
Pedro Russo
Uma leitura pessoal dos acontecimentos mais

importantes da semana

As Boas Notícias

Natal em Portugal
Numa época em que estamos mais vulneráveis à conta-

minação agressiva da máquina publicitária, há regiões e

comunidades que resistem a essa febre consumista. Feliz-

mente ainda temos as consoadas em família, os presépios,
as fogueiras de Natal, as doçarias, o bacalhau, o polvo,
os caretos e mil e uma tradições etnográficas perdidas e

preservadas em Portugal.

0 Sol, a nossa estrela
As alterações climatéricas continuam na ordem do
dia. No entanto, o Sol continua a ser o principal
mecanismo a regular o clima no nosso delicado

planeta. No primeiro dia do Ano Internacional
da Astronomia, 1 de Janeiro de 2009, temos
a oportunidade de conhecer melhor a nossa

estrela, numa campanha de observação a nível
mundial. Com mais de 30 países envolvidos,
astrónomos vão mostrar e desvendar alguns
dos segredos do Sol. Em Portugal, há vilas e

cidades com sessões de observação do Sol.

A destacar a sessão no Centro de Astrofísica
da Universidade do Porto

As Más Notícias
Bombardeamentos em Gaza

Os recentes bombardeamentos em Gaza
mostram-nos mais uma vez as debilidades de

uma região que há muito está habituada a uma
violência desmedida. O desenvolvimento

tecnológico, científico e económico faz de
Israel um exemplo a seguir, mas tem muito

que aprender em matéria de segurança interna
e relações internacionais. Mais um ano que passa

sem a resolução deste eterno conflito, que tem

sempre o mesmo resultado, a morte de inocentes.

Qimonda
A crise financeira chegou e afectou gravemente
vários sectores económicos. A Qimonda, gigante
dos semicondutores, foi também seriamente

atingida, deixando em suspenso todo um sector,
incluindo muitos trabalhadores altamente qualifi-
cados. O pólo de Vila do Conde também sofre e só

nos resta esperar que o investimento financeiro
e tecnológico na multinacional luso-germânica
consiga assegurar a competitividade do maior

exportador nacional.




