-
tidade e qualidade. 

O povo quirguiz é nóma-
da na sua essência. O mais 

nómada da Ásia Central e 
com imensas semelhan-
ças com a postura e os tra-
ços fisionómicos mongóis.  
Praticam a transumância 
na mudança das estações e 
acompanham cavalos, gado 
caprino e bovino em quanti-
dades que nunca tinha visto. 
Daí também a existência de 
muitos yurts pelo país, que 
são aquele tipo de casas-ten-
da desmontáveis que trans-
portam de lugar para lugar.  
Fotografias giras a qua-
se cada quilómetro, são os 
cavalos, as vacas, as ove-
lhas, a atravessar as estra-
das enormes. Sem cerimó-
nias e apenas afugentadas 
por uma buzinadela mais 
convicta.

Os restaurantes de provín-
cia são despojados de requin-
tes e salamaleques. Até por-
que o povo quirguiz, na sua 
maioria e essência, é bastan-
te rude e pouco dado a edu-
cações. No entanto a comi-
da é de superior qualidade e 

muito orgânica, pois a prática 
da agricultura no Quirguistão 
não se rende aos químicos.  
Os legumes sabem a legumes 
verdadeiros. A carne, seja de 
vaca, de cavalo ou de carnei-
ro, sabe precisamente ao que 
deve saber. O porco não é ser-
vido pois o povo é de crença 
islâmica. 

E como bom muçulmano 
que é, o Sasha pede-me entre 
a duas a três vezes por dia 
para parar o carro, encostá-
lo a uma mesquita e ir rezar 
por 10/15 minutos a Alá. E o 
que não falta são mesquitas 
por todo o lado, tantas vezes 
apenas pequenas e à beira da 
estrada sem mais nada em 
redor. Ou com Alá por todos 
os lados. 

A mulher do Sasha é médi-
ca e ganha 350€ por mês. O 
Sasha, por 4 dias para estar 
comigo, cobrou-me 400€ + 
200€ para o combustível. Ou 
seja, em meia dúzia de dias 
ganha o mesmo que a mulher 
num mês inteiro e com um 

trabalho muito menos exi-
gente. Ainda que com a alta 
exigência de conduzir pelas 
estradas quirguizes, sujeitas 
aos caprichos da meteorolo-
gia e ao desgaste do piso. Ao 
todo, em 4 dias, percorremos 
1200 quilómetros. Não está 
nada mal!

O espólio museológico 
do país é paupérrimo, ain-
da que os locais o conside-
rem de alto gabarito. Daí 
que as expectativas que nos 
criem fiquem bem aquém 
da realidade in loco quan-
to a espólio, apresentação, 
catalogação, apresentação.  
Basicamente a beleza do 
Quirguistão está nas suas 
montanhas (80 por todo o 
país), e nos seus lagos (cerca 
de 1900 em todo o país…!). 
É o destino ideal para quem 
gosta de caminhadas e de 
fazer trekking.

O Quirguistão é con-
siderado um dos países 
mais seguros e pacíficos à 
face da Terra, daí ser reco-
mendado e recomendável.  
O problema maior, como já 
referi, é a rudeza das suas 
gentes, quiçá se ainda resquí-
cios da ocupação soviética. 
O segundo problema, que 
ainda não referi, é que qua-
se ninguém fala um idioma 
que não o russo e o quir-
guiz. O que dificulta bastan-
te o entendimento e a pro-
cura de informações. Valha-
nos os tradutores escritos e 
orais que andam connosco 
no bolso!

Junto a Bishkek, cerca de 
30 minutos de carro, exis-
tem três postos fronteiri-
ços para entrar no Quirguis-
tão. Por um deles eu teria de 
atravessar. Fi-lo pelo de Kor-
dai, pois foi o escolhido por 
Sasha. Há anos que não tinha 
este tipo de experiência enri-
quecedora que adoro. Cor-
reu tudo na perfeição e em 
20 minutos já estava do outro 
lado da fronteira levado qua-
se que pela mão pelo Sasha. 
Depois é apanhar uma carri-
nha de transporte público pu 
um táxi ilegal. Ainda que a pri-
meira seja bem mais econó-
mica optei pelo segundo. Um 
taxo só para mim e um moto-
rista (Nuriq) que abriu a boca 
por quatro vezes para dizer 
Cristiano Ronaldo, acom-
panhado de algumas pala-
vras para mim ininteligíveis.  
Paga-se 50€ e num espaço de 
3 horas, vencidas que foram as 
estradas boas e menos boas e 
o tráfego de entrada em Alma-
ty, chega-se à porta do hotel.  
Perfeito! n

aNTÓNIo B. CrUZ
abcruz291@gmail.com

sobre uMA viAgeM Ao quirguistão
[notas soltas]

e ra dos países em que 
nunca tinha pensa-
do a sério. Ou olhado 
com olhos de ver, até 
que começaram, aqui 

e ali, a surgir umas publi-
cações sobre o mesmo e a 
minha curiosidade a aguçar.  
A ideia inicial limitava-se ao 
Cazaquistão, dividindo a visi-
ta pelas cidades de Almaty e 
Astana. O que viria a acontecer. 
Então, estando ali mes-
mo ao lado de Almaty, bem 
no sul do Cazaquistão, por-
que não começar a viagem 
por Bishkek, a capital do 
Quirguistão, distante ape-
nas 3 horas de automóvel? 
E assim desenhei a viagem 
definindo quatro dias para 
não só conhecer Bishkek 
como o segundo maior lago 
alpino, e décimo maior 
do mundo, o Issyk-Kul.  
Acima de tudo, esta é uma 
página de notas soltas sobre 
uma viagem a um país a 
todos os níveis surpreenden-
te e enriquecedora. 

Viajar em Novembro para 
a Ásia Central é ir à procu-
ra de frio. Durante as quase 
duas semanas em que por lá 
andei, por ambos os países, 
a temperatura mais elevada 
que apanhei foi 1 grau posi-
tivo. A mais baixa foram 12 
graus negativos. Valente!

Ao falar de frio falo tam-
bém do calor, pois os interio-
res são de tal forma aqueci-
dos, sobreaquecidos, que me 
fazem pior do que o mais cruel 
dos frios. É também falar de 
neve, não tanto na capital do 
país, onde apesar de tudo caí-
am alguns farrapos brancos 
quando cheguei de madruga-
da ao hotel. Mas sobretudo as 
neves quase eternas que pin-
tam de branco macio e ofus-
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CARTÓRIO NOTARIAL
DA RIBEIRA BRAVA

Cláudia Vieira Barbosa – Notária
Rua das Comunidades Madeirenses, Ed. Vila do Conde 7C, 9350-210 Ribeira Brava
Telf: 291 648 900 * Fax: 291 606 444 * Email: cartoriodaribeirabrava@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 16-12-2022)

Cláudia Vieira Barbosa, notária, CERTIFICA para efeitos de publicação, que por 
escritura de hoje, lavrada a folhas 88, do livro de notas para escrituras diversas número 
94, deste Cartório, Maria Purificação Pereira Jardim Gouveia, NIF. 228.992.877, viúva, 
natural da freguesia da Fajã da Ovelha, concelho da Calheta, onde reside à Estrada 
Regional 222, Estrada da Fajã da Ovelha, número 38, declarou que é dona e legítima 
possuidora, com exclusão de outrem, do prédio rústico, composto por terra de cultivo, 
localizado ao sítio da Raposeira do Lugarinho, Treziada, freguesia da Fajã da Ovelha, 
concelho da Calheta, com a área total de duzentos e noventa e nove metros quadrados, 
que confronta a norte com Levada, sul e leste com João Fernandes Capitão, e oeste 
com Lanço, descrito na Conservatória de Registo Predial da Calheta sob o número mil e 
dezoito, daquela freguesia, onde se acha registada a aquisição de metade, em comum 
e sem determinação de parte ou direito, a favor de Maria José Gomes Mestre e Sidónio 
Correia Mestre, casados sob o regime da comunhão geral de bens, Maria Rodrigues, 
viúva, Maria Rosária Rodrigues Gomes Moniz, casada com José Manuel Ferreira Moniz 
sob o regime da comunhão de adquiridos, pela apresentação cinco, de dezasseis de 
julho de mil novecentos e noventa e seis, omisso quanto à restante metade, inscrito na 
matriz em nome de João Rodrigues Jardim, sob o artigo 9481.

O prédio acima mencionado veio à posse da justificante, no estado de solteira, 
maior, em dia e mês que não consegue precisar do ano de mil novecentos e setenta e 
um, tendo posteriormente casado com Manuel Gouveia sob o regime da comunhão de 
adquiridos, de quem é atualmente viúva, da seguinte forma: - a metade que se encontra 
registada veio à sua posse, por compra verbal, não titulada, feita a António Gomes e a 
Maria Rodrigues, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes ao dito 
sítio da Raposeira do Serrado, sem que tivessem outorgado a respetiva escritura. Que 
por lapso, os herdeiros incluíram no acervo hereditário a dita proporção do prédio, que 
seus pais já haviam vendido verbalmente, registando-a indevidamente em seu nome;

- a restante metade cuja inscrição se acha omissa no registo predial, veio à posse 
da justificante por partilhas verbais por óbito dos seus avós paternos, João Rodrigues 
Jardim e Isabel Rodrigues Jardim, casados sob o regime da comunhão geral, residentes 
que foram ao mesmo sítio da Raposeira do Serrado, sem que nunca tivessem outorgando 
a respetiva escritura.

E que, desde a data da aquisição até ao presente, logo, há mais de vinte anos, 
sempre esteve o aludido prédio na posse da ora justificante, agindo sempre por forma 
correspondente ao exercício do direito de propriedade de boa fé, de forma contínua 
e pacífica, sem oposição de quem quer que fosse e com o conhecimento de toda a 
gente, e que tem consistido no cultivo e na colheita de frutos naturais, suportando o 
pagamento dos respetivos impostos e contribuições, pelo que apesar de não dispor 
de um título com que possa comprovar o seu direito de propriedade, o certo é que já 
adquiriu, a título originário, o mencionado prédio, por usucapião.

Está conforme o original.
Cartório Notarial da Ribeira Brava, em 12 de dezembro de 2022.

A Notária, Cláudia Vieira Barbosa

CARTÓRIO NOTARIAL
DA RIBEIRA BRAVA

Cláudia Vieira Barbosa – Notária
Rua das Comunidades Madeirenses, Ed. Vila do Conde 7C, 9350-210 Ribeira Brava
Telf: 291 648 900 * Fax: 291 606 444 * Email: cartoriodaribeirabrava@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 16-12-2022)

Cláudia Vieira Barbosa, notária, CERTIFICA para efeitos de publicação, 
que por escritura de hoje, lavrada a folhas 85, do livro de notas para 
escrituras diversas número 94, deste Cartório, Manuel Jesus Teixeira 
Pedro, NIF 218.313.594, solteiro, maior, natural da freguesia do Estreito 
da Calheta, concelho da Calheta, onde reside ao Impasse das Cabitas, N.º 
4º A, declarou que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, 
de dezassete de vinte e oito avos do prédio rústico, localizado ao Lombo 
dos Moinhos - Atalhinho, freguesia do Estreito da Calheta, concelho da 
Calheta, composto por terra de cultivo, com a área total de trezentos metros 
quadrados, a confrontar a norte com Antónia Izidra Pita, sul com Manuel 
Santos Ribeirinho, leste com caminho e oeste com Grota, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Calheta, inscrito na matriz, em nome 
de Agostinho António Teixeira Júnior, na proporção de dezassete de vinte e 
oito avos, a favor de Francisco Luis Pereira, na proporção de uma décimo, a 
favor de Lurdes Gomes Neto Oliveira, na proporção de um sétimo e a favor 
de Manuel dos Ramos - Cabeça de casal da herança de, na proporção de 
três de vinte avos, sob o artigo 16732.

Que a identificada fração do prédio, veio à posse do justificante, já no 
estado de solteiro, maior, em dia e mês que não consegue precisar do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, por doação verbal, não titulada, feita 
pelos seus avós, Agostinho António Teixeira Júnior e Virgínia Izidra Pita, 
casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram ao 
sítio dos Moinhos, freguesia do Estreito da Calheta, concelho da Calheta, 
sem que na altura tivessem outorgado a respetiva escritura.

E que, desde a data da aquisição até ao presente, logo, há mais de 
vinte anos, sempre esteve a fração do identificado prédio, na posse do ora 
justificante, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade, de boa-fé, de forma contínua e pacífica, sem oposição de 
quem quer que fosse e com o conhecimento de toda a gente, posse que tem 
sido exercida diretamente, e que tem consistido no cultivo e na colheita 
de frutos naturais, suportando o pagamento dos respetivos impostos e 
contribuições, pelo que apesar de não dispor de um título com que possa 
comprovar o seu direito de propriedade, o certo é que já o adquiriu, a título 
originário, a mencionado fração do prédio, por usucapião.

Está conforme o original.
Cartório Notarial da Ribeira Brava, em 12 de dezembro de 2022.

A Notária, Cláudia Vieira Barbosa
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orçAMento “reAlistA” que 
“Pouco difere do Anterior”

O Orçamento da Região Autónoma 
da Madeira (ORAM) e Plano e Programa 
de Investimentos e Despesas de Desen-
volvimento para 2023 (PIDDAR) foram 
aprovados segunda-feira, na generalida-

de, com os votos favoráveis do PSD e do 
CDS-PP, os votos contra do PS, e a abs-
tenção do JPP e do PCP. Os partidos da 
oposição representados na Assembleia 
Legislativa da Madeira (ALM) apresen-

taram mais de 300 propostas de alte-
ração ao documento, que os deputados 
da 2.ª Comissão Especializada Perma-
nente de Economia, Finanças e Turismo 
discutiram e votaram na especialidade. 

As propostas de ORAM e PIDDAR para 
2023 foram aprovadas, na especialida-
de, com os votos favoráveis do PSD e do 
CDS/PP. A votação final global aconte-
ceu ontem, quinta-feira. n

“Sem demagogias despesistas”

“Distribuídos directamente” pelos concelhos

“Teste superado a todos os níveis”

É um Orçamento de “res-
ponsabilidade”, comprome-
tido com a “sustentabilida-
de” das contas públicas, que 
mantém a “credibilidade 
conquistada em orçamentos 
anteriores” e que “não enve-
reda por demagogias despe-
sistas que levam sempre a 
péssimos resultados para o 
futuro”. Quem o diz é Miguel 
Albuquerque, o presidente do 
Governo Regional (GR), que 
esteve segunda-feira na ALM 
para a aprovação do ORAM e 
PIDDAR paara 2023.

“Os anos de 2020 e 2021 
foram muito difíceis. Enfren-
támos a maior crise de saú-
de pública da nossa história 
e, simultaneamente, enfren-

támos a maior crise social e 
económica dos últimos decé-
nios, incluindo alguns meses 
de paragem quase total da 
nossa economia. Mas, mais 
uma vez, como é recorren-
te na nossa história, soube-
mos estar à altura”, apon-
tou o chefe do executivo. “Em 
2022, alguns dos principais 
sectores da economia regio-
nal, alcançaram em volume 

de negócios e investimento 
consolidado, valores superio-
res ao período pré-Covid de 
2019, ano em que alcançámos 
um recorde em termos de PIB 
regional. É importante lem-
brar este percurso e as prova-
ções que enfrentámos e ven-
cemos em tempos recentes.”

O ORAM 2023, assina-
lou Albuquerque, reflecte “os 
encargos assumidos na cri-
se sanitária” e garante “dinâ-
micas que temos de incu-
tir no sector público e priva-
do para continuar a garan-
tir o crescimento económico 
e a confiança instalada”. No 
documento constam também 
“novos apoios para fazer face 
à crise energética e inflaccio-

nária que flagela a Europa” e  
opções “adequadas à actual 
situação regional e europeia”. 
O presidente do GR não tem 
dúvidas que o Orçamen-
to “sério e consistente, ade-
quado aos tempos de incer-
teza que vivemos”, “apresen-
ta um rumo e uma estratégia 
para o presente e o futuro da 
Região Autónoma da Madei-
ra”. Capacidades que não 
reconhece no PS-M, o maior 
partido da oposição.

“As pretensas sumidades 
regionais que vão aparecendo 
na liderança do PS regional 
esvaziam-se quase imediata-
mente quando são confronta-
das com a realidade do mun-
do e da política activa”, acu-

sou Albuquerque, dirigindo-
se igualmente a JPP e PCP, o 
primeiro pela governação da 
Câmara Municipal de Santa 
Cruz, o segundo por ter dado 
‘aval’ ao anterior Governo da 
República.

“Em Santa Cruz cobram-
se taxas ilegais, outorgam-
se contratos duvidosos, não 
se reduzem impostos, e vive-
se na lengalenga dos coitadi-
nhos para enganar incautos e 
preservar o poder”, afirmou, 
apontando depois o alvo aos 
comunistas. “Depois de qua-
tro anos a suportar políti-
cas anti-trabalhadores e anti-
rendimento não venham para 
aqui dar lições de moral polí-
tica.” n

As medidas constantes no 
ORAM e PIDDAR para 2023 
são “adequadas ao adverso 
contexto económico e social 
que vivemos” e “procuram dar 
uma resposta de rigor e pre-
venção aos principais desafios 
que enfrentamos”. Quem o diz 
é Rogério Gouveia, o secretá-
rio regional das Finanças, que 
segunda-feira, na ALM,  garan-
tiu que as propostas orçamen-
tais do executivo madeiren-
se protegem “sobretudo aque-
les que se encontram numa 

situação de maior fragilidade 
social, como as famílias com 
mais baixos rendimentos e os 
cidadãos com mais idade”. 

“Para 2023, a alteração 
do IRS constante da pro-
posta orçamental consubs-
tancia, novamente, um sig-
nificativo reforço da justi-
ça social, com a redução da 
carga fiscal do 3.º ao 9.º 
escalão de IRS, e o aumento 
do diferencial, face ao conti-
nente, de 20% para 30% no 
3.º e no 4.º escalão, numa 

opção política que devol-
ve mais de 17,5 milhões 
de euros a todos os contri-
buintes da Região”, afian-
çou o secretário regional. “A 
medida protege não só os 
mais carenciados, mas tam-
bém a nossa classe média e a 
classe média alta, devolven-
do poder de compra e garan-
tindo que, a nível geral, cada 
cidadão ficará com um ren-
dimento adicional entre 566 
euros até 4.132 euros dispo-
níveis no próximo ano.”

O titular da pasta das 
Finanças regionais assina-
lou que o GR deverá ultrapas-
sar os 3300 milhões de euros 
de investimentos executados, 
desde 2015. Desse valor, real-
çou Rogério Gouveia, cerca de 
2300 milhões de euros “foram 
canalizados para projectos 
inter-municipais e de âmbi-
to regional”. Os restantes mil 
milhões de euros, garantiu o 
governante, foram “distribuí-
dos directamente por todos os 
concelhos”. n

A “estabilidade governati-
va” na Madeira fez com que 
a pandemia fosse “um teste 
superado a todos os níveis”, 
mas o “facto de estarmos a 
viver uma economia de guer-
ra”, segundo Rui Barreto, 
“traz pela frente um novo 
desafio”. A Secretaria Regio-
nal de Economia tem para 
2023 um orçamento de 130,2 

milhões de euros e o respon-
sável pela pasta “mantém 
a estratégia de continuar a 
investir na autonomia ener-
gética, nas energias renová-
veis, na mobilidade eléctri-
ca e na modernização dos 
transportes”.

O executivo de coligação 
PSD/CDS tem para o pró-
ximo ano, destacou o líder 

centrista e secretário regio-
nal da Economia, “inves-
timentos importantes na 
valorização das infraestru-
turas portuárias”. Um deles 
é o terrapleno do Cani-
çal, cuja ampliação garan-
te que vai “criar condições” 
para um segundo operador. 
O ano de 2023 será tam-
bém o primeiro que serão 

pagas taxas pelo uso da 
infraestrutura.

Além de anunciar melho-
rias portuárias no Porto San-
to, Rui Barreto lembrou na 
terça-feira que será criada 
“uma reserva de cereais” na 
RAM, destinada a “salvaguar-
dar” o setor da panificação. O 
GR pretende “manter a apos-
ta na internacionalização das 

empresas” e “captar o inves-
timento estrangeiro” através 
da INVEST Madeira. n
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Cultura com “quase o triplo do reservado ao país

Dar “continuidade” à construção de infraestruturas

Patamar de excelência com “mais qualidade”

Compromisso social “forte e notório”

Os aeroportos da Madei-
ra e Porto Santo atingiram 
170 rotas aéreas em 2022 
e estabeleceram ligações 
directas com mais 14 aero-
portos do que em 2019. A 
oferta de lugares nos avi-
ões também supera, em 
“quase 30%”, a que existia 
no período pré-pandémico. 
Eduardo Jesus foi à ALM 
a apresentar o orçamen-

to da Secretaria Regional 
de Turismo e Cultura para 
2023. Dos 44,5 milhões de 
euros, 1,2% destina-se à 
Cultura, o que é “quase o 
triplo do reservado a nível 
nacional (0,44%)”.

“No 1.º semestre des-
te ano, o nosso aeropor-
to foi o único em Portugal 
com um registo positivo no 
movimento de passageiros, 

comparativamente a igual 
período de 2019. No acu-
mular dos 6 meses, regis-
tou uma variação positiva 
superior a 8%.”, assegurou 
o governante, que realçou 
igualmente os bons núme-
ros atingidos no alojamento 
turístico. “No mês de Agos-
to os Proveitos Totais atin-
giram a marca, nunca antes 
alcançada, dos 66 milhões 

de euros, e nas dormidas, 
depois de superarmos, pela 
primeira vez, o milhão, em 
Julho, ultrapassamos os 
1,1 milhões em Agosto. No 
número de hóspedes che-
gamos aos 215 mil, também 
em Agosto. Por seu lado, o 
RevPAR [valor por quar-
to] foi de 88,26 euros, um 
valor jamais registado na 
RAM.” n

Quando a economia regio-
nal esteve “practicamen-
te parada”, coube à Secreta-
ria Regional de Equipamen-
tos e Infraestruturas (SREI) 
“manter e reforçar o investi-
mento público”. Um desen-
volvimento material da 
RAM que prosseguiu, segun-
do Pedro Fino, com “inves-
timentos em obras públicas 
importantes para a satisfa-
ção das necessidades especí-
ficas da população”. O orça-
mento da SREI para 2023 é 
de 302,6 milhões de euros, 
280,2 milhões destinados a 
investimentos.

“Na área da Saúde, iremos 
continuar a construção do 
Hospital Central e Univer-
sitário da Madeira. E dare-

mos início à obra da Unida-
de Local de Saúde do Por-
to Santo e à nova unidade 
de Cuidados Intensivos do 
Hospital Dr. Nélio Mendon-
ça. Para a melhoria na pres-
tação dos cuidados primá-
rios, vamos iniciar e con-
cluir a construção do Centro 
de Saúde do Seixal, adaptan-
do um edifício existente, e 
reabilitaremos os Centros de 
Saúde das Achadas da Cruz 
e do Campanário”, expla-
nou o secretário regional, 
na terça-feira. “Na Educa-
ção, vamos continuar a pro-
ceder à reabilitação do nos-
so Parque Escolar. Iremos 
iniciar a obra de reabilita-
ção da Escola Ângelo Augus-
to da Silva, também iremos 

fazer uma reabilitação nas 
áreas exteriores da Esco-
la Gonçalves Zarco. Vamos 
continuar a construir o Pavi-
lhão do Estreito de Câma-
ra de Lobos e dar início ao 
Campo de Futebol do Ribei-
ro Real. Pretendemos tam-
bém dar início à reabilitação 
do polidesportivo e pavilhão 
das escolas básicas da Calhe-
ta e a de Santana, Bispo D. 
Manuel Cabral.”

Em 2023, apontou o gover-
nante, o GR vai “dar conti-
nuidade” à construção das 
infraestruturas de acesso e 
de segurança nas zonas altas 
do Funchal, avançar com os 
investimentos previstos na 
Estratégia Regional de Habi-
tação e implementar medi-

das de eficiência energética 
em alguns edifícios públicos, 
incidindo nos edifícios esco-
lares e desportivos. A susten-
tabilidade e autonomia ener-
gética da RAM terá participa-
ção da Empresa de Electrici-
dade da Madeira, com “nves-
timentos que visam robuste-
cer o nosso sistema eléctri-
co regional, preparando-o de 
modo a receber, de uma for-
ma segura, o encaixe de mais 
energias renováveis”

“Os objectivos para nós 
são claros, pretendemos nos 
próximos anos atingir os 
50% na produção de ener-
gias renováveis e garantir a 
sustentabilidade energética 
da Região”, concluiu Pedro 
Fino. n

O orçamento de 456,1 
milhões de euros para 
2023 da Secretaria Regio-
nal de Saúde e Protecção 
Civil, segundo Pedro Ramos, 
“permite ir ao encontro das 
necessidades da população 
no acesso, diagnóstico, tra-
tamento, reabilitação, e na 
resposta a todas as situações 
sanitárias com protecção e 

promoção da saúde e pre-
venção da doença, bem como 
de proteção civil da popu-
lação”. O secretário regio-
nal disse na ALM que é tam-
bém “o primeiro passo para 
a estabilização da saúde pós 
pandemia”.

O responsável pela tute-
la anunciou, na quarta-feira, 
mais 9 milhões de euros para 

responder às listas de espe-
ra, a continuidade da “estra-
tégia” que pretende evitar a 
“ausência de stocks” de medi-
camentos, e uma melhoria 
nos “meios complementares 
de diagnóstico e terapêuti-
ca”. Ao nível da Protecção 
Civil, Pedro Ramos prome-
teu “mais social no estatuto 
dos bombeiros, no programa 

operacional de combate aos 
incêndios rurais e no meio 
aéreo, e ainda um reforço 
do investimento nos recur-
sos humanos”.

“Em suma, é um orçamen-
to para responder a popula-
ção da Madeira e quem nos 
visita, num patamar de exce-
lência com mais qualidade”, 
concluiu. n

Rita Andrade tem o “com-
promisso social forte e notó-
rio” de alcançar, de forma 
“rigorosa e permanente”, uma 
“cada vez maior e melhor coe-
são e inclusão social”. Para 
isso, a Secretaria Regional 
de Inclusão Social e Cidada-
nia conta com um orçamen-
to de 72,7 milhões de euros, 
dos quais 62,7 milhões para 
investimentos, o que per-
mitirá não apenas “manter 
os apoios sociais directos à 
população” como também “os 

reforçar, se necessário”, em 
2023.

“É o caso do Programa de 
Apoio à Garantia da Estabi-
lidade Social, o PROAGES, 
que apoia famílias trabalha-
doras em situação de maior 
vulnerabilidade, neste con-
texto de aumento dos pre-
ços do bens essenciais e subi-
da da inflação. Um programa 
que já apoia mais de 2000 
famílias madeirenses e porto 
santenses, num total de 7205 
beneficiários, em 2022, e que 

terá continuidade em 2023. 
Um apoio mensal, 12 meses 
por ano, e que pode chegar 
aos 80 euros por mês, e não 
pontual, uma única vez, como 
fez o Governo da República”, 
explicou a secretária regional, 
na quarta-feira.

Segundo Rita Andrade, o 
GR pretende consolidar as 
linhas estratégicas de actu-
ação no que diz respeito à 
Segurança Social e as Insti-
tuições Particulares de Soli-
dariedade Social (IPSS) con-

tinuarão a ser “parceiras” 
na prestação de respostas 
sociais à população.

“Este é um orçamento rigo-
roso e realista, com o intui-
to de promover uma melhor 
integração social, uma maior 
inclusão das pessoas mais 
vulneráveis, que visa promo-
ver a economia social, melho-
rar as condições de trabalho 
e promover o crescimento, a 
criação de emprego, a redu-
ção da pobreza e da exclu-
são social, bem como esba-
ter assimetrias socio-econó-
micas”, assegurou a gover-
nante. n
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“Em linha com os maiores desígnios internacionais”

“Documento honesto, equilibrado e realista”

Abafar “vozes críticas” com “a vontade do povo”

O GR tem no Ambiente 
“uma das suas grandes prio-
ridades”, que Susana Prada 
afiança serem “definidas por 
uma clara orientação estraté-
gica de desenvolvimento sus-
tentável”. A Secretaria Regio-
nal de Ambiente, Recursos 
Naturais e Alterações Climá-
ticas conta com 68,2 milhões 
de euros para o próximo ano, 
mais 5 milhões do que em 
2022, destinados a dar con-
tinuidade a uma estratégia 
ambiental que está “em linha 
com os maiores desígnios 
internacionais, como o Pac-
to Ecológico Europeu e os 

objectivos de desenvolvimen-
to sustentável”.

“Somos uma Região que se 
orgulha de atingir as metas 

ambientais a que nos pro-
pusemos. Falamos de 52 
milhões de euros de investi-
mento regional para medidas 

de adaptação à menor dis-
ponibilidade hídrica, medi-
das de adaptação ao aumen-
to do risco de incêndio, medi-
das de adaptação à subida do 
nível médio do mar, medi-
das de adaptação ao aumen-
to do risco de aluvião e para 
medidas de adaptação à per-
da de Biodiversidade”, afir-
mou a governante, quarta-
feira, na ALM.

A política de gestão flo-
restal, afiançou a secretária 
regional, vai prosseguir em 
2023 com “mais limpeza e 
controlo de invasoras, mais 
reflorestação, mais meios 

humanos, mais vigilância aos 
fogos florestais e aquisição de 
mais equipamentos de com-
bate” aos fogos. A Secreta-
ria tutelada por Susana Pra-
da tem 76% do seu orçamen-
to destinado à “implementa-
ção das medidas de adapta-
ção ao clima futuro”, pelo que 
“continuará empenhada nas 
acções de mitigação às alte-
rações climáticas, aumentan-
do o contributo das energias 
renováveis na produção de 
electricidade, nomeadamente 
através da construção de cen-
trais mini-hídricas e da efici-
ência energética”. n

Além de “honesto, equi-
librado e realista”, o ORAM 
2023 “privilegia as contas 
públicas” e “não perde o foco 
nos madeirenses e os por-
to-santenses”, aqueles para 
quem “o GR tem trabalha-
do nos últimos três anos”. A 
convicção é de Teófilo Cunha, 
cuja Secretaria Regional de 
Mar e Pescas tem orçamenta-
do 11,5 milhões de euros, sen-
do que 4,7 milhões são para 
investimentos a realizar no 
próximo ano. 

“Desde o primeiro momen-
to, este Governo Regional 
assumiu um compromisso 

com o Mar e com as Pes-
cas, uma actividade a quem 
a Madeira e os madeirenses 
muito devem”, disse o gover-
nante, na terça-feira. “Tive-
mos dos melhores anos de 
sempre de pescaria. Nem tan-
to ao nível da quantidade pes-
cada, mas sim, e mais impor-
tante, do lado do rendimento 
obtido pelos armadores, pes-
cadores e apanhadores. Este 
resultado deve-se, em pri-
meiro lugar, ao trabalho, ao 
sacrifício e à dedicação dos 
pescadores, mas deve-se tam-
bém à forma como o Governo 
Regional, através da Secreta-

ria Regional de Mar e Pescas, 
tem sabido se colocar ao lado 
dos agentes do sector, incen-
tivando e promovendo uma 
eficaz gestão dos recursos.”

O compromisso do GR 
com a modernização do sec-
tor das Pescas, afiançou Teó-
filo Cunha, dá no ORAM2023 
“passos certos e importan-
tes, ao inscrever uma ver-
ba plurianual no valor de 1 
milhão de euros para dar iní-
cio ao processo de renova-
ção da frota espadeira regio-
nal e que “será repetida nos 
próximos cinco Orçamentos 
Regionais”.

“Não prometemos o que 
não podemos dar. Este inves-
timento na frota espadeira 
será concretizado exclusiva-
mente com verbas do Orça-
mento Regional, depois da 

Comissão Europeia se ter 
mostrado insensível aos 
argumentos da Madeira, que 
insiste neste dossier desde 
2019”, argumentou o secretá-
rio. “Este Orçamento Regio-
nal para 2023, é documen-
to honesto, equilibrado e rea-
lista. Um instrumento ao ser-
viço dos madeirenses e dos 
porto-santenses. Não esque-
ce o rigor das contas públicas 
certas, que tem sido a mar-
ca deste Governo Regional, 
mas não deixa por isso de ser 
ousado e corajoso, olhando 
para o presente, mas apon-
tando para o futuro.” n

A “defesa” dos “cerca de 
13 mil agricultores que dão 
corpo e voz ao sector primá-
rio”, com quem o GR “deli-
neou uma estratégia com 
assinaláveis êxitos e cresci-
mento”, é o que Humberto 
Vasconcelos quer fazer com 
o orçamento da Secreta-
ria Regional de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural. 
Para 2023 são 50,5 milhões 
de euros, 28,3 milhões para 
investimentos destinados 
à “execução de medidas 
extraordinárias de apoio” 

e “sempre na defesa dos 
agricultores”.

“Vamos continuar a incre-
mentar um conjunto de medi-
das e de investimentos que 
visam o contínuo desenvol-
vimento dos sectores da agri-
cultura e da pecuária, através 
da melhoraria das capacida-
des das cadeias de produ-
ção locais, maior qualifica-
ção e respeito pelos produtos 
regionais, como igualmen-
te pelo incentivo de prácti-
cas agrícolas ambientalmen-
te sustentáveis e a promoção 

de uma economia mais cir-
cular”, garantiu o secretário 
regional, na quarta-feira.

Para além da execução de 
medidas extraordinárias de 
apoio aos sectores da agri-
cultura, pecuária e agroali-
mentar, Humberto Vascon-
celos garantiu que está na 
visão do GR “continuar a 
promover acções que irão 
orientar a atividade no pró-
ximo ano e que visam forta-
lecer e solidificar ainda mais 
o futuro da agricultura na 
Região, sempre na defesa 

de quem é importante, os 
agricultores”.

“A requalificação do Cami-
nho do Caramujo, na ligação 
entre São Vicente e o Paul da 
Serra, uma promessa e um 
direito da população que está 
por cumprir há décadas, é um 
desses exemplos. Consta des-
te Orçamento, não por mero 
capricho, mas porque acre-
ditamos que é uma mais-va-
lia, independentemente das 
vozes críticas que se abafam 
com a vontade do povo”, dis-
se o governante. n
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  COOPERATIVA
  DE HABITAÇÃO
  Fundada em 1 de Janeiro de 1987

  Nº de Contribuinte 511029241

CONVOCATÓRIA

Nos  termos  do  artigo  19º   dos  Estatutos, 
convoco  a   Assembleia   Geral  para   reunir  
em sessão ordinária  no dia 29 de   Dezembro 
de 2022 pelas 18H30, no Hotel Orquídea,  à 
Rua dos Netos, nº 71, Funchal, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

Ponto Um - Aprovação do Plano e Orçamento 
de Exploração para 2023

Ponto Dois - Diversos.

Se à hora marcada não se encontrarem 
presentes mais de metade dos cooperantes 
a mesma realizar-se-à meia hora mais tarde 
com os cooperadores que se encontrarem 
presentes.

Funchal, 14 de Dezembro de 2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

Rosa Maria Lopes C. Gouveia de Oliveira
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Correios  e 
Telecomunicações 

Madeira

Medidas “adequadas 
e ajustadas à realidade”

Os partidos da oposição na 
ALM apresentaram mais de 
300 propostas de alteração ao 
ORAM 2023. Ricardo Lumes, 
deputado do PCP, justificou 
as 189 propostas do seu parti-
do com o argumento de que o 
documento “pouco difere do 
anterior”, uma vez que o ser-
viço da dívida, as parecerias 
público-privadas rodoviárias 
e as sociedades de desenvol-
vimento são “os principais 
sorvedores de dinheiro públi-
cos”. Além disso, realçou, os 
apoios prometidos pelo GR 
para o próximo ano “têm cri-
térios restritos e burocráticos 
que deixam a grande maioria 
de fora” e falta uma “resposta 
aos problemas relacionados 
com o aumento dos preços e 
da inflacção”.

O JPP apresentou cerca 
de 20 propostas de altera-
ção. Entre as sugestões esta-
va “um diferencial fiscal de 
30% até ao 5.º escalão” do 
IRS e uma “taxa de IVA redu-
zida de 4%”. O partido defen-
deu um reforço de 3 milhões 
de euros no ORAM 2023 para 

“combater as listas de espe-
ra das cirurgias”, o “corte de 
despesas supérfluas” e “um 
aumento do preço da banana 
e da cana-de-açúcar”. 

Sérgio Gonçalves, pelo 
PS, considerou que o ORAM 
2023 “não traz nada de novo 
e repete os mesmos erros do 
passado”. O partido apre-
sentou 110 propostas de 
alteração, pedindo um alar-
gamento de diferencial fis-
cal a todos os escalões do 
IRS, um acréscimo de 7,5% 
ao salário mínimo regional, 
a redução das listas de espe-
ra através de tempos máxi-
mos de resposta garantidos 
e a criação de um centro 
de dia para tratamento da 
toxicodependência. O líder 
do PS-M defendeu também 
a gratuitidade dos manu-
ais escolares, das creches 
e jardim de infância, assim 
como uma aposta na habi-
tação “através da celebração 
de contratos programa com 
as autarquias”.

Para o CDS-PP, as propos-
tas de Orçamento e Plano do 

GR para 2023 são, além de 
“sustentáveis e equilibradas”, 
também reveladoras da “sen-
sibilidade governativa para 
fazer face à crise e às difi-
culdades das famílias”. Antó-
nio Lopes da Fonseca, o líder 
parlamentar do partido, dis-
se que é “um bom orçamen-
to para a grande maioria da 
população da Madeira e do 
Porto Santo, menos para a 
oposição”.

O PSD, parceiro de coli-
gação do CDS no GR, não 
tem dúvidas que o ORAM e 
PIDDAR que o GR leva para o 
próximo ano contém “medi-
das adequadas e ajustadas à 
realidade”. O líder parlamen-
tar do partido, Jaime Filipe 
Ramos, realçou que o “orça-
mento conclui uma legisla-
tura atípica, onde após uma 
grave crise pandémica con-
seguimos uma recuperação 
económica”. 

“Desde 2015 que temos 
conseguido superar das suces-
sivas crises e pôr a Madeira a 
crescer”, vincou o deputado 
social-democrata. n
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cAPelA “AbAndonAdA” 
e eM “risco de ruir”

a secular Capela de 
São Paulo, loca-
lizada na cidade 
do Funchal, está 
votada ao aban-

dono e em risco de ruína a 
que importa acudir, dada a 
sua importância histórica. 
O CHEGA Madeira fala em 
"crime" perante tal abando-
no e “desinteresse das entida-
des públicas”, dado o "valor 
insubstituível daquele Patri-

mónio Cultural Edificado 
Religioso". Segundo Miguel 
Castro, o CHEGA entende 
que a ruína daquele edifício 
secular, mesmo ao lado do 
primeiro hospital da Madei-
ra, "é uma heresia, sem nome 
nem tamanho, que a todos 
envergonha e responsabiliza" 
e questiona as entidades com-
petentes face ao abandono.

Alertando para o estado de 
degradação da Capela de São 

Paulo, o CHEGA denuncia 
que “na Madeira foi recente-
mente construída uma capela 
nova, recuperando a memó-
ria do local da freguesia do 
Monte, que foi destruída pela 
aluvião em fevereiro de 2010, 
mas esquece-se um imóvel de 
interesse público da Região 
Autónoma da Madeira”. 

A capela gótica foi fundada 
pelo descobridor João Gon-
çalves Zarco, possivelmente 

em 1426, tendo sido a segun-
da capela construída na Ilha 
e a primeira construída em 
pedra e cal. Foi reconstruida 
em 1871, mantendo-se os tra-
ços góticos e os tetos mudéjar 
datados do início do século 
XVI, passando a ser Imóvel 
Classificado em 1940.

O CHEGA recorda que a 
recuperação daquela Capela 
– que há anos se encontra ao 
abandono – é uma promes-

sa que já tem largas deze-
nas de anos, quer por par-
te da Câmara Municipal do 
Funchal, quer por parte do 
Governo Regional da Madei-
ra, quer mesmo por parte da 
Diocese do Funchal. 

“Mas, o certo, é que aque-
la Capela continua aban-
donada e corre o risco de 
ruir, perdendo-se para sem-
pre um imóvel histórico”, 
remata. n
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oPinião

GreGÓrIo GoUVeIa
gregoriogouveia.blogspot.pt

conflitos da Autonomia 
– legião Portuguesa (2)

“Além das forças distritais 
da Legião Portuguesa (LP), 
estava prevista a existên-
cia de forças e serviços autó-
nomos legionários que fica-
riam na directa dependên-
cia do Comando-Geral da LP. 
Os primeiros destes a serem 
criados foram o Serviço de 
Informações e a Brigada dos 
Correios e Telégrafos, ain-
da em 1936. Seguir-se-iam, 
em 1937, a Brigada Naval e 
a Brigada Automóvel — que 
incluía as forças motoriza-
das legionárias independen-
tes. Seria também criado, na 
dependência da Junta Cen-
tral, o Serviços de Acção Polí-
tica e Social.

Durante a Guerra Civil 
Espanhola, a LP apoia os 
milhares de voluntários por-
tugueses, os viriatos, mui-
tos deles membros da LP 
— que combatem ao lado 
dos Nacionalistas, incluin-
do-se neles o próprio Jor-
ge Botelho Moniz. Alguns 
«viriatos» manter-se-iam ao 
serviço da Legião Estrangei-
ra Espanhola e ainda viriam 
a combater na Frente Russa, 
durante a Segunda Guerra 
Mundial, integrados na Divi-
são Azul. Em 1939, ano que 
acaba a Guerra Civil Espa-
nhola e começa a Segunda 
Guerra Mundial, a LP atinge 
o seu auge registando cerca 
de 53 000 membros espalha-
dos por todos os distritos do 
Continente e ilhas.

Com o início da Segun-
da Guerra Mundial, a LP 
é a única organização por-
tuguesa que apoia aberta-
mente as Potências do Eixo, 
contrariando a posição do 
governo de Salazar que havia 
declarado a neutralidade e 
cujas posições iriam tender 
cada vez mais para o apoio 
aos Aliados. As posições de 
forte apoio à Alemanha por 
parte da LP — defendendo a 
entrada de Portugal na guer-
ra ao lado do Eixo — iriam 
mesmo causar alguns incon-
venientes à política diplo-
mática do Estado Novo, pre-
judicando ocasionalmen-
te a relação entre este e os 
Aliados.

Entretanto, a LP mantém 
uma relação pouco pacífica 

com a Mocidade Portugue-
sa (MP). Os principais pon-
tos de discórdia são o fac-
to da MP não obrigar os seus 
filiados a saudar os gradua-
dos da LP e o facto da Moci-
dade também manter uma 
milícia composta por filiados 
de idade superior a 17 anos. 
As divergências acabaram 
por ser mitigadas através da 
intervenção de Marcello Cae-
tano (Comissário Nacional da 
MP entre 1940 e 1944) e de 
Humberto Delgado (simulta-
neamente dirigente da LP e 
da MP). Segundo o acordo 
obtido, os membros da MP 
passariam a saudar os gradu-
ados da Legião e os jovens de 
idade superior a 21 anos só 
poderiam manter-se na Milí-
cia da MP se fossem estudan-
tes do ensino superior e nun-
ca para além dos 26 anos.

Desde a sua criação, o 
Governo nunca permite uma 
distribuição alargada de 
armas e munições à LP, impe-
dindo-a de se tornar numa 
força com capacidade militar 
relevante. Em 1942 e perante 
a possibilidade de uma inva-
são alemã de Portugal com 
apoio espanhol, o governo 
de Salazar decide organizar 
a Defesa Civil do Território 
(DCT), cuja responsabilidade 
é atribuída à LP. Junto à LP 
passa a funcionar o Coman-
do da DCT, cujo comandan-
te é o próprio comandante-
geral da Legião. A partir de 
então, a defesa civil irá pas-
sar a constituir a principal 
função da LP até à sua extin-
ção em 1974.

Depois do final da Segun-
da Guerra Mundial e, sobre-
tudo, a partir da entrada 
de Portugal na OTAN, as 
funções de defesa civil da 
Legião Portuguesa ocupam 
um espaço cada vez mais 
importante no seio desta. 
Com o início da Guerra Fria, 
a Organização Nacional da 
Defesa Civil do Território 
funcionando agregada à LP 
ocupa-se da instrução e dou-
trinação da população civil 
para a defesa civil, incluin-
do a preparação de medi-
das de defesa passiva contra 
eventuais ataques nucleares 
(...) (Wikipedia) n

a vereadora com o 
pelouro da Área 
Social, Helena 
Leal, manifestou 
abertura por parte 

da autarquia do Funchal para 
desenvolver projetos em par-
ceria com outras entidades 
com vista à reinserção social 
de reclusos. 

Helena Leal acompanhou 
a Ministra da Justiça, Cata-
rina Sarmento e Castro, ao 
Estabelecimento Prisional 
do Funchal, onde foi feita a 
apresentação (em vídeo) da 
participação de uma dezena 
de reclusos no projeto TRÉ-
GUA-Práticas Artísticas para 
a Reinserção Social. Helena 
Leal considera que o projeto 
em si corresponde àquilo que 
se quer de reinserção social, 
referindo que “quando se fala 
em justiça não é só punir, 
mas olhar a parte positiva de 
lhes dar competências não só 
pessoais e sociais mas tam-
bém competências técnicas e 
artísticas para que quando 
saírem possam ter uma outra 
preceptiva de vida e serem 
integrados na sociedade”. 

O projeto TRÈGUA visa, 
essencialmente, promover o 
empreendedorismo através 
da aquisição de competên-
cias técnicas e do estímulo à 
criação de oportunidades de 
emprego.

A Câmara Municipal do 
Funchal (CMF) foi convidada 

pela Direção Geral de Rein-
serção e Serviços Prisionais 
DGRSP) a integrar este pro-
jeto de inclusão em parceria 
com a Associação Casa Invisí-
vel- parceiro da área artística, 
que concebeu e implementou 
o projeto.

A Ministra da Justiça elo-
giou o projeto manifestando 
todo o interesse de o imple-
mentar a outros estabeleci-
mentos prisionais do País.

Com o apoio de vários pro-
fissionais das artes, os reclu-
sos criaram artigos tais como 

T-shirts, sacos de pano, cra-
chás, entre outros. Todos eles 
comercializáveis.

Para além de ter assumi-
do um papel de mediação e 
agilização desta parceria, a 
Câmara Municipal do Fun-
chal acompanhou o desen-
volvimento dos trabalhos, 
sendo que os artigos decor-
rentes do projeto encon-
tram-se à venda no Viveiro 
de Lojas do Funchal, rever-
tendo a totalidade da recei-
ta para os reclusos envolvi-
dos no projeto. n

de ‘PortAs AbertAs’ 
A Projetos de 
reinserção sociAl 
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o secretário regio-
nal da Economia 
disse, esta quar-
ta-feira, na aber-
tura da ‘Digital 

Health Summit 2022’, que 
decorreu no auditório da 
reitoria da Universidade da 
Madeira, que a Região pre-
tende estar na rota de um 
hub tecnológico, aproveitan-
do as condições que reúne, 
quer físicas, quer de recur-
sos humanos.

Rui Barreto, que come-
çou por lembrar que o turis-
mo da Madeira começou, há 
cerca de duas anos, como 
um destino de saúde, pode-
rá aproveitar, agora, com a 
construção do novo hospital 
universitário, para relançar 
essa abordagem, associada 
a uma rede internacional de 
conhecimento e investigação 
neste domínio.

Hoje, conforme referiu, 
uma das variáveis na ponde-
ração na escolha de um local 
para viver, “é a acessibilida-
de aos cuidados de saúde e, 
na Região, temos uma oferta 
de grande qualidade, pública 
e privada e estamos a cons-
truir o novo hospital uni-
versitário da Madeira, que 
é a maior infraestrutura da 
década”.

Mas, sublinhou ainda Rui 
Barreto, “não se trata ape-
nas de obra física que esta-
mos a preparar para o futu-
ro. Temos os melhores pro-
fissionais, nas mais diversas 
valências, iremos ter melho-

res tecnologias ao serviço da 
população, mas temos aqui 
uma oportunidade de desen-
volver projetos para melho-
rar a qualidade de vida 
das pessoas que habitam a 
Região e aqueles que nos 
visitam”.

Com essa tecnologia, dis-
se, será possível fazer um 
diagnóstico de uma forma 
mais célere, mais precoce, 
mas também tratar de uma 
forma mais eficaz os proble-
mas de saúde. Esta será, em 
seu entender, uma grande 
oportunidade para as empre-
sas tecnológicas da Madeira, 
para poderem desenvolver 
projetos de parceria, com os 
melhores centros de investi-
gação, a partir desta rede de 
conhecimento.

Na oportunidade, o gover-
nante realçou, igualmente, 
que “estamos, neste momen-
to, a entrar numa nova eco-
nomia, a economia do conhe-
cimento, onde é valorizada 
a academia, a investigação, 
a tecnologia, a inteligência 
artificial”.

Nesta cimeira, disse, estão 
juntas duas dimensões de 
extrema importância, preci-
samente, a saúde e a eco-
nomia, “estamos perante 
um projeto de grande valor 
acrescentado, porque o que 
estamos a fazer é a acelerar 
projetos tecnológicos, valo-
rizando as instituições que 
nós temos na Região Autó-
noma da Madeira, bem como 
o potencial dos recursos 

humanos de que dispomos, 
com a geração mais qualifi-
cada, promovendo a tecno-
logia ao serviço dos utentes 
e da nossa economia”.

Com a pandemia, disse, 
tivemos oportunidade de 
valorizar a nossa situação 
geográfica, não como um 
constrangimento, como foi 
considerada durante sécu-
los, mas como um lugar de 
grande potencial no plano 
tecnológico, a começar pelas 
infraestruturas que foram 
criadas, quer no plano das 
ligações portuárias e aero-
portuárias, quer no plano 
das comunicações.

A par disso, Rui Barre-
to acrescentou ainda que, 
com a pandemia, foi tam-
bém valorizada a segurança, 
que se revelou “essencial e 
determinante para a escolha 
das pessoas de um local para 
trabalhar, bem como a qua-
lidade de vida e bem-estar 
e a possibilidade das pesso-
as poderem desenvolver ati-
vidades a partir de qualquer 
parte do mundo”.

Ainda a este propósito, o 
governante disse que é fun-
damental a concretização 
de projetos de cooperação, 
envolvendo diversas insti-
tuições sociais, académi-
cas e económicas, mas tam-
bém estabelecendo parcerias 
com centros de investigação, 
de que é exemplo o proje-
to H-Innova, que envolve 56 
universidades e 44 centros 
de investigação. n

A MAdeirA quer estAr 
nA rotA tecnológicA
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C E R T I D Ã O

CARTÓRIO NOTARIAL DE GABRIEL 
JOSÉ RODRIGUES FERNANDES

Praça da ACIF, 9000-044 Funchal
(POR CIMA DA LOJA DO CIDADÃO)

(Publicado no Tribuna da Madeira a 16-12-2022)

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que no meu Cartório 
Notarial e no livro de notas para escrituras diversas número duzentos e sessenta 
- G, exarada a folhas noventa e sete, se encontra exarada uma escritura de 
JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, outorgada hoje, na qual Francisco Alexandre de Paiva, 
NIF 224.152.629 e mulher Maria Madalena Gazita de Paiva, NIF 223.935.425, 
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele de São Paulo, 
Brasil e ela de Santa Mariana, Paraná, Brasil, residentes à Rua Gustavo Narkevitz, 
nº 10, São Judas, São Paulo, Brasil, se afirmam donos e legítimos possuidores, 
com exclusão de outrém, de dois terços do prédio urbano habitacional, não 
reunindo condições de habitabilidade, encontrando-se em estado de ruínas, 
localizado em Til, Rua da Levada, 36, freguesia do Imaculado Coração de Maria, 
concelho do Funchal, com a área total de quinhentos e noventa e dois metros 
quadrados, da qual cinquenta e seis metros quadrados são de superfície coberta, 
inscrito na matriz predial sob o artigo 2162, com o valor patrimonial global 
de € 33.960,86, descrito na Conservatória do Registo Predial do Funchal sob 
o número trezentos e quarenta e cinco, daquela freguesia e ali inscrito, um 
terço (a justificar), em comum e sem determinação de parte ou direito, a favor 
de Maria Sabina de Gouveia, José Miguel Gouveia de Paiva e Marli de Moura 
Paiva, Mário Sotero Gouveia de Paiva e mulher Marlene Brisola Amaral de Paiva, 
Domingos Gouveia Paiva e Zuleide Yamaguti Amorim Paiva, Maria de Fátima 
Paiva Junqueira e marido Benjamin Alves Junqueira, pela apresentação nove, de 
seis de janeiro de mil novecentos e noventa e nove, um terço (a justificar), em 
comum e sem determinação de parte ou direito, a favor do justificante e de Maria 
Aparecida de Paiva pela apresentação dez, de seis de janeiro de mil novecentos 
e noventa e nove e um terço a favor da sociedade “Balsameia – Unipessoal, 
Lda” pela apresentação três mil seiscentos e dezoito, de doze de setembro de 
dois mil e vinte e dois; ao qual atribuem o valor de quarenta e quatro mil cento 
e sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos. Que aquela proporção de 
dois terços do identificado prédio veio à posse dos justificantes, no estado de 
casados, no ano de dois mil, da seguinte forma: um terço, ora registado sob a 
referida apresentação nove, por compra verbal e não titulada, feita aos referidos 
titulares inscritos registralmente Maria Sabina de Gouveia, viúva, com última 
residência conhecida em São Paulo, Brasil; José Miguel Gouveia de Paiva e 
Marli de Moura Paiva, com última residência conhecida à Rua Major Freire, 
331, Vila Monte Alegre, São Paulo, Brasil; Mário Sotero Gouveia de Paiva e 
mulher Marlene Brisola Amaral de Paiva, casados sob o regime da comunhão 
de adquiridos, atualmente residentes em parte incerta em São Paulo, Brasil; 
Domingos Gouveia Paiva e Zuleide Yamaguti Amorim Paiva, natural, ele de São 
Paulo, Brasil, com última residência conhecida à Rua Colônia da Glória, nº 401 
– apto 84 – Vila Mariana, São Paulo, Brasil; Maria de Fátima Paiva Junqueira e 
marido Benjamin Alves Junqueira, casados sob o regime da comunhão geral de 
bens, ela natural do Brasil, com última residência conhecida à Rua Major Freire, 
nº 335, Vila Monte Alegre, São Paulo, Brasil e um terço, ora registado sob a 
referida apresentação dez, por partilha verbal e não titulada feita com a restante 
herdeira Maria Aparecida de Paiva, viúva, residente em São Paulo, Brasil, por 
óbito do seu pai Francisco de Paiva, residente que foi à Levada de Santa Luzia, 
36, Funchal. Assim, desde aquele ano, os justificantes estão na posse e fruição 
do identificado imóvel, posse que mantiveram sem interrupção até hoje, dispondo 
da casa, usufruindo de todas as suas utilidades, cultivando e colhendo todos os 
seus frutos e suportando os respetivos impostos e encargos, tendo adquirido e 
mantido a sua posse sem oposição de quem quer que fosse e com conhecimento 
de toda a gente, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito 
de propriedade, sendo por isso uma posse pública, pacífica, contínua e de boa-
fé, que dura há mais de vinte anos, pelo que adquiriram aqueles dois terços do 
imóvel por usucapião, não tendo, dado o modo de aquisição, documento que 
titule o seu direito de propriedade. É parte certificada e vai conforme o original, 
declarando que da parte omitida nada consta que altere, prejudique, modifique 
ou condicione a parte transcrita.

Funchal, 13 de dezembro de 2022.
O Notário,

Gabriel José Rodrigues Fernandes
Conta registada sob o nº 5783

www.sabermadeira.pt        Revista Saber Madeira          
saber.fiesta.madeira  dulcinabranco@oliberal.pt 
291 911 300
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'4 eM linhA'

mafalda GoNçalVes
Deputada ALRAM

Discutimos esta semana o Orçamen-
to da Região para 2023, o último des-
ta legislatura. Assistimos a uma retó-
rica por parte do PSD e do CDS, pre-
parado para iludir e tentar enganar os 
madeirenses e porto-santenses. Anun-
ciaram medidas e apoios, tentando pas-
sar a ideia que se preocupam com as pes-
soas. Escondem o facto de aquilo que 
anunciam ter fraca dotação orçamen-
tal, ter critérios de exclusão fortíssimos 
e não chegar à classe média, essa franja 
da população que tem pago todas as cri-
ses. Infelizmente, desta vez também não 
será diferente. 

Encheram o orçamento com as mes-
mas promessas que em 4 anos de man-
dato não foram capazes de cumprir, 
numa tentativa de fazer crer que desta 
vez é que é. Ninguém acredita que vão 
concretizar em 8 meses o que não con-
seguiram fazer em 4 anos.

O balanço destes quase 4 anos de 
governação é francamente negativo. 
Mais de metade do que tinham progra-
mado não foi feito. Com tanto dinheiro 
derramado, com tanto programa anun-
ciado, com tanto apoio, os madeirenses 
e porto-santenses vivem cada vez pior, 
com cada vez mais dificuldades. Ah, 
mas a culpa não é do governo, dizem. 
Se temos a mais elevada taxa de pobre-
za do país é porque os indicadores, uti-
lizados no resto do país e na Europa 
para a calcular, não servem. Até arran-
jam outros indicadores, só nossos, fei-
tos só para a Madeira, para esconder 
os factos comprovados pela estatística. 
Se somos a Região ultraperiférica da 
União Europeia que paga os impostos 
mais altos, a culpa também não é do 
governo; gritam que baixam os impos-
tos – contudo, pagamos mais. Temos 
o menor poder de compra, mas a cul-
pa não é do governo regional. A culpa 
nunca é do governo regional. A culpa é 
sempre dos outros. 

E vangloriam-se com o facto de 86% 
dos madeirenses e porto-santenses esta-
rem abrangidos pelo diferencial fiscal no 
IRS, ou seja, congratulam-se com o fac-
to de 86% dos madeirenses e porto-san-
tenses terem baixos salários, terem bai-
xos rendimentos. Os senhores deputa-
dos do PSD convocaram a comunica-
ção social para dizer que 6 em cada 7 
famílias madeirenses estão nos 4 esca-
lões mais baixos de IRS. Oh, senhores, 

isso é a maior prova do fracasso da vos-
sa governação. Uma governação bafien-
ta, que repete as mesmas opções e prio-
ridades invertidas, que vão garantindo 
milhões a alguns e que mantém a esma-
gadora maioria da população na pobre-
za. Uma governação que tem como coro-
lário o facto de tantas pessoas, mes-
mo trabalhando, viverem no limiar da 
pobreza e chegarem ao fim do mês sem 
dinheiro para pagar as suas despesas. 

Quem nos governa continua a der-
ramar milhões em betão e em proje-
tos como o teleférico do Curral, em que 
o governo regional paga a alguém para 
explorar aquele negócio e, pelo caminho, 
destruir a paisagem. São 30 milhões 
do dinheiro de todos nós, dos nossos 
impostos, que deviam ser devolvidos às 
pessoas, principalmente nesta altura em 
que se vivem tempos tão difíceis.

Quem nos governa não quer baixar o 
IVA porque, dizem, isso não faria baixar 
os preços. A verdade é que se baixassem 
o IVA essa receita fiscal não entrava nos 
cofres da Região (e o problema é esse!) 
mas entrava diretamente nos bolsos dos 
madeirenses e porto-santenses.

Quem nos governa não quer valorizar 
os salários na Região e não faz nenhum 
esforço de modo a potenciar a contra-
tação coletiva através da concertação 
social, nem mexe uma palha para esti-
mular a valorização dos salários médios. 

Quem nos governa deixa os madeiren-
ses anos e anos à espera de uma cirur-
gia. De 2015 para cá, e depois de mui-
tos milhões, as listas de espera na saúde 
duplicaram. Quem tem dinheiro que vá 
ao privado, quem não tem…

Quem nos governa insiste em não 
investir na cultura, não apoiar a pro-
dução artística e cultural. Insiste em 
não investir na economia azul e no 
ambiente.

Quem (ainda) nos governa quer man-
ter o atual estado de coisas, com a popu-
lação em dificuldades, de mão estendida, 
porque pensam que assim garantem os 
seus votos. Nunca, desde o 25 de abril, 
os madeirenses e porto-santenses passa-
ram por tantas dificuldades como agora. 
Não é certamente com este governo que 
as coisas vão mudar. 

Venha o ano novo e com ele esperan-
ça renovada num futuro melhor para a 
população da Madeira e Porto Santo, na 
construção de uma Madeira melhor. n

o orçamento do nosso 
empobrecimento

Incentivos fiscais 

CARTÓRIO NOTARIAL NO FUNCHAL DE 
ISABEL FILIPA PESTANA PINTO FERREIRA 

Rua do Carmo, nº. 11, Sé, Funchal

(Publicado no Tribuna da Madeira a 16-12-2022)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de hoje, iniciada a 
folhas 5 do livro de notas número 79-A, deste Cartório, Ana Cristina Correia Araújo, 
natural da freguesia de Santa Luzia, concelho do Funchal, e marido José Roberto 
Teixeira Correia, natural da freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz onde 
residem ao Caminho da Achadinha, número 104, casados no regime da comunhão 
de adquiridos, afirmam-se donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, 
dos prédios, a seguir identificados: 

I) Prédio misto, localizado em Casais de Além, freguesia da Camacha, concelho 
de Santa Cruz, com a área total de novecentos e trinta metros quadrados, dos 
quais trinta e cinco metros quadrados são de superfície coberta, inscrita a parte 
rústica na matriz cadastral respetiva sob o artigo 129 da secção “AD”, com o valor 
patrimonial e atribuído de € 52,78 e a parte urbana, destinada a habitação, na 
matriz predial respetiva sob o artigo 176, com o valor patrimonial e atribuído de 
€ 17.315,90, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santa Cruz sob o 
número mil novecentos e um, da freguesia da Camacha, onde se encontra inscrita 
definitivamente a aquisição a favor de Eduardo de Freitas Araújo e mulher Maria 
Teresa de Aguiar Correia, pela apresentação quatro de dois mil e dois barra zero 
um barra trinta e um; 

II) Prédio rústico, localizado em Casais de Além, freguesia da Camacha, concelho 
de Santa Cruz, com a área total de quinhentos e sessenta metros quadrados, inscrito 
na respetiva matriz cadastral respetiva sob o artigo 126 da secção AD, com o valor 
patrimonial e atribuído de € 49,27, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santa Cruz sob o número mil novecentos e dois, da freguesia da Camacha, onde se 
encontra inscrita definitivamente a aquisição a favor de Eduardo de Freitas Araújo 
e mulher Maria Teresa de Aguiar Correia, pela apresentação cinco de dois mil e dois 
barra zero um barra trinta e um. 

Que os referidos prédios têm um valor atribuído global de dezassete mil 
quatrocentos e dezassete euros e noventa e cinco cêntimos.

Que os justificantes, adquiriram os referidos prédios, já no estado de casados, 
em data que não podem precisar no mês de maio do ano de dois mil e dois, por 
doação verbal que foi feita à justificante mulher Ana Cristina Correia Araújo, pelos 
seus pais, Eduardo de Freitas Araújo e mulher Maria Teresa de Aguiar Correia, 
residentes que foram ao Sítio dos Casais de Além, freguesia da Camacha, concelho 
de Santa Cruz, sem que tenha sido lavrada a competente escritura pública. 

Estão assim, os justificantes na posse dos identificados prédios, em nome 
próprio, desde o referido mês de maio do ano de dois mil e dois, posse esta pública, 
pacífica e de boa-fé e, assim, contínua e ininterruptamente à vista de todos, 
exteriorizando o exercício dos poderes próprios de um proprietário, usufruindo 
os referidos bens, pagando as respectivas contribuições, colhendo os respectivos 
frutos e procedendo à sua limpeza e conservação, como se de prédios seus e de 
bens próprios se tratassem.

Adquiriram, assim, os justificantes, a propriedade dos identificados prédios, a 
título originário – por usucapião. 

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Funchal, quinze de dezembro de dois mil e vinte e dois.
A Notária
Isabel Filipa Pestana Pinto Ferreira

O Pessoas-Animais-Natu-
reza (PAN) deu entrada de 
um conjunto de iniciativas 
que visam promover a doação 
de alimentos pelas empresas 
do setor alimentar e comba-
ter o desperdício alimentar, 
nomeadamente através da 
criação de incentivos fiscais 
via IRC para as empresas, em 
linha com a Estratégia Nacio-
nal de Combate ao Desperdí-
cio Alimentar.

“Passou mais de um ano 
desde a aprovação do regi-
me jurídico aplicável à doa-
ção de géneros alimentícios 
para fins de solidariedade 
social e continua em boa par-
te por cumprir. Ora, numa 
altura em que vivemos uma 
grave crise socioeconómica, é 
da maior relevância que pos-
sam ser criados dar incen-
tivos para que as empresas 
cumpram as exigências des-
te regime e adotem boas prá-
ticas na prevenção do des-
perdício alimentar”, defende 
a porta-voz e deputada do 
PAN, Inês de Sousa Real.

Atendendo a que os dona-
tivos das empresas repre-
sentam 31% do financia-
mento e dos apoios das enti-

dades do setor social, “o 
PAN vem propor um apro-
fundamento do atual quadro 
de incentivos fiscais à doa-
ção de alimentos por via da 
previsão em sede do Códi-
go do IRC de uma regra que 
assegura que os donativos 
de géneros alimentícios fei-
to ao abrigo do enquadra-
mento legal proposto são, na 
sua totalidade, considerados 
custos ou perdas do exercí-
cio em valor corresponden-
te a 150% do respetivo total, 
até ao limite de 50/1000 do 
volume de vendas ou dos 
serviços prestados”, explica 
Inês de Sousa Real.

Adicionalmente, o PAN 
deu ainda entrada de mais 
duas iniciativas, por um lado, 
um projeto de lei que preten-
de clarificar as regras sobre o 
destino dado aos géneros ali-
mentícios que não estejam 
em condições para doação 
e, por outro lado, um proje-
to de lei que visa possibili-
tar a aplicação de IVA Zero à 
aquisição de bens alimenta-
res essenciais durante o ano 
de 2023, como medida para 
fazer face ao impacto da cri-
se nas famílias. n
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n o próximo dia 17 
de Dezembro às 
6:30 será cele-
brada A missa do 
Parto na paróquia 

da Divina Misericórdia em 
Alfragide. 

A ideia partiu de um grupo 
de católicos madeirenses e do 
Padre Nélio Tomás, madei-
rense que infelizmente fale-
ceu recentemente, e foi aco-
lhida com gosto pela comuni-
dade paroquial realizando-se 
desde 2014. A missa será pre-
sidida pelo Sr. Padre Antó-
nio Silva, padre dehoniano, 
natural da ilha da Madeira, 
que tem participado ao longo 

dos anos e com a particulari-
dade que esta será a sua Mis-
sa Nova. 

Este ano será retomado 
o tradicional convívio após 
a missa, ao som da música 
popular madeirense, e com 
as iguarias típicas da região 
alusivas à época como as bro-
as de mel e côco, rosquilhas, 
sandes de carne de vinha 
d’alhos, licores e poncha. 

Sendo sensíveis às proble-
máticas ambientais, ecoló-
gicas e ao desperdício zero, 
pede-se a todos aqueles que 
queiram participar nesta tra-
dição que tragam o seu copo. 
Se assim o desejarem, tam-
bém podem levar um bolo ou 
outra iguaria para partilhar. 

A missa do Parto é uma 
tradição Madeirense que 
remonta ao início do sécu-
lo XVIII. Esta tradição con-
siste em nove missas, reali-
zadas entre os dias 16 e 24 de 
Dezembro, que comemoram a 
gravidez e expectação do par-
to da Virgem e que culminam 
com a celebração da Missa do 
galo, na noite do dia 24, hon-
rando o nascimento do Meni-
no. Habitualmente são cele-

bradas durante a madrugada, 
ainda antes do nascer do sol, 
porque esta seria a hora mais 
conveniente para os lavrado-
res, de modo a não interferir 
com o trabalho nos campos, 
que começava cedo, atribuin-
do-se também ao simbolismo 
da preparação da celebração 
de Jesus, que nasce para ser 
a Luz do mundo.

A missa é animada ao som 
de instrumentos tradicionais 
como a braguinha, o rajão, as 
castanholas e o “brinquinho”, 
mas também o acordeão e 
termina em procissão para o 
adro da Igreja com o cântico 
“Virgem do Parto, Ó Maria, 
Senhora da Conceição, Dai-
nos as festas felizes, A paz 
e a salvação”, seguindo-se o 
momento de convívio.

Na paróquia de Alfragide 
é apenas celebrada uma mis-
sa do parto, mantendo a tra-
dição da novena e a estrutura 
da celebração como a evoca-
ção do Espírito Santo, a ladai-
nha e os cânticos em hon-
ra de Nossa Senhora ligados 
à Virgem do Parto e sobretu-
do ligados à alegria do nasci-
mento de Jesus. 

A Igreja é decorada com 
o tradicional bordado da 
Madeira e junto ao altar a 
“lapinha” ornamentada com 
tecido com as riscas tradi-
cionais do Arquipélago da 
Madeira, as “searinhas” e a 
fruta. 

Após a curiosidade do pri-
meiro ano, por ser tão cedo, 
antes do nascer do sol, a 
participação tem sido cada 
vez mais numerosa, atrain-
do multidões de várias par-
tes do território português, 
madeirenses e não só.  

A realização desta mis-
sa, e o convívio, só é pos-
sível com a colaboração de 
várias pessoas e identida-
des pelo que é com um orgu-
lho imenso e alegria no cora-
ção que gostaria de agrade-
cer ao Exmo. Sr. Secretá-
rio Regional do Turismo e 
Cultura, Eduardo Jesus, à 
Associação de Promoção da 
Região Autónoma da Madei-
ra, ao Sr. Elmano do Bar 
Nr.2, aos Reis do Mosca-
tel, aos órgãos de comunica-
ção social, ao Manuel Cos-
ta, também ele madeirense 
e importante dinamizador, a 

outros amigos pessoais, todo 
o apoio recebido na prepara-
ção e divulgação deste even-
to, bem como o seu carinho 
e amizade. Gostaria ainda 
de agradecer à comunida-
de local a disponibilidade e 
o acolhimento, na pessoa do 
Sr. Padre Paulo Coelho. 

Esta iniciativa é não só 
uma oportunidade para 
estarmos todos juntos, mas 
também uma oportunidade 
de reviver, manter e divul-
gar as tradições da “Nossa 
Terra”, da “celebração da fé 
e espiritualidade que mar-
cam a vida da igreja que é 
um enriquecimento da diás-
pora madeirense, de todos os 
pontos da Madeira e do Por-
to Santo.”

É meu desejo que imbuí-
dos pelo espírito de vida fra-
terna, a época natalícia seja 
um tempo de proximidade 
de uns com os outros, que o 
Deus menino ilumine a nos-
sa caminhada, que faça res-
plandecer nos nossos cora-
ções a alegria do dom Vida e 
da partilha e que o seu Amor 
seja aconchego sempre que 
nos sentirmos sós. n

MissA do PArto – A trAdição 
MAdeirense celebrAdA eM lisboA 
Ana Castro Neves
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lUIs fIlIpe 
malheIro 

Jornalista

oPinião

I - As discussões sobre os 
orçamentos, sejam eles nacio-
nais, regionais ou municipais, 
são sempre a mesma rotina 
partidarizada e vazia de sem-
pre, uma espécie de ritual 
institucional que precisa ser 
cumprido, todos os anos. Este 
ano, em Lisboa, na Assem-
bleia da República, a oposi-
ção apresentou - imagine-se 
– quase 2000 propostas de 
alteração à versão original do 
orçamento de estado-2023 
apresentado pelo Governo 
de Costa, documento que já 
tinha aprovação garantida, 
graças à maioria absoluta dos 
deputados do PS, a que se 
juntam umas “coisas” (par-
tidozecos) que nunca votam 
contra e cuja "integração" no 
PS apenas por falta de ver-
gonha não foi formalizada. 
Na Madeira foi o mesmo. Há 
40 anos que eu acompanho 
este processo e este debate 
orçamental e constato que 
nada muda, nada mesmo. Há 
umas pinceladas aprovadas 
pelo poder, para esvaziar a 
ideia de arrogância autori-
tária, e mais nada. Mudam 
os protagonistas, invertem-
se posições partidárias, mas 
a "praxis", porque é disso 
que falamos, essa manteve-
se sem alteração. Assente na 
premissa de que uma discus-
são de um orçamento, seja 
ele qual for, é campo de con-
fronto entre poder e oposi-
ção, potencialmente gerador 
de eventuais ganhos políti-
cos, de validade efémera.

Basicamente as discussões 
dos orçamentos são tempos 
de demagogia e de confronto 
político. A oposição, que per-
deu eleições, e por isso não é 
poder, acha que pode trans-
formar-se numa espécie de 
covil de pregadores do para-
íso, não hesitando em “pin-
tar” as suas propostas como 
a solução “divinal” de todos 
os nossos problemas, diabo-
lizando ao mesmo tempo a 
maioria (e as suas propos-
tas), que ganhou eleições e é 
poder porque conquistou nas 
urnas a confiança dos elei-
tores. Esta inversão de rea-
lidades e de papéis mais do 
que idiota, distorce e ridicu-
lariza a discussão e transfor-
ma o momento numa mera 
medição de ganhos e perdas, 
repito uns e outros de valida-

de muito ténue, já que rapi-
damente tudo cai no esqueci-
mento e as pessoas voltam a 
valorizar as suas prioridades.

II - O Tribunal de Contas 
é uma instituição demasiado 
séria, importante e competen-
te para ser abusivamente usa-
da, por tudo e por nada, por 
partidos, quando lhes con-
vém, ou pela classe política 
só por causa dos seus capri-
chos ou lucubrações.  Ou seja, 
o TdC não tem que servir de 
"polícia" das eventuais irre-
gularidades praticadas por 
políticos irresponsáveis, na 
sua libertinagem voraz, por 
encomenda de uns, só porque 
há uma parte desses políticos 
que, para lixar a outra parte, 
resolve reclamar a interven-
ção do TdC indiscriminada-
mente. E muito menos tem 
o TdC que se pronunciar, e 
obviamente não o faz, ape-
nas por sugestão de políticos, 
mesmo sobre matérias que 
todos reconhecemos serem as 
mais apetecíveis sempre que 
se trata de abordar o uso dos 
dinheiros públicos.

O TdC tem as suas com-
petências legais, devidamen-
te estabelecidas, tem o seu 
papel importante a desem-
penhar na sociedade portu-
guesa, e sobretudo nos actos 
de governação no país, nas 
suas diferentes dimensões e 
patamares de decisão. O TdC 
sabe como actuar, quando e 
onde actuar, tem um progra-
ma de acção que é divulga-
do em Janeiro de cada ano. 
Não precisa de "sinaleiros" 
para lhe dizerem o caminho 
a seguir, o que fazer e como 
fazer. Vem isto a propósito 
dos casos recentes surgidos 
na comunicação social - e de 
outros que porventura fica-
remos a seu tempo a conhe-
cer... - relacionados com a 
fiscalização da execução do 
enorme e "milagreiro" PRR, 
demasiado importante para 
servir de joguete às mãos da 
nossa mediocridade política 
ou governativa, tenha ela as 
vestes partidárias que tiver. 
O PRR é demasiado impor-
tante para ser usado por gen-
te medíocre e sem respeita-
bilidade, seja na oposição ou 
no poder. E demasiado sério 
para que o TdC não ande 
em cima do assunto, todos os 
dias. n

duas notas
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Relatório Global sobre 
equidade em Saúde para pes-
soas com deficiência, publica-
do pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) alerta para 
as lacunas na cobertura dos 
cuidados da saúde da visão 
em Portugal.

1,3 mil milhões de pessoas 
- ou 16% da população mun-
dial – possui uma deficiência 
significativa, entre as quais a 
cegueira, estima o relatório 
da OMS.

Esta análise global à equida-
de no acesso aos cuidados de 
saúde para pessoas com defici-
ência demonstra que, embora 
se tenham conquistado alguns 
progressos nos últimos anos, 
o mundo ainda está longe de 
concretizar esse direito para 
muitas pessoas com deficiên-
cia que continuam com menor 
qualidade de vida.

A Organização Mundial de 
Saúde sugere que os Gover-
nos, através dos Ministé-

rios da Saúde, em coorde-
nação com os demais secto-
res da administração pública, 
devem assumir a responsa-
bilidade no combate às desi-
gualdades existentes na saú-
de, afirmando taxativamen-
te que "esta obrigação é uma 
lei internacional dos direitos 
humanos".

Em Portugal, no caso con-
creto da saúde da visão, a 
Associação de Profissionais 
Licenciados de Optometria 

relembra o contributo da 
atividade dos optometristas 
nos cuidados primários para 
a saúde da visão e sublinha 
a disponibilidade dos Opto-
metristas em enfrentar mais 
este desafio com a qualida-
de, segurança e eficácia que 
lhes são reconhecidas e con-
feridas pela sua formação 
universitária.

"Em Portugal, assim como 
no mundo, a deficiência visu-
al é a maior causa de defici-
ência e incapacidade. O papel 
dos Optometristas antes, 
durante e depois da pande-
mia por COVID19 evidencia o 
enorme benefício destes pro-
fissionais de saúde ao servi-
ço dos cuidados para a saúde 

da visão e da população" afir-
ma Raúl de Sousa, Presiden-
te da APLO.

A recente iniciativa Saúde 
da Visão nos Sistemas de Saú-
de da OMS apresenta um guia 
muito claro de como é possí-
vel alargar a cobertura dos 
cuidados da saúde da visão, 
investindo pela equidade da 
saúde visual em Portugal.

Os optometristas consti-
tuem a classe mais nume-
rosa de prestadores de cui-
dados para a saúde da visão 
em Portugal, realizam dois 
milhões de consultas por ano 
e são responsáveis por mais 
de 70% das prescrições para 
óculos e lentes de contacto 
em Portugal. n

| saúde | 

a Sociedade Portu-
guesa de Medi-
cina Interna 
(SPMI) volta, 
mais uma vez, a 

promover o Mês da Medi-
cina Interna, em dezem-
bro, com o objetivo de des-

tacar a importância desta 
especialidade médica e dos 
internistas, no setor da saú-
de em Portugal, em parti-
cular no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS).

Com a chegada do frio, 
aumento do número de 

casos de gripe sazonal e 
problemas respiratórios, o 
mês de dezembro é a altu-
ra do ano em que o trabalho 
dos internistas é ainda mais 
necessário e intenso. A ocu-
pação destes serviços cresce 
30% neste período.

“Mas os problemas não se 
resumem a esta sazonalida-
de. Vivem-se tempos difíceis 
para a saúde em Portugal, 
em particular para os portu-
gueses doentes. O SNS pare-
ce estar a desmoronar-se e 
a cada dia que passa desco-
brem-se novas complicações 
e descontentamentos, todos 
com uma base concreta” afir-
ma Lèlita Santos, presidente 
da SPMI.

Para Lèlita Santos “o pro-
blema é sistémico, mas, do 
que se fala, é dos Serviços de 
Urgência (SU). Há um grande 
número de doentes, os tem-
pos de espera são longos, há 
falta de cobertura dos tur-
nos nas urgências, os profis-
sionais estão exaustos e os 
doentes estão cansados. O 
que é certo é que Portugal é 
o país da OCDE com maior 
número de recursos aos Ser-
viços de Urgência por cada 
100 habitantes, rondando os 
16 mil episódios por 24 horas. 
Destes, cerca de 41-42% são 
doentes (habitualmente tria-

dos com pulseiras verdes ou 
azuis), que embora necessi-
tando de atendimento médi-
co rápido, não teriam neces-
sidade de ser atendidos num 
SU onde outros doentes mais 
emergentes podem passar 
despercebidos e aí, o prejuí-
zo é irreversível”.

A SPMI defende um maior 
investimento nos Cuidados 
de Saúde Primários crian-
do mais Unidades de Saú-
de Familiares e promovendo 
a redução da população sem 
Médico de Família. É funda-
mental investir nos Cuidados 
de Saúde Hospitalares garan-
tindo médicos qualificados e 
em número adequado, bem 
como os outros profissio-
nais de saúde. É necessário 
investir nas formas alterna-
tivas aos SU. É importante 
alterar o modelo de financia-
mento dos hospitais e permi-
tir mais autonomia para con-
tratações e aquisição de equi-
pamentos, e haver entidades 
que avaliem resultados e vali-
dem opções.

A Medicina Interna é a 
maior especialidade médica 
hospitalar com mais de três 
mil especialistas. Os servi-
ços de Medicina Interna são 
responsáveis, anualmente, 
por mais de 180 mil doentes 
internados, mais de 580 mil 
consultas e mais de 4 milhões 
de episódios de urgência.

A Medicina Interna é uma 
especialidade versátil, autó-
noma, abrangente e integra-
dora e está na linha da fren-
te da defesa do SNS e dos 
doentes. n

MedicinA internA nA linhA dA frente 
dA defesA do sns e dos doentes

OMS alerta para insuficiência 
nos cuidados da saúde da visão
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CARTÓRIO NOTARIAL DE MACHICO
Notária Linda Moura

Rua do Ribeirinho, n.º 33 • 9200-102 Machico 
Tel: 291 966 129 | 96 108 6100 • Email: cartoriodemachico@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 16-12-2022)

Linda Moura, Notária titular do Cartório Notarial de Machico, CERTIFICA para efeitos 
de publicação, que por escritura de hoje, lavrada a folhas vinte e um e seguintes, do 
livro de notas para escrituras diversas número TRINTA E CINCO deste Cartório, Noé 
Marques de Lemos e mulher Maria dos Anjos Freitas da Trindade, casados sob o regime 
da comunhão geral de bens, naturais da freguesia do Porto da Cruz, concelho de 
Machico, onde residem ao Caminho da Maiata de Cima, n.º 84, declararam que são 
donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, de duas terças partes (2/3) 
das benfeitorias rústicas, localizadas ao Sítio do Lombo do Cura, freguesia do Porto 
da Cruz, concelho de Machico, com a área total de quatro mil cento e noventa metros 
quadrados, composto por pastagem, cultura arvense de regadio e leitos de curso de 
água, a confrontar do norte com o Caminho de Ligação da Cruz da Guarda à Maiata 
de Cima, do sul com Angelina Caldeira Gonçalves e Herdeiros de Manuel Vieira, do 
nascente com a Levada do Caldeirão e do poente com a Ribeira da Maiata, inscritas 
na matriz cadastral em nome de Silvano José de Freitas Branco – Cabeça de Casal da 
Herança de, e de João Gonçalves – Cabeça de Casal da Herança de, sob o artigo 1/1 da 
secção “BB”, com o valor patrimonial tributário e atribuído, correspondente à indicada 
fração, de vinte e sete euros e cinquenta e oito cêntimos.

As indicadas benfeitorias não se encontram descritas na Conservatória do Registo 
Predial de Machico, mas estão implantadas sobre o prédio descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Machico, sob o número mil oitocentos e trinta e dois, daquela 
freguesia de Machico, cuja terra se encontra registada a favor de Silvano José de 
Freitas Branco casado com Jaqueline Rosa Marie Denise Leopoldine de Croy Solre de 
Freitas Branco, sob o regime da comunhão de adquiridos, pela apresentação cinco, de 
catorze de fevereiro de dois mil e sete.

Que a indicada proporção das referidas benfeitorias rústicas, vieram à posse dos 
justificantes, à data já no estado de casados, em dia que não sabem precisar, no ano 
de dois mil, por compra feita verbalmente a Conceição Caldeira Gonçalves Vieira, 
viúva, residente ao Sítio da Maiata de Baixo, freguesia do Porto da Cruz, concelho 
de Machico, a qual, por sua vez, havia adquirido as mesmas, em data que não 
conseguem precisar, a João Gonçalves e mulher Agostinha Caldeira, casados sob o 
regime da comunhão geral de bens, residentes ao Sitio da Maiata de Baixo, freguesia 
do Porto da Cruz, concelho de Machico, sem que naquelas datas tivessem outorgado 
as competentes escrituras.

E que, desde a data daqueles atos até ao presente, logo, há mais de vinte anos, a 
indicada proporção das benfeitorias, entraram na posse dos ora justificantes, de forma 
contínua, de boa fé, sem oposição de quem quer que fosse e com o conhecimento 
de toda a gente, posse que tem sido exercida diretamente e que tem consistido na 
limpeza dos terrenos, fazendo a manutenção das paredes, recolhendo pastagens, bem 
como no pagamento das respetivas contribuições, pelo que apesar de não disporem 
de um título com que possam comprovar o seu direito de propriedade, o certo é que já 
adquiriram, a título originário, a indicada proporção das benfeitorias, por usucapião.

Está conforme o original. 
Cartório Notarial de Machico, treze de dezembro de dois mil e vinte e dois.

A Notária,  
Linda Moura
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Dando continuidade à cam-
panha de Natal, a Vodafo-
ne lançou, esta segunda-feira, 
nas redes sociais, um vídeo 
onde quatro jovens contam 
na primeira pessoa o proces-
so de superação da doença 
mental. “Partilha o que estás 
a sentir” é o mote da campa-
nha e é também o mote desta 
conversa.

João, Sofia, Simão e Mou-
rana fazem uma verdadei-
ra partilha de grupo, onde 
relatam abertamente as 
suas experiências e apontam 
caminho para quem se deba-
te com problemas semelhan-
tes. Ao longo de 18 minutos, 
e falando na primeira pes-
soa, os quatro jovens sensi-
bilizam as pessoas - sobre-
tudo as camadas mais novas 

- para estarem atentas aos 
sinais e sintomas e darem o 
primeiro passo: pedir ajuda. 
Bem como, reforçam o papel 
de quem as rodeia, especial-
mente, familiares e amigos, 
na superação destes casos. 
Esta corajosa conversa pode 
ser determinante para a valo-
rização da necessidade de 
pedir ajuda e de identificação 
dos jovens que estão a pas-
sar por uma doença mental. 
Os problemas de saúde men-
tal aumentaram com a pan-
demia de COVID-19 e a sub-
sequente crise económi-
ca, uma evolução particular-
mente grave entre os jovens, 
que são hoje mais afetados 
pela depressão do que toda 
a população adulta. Segun-
do os dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), um 
em cada sete adolescentes e 
jovens no mundo sofre de um 
problema de saúde mental.

Com esta campanha, a 
Vodafone pretende desper-
tar a consciência social para 
a saúde mental, contribuin-
do para eliminar o estigma 
associado à doença mental 
e passando uma mensagem 
de esperança e de confian-
ça num amanhã melhor. Ter 
a coragem de partilhar, escu-
tar ativamente, prestar mais 
atenção e estimular o diálo-
go são ações fundamentais no 
processo de sensibilização e 
de normalização deste tema. 
E só assim se conseguirá que-
brar o estigma para o bem de 
todas as gerações, sobretudo 
das mais jovens. n

Jovens partilham 
como superaram a doença mental



16 TRIBUNA DA MADEIRA | Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022| soCIedade |

“
O que podemos garantir 
à Rússia é que nenhum 
de nós quer fazer com 
a Rússia o que a Rússia 

está a fazer ao seu vizinho.” 

Andrzej Duda,
Presidente da Polónia, 

afirmando que Vladimir 
Putin pode estar seguro de 

que a NATO nunca atacará 
a Rússia. 

Frases

“
O objectivo é construir 
rapidamente esta plata-
forma com a participa-
ção da Ucrânia, institui-

ções financeiras internacio-
nais e outros parceiros.”

Olaf Scholz,
Chanceler da Alemanha, 

após os líderes do G7 
decidirem criar uma 

plataforma para coordenar 
a ajuda financeira à Ucrânia.

“
Se a Rússia continuar 
a atingir áreas civis e a 
violar as convenções de 
Genebra, estarei aberto 

a ponderar novas respostas.”

Ben Wallace,
secretário da Defesa do 

Reino Unido, afirmando-
se “aberto” ao envio de 

sistemas de mísseis de longo 
alcance para a Ucrânia.

q uanto maior 
for a presença 
de arsénio (As) 
no organismo 
humano, pior 

será o desempenho cogniti-
vo. Esta é uma das grandes 
conclusões de um estudo da 
Universidade de Aveiro (UA) 
que analisou 76 indivíduos 
de com idades compreendi-
das entre os 62 e os 95 anos e 
residentes em várias zonas do 
país. Os habitantes no Alen-
tejo Interior, junto a anti-
gas zonas mineiras, exibiram 
concentrações de As superio-
res e desempenhos cognitivos 
mais fracos quando compa-
rados com indivíduos do res-
to do país. 

“À medida que envelhe-
cemos, as nossas competên-
cias cognitivas vão deterio-
rando. A memória não é tão 
boa, já não somos tão ágeis 
de pensamento. Este decai-
mento é natural e expectável, 
mas em alguns casos pode ir 
além daquilo que seria espe-
rado para a idade e escolari-
dade da pessoa. Nestes casos 
estamos perante uma con-
dição de défice cognitivo”, 
aponta Bianca Gerardo, alu-
na de doutoramento da UA 
em Neuropsicologia.

A investigadora dedica-
se ao estudo dos efeitos de 
metais pesados e outros ele-
mentos potencialmente tóxi-
cos no desempenho cognitivo 
de adultos e idosos. A douto-
randa desenvolve o projeto - 
“The environmental exposure 
to Potentially Toxic Elements 

as a risk factor for cognitive 
decline and dementia” – em 
conjunto com os professores 
Marina Cabral Pinto, Mário 
Simões e Sandra Freitas da 
unidade de investigação Geo-
BioTec (Geobiociências, Geo-
engenharias e Geotecnolo-
gias) da UA e do CINEICC 
(Center of Research in Neu-
ropsychology and Cogniti-
ve Behavioral Intervention) 
da Universidade de Coimbra, 
em colaboração com o Labo-
ratório para Química Verde/
Rede de Química e Tecnolo-

gia (LAVQ/REQUIMTE) da 
Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto.

Mais arsénio, mais problemas 
neurológicos

Os resultados mais recen-
tes do projeto apoiam a exis-
tência de um efeito negati-
vo do As na cognição. O estu-
do contou com a participação 
de 76 indivíduos com idades 
compreendidas entre os 62 e 
os 95 anos. 

Os participantes foram 
submetidos a um rastreio 

vAlores MAis elevAdos de Arsénio 
no orgAnisMo AssociAdos A défices 
cognitivos eM Adultos e idosos

cognitivo e à colheita de uma 
amostra biológica (cabelo), 
para análise das concentra-
ções de vários elementos. 
Após cruzamento dos dados 
biológicos e dos dados neu-
ropsicológicos, verificou-se 
que concentrações mais ele-
vadas de As estão associadas 
a desempenhos cognitivos 
mais fracos, sendo este metal 
o segundo preditor mais rele-
vante do desempenho cogni-
tivo, precedido apenas pela 
escolaridade.

Adicionalmente, e uma vez 

que os participantes recruta-
dos eram residentes de zonas 
geográficas distintas, foi rea-
lizada uma comparação entre 
grupos para avaliar a pos-
sibilidade de existirem dife-
renças significativas ao nível 
do desempenho cognitivo e 
das concentrações de As no 
organismo. “Efetivamente o 
Grupo do Alentejo Interior 
(GAI) exibiu concentrações 
de As superiores e desempe-
nhos cognitivos mais fracos 
que o Grupo Centro Litoral 
(GCL), mesmo após contro-
lados os efeitos da idade e da 
escolaridade”, sublinha Bian-
ca Gerardo.

O GAI foi constituído por 
residentes permanentes de 
antigas zonas mineiras asso-
ciada à Faixa Piritosa Ibérica, 
onde amontoados de mate-
riais estiveram expostos às 
condições climatéricas e vão 
libertando As e outros ele-
mentos para os solos, águas 
e atmosfera. Estes elemen-
tos podem entrar no organis-
mo através de diferentes vias, 
nomeadamente da inalação 
de poeiras, ingestão de água 
e alimentos e absorção dér-
mica de partículas de solo ou 
poeira.

Estes resultados alertam 
para os possíveis efeitos dos 
fatores ambientais na cogni-
ção e para a importância que 
o seu estudo poderá ter no 
âmbito do declínio cognitivo 
e das doenças neurodegene-
rativas. O projeto foi finan-
ciado pela Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia. n
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Frases

“
Posso dizer que qual-
quer contacto é útil, 
mas, infelizmente, não 
vemos uma abordagem 

construtiva do lado america-
no voltada para resultados 
concretos.”

Sergei Vershinin,
vice-ministro dos 

Negócios Estrangeiros da Rússia, 
acusando os EUA de não serem construtivos 

nas negociações entre os dois países.

“
O resultado de todas as 
acções é que estamos a 
salvo para este Inverno 
e que a chantagem da 

Rússia falhou.”

Ursula Von der Leyen,
presidente da Comissão 

Europeia, garantindo que a 
União Europeia (UE) está “a salvo” 

no que respeita ao fornecimento energético.

“
Se as coisas continua-
rem assim, a Ucrânia 
tornar-se-á um Estado 
falido, um buraco negro 

que terá de ser remendado.” 

Andrei Kelin,
embaixador da Rússia 

em Londres, apontando 
que a maioria dos políticos 

no Ocidente “não pensam 
seriamente sobre o futuro”. 

“
Um estrangeiro que visi-
ta ou viva em Bali não 
precisa de se preocupar 
com a entrada em vigor 

do Código Penal Indonésio.”

Wayan Koster,
governador da ilha 

indonésia de Bali, 
sublinhando que os turistas não precisam 
de se preocupar com a lei que criminaliza 

o sexo fora do casamento.

Edifício O Liberal · PEZO, Lote7, Socorridos
9004-006 Câmara de Lobos 
Tel.: 291 911 300 · Fax: 291 911 309
Email: comercial@oliberal.pt oliberal.ptCOMPRE OS NOSSOS LIVROS NA LOJA ONLINE
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“
Eles são fundamentais e 
queixam-se e queixam-
se e queixam-se mui-
tas vezes com razão das 

suas condições.”

Marcelo Rebelo de 
Sousa,

Presidente da República 
Portuguesa, após ser 

recebido em Ourém por professores que estão 
em greve por tempo indeterminado.

“
Erros ninguém os quer 
cometer, quando acon-
tecem servem de apren-
dizagem e crescimento 

diário.”

Diogo Costa,
guarda-redes da Selecção 

Nacional de Futebol, 
reagindo ao golo sofrido contra Marrocos 

e que ditou a eliminação de Portugal do 
Mundial do Qatar.

“
Os tristes, frustrados, 
imbecis, ignorantes, 
cobardes, fracos, parvos, 
infelizes e selvagens saí-

ram à rua, ou melhor foram 
ao futebol e futsal distrital.”

Luciano Gonçalves,
presidente da Associação 

Portuguesa de Árbitros de Futebol, 
insurgindo-se vários episódios de agressões 

no futebol e futsal  
www.sabermadeira.pt Pu
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gruPo ‘dreAMing of A lAndscAPe’ 
AtuA no MúsicA nos Museus

n o âmbito do pro-
jeto música nos 
museus, "Drea-
ming of a Lands-
cape" irá subir ao 

palco num concerto a se rea-
lizar no museu a Cidade do 
Açúcar, no dia 30 de dezem-
bro, às 19 horas.

"Dreaming of a Landsca-

pe" teve a sua origem com o 
desejo de Diomar Rocha de se 
aventurar no mundo da com-
posição musical. Uma sonori-
dade que vai do jazz ao metal 
e ao country/folk.

A base criativa da ban-
da é denominada de indie 
rock com temáticas positivas 
sobre memórias, sonhos e 

seres individuais.
Em 2020 a banda começou 

a ganhar forma com a entra-
da do guitarrista Filipe Sou-
sa, o baterista André Paixão e 
o baixista Ricardo Paixão. Em 
2022 Madalena Melim junta-
se à banda e em parceria com 
Diomar Rocha nos vocais, 
forma oficialmente a banda 

"Dreaming of a Landscape"
O espetáculo irá incluir 

um repertório de 10 músicas 
compostas apenas de mate-
rial original da banda desde a 
música "26 summers" in" até 
"Tiffany".

Música nos Museus consis-
te num projeto que pretende 
trazer um concerto por mês 

aos principais aos museus da 
Câmara Municipal do Fun-
chal, de forma a aumentar 
a sua exposição e trazer um 
maior número de visitantes.

Os bilhetes para o espetá-
culo têm o valor de 5€ e pode-
rão ser adquiridos na Ticke-
tline ou na Bilheteira do Tea-
tro. n
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A Galeria espaçomar, situ-
ada na Escola Básica e Secun-
dária Gonçalves Zarco, assina-
lou o seu 9.º aniversário, no 
passado dia 14 de dezembro, 
na sala de sessões da escola.

Neste evento intitulado 
“Conversas com.…” falou-
se de “Arte: manifesto para 
a sustentabilidade”, com os 
convidados: João Rodrigues, 
Diretor Regional de Juven-

tude; Hélder Folgado, artis-
ta plástico; e Pedro Vascon-
celos, fotógrafo e videógrafo 
subaquático.

No nosso mundo, em que 
já não é possível ignorar a cri-
se ecológica que existe e em 
que é urgente tratar o que nos 
rodeia de uma forma respon-
sável, a ARTE, em todas as 
suas manifestações, pode ser 
um veículo para sensibilizar e 

consciencializar, globalmen-
te, a sociedade, para as ques-
tões da sustentabilidade.

A Galeria espaçomar, com-
prometida com a comunida-
de envolvente, desenvolve a 
sua ação promovendo o con-
tacto frequente dos artistas e 
das suas obras com o públi-
co-alvo, contribuindo, deste 
modo, para a educação da 
sensibilidade estética e para a 
sensibilização e consciencia-
lização das questões ambien-
tais decorrentes da ação de 
cada indivíduo sobre o meio 
que o rodeia.

No final da palestra, houve 
uma visita à exposição Omar—
OH-mar [Oficinas colaborati-
vas], do artista Hélder Folga-
do, nas instalações da Galeria 
espaçomar, na qual os visi-
tantes poderam apreciar os 
registos gráficos, representa-
tivos de fenómenos meteoro-
lógicos, realizados pelos alu-
nos participantes nas oficinas 
colaborativas, desde a data de 
inauguração da exposição, a 
17 de outubro, até ao presen-
te momento. n

Integrando a quadra nata-
lícia, o Conservatório – Esco-
la Profissional das Artes da 
Madeira, Eng.º Luiz Peter 

Clode, tem agendados quatro 
Concertos de Natal durante 
o mês de dezembro. Os dois 
últimos decorrem no dia 14, 

integrado no projeto 'Natal 
no Palácio', o concerto será 
com as Ninfas do Atlântico no 
Palácio de São Lourenço. 

A complementar a planifi-
cação destes concertos, atu-
am o Coro Infantil e as Ninfas 
do Atlântico na Igreja Paro-
quial do Sagrado Coração de 
Jesus, no dia 17 de dezem-
bro. n

| CUlTUra | 

alVes dos saNTos

oPinião

Não é enquanto somos dominados pela paixão
Que se consegue antever o seu fim
Somos então crentes de um fogo eterno 
Mesmo quando ele desafia a razão humana e os sinais divinos

Não é nunca de dentro da tempestade 
Que se consegue ver a destruição causada
De lá desfruta-se apenas da euforia da leveza
E do correr selvagem sem o temor das consequências

Não é jamais contemplando quem somos agora
Que conseguimos entender o que mudou em nós
A mudança está em tanto do que o nosso olhar alcança
Que a nossa memória não guarda mais as versões de quem já 
fomos

Não é quando se aproveita a vida em pleno
Que nos atormenta a voracidade da morte
Aí tudo o que é destino parece plausivelmente reversível
E o momento é tão longo que se estende para além da dúvida  

Somos criaturas de contínuas paixões  
Mesmo se a paixão é tempestade que traz sempre mudança e 
morte
Talvez porque essa desolação é semente de humanidade
De onde renasce a vida enquanto se consome o tempo
E a mudança por mais que altere deixa inalterado o essencial
Quem encontra equilíbrio na desordem 
Torna-se enfim a inspiração de si próprio 
Interagindo com todas as forças exteriores mas sem delas 
depender
Qual corpo estrelar que já não absorve luz apenas a irradia
Paixão, tempestade, mudança e morte
Podia encher páginas e páginas sobre tudo isto
Numa tentativa de conter os limites dos meus medos
Mas ainda assim continuaria a temer todas essas coisas 
incontroláveis
Que são capazes de levar tudo o que eu desejava manter

A Paixão enquanto 
fonte de inspiração

Concertos de Natal 
com o Conservatório

 www.tribunadamadeira.Pt
 tribunamadeira    tribunadamadeira

 tribuna_madeira
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Galeria espaçomar 
assinala o 9ºaniversário
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o Partido Socia-
lista da Madeira 
acusa o Gover-
no Regional de 
correr atrás do 

prejuízo ao anunciar manu-
ais escolares gratuitos para o 
1º ciclo de ensino a partir de 
2023.

Os socialistas lembram 
que esta é uma medida que já 
existe no resto do país desde 
2016 e que tem sido rejeitada, 
todos os anos, na Assembleia 
Legislativa da Madeira pelo 
PSD, pelo que o anúncio ago-
ra feito dessa mesma medi-
da para 2023 é recebida com 
estranheza pelo PS.

Rui Caetano recorda que 
"esta proposta esteve nova-

mente em discussão há cerca 
de um mês atrás na Assem-
bleia, tendo sido novamen-
te chumbada pelas bancadas 
do PSD/CDS, pelo que este 
anúncio de implementação 
para o próximo ano tem cla-
ramente fins eleitoralistas".

A constante inércia do 
Governo Regional suportado 
por PSD/CDS levou inclusi-
vamente a que as autarquias 
lideradas pelo PS, Machico, 
Porto Moniz e Ponta do Sol, 
tivessem substituído a Secre-
taria da Educação nas suas 
competências, avançando ao 
longo dos últimos anos com a 
implementação da gratuitida-
de dos manuais para os alu-
nos dos respetivos concelhos.

"Fica novamente demons-
trado que o passatempo 
favorito do PSD é prejudi-
car os madeirenses, fazendo-
os esperar anos pela imple-
mentação de medidas que 
já existem no resto do país 
há vários anos", referiu Rui 
Caetano.

O líder parlamentar do PS 
critica ainda que a medida 
agora anunciada abranja ape-
nas alunos do 1º ciclo, salien-
tando que o Partido Socialis-
ta sempre defendeu e conti-
nuará a defender a gratuiti-
dade dos manuais escolares 
para todo o ensino obrigató-
rio, bem como a gratuitidade 
da alimentação e transporte 
para os alunos. n

MAnuAis grAtuitos 
só eM 2023 
“deMonstrA uM 
governo regionAl 
AtrAsAdo no teMPo”
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CARTÓRIO NOTARIAL
DE SANTANA

NOTÁRIA – CLÁUDIA RAQUEL SOUSA ABREU 

Centro Cívico de Santana, Av. Manuel Marques da Trindade n.º 34

Contactos: 291 105 922; 933 934 952 Email: notaria.santana@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 16-12-2022)

Cláudia Raquel Sousa Abreu, notária do Cartório Notarial de Santana, CERTIFICA 
para efeitos de publicação, que por escritura de hoje, lavrada de folhas setenta e 
cinco e seguintes do livro de escrituras diversas número 17-S, deste Cartório, 
HERMENEGILDO FIGUEIRA CHAVES e mulher MARIA MARGARIDA CORREIA 
ESTEVES FIGUEIRA casados sob o regime da comunhão geral de bens, ele natural 
da freguesia do Faial, concelho de Santana, ela natural da freguesia de São Pedro, 
concelho do Funchal, residentes na Rua Dona Mécia nº 6, freguesia e concelho de 
Santa Cruz, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de 
outrem, dos seguintes prédios localizados no sítio da Fajã Grande, freguesia do Faial, 
concelho de Santana: 1) Prédio rústico, composto por pastagem, com área total de 
seiscentos e noventa metros quadrados, que confronta a norte com António Paulo 
Gouveia de Brazão, a sul com José Gouveia Laranja, a nascente com Magno Chaves 
Vieira e a poente com estrada regional, inscrito na respetiva matriz cadastral em 
nome de João Figueira Chaves – Cabeça de Casal da Herança de, sob o artigo 163 
da secção 044.

2) Prédio urbano, composto por casa de habitação, com a área total de oitenta e 
seis metros quadrados, dos quais trinta e seis metros quadrados correspondem à área 
de implantação do edifício, que confronta a norte, a sul e a nascente com caminho 
municipal da capela e a poente com Élvio Figueira Chaves, inscrito na respetiva 
matriz cadastral em nome de Hermenegildo Figueira Chaves, sob o artigo 1628.

Que os identificados imóveis não se encontram descritos na Conservatória do 
Registo Predial de Santana.

Que o imóvel identificado em 1) veio à posse do justificante varão em dia e 
mês que não pode precisar, do ano de mil novecentos e setenta e um, ainda no 
estado de solteiro maior, tendo entretanto casado com a referida cônjuge sobre o 
indicado regime de bens, pelo que o mencionado prédio entrou na comunhão do 
respetivo casal, por partilhas feitas verbalmente, por óbito dos seus avós paternos, 
João Figueira Chaves e esposa Claudina de Mendonça, casados sob o regime da 
comunhão geral de bens, residentes que foram no sítio da Fajã Grande, freguesia do 
Faial, concelho de Santana, já o imóvel identificado em 2) os justificantes adquiriram 
o solo do mencionado prédio, ainda enquanto prédio rústico, já no estado de casados, 
em dia e mês que não podem precisar do ano de mil novecentos e noventa, por 
partilhas feita verbalmente pelo pai do justificante varão, João Figueira Chaves Júnior 
casado com Natividade Teixeira de Sousa, casados sob o regime da comunhão geral 
de bens, residentes que foram no sítio da Fajã Grande, freguesia do Faial, concelho 
de Santana, e que após buscas efetuadas na matriz não lhes foi possível identificar a 
respetiva inscrição matricial rústica.

Entretanto e a expensas suas, em dia que não podem precisar do ano de dois mil 
e três, os justificantes edificaram a construção urbana a que corresponde o prédio 
acima melhor identificado, nunca se tendo reunido as condições necessárias para 
a realização da respetiva escritura, pelo que não são detentores de qualquer título 
formal que legitime o domínio dos referidos prédios, para os mesmos poderem ser 
registados na competente Conservatória.

Os justificantes entraram na posse e fruição dos referidos prédios há mais vinte 
anos, com conhecimento de todos e sem oposição de ninguém desde o seu início, 
posse que sempre exerceu contínua e ostensivamente, de boa fé por ignorar lesar 
direito alheio, pacificamente porque sem violência, sendo reconhecida como seus 
donos por toda a gente, com ânimo de quem exercita direito próprio, praticando todos 
os atos inerentes à qualidade de proprietários, nomeadamente semeando, cultivando, 
colhendo os seus frutos, regando e usufruindo de todas as utilidades e benefícios, 
suportando as suas contribuições e impostos.

Que, dadas as caraterísticas de tal posse, em nome próprio, pacífica, contínua 
e pública, os justificantes adquiriram o citado imóvel por usucapião, que invoca, 
justificando o seu direito de propriedade e fazendo a presente declaração de 
justificação para fins de primeira inscrição no registo predial.

Está conforme o original, aqui narrado por extrato, outorgado no Cartório Notarial 
de Santana, em treze de dezembro de dois mil e vinte e dois.

A Notária, Cláudia Raquel Sousa Abreu
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NélIo olIm

oPinião

A última semana foi mui-
to alagada. E se por cá, alguns 
ribeiros transbordaram e quase 
transformaram a avenida a sul 
do “Dubai na Madeira” numa 
espécie de Veneza, o certo é que 
no continente as coisas foram 
bem mais graves e muito mais 
feias, com as inundações a pro-
vocarem muitos danos e a des-
truição de muitos bens. 

A entrada do Metro era uma 
autêntica cascata. Foram casas 
e lojas inundadas, carros a 
boiar com água até ao tejadi-
lho, imagens de pandemónio 
em autoestradas, pânico em 
zonas como Alcântara, na Bai-
xa, em Entrecampos… Lisboa 
num caos maior que o habitu-
al e que era o reflexo de mui-
tos milímetros cúbicos de água 
que caíram e fizeram recordar 
outras inundações e tristes epi-
sódios que nós vivemos cá na 
nossa Região. 

Empatizando-se com o sofri-
mento dos lisboetas, Carlos 
Moedas passou a noite e o dia 
na rua, a avaliar danos e a pon-
derar formas de os reparar, a 
falar com os presidentes de jun-
ta para saber de que necessi-
tavam e inteirar-se de todos 
os detalhes, a alertar os lisboe-
tas para que tomassem o máxi-
mo cuidado - "Não arrisquem, 
não fiquem dentro dos car-
ros" - e a aconselhá-los quan-
to às soluções possíveis. Mar-
celo também saiu a rua e veio 
avaliar este trágico cenário que 
se abateu sobre Lisboa. Estes 
dois políticos mostraram um 
raro momento de humanização 
na política, algo que caiu cada 
vez mais em desuso nos dias 
que correm. As pessoas que-
riam ser ouvidas, compreendi-
das, mostrar os seus danos, os 
seus medos, as suas mais ime-
diatas preocupações.

Sem mediatizar, sem dra-
matizar e sem tentar sobres-
sair, sem embarcar em distra-
ções e vias verdes para a poli-
tização fácil, apesar de ter os 
melhores argumentos já que 
os anteriores presidentes da 
Câmara de Lisboa são atual-
mente o Primeiro Ministro e 
o Ministro das Finanças des-
te país, o presidente da câmara 
Carlos Moedas foi um exemplo 
de liderança. Ao lado das suas 
equipas camarárias e dos cida-
dãos, olhou a catástrofe, infor-

mou-se e informou, preocu-
pou-se em dar conta da obra 
estrutural capaz de pôr fim ao 
que nas cheias de 2014 se disse 
ser "inevitável". "Não há capa-
cidade de drenagem do siste-
ma quando há precipitações 
daquela anormalidade, coin-
cidindo com a maré cheia", 
concluía o então presidente da 
câmara, perante uma Lisboa 
quase submersa.

Moedas apelou à paciência, 
não para aceitar o infortúnio, 
mas para encaixar o descon-
forto que certamente os lisboe-
tas sentirão com as fundamen-
tais obras dos túneis de dre-
nagem aprovados pela autar-
quia e cuja obra arrancará em 
março próximo e estará pron-
ta no início de 2025, permitin-
do encontrar finalmente a solu-
ção. Sem mediatismos, mos-
trou estar a trabalhar para miti-
gar este problema de décadas e 
que nenhum dos anteriores se 
empenhou em tentar resolver.

Carlos Moedas mostrou-se 
a exceção no panorama polí-
tico nacional e recordou-me 
o comportamento que, no 20 
de Fevereiro de 2010, Miguel 
Albuquerque, então presidente 
da Câmara Municipal do Fun-
chal, teve ao sair à rua, ao ouvir 
os lamentos da população e ao 
procurar, com a ajuda dos seus 
técnicos, as soluções para a 
catástrofe que se tinha abatido 
sobre a nossa cidade. Sem per-
der tempo com manifestações 
de solidariedade. Sem perder 
tempo com mediatismos. Sem 
tentar colher frutos com a des-
graça alheia. E todos sabemos 
quanto tempo levámos a ultra-
passar as marcas desse dia, ain-
da vincadas em alguns locais da 
nossa cidade.

Estranho é observar, no caso 
de Lisboa, a oposição do PS vir 
exigir ao presidente eleito há 
um ano que "reavalie os pla-
nos de manutenção das prin-
cipais infraestruturas e coleto-
res" e a "possível adaptação dos 
meios humanos de combate" 
às cheias na capital. E devem 
saber do que falam, conside-
rando a experiência que acu-
mularam nos últimos 15 anos a 
“gerir” Lisboa, ao lado de Antó-
nio Costa e Fernando Medina. 
Porque, estes que agora falam, 
nada fizeram enquanto tiveram 
a faca e o queijo na mão… n

com a “vaca” e o 
queijo na mão…

Educação Digital em Rede 
em tempos de pandemia 

Educação Digital em Rede 
em tempos de pandemia:  
Câmara de Lobos - Madeira/
Portugal é o nome do evento 
que decorreu a 14 de dezem-
bro, na plataforma Zoom.

A pandemia lançou novos 
desafios à educação. Neste 
evento online tentaremos res-
ponder a forma como os agen-
tes políticos,  academia e esco-
las responderam às dificul-
dades colocadas em contexto 

de pandémico e que soluções 
encontraram para o futuro. 
A moderação esteve a cargo 
do Mestre José Xavier Dias, 
Coordenador dos Cursos EFA 
da Escola Básica dos 2.º e 3.º 
Ciclos da Torre (Câmara de 
Lobos - Madeira).

O evento destinou-se a edu-
cadores, académicos, políticos 
e à comunidade em geral.

A iniciativa é uma orga-
nização do Centro Local de 

Aprendizagem (CLA) da Uni-
versidade Aberta (UAb) na 
Madeira/Câmara de Lobos 
na sequência da criação de 
uma rede internacional de 
educação - a  RIEOnLIFE 
(rieonlife.com) , concebida 
e organizada  pelo  Grupo de 
Pesquisa Educação Digital 
GPe-dU UNISINOS/CNPq, 
em parceria com a Univer-
sidade Aberta de Portugal – 
UAb-PT. n

Pu
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III Encontro de Escolas
Realizou-se na sessão de 

abertura do III Encontro de 
Escolas, que decorreu na sala 
de conferências da Escola 
de Hotelaria e Turismo da 
Madeira. Esta iniciativa, que 
contou com a presença do 
secretário regional de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, 
Jorge Carvalho, pretendeu 
contribuir para a compreen-
são da importância da visão 
integrada da gestão escolar, 

propiciar um debate cons-
trutivo em torno do desen-
volvimento organizacional, 
promover a participação ati-
va das organizações escola-
res na reflexão sobre práti-
cas de administração esco-
lar, consolidar as aprendiza-
gens relacionadas com uma 
gestão/planeamento estraté-
gico com vista à articulação 
e à coerência entre todos os 
documentos estruturantes e 

enfatizar a necessidade de 
fazer evoluir o Plano Anu-
al de Atividades enquanto 
documento operacionaliza-
dor do Projeto Educativo de 
Escola, realce para a inter-
venção da Professora Douto-
ra Susana Batista (Universi-
dade Nova de Lisboa) deno-
minada “As melhores escolas 
são aquelas que melhoram: 
do planeamento estratégico 
à ação”. n

www.sabermadeira.pt        Revista Saber Madeira          
saber.fiesta.madeira  dulcinabranco@oliberal.pt 
291 911 300
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“
Existem muitos assuntos 
para resolver no Sistema 
Regional de Saúde”

Élvio Sousa
Líder parlamentar 

do JPP-M

Frases

“
Tivemos dos melho-
res anos de sempre de 
pescaria”

Teófilo Cunha
Secretario Regional 

Mar e Pescas 

“
Este orçamento revela que 
o executivo municipal tem 
as prioridades invertidas”

Ana Dias 
Deputada pelo PS 

na Assembleia Municipal 
do Porto Santo 

a Câmara Municipal 
do Funchal (CMF) 
celebrou, nesta 
quarta-feira, com 
os 10 presiden-

tes das Juntas de Freguesia 
do Concelho, novos contratos 
interadministrativos no mon-
tante global de 2,2 milhões de 
euros. O orçamento munici-
pal para 2023 contempla um 
aumento de 30%, mais 512 
mil euros em relação a 2022.

Na ocasião, o presidente 
da autarquia destacou que 

estes contratos visam a des-
centralização de competên-
cias para que as juntas pos-
sam executar várias tarefas. 
“Este contrato está acom-
panhado dos direitos, dos 
deveres e das obrigações e 
do respetivo pacote finan-
ceiro”, afirmou Pedro Cala-
do, lamentando que da par-
te do Governo da Republica 
não haja a responsabilida-
de para cumprir competên-
cias, apontando como exem-
plos, o pagamento dos 7,5% 

do IVA e dos 5% do IRS aos 
municípios da região.

Perspetivando um ano mui-
to difícil e de muitas necessi-
dades, o presidente da autar-
quia pediu aos Presidentes 
de Juntas proximidade com 
as populações para poderem 
atuar de imediato, prome-
tendo aumentar a capacida-
de financeira em 2024 para 
2,5 milhões de euros. Pedro 
Calado apelou ao rigor na uti-
lização das verbas atribuídas 
e no report à CMF dos relató-

rios, lembrando que todas as 
responsabilidades financeiras 
são fiscalizadas pelo Tribunal 
de Contas.

Na ocasião, Pedro Gomes, 
Presidente da Junta de Fre-
guesia de São Roque, falou 
em nome de todos os presi-
dentes de Juntas do Conce-
lho. Destacou que o refor-
ço financeiro para 2023 é “o 
reconhecimento, por parte 
da CMF, da importância das 
Juntas de Freguesia no bem-
estar dos cidadãos, do tra-

balho que as Juntas desen-
volvem e da boa gestão que 
fazem dos recursos”. Frisou:“ 
É uma visão descentralizado-
ra do Poder Local”.

Pedro Gomes assumiu o 
compromisso de dar cumpri-
mento às competências que 
foram atribuídas com rigor, 
nas mais diversas áreas, real-
çando que as verbas serão 
aplicadas de forma “equitati-
va” e” justa” nos apoios pelas 
franjas mais carenciadas da 
população. n

Concelho do Funchal

juntAs de freguesiA 
vão receber 2,2 Milhões de euros
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a UMAR Madei-
ra lançou, no pas-
sado dia 10 de 
dezembro, uma 
campanha nas 

redes sociais (facebook e 
instagram) dedicada ao Dia 
Internacional dos Direitos 
Humanos. Esta campanha 
consiste em 7 cartazes, que 
abordam diversas discrimi-
nações e preconceitos a que 
as mulheres estão sujeitas, 
em todo o mundo e também 
no nosso país e Região.

“Abordamos o idadismo 
(discriminação pela idade), 
as desigualdades a que as 
mães estão sujeitas, a gordo-
fobia (preconceito contra as 
pessoas gordas), as desigual-
dades das mulheres que tra-
balham por conta própria, a 

lesbofobia (preconceito con-
tra as mulheres lésbicas), as 
discriminações em relação 
aos problemas de saúde men-
tal, o racismo (discriminação 
motivada pela cor da pele ou 
origem étnica) e a xenofobia 
(preconceito contra pessoas 
estrangeiras)”.

Desta forma, a UMAR 
Madeira pretende “incentivar 
a reflexão e o debate sobre 
estes preconceitos que persis-
tem no dia-a-dia das mulhe-
res, meninas e raparigas, e 
que estão na base de muitas 
discriminações e desigualda-
des que impedem que a igual-
dade de género, ou seja, a 
igualdade de direitos e opor-
tunidades para mulheres e 
homens, seja uma realidade 
concreta e, consequentemen-

te, os 30 artigos da Decla-
ração Universal dos Direitos 
Humanos saiam efetivamen-
te do papel e sejam postos em 
prática”.

Os cartazes resultantes 
desta campanha serão pos-
teriormente utilizados no 
trabalho desenvolvido nas 
escolas no âmbito do proje-
to ART’THEMIS+, que atua 
na prevenção da violência de 
género, e na promoção dos 
direitos humanos e da igual-
dade de género, e também em 
todas as iniciativas relaciona-
das com os direitos humanos 
e de divulgação do trabalho 
da UMAR Madeira, levadas 
a cabo junto da comunidade 
em geral, outras associações 
e entidades, na Região Autó-
noma da Madeira. n

uMAr MAdeirA 
lAnçA cAMPAnhA  
online sobre 
direitos huMAnos

oPinião

pe. aNTÓNIo fraNCIsCo 
GoNçalVes sImões

Coronel Capelão

O termo catedral deri-
va de "cátedra", cadeira de 
espaldar alto onde se sen-
ta o Bispo. Em latim eclesi-
ástico é oficialmente deno-
minada "ecclesia cathedra-
lis"; porém, de acordo ao 
título os prelados à frente da 
catedral esta pode ser deno-
minada catedral episcopal, 
metropolitana, patriarcal ou 
primata. O adjectivo cate-
dral foi ao longo dos tem-
pos assumindo o carácter de 
substantivo, e é hoje o ter-
mo mais comumente utiliza-
do para designar estas igre-
jas. As catedrais eram con-
sideradas a casa principal 
de Deu(Domus Dei) ou dos 
santos aos quais eram dedi-
cadas, de onde derivam as 
palavras italianas "Duomo" 
e o germânico "Dom". Nal-
guns lugares da Alemanha 
ou de influência alemã, como 
em Estrasburgo(França), a 
catedral pode ser conhecida 
como Munster ( derivado de 
Monasterium) por ter sido 
administrada no passado por 
monges, como um monasté-
rio. Em portugês utiliza-se 
ainda o termo S´Catedral-
ou apenas Sé, para desig-
nar uma catedral, sen-
do esta designação da pala-
vra "sede", como em Santa 
Sé(Santa Sede". Em cataão 
exiteb um termo equivalen-
te, o de "seu episcopal".

Na Igreja Ortodoxa, o ter-
mo "Catedral" propriamen-
te não existe, utilizando-se 
simplesmente o termo "A 
Igreja" ou "A Grande Igreja" 
para as sedes episcopais,

Cocatedral-. Denomina-se 
Cocatedral ou Concatedral  
ao edifício religioso com ran-
go de catedral que compar-
tilha a sede episcopal com 
outro templo catedralício.  
Dois exemplos são: Arqui-
diocese de Olinda e Reci-
fe, em que a sede é compar-
tilhada entre a Sé e a Con-
catedral de São Pedro dos 
cl´rigos, no Recife, no Bra-
sil; e a Diocese de Bragança 
e Miranda, cuja sé é dividida 
entre as cidades de Bragança 
e Miranda do Douro.

Protestantismo. O ter-
mo é usado no protestantis-
mo. Seu uso é comum nou-
tras denominações, como, 
por exemplo, mas Igre-
jas luteranas . da Escan-

dinávia. Antigas Catedrais 
que eram antes católicas e 
depois foram transforma-
das em templos protestan-
tes durante a Reforma, car-
regam esse nome até os dias 
actuais. 

Pentecostalismo. O termo 
também é usado por ramos 
pentescostais para nomear 
alguns dos seus templos.Nal-
gumas denominações como 
a a Igreja do Evangelho Qua-
drangular, o termo "Cate-
dral" é usado para a igreja 
sede do município(Catedral 
da Paz, Catedral do Amor, 
Catedral da fé, Catedral 
da Unção e outros), lide-
rada pelo pastor titular na 
cidade.).

Termos arquitectónicos 
de uma catedral:

a)- Nártex  (refere-se em 
sentido lato, à zona de entra-
da num templo. Também, 
outras designações podem 
surgir associadas a este ter-
mo, como pronaos, átrio, 
vestíbulo, galilé ou paraíso).. 
b)-Nave

c)-Transepto (É a parte  de 
um edifício de uma ou mais 
naves que atravessa perpen-
dicularmente o seu corpo 
principal perto do coro e dá 
ao edifício a sua planta em 
cruz. O cruzeiro é a área de 
intersecção dos dois eixos).

d)- Cruzeiro. e o Coro
e) – Abside ( O termo 

arquitectónico de ábie, do 
latim absis ou absidis e ori-
ginariamente do grgo apsis 
ou apsidas, que significa 
arco ou abóboda), é a ala 
de um edifício(normalmente 
religioo) que se projec-
ta para fora de forma semi-
cilíndrica ou poli´drica e 
em que o remate superior 
é geralmente uma semicú-
pula,. Nas Igrejas orien-
tadas, este anexo é aberto 
para o interior(capela mor) 
no seguimento do eixo da 
nave, situando-se na  extre-
midade Leste. Após o altar, 
na área o coro, este ane-
xo pode ainda acoplar absi-
des mais pequenas(capelas 
radiantes).

f) . Deambulatório ou cha-
rola ( este termo é originá-
rio do latim ambulatorium 
e significa local para andar, 
deambular. Em geral,. Defi-
ne-se como uma passagem 
que. n

5- catedral (A)
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a vertente que está 
a crescer expo-
nencialmente por 
todo o território 
nacional, chega à 

Região, mais concretamente 
na Praia de Machico. 

O Ténis de Praia é a mais 
recente 'febre' do desporto 
a nível nacional e interna-
cional. Açores e Porto são 
duas das grandes potências 
nacionais que cresceram 

nos últimos anos.
A Associação de Ténis da 

Madeira vai realizar, este 
sábado, dia 17, o primei-
ro Campeonato Regional de 
Ténis de Praia, na Praia de 
Machico. 

Depois de um evento de 
sucesso realizado na praia do 
Porto Santo, em agosto pas-
sado, onde participaram 42 
atletas, a ATMAD vira aten-
ções para a ilha da Madeira 

e para o seu primeiro evento 
oficial da vertente.

A prova, que será joga-
da nas categorias de Duplas 
Masculinas, Femininas e Mis-
tas, terá início pelas 12 horas 
deste sábado, dia 17, sen-
do que a partir das 10 horas, 
todos os campos estarão dis-
poníveis para os 'curiosos' 
poderem experimentar e ter 
o seu primeiro impacto com 
a modalidade. n

PriMeiro cAMPeonAto 
regionAl de ténis de 
PrAiA eM MAchico 
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CARTÓRIO NOTARIAL 
DE CÂMARA DE LOBOS

Carina de Jesus Abreu Silva - Notária
Rua de São João de Deus, n.º 58, 9300-151 Câmara de Lobos

Telefone: 291 942 116 * Fax: 291 941 629 
 Email: cartoriocamaradelobos@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 16-12-2022)

Carina de Jesus Abreu Silva, Notária titular do Cartório Notarial de 
Câmara de Lobos, sito à Rua de São João de Deus, n.º 58, na freguesia e 
concelho de Câmara de Lobos, CERTIFICA, que por escritura de hoje, lavrada 
a folhas 56, do livro de notas número 49, deste Cartório, Manuel Rodrigues, 
NIF 169 857 220, e mulher Maria Conceição de Barros Rodrigues, NIF 
187 066 272, casados sob o regime da comunhão geral de bens, ambos 
naturais da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, concelho de Câmara 
de Lobos, onde residem à Rua João Augusto de Ornelas, n.º 57, 9325-032, 
declaram que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, 
do prédio rústico, composto por um poço de rega, uma dependência agrícola 
e uma parcela de terreno de cultivo, destinada a exploração agrícola de 
autoconsumo, subsistência ou complemento familiar, localizado ao sítio do 
Castelejo, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, concelho de Câmara 
de Lobos, com a área total de  setecentos e trinta metros quadrados, a 
confrontar a norte com Caminho do Caldas, a sul com Avelino Gonçalves de 
Faria, Maria da Conceição Figueira e Joaquim de Ascenso Figueira, a leste 
com João Henriques Pereira e Manuel Rodrigues “Cú de Prego” e a oeste 
com Joaquim de Ascensão Figueira e João Henriques Pereira, a desanexar do 
prédio rústico, composto por terra de cultivo, localizado ao sítio do Castelejo, 
na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, concelho de Câmara de Lobos, 
com a área total de mil e trinta e cinco metros quadrados, a confrontar 
a norte com Caminho do Caldas, a sul com Avelino Gonçalves de Faria, 
Maria da Conceição Figueira e Joaquim de Ascenso Figueira, a leste com 
João Henriques Pereira e Manuel Rodrigues “Cú de Prego” e a oeste com 
Joaquim de Ascensão Figueira e João Henriques Pereira, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Câmara de Lobos, inscrito na matriz, 
em nome de Manuel Rodrigues e da Região Autónoma da Madeira, sob o 
artigo 79 da secção EA (anteriormente inscrito na matriz sob o artigo 38/001 
da secção EA, da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, concelho de 
Câmara de Lobos). Que o imóvel veio à posse dos justificantes, Manuel 
Rodrigues, e mulher Maria Conceição de Barros Rodrigues, no ano de mil 
novecentos e oitenta e oito, já o estado de casados sob o mencionado regime 
da comunhão geral de bens, por doação verbal e não titulada, feita pelo 
pai do justificante marido, Manuel Rodrigues, titular inscrito, presentemente 
falecido, já no estado de viúvo de Alexandrina de Jesus, com quem foi 
casado sob o regime da comunhão geral de bens, residente que foi ao sítio 
do Castelejo, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, concelho de 
Câmara de Lobos, desconhecendo a forma como este o adquiriu. Que, desde 
a referida data e sem interrupção, os justificantes entraram na posse e na 
fruição do identificado prédio, posse que já dura há mais de vinte anos, que 
tem sido exercida, por si, diretamente, com capacidade plena e que tem 
consistido na sua utilização, obras, limpeza, manutenção, cultivo e colheita 
de frutos, usufruindo das utilidades por ele proporcionadas, agindo por forma 
correspondente ao exercício do direito de propriedade, com ânimo de quem 
exercita direito próprio, ignorando lesar direito alheio, sendo reconhecida 
como seus donos, sendo a sua posse própria e pública, porque exercida, 
por si, à vista de todos, pacífica, porque mantida sem violência, contínua, 
porque não teve interrupção e de boa-fé, porque não lesa qualquer direito 
de outrem, pelo que se encontram reunidos todos os requisitos legais para 
a aquisição do identificado prédio por usucapião. Que, não possuem, dado 
o modo de aquisição, quaisquer documentos que titulem suficientemente 
o seu direito e lhes permitam, para efeitos de registo predial, fazer prova 
do seu direito de propriedade. Que, desta forma, declaram que adquiriram 
a propriedade do aludido imóvel por usucapião. Está conforme o original. 
Câmara de Lobos, sete de dezembro de dois mil e vinte e dois. 

A Notária, Carina de Jesus Abreu Silva.
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Foi apresentada a LXIII 
(63ª edição), que se disputa 
no dia 28 de Dezembro, sen-
do esta ano a prova marca-
da pelo seu cariz inclusivo e 
solidário, já que está aberta à 
participação de atletas espe-
ciais tendo ainda uma men-
sagem de não parar contra a 
violência doméstica.

O presidente da Câmara 
Municipal do Funchal, Pedro 
Calado, que vai participar 
com o dorsal número um, 
destacou o «trabalho» que a 
Associação de Atletismo e o 

clubes, na Região, têm efectu-
ado na divulgação da moda-
lidade, não esquecendo tam-

bém de frisar a angariação 
dos jovens feitas nas esco-
las para a prática do atletis-
mo, lembrando a importân-
cia do desporto no combate à 
toxicodependência.

Refira-se ainda que o Secre-
tariado da prova vai funcio-
nar nas instalações da autar-
quia, que apoia esta edição 
com quase 12 mil euros e que 
são esperados na LXIII Volta 
à Cidade mais de 3.000 atle-
tas. Neste momento, já estão 
contabilizados 2.500 inscri-
ções. n

| desporTo | 

oPinião

José presa
presidente da Associação portuguesa 

para o Estudo do Fígado (ApEF). 

Álcool: Abusos que 
afetam a saúde do fígado

Estamos a chegar à quadra festiva mais aguar-
dada do ano e, com as celebrações, vêm os exces-
sos. A tradição manda que o copo de vinho esteja 
presente na mesa dos portugueses e os hábitos de 
consumo de álcool traduzem-se em números alar-
mantes: Portugal é o país onde o consumo de álco-
ol diário é mais frequente, segundo as estatísticas 
do Eurostat.

Além destes números preocupantes, o abuso do 
consumo de álcool traduz-se diretamente em três 
tipos de lesões hepáticas que, por norma, se mani-
festam na seguinte ordem:

Esteatose hepática alcoólica – patologia comum-
mente conhecida como fígado gordo e que resulta 
da acumulação de gordura no fígado;

Hepatite alcoólica – patologia onde existe a infla-
mação do fígado;

Cirrose alcoólica – patologia onde a estrutura 
interna do fígado é danificada devido à substitui-
ção do tecido hepático normal por tecido cicatri-
cial (fibrose). Este novo tecido não realiza qualquer 
função e, portanto, o fígado deixa de funcionar nor-
malmente, ficando mais pequeno. Contrariamente 
às condições anteriores, a cirrose não é reversível e 
culmina, em alguns casos, no cancro do fígado.

Os primeiros sintomas relacionados à doença 
hepática associada ao álcool costumam aparecer 
por volta dos 30 ou 40 anos, em casos em que são 
ingeridas grandes quantidades de álcool regular-
mente. Estes têm tendência a piorar, passando pela 
perda de apetite, náuseas e vómitos, febre, icterí-
cia e fadiga, aumentando para sintomas mais gra-
ves como o sangramento no trato digestivo, dete-
rioração do funcionamento do cérebro, insuficiên-
cia renal e hepática. No entanto, existe quem apre-
sente doença hepática alcoólica e seja assintomáti-
co mesmo em fases avançadas.

Além do consumo prolongado de álcool, exis-
tem outros fatores de risco associados a estas pato-
logias. Um deles é o género, uma vez que as pes-
soas do sexo feminino apresentam maior risco de 
contrair doença hepática. Os fatores genéticos que 
influenciam a metabolização do álcool conferem 
um determinado risco, assim como a obesidade, 
diabetes e outras formas da doença hepática, nome-
adamente as hepatites virais, e a subnutrição.

Quando as complicações são graves (relaciona-
das com a cirrose), o prognóstico tende a ser menos 
positivo. Aponta-se que só metade das pessoas com 
estas complicações permanecem vivas após cinco 
anos. Contudo, a abstinência do álcool, em conjun-
to com o tratamento de sintomas e complicações da 
lesão hepática, pode ajudar a diminuir ou a reverter 
a descompensação. Em casos mais graves terá de se 
pensar no transplante de fígado.

Nesta quadra festiva recomendamos que esteja 
particularmente atento ao consumo de álcool. Que-
brar os comportamentos de risco e acompanhar quem 
mais precisa faz toda a diferença na saúde do seio 
familiar. Não tenha vergonha de falar do tópico com o 
seu médico ou com entidades competentes para tal. A 
luta contra o álcool não se combate sozinha. n

LXIII Volta à Cidade 
regista 2500 atletas inscritos 

conquistA de três 
Pódios no cAMPeonAto 
do Mundo de bocciA

a Seleção Nacional 
de Boccia termi-
nou, no dia 10 de 
dezembro, mais 
uma competição 

Individual a nível interna-
cional, desta feita o Rio de 
Janeiro Boccia World Cham-
pionships com um saldo bas-
tante positivo para os ele-
mentos das quinas.

A Equipa Portuguesa con-
quistou 3 pódios, tendo a 

Ana Sofia Costa conquista-
do o título de Campeã do 
Mundo.

Resultados obtidos: 
Competição Individual
BC1 Masculino [18 atletas]
- André Ramos – Medalha 

de BRONZE
BC2 Masculino [26 

atletas]
- Abílio Valente – 1ª Ronda 

Eliminatória
BC2 Feminino [18 atletas]

- Ana Catarina Correia – 
Quartos de Final

- Cristina Gonçalves - Fase 
de Grupos

BC3 Masculino [24 
atletas]

- José Abílio Gonçalves/
Paulo Correia - Medalha de 
PRATA

BC3 Feminino [24 atletas]
- Ana Sofia Costa/Celina 

Lourenço – Campeã do Mun-
do n
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Esta rubrica apresenta informações de vários órgãos de comunicação social, TV, rádios, jornais e revistas.

“Sacos de dinheiro” 
em troca de elogios

É considerado o maior escândalo de cor-
rupção na União Europeia dos últimos anos. A 
detenção de uma das vice-presidentes do Par-
lamento Europeu, Eva Kaili, que conquistou o 
cargo há pouco menos de um ano, apanhou de 
surpresa o coletivo de eurodeputados e obri-
gou a cúpula europeia a distanciar-se do caso - 
e a afastar a vice de Roberta Metsola de todos 
os seus cargos. Mas trouxe respostas: assim já 
se percebe porque é que Eva Kaili elogiou as 
reformas trabalhistas do Qatar no mesmo dia 
em que o Parlamento que co-lidera fazia preci-
samente o contrário.

Em causa está um esquema para influen-
ciar a opinião pública - e, mais do que isso, 
as políticas da Comissão Europeia no Médio 
Oriente - a favor do Qatar agora que todos os 
holofotes recaem sobre aquele país por cau-
sa do Mundial de 2022. O envolvimento de 
Eva Kaili vai ao ponto de uma delegação ofi-
cial da União Europeia ter sido desconvida-
da pelo governo qatari para uma visita ao país 
na primeira semana de Novembro, mas a vice-
presidente do Parlamento ter visitado o Qatar 
logo depois.    

Fonte: Observador

Ucranianos não estão satisfeitos por 
partilharem o prémio Nobel da paz, 
admite conselheiro de Zelensky

Os ucranianos estão felizes por terem ganho 
o seu primeiro prémio Nobel desde a indepen-
dência, mas confessam que é dolorosa a parti-
lha das luzes da ribalta com laureados da Rús-
sia e da Bielorrússia. Mykhailo Podolyak, con-
selheiro do gabinete presidencial ucraniano, 
queixou-se de que o prémio conjunto impul-
sionou a narrativa do Kremlin sobre a guerra e 
as reivindicações de Putin sobre a unidade dos 
povos russo e ucraniano.

“Premiar três organizações de direitos 
humanos de três países não responde à ques-
tão da protecção da paz, mas promove aberta-
mente a tese destrutiva sobre a mesma notó-
ria 'trindade dos povos eslavos' de que a pro-
paganda russa fala constantemente na opi-
nião pública global", disse Podolyak ao jornal 
«Politico».

O comité norueguês do Prémio Nobel pro-
curou enviar um sinal de que o conflito na 
Ucrânia tem de acabar, ao partilhar o pré-
mio da paz entre ativistas da sociedade civil de 
três nações envolvidas numa guerra - o pré-
mio foi partilhado entre o ativista pelos direi-
tos humanos bielorrusso Ales Bialiatski, o gru-
po de ativismo russo Memorial e o ucraniano 
Center for Civil Liberties.    

Fonte: CNN Portugal

Von der Leyen quer organismo 
europeu de ética após escândalo 
com vice de Estrasburgo

A ideia já não é nova, mas ganha novos con-
tornos com a detenção da vice-presidente do 
Parlamento Europeu, suspeita de fazer parte 
de uma rede de crime organizado que fez lóbi a 
favor do Qatar em questões relacionadas com 
os direitos humanos e laborais. 

A presidente do executivo comunitário, 
Ursula von der Leyen, quer avançar com um 
organismo transversal europeu de ética com o 
objetivo de as instituições manterem os “mais 
altos padrões de independência e integridade”, 
sublinhando que as alegações contra os euro-
deputados são “extremamente preocupantes”. 

Em declarações aos jornalistas, Von der 
Leyen lembrou que a Comissão Europeia já 
tem um organismo para avaliar questões de 
independência e transparência, mas é “neces-
sário ver essas mesmas regras aplicadas em 
todas as instituições europeias”.    

Fonte: Jornal de Negócios

Erdoğan avisa que “míssil turco” 
pode cair em Atenas

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, 
voltou a subir o tom contra a Grécia, avisando 
que um míssil turco pode cair em Atenas. 

“Começámos a produzir os nossos próprios 
mísseis. Claro que esta produção assusta os 
gregos”, afirmou o chefe de Estado turco, cita-
do pelo «Politico», durante um discurso. 

Em concreto, Erdoğan referia-se ao míssil 
turco “Tayfun” - atualmente a ser testado pelas 
Forças Armadas turcas -, que “assusta os gre-
gos”, estes “que dizem que ‘pode atingir Ate-
nas’. Pois, claro que pode”. 

O Presidente turco aconselhou, por isso, 
as autoridades gregas a “permanecerem 
tranquilas”. 

“Se [a Grécia] não fica tranquila, se tenta 
comprar alguma coisa [armamento] daqui e 
dali, da América às ilhas, um país como a Tur-
quia não pode ser um mero espectador. Tem 
de fazer alguma coisa”, atirou Recep Tayyip 
Erdoğan.     

Fonte: Observador

Kremlin aconselhou Nobel da Paz 
russo a não aceitar prémio

Um dos vencedores do Prémio Nobel da 
Paz, Yan Rachinsky, diz ter recebido ordens do 
Kremlin para não receber o prémio porque os 
restantes laureados - uma organização ucra-
niana e outra bielorrussa, ambas dedicadas à 
defesa dos direitos humanos - eram conside-
radas “inapropriados”. 

Yan Rachinsky é o líder da Memorial, que 
também se dedica ao ativismo pelos direitos 
humanos, mesmo depois de ter sido persegui-
da pelo regime de Vladimir Putin. Numa entre-
vista à BBC, o ativista afirmou que a Memorial 
foi “aconselhada” a recusar o prémio: “Natu-
ralmente, não considerámos este aviso.”

O líder da organização garante que a Memo-
rial continua a funcionar apesar das ameaças 
do Kremlin à segurança de Yan Rachinsky. “Na 
Rússia de hoje, a segurança pessoal de nin-
guém pode ser garantida“, denunciou: “Mui-
tos foram mortos. Mas sabemos a que leva a 
impunidade do estado… Precisamos de sair 
dessa cova de alguma forma.”    

Fonte: Observador

Relação próxima de Erdogan com 
Putin deixa preocupado Borrell

A diplomacia de proximidade que Recep 
Tayyip Erdogan está a desenvolver com Vla-
dimir Putin preocupa cada vez mais a União 
Europeia, temendo esta que o Presidente tur-
co ofereça uma via de escape ao seu homólo-
go russo para contornar as sanções impostas 
à Rússia por Bruxelas, Washington e outros 
governos ocidentais.

No dia em que Erdogan voltou a conversar 
com Putin, transmitindo-lhe o seu desejo de 
que a guerra na Ucrânia “termine o mais rapi-
damente possível” e pedindo-lhe para que o 
acordo actualmente existente em relação aos 
cereais ucranianos se estenda a outros produ-
tos, o alto responsável da política externa da 
UE enviou uma carta ao Parlamento Europeu 
a dar conta do estado de espírito europeu em 
relação ao aprofundamento dos laços econó-
micos entre Ancara e Moscovo.

O grupo de media alemão Funke (com 
500 publicações em oito países) noticiou este 
domingo que na missiva Josep Borrell refere 
que o relacionamento turco-russo é “uma cau-
sa de preocupação crescente”: seria “impor-
tante” que a “Turquia não oferecesse à Rússia 
uma solução para as sanções”.    

Fonte: Público
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Kremlin rejeita acordo de paz 
da Ucrânia e a possibilidade 
de uma retirada das tropas 
russas antes do fim do ano

O Kremlin afirmou hoje que a proposta 
apresentada pelo Presidente da Ucrânia para 
um acordo de paz constitui “um passo para 
continuar com as hostilidades”, rejeitando a 
possibilidade de uma retirada das tropas rus-
sas antes do fim do ano. 

“Estes são três passos para a continuação 
das hostilidades”, disse o porta-voz da Presi-
dência russa (Kremlin), Dimitri Peskov, refe-
rindo-se ao chamado plano de “Três Passos” 
para a paz e citado pela agência noticiosa rus-
sa Interfax.

Peskov sublinhou que uma retirada mili-
tar da Ucrânia “é inviável” e argumentou que 
a Ucrânia “tem de aceitar a realidade que sur-
giu” nos últimos anos.

“Existem realidades que ocorreram devido 
à política seguida pela liderança ucraniana e 
pelo atual regime ucraniano nos últimos 15 a 
20 anos”, referiu o porta-voz. “Essas realida-
des indicam que a Rússia tem novos integran-
tes que surgiram como resultado de referendos 
nesses territórios. Sem levar em conta essas 
realidades é impossível fazer progressos.”    

Fonte: Sapo 24

Arábia Saudita diz que 
a região reagirá se Irão 
desenvolver arma nuclear

O ministro de Relações Exteriores da Arábia 
Saudita, Faisal Bin Farhan, afirmou que, se o 
Irão desenvolver uma arma nuclear, os países 
da região do Golfo Pérsico e do Médio Oriente 
“reagirão” para garantir a própria segurança. 

“Acredito verdadeiramente que, se o Irão 
obtiver uma arma nuclear funcional, todas 
as apostas estarão fechadas”, disse o chefe da 
diplomacia saudita durante a Conferência de 
Política Mundial em Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos.

Segundo Bin Farhan, a região é “um espaço 
muito perigoso”, uma vez que “se tem obser-
vado uma atividade significativa do Irão” em 
relação ao enriquecimento de urânio e à possi-
bilidade de desenvolver armas nucleares.

“E, claro, os estados regionais não quererão 
estar expostos a tal ameaça sem reagir. Pode-
mos esperar que os estados regionais, sem 
dúvida, procurem garantir a sua própria segu-
rança”, referiu o ministro.    

Fonte: Sapo 24

Rússia aumenta produção 
de armas “mais poderosas”, 
afirma Medvedev

O ex-presidente da Rússia, Dmitry Medve-
dev, disse que o país está a aumentar a produ-
ção de armas de nova geração para se prote-
ger dos inimigos da Europa, Estados Unidos 
e Austrália. 

“Estamos a aumentar a produção dos mais 
poderosos meios de destruição, incluindo 
aqueles baseados em novos princípios. O nos-
so inimigo cavou não apenas na província 
de Kyiv, mas de Malorossiya, a nossa terra 
natal. É na Europa, na América do Norte, no 
Japão, na Austrália, na Nova Zelândia e em 
vários outros lugares que juraram fidelidade 
ao nazismo”, afirmou Medvedev numa publi-
cação na rede social Telegram. (...)

Recorde-se que a ofensiva militar lançada 
a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia cau-
sou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas 
- mais de seis milhões de deslocados internos e 
mais de 7,8 milhões para países europeus -, de 
acordo com os mais recentes dados da ONU, 
que classifica esta crise de refugiados como a 
pior na Europa desde a Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945).    

Fonte: Notícias ao Minuto

Ordem dos Médicos 
chumba nova especialidade 
de Medicina de Urgência

Numa altura em que os serviços de urgên-
cia de vários hospitais do Serviço Nacional de 
Saúde estão sob grande pressão, devido à falta 
de recursos humanos, e em que o diretor exe-
cutivo do SNS assume que a criação da espe-
cialidade é um dos objetivos para as mudanças 
a introduzir, a Assembleia de Representantes 
da Ordem dos Médicos chumbou na terça-fei-
ra, depois de discutir e de votar, a criação da 
nova especialidade de Medicina de Urgência.

Até aqui, a criação da especialidade, que 
anda a ser discutida há mais de 20 anos, pare-
cia ser consensual. Na semana passada um 
grupo de médicos, antigos e atuais diretores 
de serviços de urgência, apelou à criação da 
especialidade, num manifesto assinado por 
56 pessoas, mas, pelos vistos, ainda não foi 
suficiente.    

Fonte: Diário de Notícias

Câmara de Lisboa aceita donativo 
de rações para animais como 
apoio a refugiados

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) votou 
na quarta-feira um donativo de 36 caixas de 
alimentos destinados a auxiliar “pessoas em 
situação de fragilidade e carência”. Este apoio, 
oferecido por uma empresa, é constituído por 
rações para animais. A CML diz que a pro-
posta “resulta da avaliação da vereação com o 
Pelouro Social de que seria impensável forçar 
os refugiados a abandonar ou a não alimentar 
os seus animais de estimação”.

A proposta 834/2022 do pelouro dos Direi-
tos Humanos e Sociais é clara: “A Nestlé Por-
tugal, Unipessoal, Lda, demonstrou interes-
se em efectuar uma doação de produtos ali-
mentares de primeira necessidade por forma 
a auxiliar as pessoas em situação de fragilida-
de e carência em virtude da complexa situa-
ção que motivou a sua deslocalização e estatu-
to de refugiado.”    

Fonte: Público

Maiores câmaras fazem 
ajuste direto em mais 
de metade das compras

O recurso ao ajuste directo é o mecanis-
mo de contratação pública preferido da maio-
ria das câmaras municipais de grande dimen-
são. Os dados do total dos ajustes referen-
tes às capitais de distrito e Áreas Metropolita-
nas (AM) mostram que 57% das aquisições de 
2022 foram por esta via. Especialistas avisam 
que a massificação do mecanismo pode lesar o 
interesse público.

Entre as capitais de distrito, a Câmara de 
Lisboa é a que recorre mais ao ajuste direto, 
segundo os dados do portal BASE consultados 
pelo JN. A capital também lidera a proporção 
de ajustes diretos na respetiva AM, a par do 
Barreiro, ambas com 72%. Na AM do Porto, é 
Valongo quem mais recorre a este regime, com 
74% das 524 compras.    

Fonte: Jornal de Notícias
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a Secretaria Regio-
nal de Agricultura 
e Desenvolvimen-
to Rural fez-se 
representar pela 

chefe da equipa do gabine-
te de promoção da Raça da 
Terra, Sara Nóbrega, e pelo 
chefe de divisão de melhora-
mento pecuário, Célio Quin-
tal, numa conferência que 
decorreu na Ilha Terceira, 
nos Açores, sob o tema Raças 
Autóctones Açoreanas e sua 
Sustentabilidade.

Nesta ação, promovida 
pelo Centro de Biotecnolo-
gia dos Açores, Sara Nóbre-
ga discursou sobre o reconhe-

cimento de uma raça bovi-
na autóctone da Madeira, 
designada Raça da Terra, um 
projeto que tem por objeti-
vo garantir a identificação de 
uma raça bovina madeirense 
no contexto nacional.

Registe-se que o reconhe-
cimento da Raça da Terra 
é considerado como sendo 
de primordial importância 
para acrescentar valor aos 
produtos regionais, geran-
do riqueza para os seus pro-
dutores, fixando as popu-
lações nos meios rurais, 
aumentar a resiliência ali-
mentar e mantendo a paisa-
gem humanizada da Madei-

ra, herdada dos estoicos 
antepassados.

Para o efeito, a Secreta-
ria Regional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, atra-
vés da Direção de Serviços de 
Desenvolvimento Pecuário, já 
garantiu por parte da Direção 
Geral de Alimentação e Vete-
rinária o Registo Zootécnico.  
As associações de produto-
res, que deram luz verde para 
que se avance para o inte-
gral reconhecimento da raça 
madeirense, aguardam ago-
ra a inscrição dos animais no 
Livro Genealógico, para ini-
ciarem a comercialização sob 
o nome de ‘Raça da Terra’. n

MAdeirA APresentou 
A ‘rAçA dA terrA’ 
nos Açores

oPinião

hUmBerTo 
pINho da sIlVa

Quando era jovem, seguindo a tradição, enviava, 
pelo correio, cromos com desenhos alusivos à épo-
ca natalícia. Em resposta recebia simples cartão de 
visita, e postais: com: velas, anjinhos ou simples-
mente, o Menino acompanhado dos progenitores, 
com burrinho e gorda vaquinha.

Verifiquei, no correr do tempo, que as respostas 
escasseavam. Penei: será que os amigos e parentes 
não querem despender o porte da posta?

Fui reduzindo, ano a ano, o número de cartões de 
boas-festas. Hoje envio no máximo, quatro, a ido-
sos, como eu.

Substitui os cumprimentos natalícios, por men-
sagens do telemóvel ou celular, como dizem os bra-
sileiros, para diferenciarem-se dos que se encon-
tram na outra banda do Atlântico.

Hábito arreigado, que ainda faço, embora cada 
vez menos.

Faço cada vez menos, porque a exemplo dos car-
tões, as respostas não aparecem…

Se o Correio cobrava a estampilha postal, as tele-
fónicas – pelo menos em Portugal, – não cobram 
nada pelas mensagens.

Cheguei, portanto, a concluir: que não devia ser 
por motivos económicos. Mas sim, por desdém.

Parafraseando Camilo, direi como ele: “Impávi-
dos marotos.”

Certa ocasião, estando a almoçar com famoso 
advogado e político influente confessou-me:

- “Quando estava na vida ativa, e ocupava cargos 
de relevo, tinha amigos e numerosos conhecidos. 
Afastado, evaporam-se como ratos…sei que é sem-
pre assim – concluiu.

Envelheci, perdi amigos – Deus os levou, – e 
os novos, filhos deles, esqueceram as amizades 
paternas. Os que restam, poucos serão os que não 
pensem:

- Está velho, não têm influência, já não nos pode 
ser útil…

Que refinados e “impávidos marotos” … n

“impávidos marotos”
ou os cromos de natal
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oPinião

JoaqUIm soUsa
porta Voz pAN Madeira

Até ao dia em que 
ouvirmos a versão do 
leão, a única verdade 
é a do caçador

Até lá os donos da verda-
de continuarão a definir quem 
deve e não deve ser ouvido/ 
lido/ ter opinião, calando uns, 
promovendo outros, pois são 
eles que definem que partidos 
devem ter voz, considerando 
que “Isto não é só provincia-
no, é também ridículo”, outros 
consideram “miseráveis” 
todos aqueles que discordam 
do poder vigente. Entretan-
to pelo mundo, temos exem-
plos de gente que entre nós 
seria apelidado de miserável e 
provinciano, que se candida-
tou e ganhou, como Zelensky 
que teve uma vitória impro-
vável tendo sido considerado 
neste ano que agora acaba Per-
sonalidade do Ano. Zelensky 
em dezembro de 2018, anun-
ciou sua candidatura para 
a eleição presidencial ucrania-
na de 2019. Tinha como mote 
de campanha sobretudo a luta 
contra o corrupto sistema polí-
tico ucraniano, e a promoção 
da meritocracia. Na Madei-
ra, o PAN anda pelos conce-
lhos, a ouvir as pessoas, e no 
dia 9 de dezembro apresen-
tou um conjunto de priorida-
des para a próxima legislatura, 
que em seu entender deviam 
ser transversais a todos os par-
tidos, num acordo de regime, 
em benefício dos habitantes da 
Madeira. Três anos após o iní-
cio da governação da coligação 
“Interesses Sempre à Frente” 
que promove a cunha e o jeiti-
nho, as empresas amigas e as 
negociatas, mas cuja incompe-
tência nos colocou à beira:

- da crise social – (somos a 
região do país com maior ris-
co de pobreza - lideramos no 
consumo de drogas - assisti-
mos ao aumento da delinquên-
cia – da população sem-abrigo 
– cada vez mais gente a fale-
cer inesperadamente – mais 
suicídios – cada vez mais pro-
blemas de saúde mental numa 
região onde o envelhecimento 
demográfico já é hoje um pro-
blema dramático …); 

- da crise económica – 
(continuamos a produzir pou-

co e do mesmo modo – o 
estado continua a apostar nas 
obras (trabalhadores com bai-
xos salários e poucas quali-
ficações), o CINM que podia 
alavancar o crescimento eco-
nómico, através da criação de 
empregos em troca de menor 
tributação, devido à má ges-
tão incorre em multas milio-
nárias, por ilegalidades que 
levam a que cada vez mais 
empresas vão embora. A uma 
economia de baixos salários, 
de alta tributação fiscal jun-
ta-se um governo pouco refor-
mista, que mostra pouca capa-
cidade de adaptação aos novos 
tempos, continuando a igno-
rar o mar, as energias reno-
váveis e a agricultura biológi-
ca …);

- da crise ambiental – (o 
mar – a floresta – a praia, 
os atropelos repetem-se, os 
estudos ambientais são sem-
pre feitos a jeito, como no caso 
da estrada da ginjas, onde a 
empresa foi criada para esse 
fim, os animais que connos-
co habitam o território conti-
nuam a sofrer como sempre, 
acorrentados, espancados, 
mortos sem dó nem piedade).

Temos um governo que 
adora dependências, não acre-
dita na meritocracia, não acre-
dita na novidade, e Miguel 
Albuquerque anuncia que 
está tudo bem, para disfar-
çar uma situação que ameaça 
a paz social e coloca em causa 
a nossa sustentabilidade atual 
e futura. Este é em suma, um 
governo de poucos, para pou-
cos e com poucos. Quando um 
governo deve ser, como disse 
Lincoln, do povo, pelo povo e 
para o povo. Francisco Sá Car-
neiro afirmou que a política 
sem risco é uma chatice, mas 
sem ética é uma vergonha, 
e passados 42 anos da sua 
morte, para quem é do parti-
do hegemónico existe sempre 
um “jeitinho” – uma “cunha” 
– um “tacho”, um “despacho”, 
para um lugar ou um Mas-
tro para comprar a preço de 
ouro. n

u m fóssil encon-
trado na ilha da 
Madeira revela a 
existência de for-
migas nesta ilha 

há pelo menos um milhão e 
trezentos mil anos atrás. Tra-
ta-se do fóssil mais antigo 
de uma formiga encontrado 
numa ilha de origem vulcâ-
nica e o primeiro registo para 
as ilhas da Macaronésia (isto 
é, Madeira, Açores, Canárias 
e Cabo Verde).

O estudo foi assinado por 
Carlos A. Góis Marques (Uni-
versidade Complutense de 
Madrid, Espanha), Pedro Cor-
reia (Universidade de Coim-
bra), André Nel (Muséum 
National d'Histoire Natu-
relle, França), José Madei-
ra (Universidade de Lisboa) e 
Miguel Menezes de Sequeira 
(Universidade da Madeira).

O artigo foi publicado onli-
ne, na segunda-feira, dia 5 de 
dezembro 2022, no presti-
giado jornal científico inter-
nacional “Historical Biology” 
(https://doi.org/10.1080/08
912963.2022.2152688).

Até agora desconhecia-se 
quando é que estes insetos 
chegaram à ilha da Madeira. 

Segundo a bibliografia, as for-
migas são dispersoras mui-
to pouco eficazes, sendo que 
a travessia de oceanos por via 
aérea ou mesmo por janga-
das naturais são tidos como 
eventos raros. A nível mun-
dial existem arquipélagos 
que não têm formigas nati-
vas, como é o caso do arqui-
pélago do Havai, onde todas 
as espécies agora encontra-
das foram introduzidas por 
via humana.

O fóssil madeirense ago-
ra descrito é um fragmen-
to de uma asa de uma formi-
ga alada foi encontrado em 
sedimentos datados com um 
milhão e trezentos mil anos. 
Este fóssil tem uma impor-
tância internacional pois 
demonstra que afinal, na 
ilha da Madeira, uma espécie 
de formigas conseguiu cru-
zar o oceano e chegar à ilha 
da Madeira de modo natu-
ral (isto é, sem intervenção 
humana). Igualmente, tra-
ta-se do fóssil mais anti-
go de uma formiga encon-
trado numa ilha de origem 
vulcânica.

Apesar de serem relati-
vamente comuns no registo 

fóssil continental, nas ilhas 
oceânicas os fósseis insetos 
são extremamente raros, e 
até agora fósseis de formigas 
tão antigos eram completa-
mente desconhecidos.

Tendo em conta a anti-
guidade da presença de for-
migas na ilha da Madeira, 
este estudo propõe que são 
necessários estudos compre-
ender se existe coevolução 
de interações de formigas 
com as plantas endémicas 
do arquipélago da Madeira, 
especialmente na dispersão 
de sementes.

Esta publicação resul-
ta dos trabalhos de investi-
gação de Carlos Góis-Mar-
ques, realizados nos labora-
tórios do Grupo de Botâni-
ca da Madeira na Faculdade 
de Ciências da Vida da Uni-
versidade da Madeira. Carlos 
Góis-Marques é atualmente 
professor visitante na Unida-
de de Botânica da Faculda-
de de Ciências Biológicas da 
Universidade Complutense 
de Madrid (Espanha) e cola-
borador no Grupo de Botâni-
ca da Madeira e do Instituto 
Dom Luiz, Universidade de 
Lisboa. n

fóssil encontrAdo 
nA MAdeirA esclArece 
quAndo é que 
As forMigAs 
chegArAM à ilhA
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a Associação Sin-
dical dos Profis-
sionais de Polí-
cia (ASPP/PSP) 
m a n i f e s t o u - s e , 

através de um comunicado 
enviado à redação, esta quar-
ta-feira, sobre o Estatuto da 
PSP. Em que aponta, que “há 
uma norma que nunca foi 
cumprida”. Lê-se ainda: “Ao 
longo destes 7 anos, os suces-
sivos Governos, impediram a 
concretização da norma, atra-
vés da Lei do Orçamento de 
Estado.

Não há registo de um 
impedimento desta nature-
za em direitos de qualquer 
trabalhador”.

A ASPP refere ainda: “O 
Governo penaliza os elemen-
tos da PSP que já adquiri-
ram o direito de passagem à 
pré-aposentação e estão em 
final de carreira, como nun-
ca penalizou outra categoria 
de trabalhadores nas mes-
mas circunstâncias. Penaliza 
quem não tem qualquer culpa 
por um (eventual) mau pla-

neamento. Destrói e aniquila 
qualquer (legitima) expecta-
tiva de polícias que querem, 
e têm, direito ao seu mereci-
do descanso”. Continua: “Se 
houvesse dúvidas do despre-
zo, da falta de consideração, 
da indiferença e da humilha-
ção que a tutela, e também 
a administração, têm pelos 
polícias, desvanecia-se ime-
diatamente pela forma como 
estes são tratados em final 
de carreira, quando deveriam 
ser acarinhados”.

No comunicado, a ASPP 
aponta também: “Como diz o 
povo: “nas costas dos outros, 
vimos as nossas”. E isto é 
também sintomático para 
quem pretender abraçar esta 
carreira – é que no final, 
depois de terem cumprido 
com as suas obrigações, são 
humilhados, maltratados e 
desprezados por quem tinha 
a obrigação de os defender. 
Esta Polícia não é para os 
mais velhos. Não os con-
sidera pessoas titulares de 
direitos”. E remata: “Quan-

do estamos a ser violenta-
mente atacados nos nossos 
direitos, importa perguntar: 
Mas afinal para que nos ser-
ve a hierarquia? Onde está, 
quem deveria, neste momen-
to, estar intransigentemente 
do nosso lado a exigir o cum-
primento do Estatuto? Que 
confiança podem os policias 
ter, numa hierarquia que 
assiste a esta violação sis-
temática de direitos e nada 
faz? Afinal, de que adiantou 
termos um Instituto Supe-
rior para formar os nossos 
dirigentes, quando ali não se 
aprendeu a maior lição sobre 
liderança: proteção aos seus 
subordinados!”. 

Diz ainda: “O MAI é o res-
ponsável por este atropelo, e 
a DNPSP tem de fazer algo 
mais na defesa dos seus pro-
fissionais, não basta alertar, 
tem de ser consequente. A 
ASPP/PSP fez a sua parte, 
pois tanto os polícias lutaram 
para que o seu Estatuto Pro-
fissional fosse alterado, con-
seguindo alcançar esse obje-
tivo. Não bastou, logo surgi-
ram as normas “travão”, os 
incumprimentos pela razão 
do “até”, a dificuldade de 
cativar candidatos a poli-
cias, para justificar a violação 
estatutária”. 

Finaliza: “A ASPP/PSP 
denunciou os constantes 
incumprimentos, apresentou 
propostas e alertou e alerta 
o governo, de que caso não 
inverta a forma como encara 
os policias, temos a decadên-
cia da PSP bem perto”. n

| soCIedade | 

 

Empresa proprietária:
O. L. C. Unipessoal, Lda. 
(TV, Multimédia, Jornais e Revistas)
Contr. n.º 509865720
Matriculada na Conservatória do Registo
Comercial do Funchal, com o n.º 04795/92
Sociedade por quotas com o capital social de € 500.000,00
Sócio-gerente com mais de 10% do capital – H.S.S.A. Mello de 
Carvalho

Estatuto Editorial
www.tribunadamadeira.pt/estatuto-editorial

Redacção e Paginação:
Telef.: 291 911400 e 291 911300
Fax: 291 911409
E-mail: tribuna@tribunadamadeira.pt
http://www.tribunadamadeira.pt

Sede:
Edifício Centro Mar, Rua da Ponta da Cruz, loja A, 
piso -1, Piornais, São Martinho, Funchal, Madeira
Telef: 291 911400/300 – Fax: 291 911409
E-mail: comercial@tribunadamadeira.pt

Sede do editor:
Edgar R. de Aguiar
Clara Vieira
Parque Empresarial Zona Oeste – PEZO, Lote n.º 7

Departamento Comercial:
O. L. C. Unipessoal, Lda. 

Departamento Financeiro:
Clara Vieira

Redacção, montagem, impressão
e distribuição: O. L. C. Unipessoal, Lda. 
Morada: Parque Empresarial Zona Oeste PEZO, 
Lote n.º 7 - 9300 Câmara de Lobos - Madeira - Portugal 
Telef.: 291 911300 e 291 911301 Fax: 291 911309 
E-mail: comercial@tribunadamadeira.pt

Registo no ICS N.º 123416
Empresa jornalística N.º 223883
Depósito legal N.º 142679/99
INPI N.º 4354 N 9909
Tiragem: 7.000 exemplares

9300 Câmara de Lobos – 
Madeira – Portugal

Director:
Edgar R. de Aguiar

Redacção / coordenação: 
Sara Silvino

Redacção:
Ricardo Jorge Soares 
Dulcina Branco

Fotografia: 
Fotografia O Liberal (Madeira),
Diana Sousa Aguiar (Lisboa)

Secretariado de Redacção:
Dulce Sá

Colunistas: 
Adriano Gonçalves, António Cruz, Augusto Camacho,
Cassiano Figueira, Celso Neto, Eduardo Luís, 
Fernando Olim, Fernando Rodrigues, Filipe Malheiro,
Francisco Gomes, Gonçalves Simões, 
Gregório Gouveia, Helena Aguiar, 
Humberto Silva, Jorge de Menezes, Lina Pereira, 
Mafalda Vasconcelos, Miguel Santos, Nélio Olim, 
Patrícia Spínola, Pedro Oliveira, Ricardo Freitas, 
Roberto Fernandes, Rui Almeida e Teresa Leça.

Paginação e tratamento de imagem:
Miguel Mão Cheia, Teresa Camacho.

oPinião

Celso NeTo
domeucantito.blogspot.com

A arte de iludir…
O Governo é um ninho de ilusionistas
A Oposição só quer dar nas vistas
Passam o tempo a jogar às bulhas
E a acusar-se mutuamente de “trafulhas”

Políticos sérios estão em extinção
Quer no Governo quer na Oposição
É tudo um “salve-se quem puder
O que um propõe o outro não quer!

Só se entendem para ir ao “pote”
E para evitar que o povinho note
O seu comportamento mesquinho e atroz…

Os culpados somos todos nós
Que votamos neles para lhes dar voz
A minha proposta: é que ninguém vote! n
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A ASPP/PSP aponta que a Pré-Aposentação 
“é uma norma apenas no papel”.

“sete Anos seM que 
o estAtuto dA PsP 
sejA cuMPrido”
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Com o patrocínio da Associação Barmen da Madeira.

cocktAil life dreAMs
Composição:
50 ml de licor de romã
50 ml de Kirsh
Sumo de tangerina
Clara de ovo
Gelo
Xarope de açúcar

Preparação: 
Preparado em Shaker com 
gelo. Servido em copo médio 
com pé.

Decoração:
Decorar com flores 
comestíveis. 

Acompanhamento: 
A acompanhar o drink, 
recomendo uma bela dose 
de queijos, chocolates, e 
amêndoas.

Categoria:
Classe Short drink. Drink 
Estimulante.

fernAndo oliM



www.tribunadamadeira.pt | Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

Céu parcialmente nublado.
Vento fraco. UV3

preVIsão do Tempo
para hoJe

Assine o semanário tribuna da Madeira
telef.: 291 911 300 · FaX: 291 911 309
tribunadamadeira.pt/assinaturas
assinaturas@tribunadamadeira.pt

facebook: 
tribunamadeira

twitter: 
tribuna_madeira

instagram: 
tribunadamadeira

Youtube: 
user/tribunamadeirain
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c elebrando o espíri-
to da época natalí-
cia, a Banda Mili-
tar da Zona Mili-
tar da Madeira, 

em associação com o Coro de 
Câmara da Madeira e o Con-
servatório – Escola de Artes 
da Madeira, vai promover na 
Sé Catedral do Funchal um 
Concerto Solidário de Natal 
nesta sexta-feira, dia 16 de 
dezembro, pelas 21 horas.

Pretende-se através da 
música, materializar a dimen-
são solidária do Exército, 
sempre atento aos cidadãos 
mais carenciados e às Ins-

tituições cuja obra de cari-
dade e assistência junto dos 
mais vulneráveis e na defesa 
do bem comum, se constitui 
relevante e de referência na 
comunidade.

O Concerto, na Sé do Fun-
chal, contará em palco com 
cerca de 70 músicos e a par-
ticipação da Soprano Cláu-
dia Sousa, e serão interpreta-
dos temas variados de Natal 

com um repertório recheado 
de músicas internacionais e 
regionais.

Desde a sua criação até à 
atualidade, esta Banda Mili-
tar tem-se constituído como 

concerto solidÁrio 
dA bAndA MilitAr dA MAdeirA

Pu
b

um importantíssimo instru-
mento de cultura indispen-
sável no panorama artísti-
co e cultural deste arquipé-
lago e tem como principal 
missão desenvolver todo um 
conjunto de atividades cul-
turais superiormente deter-
minadas e da responsabili-
dade do Exército, quer por 
si organizadas ou a convi-
te de entidades civis, não só 
de enquadramento musi-
cal a todo o cerimonial mili-
tar, como também de repre-
sentação cultural do Exérci-
to Português junto de toda a 
comunidade da Região, atra-
vés dos inúmeros Concertos 
que apresenta, quer sejam 
eles de Banda no seu con-
junto ou através dos diversos 
Grupos de Música de Câma-
ra existentes.

De realçar, o concerto é de 
entrada livre e os donativos 
serão recebidos pela Cáritas 
Diocesana do Funchal. n
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A MÓ CHEGOU
À MADEIRA.
A SEAT MÓ 125 100% elétrica chegou à CIAM.
Venha pô-la à prova.

CIAM
FUNCHAL – Rua da Alegria, 33 – Tel.: 291 742 342. 
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Tomada de Posse
Realizou-se a cerimónia de tomada de posse do Conselho Coor-
denador da SEDES Madeira, Associação para o Desenvolvimento 
Económico e Social, assim como a apresentação de “Ambição: 
duplicar o PIB em 20 anos”, no Salão Nobre da Universidade da 
Madeira. Fotos: Dr
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“Como uma ilha sobre o Mar: 
Lourdes Castro”
O MUDAS Museu de Arte  Contemporânea da Madeira acolhe 300 
obras que compõem a exposição “Como uma ilha sobre o Mar: 
Lourdes Castro”. A mostra, integrada no programa das comemora-
ções dos 30 anos da fundação do MUDAS, está patente ao público 
até ao final do primeiro semestre de 2023. Fotos: DR
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Jantar de Natal
O restaurante Il Vivaldi 
acolheu o Jantar de Natal, 
promovido pelo Sindicato 
dos Jornalistas da Madei-
ra, que reuniu vários jor-
nalistas de quase todos os 
órgãos de Comunicação 
Social regional. Fotos: DR

I Festival de Curtas das Casas do Povo
A Escola Agrícola da Madeira foi palco do I Festival de Curtas das 
Casas do Povo, em São Vicente. O projeto foi dinamizado pela 
Direção de Serviços de Ruralidade, através da Academia de For-
mação da ACAPORAMA, em parceria com a Associação Cultural 
4Litro. Fotos: DR
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Mercado de Natal
No âmbito das festividades natalícias, o Presidente da Assembleia 
Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, visitou o Mercado 
de Natal em Machico. O evento é organizado pela Associação 
Machico XXI. Fotos: DR
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Associação Casa do Voluntário 
assinala os 20 anos
A Associação Casa do Voluntário assinalou o vigésimo aniversá-
rio com um agradável convívio que teve boa adesão de partici-
pação. Fotos: DR
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Dia da Unidade e de Rendição 
Realizou-se a cerimónia do Dia da Unidade e de Rendição do Co-
mandante do Aeródromo de Manobra Aérea Nº3, situado no Porto 
Santo. Fotos: DR
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TRIBUNA DA MADEIRA, o seu semanário regional desde 1999

PEZO - Socorridos - Lote 7 - 9304-006 Câmara de Lobos
assinaturas@tribunadamadeira.pt

291 911 300
www.tribunadamadeira.pt www.facebook.com/tribunamadeira

ANUNCIE, ASSINE!
PREÇOS COMPETITIVOS

CONTACTOS

Às sextas-feiras 
nas bancas

Jornalismo com 
independência
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