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CULTURA & LAZER

PONTEDITORA LANÇA LIVRO
SOBRE DECISÕES DE INVESTIMENTO
A Ponteditora lançou o livro ‘Deci-
sões de Investimento’ escrito por
Eduardo Leite, Amélia Ferreira da
Silva, Antonieta Silva, Teresa Can-
deias, e Nelson Duarte num proje-
to que consistiu em fazer “uma reu-
nião, sistematização, e polimento”
do material que é utilizado por es-
tes docentes para dar aulas.

O livro, como realça Eduardo
Leite, docente no Instituto Superior
de Administração e Línguas (ISAL)
e investigador no Politécnico do
Porto, serve como uma espécie de
cautela para os setores produtivos.

Relativamente a decisões de in-
vestimento Eduardo Leite explica
que muitas empresas têm dificul-
dade em passar dos dois/três anos
um período identificado pelo au-
tor como aquele em que a organi-
zação não dá lucro.

Para além desta dificuldade que
atravessam as empresas Eduardo
Leite, que também é investidor na
Ponteditora, refere também que
está cada vez “mais difícil” conse-
guir-se dinheiro no mercado.

Eduardo Leite acredita que a
Madeira é um bom local para o in-
vestimento. “Temos um acesso
mais facilitado às coisas”, diz o au-
tor, apesar de existir a questão da
insularidade.

O docente no ISAL menciona
que se existir “um projeto sério e
credível” os vários organismos da
Região mostram muita abertura
para estimular o investimento.

O docente menciona que a Start

Up Madeira, com instalações no
Funchal e na Ribeira Brava, é um
instrumento que “permite ultra-
passar” algumas das dificuldades
das empresas.

Entre os mecanismos disponí-
veis na Start Up Madeira e que são
mencionados por Eduardo Leite,

está o acesso a capitais de risco, e
também o ‘know-how’ desta orga-
nização que serve como incubado-
ra de vários projetos.

A Start Up Madeira dispõe
também e disponibiliza a este
projetos ferramentas que têm
como intuito o auxílio em áreas

como marcas e patentes, plano de
negócio, sistemas de incentivo, e
sociedades e licenciamento. Esta
organização faz parte da rede eu-
ropeia de business and innova-
tion centers e também da rede na-
cional de incubadoras.

Eduardo Leite realça que nesta

era do conhecimento é importante
“sermos bons naquilo que faze-
mos” e que “a concorrência pode
vir de todo o lado”.

O docente clarifica que “não
chega só ter ideias” e que no mun-
do o factor principal é o conheci-
mento. ● RP

CONCERTOS ORQUESTRA
CLÁSSICA DA MADEIRA
A Orquestra Clássica da Madeira (OCM)
prossegue a sua temporada artística com mais
uma série de concertos. A 13 de janeiro dão um
espectáculo no Teatro Municipal Baltazar Dias,
pelas 18h00, tendo como maestro convidado,
Maestro convidado e o solista Mario Stefano. O
programa inclui obras de E. Morricone, A.
Piazzolla e R. Di Marino.
A 19 de janeiro a COM está na Igreja Matriz de
Câmara de Lobos, com um concerto previsto
para as 21h30, com Rui Pinheiro como maestro
convidado e Carlos Alberto Moniz como solista.
O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe um
concerto da COM a 20 de janeiro, pelas 18h00,
com o intuito de comemorar o nascimento do
cantor e compositor Maximiano Sousa. O
maestro convidado é Rui Pinheiro e o solista:
Carlos Alberto Moniz
A 24 de janeiro o quinteto de sopros está no
átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias para um
espetáculo que inclui obras de Carl Nielsen,

Ferenc Farkas e Norman Hallam. O concerto
tem início previsto para as 21h00.
O quinteto de metais Madbrass5 dá um concerto
a 27 de janeiro na Assembleia Legislativa da
Madeira com um reportório previsto que inclui
obras de Georg Friedrich e Malcolm Arnold. O
espectáculo começa às 18h00.
O hotel Belmond Reid’s Palace recebe também
um concerto do quinteto de sopros da COM a
31 de janeiro. Está previsto no reportório obras
de Carl Nielsen e Ferenc Farkas.

RECITAL DE PIANO
A 21 de janeiro está previsto um recital de piano
de diana nocchiero, no Teatro Municipal
Baltazar Dias, com início previsto para as
18h00. No reportório estão incluídas obras
de Debussy, Donizetti e Rossini.

‘ARTESANATO MADEIRENSE:
CRIAR E INOVAR, MANTENDO
A IDENTIDADE CULTURAL’
O Parque Temático da Madeira tem até 9 de
janeiro para visitar a exposição ‘Artesanato
Madeirense: Criar e Inovar, Mantendo a
Identidade Cultural’.
Esta exposição tenta mostrar a riqueza e
diversidade da arte popular da madeira e dos
chamados chamados “novos artesãos” e a
produção que fazem de “peças inovadoras”.
Estes trabalhos expostos no Parque Temático
da Madeira tem o intuito de valorização e
divulgar estes trabalhos.
Um dos objetivos desta exposição é promover

uma reunião entre artesãos que utilizam
“diferentes técnicas e matérias-primas” mas que
nos seus trabalhos afirmam a identidade
cultural da Madeira.

RECICLAR N’A FESTA
O Museu Etnográfico da Madeira tem até 13 de
janeiro uma mostra de árvores de natal feitas
por escolas, lares de idosos, instituições do
ensino especial, centros culturais, centros de
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