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União Europeia reabre 
fronteiras a 15 países.
EUA e Brasil  ficam fora

A União Europeia começou 
a reabrir as fronteiras externas 
a apenas 15 países. EUA, 
Rússia, Brasil e México es-
tão excluídos. Há, no total, 
cerca de 150 países que fi-
cam fora desta lista restrita 
que foi decidida esta segun-
da-feira pelos representan-
tes dos estados-membros, 
após dias de negociações, 
que tiveram em conta o risco 
de contágio do novo corona-
vírus.

Os cidadãos da Argélia, 
Austrália, Canadá, Coreia do 
Sul, Japão, Geórgia, Marro-
cos, Montenegro, Nova Ze-
lândia, Ruanda, Sérvia, Tai-
lândia, Tunísia e Uruguai vão 
poder entrar em todo o territó-
rio da União Europeia. A Chi-
na também o poderá a fazer, 
mas tudo depende de Pequim 
autorizar ou não a entrada de 
cidadãos europeus.

O texto agora aprovado e 
que estabelece esta lista de 
15 países é, no entanto, uma 
recomendação da UE que 
mantém restrições a mais 
de 150 nações. Os estados-
membros podem seguir a re-
comendação, mas também 

manter a proibição aos paí-
ses que agora foram incluí-
dos na lista restritiva.

O objetivo de Bruxelas 
é evitar uma reabertura das 
fronteiras externas da UE de-
sordenada e conseguir que 
seja feita a uma só voz.

Um dos critérios para le-
vantar agora as restrições 
nas fronteiras externas da 
UE prende-se com a situação 
epidemiológica dos países 
com o número de novos ca-
sos de covid-19 por 100.000 
habitantes em 14 dias.

Segundo a AFP, a ideia 
é reabrir as fronteiras exter-
nas a países com uma situ-
ação “comparável ou me-
lhor” em relação à que se 
verifica na União Europeia, 
com uma média de novos 
casos igual ou inferior a 16 
por 100 mil habitantes em 
duas semanas.

A lista de países que po-
derão entrar em território da 
UE vai ser revista a cada 15 
dias, podendo ser adiciona-
dos novos países seguros. 
Por outro lado, a lista poderá 
ser reduzida, caso a situação 
epidemiológica o justifique.

A TAP vai ser nacionaliza-
da devido à falta de acordo 
entre o Estado e os acionis-
tas privados em torno do em-
préstimo de 1,2 bilhões de 
euros. O ministro das Infra-
estruturas e Habitação, Pe-
dro Santos, confirmou esta 
possibilidade em audição 
da Comissão de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Li-
berdades e Garantias.

Pedro Santos sublinhou 
que a TAP é demasiado 
importante para deixar cair 
e reforçou a posição que 
o executivo do PS tem de-
monstrado.

O ministro das Infraestru-
turas disse que a proposta 
do Estado com as condições 
para um empréstimo de até 
1,2 bilhões de euros à TAP 
foi derrubada pelo Conselho 
de Administração, e admitiu 
uma intervenção mais asser-
tiva na empresa. De acordo 
com o governante, a propos-
ta de contrato para o em-
préstimo vai ser submetida 
ao sócio privado, a Atlantic 
Gateway, dos empresários 
David Neeleman e Humber-
to Pedrosa, cujos represen-
tantes estão no Conselho de 
Administração.

“Não podemos ficar limi-
tados aos resultados da TAP 
como empresa. Estamos a 
falar de uma das maiores 

exportadoras nacionais, traz 
metade dos turistas”, expli-
cou o ministro.          

“Não é contributo de re-
sultado líquido o que deve-
mos olhar, mas como instru-
mento de desenvolvimento 
nacional. Não são só 10 mil 
trabalhadores, são também 
empresas nacionais que 
vendem 1300 milhões de 
euros à TAP. Temos que 
conseguir olhar para a rea-
lidade. Seria um desastre, 
só os fanáticos religiosos do 
mercado livre se poderiam 
dar ao luxo de deixar cair a 
TAP”, disse Pedro Santos, 
criticando a Iniciativa Liberal.                                                                                                              
Pedro Santos piscou o olho 
a Rui Rio, dizendo que acho 
que o PSD também não quer 
que a TAP caia.

“Nós fomos por um cami-
nho que era o único que esta-
va disponível perante a avalia-
ção que a Comissão Europeia 
fez da TAP”, finalizou.

A administração da Atlan-
tic Gateway inviabilizou a 
aprovação do empréstimo à 
companhia aérea, o que le-
vou à ruptura com o Governo.

“Não cederemos na ne-
gociação com o privado. 
Não lhe chamamos braço 
de ferro, chamamos defesa 
intransigente e firme do in-
teresse nacional”, acrescen-
tou o ministro.

O presidente do Conse-
lho Estratégico Nacional do 
PSD disse temer que o Go-
verno esteja exclusivamente 
à espera do milagre euro-
peu para resolver os pro-
blemas da economia e que 
repita erros do passado no 
investimento público.

Joaquim Sarmento defen-
deu que a estagnação eco-

nômica dos últimos 20 anos 
se associa muito a más de-
cisões de investimento, con-
siderando que neste período 
os fundos comunitários não 
serviram para Portugal con-
vergir com a União Europeia.

“Preocupa-me que se es-
teja exclusivamente à espera 
do tal milagre europeu que 
vai resolver todos os proble-

PSD teme que Governo aguarde milagre
europeu e repita erros do passado

mas e que se voltem a come-
ter erros dos últimos 15/20 
anos, ao invés de se olhar 
o investimento público em 
setores como a digitalização 
e energia e se volte a car-
regar novamente nas gran-
des obras públicas, sempre 
a grande tentação”, disse o 
coordenador do PSD para a 
área das Finanças Públicas.

Para o economista, que 
apontou como exemplo Por-
tugal ser o segundo ou ter-
ceiro país do mundo com 
melhor rede de autoestra-
das, muitas delas sem tráfe-
go suficiente, essa tentação 
tem razões políticas, socio-
lógicas, mas também me-
nos simpáticas, de captura 
de interesses.

Joaquim Miranda Sar-
mento alertou que, pelas 
últimas informações de que 
dispõe, o programa de re-
cuperação europeia que se 
está a preparar poderá ser 

apenas para dois anos, o 
que considera ser prejudicial 
aos interesses nacionais.

“O meu receio é que um 
programa de curta dura-
ção, sem comparticipação 
nacional, e com o aligeirar 
das regras de contratação 
pública repita e agrave os 
erros que temos cometido 
nos últimos anos”.

O déficit de infraestrutu-
ras ferroviárias e portuárias 
foi apontado por outro dos 
participantes na conferência, 
o professor do ISEG João 
Jalles, que defendeu que 
mais importante do que rece-
ber muito ou pouco dinheiro 
de Bruxelas será a qualida-
de do investimento público.                                                  
“Se não corrigirmos os de-
sequilíbrios em quatro dé-
cadas, os fundos de coesão 
passam a ser quase uma 
esmola, não queria usar 
esta palavra, mas é quase 
isso”, afirmou.

O presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, Fernan-
do Medina, considera que o 
aumento do número de in-
fectados por covid-19 na re-
gião se deve a más chefias 
e à falta de profissionais no 
terreno, exigindo respostas 
rápidas. Fernando Medina 
disse que com maus chefes 
e pouco exército não é possí-
vel ganhar esta guerra.

“É uma nota direta a to-
dos os responsáveis relati-
vamente a esta matéria, que 
é preciso agir rápido. Ou há 
capacidade de conter isto 
rápido ou então têm de ser 
colocadas as pessoas certas 
nos sítios certos”, sublinhou.

De acordo com o autarca, 
ou as chefias conseguem em 
poucos dias  pôr ordem na 
casa e dar sinais claros de que 

Presidente da câmara culpa más
chefias pela situação em Lisboa

têm a situação sob controle ou 
têm de ser reavaliadas.

“Isto é um alerta claro: 
chefias, qualidade das che-
fias. Ou dão provas de con-
seguir ou se não dão provas  
é essencial que sejam mu-
dadas agora, não é daqui a 
uma semana, 15 dias ou um 
mês. Daqui a um mês é tarde 
e vamos estar a correr atrás 
de um prejuízo”.

Na opinião do presidente  
é também essencial aumen-
tar o exército de saúde públi-
ca no terreno.

“Esta questão que já 
está endereçada em parte 
pela admissão de mais 100 
novos operacionais na área 
da saúde pública, mas na 
minha opinião tem que au-
mentar mais 100, mais 200, 
mais 300. Vamos buscar ao 

exército onde for, vamos 
buscar a qualquer sítio. 
Este exército de operacio-
nais de saúde pública tem 
de aparecer já nos próxi-
mos dias”, sublinhou.

Fernando Medina desta-
cou também como essencial 

a ação de equipes mistas, 
que juntam saúde, Seguran-
ça Social, proteção civil e 
câmaras, os recursos para 
saber avaliar caso a caso se 
as pessoas têm ou não condi-
ções para estar confinadas e 
se não têm arranjar soluções.

2ª Reunião das Direções das
Casas Regionais Portuguesas

 RePoRtagem na Pág 8

Nacionalização volta
a ser cenário para a TAP

Portugal e Espanha já 
reabriram as fronteiras com 
cerimônias ao mais alto ní-
vel, em Badajoz e Elvas, com 
especial simbolismo político.

A fronteira luso-espanho-
la esteve encerrada 3 meses 
e meio devido à pandemia 
de covid-19, com pontos de 
passagem exclusivamente 
destinados ao transporte de 
mercadorias e a trabalhado-
res transfronteiriços.

Horas depois da reaber-
tura, na quarta-feira, acon-
teceram as cerimônias ofi-
ciais, com a participação do 
Presidente da República de 

Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, do rei de Espanha, 
Felipe VI, do primeiro-minis-
tro português, António Cos-
ta, e do chefe do Governo 
espanhol, Pedro Sánchez, 
primeiro, em Badajoz, e 
depois em Elvas, no distrito 
de Portalegre.

De acordo com o progra-
ma, pelas 09:30 de Portugal 
ouve uma cerimônia no Mu-
seu Arqueológico de Bada-
joz, onde foram executados 
os hinos dos dois países. 
Quinze minutos depois, uma 
cerimônia semelhante no 
Castelo de Elvas.

Portugal e Espanha já 
reabriram fronteiras
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Maria
Alcina

Maneca

Solar Transmontano e Nossa Gente

Pé de Valsa Destaque 

Gostei de ver e relembrar, aquilo que já vai chagar, muita alegria e 
brincadeira Luso-Brasileira, como vemos na foto, uma demonstração, 
que alegra o coração, amigos:  Antônio Ribeiro, esposa Dona Maria 
Antônia, dançam muito, mas quando vão para uma disputa na dan-
ça, tem que ficar de olho, porque de repente, chaga D. Prudência e 
Manuelzinho e eles também são bons, tudo isso faz parte de um bom 
convívio e em breve, estaremos nos abraçando e convivendo, com 
muita saúde e com a graça de Deus. 

Quarteto Preparado,  Para Receber a  Alegria do Povo

Casa do Bacalhau do Meier

Embaixador de 
Portugal em Brasília

Marataízes em Alta

Num final de festa uma recordação 
para relembrar e com muito gosto pu-
blico, pois são pessoas que gostam 
deste imenso Pais, Brasil, mas gos-
tam de viver as raízes  da Pátria Mãe, 
Portugal, com vemos na foto, a es-
querda o grande amigo, Torrão, Dire-
tor dos Biscoitos Globo, sua esposa 
Dona. Eneide, a seu lado, Dona Alice 
Abreu, Diretora da Casa Trás os Mon-
tes e Alto Douro, Nossas  felicitações 
para o trio, fiquei feliz em saber, que 
os Biscoitos Globo, estão em pleno 
funcionamento, é só telefonar,  um 
abraço e em breve estaremos juntos, 
com a graça de Deus.      

Clube Português de Niterói, nossa gente
Numa bela tarde pas-
sado no Clube Portu-
guês de Niterói, uma 
linda foto, dos grandes 
amigos, como vemos a 
esquerda, a presença 
do Diretor, Jornal Portu-
gal em Foco, Dr. Felipe 
Marques Mendes, a seu 
lado, o vice Presidente 
do Cpn Dr. Carlos Bar-
tha, esposa, D. Zenir 
Mello, D.Jô Valadão,  Sr. 
Fidel, e demais amigos 
e diretores. Parabéns a 
todos e um até breve, 
com muita saúde.

Senhoras que 
Engrandecem 
a Pátria Mãe

Como vemos neste destaque fotográ-
fico, a direita,  D. Maria Ramos, seu 
irmão, Comendador: Manuel Ramos, 
Diretor da famosa; Ferragens Pinho, 
que fica à Rua do Senado, 86  e Pre-
sidente do Grupo folclórico  Serões das 
das aldeias, grande Português, natural 
da Ilha da Madeira, que tem a seu lado,  
seu Vice Presidente amigo, Cílo, e sua 
esposa, Ângela aguardando mais uns 
dias, para a alegria de todos, em espe-
cial, aos jovens do Grupo, folclórico, que 
estão ansiosos para dançar e mostrar o 
lindo folclore de Portugal. Meus amigos, 
calma que já já, estaremos aplaudindo 
vocês, com muita alegria e  o desejo, de 
muita saúde para todos.

Queridos casais, atuantes na comunidade

Dr. Alcides Martins, Procurador da Republica

O nosso querido Presidente da Republica Portuguesa, Prof. 
Marcelo Rebelo de Sousa, Professor Catedrático em Direi-
to. Voltou ao sonho de ensinar  através de Vídeo, aos alu-
nos  orientando sobre como conviver com o vírus, Covid. 19. 
Quanto orgulho, para nós e para o mundo, ter um Presidente 
tão humano e tão esclarecido espiritualmente. Desprovido de 
vaidades. Muitas Bênçãos, Muita Luz.

O Sr. Embaixador de Portugal em Brasília, Dr. Jorge Cabral, 
com sua simpatia e simplicidade,  muito elegante na compa-
nhia da vereadora Visiense, Teresa Bergher e a fadista Maria 
Alcina, num evento no Palácio S. Clemente. Saudades dos 
maravilhosos eventos, no nosso lindo Palácio.

Localizado 
na rua Dias 
da Cruz No 
Meier, a Casa 
do Baca-
lhau, é sem 
duvida, uma 
das maiores 
represen-
tantes  da 
gastronomia 
portuguesa  
no Rio de 
Janeiro. Na 
foto: Adriano 
Cardoso, filho 
do grande 
amigo, Sr. 
Jaime Cardo-
so, proprietá-
rios da Casa 
do Bacalhau, 
recebendo a 
homenagem 
de um amigo. 
Saudades. 
Muitas Bên-
çãos.

Recebendo o Diplo-
ma  da querida Casa 
dos Açores, das mãos 
do Ex-Presidente, 
Fernando Pires. É 
um orgulho para nos 
portugueses, sermos 
representados na cú-
pula da Justiça Bra-
sileira, por um amigo 
tão ilustre e de uma 
dignidade impar. Pro-
curador da Republi-
ca. Muitas  bênçãos.

O meu querido amigo Sr.Domingos Queiroga, feliz da vida 
com o sucesso de vendas da sua Casa Marataízes, produtos 
finos, vinhos, licores, queijos, alheiras, azeitonas, tremoços, 
bacalhau, etc. Produtos da melhor qualidade, para matar 
saudades  da culinária da nossa terrinha. Muitas bênçãos e 
muito dim dim.

O meu amigo Toninho Serapico e sua amada Fernandinha,  fes-
tejando com o casal amigo, Rosa e João Martins, (Dirija), sempre 
prestigiando os eventos da nossa  Comunidade. Agradeço de co-
ração ao casal Serapico, Toninho e Fernanda, que na pandemia, 
não se esquecem de mim. Vieram á minha porta, (de mascara), 
presentear-me com coelhos e fulares de Trás os Montes. Grati-
dão, Muitas bênçãos.

Meus amigos, todos os Anos, a nossa amiga Vereadora, Dona 
Teresa Bergher, presta homenagem na Câmara dos Vereadores 
ao grande Dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades,  sempre com a nossa  gente, Autoridades e alguns 
Artistas,  mas devido a pandemia não ouve condição de fazer; dei-
xando triste, a autora desta fantástica homenagem a (Vereadora 
Teresa Bergher) assunto que foi lamentado, por ela mesmo, em 
nosso Programa e outros meios de comunicação, por isso o meu 
muito obrigado,  aproveitando o ensejo, dou  os parabéns a jovem 
Senhora, Fátima Macedo, pela homenagem que fez a amiga a 
grande poveira Isaura Milhazes, contando um pouco da sua histó-
ria na  comunidade  Luso-brasileira através do Facebook,  na sua 
pagina: Cantinho do folclore. Parabéns a todas, com muito carinho 
e muita  saúde. 

Belas 
lembranças, 

(gratidão)
Adoro flores: este  belo  
arranjo tem muito signifi-
cado para mim. Foi uma 
gentileza da ex primeira 
dama, a saudosa Dra. 
Laura Passos Coelho, 
esposa do Ex-Primeiro 
Ministro Passos Coelho, 
num jantar  na Casa da 
Vila da Feira. Coincidên-
cia: nesse mesmo dia, fui 
presenteada com a lin-
da jarra que está na foto: 
Pela minha irmã do co-
ração,  a artista plástica 
, Isaura Milhazes. Nada 
acontece por acaso. Gra-
tidão e muita amizade na 
minha vida. (Isaura e Lau-
ra). Muitas bênçãos.



Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
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FLEXIBILIZAÇÃO
Irresponsável e desastrosa a decisão do prefeito 

em antecipar a reabertura do comércio no Rio, 
prevista para a  terceira fase, ou seja, próxima 
quinta feira. Muitos comerciantes foram pegos de 
surpresa, e sem tempo de se organizar,  preferiram 
manter seus estabelecimentos fechados. A econo-
mia precisa ser reativada, mas de forma gradual, 
para que não tenhamos que retroceder. Claro que 
os comerciantes não aguentam mais! Faltou apoio 
de governos, que deveriam, inclusive, isentar im-
postos! O resultado é o desemprego! Bares  e res-
taurantes que não mais reabrirão, como o famoso 
Mosteiro da rua São Bento! Saudade das famosas 
e incomparáveis empadas! Quantas vezes fui até lá 
com o meu Gerson, especialmente  para saborear 
essa tradição da casa! Entretanto, a flexibilização 
tem que acontecer de forma  responsável, para que 
o vírus não volte a assombrar de forma assustado-
ra! Como está acontecendo em países como EUA, 
Israel, Alemanha e até Portugal! O mesmo aqui no 
Brasil, Belo Horizonte e Porto Alegre! O mais grave 
é que Crivella descumpre tudo, até o acordo com a 
Câmara e representantes da educação! Numa au-
diência pública realizada na semana passada,  da 
qual participei, ficou acertado com as secretárias 
de saúde e educação, que  as aulas, tanto da rede 
pública quanto da rede privada somente recomeça-
riam a partir do dia 15 de agosto. Com 70% das es-
colas  em péssimas condições, e sem equipamen-
tos de segurança, inclusive máscaras, Crivella vai 
colocar em risco a vida das crianças, professores e 
suas famílias. Atitude absurda  e total desrespeito à 
vida.Uma lástima! Por favor,  cuidem-se! A vida  é o 
bem mais precioso que possuímos.

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

O projeto multidisciplinar 
“Cubo Mágico”, criado pela 
Câmara Municipal de Viseu, 
ocupará 18 locais da cidade 
até setembro, com mais de 
500 propostas para a reto-
ma econômica e cultural do 
concelho.

O “Cubo Mágico” é uma 
resposta do município aos 
efeitos da pandemia, que 
levaram ao cancelamento 
da agenda cultural de Viseu, 
em especial a Feira de São 
Mateus, procurando retomar 
a programação artística, mas 
também a atividade econômi-
ca associada à hotelaria, res-
tauração, turismo e comércio 
local, afirmou à agência Lusa 
o vereador da Câmara Muni-
cipal com o pelouro da Cultu-
ra, Jorge Sobrado.

Entre 21 de julho e 21 de 
setembro, 18 locais da cida-
de vão acolher programa-
ção, sendo metade de cariz 
cultural – como exposições, 
oficinas, micro-espetáculos, 
teatro de rua ou cinema ao ar 
livre – e outra metade virada 
para uma experiência turísti-
ca, onde estão previstas ini-
ciativas associadas à gastro-

Viseu com mais de 500 propostas até
setembro para retoma econômica e cultural

nomia ou aos vinhos, entre 
outros, esclareceu o autarca.

O investimento público 
será de cerca de meio milhão 
de euros no “Cubo Mágico”, 
sendo que a Câmara de Vi-
seu tem a perspetiva de vir a 
ter um apoio de 350 mil euros 
de fundos comunitários para 
este evento, acrescentou.

Face à epidemia da Co-
vid-19, a Câmara de Viseu 
considera que este projeto 
é “uma boia de salvamento 
lançada à economia local”, 
ao mesmo tempo que permi-
te, de forma “responsável”, 
organizar os fluxos de visi-

tantes.
“Não ter um programa pre-

parado seria um risco eleva-
do para uma cidade que está 
cheia de turistas e visitantes 
no verão”, notou Jorge Sobra-
do, vincando que este progra-
ma permite “distribuir fluxos 
e procuras de interesses por 
diversos lugares, numa janela 
temporal mais alargada”.

Isto significa que, para 
além do apoio à retoma cul-
tural e econômica, o progra-
ma é “um recurso inteligente 
de preparação da cidade ao 
fluxo de visitantes”, receben-
do sempre todos os anos, 

para além de turistas, muitos 
emigrantes que regressam à 
sua terra por esta altura, es-
clareceu.

O programa conta, sobre-
tudo, com atividades e pro-
postas desenvolvidas pela 
comunidade artística local e 
regional, que “já estava en-
volvida na programação de 
primavera e de verão da ci-
dade e que foi afetada pela 
pandemia”, salientou.

Apesar do cancelamento 
da Feira de São Mateus, o 
projeto do município permite 
uma abertura parcial do bair-
ro da restauração associado 
ao certame, farturas e alguns 
divertimentos, bem como um 
palco com plateia limitada e 
controlada.

Apesar da “esmagadora 
maioria” dos eventos ser gra-
tuita, será necessário uma 
reserva prévia para controlo e 
gestão das lotações, referiu.

Para além das atividades 
já definidas no “Cubo Má-
gico”, haverá também um 
conjunto de “ações-satélite” 
em freguesias periféricas do 
concelho, que ainda está a 
ser programado, avançou.

A Associação Portugue-
sa de Centros Comerciais 
alertou para a possibilidade 
de encerramento de alguns 
espaços perante a criação 
de um regime excepcional 
que permite aos lojistas pa-
garem, até março de 2021, 
apenas a componente variá-
vel dos alugueis.

“A criação de um regime 
excecional para que, até 
março de 2021, os lojistas 
dos centros comerciais pa-
guem apenas a componente 
variável das rendas coloca 
em causa a viabilidade dos 
centros comerciais e pode 
conduzir alguns deles à fa-
lência”, defendeu, em comu-
nicado, a APCC.

De acordo com as esti-
mativas da associação, esta 
medida pode levar ao encer-
ramento de mais de duas mil 
lojas e a uma quebra de qua-
se 25 mil postos de trabalho 

diretos e 50 mil indiretos.
Para os proprietários dos 

93 centros comerciais que 
a APCC representa esta 
medida “demonstra desco-
nhecimento do modelo de 
negócio dos centros comer-
ciais, que correspondem 
a elevados investimentos 
com retornos relativamen-
te baixos, tendo, por isso, 
como proprietários sobre-
tudo investidores de muito 
longo prazo”.

Citado em comunicado, o 
presidente da APCC reiterou 
que, no atual contexto, os 
centros comerciais podem 
entrar em falência, destruin-
do milhares de empregos, 
lembrando que, neste fim 
de semana, no Reino Unido, 
“um dos maiores operado-
res de centros comerciais do 
país, a INTU, cuja dívida as-
cende a cinco mil milhões de 
euros, entrou em processo 

Centros comerciais alertam que podem
falir com alterações ao regime das rendas

de insolvência”.
Assim, António Sampaio 

de Mattos afirmou ser neces-
sário “conhecimento, ponde-
ração e equilíbrio nas medi-
das a tomar”.

Este responsável consi-
derou ainda ser importante 
estabelecer uma medida 
transversal, que beneficie to-
dos os lojistas.

O presidente da APCC 

acrescentou que a propos-
ta não considera os apoios 
de 305 milhões de euros já 
acordados entre proprietá-
rios e lojistas para este ano, 
que abrangem mais de 87% 
dos lojistas.

Esta proposta não tem 
também em conta “o históri-
co de abordagem equilibrada 
e de negociação” do setor, 
concluiu.

Edital de Convocação
para Assembleia Geral

Casa do Porto
Esporte Clube

A Casa do Porto, por solicitação do Sr. Vice
-Presidente da Diretoria, convida todos os só-
cios a comparecer a sessão ordinária, que se 
fará realizar no dia 09/07/2020 às 19:00 horas 
em nossa sede à Rua Afonso Pena,39 – Tijuca.

Assuntos: 

1) Eleição do Conselho Deliberativo de 
acordo com o artigo 19 e a referida alínea 
B do artigo 26 do Estatuto.

2) Prorrogação da atual Diretoria até 
31/12/2020.

3) Assuntos Gerais.

Obs.: Se na hora marcada, não houver número 
legal de sócios a reunião será feita meia hora 
depois, com qualquer número de sócios.

A Diretoria

A secretária de Estado 
do Turismo, Rita Marques, 
mostrou-se confiante de que 
o setor retomará a rota de 
crescimento brevemente e 
garantiu que os seus profis-
sionais estão prontos para 
acolher os turistas que pro-
curem Portugal.

“Estamos prontos, es-
tamos abertos e estamos 

Governo confia que turismo 
retomará rota de crescimento

com uma garra desgraça-
da”, afirmou Rita Marques, 
durante a cerimônia de cele-
bração de um protocolo com 
a Associação das Termas de 
Portugal para a atribuição 
do selo “Clean & Safe” às 
Termas de Portugal, realiza-
da em São Pedro do Sul, em 
Viseu.

No seu entender, é impor-
tante passar uma mensagem 
de esperança, de otimismo, 
porque os últimos meses têm 
sido difíceis.

“É importante, nós todos, 
profissionais do setor do tu-
rismo, passarmos esta men-
sagem positiva, clara, de que 
estamos prontos, estamos 
abertos e estamos confian-
tes de que muito em breve 
vamos retomar a rota de 
crescimento”.

Segundo a secretária de 
Estado, o setor do turismo 
tem vindo a preparar-se com 
várias iniciativas, como a do 
selo “Clean & Safe”, que foi 
“pioneira a nível mundial”.

“É uma iniciativa muito 
simples, mas que pretende 
sobretudo instigar a confian-
ça”, realçou.

O Selo “Clean & Safe” 
está, desde hoje, disponível 
para as empresas e outras 
entidades concessionárias e/
ou titulares de termas. Hoje 
à tarde, foi já afixado no Bal-
neário D. Afonso Henriques, 
nas Termas de S. Pedro do 
Sul.

No ano passado, o cres-
cimento deste setor atingiu 
os 15%. Em Portugal, exis-
tem, atualmente, 46 termas 
ativas.

Na sua opinião, “o nível 
de adesão ao selo é demons-
trativo do reconhecimento da 
sua importância em gerar 
confiança nos turistas, como 
é evidente face aos mais de 
17 mil aderentes, em apenas 
dois meses”.

“Acreditamos que o alar-
gamento às termas, setor 
em que Portugal se desta-
ca, será um importante fator 

de confiança que contribuirá 
para a atração de turistas 
nacionais e internacionais”, 
considerou.

O Selo “Clean & Safe” 
para as Termas de Portugal 
foi criado pelo Turismo de 
Portugal em parceria com a 
Associação das Termas de 
Portugal.

O presidente da Asso-
ciação das Termas de Por-
tugal, Vítor Leal, disse que 
se trata de um momento 
particularmente difícil para 
este setor.

“No ano passado, tive-
mos um crescimento na or-
dem dos 15%. Em feverei-
ro, tivemos um crescimento 
na ordem de 20% e todos 
os dados que tínhamos 
eram de um crescimento 
na ordem dos dois dígitos”, 
contou.

No entanto, neste mo-
mento, registam-se quedas 
de faturamento de 80% e 
uma queda do número de 
cotistas de 80%”, lamentou.
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Decorreu este fim de semana na cidade de Viana 
do Castelo, o 38º Congresso Nacional do Partido So-
cial Democrata.

Com uma agenda que previa não só a aprovação da 
moção de estratégica global, como também a apresen-
tação de moções setoriais e ainda a eleição dos novos 
órgãos nacionais do PSD, Oeiras acabou por ser um dos 
municípios centrais nesta reunião magna do principal 
partido da oposição.

A moção apresentada pela Comissão Política Distrital 
de Lisboa presidida pelo oeirense Ângelo Pereira, inti-
tulada “novos rumos, novos destinos” foi aprovada por 
larga maioria dos congressistas.

O deputado da Assembleia da República Alexandre 
Poço (oeirense, presidente da Comissão Política Distrital 
de Lisboa da JSD e deputado pelo PSD na assembleia 
de freguesia de Porto Salvo) interveio no sábado, dando 
nota da sua visão para o país e as suas propostas para 
a liderança da Juventude Social Democrata, à qual se 
candidata este ano.

Também Armando Soares (presidente da concelhia 
de Oeiras do PSD desde Novembro de 2019) interveio, 
“apelando à unidade na diversidade do PSD”, salientan-
do a relevância incontornável do município de Oeiras na 
economia nacional e recordando que “importa um novo 
caminho que rompa com o ciclo de divórcio entre os so-
cial democratas do concelho, que se dividiram entre a 
candidatura oficial e mais três de movimentos de cida-
dãos independentes, em 2017”.

Foram ainda reeleitos David Justino e Isabel Meireles 
(ambos oeirenses) para Vice Presidentes do PSD e Ar-
mando Soares foi eleito Conselheiro Nacional do PSD, 
tendo a partir de agora de novo assento no palco máximo 
de decisão dos sociais democratas, entre congressos, 
onde já tinha estado nos consulados de Durão Barroso, 
Marques Mendes e Luís Filipe Menezes.

Oeiras em grande
destaque nos órgãos

nacionais do PSD

famalicãO

PamPilhOSa Da Serra

Santa maria Da feira mOntemOr-O-VelhO

Obras vão beneficiar
e modernizar a

Biblioteca municipal 
O tempo passa e os livros 

vão contando a história 
e outras tantas estórias. O 
verdadeiro escritor é aque-
le que cria uma obra para 
além do seu tempo. O li-
vro precisa de ocupar esse 
tempo, livre, para todas as 
mãos e leituras. Em tempos 
nas casas, ainda nas casas. 

Hoje, cada vez mais nas bi-
bliotecas, que assumiram o 
seu papel de guardadores 
de memórias, mas também 
divulgadores. O seu uso, 
precisa, tal como os livros 
de manutenção.

Rima, mesmo sem in-
tenção. O Município de Vila 
Nova de Famalicão abriu 

que calculou o custo da in-
demnização que, recorde-
se, está estimada em cerca 
de 6 milhões e 800 mil euros, 
“mais a perda de 4 milhões” 
para obras já aprovadas no 
Concelho.

José Brito, lembrou, ain-
da, que o presidente da Câ-
mara Municipal de Penacova, 
Humberto Oliveira, foi “um 
dos responsáveis máximos” 
para a criação da APIN, sen-
do por isso “incompreensível 
que quem preside à criação 
de uma associação, possa 
argumentar que a própria não 
está legalmente criada, fun-
damentando-se nesse facto 
para rejeitar o pagamento da 
indemnização”.

A este propósito, José 
Brito, recordou as declara-
ções do presidente da ER-
SAR – Entidade Regulado-

ra dos Serviços de Água e 
Resíduos, que em conjunto 
com o Tribunal de Contas e a 
DGAL aprovou a constituição 
da empresa.

Orlando Borges disse à 
agência Lusa que os “Muni-
cípios não agregados, sobre-
tudo os de baixa densidade, 
não vão conseguir cumprir 
os requisitos e as exigências 
técnicas e de sustentabilida-
de dos serviços para a ele-
gibilidade de candidaturas a 
fundos comunitários”. Citado 
na notícia, Orlando Borges, 
garante que a “constituição 
da empresa é perfeitamente 
legal” e que o “o valor indem-
nizatório consta do relatório 
elaborado por uma entidade 
externa contratada pela em-
presa, em articulação com o 
município de Penacova, que 
foi aprovado por unanimidade 

O presidente da Câmara da 
Feira, Emídio Sousa, en-

contra-se em recolhimento do-
miciliário preventivo depois de 
ter estado numa reunião numa 
associação em que foi detecta-
do um caso positivo de covid-19.

O politico é presidente da 
Assembleia Geral do Centro 
Social Padre José Coelho, em 
Fiães. Na passada quinta-fei-
ra, os órgãos sociais estive-
ram reunidos.

“Fui informado pela Direção-
Geral da Saúde (DGS) de um 
caso positivo numa pessoa que 
esteve nessa reunião e foi pedi-
do, dentro do possível, que evi-
tasse contatos com outras pes-
soas”., disse Emídio Sousa, ao 
JN. “Como mais vale prevenir 
do que remediar, decidi ficar em 
casa até que o teste seja feito”, 
acrescentou o politico.

Emídio Sousa diz que se 

mesmo em tempo de 
pandemia a Câmara 

Municipal de Montemor-o-
Velho continua a sua ação 
e tem em curso várias 
obras importantes para as 
11 freguesias do concelho, 
num investimento global 
de mais de sete milhões 
de euros.

A reabilitação urbana 
na vila de Montemor-o-Ve-
lho, que engloba diversas 
empreitadas como o Par-
que Urbano Ribeirinho, a 
reabilitação de edifícios, 
a implementação de uma 
rede polinucleada de ati-
vação e dinamização do 
centro histórico e a inter-
venção no Convento dos 
Anjos, ou os arranjos ur-
banísticos em Arazede, 
Carapinheira, Liceia, Sei-
xo e Ereira são algumas 
obras que a autarquia 

Pampilhosa reafirma que Penacova 
tem de pagar para sair da aPin

a Assembléia Municipal 
de Pampilhosa da Ser-

ra aprovou, por maioria, 
com duas abstenções, uma 
proposta no sentido de a 
APIN exigir indemnização à 
Câmara de Penacova pela 
saída da empresa intermu-
nicipal de água, saneamen-
to e resíduos.

Como explicou José Bri-
to, presidente da Câmara, a 
proposta, que já tinha sido 
aprovada em reunião do Exe-
cutivo municipal, está funda-
mentada em dois princípios 
essenciais: “Por um lado, a 
solicitação à APIN, que dili-
gencie no sentido de exigir a 
indemnização ao Município 
de Penacova, pela alteração 
da sua posição na referida 
empresa, e consequentes 
perdas financeiras verifica-
das até ao momento, bem 
como as futuras; por outro, a 
proposta defende que o Mu-
nicípio de Penacova deverá 
igualmente assumir as com-
pensações relativas aos ou-
tros Municípios, definidas no 
contrato de gestão delegada”.

“Penacova tomou a deci-
são de sair e isto como é evi-
dente acarreta custos”, sa-
lientou José Brito, reforçando 
que “o presidente de Pena-
cova foi o primeiro a aceitar 
a sociedade de consultores 

Presidente da câmara 
municipal da feira 
em recolhimento 

domiciliário

montemor-o-Velho
com sete milhões de

euros de obras em marcha
O Município de Oeiras e a Rede Aga Khan para o De-

senvolvimento ofereceram esta sexta-feira equipamento 
médico e de proteção individual a Angola, no âmbito das 
medidas de combate ao COVID-19.

Numa ação de cooperação entre os Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a Câmara Mu-
nicipal de Oeiras e a Rede Aga Khan para o Desenvol-
vimento (AKDN) foram entregues 2 ventiladores, 10 mil 
máscaras cirúrgicas, 10 mil pares de luvas, 2 mil másca-
ras reutilizáveis. Esta ação de cooperação com Angola 
está incluída em várias ações desenvolvidas com os PA-
LOP e pretende dar resposta à crise sanitária provocada 
pelo COVID-19, colmatando as necessidades sentidas 
no acesso a equipamento de tratamento médico e pro-
teção individual.

Esta iniciativa solidária com os PALOP representa um 
investimento conjunto total superior a 700 mil euros.

Parte do equipamento entregue esta sexta-feira, de-
verá chegar a Angola nos próximos dias.

imagem: Entrega simbólica do material ao Embai-
xador Angola em Lisboa Carlos Fonseca, feita pelo Vice
-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco 
Rocha Gonçalves, e pelo Representante Diplomático do 
Imamat Ismaili Nazim Ahmad.

município de Oeiras e
rede aga Khan oferecem 
material médico a angola

concurso público para em-
preitada do edifício da Bi-
blioteca Municipal Camilo 
Castelo Branco. Porque a 

cultura nunca foi uma despe-
sa, a autarquia prevê um in-
vestimento na ordem dos 1,9 
milhões de euros.

pelos 10 municípios presen-
tes na Assembleia Geral.”

Referindo-se à APIN, José 
Brito, voltou a reforçar que a 
empresa “não tem mais inte-
ressados para além dos Mu-
nicípios e, também por esse 
fato, a atenção dos adminis-
tradores (politico) terá que ser 
maior porque sabem que são 
devidamente fiscalizados por 
toda a população”.

“Não há interesses priva-
dos”, garantiu, expressando 
ainda que se o Executivo 
considerar que “a faturação 
e os compromissos” impu-
tados aos pampilhosenses 
são incomportáveis, “serão 
os primeiros a tomar as me-
didas dentro da empresa que 
achem adequadas”

Por último, o politico lem-
brou que o ministro do Am-
biente, João Pedro Matos 
Fernandes, assinou recente-
mente contratos no valor de 
37 milhões de euros com a 
APIN, destinados a obras de 
requalificação dos serviços 
de água, saneamento e re-
síduos, dos Municípios que 
integram a empresa. José 
Brito, vincou que o ministro 
“já percebeu que estes mu-
nicípios do Interior precisam 
de apoio e que carecem de 
discriminação positiva em re-
lação às tarifas”.

sente bem e que está “sem sin-
tomas” em casa, em teletraba-
lho, enquanto aguarda para ser 
testado à covid-19. “Só deve 
ser feito na quinta-feira”, reve-
lou o politico, sublinhando que a 
pessoa que testou positivo tam-
bém está assintomática.

Fonte da autarquia assegura 
que foram cumpridas todas as 
recomendações da DGS, como 
o uso de máscara e devido dis-
tanciamento durante o encontro.

Emídio Sousa e todos os 
elementos dos órgãos sociais 
encontram-se em quarentena 
preventiva.

tem em desenvolvimento 
e que até Agosto estarão 
em execução.

As diversas interven-
ções em edifícios escola-
res, a pesquisa e captação 
de águas subterrâneas, a 
promoção da eficiência 
energética com a constru-
ção de postos de carrega-
mento e as conservações 
e reparações de estradas 
e caminhos municipais em 
todo o concelho comple-
tam o rol de cerca de meia 
centena de empreitadas 
em andamento.
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miranda do corvo

póvoa de varzim

noitada em casa com
a sardinha na brasa

miranda do corvo aprova prestação de
contas e apresenta resultados positivos

a Assembleia Municipal de 
Miranda do Corvo aprovou, 

por maioria, o ‘Relatório de Ges-
tão 2019’ apresentado pelo exe-
cutivo, no qual o passivo reduziu 
10 por cento em comparação 
com o ano anterior.

“O acordo alcançado com a 
empresa Águas do Centro Li-
toral e a amortização do paga-
mento efetuada no ano de 2019, 
permitiu a redução do passivo 
em cerca de 1,5 milhões de 
euros”, revela a autarquia, su-
blinhando que “apesar desta 
despesa extraordinária, aliada 
ao forte investimento nas faixas 
de gestão de combustível, o que 
fez aumentar excepcionalmente 
no ano de 2019 as despesas 
correntes, a Câmara Municipal 
apresentou um resultado líquido 
positivo de 146 315 euros”.

O relatório apresentado 

Somos poveiros e para 
além de informar também 

gostamos de participar nas 
festa, de São Pedro é para 
quem aqui mora, a maior das 
razões a chamar pela alegria, 
mas também pela tradição. 
Quem é que não gosta de ver 
as marchas, o ligeiro vibrar 
da anca da tricana e a beleza 
com que veste?

A palavra é atípica ou atí-
pica a situação que vivemos. 
Por mais informação que nos 
chegue a única certeza que 
temos é que o bicho anda aí, 
não sei se morde, mas mata. 
A ideia de que só acontece 
aos outros já atingiu no Mun-
do inteiro mais de 7 milhões 
e matou mais de 400 mil 
pessoas. A Ministra da Saú-
de, ainda na sexta-feira, as-
sumiu que o país não está a 
conseguir quebrar cadeias de 
transmissão. Pensamos que 

não é preciso mais razões 
para pensar um São Pedro 
de trazer por casa e vai ver 
que a raridade também pode 
trazer felicidade.

Aires Pereira, presidente 
da Câmara, não se cansou de 
apelar aos poveiros para  que 
passasse o S. Pedro em casa 
com a família, recordando ao 
mesmo tempo as determina-
ções saídas por unanimidade 

da última reunião do conse-
lho de segurança.

nunca é demais repetir:
Os cafés, pastelarias, pa-

darias, lojas de conveniência, 
quiosques e outros estabele-
cimentos de atividade similar 
na Póvoa de Varzim, tive-
ram que encerrar as 19h00, 
nos dias 27 e 28 de Junho, 
enquanto os restaurantes e 
esplanadas dos estabele-

lafõeS

mealhada

as consultas de atendi-
mento complementar da 

Unidade de Saúde Familiar 
(USF) Lafões, em Olivei-
ra de Frades, vão continuar 
suspensas enquanto vigo-
rarem as restrições devido 
à Covid-19, nomeadamente 
na triagem de pessoas, reve-

lou ao Notícias de Vouzela o 
Presidente da Câmara local, 
Paulo Ferreira.

O politico explica que a 
decisão deve-se ao “histó-
rico de procura de serviço” 
da unidade e à “falta de re-
cursos humanos” para cum-
prir os critérios de seguran-

ça e higiene definidos pelas 
autoridades.

O Partido Ecologista Os 
Verdes (PEV) levou o caso 
à Assembleia da República, 
questionando o Governo se 
está previsto retomar o aten-
dimento complementar, ga-
rantindo o acesso aos servi-

ços de saúde diariamente até 
às 24h00 e se o executivo ga-
rante que o serviço não será 
encerrado.

Recorde-se que o horário 
alargado da unidade – outro 
dos pontos levantados pelo 
partido – foi entretanto retoma-
do, confirmou Paulo Ferreira.

atendimento complementar da USf
ainda sem perspectivas de reabertura

câmara contesta fusão
das Águas do luso

a Câmara Municipal da Mealhada contesta uma fusão da So-
ciedade Águas do Luso com a Sociedade Central de Cer-

vejas e pede à administração que não faça desaparecer uma 
Sociedade com 168 anos de história.

“Pedimos que não seja feita, porque estamos a falar da histó-
ria de uma vila. A Sociedade Central de Cervejas pode fazer fu-
sões com quem quiser, mas não o faça com a Sociedade Águas 
do Luso”, defende o presidente da Câmara Municipal da Mealha-
da, Rui Marqueiro.

O município vai enviar uma carta ao Conselho de Administra-
ção da Sociedade, assinada também pelo presidente da Junta de 
Freguesia do Luso e pela presidente da Assembleia Municipal.

“Já custou muito à vila mudar a parte do engarrafamento para 
a Vacariça. O Luso perdeu muito e a Vacariça pouco ganhou”, 
entende o político

cimentos de restauração e 
de bebidas encerraram às 
23h00 nesses dois dias.

O Edil lembrou no final da 
Reunião de Câmara que um 
ato irrefletido “Sob o pon-
to de vista econômico pode 
ser uma tragédia para as 
nossas vidas. Temos que 
preservar os resultados que 
temos como forma de poder-
mos continuar a desconfinar 
como temos vindo a fazer, 
gradual e que a economia 
possa ir animando”.

Também, Miguel Fernan-
des, vereador do Partido 
Socialista, lembrou os bons 
resultados das últimas se-
manas na Póvoa de Varzim, 
com um número muito redu-
zido de infectados e por isso 
alerta que fazer o S. Pedro 
na rua poderia mudar tudo 
num só dia. saibamos nós 
preservar o futuro.

pelo executivo municipal refe-
re, ainda, que a taxa de exe-
cução global foi superior a 86 
por cento.

O presidente do Município, 
Miguel Baptista, realçou o fato 
da evolução da execução orça-
mental, “onde se verifica que o 
grau de execução, quer da des-
pesa, quer da receita, ter osci-
lado nos últimos anos, mas que 
no ano de 2019 registrou um 
aumento relativamente a 2018”.

Quanto ao relatório do ano 
passado, e na intervenção feita 
perante os deputados munici-
pais, o politico salientou a forte 
aposta feita pelo município na 
promoção turística do conce-
lho, entre os quais se destaca 
a “realização do Campeonato 
do Mundo de Trail Running, o 
acolhimento da partida de uma 
das principais etapas da Volta a 

Portugal em Bicicleta, a trans-
missão televisiva em Semide 
do programa que escolheu os 
últimos finalistas do concurso 
‘7 Maravilhas – Doces de Por-
tugal’ e a Expo Miranda”.

Miguel Baptista sublinhou, 
ainda, o valor do saldo de ge-
rência, superior a dois milhões 
de euros, que permite margem 

orçamental para os grandes in-
vestimentos em curso no cor-
rente ano, como a construção 
do Parque Logístico Municipal, 
da Escola de Talentos e zona 
envolvente, bem como o lan-
çamento dos procedimentos 
concursais para as obras de 
requalificação do parque esco-
lar municipal, entre outros.

Notícias dos
AÇORES

a Ribeira Grande assinala o seu 39º aniversário e, em 
virtude da atual situação pandémica, a autarquia 

também se viu forçada a cancelar algumas das ativida-
des que, normalmente são consideradas os pontos altos 
das festas. É o caso, por exemplo, das tradicionais Ca-
valhadas de São Pedro que, este ano de 2020, não se 
realizam devido à Covid.

Todos os anos, as Cavalhadas levam até à Ribeira 
Grande centenas de pessoas para assistirem ao desfile 
em honra a São Pedro.

festas da ribeira Grande
este ano sem cavalhadas

e marchas populares

produção de queijo baixa e
leite em pó volta a aumentar

a produção de queijo nos Açores, de Janeiro a Abril 
deste ano, registra uma queda, enquanto a produ-

ção de leite em pó voltou a aumentar.
Segundo dados fornecidos pelo SREA, nos primeiros 

quatro meses deste ano, o leite para consumo aumentou 
para 46.125.000 de litros, quando no mesmo período do 
ano passado tinham sido 46.108.000 litros.

A ligeira diferença deve-se ao aumento da produção 
em Março. já que nos restantes meses baixou.

As natas também registram uma baixa, passando de 
57 mil litros no ano passado para 47 mil litros este ano.

O leite em pó aumentou, de 6.207 toneladas para 
7.135 toneladas.

A manteiga também regista um crescimento, de 3.717 
toneladas no ano passado para 4.304 toneladas este ano.

O iogurte regista uma quebra, de 157 para 130 toneladas.
O queijo, um dos principais produtos lácteos mais co-

mercializados pelos Açores, caiu de 11.287 para 10.724 
toneladas.

O leite de vaca entregue nas fábricas está aumentar, 
apesar da pandemia, subindo nestes primeiros quatro 
meses de 216,4 milhões de litros para 222,3 milhões de 
litros este ano.

Todos os quatro meses deste ano registram aumen-
tos de leite entregue nas fábricas.

S. Miguel é a ilha que registra o maior aumento, en-
quanto que a ilha da Graciosa é a única que baixou o 
volume de leite entregue nas fábricas.

notícias da
madeira

madeira tinha uma dívida pública
de 4,6 mil milhões no 1.º trimestre

a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) 
divulgou hoje, dia 29 de Junho, os dados sobre a Dí-

vida Pública Regional Trimestral no final do 1.º trimestre 
de 2020.

No fim do 1.º trimestre, “a dívida bruta da Adminis-
tração Pública Regional (APR) situava-se em 4,613 mi-
lhões de euros, tendo reduzido cerca de 50 milhões de 
euros (-1,1%) face ao final do trimestre anterior, e dimi-
nuído comparativamente ao período homólogo cerca de 
88 milhões de euros (-1,9%).

A dívida bruta da APR atingia assim “o valor mais 
baixo desde o final do 4.º trimestre de 2014”, revela 
a DREM.

Analisando a evolução da composição da dívida bruta 
por instrumento financeiro observa-se que o peso dos 
empréstimos diminuiu de 67,7% para 60,8% entre o 1.º 
trimestre de 2020 e o homólogo de 2019, sucedendo o 
inverso no que respeita à dívida titulada, cujo peso, no 
mesmo período, subiu de 32,3% para 39,2%.
dívida líquida de depósitos rondou os 4,3 mil milhões

De acordo com a mesma fonte, no final do 1.º tri-
mestre de 2020, a dívida líquida de depósitos rondou os 
4,366 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 105 
milhões de euros (-2,4%) face ao final do trimestre ante-
rior, e recuado comparativamente ao período homólogo 
68 milhões de euros (-1,5%).

“Tal como na dívida bruta, o valor do trimestre em 
referência é também o mais baixo desde o final do 4.º 
trimestre de 2014”, destaca a DREM.
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O acionista da TAP Da-
vid Neeleman garantiu  o 
empenho dos privados no 
futuro da companhia, agra-
decendo muito o emprésti-
mo de emergência do Es-
tado português e afirmando 
aceitar a entrada imediata 
deste na Comissão Execu-
tiva da empresa.

“Apesar de não ter sido 
essa a nossa proposta, 
agradecemos muito o apoio 
do Estado através de um 
empréstimo de emergência 
à TAP e aceitamos as medi-
das de controle da utilização 
desse empréstimo”, afirma 
Neeleman.

Após meses de silên-
cio, o empresário justifica a 
tomada de posição com a 
necessidade de rejeitar as 
declarações sobre o empe-
nho dos privados no futuro 
da TAP, garantindo que es-
tes estão disponíveis para 
aceitar a participação do 
Estado na Comissão Execu-
tiva imediatamente e mesmo 
antes de uma eventual ca-
pitalização do empréstimo”.                                                                                                                             
“Estamos também disponí-
veis para capitalizar os nos-

sos créditos na companhia 
no momento da aprovação 
do plano de reestruturação 
que será negociado com a 
Comissão Europeia”.

“O nosso empenho é o 
mesmo de 2015, quando 
ganhamos a privatização e 
salvamos a TAP de uma situ-
ação de insolvência, e após 
cinco anos de trabalho muito 
duro transformámos a TAP 
numa companhia renovada, 
de maior dimensão e prepa-
rada para o futuro. Continua-
mos a acreditar na TAP ape-
sar desta enorme crise que 
afetou toda a economia e em 
particular o setor da aviação”. 
Segundo Neeleman  “desde o 
início da crise a equipe exe-
cutiva tem trabalhado noite e 
dia em conjunto com os for-
necedores, tendo negociado 
e obtido apoios importantes 
na ordem de centenas de mi-
lhões de euros”.

“A TAP é muito importante 
para o País e estou certo que 
o Governo português saberá 
respeitar os compromissos 
assumidos com quem acre-
ditou e transformou a com-
panhia”, afirma.

David Neeleman agradece
muito apoio do Estado à TAP e
garante empenho dos privados   

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa,  já formalizou a 
indicação do ex-ministro das 
Finanças, Mário Centeno, 
para o cargo de governador 
do Banco de Portugal e sub-
meteu o pedido de audição 
do escolhido ao Parlamen-
to. Já o Presidente da Re-
pública, soube da decisão 
pela comunicação. “Não vou 
comentar aquilo que soube 
pela comunicação social”, 
explicou o chefe de Estado 
aos jornalistas.  Marcelo Re-
belo de Sousa procurou des-
valorizar o caso, lembrando 
que a decisão não passa 
pelo Presidente da Repúbli-
ca, mas sim pelo Governo e 
pelo Parlamento.

No Parlamento, o proces-
so também mereceu críticas. 
O BE, pela voz de Mariana 
Mortágua, afirmou que  o atu-
al primeiro-ministro não teve 
nenhum momento formal 
para ouvir as opiniões dos 
diferentes partidos. Sabemos 

Mario Centeno a caminho
do Banco de Portugal

que António Costa fará a de-
signação independentemente 
da posição dos partidos. Nes-
se âmbito, distingue-se muito 
pouco daquilo que o seu an-
tecessor fez quando nomeou 
Carlos Costa para o cargo de 
governador do Banco de Por-
tugal”.  E insistiu que Mário 
Centeno não é a pessoa indi-
cada para ser governador do 
Banco de Portugal.

O presidente do CDS, 
Francisco dos Santos, consi-

derou que o sistema não pode 
estar viciado, o PS não é dono 
do Estado e não pode haver 
um clima de mais do mesmo, 
com os mesmos a suceder a 
lugares que infelizmente nada 
abonam a favor da transpa-
rência, da autonomia e da 
liberdade dos supervisores 
e dos reguladores como é o 
caso do Banco de Portugal.

No Parlamento, o proces-
so de debate sobre a cria-
ção de um período para a 

Com o turismo a apre-
sentar quedas de quase 
100%, era de esperar que 
o alojamento local  também 
sofresse com esta redução. 
Os proprietários destes es-
paços para driblar as perdas 
no negócio e muitos, para 
poderem recuperar os pre-
juízos estão a migrar o seu 
negócio de alojamento local 
para o de longa duração. 
A medida é vista com bons 
olhos pela Associação dos 
Profissionais e Empresas de 
Mediação Imobiliária de Por-
tugal. “Na minha ótica, os 
operadores de AL deveriam 
ponderar verdadeiramente 
esta migração do alojamento 
local para o arrendamento de 
longa duração”, defende Luís 
Lima, presidente da APEMIP. 
Isto porque “os agentes des-
te mercado parecem estar a 
resistir a esta possibilidade, 
crentes numa rápida recu-
peração do turismo que eu, 
sinceramente, não creio que 
vá acontecer com tanta cele-
ridade, pois considero que le-
vará algum tempo até que as 
pessoas tenham  confiança e 
coragem para voltar a viajar”.

O Governo já tinha um 
programa de conversão do 
alojamento local para apoiar 
os programas municipais no 
sentido de convertê-lo em 
habitações de aluguel de 
longa duração. “Se o Gover-
no apoiar os mecanismos 
que estão a ser implementa-
dos pelas autarquias, como 

está previsto, as vantagens 
são muito interessantes para 
os proprietários quer pelos 
benefícios fiscais de que 
poderão usufruir, quer pela 
segurança e estabilidade do 
negócio, uma vez que serão 
as autarquias as respon-
sáveis por assumir o paga-
mento das rendas, ficando 
eliminados à partida os dois 
grandes problemas que fa-
zem com que o mercado de 
arrendamento não seja, até 
agora, um mercado dinâmi-
co: excesso de fiscalidade e 
falta de segurança no negó-
cio”, defende Luís Lima.

Quem também preten-
de dar mais benefícios aos 
proprietários é o PSD que 
quer trazer alterações ao 
alojamento local. A proposta 
consta na alteração ao Or-
çamento Suplementar apre-
sentada pelo partido que 
pretende que os imóveis 
de alojamento local fiquem 
isentos de mais, valias caso 
transitem para o aluguel tra-
dicional ou para habitação 
própria durante pelo menos 
dois anos.

A proposta dos deputa-
dos Afonso Oliveira, Duarte 
Pacheco e Cristóvão Norte, 
destaca a possibilidade dos 
titulares de estabelecimen-
to local poderem colocar 
os imóveis no mercado de 
aluguel, desafetando-os da 
presente função, sem que se 
constituam na obrigação de 
devedores de mais-valias.

A nova realidade
do alojamento local

passagem de políticos para 
a supervisão bancária está, 
entretanto, congelado por 
quatro semanas, enquanto 
se aguarda por um parecer 
do Banco Central Europeu. 
Inicialmente,  o PAN preten-
dia  acelerar o processo a 
tempo de freiar legalmente a 
ida de Centeno para o BdP, 
chegou a ter o apoio do PSD, 
ainda que os sociais-demo-
cratas discordem do perío-
do de 5 anos, propondo 2 
anos. O CDS prefere 3 anos 
e ontem Cecília Meireles so-
licitou que a audição obriga-
tória de Mário Centeno só 
ocorra depois do debate de 
especialidade do diploma.                                                                                                  
O PCP voltou a defender 
que o Banco de Portugal não 
deve ser uma sucursal do 
Banco Central Europeu. 

Independentemente das 
resistências, os dados es-
tão lançados para que Cen-
teno assuma o novo cargo 
já em julho.

Os efeitos da pandemia 
continuam a ser visíveis. O 
número de desempregados 
disparou em maio e o déficit 
ultrapassou 1% nos primei-
ros 3 meses. Já a execução 
orçamental em contabilidade 
pública das Administrações 
Públicas registrou até maio 
um déficit de 3.203 milhões 
de euros, representando um 
agravamento de 2.550 mi-
lhões face ao período homó-
logo. E as perspectivas não 
são animadoras.

O déficit agravou-se até 
maio em 2.550 milhões. A 
culpa é da contração da re-
ceita (-0,4%) e do cresci-
mento da despesa (7,4%). 
De acordo com o Ministério 
das Finanças, a execução já 
evidencia os efeitos da pan-
demia na economia e nos 
serviços públicos na sequên-
cia das medidas de política 
de mitigação.

A quebra da receita em 
menos 869 milhões de euros 
está, segundo o Ministério 
liderado por João Leão, as-
sociado à prorrogação de 
pagamento de impostos e à 
suspensão de execuções da 
receita fiscal. E também por 

“A mobilidade em Lisboa 
começa a recuperar, mas 
o congestionamento ainda 
está a menos de metade, 
diria que 60% abaixo do que 
era antes da crise”, disse o 
vereador de Mobilidade e  
Segurança da Câmara de 
Lisboa, Miguel Gaspar. É, 
apesar de tudo, um sinal de 
recuperação da atividade 
que contrasta com o mínimo 
histórico atingido em mea-
dos de março, em pleno Es-
tado de Emergência, quando 
a circulação de automóveis 
caiu 70%, o transporte públi-

co 90% e os modos cicláveis 
70%, disse o vereador.

“Por essa altura, o consu-
mo em Lisboa chegou a cair 
60%, o que é uma coisa bru-
tal para a economia da cida-
de”, observou Miguel Gaspar. 
Hoje, apesar de tudo, já hou-
ve uma certa recuperação, a 
utilização dos transportes pú-
blicos está em torno dos 50% 
e o consumo está nos 70%”.

O responsável pela mobi-
lidade na capital compreende 
a tentação comum a muitas 
pessoas de pensar que o 
carro individual vai ser a solu-

ção, porque se sentem mais 
seguras. Mas desencoraja-a : 
“Se isso é possível num pri-
meiro momento e será viável 
em muitas zonas do país, nas 
cidades o problema vai ser o 
mesmo das últimas três ou 
quatro décadas, que é a falta 
de espaço. O outro vetor, ine-
vitável, para Lisboa enfrentar 
os novos desafios ligados à 
pandemia e ao ambiente é a 
mobilidade ciclável, adiantou.

Miguel Gaspar aponta um 
indicador que considera inte-
ressante: “Quando começou 
a recuperação da atividade, o 

Efeitos devastadores da
pandemia já são visíveis

bilizou com um crescimento 
de 0,4%, destacando-se a 
redução do IRC e da ge-
neralidade dos impostos 
indiretos, o que reflete em 
grande medida o abranda-
mento econômico, enquanto 
as contribuições para a se-
gurança social apresenta-
ram um acréscimo marginal 
de 0,1%, intensificando a 
tendência de desaceleração 
face aos meses pré-covid-19.                                                                                      
Por sua vez, a despesa 
cresceu 7,4% influenciada 
pela significativa evolução 
da despesa da Segurança 
Social (+12,4%), dos quais 
cerca de 597 milhões asso-
ciados à covid-19, bem como 
a despesa com pensões 
(4,2%) e outras prestações 
sociais (10,7%), tais como a 
prestações de desemprego 
(13,2%), ação social (8,2%), 
prestação social para a in-
clusão (29,3%) dirigida a 
pessoas com deficiência e 
abono de família (14,7%), 
também concorreu o expres-
sivo crescimento da despesa 
do SNS em 9,2%, em des-
pesas com pessoal (+6,8%). 
Destaca-se o reforço de mais 
de 5.600 profissionais afetos 

ao SNS em termos homólo-
gos», acrescentando que a 
despesa com salários dos 
funcionários públicos cres-
ceu 4%, corrigida de efeitos 
pontuais. “O aumento das 
despesas com pessoal re-
sulta ainda da conclusão do 
descongelamento das carrei-
ras, destacando-se o aumen-
to de 4,7% da despesa com 
salários dos professores” .                                                                                                             
O INE, já tinha divulgado 
que o déficit das adminis-
trações públicas nos 3 pri-
meiros meses do ano tinha 
sido de 1,1%. Nessa altura, 
o Ministério das Finanças já 
tinha vindo a garantir que os 
valores refletem também as 
condições econômicas e or-
çamentais sólidas de Portu-
gal em 2019, que permitem 
que os portugueses tenham 
hoje confiança na resposta 
aos desafios que se colo-
caram no primeiro trimestre 
do ano. Mas o gabinete de 
João Leão deixou um reca-
do: “O Governo mantém o 
compromisso com o rigor 
e a disciplina das contas 
públicas, que asseguram a 
melhor gestão financeira e 
orçamental para o país”.

via do crescimento da des-
pesa (951 milhões) principal-
mente associado às medidas 
de layoff (453 milhões), aqui-
sição de equipamentos na 
saúde (169 milhões) e outros 
apoios suportados pela Se-
gurança Social (144 milhões).                                                                                                                                       
“A par destes efeitos diretos 
existem efeitos adicionais 
associados à desacelera-
ção da economia com im-
pacto também na receita 
fiscal e contributiva e pelo 
aumento da despesa dos 
estabilizadores automáti-
cos”, refere o gabinete do 
Ministério das Finanças. 

Já a receita fiscal esta-

Miguel Gaspar: “Trânsito em Lisboa
ainda está 60% abaixo do que era normal”     

modo ciclável foi o que recu-
perou mais rápido. Batemos, 
aliás, o recorde de viagens 
por hora na ciclovia da Ave-
nida da República” e agora 
está a ser usado para deslo-
cações para o trabalho.
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O primeiro-ministro ad-
verte que a evolução nega-
tiva da economia em todos 
os países exige um acordo 
europeu já em julho, e ad-
mite que a ministra espa-
nhola Nadia Calvino suceda 
a Mário Centeno na presi-
dência do Eurogrupo.

Estas posições foram 
transmitidas por António 
Costa em entrevista ao jor-
nal catalão “La Vanguardia”, 
publicada três dias antes de 
Portugal e Espanha reabri-
rem a sua fronteira terrestre, 
numa cerimônia que se vai 
realizar entre Badajoz e El-
vas com a presença do rei 
de Espanha, Filipe VI, do 
Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, e 
com os primeiros-ministros 
dos dois países ibéricos.

Sobre a candidatura 
da ministra da Economia 
de Espanha para suceder 
ao ex-ministro Mário Cen-
teno na presidência do 
Eurogrupo, o primeiro-mi-
nistro respondeu que se-
ria muito importante que 
esse posto se mantives-
se na família socialista.                                                                                                                                      
  “Temos de fazer uma con-
certação entre todos, mas, 
claro, Nadia Calvino tem to-
das as condições”, declara, 
antes de se referir às con-
sequências econômicas e 
financeiras da pandemia de 
covid-19 no plano interna-
cional, sobretudo na União 
Europeia. “Todas as previ-
sões que vão saindo, não 
apenas para Espanha, são 
piores para todos os países 
do que há umas semanas”, 

disse, deixando depois uma 
advertência em termos de 
expectativas.

“Devemos tomar consci-
ência de que vai ser muito 
duro, porque não vamos vol-
tar aos índices de fevereiro 
de 2020 nem em um mês, 
nem em um ano. Vamos 
necessitar seguramente de 
dois anos no mínimo para 
recuperar o nível em que es-
távamos quando a covid-19 
apareceu”. António Costa 
defende uma vez mais a pro-
posta da Comissão Europeia 
para a criação de um fundo 
de recuperação e considera 
que será uma oportunidade 
única, no primeiro Conselho 
Europeu sob presidência da 
Alemanha, poder aprovar-se 
esse programa.

“As empresas, os traba-

lhadores e as famílias preci-
sam de respostas urgentes 
a esta pandemia. Há mo-
mentos em que os políticos 
não têm outra opção do que 
fazer aquilo que é neces-
sário. Não se pode perder 
tempo, porque a crise exige 
uma resposta urgente para 
todos”, sustentou.

O primeiro-ministro avi-
sa para as nefastas conse-
quências de um adiamento 
das decisões europeias, 
considerando que, se não 
for obtido um acordo polí-
tico em julho, o programa 
não estará em vigor em ja-
neiro de 2021. “Nessa altu-
ra levaremos quase um ano 
de crise e estaremos prova-
velmente com uma segunda 
onda .” Há que agir agora”, 
diz António Costa .

António Costa 
quer acordo

europeu em julho

Líder do PSD considera que correu mal
controle da pandemia em Lisboa e Vale do Tejo

O presidente do PSD, Rui 
Rio, disse, em Coimbra, que 
a ação do Governo no contro-
le da pandemia da Covid-19 
correu mal nas últimas se-
manas na região de Lisboa e 
Vale do Tejo.

“Olhando aos resultados 
da ação governativa em Lis-
boa e Vale do Tejo nas últimas 
duas, três semanas, natural-
mente, são dados objetivos 
que correu mal”, frisou o líder 
social-democrata, no final da 
reunião do Conselho Estra-
tégico Nacional do partido.                                                                                                                        
Aos jornalistas, o dirigente 

considerou natural que exis-
tam críticas ao Governo sob a 
forma ao retardador que foi a 
resposta pública à evolução da 
pandemia em Lisboa e Vale do 
Tejo, quando já existia expe-
riência a lidar com a pandemia.

Perguntado o que faria de 
diferente se liderasse o Go-
verno, Rui Rio não quis referir 
medidas, mas disse que teria 
de “introduzir a dinâmica que 
a Direção-Geral da Saúde 
precisa e de estar também 
mais atento para responder 
mais depressa”.

Questionado pelos jorna-

listas, o presidente do PSD 
referiu ainda que compreen-
de a colaboração do Presi-
dente com o Governo, embo-
ra desde o início do mandato 
não tenha estado sempre de 
acordo com Marcelo Rebelo 
de Sousa.

Quanto ao Orçamento Su-
plementar apresentado pelo 
Governo, Rui Rio disse que, 
depois de o PSD ter deixado 
passar o documento na ge-
neralidade, provavelmente, 
também será aprovado na 
votação final global por uma 
questão de interesse nacional.                                                                                                                                        

Em 11 de junho de 2017 
com a presença do Exmo. 
Senhor Professor Doutor 
Marcelo Rebelo de Sousa 
– Presidente da Repúbli-
ca Portuguesa, do Senhor 
Doutor António Costa  - 
Primeiro Ministro de Portu-
gal e demais Autoridades 
presentes, foi assinado no 
Real Gabinete Português 
de Leitura o Memorando 
de Entendimento entre o 
Camões - Instituto da Coo-
peração e da Língua, I.P, o 
Real Gabinete Português 
de Leitura, o Liceu Lite-
rário Português e a Real 
e Benemérita Sociedade 
Portuguesa Caixa de So-
corros D. Pedro V para 
a criação da Associação 
Luis de Camões, cujo prin-
cipal objetivo é o de perpe-
tuar o patrimônio cultural, 
educacional e social, de-
senvolvido pelas três insti-
tuições luso-brasileiras.

A Associação Luis de 
Camões foi criada em maio 
de 2018, através de estatu-
tos aprovados na Assem-
bleia Geral de Constituição 
realizada no dia 14 de maio 
de 2018, com o objetivo 
central de proteção, pre-
servação e valorização do 
acervo patrimonial material 
e imaterial das três entida-
des luso-brasileiras - Real 
Gabinete Português de 
Leitura, Liceu Literário Por-
tuguês e Real e Benemé-
rita Sociedade Portuguesa 
Caixa de Socorros D. Pe-
dro V – que a integram na 
qualidade de “Associados 
Fundadores Brasileiros”, 
bem como a sua efetiva 
governança corporativa.

A estas três entidades 
filantrópicas associou-se, 
pois, em 2018, o Camões
-Instituto da Cooperação 
e da Língua, na qualidade 
de “Associado Fundador 
Português” enquanto ins-
tituto público que tem por 
missão a promoção e difu-
são da língua e da cultura 
portuguesa no mundo.

Para além dos Associa-
dos-Fundadores, a Associa-
ção Luis de Camões pode 
ter associados beneméritos 
e contribuintes. Criada por 
tempo indeterminado, tem 
sede na Rua Pereira da Sil-
va, nº322, Laranjeiras, no 
Rio de Janeiro.

Tendo presente os pro-
pósitos dos empreendedo-
res portugueses que, entre 
1837 e 1868, criaram o 
Real Gabinete Português 
de Leitura, a Real e Bene-
mérita Sociedade Portu-
guesa Caixa de Socorros 
D. Pedro V e o Liceu Literá-
rio Português, visando me-
lhorar a qualidade de vida 
da comunidade através das 
Artes, da Beneficência, do 
Conhecimento e da Educa-
ção, respectivamente.

Considerando a missão 
do Camões, IP, de propor e 
executar a política de ensi-
no e de divulgação da lín-
gua e cultura portuguesas 
no estrangeiro e promover 
a internacionalização da 
cultura portuguesa, e ten-
do a presente cooperação 
estabelecida do Memo-
rando de Entendimento 
relativo à preservação e a 
valorização do patrimônio 
cultural português.

Propõe-se o Camões. 
IP, através do representante 
designado para a Diretoria 
Executiva da Associação, 
em estreita articulação com 
a Sede, com a Embaixada 
de Portugal em Brasília e 
com o Consulado Geral de 
Portugal no Rio de Janeiro, 
contribuir para o desenvol-
vimento de planos elabora-
dos em concertação com 
os representantes brasilei-
ros, que permita atingir me-
tas conducentes à melhor 
preservação e valorização 
do patrimônio material e 
imaterial luso-brasileiro, 

ASSOCIAÇÃO
LUIS DE CAMÕES

no Rio de Janeiro.
São objetivos do Ca-

mões, IP, através das es-
truturas existentes:

- contribuir para a coor-
denação de agendas e de 
iniciativas promovidas pe-
las entidades que a cons-
tituem, estudando pos-
síveis articulações com 
outras entidades que par-
tilham objetivos comuns;

- contribuir para valoriza-
ção do livro e da leitura em 
língua portuguesa, através 
da criação de programas 
regulares de divulgação de 
obras, escritores de língua 
portuguesa, bem como de 
temáticas luso-brasileiras, 
junto de públicos diferen-
ciados, incluindo a forma-
ção de novos leitores;

- contribuir para o de-
senvolvimento de uma ação 
concertada de valorização 
do patrimônio, com entida-
des portuguesas e brasilei-
ras, com particular incidência 
nos domínios da arquivística 
e da biblioteconomia;

- contribuir para o de-
senvolvimento de uma 
ação mais ampla e efeti-
va com instituições portu-
guesas, nos domínios da 
educação e ensino, a partir 
dos protocolos existentes 
com instituições de ensino 
superior, bem como com o 
Centro Virtual Camões;

-  contribuir para o de-
senvolvimento de um pro-
grama dirigido aos mais 
idosos, identificando mais 
valias junto de associados 
e colocando-as ao serviço 
da comunidade;

- contribuir para o for-
talecimento da presença 
da Associação Luis de Ca-
mões e das entidades que 
a constituem nos meios di-
gitais, através da criação e/
ou partilha de conteúdos em 
plataformas digitais ou em 
meios dirigidos a públicos 
mais jovens.

A Associação Luis de 
Camões tem uma visão fu-
turista de preservar e valori-
zar o patrimônio da comuni-
dade portuguesa no Brasil 
e do interesse comum de 
promover o intercâmbio 
cultural, científico e artístico 
entre o Brasil e Portugal.

Assenta a sua atuação 
em valores com vocação 
universalista, como a so-
lidariedade, a tolerância e 
o conhecimento, enquanto 
meios de aproximação en-
tre pessoas e as comuni-
dades, valores igualmente 
reconhecidos e transmiti-
dos pela cultura e a língua 
portuguesas.

O respeito pela diver-
sidade no reconhecimento 
da diferença, o desenvolvi-
mento da ação social jun-
to dos que tiveram menos 
oportunidades, a aposta 
na difusão da cultura e do 
conhecimento de excelên-
cia enquanto instrumentos 
de melhoria da qualidade 
de vida das pessoas, são, 
todas elas, causas que têm 
pautado as vidas centená-
rias dos Associados-Fun-
dadores Brasileiros, bene-
méritos e contribuintes, e 
que a Associação Luis de 
Camões assume, incorpo-
rando-as na sua missão.

FRANCISCO GOMES
DA COSTA

PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO

LUIS DE CAMÕES

A mais de seis meses 
das eleições para a Pre-
sidência da República, o 
secretário-geral do PCP, 
Jerónimo de Sousa, asse-
gurou  que os comunistas 
decidiram que vão apresen-
tar uma candidatura própria 
e que pode eventualmen-
te ser uma boa candidata.                                                                                                                      
“Considerámos que esta 
candidatura não deveria es-
perar pelo congresso”, disse 
Jerónimo de Sousa, na apre-
sentação das conclusões da 
reunião  do Comité Central.

PCP vai às presidenciais de
2021 com candidato próprio

“No mês de setembro, 
talvez possa ocorrer a in-
dicação desse candidato”, 

A coordenadora do BE, 
Catarina Martins, considera 
que estigmatizar algumas 
freguesias em relação à 
pandemia não resolve o pro-
blema e apresentou propos-
tas para aumentar a oferta 
de transportes públicos co-
letivos e proteger a saúde 
das populações.

Catarina Martins deta-
lhou dois projetos de reso-
lução dos bloquistas,  que 
agendaram para esta sema-
na uma interpelação ao Go-

verno sobre a resposta à co-
vid-19 na Grande Lisboa nos 
transportes e na habitação, 
explicando que são propos-
tas imediatas para aumentar 
o transporte porque é preci-
so agir rapidamente.

“Uma certa estigmatiza-
ção de algumas freguesias 
não nos parece ajudar a re-
solver o problema, até por-
que, como digo, segundo os 
dados que temos, os surtos 
têm aparecido em setores 
de atividade que nunca con-

finaram e onde as pessoas 
não trabalham no sítio onde 
habitam, têm que se deslo-
car e vão trabalhar para os 
outros sítios”.

Assim, a líder do BE dis-
se temer que não olhar para 
esta realidade, não atuar for-
temente sobre as condições 
de trabalho e de transportes, 
sirva mais para estigmatizar 
algumas populações do que 
para resolver o problema. 
“E por isso mesmo fazemos 
propostas concretas, au-

mentar, de imediato, a ofer-
ta de transportes públicos e 
assim proteger a saúde das 
populações”.

Uma das propostas do 
BE é, nos transportes ro-
doviários, acabar imediata-
mente com o ‘lay-off’ para 
que toda a capacidade 
esteja ao serviço da popu-
lação, até porque as autar-
quias já estão a compensar 
as empresas privadas da 
perda que tenham na venda 
direta de bilhetes.                                                                                                               

acrescentou, depois de refe-
rir que foram também criadas 
as linhas que vão guiar a es-
colha do futuro líder do PCP, 
no congresso em novembro, 
cujas datas serão a 27, 28 e 
29. O objetivo é que os no-
mes que venham a estar em 
cima da mesa sejam alvo de 
ampla auscultação.

Questionado se estaria 
disponível para voltar a en-
cabeçar essa corrida, repe-
tindo pela terceira vez as ex-
periências de 1996 e 2006, 
Jerónimo de Sousa assegu-

rou que este processo está 
em avaliação e aquelas duas 
idas às urnas foram duas ex-
periências interessantes mas 
o partido encontrará mais e 
melhores soluções para uma 
batalha tão difícil, talvez até 
uma boa candidata.

“Tendo em conta esta ba-
talha, vai ser um bom ou uma 
boa candidata, mas o Comité 
Central ainda não assumiu 
o nome do camarada ou da 
camarada que vai assumir 
essa grande responsabilida-
de”, disse.

BE diz que estigmatizar freguesias não
resolve problema e propõe mais transportes  
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Caros leitores, já tivemos 
o segundo “bate papo”, entre 
os presidentes das nossas 
casas regionais novamente 
na Casa das Beiras, no últi-
mo dia 20,  abaixo relatamos 
o fato com a ata muito bem 
registrada pelo conselheiro 
Flávio Martins . 

Achamos que eventos 
iguais aos antigos devem 
demorar, mas o sentimen-
to é de que algumas coisas 
vão acontecer, contatos, al-
moços e outras coisas que a 
pandemia permita dentro dos 
padrões, a vontade de to-
dos é enorme, mas eles vão 
precisar de sua ajuda, vão 
precisar de suas presenças, 
sempre dentro dos padrões 
de segurança da pandemia, 
pois é dessa maneira que 
vamos conseguir passar pelo 
problema e seguir em frente.

Realizada dia 20 de junho 
de 2020, na CASA DAS BEI-
RAS, com início às 15h10. 
Estiveram presentes, pelas 
Casas Regionais, José Hen-
rique e Luís (CASA DAS 
BEIRAS), Ernesto (CASA 
DA VILA DA FEIRA), Morga-
do (CASA DE VISEU), Rób-
son e Fábio (CASA DE ES-

PINHO), Ismael (CASA DE 
TRÁS-OS-MONTES), Rena-
to (CASA DOS POVEIROS), 
Leonardo (CASA DOS AÇO-
RES) e Joaquim Ferreira e 
Fábio (CASA DO PORTO). 
Também presentes à reunião 
Felipe Mendes, Francisco 
Gomes da Costa (ASSO-
CIAÇÃO LUÍS DE CAMÕES 
- ALC) e os conselheiros 
(Conselho das Comunida-
des Portuguesas - CCP) Flá-
vio Martins e Ângelo Horto. 
Justificaram ausência Rita e 
Felipe (CAMPONESES DE 
PORTUGAL).

Foram feitos contatos por 
whatsapp com outras Asso-
ciações, que não puderam 
mandar seus representan-

tes: a CASA DO MINHO, 
ORFEÃO PORTUGUÊS, o 
CLUBE PORTUGUÊS DE 
NITERÓI, o AROUCA BAR-
RA CLUBE e o CLUBE RE-
CREATIVO DE JACAREPA-
GUÁ. Mais uma vez foi dito 
que a ideia era termos uma 
conversa, que há muito não 
é feita, entre as direções de 
nossas Casas Regionais 
para que trocassem experi-
ências, ideias, projetos, difi-
culdades e soluções de como 
enfrentar esse período agra-
vado pela pandemia da CO-
VID-19, que mantém todos os 
clubes fechados há 100 dias 
e cujo funcionamento normal 
não se sabe quando virá. Dis-
se, ainda, que foi enviado um 
resumo da reunião passada 
mais uma proposta do CCP 
ao Governo português um 
programa de auxílio ao movi-
mento associativo nas Comu-
nidades, contudo foi feito um 

apoio extraordinário apenas 
para as associações que de-
senvolvem apoio social (as-
sistência social). Para esta 
conversa combinaram-se os 
seguintes temas:

1) um breve relato para 
cada CASA informar como 
foram esses 3 meses de fe-
chamento, suas dificuldades 
e as soluções encontradas;

2) as perspectivas para 
2020 e o retorno como será;

3) a viabilidade de um 
calendário em que não haja 
conflitos de programações. 
A palavra passou então aos 
dirigentes para que expla-

nassem resumidamente a si-
tuação de suas Associações, 
destacando-se 3 relatos de 
Casas Regionais que pela 
primeira vez estavam pre-
sentes: a Casa do Porto, a 
Casa dos Poveiros e a Casa 
dos Açores. Após, iniciaram-
se troca de ideias e informa-
ções. Observou-se que tudo 
ainda está muito incerto, pois 
não se sabe como e o quanto 
custará a volta ao funciona-
mento: bailes proibidos por 
enquanto, práticas desporti-
vas em grupo idem, piscinas 
não se sabe como funciona-
rão, almoços somente sem 
ar condicionado e sem self 
service, ou seja, o custo da 
necessária prevenção pode-
rá inviabilizar o funcionamen-

2º Reunião das Direções de Casas 
Regionais Luso-Brasleiras no

Rio de Janeiro, Caxias e Niterói
to normal dos clubes, muitos 
dos quais sem fluxo de capi-
tal para cumprir seus com-
promissos nos próximos me-
ses. Foi ainda dito que quase 
todos estão contestando a 
conta da CEDAE e alguns 
indicaram a necessidade de 
se contatar o ECAD, median-
te email (usuariosgeraisrj@
ecad.com.br) informando o 
fechamento do clube com 
encerramento das atividades 
desde 15 de março para que 

não se proceda qualquer co-
brança desse órgão de arre-
cadação de direitos autorais 
até que os clubes voltem a 
funcionar com seus bailes. 
Surgiu também a dúvida 
acerca da aprovação da MP 
e da possibilidade de prorro-
gação da suspensão do con-
trato de trabalho. A MP 936, 
consoante redação dos arts. 
7º e 8º, prevê a redução de 
jornada e salário proporcio-
nais por até 90 (noventa) dias 
e a suspensão dos contratos 
de trabalho por até 60 (ses-
senta) dias, respectivamente.

Tais medidas podem ser 
combinadas, desde que res-

peitado o prazo máximo de 
90 (noventa) dias. Mas o tex-
to aprovado no Congresso 
traz nos artigos 7º, §3º; 8º, 
§6º; 16, parágrafo único; e 
18, parágrafo único, a possi-
bilidade do Executivo federal 
poder prorrogar o prazo má-
ximo de redução proporcio-
nal de jornada de trabalho 
e de salário e/ou suspensão 
de contratos inicialmente 
previstos em mais dois me-
ses, o que poderá ocorrer 
nos próximos dias (devendo-
se aguardar mais notícias). 
Como forma de arrecada-
ção de receitas, algumas 
Associações estão tentando 
mobilizar ajuda/doação de 
seus associados e amigos e 

sugeriu-se que, pelo menos 
até o final deste ano, as ati-
vidades sociais, quando vol-
tarem, tenham um calendário 
acordado por todos de modo 
não haver conflito entre pro-
gramações de nossas Asso-
ciações, especialmente as 
datas de aniversário ou de 
padroeiros/as. Foi ainda dito 
da importância de se pensar 
em como será o futuro do As-
sociativismo, especialmente 
para que não se percam pa-

trimônios, que deveriam ser 
unidos. Por fim, ficou com-
binado de realizarmos nova 
conversa, novamente na 
CASA DAS BEIRAS, no dia 
18 de julho (sábado), das 15 
às 17h00 e que a presidência 
desta Casa providenciará um 
espaço amplo, mantendo-se 
o distanciamento como hoje. 
A pauta será discutir a situ-
ação a curtpo prazo (até o 
final deste ano) mediante o 

que estará ocorrendo por 
causa da pandemia; e tratar-
mos de discutir ações a mé-
dio e a longo prazo.

Nada mais havendo a tra-
tar, esta conversa encerrou-
se às 17h10, agradecendo-
se à direção do Solar Beirão 
pelo salão e pelo lanche ofe-
recidos. Redijo este docu-
mento que será distribuído 
às presidências das Associa-
ções Portuguesas no Rio de 
Janeiro. Flávio Martins.

Universidade do Porto e Instituto 
Camões criam curso online de 
para docentes de Português

como Língua Estrangeira
A primeira edição do cur-

so a distância de atualização 
para professores de Portu-
guês como Língua Estran-
geira (CAPPLE) vai decorrer 
de 13 a 24 de julho e surge 
de uma parceria entre a Fa-
culdade de Letras da Univer-
sidade do Porto (FLUP) e o 
Camões – Instituto da Coo-
peração e da Língua.

Inserido na oferta formati-
va de verão da FLUP, o curso 
realiza-se desde 2007, mas 
este ano será dinamizado 
em formato digital, por conta 
da pandemia de Covid-19. 
Mas, por outro lado, vai per-
mitir aos docentes que este-
jam fora de Portugal, e que 
não teriam disponibilidade 
em deslocar-se ao país, fa-
zerem a formação.

“Num momento em que o 
ensino da língua portuguesa 
se alarga a um número cres-
cente de países, colocar à 
disposição dos docentes, da 
rede EPE (Ensino Português 
no Estrangeiro) e das redes 
locais nesses contextos, um 
curso que incide na atuali-
zação das suas competên-
cias científicas, pedagógi-
cas e didáticas é também 
uma forma de impulsionar 
esse crescimento e apoiar 

um ensino de qualidade da 
língua portuguesa”, desta-
ca uma nota divulgada pelo 
Instituto Camões.

As candidaturas estão 
abertas até 30 de junho. O 
público-alvo do curso são os 
professores de Português 
como Língua Estrangeira ou 
professores de Português 
como Língua Materna que 
desejem formar-se no ensino 
do Português como língua 
estrangeira/língua segunda, 
num e noutro caso, desde 
que tenham uma licenciatura 
no domínio da Língua Portu-
guesa ou de Estudos Portu-
gueses, obtida em instituição 
de ensino superior portugue-
sa ou estrangeira.

O Instituto Camões infor-
ma ainda que os candidatos 
poderão concorrer a uma 
das 10 bolsas que coloca à 
disposição no âmbito da sua 
participação no projeto,” e 
que se dirigem, preferencial-
mente, a candidaturas com 
origem em países onde o 
ensino do Português esteja 
em fase de implementação 
como língua curricular”.

Para mais informações 
deve consultar: https://si-
garra.up.pt/flup/pt/cur_geral.
cur_view?pv_curso_id=337

Adília Lopes, Mário de 
Carvalho e Raul Brandão 
são alguns dos autores a pu-
blicar em alemão, no âmbito 
da próxima edição da Feira 
do Livro de Leipzig, que se 
realiza entre 18 e 21 de mar-
ço de 2021.

De acordo com um comu-
nicado do Camões – Centro 
Cultural Português em Ber-
lim, estes são alguns dos 67 
nomes de autores de língua 
portuguesa partilhados por 
editores portugueses e tra-
dutores alemães, no âmbito 
da divulgação de autores 
portugueses na Alemanha.

As obras em causa são 
‘Jóquei’, de Matilde Campi-
lho, ‘Passos Perdidos’, de 
Paulo Varela Gomes, ‘Poe-
mas escolhidos’, de Pedro 
Mexia, ‘Estar vivo aleija’, de 
Ricardo Araújo Pereira, ‘O 
osso da borboleta’, de Rui 
Cardoso Martins, e ‘Gente 
melancolicamente louca’, de 
Teresa Veiga.

Foram também propostos 
os livros ‘Estuário’, de Lídia 
Jorge, ‘Eu sou a minha poe-
sia’, de Maria Teresa Horta, 
‘O gesto que fazemos para 
proteger a cabeça’, de Ana 
Margarida de Carvalho, ‘Elie-
te’, de Dulce Maria Cardoso, 
‘Um bailarino na batalha’, de 
Hélia Correia, e ‘O que eu 
ouvi na barrica das maçãs’, 
de Mário de Carvalho.

Muitos outros autores 
portugueses foram sugeridos 
para a próxima edição da 
Feira do Livro de Leipzig, na 

qual Portugal participa desde 
2016, como é o caso de Adí-
lia Lopes, Afonso Cruz, Afon-
so Reis Cabral, Ana Luísa 
Amaral, André Carrilho, Bru-
no Vieira Amaral, Djaimilia 
Pereira de Almeida, Golgona 
Anghel, H.G. Cancela, João 
Pinto Correia e João Tordo.

Entre os nomes da lite-
ratura portuguesa mais an-
tigos, figuram os nomes de 
Agustina Bessa-Luís, Ferrei-
ra de Castro, Aquilino Ribei-
ro, Raul Brandão, Maria Ga-
briela Llansol, Maria Judite 
de Carvalho, Teixeira-Gomes 
e Vergílio Ferreira.

Foram também aponta-
dos os nomes dos autores 
de língua portuguesa não 
portugueses Hilda Hilst (Bra-
sil), Germano Almeida (Cabo 
Verde), Ondjaki e Pepete-
la (Angola), e Tony Tcheka 
(Guiné-Bissau).

As editoras que marcam 
presença na edição de 2021 
da Feira do Livro de Leipzig 
são a D. Quixote, Cavalo de 
Ferro e Elsinore, Tinta-da-
China, Caminho, Porto Edito-
ra, Abysmo, Relógio d’Água 
e Bertrand.

Portugal é
convidado de honra

Num espaço de quatro 
anos, foram apresentados 
em Leipzig mais de 30 au-
tores de língua portuguesa, 
de países países diferentes, 
contribuindo para um total 
de mais de 50 eventos lite-
rários, refere o instituto Ca-
mões Berlim.

Feira do Livro de Leipzig de 2021
terá mais de 60 autores portugueses
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Conheça nossas propostas profissionais
de desempenho e conforto

Serviços
Desenvolvemos projetos para climatizar casas, escritórios, indústrias e 

muito mais. Somos capazes de desenvolver projetos de acordo com suas 
necessidades, oferecendo também manutenção preventiva e corretiva.

Nosso objetivo não é só fornecer e instalar o ar condicionado, nos preocupamos 
com o pós-venda, que realiza serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva.

Estamos inteiramente à sua disposição em todos os momentos.

Vendas
prontoar@gmail.com

Contato@prontoar.com.br
www.prontoar.com.br

(21) 97024-3952

Desenvolvendo
Soluções

1. Coloque as garrafas na geladeira durante a noite anterior;

2.Você pode usar uma manta térmica ou uma icebag, mas enquanto 
estiver sob o sol prefira deixar a garrafa no cooler entre camadas gene-
rosas de gelo;

3. Leve taças de acrílico, por segurança e coloque-as no cooler para 
mantê-las com aquela camadinha refrigerada e inspiradora;

4. Mantenha seu vinho embaixo do guarda-sol, assim ele consegue se 
manter na temperatura ideal por mais tempo.

Veja nossas dicas para aproveitar a temporada
de praia na companhia do seu vinho favorito:

Através de comunicado 
oficial, o Sporting refutou, este 
sábado, as acusações de Rui 
Pedro Soares. O presidente 
do Belenenses acusou a SAD 
leonina de ainda não ter pago 
“um cêntimo” relativamente à 
contratação do médio brasilei-
ro Eduardo Henrique, no início 
da presente temporada.

Eis o comunicado:
“A Sporting Clube de Por-

tugal - Futebol, SAD esclarece 
que nada deve à Belenenses 
SAD relativamente à trans-
ferência do jogador Eduardo 
Henrique. O atleta foi contra-

Jorge Jesus é objetivo impossível para o Benfica nesta altura. Na sequência 
da derrota com o Santa Clara, Luís Filipe Vieira, presidente das águias, perdeu a 
paciência com Bruno Lage e formalizou convite junto do treinador português do Fla-
mengo para voltar a uma casa onde, entre outros, ganhou três títulos de campeão 
nacional. E queria Vieira que o treinador viesse já para Portugal. Missão de todo 
impossível.

Jesus não pode aceitar o convite nesta altura. Não se trata de não querer, trata-
se de não poder. Pelo menos neste momento.

E não pode por razão muito simples: renovou há pouco mais de duas se-
manas com o Flamengo, está comprometido com o projeto do clube do Rio de 
Janeiro, e por outro lado não podia trair a confiança que dirigentes e jogadores 
depositaram nele.

Em janeiro, Jesus será livre para regressar ao seu País e nessa altura nenhum 
clube terá de pagar qualquer indemnização ao Flamengo.

Os motivos que impedem
Jesus de voltar agora ao Benfica

Explicam os media ale-
mães “Auto Motor und Sport” 
e “Speedweek” que a princípio, 
Algarve e Sochi estariam a lu-
tar por uma data neste calen-
dário mas a provável ausência 
de Imola (Itália) e Vietname, 
pode abrir espaço para a inclu-
são destes dois Grandes Prê-
mios no calendário. 

Ganha força a possibili-
dade do Autódromo Interna-
cional do Algarve receber um 
Grande Prêmio de Fórmula 1 
e até já há uma data possível 
para que se realize esse Gran-
de Prêmio. Os media especia-
lizados alemães “Auto Motor 
und Sport” e “Speedweek”, 
avançaram que Portugal pode 
estar próximo de ser incluído 
no calendário e existe já uma 
data possível: 4 de outubro.

Julho marca regresso da 
fórmula 1. Algarve mais

perto de ser incluído no mapa
Explicam os media ale-

mães que a princípio, Algarve 
e Sochi estariam a lutar por 
uma data neste calendário 
mas a provável ausência de 
Imola (Itália) e Vietname, pode 
abrir espaço para estes dois 
Grandes Prêmios.

Após meses de completa 
inatividade por causa da pan-
demia, a Fórmula 1 arranca a 
temporada 2020 no primeiro 
fim-de-semana de julho com o 
Grande Prêmio da Áustria. Por 
agora, o campeonato de Fór-
mula contempla oito corridas 
em apenas dois meses, todas 
estas em território europeu.

A organização elaborou 
um protocolo de atuação com 
o qual se espera minimizar 
o risco de contágio entre os 
participantes. 

A Federação Portuguesa 
de Futebol anunciou que a fi-
nal da Taça de Portugal, entre 
Benfica e FC Porto, será rea-

Definido o Dia da Final da Taça de Portugal
lizada a 1 de agosto. O orga-
nismo, no entanto, salientou 
que o local e o horário do jogo 
só serão anunciados na pró-

xima semana. Na retoma das 
competições, devido às res-
trições impostas pela pande-
mia de Covid-19, recorde-se, 

Leões esclarecem que “nada devem” 
da transferência de Eduardo

tado ao SC Internacional e 
quaisquer dívidas ou litígios 
entre esses clubes não dizem 
respeito à Sporting CP - Fute-
bol, SAD.

Depois do comportamento 
lamentável e das insinuações 
proferidas ontem pelo presi-
dente da Belenenses SAD nas 
bancadas do estádio da Cida-
de do Futebol da Federação 
Portuguesa de Futebol, espe-
rava-se um pedido de descul-
pas à Sporting CP - Futebol, 
SAD e a Hugo Viana e não um 
texto do teor que foi publicado 
pela Belenenses SAD.”

Zico, um dos maiores 
ídolos da história do Flamen-
go, em entrevista à Eleven 
Sports, falou sobre Jorge Je-
sus: “Merece todo o sucesso 
que tem no Flamengo e todo 
o carinho dos adeptos do Fla-
mengo. É um apaixonado do 
futebol, entendeu o que re-
presenta o Flamengo e mos-
trou aos jogadores o que era 
preciso fazer para represen-
tar bem o Flamengo. Essa foi 
a grande vitória do treinador 
português, entender o clube 
e a camisa que está vestin-
do. Para além  disso, Jorge 
Jesus teve nas mãos uma 
grande equipe com a direção 
a dar um forte suporte, com 
infraestruturas fantásticas. E 
quando é assim os resulta-
dos aparecem.”

Ao reviver momentos da 

Zico elogia Jesus e revela sonho
de um dia treinar o... Sporting

carreira, Zico não lamentou 
nunca ter jogado em ne-
nhum dos principais clubes 
da Europa, mas revelou o 
sonho de treinar o Sporting: 
“Não tenho pena de não ter 
representado nenhum gran-
de na Europa. Apenas fica 
a mágoa de nunca ter tido 
oportunidade de representar 
o clube do coração do meu 
pai, o Sporting. Queria ter 
dado essa alegria ao senhor 
Antunes. Nunca me encan-
tou Real Madrid, Barcelona 
ou equipes de Inglaterra. O 
que eu gostaria era de um 
dia representar o Sporting, 
como jogador já não vou a 
tempo, mas como treinador 
gostava. E já estive quase a 
conseguir, quando estava na 
lista de Pedro Baltazar nas 
eleições de 2011.”

O antigo camisa 10 da 
seleção brasileira realçou, 
ainda, as suas raízes portu-
guesas: “A Família toda do 
meu pai é de Tondela, por 
isso há uma ligação maior 
com Portugal. O pai da minha 
mãe também era português. 
Por isso tenho nacionalidade 
portuguesa, eu a minha mu-
lher e os meus filhos. Tenho 

muito orgulho disso. Já co-
nheço Portugal de Tondela 
até Portimão. O meu filho Tia-
go já jogou no Portimonense. 
Quando estive a comandar a 
seleção do Iraque estive qua-
se para morar em Portugal. 
Sempre que posso viajo para 
Portugal para comer peixe, 
beber vinho verde e comer os 
meus doces.”

ficou estabelecido que o Es-
tádio Nacional, habitual palco 
da final, não reunia condições 
para receber jogos.
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O FC Porto apro-
veitou, esta segunda-
feira, mais um deslize 
do Benfica e aumen-
tou para seis pontos 
a vantagem sobre as 
águias após a vitória, 
por 1x0, em Paços de 
Ferreira, jogo da 29.ª 
jornada da Liga.

O congolês Mbem-
ba assinou, logo ao mi-
nuto 7, o único gol da 
partida e deu os três 
pontos à equipe de 
Sérgio Conceição.

Após o triunfo diante 
do Paços de Ferreira (1x0), 
Sérgio Conceição assumiu 
que a derrota do Benfi ca na 
Madeira (0x2) criou alguma 
ansiedade aos jogadores 
no início da partida.

“Não podemos pensar 
muito no que são os outros, 
porque depois acabamos 

O Benfi ca foi, derrotado por 0x2 pelo Marítimo, em 
jogo da 29.ª jornada da Liga. Os gols dos insulares sur-
giram na segunda parte, por intermédio de Correa (74’) 
e Rodrigo Pinho (78’). O resultado podia ter sido ainda 
mais pesado para as águias mas o VAR anulou gol a 
Joel Tagueu por fora de jogo já nos descontos.

No fi nal do jogo com o 
Marítimo, Luís Filipe Vieira 
falou aos jornalistas para 
assumir o fracasso pe-
los recentes resultados da 
equipe, garantindo ser o 
único culpado.

Moreirense 
e Famalicão 

empatam
Moreirense e Fama-

licão não foram além de 
um empate (1x1), esta 
quarta-feira, em Moreira 
de Cônegos, encontro 
relativo à 28.ª jornada da 
Liga. Fábio Abreu, à pas-
sagem do minuto 69, deu 
vantagem à equipe da 
CasaToni Martínez, aos 
73’, devolveu a igualda-
de aos visitantes e fi xou 
o resultado.

O SC Braga recebeu e 
venceu o Vitória de Guima-
rães por 3x2, num dérbi mi-
nhoto a contar para a 28.ª 
jornada da Liga. Foi o re-
gresso dos bracarenses aos 
triunfos, depois de duas der-
rotas e um empate.

Numa primeira parte 
cheia de ação, Paulinho (1’) 
colocou os bracarenses em 
vantagem, mas André André 
(15’ gp) e Bruno Duarte (35’) 
conseguiram a reviravolta 
para o Vitória de Guimarães. 
Trincão (42’) restabeleceu a 
igualdade antes do intervalo 
e  Galeon (65’) selou o triunfo 
da equipa de Custódio.

Com este triunfo, o SC 
Braga recupera o terceiro lu-
gar à condição, com 50 pon-
tos, mais um que o Sporting 
(menos um jogo). Já o Vitó-
ria de Guimarães é o sétimo 
classifi cado com 40 pontos.

Luís Filipe Vieira assume:
“o único culpado sou eu”

“Tudo fi zemos e tudo de-
mos para sermos felizes este 
ano. Não fomos, mas devo 
dizer que o único culpado 
sou eu, que sou o presiden-
te”, começou por dizer, lem-
brando de seguida:

“Mas só foi possível che-
gar aqui porque tivemos esta-
bilidade. Para conquistarmos 
um bicampeonato estivemos 
31 anos, um tri estivemos 39 
anos e um tetra nunca tínha-
mos conquistado. Isso só se 

faz com muito amor, muita 
paixão, muito profi ssionalis-
mo e determinação, dando 
o nosso melhor em prol do 
Benfi ca. Quem em 2000 aca-
bou com o Benfi ca não foi 
nenhuma pandemia, foram 
os benfi quistas. Se alguém 
está a festejar esta derrota, 
se alguém pensa que alguém 
se enverga após uma derro-
ta, fi quem a saber que nunca 
enverguei. Quando chegar 
a Lisboa terei de tomar uma 

decisão, até lá ainda mui-
ta coisa se vai passar, pois 
tenho de falar com a minha 
família, mas espero também 
não envergar. Acreditem que 
é com profundo sentimen-
to de benfi quista que peço 
para não voltarmos ao pas-
sado. O que fi zemos nos úl-
timos 20 anos é muito difícil 
de fazer, tanto em termos 
de estruturas, como em ter-
mos desportivos e em ter-
mos fi nanceiros.”

Benfi ca derrotado
na Madeira pelo

Marítimo“A crise dos outros
clubes não nos diz respeito”

por não fazer o nosso tra-
balho. Aliás, existiu alguma 
ansiedade no jogo devido 
ao fato de os jogadores te-
rem conhecimento de ou-
tros resultados, que é algo 
a que eles agora têm fácil 
acesso. O foco total tem e 
ser no nosso trabalho. De-
pendemos só de nós e te-

mos de vencer os nossos 
jogos. A crise dos outros 
clubes não nos diz respei-
to”, atirou.

Recorde-se que o FC 
Porto ocupa o primeiro lugar 
do campeonato com 70 pon-
tos, mais seis que o Benfi ca, 
numa altura em que ainda 
estão em disputa 15 pontos.

Fc Porto vence em Paços de Ferreira

LIGA NOS 2019 - 2020
RODADA 28Sc Braga 

regressa às 
vitórias em 

dérbi de loucos


