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breves... breves... breves... breves... breves... breves... breves... breves... breves... Ministro quer
RODRIGO TRANCOSO ELEITO PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO FUNCHAL

UNIVERSIDADE ABRE ESCOLA EM OLIVEIRA DE AZEMÉIS
PARA TECNOLOGIAS DE FABRICO RÁPIDO

O deputado municipal do Bloco de Esquerda (BE), Rodrigo
Trancoso, eleito nas listas da coligação Mudança, foi escolhido
para ser o novo presidente da Assembleia Municipal do Funchal,
informou o partido em comunicado.
O novo presidente da AM do Funchal vai substituir Maria Luísa
Clode, que renunciou ao lugar a 19 de maio, dias depois de três
vereadores da Câmara Municipal, Gil Canha (PND), José Edgar
Silva (PTP) e Filipa Jardim Fernandes (independente com ligações ao PS) se terem demitido em desacordo com as alterações de pelouros que o presidente da Câmara, Paulo Cafôfo,
efectuou na vereação.

As novas instalações da Escola Superior de Design, Gestão e
Tecnologias da Produção de Aveiro Norte (ESAN), em Oliveira
de Azeméis, deverão abrir em setembro, reforçando a aposta da
Universidade de Aveiro em tecnologias de fabrico rápido.

MINISTRO QUER DISCUTIR TRANSPARÊNCIA
DA PROPRIEDADE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
O ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional disse, em
Rio Maior, que vai discutir com os deputados questões como a
transparência da propriedade dos meios de Comunicação Social e dos “fluxos e financiamentos” que os suportam.
DONA DE GINÁSIO SUSPEITA DE SIMULAR ASSALTO

CLASSIFICAÇÃO COMO MONUMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO PARA IGREJA EM VISEU
A Igreja de Santo Isidoro, no concelho de Viseu, foi classificada pelo Governo como monumento de interesse público, tendo
ainda sido fixada a sua envolvência como zona especial de protecção.
A Igreja Paroquial de Cavernães resulta de uma campanha de
renovação que ampliou, ao longo do século XVIII, um primitivo
templo quinhentista, do qual se conservam alguns elementos,
nomeadamente duas pinturas de grande qualidade, hoje integradas num retábulo setecentista.
CASA DO DOURO DEVE MAIS DE 160 MILHÕES
A Casa do Douro tem dívidas acumuladas de 162 milhões de

euros, sobretudo ao Estado, mas também a trabalhadores e
fornecedores, disse a ministra da Agricultura, que traçou no Parlamento um retrato da situação financeira da instituição.
Além destas dívidas, de acordo com Assunção Cristas, estão
em curso 26 processos judiciais e 90% dos bens da Casa do
Douro estão penhorados.
A ministra considerou ainda que “a Casa do Douro foi tendo
também um problema de falta de reconhecimento e de representatividade do sector”.
“Só 15% dos viticultores pagam quotas à Casa do Douro, há
uma falta sistemática de quórum que impede a realização do
Conselho Regional no tempo oportuno, há uma não-realização
de eleições, tal como previsto estatutariamente, e há contas que
não estão aprovadas há mais de cinco anos”, destacou a ministra, considerando que “há claramente um desgaste do modelo e
que os vitivinicultores durienses na sua maioria deixaram de se
rever no modelo vigente”.
A proposta do Governo prevê que a Casa do Douro passe a ser
uma associação de direito privado, sucedendo à Casa do Douro
no seu património, e a existência de regras sobre a venda do
vinho “que permitam alcançar o máximo encaixe sem perturbar
o mercado”.

A PSP constituiu arguida a dona de um ginásio em Santa Maria
da Feira, suspeita de ter simulado um assalto ao seu estabelecimento.
A mulher contou que os ladrões teriam entrado no estabelecimento, partindo o vidro da porta de emergência, e levado 17
máquinas de treino físico. As referidas máquinas estavam apreendidas e a proprietária do estabelecimento era a fiel depositária.
No decorrer da investigação criminal, as máquinas foram encontradas à venda num armazém em Tomar.
MÃE DETIDA POR SUSPEITA DE ABUSAR
SEXUALMENTE DE FILHA MENOR
A Polícia Judiciária do Porto anunciou a detenção em São
João da Madeira de uma mulher, de 37 anos, suspeita de ter
abusado sexualmente da sua filha de 13 anos.
Segundo a PJ, a mulher terá alegadamente abusado da menor,
juntamente com o companheiro, com quem, recentemente, iniciou uma relação de namoro e que já tinha sido detido há cerca
de duas semanas.
A suspeita, empregada fabril, foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de
prisão preventiva.
O namorado da detida, de 24 anos, tem antecedentes policiais
por furto e também se encontra em prisão preventiva a aguardar
julgamento pela prática do crime de abuso sexual de criança.
IMPUGNAÇÃO DE DESPEDIMENTO
COLECTIVO NA KEMET DE ÉVORA
Cerca de 70 dos 127 trabalhadores da fábrica de Évora da
multinacional Kemet Electronics alvo de despedimento colectivo
vão recorrer a tribunal para tentar impugnar o processo, revelou
à agência Lusa o delegado sindical.
“A produção simplesmente foi deslocalizada para o México e
isso não é motivo para um despedimento colectivo”, sublinhou,
lamentando que, mesmo que o Governo se venha ainda a pronunciar, “já não o vai fazer em tempo útil”.
A fábrica de Évora da Kemet Electronics, que passa de 310
para 183 trabalhadores, produz condensadores de tântalo para
telemóveis e para a indústria automóvel.
AULAS NÃO DEPENDENTES DO CALENDÁRIO RELIGIOSO
A Confederação Nacional de Associações de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE) vai defender, no Parlamento,
que as férias dos alunos deixem de estar dependentes do calendário religioso, para evitar períodos de aulas “muito longos e
cansativos”.
Tal como aconteceu este ano, o calendário escolar do próximo
ano lectivo vai voltar a ser “muito desequilibrado”, segundo o
vice-presidente da CNIPE, António Parente, que disse à Lusa
que a confederação vai agora tentar sensibilizar os deputados
da Assembleia da República.
A CNIPE pediu uma audiência aos deputados da Comissão de
Educação, Ciência e Cultura, durante a qual vai defender que as
férias deixem de ser marcadas tendo em conta o calendário religioso.
O despacho do MEC define que as aulas do ensino básico e
secundário, no ano lectivo de 2014/15, comecem entre 11 e 15
de setembro e terminem a 16 de dezembro. O segundo período
arranca a 5 de janeiro e acaba a 20 março. O 3.º período começa a 7 de abril e termina cerca de dois meses depois, consoante o ano de ensino: os alunos do 9.º, 11.º e 12.º ano acabam as aulas a 5 de junho; os estudantes do 6.º ano, entre 5 e
12 de junho, e os restantes a 12 de junho.
ANÉIS FURTADOS EM OURIVESARIA DE ALMODÔVAR
Cerca de “30 a 40 anéis de ouro amarelo e branco foram furtados numa ourivesaria em Almodôvar, alegadamente por dois
homens e uma mulher, na casa dos 40 anos, que fugiram, revelou a GNR.
O crime, segundo a mesma fonte, terá sido perpetrado “por três
pessoas, um casal e outro homem, que falavam espanhol e
aparentavam ter cerca de 40 anos”.
“Enquanto o casal distraía a proprietária ao balcão, o outro
homem furtou do expositor cerca de 30 a 40 anéis de ouro
amarelo e branco”, relatou.
A proprietária só terá dado por falta dos artigos em ouro passado algum tempo, já depois de os suspeitos terem saído do
estabelecimento. “Os suspeitos alegaram que iam ao multibanco levantar dinheiro e que voltariam. Foi então que a proprietária
deu por falta dos anéis e avisou a GNR”, contou a fonte da
Guarda.
Cada anel, de acordo com a estimativa apresentada pela proprietária da ourivesaria à GNR, valia “à volta de 200 euros”.

O MINISTRO DA SAÚDE, PAULO MACEDO, OBSERVA UM PAINEL DE AZULEJOS DURANTE A CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO
DA COLECÇÃO DE ARTE DO HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, EM LISBOA

Voo directo Lisboa-Bogotá abre nova era nas relações com a Colômbia
A presidente da Proexport
Colômbia, entidade que promove o investimento para o
mercado colombiano, considerou, em declarações à Lusa, que a ligação área LisboaBogotá vai permitir aos dois
países entrarem numa “nova
Era” nas relações bilaterais.
María Claudia Lacouture falava à Lusa a propósito do voo
entre Lisboa e Bogotá, que se
iniciou a 1 de julho.
Questionada sobre se esta
ligação directa vai permitir um
reforço das relações entre
Portugal e a Colômbia, María
Claudia Lacouture foi peremp-

tória: “Sem dúvida”.
“Estou certa que vamos agora entrar numa nova Era no
que diz respeito às relações
entre Portugal e a Colômbia,
conhecidos de sempre, de
amizade tardia, mas de afectos sinceros que vão perdurar”, disse a presidente da
congénere colombiana da
AICEP.
“O novo voo da TAP representa uma enorme oportunidade para estimular uma
ainda maior dinâmica entre os
dois países no que diz respeito ao comércio, ao investimento e ao turismo. Chegar

Idanha lança no mercado
nova variedade de melancia
A empresa Hortas D’Idanha
vai introduzir na campanha
deste ano a melancia preta
riscada, uma nova variedade
que se junta à melancia riscada e à melancia sem semente.
“A exemplo daquilo que tem
sido a nossa preocupação em
anos anteriores, este ano lançamos no mercado a melancia preta riscada”, disse à
agência Lusa fonte da direcção da empresa.
Joaquim Soares, vereador da
Câmara de Idanha-a-Nova e
dirigente da Hortas D’Idanha,
empresa participada pelo município, por produtores e
agentes económicos locais,
explicou que esta nova variedade pretende responder aos
anseios do mercado nacional,
cuja maior fatia de comercialização é de melancia preta.
“Há dois anos, lançámos a
melancia sem semente riscada e este ano a nossa preocupação centrou-se na procura
de uma melancia preta riscada. A melancia tradicional da
região é a melancia riscada”,

sublinhou.
A maior parte da produção da
nova variedade de melancia
produzida na campina de Idanha-a-Nova é oriunda da incubadora de base rural da herdade do Couto da Várzea.
Joaquim Soares referiu que a
receptividade por parte dos
produtores a este novo desafio “foi excelente”.
A Hortas D’Idanha conta com
20 produtores de melancia e
uma área total de produção
de 30 hectares.
O dirigente da empresa agrícola sublinhou que se tudo
correr bem nesta campanha,
conseguirá “ultrapassar-se as
1.500 toneladas de melancia
a introduzir no mercado”.
A produção de melancia na
Hortas D’Idanha tem vindo a
aumentar 20% ao ano e, nesta campanha, Joaquim Soares espera atingir novamente
a mesma percentagem de
crescimento.
A empresa quer aumentar a
exportação de melancia, sobretudo para a Suíça, Espanha e França.

[de forma directa] ao ponto
mais ocidental da Europa significa menos tempo de voo,
com a vantagem de que Portugal tem uma extraordinária
conexão com a Europa, a
Ásia e a África”, disse.
Além disso, “a Colômbia, por
via da sua localização e das
suas características geográficas, é um excelente destino
para turismo - com uma oferta
diversificada e de qualidade e também um parceiro natural
para negócios na região da
América Latina”, acrescentou
a presidente da Proexport.
Ainda sobre as expectativas
em relação à nova ligação aérea directa da TAP, María

Claudia Lacouture considerou
que além de facilitar as relações comerciais entre Portugal e a Colômbia, “é expectável que se registe um aumento do turismo”.
Segundo a responsável,
“Portugal é hoje o país que
mais cresce em termos de turistas na Colômbia”, adiantando que no ano passado entraram no país da América do
Sul 6.664 portugueses, o que
representa um aumento de
35,4% face a 2012.
Embora os números de visitantes portugueses sejam
“baixos em termos absolutos”,
são “importantes dentro da
tendência que se tem vindo a
manter nos últimos três anos”.

mais estudantes
luxemburgueses
nas universidades
portuguesas

O ministro português da Educação e Ciência, Nuno Crato,
quer mais estudantes do Luxemburgo a fazer Erasmus
nas universidades portuguesas, disse à Lusa no início de
uma visita de dois dias ao
grão-ducado.
“Tive oportunidade de falar
com o ministro luxemburguês
do interesse que temos em
acolher mais estudantes de
Erasmus, e mesmo estudantes que possam passar períodos mais prolongados em
Portugal”, disse o ministro
português, à margem de uma
visita ao Núcleo de Acolhimento Escolar para Alunos
Recém-chegados (CASNA,
na sigla em francês), na capital luxemburguesa.
“O ministro [luxemburguês] e
eu reconhecemos que a diversidade cultural, geográfica e
linguística existente entre os
nossos países é interessante
para os nossos jovens”, prosseguiu Nuno Crato. “É mais
estimulante fazer um semestre ou alguns anos numa universidade de um país bastante diferente do que num país
muito semelhante. Desse
ponto de vista, Portugal oferece condições muito boas para
acolher estudantes do Luxemburgo”.
O objectivo da visita do ministro português, a convite do
ministro da Educação do
Luxemburgo, Claude Meisch,
é “reforçar a cooperação universitária e científica entre os
dois países”, explicou Nuno
Crato.
“O Luxemburgo tem uma universidade muito recente, que
está a crescer, e que está interessada em ter cooperação
com outras universidades.
Nós temos um sistema universitário e de investigação com
muitos pólos de excelência, e
gostaríamos de reforçar a
nossa cooperação com o Luxemburgo, particularmente
num momento em que a universidade aqui está em desenvolvimento”, afirmou o ministro português.
Na comitiva de Nuno Crato
viajaram o reitor da Universidade Nova de Lisboa, António
Rendas, o reitor da Universidade de Aveiro, Manuel Assunção, a reitora da Universidade de Évora, Ana Costa
Freitas, e o vice-presidente do
Instituto Politécnico do Porto,
António Marques, além de
elementos da Fundação para
a Ciência e a Tecnologia e do
Instituto Camões.

UMA DELEGAÇÃO DA CGTP LIDERADA PELO SECRETÁRIO-GERAL
ARMÉNIO CARLOS Á SAIDA DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIOGERAL DO PARTIDO SOCIALISTA, JOSÉ SEGURO, NA SEDE DO PARTIDO EM LISBOA

