
Portugal vence 
Itália na estreia 
na Liga 
das Nações

111  A seleção portu-
guesa estreou-se da me-
lhor forma na Liga das 
Nações, vencendo a Itália, 
por 1-0, ontem à noite, no 
Estádio da Luz. Fernando 
Santos repetiu o onze que 
empatou, 1-1, com a Croá-
cia e, no primeiro tempo , 
o equilíbrio foi a nota do-
minante. Até ao intervalo a 
melhor oportunidadeper-
tenceu a Portugal. Aos 26’, 
Bernardo Silva viu um de-
fesa italiano cortar a bola 
em cima da linha de golo. 

Na primeira oportuni-
dade do segundo tempo, 
num lance desenhado 
pela velocidade de Bru-
ma, André Silva fez o golo 
português. O avançado do 
Sevilha recebeu o passe do 
homem do Leipzig e, após 
um bom trabalho indivi-
dual, desfeiteou Donna-
rumma. O guarda-redes 
transalpino fez algumas 
defesas importantes no 2.º 
tempo, não permitindo a 
Portugal dilatar a vanta-
gem.

Pepe foi homenageado, 
antes do início do encon-
tro, por ter somado, no par-
ticular da passada quinta-
feira, frente à Croácia, a 
100.ª internacionalização 
pela equipa A portuguesa. 
Portugal volta a jogar para 
o grupo 3, da Liga A, da
Liga Nações, no próximo
dia 11 de outubro frente à 
Polónia, em território po-
laco. A equipa portuguesa 
lidera o seu grupo, com
três pontos. E.P.

Deputados 
locais do PSD 
em Pedrógão 
recusam que 
tenha havido 
proveito pessoal
111 Vários deputados 

do PSD na Assembleia 
Municipal de Pedrógão 
Grande disseram ontem 
não acreditar que algum 
membro do executivo lide-
rado por Valdemar Alves, 
eleito pelo PS, tenha sido 
benefi ciado pessoalmente 
com donativos da recons-
trução. “Não acredito que 
o senhor presidente ou a
senhora vice-presidente
tenham ficado com um
cêntimo”, disse Luís Paulo 
Fernandes, eleito pelo PSD 
na condição de indepen-
dente. 

Detido
em Alvaiázere 
suspeito
de violência 
doméstica
111  O Comando Ter-

ritorial da GNR de Leiria, 
através do Posto Territorial 
de Alvaiázere, deteve, este 
domingo, um homem com 
55 anos, em fl agrante deli-
to, “pelo crime de violência 
doméstica, em Alvaiázere, 
Pombal”, adianta nota on-
tem publicada no site da 
força militar.

Segundo o documento, 
“após uma denúncia por 
violência doméstica, atra-
vés da linha 112, cujo sus-
peito estava a ameaçar de 
morte a esposa, de 51 anos, 
os militares deslocaram-se 
de imediato ao local, tendo 
ainda presenciado o visado 
a ameaçar a vítima”.

Perante estes factos o sus-
peito foi detido e ontem 
presente no Tribunal Judi-
cial de Leiria. J.A.T.

Homem e 
mulher detidos
por posse ilegal 
de arma e 
munições
111 O Comando Terri-

torial da GNR da Guarda 
anunciou ontem a deten-
ção de um homem de 70 
anos e de uma mulher 
de 53 anos por posse de 
arma proibida e muni-
ções, no concelho de Vila 
Nova de Foz Côa.

A GNR refere em comu-
nicado que os suspeitos 
foram detidos através do 
Núcleo de Investigação e 
Apoio a Vítimas Especí-
fi cas, no âmbito de uma 
investigação por violên-
cia doméstica, que teve 
início no mês de agosto, 
e que culminou no cum-
primento de um manda-
do de busca domiciliária 
e na apreensão de uma 
caçadeira e de várias mu-
nições de diversos cali-
bres.

Os detidos foram cons-
tituídos arguidos e sujei-
tos à medida de coação 
de termo de identidade 
e residência.

Estudar o papel social das bibliotecas

BE quer apoios para arranque
de eucaliptos nas áreas ardidas

111  Uma nova rede 
vai reunir académicos de 
várias universidades para 
estudar o papel social das 
bibliotecas e, em parti-
cular, as desigualdades 
sociais, disse à Lusa uma 
das investigadoras envol-
vidas.

A criação da rede surgiu 
no âmbito da conferência 
internacional sobre “Bi-
bliotecas Públicas, polí-
ticas culturais e leitura 
pública”, que decorreu 
na Casa dos Bicos, em Lis-
boa, na semana passada, 
e contou com mais de 60 
participantes, nacionais 
e estrangeiros,  numa 
iniciativa do Centro de 
Estudos Sociais  (CES) da 
Universidade de Coim-
bra, com o apoio da Fun-
dação José Saramago, da 
Direção-Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Biblio-
tecas e da Rede Nacional 

de Bibliotecas 
Públicas.

“ E s t a  i d e i a 
surgiu há uns 
três anos, [para 
tentar] encon-
trar parcerias 
para fazer in-
vestigação so-
b r e  o  p a p e l 
s o c i a l  d a s  b i -
bliotecas na so-
ciedade contem-
p o r â n e a ,  m a s 
também alguns 
aspetos que têm 
a ver com a pró-
pria história das 
bibliotecas,  no 
mundo ociden-
tal, para enten-
dermos o que é 
que hoje o leitorado – 
que é a expressão que 
mais gosto de usar – de 
uma biblioteca pública 
pode esperar de uma bi-
blioteca”, afi rmou à Lusa 

a investigadora do  CES 
Paula Sequeiros, mem-
bro da comissão organi-
zadora da conferência.

Assim, há várias ques-
tões que se propõem a 
estudar, como “o que é 

que [o leitorado] gosta-
ria de ter, o que é que os 
bibliotecários podem 
oferecer? Ou então até 
aquela questão: para que 
é que servem as bibliote-
cas hoje?”.

“Não queremos enfo-
car nas questões tecno-
lógicas,  gestionárias, 
queríamos enfocar isto 
nas questões sociais e, 
em particular, nas de-
sigualdades sociais”, 
disse a investigadora, 
que realçou que um dos 
primeiros compromis-
sos da nova rede vai ser 
um novo encontro “para 
criar alguma dinâmica 
de trabalho interno”. 
Paula Sequeiros lembrou 
que em Portugal é feita 
investigação na área das 
bibliotecas que não tem 
paralelo a nível interna-
cional, algo que deve ser 
aproveitado.

111 O Bloco de Esquer-
da disse ontem à agência 
Lusa que está a trabalhar 
numa proposta para um 
programa de apoio ao ar-
ranque dos eucaliptos que 
regeneram naturalmente 
e que estão a “causar pro-
blemas gravíssimos” ao 
ambiente.

“Vamos trabalhar em 
conjunto com as associa-
ções, as autarquias e com 
o Governo no sentido de
criar este programa de
apoio ao arranque do
eucalipto por regenera-
ção natural”, anunciou à
agência Lusa o deputado
Pedro Soares no final de
um dia de visitas e reuniões 
com autarcas, dirigentes
associativos locais ligados 
à floresta e um represen-
tante da Quercus.

Visitas a Oliveira do
Hospital, Caramulo e Nelas

Depois de visitar o conce-
lho de Oliveira do Hospi-
tal, distrito de Coimbra, e 
o Caramulo, no concelho
de Tondela, distrito de Vi-
seu, os deputados bloquis-
tas Pedro Soares e Carlos 
Matias terminaram o dia 
numa reunião com res-
ponsáveis, em Nelas, para 
ouvirem os problemas que 
os incêndios de 15 de outu-
bro de 2017 causaram.

“Todas as informações 
que nos deram é que se isto 

[arranque dos eucaliptos 
de regeneração natural] 
não for feito nos próximos 
seis meses, tudo é muito 
mais difícil, têm de come-
çar a ser utilizados meios 
muito mais pesados, mais 
caros, mais difíceis, e por-
tanto, até ao fi nal do ano, e 
se possível até à entrada do 
próximo Orçamento do Es-
tado, consigamos chegar a 
um acordo maioritário na 
Assembleia da República”, 
projetou Pedro Soares.

Na origem deste projeto 
está um “novo problema” 
que o anfi trião da reunião 
em Nelas explicou à Lusa, 
ou seja, “é uma situação 
grave para as regiões, para 
a fl oresta, para o ambiente, 
é grave para os apicultores 

também e não há capaci-
dade para arrancar esta 
praga de acácias e eucalip-
tos que surgiu com os in-
cêndios” de 15 de outubro.

“Problemas gravíssimos 
para o ambiente”

“É uma situação nova que 
requer medidas novas e 
urgentes, que já não são da 
capacidade dos produto-
res fl orestais que não têm 
dinheiro, nem capacidade 
de resolução, como é a re-
generação natural do eu-
calipto que propagou por 
toda a região e o que agora 
parecem pequenas couves 
no terreno, são pequenos 
eucaliptos a regenerarem 
de forma natural”, expli-
cou António Minhoto.

Este dirigente associati-
vo falou em “problemas 
gravíssimos para o am-
biente”, como é o caso dos 
apicultores, por exemplo, 
no Caramulo que, “por 
causa da proliferação dos 
eucaliptos e das acácias, 
estão a ser usados pes-
ticidas para combater o 
gorgulho dessas plan-
tas e isso está a destruir 
a produção” do mel. “Os 
apicultores do Caramulo 
têm uma redução no nas-
cimento da restante fl ora, 
estão com grandes difi-
culdades nas abelhas que 
poderão não aguentar-se, 
porque o eucalipto nem 
tem flor, é tão pequeno, 
mas mata o resto em vol-
ta”, acrescentou.

vestigação so-
b r e  o  p a p e l 
s o c i a l  d a s  b i -
bliotecas na so-
ciedade contem-
p o r â n e a ,  m a s 
também alguns 
aspetos que têm 
a ver com a pró-
pria história das 
bibliotecas,  no 
mundo ociden-
tal, para enten-
dermos o que é a investigadora do  CES 

Arranque dos eucaliptos de regeneração natural deve ser feito nos próximos seis meses
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