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PASCOAL MARQUES, luso-descendente de 29 anos, está a dar cartas
em França com as suas criações de pronto-a-vestir topo de gama. Além do mercado francês, quer também conquistar
o português. O jovem criador, com origens no concelho de Pombal, apresentou no início do ano a nova colecção
Primavera/Verão 2008 da marca Golden Navigators, uma linha vocacionada para homem e composta por modelos de camisas sportswear/casualwear.
Golden Navigators é uma marca inspirada no “espírito dos navegadores” e,
ao mesmo tempo, sustentada num universo de valores onde a cultura portuguesa é o centro. A iniciativa empresarial deste jovem já foi premiada com
um apoio de três mil euros, no âmbito
do concurso Défi Jeunes, em evento
promovido pelo executivo francês.
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LUÍS PISCO, coordenador nacional da Missão para os Cuidados
de Saúde Primários vai manter-se em funções, depois de uma
reunião com a ministra da Saúde para analisar o seu pedido de
demissão, disse segunda-feira à
Lusa uma fonte oficial. A reunião
entre Luís Pisco (médico de Caldas da Rainha) e a ministra Ana
Jorge decorreu depois de, no domingo, ter sido noticiado que Luís Pisco tinha apresentado a sua demissão. De acordo com o jornal Público,
o médico formalizou a sua demissão, "por considerar ser incapaz
de levar para a frente a tarefa de
reconfiguração dos centros de saúde".
G

JOÃO REBELO PIRES, aluno
do Colégio Conciliar Maria Imaculada, Leiria, ficou em terceiro
lugar no escalão para menores de
15 anos na final do Campeonato
da Língua Portuguesa, disputada
domingo. A iniciativa é promovida pelo semanário Expresso, Jornal de Letras e SIC. João Pires, de
13 anos, já tinha concorrido no
ano passado, mas não atingiu a
final, o que aconteceu na presente edição à sua irmã, Eloísa Pires,
que em 2007 alcançou o primeiro lugar no escalão entre os 15 e
os 18 anos.
G

JORGE VASCO vai cumprir o
segundo mandato, à frente da
direcção da Associação Comercial de Serviços e Industrial de
Alcobaça, até 2010. A única lista
que se apresentou às eleições integrava ainda João Campos e Ricardo Santos (vice-presidentes), Sousa Lopes e Antero de Campos,
respectivamente como presidentes da Assembleia Geral e Conselho Fiscal.
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GIUSEPPE DI BIANCO, compositor italiano, classificou-se em
primeiro lugar no Prémio de Harmonização Coral José Ribeiro de
Sousa, promovido pela Associação Coral Calçada Romana, de
Alqueidão da Serra (Porto de Mós),
com o tema Primeiros amores. O
concurso contou com a participação de 23 trabalhos oriundos
de Portugal, Brasil e Itália. Giuseppe Di Bianco tem arrecadado
vários prémios em concursos de
composição e harmonização coral,
sobretudo em Itália. Foi distinguido recentemente num concurso internacional realizado na
Carolina do Norte (Estados Unidos). RUI PINHEIRO, de Lisboa,
com Adeus, Leiria querida, TIAGO MARQUES, de Almada, com
Cantiga de embalar, e novamente Giuseppe Di Bianco, com o tema
Adeus a Leiria, obtiveram menções honrosas. O júri integrou os
maestros Adelino Martins, Pedro
Santos e António Cardo.

midade, integrou o fotógrafo Jorge Manuel Enes Soares; o vereador da Câmara Municipal, João
Pedrosa; a representante da Associação Portuguesa de Planeadores do Território, Inês Marrazes; a
técnica do gabinete do Projecto
Museu Nacional da Floresta, Sónia
Guerra e o director do Centro de
Formação Profissional para o Sector da Cristalaria, Avelino Lopes.
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ELOÍSA PIRES, aluna da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, foi distinguida pela Câmara de
Leiria com um voto de louvor pela
conquista de uma medalha de
ouro nas Olimpíadas Portuguesas
da Matemática, realizadas há cerca de um mês. Durante a cerimónia, que teve lugar segunda-feira, o executivo atribuiu ainda uma
distinção idêntica à delegação de
27 alunos daquela escola que representou Portugal na final das jornadas EuroEscola, que decorreu
no início de Março, em Estrasburgo, e onde estiverem equipas
de 19 países da União Europeia.
Entre os estudantes da Domingues Sequeira destacaram-se João
Morgado e Sara Mendes, eleitos
porta-vozes das comissões que
integraram, Ana Rita Sousa, elei-

G

ta para presidir a um desses grupos, e Nádia Faria, que fez parte
da equipa que ganhou o concurso e integrava mais três jovens de
nacionalidades diferentes. Isabel
Damasceno, presidente da câmara, elogiou a “excelente representação” dos jovens, que é motivo
de “orgulho e de vaidade” para
Leiria e que demonstra que a juventude tem “grandes capacidades de
se impor”.
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ROGÉRIO CAÇÃO foi reeleito
vice-presidente da Direcção da
Federação Nacional das Cooperativas de Solidariedade Social
(FENACERCI), em representação
da CERCIPENICHE. As eleições
realizaram-se dia 29 e determinaram também a eleição de Joaquim Pequicho, como vogal da
Direcção daquela instituição, como
representante da CERCINA. Sociólogo da Nazaré, Joaquim Pequicho ocupou até há poucos meses
as funções de delegado-regional
do Instituto Português da Juventude. Professor, Rogério Cação é
também presidente da Direcção
da ADEPE – Associação de Desenvolvimento de Peniche.
G

GONÇALO DE LEMOS e LUÍS
DA SILVA foram os grandes vencedores do prémio de fotografia
Perspectivas - Concurso de Fotografia do Concelho da Marinha
Grande, cujos trabalhos concorrentes estão em exposição no auditório do Museu do Vidro, até dia
27. O primeiro obteve os prémios
Espaço Urbano e Elemento Natural (A velha fábrica e Outono no
pinhal) e o segundo o prémio Artes
e Industrias (A alma da Marinha
Grande). Foram ainda atribuídas
menções honrosas a Pedro Manuel
e Silva, José Pinto e Ricardo Lemos.
O júri, que deliberou por unani-
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CARLOS
DUARTE, presidente do Clube
de Judo Dragão,
Leiria, foi agraciado com a
Medalha de Mérito da Federação Portuguesa de
Judo, tendo recebido a distinção
durante o Campeonato da Europa de Seniores da modalidade,
que decorreu no passado fim-desemana no pavilhão Atlântico,
em Lisboa. Como árbitro internacional, Carlos Duarte esteve presente nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, em três edições do
campeonato do mundo de seniores e em 11 europeus.

JOÃO LOPES, de Caldas da Rainha (na foto à direita) é o autor
do documentário Fernando Lopes,
provavelmente, estreado na última edição do Fantasporto e exibido, dia 3, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa. Aquele crítico
de cinema do Diário de Notícias
acompanhou o realizador a sítios
marcantes da sua vida, como a
terra natal: Várzea dos Amarelos,
em Pedrógão Grande, Leiria. João
Lopes e Fernando Lopes já trabalharam juntos noutros projectos,
entre eles no filme Lá fora.
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