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• O executivo comunitário anunciou ontem que selecionou sete programas,
entre 24 submetidos à apreciação de Bruxelas, oriundos de Grécia, Itália,
Polónia e Portugal, tendo o programa português eleito sido proposto pelo
Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM)

Regional

Bruxelas contribui

Livro do Gui
desafia a fazer um Cabaz de Natal
A Multi Mall Management, empresa do Grupo Multi Corporation responsável pela gestão de 13 centros comerciais, entre os quais
o Forum Madeira, acaba de lançar mais uma
edição do Livro do Gui.
Este ano, para além de uma história divertida e pedagógica, o livro do Gui desafia os
leitores a fazerem um Cabaz de Natal para
oferecer a instituições de solidariedade social, numa acção em parceria com a Entrajuda. O projecto pretende transmitir a todas
as crianças uma mensagem sustentável, ao
nível económico, social e ambiental.
“Gui e a Aventura na Quinta das Macieiras”
conta como os amigos celebram o Natal na
Quinta das Macieiras, onde vão descobrir
a importância de uma alimentação saudá-

para promoção de Vinho Madeira

do os países alvo da campanha de informação o Japão e a América do Norte.
No total, a Comissão
atribuiu um cofinanciamento de quase 11 milhões de euros aos sete
programas.
“Os programas de pro-

Assinala-se hoje, pelas 20h30, no Centro de
Congressos da Madeira, o Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência. A Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação,
no âmbito da Semana Regional da Pessoa
com Necessidades Especiais, promove iniciativas pelos vários concelhos da Madeira.
Nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos,
Ribeira Brava, Ponta do Sol, São Vicente, Porto Moniz, Santa Cruz, Machico e Santana será apresentada, numa escola local, no período da manhã, a história original animada –
Perfectus - sobre a diferença e a inclusão.

moção da UE são uma boa
maneira de aumentar a visibilidade de produtos da
União fora do espaço comunitário, dando ênfase
à sua qualidade e a tradição”, comentou o comissário europeu da Agricultura, Dacian Ciolos.
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vel, da prática de exercício físico e do convívio em família.
O livro conta com a participação especial
da Chef Mafalda Pinto Leite, que contribuiu
com uma receita de Bolo de Maçã e Frutos
Silvestres que as crianças podem preparar
em família. Ao nível ambiental, sem esquecer a vertente solidária, importa referir que
a compensação das emissões de carbono resultantes da produção do livro é feita
através da reflorestação do Alqueva.
“Gui e a Aventura na Quinta das Macieiras” será oferecido pelo Pai Natal nos centros comerciais geridos pela Multi Mall Management. As crianças que visitarem o Forum Madeira vão ter, como tal, a possibilidade de ganhar o livro.

Dia Nacional da Pessoa
com Deficiência
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A Comissão Europeia
decidiu ontem cofinanciar um programa de promoção de vinho da Madeira no Japão e na América do Norte com 381,5
mil euros, no âmbito de
um programa que visa dar
visibilidade a produtos
agrícolas europeus fora da
União Europeia.
O executivo comunitário anunciou ontem que
selecionou sete programas, entre 24 submetidos
à apreciação de Bruxelas,
oriundos de Grécia, Itália,
Polónia e Portugal, tendo o programa português
eleito sido proposto pelo Instituto do Vinho, do
Bordado e do Artesanato
da Madeira (IVBAM).
O programa do IVBAM
tem um orçamento total
de 763 mil euros, contribuindo Bruxelas com metade desse montante, sen-

• No total, a Comissão atribuiu
um cofinanciamento de quase
11 milhões de euros aos sete
programas

Opel Corsa C
Sport 80cv
2005

Venha conhecer
o nosso Pan
de Jamon

Edifício Varzea Park, Caminho
do Amparo Loja F - São Martinho
aromascaseiros@netmadeira.com
Tel.: 291 763 379

Renault Clio II
1.5 DCI
2007

NEGOCEIE COM CONFIANÇA!
Estrada Conde Carvalhal nº 78 A

Gabriel Ferreira - 925 405 065
gabrielfbigcar@gmail.com

Celso Fernandes - 963 443 332
celsofbigcar@gmail.com

Destaque para a cerimónia de homenagem
aos trabalhadores que completam 25 anos
de serviço na Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação, que terá lugar na
Rua dos Ilhéus. Tempo ainda para a apresentação do Programa de Intervenção “Dislexia
e Disortografia – Programa de Intervenção e
Reeducação”, por Rafael Silva Pereira.
No encerramento, no Centro de Congressos da Madeira, acontece um espectáculo,
que inclui uma exposição “Arte na Rua” e um
magnífico desfile de moda inclusivo “A passo desigual”.

PS contra adesão da Rª Brava à empresa
Águas e Resíduos
da MADEIRA.
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Presidenciais
A candidatura de Manuel Alegre à Presidência da República realiza hoje contactos directos com os cidadãos no centro do
Funchal. Na ocasião será distribuído e divulgado o primeiro número do Jornal de Campanha.

Curral já se encontra transitável

PUB

O acesso ao sítio do Colmeal no Curral das Freiras, no concelho de Câmara
de Lobos, esteve ontem condicionado
durante algumas horas devido à existência de pedras na estrada que foram arrastadas pela água do ribeiro que transbordou.
Na origem desta situação esteve a intensa chuva que caiu durante a noite, o
que levou o Instituto de Meteorologia a
colocar o arquipélago em alerta amarelo
até ao final da manhã de ontem.
Os bombeiros de Câmara de Lobos comunicaram a situação à direção regional
de Estradas que já procedeu à limpeza da
estrada e a circulação ontem já se fazia
com normalidade.
A chuva provocou ainda a queda de
uma árvore de grande porte no caminho
da Camacha, concelho de Santa Cruz, e
pequenas inundações em alguns estabelecimentos no Funchal.
O aviso de alerta amarelo para a situação de chuva foi cancelado pelo IM,
mantendo-se para a situação de ventos
fortes até ao final da manhã de hoje, com
as previsões a apontarem para rajadas de
vento na ordem dos 90 quilómetros nas
zonas montanhosas.

PS contra adesão da Rª Brava
à empresa Águas
e Resíduos da Madeira
O vereador do PS na
Câmara Municipal da
Ribeira Brava, Alano
Gonçalves, realizou uma
conferência de imprensa,
junto ao Largo do Herédia, na vila daquele concelho, com o intuito de se
manifestar contra a adesão da autarquia à empresa ‘Águas e Resíduos
da Madeira’.
O autarca, referiu que
a adesão à empresa significa um retrocesso para
o município. No entender de Alano Gonçalves,
os municípios deveriam
ser cada vez mais fortes
e esta adesão só vem “representar uma perda de
poder da autarquia” em
prol do Governo Regional (GR), uma vez que a
empresa ‘Água e Resíduos da Madeira’ está sobre
a tutela do mesmo.
O vereador socialista
afirmou, ainda, que após
terem sido apresentados
alguns argumentos válidos para a adesão da sociedade, a realidade é que

para Alano Gonçalves
existe apenas um único
argumento válido, nomeadamente “a oportunidade de iniciar as economias de escala”. Que segundo o autarca, poderia
ter sido conseguido através de uma empresa da
câmara municipal, com
base na Associação de
Municípios da Madeira,
e não com a passagem de
todas estas competências
que são básicas dos municípios para a alçada do
GR”, sustentou.

Na ocasião, Alano Gonçalves classificou esta
adesão como “um erro
histórico em termos de
evolução da democracia
que não deveria acontecer”. Pois, “o GR deveria
ter uma participação minoritária, o qual deveria
apenas prestar apoio técnico e de ligação às empresas que fornecem a
água e tratam dos resíduos mas, nunca pela passagem completa desta competência para a alçada do
GR”, concluiu.

RIBEIRA BRAVA PREPARA QUADRA NATALICIA
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• “Está apegado ao poder como uma lapa e revela a desagregação do
regime e para retardar essa desagregação volta a candidatar-se por
uma necessidade de perpetuar o regime que criou”

Oposição já esperava
recandidatura de Jardim

• Com este anúncio, Alberto João Jardim, que já está no
poder há 32 anos, só sairá da ação governativa, caso
vença as legislativas de 2011, em 2015

Fnac Madeira acolhe
palestra de Yogaterapia
A Fnac Madeira acolhe, no próximo dia 16 de Dezembro, pelas 19h,
uma palestra subordinada ao tema: “Yogaterapia: seja o seu próprio médico!”. O objectivo é explicar, atendendo sobretudo às ferramentas terapêuticas, porque é que o Yoga é uma medicina.
O evento dinamizado por Marta Antunes, médica licenciada pela Faculdade de Medicina de Lisboa e membro fundador (direcção e corpo científico) da Associação Prabháta - Novo Amanhecer, repete-se no concelho de Santa Cruz, mais precisamente no Salão Paroquial de Santa Cruz,
no dia 17, pelas 19h.
Nestas conferências será explicado, de igual forma, porque é que um
professor de yoga não é necessariamente um yogaterapeuta, bem como uma das grandes vantagens da yogaterapia: ser feita uma prescrição individual, específica para a condição física/psíquica do indivíduo.

Ribeira Brava prepara
quadra natalícia
A Câmara Municipal da Ribeira Brava desenvolve anualmente um
plano de actividades com os eventos tradicionais da quadra natalícia. Alguns deles já vêm sendo marca do Natal na Ribeira Brava e
reúnem muitas pessoas de outros concelhos.
Assim, no dia 17 de Dezembro, pelas 10h30, acontece a inauguração da exposição “Biodiversidade”, com trabalhos alusivos ao Natal,
elaborados pelos alunos do 2º e 3º ciclo da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.
Segue-se, no dia 26 de Dezembro, o II Encontro de Romagens e Romarias da Ribeira Brava. Aqui marcam presença romagens das diferentes freguesias do concelho, bem como o Grupo da Casa do Povo da Fajã da Ovelha.
No final deste II Encontro, na Frente Mar da Ribeira Brava, tempo
para o reavivar das tradições através do Grupo Alegria de Viver que
irá reproduzir a tradição dos Mascarados. Já em 2011, no dia 5 de
Janeiro, as Casas do Povo do concelho e outros grupos convidados
reúnem-se para cantar os Reis.

A oposição
já esperava a
recandidatura
do Presidente do
Governo Regional,
Alberto João
Jardim.
Recorde-se que
o Presidente do
Governo anunciou
que seria candidato
no passado sábado
durante o jantar de
Natal do PSD-M,
que reuniu mais de
1500 militantes no
Madeira Tecnopolo.
O coordenador regional
do PCP-M, Edgar Silva,
diz que o anúncio de Alberto João Jardim em recandidatar-se nas legislativas de 2011 não constitui
“novidade” e é a “rábula
que se repete”.
“Alberto João Jardim já
nos habituou a esta encenação, já o fez há 16 anos,
há 12, há 8, e há 4 anos em
que chorou lágrimas de
crocodilo, é a rábula que

se repete”, afirma.
“Está apegado ao poder
como uma lapa e revela a
desagregação do regime
e para retardar essa desagregação volta a candidatar-se por uma necessidade de perpetuar o regime
que criou”, declara o dirigente comunista.
Para o coordenador regional do BE-M, Roberto Almada, “já era mais
do que sabido que ele ia
recandidatar-se e continuará sê-lo enquanto a
sua saúde o permitir mas
dizer que se recandidata
porque a oposição vale zero significa que não tem
confiança nos seus correligionários e que os mesmos é que valem zero”.
“Mas, isto, sem ele não
tem piada”, ironiza o dirigente bloquista.
José Manuel Rodrigues também declara que
o anúncio de João Jardim
“não era coisa” que o CDS/
PP-M não esperasse – “ele
estava a fazer tudo para

ser candidato e teremos o
maior prazer em defrontálo nessas eleições até porque o povo madeirense já
percebeu que o PSD-M
esgotou-se, que já não há
criatividade, não há ambição, há apenas acomodamentos, favorecimentos,
clientelas”.
O presidente do CDS/
PP-M lembra, gracejando, que quando o PSD-M
chegou ao poder na Madeira “ainda não havia Internet”, a “televisão ainda
era preto e branco” o “muro de Berlim ainda não tinha caído”, “Fidel Castro
ainda estava à frente de
Cuba”, a “União Soviética ainda existia” e o “Porto ainda não tinha ganho
nenhuma Liga dos Campeões” para concluir estar
na altura “de uma alternativa à volta do CDS”.
O dirigente do MPTM, João Isidoro, apesar
de considerar ser uma
“questão do foro interno
do PSD-M”, também não

se surpreende porque “era
expetável” enquanto que
o deputado do PND-M,
José Manuel Coelho, realça que Alberto João Jardim é “como os ditadores,
é como Salazar, só larga o
poder quando cair da cadeira”.
“Ele quer continuar no
poder para desgraçar mais
Madeira, para desgraçar o
que falta”, conclui.
Alberto João Jardim, licenciado em Direito e com
67 anos de idade, é presidente do Governo Regional da Madeira desde 17
de março de 1978, sendo o
único político português,
do pós-25 de abril, a manter-se no poder com tão
grande longevidade e ganhando consecutivamente todos os atos eleitorais
na Região.
Com este anúncio, Alberto João Jardim, que já
está no poder há 32 anos,
só sairá da ação governativa, caso vença as legislativas de 2011, em 2015.

21ª Edição da Clássica
Ronda dos Castanheiros
A 21ª Edição da Clássica Ronda dos Castanheiros, uma das mais antigas provas de Todo o Terreno de Portugal em conjunto com o II Passeio Toyota TT Verde, realizou-se no passado dia 5 de Dezembro e registou casa cheia. 25 viaturas, algumas estreantes.
A organização da secção de Todo o Terreno do Grupo Desportivo do
Estreito destacou, apesar das condições climatéricas adversas, a capacidade de adaptação de todos os participantes, a par do forte espírito de entreajuda e de aventura.
Refira-se que na partida, junto à Praça da Autonomia, concelho de Câmara de Lobos, foi entregue a cada participante material e equipamento para a recolha de lixos abandonado. A primeira etapa foi dedicada à biodiversidade e a 2ª etapa foi dedicada à reflorestação, onde
todos os participantes tiveram a oportunidade de plantar a “sua árvore”, cedida pela Direcção Regional de Florestas.
A 21ª Edição da Clássica Ronda dos Castanheiros, uma jornada de
aventura em locais de belezas únicas, terminou no Jardim da Serra. Lá os participantes gozaram de uma merenda com frutos da época e do tradicional magusto de castanhas assadas proporcionado pela Junta Freguesia local.
A organização do Grupo Desportivo do Estreito juntou, por fim, todos
os participantes e apoiantes num jantar de encerramento, onde foram
entregues prémios de participação a todos.

Associação Presença
Feminina
Decorre hoje, pelas 18h30, a tomada de posse dos novos Corpos
Sociais da Associação Presença Feminina. A cerimónia terá lugar na
sede da Associação, na Travessa das Capuchinhas nº4, r/c, Funchal.

´OS PERIGOS DA INTERNET´ EM DEBATE NA RIBEIRA BRAVA
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• Na ocasião, o deputado da bancada parlamentar do PSD
adiantou que no orçamento de 2011, que vai ser votado na
próxima semana, o governo vai reforçar a verba do sistema
de incentivos com mais 20 milhões de euros

GR já entregou 8,6 milhões

ao comércio tradicional

O grupo Parlamentar
do PSD/Madeira esteve
ontem na baixa da cidade do Funchal para relembrar que no âmbito do sistema de incentivos que foi
criado pelo Governo Regional (GR) para apoiar as
pequenas e micro-empresas, depois do temporal de
20 de Fevereiro, já foram
aprovados 458 projectos
num total de 12 milhões
de euros. Em conferência
de imprensa, o deputado
do PSD, Jaime Filipe Ra-

mos, fez questão de salientar que dos 12 milhões
de euros que o Instituto
de Desenvolvimento Empresarial (IDE) disponibilizou para ajudar as empresas já foram entregues
a empresas do comércio
tradicional 8,6 milhões.
“Estes números revelam
que os empresários têm recorrido aos apoios do GR
e que o executivo não se
tem esquecido das pequenas e micro-empresas como eu vejo alguns partidos

a dizer”, frisou o deputado
social-democrata, acrescentando que o sistema de
incentivos dá apoios nos
custos salariais, transportes e custos de operacionalidade das empresas
Na ocasião, o deputado
da bancada parlamentar
do PSD adiantou que no
orçamento de 2011, que
vai ser votado na próxima
semana, o governo vai reforçar a verba do sistema
de incentivos com mais 20
milhões de euros. F.S

37 automóveis participaram
no passeio dos “Amigos Fiat Madeira”
Os “Amigos Fiat Madeira” realizaram ontem o seu
41º encontro com um passeio que decorreu na zona
oeste da ilha. A concentração dos automóveis foi feita na Avenida do Mar e o
almoço convívio teve lugar
na Residencial Encumeada. Segundo informações
que conseguimos apurar
participaram no referido passeio 37 automóveis
sendo que o evento contou
com a presença de 100 pes-

soas.
Em declarações ao Diário Cidade Miguel Fernandes, um dos membros da
organização, referiu que
a iniciativa superou todas
as expectativas e o tempo
também esteve a favor dos
participantes.
“O São Pedro portou-se
bem. O tempo esteve muito agradável, o almoço e o
convívio foram espectaculares, foi uma boa maneira
de terminar o ano”, salien-

tou o entusiasta dos Fiats
Clássicos.
De referir que os “Amigos Fiat Madeira” realizam quatro passeios anuais sendo que o passeio
de ontem foi o último de
2010.
Mas as iniciativas dos
amigos dos Fiats Clássicos
não terminam por aqui.
Para o próximo ano já está marcado o próximo passeio, que se irá realizar no
dia 5 de Março de 2011. F.S

RUI MARIANI APRESENTA

EM FOCO
Francisco
Fernandes adere
à campanha
de solidariedade
“O Meu Primeiro
Livro”
Vários autores, a exemplo do
secretário regional de Educação e Cultura, Francisco Fernandes, aderiram à campanha de solidariedade “O Meu
Primeiro Livro”, promovida
pela Editora 7 Dias 6 Noites.
A iniciativa visa fazer chegar
às escolas moçambicanas
e cabo-verdianas livros de
contos para a infância.
Neste contexto, foi recentemente apresentada, no Teatro Municipal Baltazar Dias,
a obra Aliane e Zaneah: dos
sonhos às vitórias. Mais uma
obra infantil da autoria de
Francisco Fernandes, desta
feita com fins solidários.
A campanha “O Meu Primeiro Livro” terá a duração de
um ano. Por cada livro vendido desta colecção, uma
criança moçambicana ou cabo-verdiana vai receber um
exemplar igual ao que foi adquirido, oferecido pela editora e pelo autor.
João Tordo, Hélder Reis, Tânia Ribas de Oliveira, Vanda Marques, Richard Zimler, Ana Nobre de Gusmão e
Cristina Carvalho são outros
dos autores que aceitaram
o desafio da Editora 7 Dias
6 Noites.
Acrescente-se que a iniciativa incluirá o lançamento da
colecção “Papéis Pintados”,
assinada por nomes sonantes da literatura portuguesa e estrangeira, que irão ser
anunciados no próximo mês
de Janeiro.

Professores
apoiam vítimas
do temporal na Madeira
A Associação Nacional de Professores vai apoiar as vítimas do
temporal de 20 de Fevereiro. A intenção foi manifestada, por ocasião da inauguração da secção regional, quando decidiram entregar cheques em compras de material didáctico a algumas escolas
onde estudam crianças que foram vítimas da intempérie.
A entrega solidária decorrerá na próxima sexta-feira, 10 de Dezembro, na Escola Básica 1/PE do Tanque Monte, com a presença
do Presidente da Secção da ANP da Madeira, Luís Alves e da Directora de Escola, Graça Maria Camacho.

Fnac Madeira: música,
tertúlias e animação
para todos os gostos
A Fnac Madeira apresenta este mês, Dezembro, uma agenda variada,
com programas para toda a população. No próximo dia 10, pelas 21h,
decorre um espectáculo musical com a banda Chanson Noire. Trata-se de um manifesto artístico de cariz musical nascido em 2007. As
suas raízes estão fincadas no folclore português e adaptadas, via cultura punk, aos dias de hoje.
Já no domingo tempo para o Fórum Miúdos. Dois animados cozinheiros voltam com o seu livro de receitas especiais para o corpo e para a
alma. Na sessão, através de uma “estória”, são abordadas as tradicionais “bonecas de massa” que existiam nos arraiais madeirenses.
Em termos musicais destaque para a actuação da Orquestra de Bandolins da Casa da Cultura de Câmara de Lobos. Um grupo composto por 23 crianças e jovens, divididos por instrumentos como o bandolim, a bandola, o bandoloncelo e a guitarra, o seu repertório varia entre
a música erudita e popular.
Segue-se, no dia 13, a tertúlia “Escolhas na Madeira - A Importância da Intervenção Comunitária”, uma iniciativa dos três projectos financiados pelo Programa Escolhas: o projecto Reinvent@ desenvolvido no Bairro da Nazaré, Despert@rNogueira desenvolvido no Bairro da
Camacha e Capacit@r, desenvolvido em Santo António.
No dia 17 terá lugar uma apresentação, do Laboratório de Genética
Humana da Universidade da Madeira, sobre os resultados preliminares dos estudos sobre a diabetes tipo I. Já no sábado, dia 18, debate sobre a espiritualidade e os valores. Um evento em parceria com a
Associação de Presença Feminina da Madeira
António Barroso Cruz e Mariana Jardim Cruz dão-nos a conhecer, no
dia 19, pelas 11h30, as protagonistas do livro “Estrelinhas de A a Z”.
Estas são, assim, algumas das actividades propostas pela Fnac Madeira.

“Os Perigos da Internet”
em debate
na Ribeira Brava
A Câmara Municipal da Ribeira Brava organiza, no próximo dia 10
de Dezembro, uma conferência subordinada ao tema: “Os Perigos da Internet”. O evento, que decorrerá na Biblioteca Municipal
da Ribeira Brava, tem como orador o Inspector Custódio da Polícia
Judiciária do Funchal.
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• “Estes números revelam que os empresários têm
recorrido aos apoios do GR e que o executivo não se tem
esquecido das pequenas e micro-empresas como eu
vejo alguns partidos a dizer”

