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Costa lembra que país vai 
enfrentar período difícil 

O primeiro-ministro ad-
vertiu que o país en-

tra agora na fase mais crí-
tica de risco de incêndios 
e que se exige o máximo 
de prevenção, embora 
defenda que o sistema de 
combate esteja reforçado 
e mais profissionalizado.

Estes avisos foram 
transmitidos por António 
Costa na sua conta pes-
soal na rede social Twitter, 
após ter participado numa 
reunião de acompanha-
mento e monitorização so-
bre prevenção e combate 
a fogos florestais, com 
responsáveis da Agência 
para a Gestão Integrada 
de Fogos Rurais e mem-
bros do seu Governo.

O primeiro-ministro sa-
lienta que o país entrou 
agora na fase mais crítica 
de risco de incêndios ru-
rais e que o calor intenso 

destes dias multiplica o 
risco e deve aumentar as 
cautelas por parte de cada 
um dos cidadãos.

“Neste período crítico 
não faça queimas nem 
queimadas não autoriza-
das. Só com prevenção 

de comportamentos de 
risco podemos ser efica-
zes nesta luta”.

Nas suas mensagens, 
o líder do executivo de-
fende depois que o dis-
positivo de prevenção 
e combate a incêndios 

“tem vindo a ser reforça-
do e o sistema está hoje 
mais preparado, com 
maior incorporação de 
conhecimento”.

“Há mais meios, mais 
profissionalizados, mas 
temos consciência de que 
este vai ser um ano difícil 
para todos. A pandemia 
não suspende o risco de 
incêndios. Por isso, na 
reunião, como fazemos 
regularmente, percorre-
mos todo o dispositivo de 
prevenção, vigilância e 
combate aos incêndios, 
para garantir que estamos 
preparados”.

António Costa refor-
ça depois o seu ape-
lo: “Cabe a cada um de 
nós ser implacável na 
proteção da floresta. To-
lerância zero aos com-
portamentos de risco de 
incêndio”, acrescenta.

A Comissão Europeia 
agravou as suas 

previsões econômicas 
para Portugal este ano 
face ao impacto da co-
vid-19, estimando agora 
uma contração de 9,8% 
do PIB, muito acima da 
anterior projeção de 
6,8% e da do Governo, 
de 6,9%.

Nas previsões inter-
calares de verão divul-
gadas, o executivo co-
munitário reviu em baixa 
as projeções macroeco-
nômicas, da primavera 
para o conjunto da zona 
euro e da UE, mas mos-
tra-se particularmente 
mais pessimista relati-
vamente a Portugal, ao 
agravar a projeção de re-
cessão em 3%, apenas 
parcialmente compen-
sada em 2021 com um 
crescimento de 6,0%.                                                                                                                                            
 O executivo comunitá-
rio espera então agora 
uma contração em Por-
tugal acima da média 
da zona euro (-8,7%) e 
da UE (-8,3%), quando 
há  2 meses estimava 
que ficasse abaixo, ao 
antecipar uma queda da 
economia portuguesa de 
6,8%, contra 7,7% no 
espaço da moeda única 
e 7,6% no conjunto dos 
27 Estados-membros.

“Com o confinamento 
a começar a diminuir em 
maio, a atividade econô-
mica está lentamente a 
retomar, mas para mui-
tas empresas, tais como 
companhias aéreas e 

hotéis, é expectável que 
a mesma permaneça 
bem abaixo dos níveis 
registrados antes da 
pandemia durante um 
longo período. O PIB de-
verá assim recuar 9,8% 
em 2020, antes de recu-
perar em torno dos 6% 
em 2021”, aponta a Co-
missão, que adverte ain-
da para riscos sobretudo 
para o lado negativo, 
devido ao forte impacto 
do turismo estrangeiro, 
setor onde as incertezas 
no médio prazo perma-
necem significativas.

Assim, a Comissão, 
que em maio projetava 
para este ano uma contra-
ção, já recorde, de 7,7% 
do PIB no espaço da moe-
da única, prevê agora um 
recuo de 8,7%, apenas 
parcialmente compen-
sado em 2021, com um 
crescimento de 6,1%.

Além deste agrava-
mento das projeções, 
Bruxelas adverte que os 
riscos que as rodeiam 
são muito elevados, 
ameaçando agravá-las.

Apontando que a es-
cala e a duração da pan-
demia, assim como a 
eventualidade da neces-
sidade de novas medidas 
de confinamento no futu-
ro, permanecem basica-
mente uma incógnita, a 
Comissão aponta que as 
presentes previsões as-
sumem que as medidas 
de confinamento continu-
arão a ser suprimidas e 
que não haverá uma ‘se-
gunda vaga’ de infeções.

A Confederação de Em-
presários do Algarve  

manifestou-se  surpreen-
dida por Portugal ter fica-
do de fora dos corredores 
aéreos britânicos, classi-
ficando a decisão como 
uma bomba atômica para 
a economia da região.

“Deixar Portugal de 
fora dos corredores aére-

os constitui uma autêntica 
bomba atômica para toda 
a economia do Algarve”, 
diz a CEAL.

Portugal foi excluído 
dos corredores de via-
gens internacionais com 
destinos turísticos para 
os quais o Governo britâ-
nico autoriza que os cida-
dãos britânicos possam 

Exclusão dos corredores do Reino Unido
é bomba atômica na economia do Algarve

deslocar-se sem terem de 
cumprir um período de 14 
dias de quarentena no re-
gresso ao país.

Portugal não consta da 
lista de 59 países e terri-
tórios publicada no dia 3 
julho, que inclui Espanha, 
Alemanha, Grécia, Itá-
lia, Macau ou Jamaica.                                                                                                               
Em declarações à agên-
cia Lusa, o presidente da 
CEAL, Carlos Gonçalves 
Luís, atribui o fato de Por-
tugal ter sido excluído à in-
capacidade demonstrada 
pelas autoridades portu-
guesas na gestão de uma 
matéria tão sensível.

“As autoridades portu-
guesas deviam e podiam 
ter feito mais na defesa 
dos interesses econômi-
cos para evitar os enor-
mes prejuízos que, cer-
tamente, esta decisão 
causará ao Algarve”.

O responsável adian-

tou que os empresários 
de vários setores da eco-
nomia do Algarve vão 
reunir-se para que seja 
tomada uma posição con-
junta a apresentar ao Go-
verno português, de for-
ma a que Portugal venha 
a integrar os corredores 
aéreos ingleses.

“É urgente que o Go-
verno português retome 
as negociações com o 
Reino Unido na defesa 
dos interesses portugue-
ses e evitar o que poderá 
ser uma autêntica bomba 
atômica para a economia 
do Algarve”.

Carlos Gonçalves Luís 
acredita que se Portugal 
“tiver um papel persuasi-
vo, o Governo britânico 
poderá dentro de alguns 
dias rever a sua posição 
e incluir o território portu-
guês nos corredores aére-
os autorizados”.

O ministro da Economia 
Pedro Vieira anun-

ciou: “Já na semana de dia 
20 vamos abrir uma nova 
linha de crédito dirigida a 
um conjunto de atividades 
econômicas, incidindo ex-
clusivamente nas micro 
e pequenas empresas”, 
numa audição regimen-
tal na Comissão de Eco-
nomia, Inovação, Obras 
Públicas e Habitação, na 
Assembleia da República.

O ministro esclareceu 
que a linha de crédito tem 
a dotação de 1 bilhão de 
euros e será distribuída 
segundo uma chave já em 

Governo anuncia nova linha de crédito
para micro e pequenas empresas

curso com o setor ban-
cário, aprendendo com 
as últimas experiências e 
de forma a que os apoios 
cheguem ao maior núme-
ro de empresas de forma 
mais célere possível.  Já 
para o setor do turismo, 
será disponibilizado um 
crédito às micro empre-
sas, com uma componen-
te de 20% que pode ser 
convertido em fundo per-
dido, se forem atingidos 
critérios em termos de 
manutenção do emprego, 
acrescentou o ministro.

“É necessário dirigir 
uma atenção muito es-

pecial à região do Algar-
ve, que é extremamente 
dependente da atividade 
turística”, referiu Pedro  

Vieira, acrescentando que 
o Governo está a preparar 
um programa específico 
de apoio à região.

Bruxelas prevê
queda da economia
portuguesa de 9,8%

GNR foi obrigada a in-
tervir e a encerrar es-

tabelecimentos que se en-
contravam abertos depois 
da hora estabelecida pela 
DGS. Centenas de pes-
soas inundaram a Rua da 
Oura, em Albufeira, obri-
gando à intervenção da 
GNR que dispersou a mul-
tidão, na noite de domingo 
para segunda-feira. 

As autoridades depa-

raram-se com alguns es-
tabelecimentos abertos 
depois das 23h00, hora 
imposta pela Direção-
Geral de Saúde, a fim de 
diminuir os contágios por 
coronavírus em Portugal, 
fonte da GNR confirmou 
que havia pessoas a con-
sumir bebidas alcóolicas 
na via pública, em aglo-
merados superiores a 20 
pessoas.

Centenas de pessoas em 
aglomerados na noite de Albufeira



Arte do Renascimento em Lisboa  
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A longa noite da Idade Média 
durou quase mil anos. Co-

meçou em 476, com a  separação 
do Império Romano, entre Oci-
dente e Oriente, e terminaria em 
1453, quando a metrópole cristã de 
Constantinopla capitulou diante dos 
exércitos islamitas originários das 
estepes da Mongólia – dando iní-
cio à Idade Moderna, que, por sua 
vez, se estenderia até a Queda da 
Bastilha, em 1789, na Revolução 
Francesa. Os primeiros dois sécu-
los modernistas foram plenamente 
assinalados, no campo das artes, 
pelo esplendor do Renascimento 
na italianíssima toscana dos Medici 
de Florença. Consagrando, desse 
modo, gênios peninsulares, sobre-
tudo no século XVI, como Leonar-
do Da Vinci, Michelangelo, Rafael, 
Botticelli, Caravaggio, Tiziano e 
Tintoretto – herdeiros do siciliano 
Antonello da Messina e o emiliano 
Melozzo da Forlì, ambos precurso-
res do movimento. Mas não só na 
Itália o Rinascimento teve grandes 
mestres. Também Portugal possui 
dois extraordinários renascentistas 
– Nuno Gonçalves, no século XV, 
nascido provavelmente em Lisboa, 
e, no século seguinte, Grão Vasco, 
nome artístico de Vasco Fernandes 
(1475 – 1542), natural de Viseu, na 
Beira Alta. É do primeiro, com efeito, 
a mais exuberante das obras quatro-
centistas lusitanas, marcadamente 
realista, que retrata a óleo a ascen-
são  da Era dos Descobrimentos 
em seis impressionantes painéis, 
em tábuas de carvalho, elaborados 
de 1458 a 1464, nos quais se vê a 
Corte lisboeta de O Africano Dom 
Afonso V (1432 – 1481).

A relíquia ficaria mais de um 
século perdida nos destroços 

do trágico terremoto e maremoto que 

praticamente destruíram, em 1755, 
toda a capital portuguesa. As peças 
seriam reencontradas somente em 
1882 e ganhariam reconhecimento 
internacional, em 1931, após expo-
sição em Paris, como maior capo-
lavoro da Renascença lusa. Os pai-
néis que compõem um políptico, na 
verdade, um par de trípticos, estão 
hoje no fascinante Museu Nacional 
da Arte Antiga, em Lisboa, localiza-
do quase às margens do Rio Tejo, 
em Santos-o-Velho, à Estrela, bair-
ro relativamente próximo ao Cais do 
Sodré –e merece, sem dúvida, ser 
visitado. À época em que a pintura 

foi concebida por  Gonçalves, que 
teria vivido, presumivelmente, entre 
1420 e 1490, os soberanos da Casa 
de Avis, para além da conquista de 
Ceuta, ao Norte do Marrocos, em 
1414, já tinham descoberto, ao lar-
go da costa ocidental africana, as 
ilhas e arquipélagos, então desa-
bitados, de Porto Santo, Madeira, 
Açores e Cabo Verde – e, nas déca-
das posteriores, cruzariam o Cabo 
das Tormentas, na atual África do 
Sul, chegariam à Índia e ao Brasil. 
O monumental trabalho de Gonçal-

ves é dedicado ao mártir espanhol 
aragonês do século IV, São Vicente, 
de Zaragoza, venerado protetor dos 
navegantes. Os seis painéis estão 
identificados com os títulos de In-
fante, referência a Dom Henrique, 
O Navegador, criador da Escola de 
Sagres, ao centro, tendo ao lado, 
sempre ao meio, o do Arcebispo, 
secundado por quatro mais estrei-
tos, representando Relíquias, Mon-
ges, Cavaleiros e Pescadores.

Ilustra a coluna um detalhe do 
Painel do Infante, no qual apa-

recem o próprio Dom Henrique e São 
Vicente, assim como Dom Afonso V 

e sua Rainha Consorte Dona Isabel 
de Coimbra, ajoelhados, tendo logo a 
seguir, à direita, seu filho, o Príncipe 
Perfeito, Dom João II, ainda meni-
no, que sucederia o pai no trono. E 
à esquerda, Santa Isabel de Aragão 
(1271 – 1336), A Rainha Santa, Pa-
droeira de Coimbra, viúva de Dom 
Dinis I (1261 – 1325), O Lavrador. A 
obra de Gonçalves, ao exaltar a Era 
dos Descobrimentos, ressalta a bele-
za do Renascimento.  Era o prenún-
cio do Iluminismo, na Filosofia, que 
marcaria o final da Idade Moderna.

Azeite Aldeia Leal 
Chega aos Supermercados Extra e Pão de Acúcar
A Aldeia Leal lança seu rótulo pró-
prio de azeite este mês, com venda 
exclusiva nas lojas do grupo GPA, 
Extra e Pão de Açúcar, de todo o 
Brasil. O azeite de oliva extra vir-
gem 100% (R$16.90- 500 ml), che-
ga para completar a linha de produ-
tos portugueses criada há 5 anos 
pelo cantor português Roberto Leal 
que traz o melhor de Portugal para 
o Brasil, com bom custo beneficio. 
O óleo pode ser utilizado de várias 
formas na cozinha, desde a elabo-
ração, tempero a finalização de re-
ceitas frias ou quentes como pratos 
portugueses e saladas.
 Agora no comando da empresa 
está Rodrigo Leal, filho do Roberto, 

segundo ele “O plano de lançamen-
to do azeite foi traçado pelo meu 
pai. Infelizmente não pode acom-
panhar todo o processo”. O azeite é 
produzido em parceria com a MOO-
DFOODS, maior exportadora de 
azeite português para a América do 
Norte e empresa líder no segmento 
a mais de 20 anos. Em breve che-
gará ao mercado, novidades como 
temperos e bacalhau.
Sobre Aldeia Leal
 Roberto Leal, sempre foi apaixona-
do pelo universo de alimentos e be-
bidas, sua incursão começou com 
a abertura do tradicional restauran-
te Marquês de Marialva, primeira 
investida gastronômica na ponte 

Portugal – Brasil. A 
Aldeia Leal, é uma 
marca tipicamente 
portuguesa de pro-
dutos tradicionais, 
cu idadosamente 
selecionados para 
o público brasileiro. 
O rigor em selecio-
nar os melhores 
produtos aliado a 
mais alta tecnolo-
gia é compromisso 
assumido. A marca 

nasceu da inspiração de uma das 
suas músicas mais famosas “Como 
é linda a minha aldeia”, da autentici-
dade de uma história verídica, igual 
à de tantos portugueses, tantos emi-
grantes que foram para outras terras 
e deixaram as suas aldeias. O Vinho 
tinto Aldeia Leal foi o primeiro lança-
mento que desembarcou por aqui. O 
rótulo selecionado em conjunto com 
o enófilo Carlos Cabral, é resultado 
de um blend de uvas típicas portu-
guesas. Entre suas características: 
aroma frutado, suavidade e leveza, 
ideal para harmonizar com queijos 
suaves, carnes brancas e verme-
lhas. Também fazem parte da linha, 
mais seis rótulos de vinho: Alentejo, 
Branco, Verde, Reserva Tinto, Rosê 
e Tejo.
Sobre Roberto Leal
Foi  um cantor e compositor portu-
guês e embaixador da cultura por-
tuguesa no Brasil,  colecionou 35 
discos de ouro, 5 de platina e 2 de 
diamante. Vendeu 25 milhões de 
discos durante sua carreira e fale-
ceu em 15 de setembro de 2019.
ALDEIA LEAL
Mais informações: 
www.aldeialeal.com ou @aldeialeal.

A Casa Ilha da Madeira de São 
Paulo presidida pelo Sr. José Ma-
nuel Dias Bettencourt, comemorou 
acanhadamente de acordo com a 
decisão do Governo do Estado de 
São Paulo sem aglomerações, no 
ultimo dia 01 de Julho seus 51 anos 
de vida e também o Dia das Co-
munidades Madeirenses e Dia da 
Região Autônoma. Em tempos de 
pandemia, a comemoração seguiu 
regras de precaução com distancia-
mento, mascaras e muito álcool. Foi 

oferecido aos presentes um seleto 
churrasco preparado e servido pelo 
Dr. Felipe Vieira Presidente do Con-
selho Deliberativo da entidade. O 
Presidente Sr. Bettencourt por meio 
do facebook e lives falou com re-
presentantes de comunidades ma-
deirenses espalhadas pelo mundo 
como Canadá, Reino Unido, Ingla-
terra, EUA, e de Portugal falou com 
o Deputado Dr. Paulo Porto deputa-
do do PS pelo Círculo da Emigração 
de Fora da Europa, e da Cidade de 

Santos falou com 
o Presidente da 
Casa da Madei-
ra de Santos Dr. 
Fernando Ribeiro 
Pereira.  Neste 
dia de festa das 
comunidades ma-
deirenses a dire-
ção do Grupo Fol-
clórico da Casa 
Ilha da Madeira 
também fez uma 
live com o Pas-
seio pela Ilha da 

Madeira com musicas e apresen-
tações. O Presidente da entidade 
Sr. José Manuel Bettencourt no uso 
da palavra saudou todos os amigos 
presentes bem como todos os Ma-
deirenses espalhados pelo mundo, 
saudou Dr. Alberto João Jardim ex 
presidente da Ilha da Madeira, que 
muito fez durante sua longa gestão. 
E uma coisa é certa, a Madeira é o 
que é hoje, graças ao Alberto João 
Jardim. O Sr. Bettencourt também 
saudou o presidente atual Dr. Mi-
guel Albuquerque e o vice Betten-
court. A entidade foi fundada no dia 
15 de junho de 1969, e teve como 
fundadores os ex-presidentes Sr. 
Jaime de Nobrega, Sr. João da Cruz 
Nobrega Correia, Sr. Cesar Rosa, 
Sr. Francisco Evaristo, Sr. José Ru-
fino, Sr. Adriano de Gouveia, Sr. Sa-
muel Jardim e o atual Sr. José Ma-
nuel Dias Bettencourt que sanou as 
contas da entidade e hoje goza de 
uma invejável situação econômica. 
Confira mais detalhes no site www.
portugalemfoco.com.br ou pelo Fa-
cebook/ Portugal em Foco.

Casa Ilha da Madeira 
Comemorou seus 51 anos

E ainda o Dia das Comunidades Madeirenses e Dia da Região Autônoma

Dia 09.07.2020
José Marcelo Assunção (filho do ca-
sal amigo José Boleiro e D. Adélia).
Dia 10.07.2020
Chico Preto; Dr. Geraldo Faria Ro-
drigues Junior (esposo da chefinha 
Dra. Márcia Rodrigues presidente 
do Elos ABC e da Jada Condutores 
Elétricos)
Dia 11.07.2020
Pedro Henrique (filho do amigo Edu-
ardo Loureiro, o conhecido Fú); Ro-
sália Maia (pertencente ao fã clube 
do cantor Roberto Leal).
Dia 12.07.2020
Rita de Cássia Amaral; Felipe Santos 
do Rego (neto do falecido Sr. Ernesto 

do Rego); Rafael (neto Sr. Aníbal e 
Maria); Faria aniversario neste dia o 
amigo Orlando Meirinhos (Conselhei-
ro do Centro Trasmontano e diretor 
da Refrigeração Avenida); Mara Ro-
cha (nossa amiga esposa do Manézi-
nho ambos diretores dos Poveiros de 
São Paulo); Diogo Ferreti (filho da 
amiga Adelaide Ferreti integrante do 
Grupo Folclórico dos Veteranos de 
São Paulo do Rotary Penha). 
Dia 13.07.2020
Eduardo Silva; Paulo Grosso (Mira 
Imobiliária e filho do amigo José 
Grosso).
Dia 14.07.2020
Fernando Ramos (esposo da Dra. 

Rosana dos Ramos); Faria Ani-
versario nesta data o nosso amigo 
Manuel Martins que já nos deixou; 
Fabiane Nunes (esposa do Andre da 
Numatur Turismo).
Dia 15.07.2020
Dr. José Verdasca dos Santos; 
Laura Botelho dos Santos (nossa 
amiga do coração de longa data 
- Que Deus lhe de muita saúde); 
Magna Gonçalves (esposa Rui 
Gonçalves da Padaria Portugália, 
vice presidente do SAMPAPÃO); 
Antonio Dias Maquinêz (folcloris-
ta); Aniversario do Guilherme Mina 
(filho do casal Paulo Mina e Cris-
tiana).

Dr. Felipe cuidando das deliciosas espetadas.

Todos os presentes num brinde especial ao dia da Região Autônoma da Madeira, ao Dia das Comunidades Madei-
renses e ao aniversario da Casa Ilha da Madeira de São Paulo.

Vemos os diretores e conselheiros reunidos neste dia.

Aqui no uso da palavra vemos o presidente da entidade 
Sr. José Manuel Dias Bettencourt e o Presidente do Con-
selho Deliberativo Dr. Felipe G. Vieira.
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VULNERÁVEIS
Recentemente, pessoas em situação de rua, no 

Largo da Carioca, tiveram seus pertencentes 
apreendidos por agentes do Centro Presente e pela 
Comlurb. Os cobertores, doados, uma semana an-
tes,  por uma ONG, foram jogados no lixo sem  o 
menor sentimento de humanidade e amor ao pró-
ximo. Até os documentos, desses abandonados 
à própria sorte, foram destruídos. Quanta falta de 
solidariedade e amor ao próximo! Essa ausência 
de sentimento também ficou visível, mais uma vez,  
e se tornou pública, na semana passada em São 
Paulo! Envolveu a mulher  do governador, João Dó-
ria e uma outra dondoca. A primeira dama, Bia Dó-
ria, sem nenhuma noção do sofrimento vivido pela 
população em situação de rua, criticou aqueles que 
doam cobertores, comida, ou qualquer outro tipo de 
manifestação de caridade! Dizendo que essas pes-
soas devem ficar em casa com suas famílias. Que 
casa, que família? Por acaso, seu marido, man-
datário do Estado, faz alguma coisa para diminuir 
o sofrimento desses vulneráveis? E ela,  porque 
não se envolve com a causa social? É seu dever e 
obrigação. Da última vez que fui a São Paulo fiquei 
chocada com tanta Cracolândia! Infinitamente pior 
que o Rio de Janeiro. Até quando as pessoas vão 
permanecer no abandono, sem  políticas públicas 
que possam lhes oferecer o mínimo de dignidade? 
Com a instalação da covid-19, a miséria aumenta 
a cada dia, e nada está sendo feito para diminuir o 
sofrimento dessas pessoas. Ficou apenas o slogan: 
“Vamos cuidar das Pessoas”.

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

O Presidente da República 
disse  que é necessário 

olhar para a frente e lutar para 
o turismo na região superar as 
perdas causadas pela exclu-
são de Portugal do corredor 
aéreo com o Reino Unido.

“É evidente que tudo é 
importante, agora temos que 
olhar para a frente e temos 
que lutar, primeiro, por turismo 
que venha de outras origens 
interessantes e importantes, 
que podem vir e que vão de-
finir posições nos próximos 
dias. E depois o próprio Go-
verno britânico disse que iria 
rever ainda em julho, vamos 
ver o que se pode fazer em 
relação a essa matéria”, disse 
Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado fala-
va aos jornalistas em Monte 
Gordo, “É preciso puxar pelo 
Algarve rápido, para irmos 
produzindo efeitos ainda este 

Marcelo vai todas as semanas
ao Algarve para puxar pela região

ano no turismo”, defendeu 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
que quis ouvir os autarcas 
e representantes do turismo 
para tentar ajudar o Algarve 
a atravessar as dificuldades 
causadas pela pandemia.

“Já estive no outro dia em 
Albufeira agora, estou aqui 
em Monte Gordo, estarei 
agora ao longo das várias 
semanas, durante o verão, 
correndo o Algarve sempre 
que tiver um tempinho para 

vir cá e voltar”.
A presença do chefe de 

Estado no Algarve, incluindo 
as férias, na segunda quinze-
na de agosto, permite também 
puxar pelo turismo português 
e por mais turismo estrangei-
ro, porque é justo e não há 
razão nenhuma razão para o 
Algarve ser prejudicado.

Portugal foi excluído dos 
corredores de viagens in-
ternacionais com destinos 
turísticos para os quais o 
Governo britânico autoriza 
que os cidadãos britânicos 
possam deslocar-se sem te-
rem de cumprir um período 
de 14 dias de quarentena no 
regresso ao país.

Portugal não consta da 
lista de 59 países e terri-
tórios publicada no dia 3 
julho, que inclui Espanha, 
Alemanha, Grécia, Itália, 
Macau ou Jamaica.

Mais de 800 professores 
passaram a integrar 

os quadros do Ministério da 
Educação através do con-
curso externo, que vinculou 
mais docentes em relação 
ao ano passado, mais deixou 
de fora cerca de 36 mil.

No total, são 872 os do-
centes que reuniram as con-
dições para vincular, mais 
330 do que no ano anterior, 
segundo as listas definitivas 
do concurso publicadas na 
página da Direção-Geral da 
Administração Escolar.

Este ano, o concurso vol-
tou a ter mais candidatos, de-
pois de uma diminuição em 
2019, passando de 34 mil para 
quase 37 mil professores.

Segundo o Ministério da 
Educação, os cerca de 36 
mil docentes que ficaram de 
fora mantêm-se para o con-
curso de contratação inicial, 
cujas listas serão publicadas 
nos prazos previstos no ca-
lendário do concurso, bem 
como para as sucessivas re-
servas de recrutamento, ao 
longo do ano letivo.

Com a publicação da lista 
definitiva do concurso exter-
no, que foi este ano conheci-
da mais tarde do que habitu-
almente devido à pandemia 
da covid-19, inicia-se agora 
o período de aceitação da 
colocação e apresentação 
de recurso hierárquico.

Em comunicado, a tutela 

Ministério da Educação integra
mais de 800 professores nos quadros

recorda que durante os qua-
tro anos da última legislatura, 
vincularam cerca de oito mil 
docentes aos quadros do Mi-
nistério da Educação através 

de vinculações extraordinárias 
e da norma-freio, que passou 
a exigir apenas três contratos 
sucessivos, em qualquer gru-
po de recrutamento.

O grupo parlamentar do 
Bloco de Esquerda re-

comendou ao Governo o 
prolongamento do forne-
cimento de refeições es-
colares aos alunos que 
beneficiam da ação social 
escolar durante o período da 
interrupção letiva do verão.                                                                                                                
De acordo com um projeto de 
resolução, que não tem força 
de lei, a bancada parlamen-
tar bloquista considerou que 
a ação social escolar e os 
refeitórios escolares foram 
um dos instrumentos das 
políticas públicas que fo-
ram acionados no contexto 
de crise social e sanitária 
decorrente da pandemia 
de covid-19.

“Cerca de 700 cantinas 
escolares ficaram abertas 
não só para fornecer refei-
ções aos filhos e dependen-
tes dos trabalhadores de 
serviços essenciais, como 

BE recomenda ao Governo prolongamento
do fornecimento das refeições escolares

também aos alunos e às 
alunas com menos recur-
sos econômicos”, diz  o do-
cumento.

Por isso, o BE recomenda 
ao Governo de António Cos-
ta que se mantenha, durante 
a interrupção letiva do verão, 
o fornecimento de refeições 
escolares aos alunos e alu-
nas beneficiários da ação so-
cial escolar.

O partido considera que o 
prolongamento da crise so-
cial que afeta os seus agre-
gados familiares aconselha a 
que as cantinas continuem a 
funcionar após o final do pre-
sente ano letivo.

“Este apoio é imprescin-
dível para que milhares de 
crianças e jovens possam, 
depois das férias de verão, 
regressar às aulas sem te-
rem passado por maiores 
carências econômicas e 
alimentares”.

O Governo dos Açores re-
quereu ao Governo da 

República o estabelecimento 
de serviços mínimos para o 
transporte marítimo de mer-
cadorias entre o continente 
e a Região, entre hoje e 10 
de agosto, para fazer face à 
greve dos estivadores.

Segundo nota divulgada 
pelo Governo açoriano, a se-

cretária regional dos Trans-
portes e Obras Públicas já 
comunicou ao Ministério das 
Infraestruturas e Habitação 
aqueles que o executivo 
açoriano considera que são 
os serviços mínimos abso-
lutamente indispensáveis, 
em termos de frequências e 
de capacidade de transporte 
de mercadorias para Região 

Açores requisitam serviços mínimos
para fazer face à greve dos estivadores

Autónoma dos Açores.
A requisição do estabele-

cimento de serviços mínimos 
compreende o período até 
10 de agosto, altura em que 
vigora o pré-aviso de greve 
do Sindicato dos Estivado-
res e da Atividade Logística.                                                                                                                                      
Segundo a secretária regio-
nal dos Transportes no an-
terior período de greve, os 
serviços mínimos que vieram 
a ser fixados foram muito 
favoráveis, não se anteviam 
constrangimentos.

Contudo, a dada altura, 
foi necessário “pedir a in-
tervenção do Ministério das 
Infraestruturas e Habitação 
para que acionasse a requi-
sição civil, porque não esta-
vam a ser cumpridos os ser-
viços mínimos, acrescenta 
Ana Cunha, “Já comunicá-
mos aqueles que nós con-
sideramos os serviços míni-
mos, que são iguais àqueles 

que foram fixados na última 
greve, na medida em que 
entendemos que nos acaute-
lam”, salientou.

A titular da pasta dos 
Transportes disse ainda que 
“caso existam constrangi-
mentos, como ocorreram na 
época que antecedeu este 
período de pandemia, inter-
cederemos junto do Gover-
no da República, pedindo a 
requisição civil e, se neces-
sário, o uso da força pública, 
forças policiais”.

“O que nos preocupa é a 
parte prática do cumprimento 
de serviços mínimos, mas o 
sindicato é cumpridor e estou 
certa que, neste período, de-
correrá tudo de acordo com 
a normalidade, além de que 
o sindicato também já tem 
demonstrado alguma sensibi-
lidade em relação àquilo que 
é o abastecimento à Região 
Autónoma dos Açores”, frisou.
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No âmbito da política de Preservação do Patrimônio 
Cultural existente no concelho, o Município de Oeiras 

está a proceder à requalificação da Igreja Matriz de Oei-
ras, localizada em pleno Centro Histórico da vila (Largo 
5 de Outubro).

Os trabalhos relacionados, de conservação, restauro 
e resolução de anomalias, abrangendo o edificado e o 
património integrado, orçam os € 624. 370,46 e, estão a 
ser financiados na sua globalidade pela autarquia.

Da intervenção no corpo da capela-mor, é de realçar 
a reabilitação da cobertura, a estabilização das paredes 
e de outras estruturas como as abóbodas e o trono. No 
exterior do monumento, entre outros, estão a ser repa-
rados os rebocos, limpeza e tratamento de cantarias, a 
revisão dos sistemas de drenagem de águas pluviais, a 
conservação dos sinos e cabeçotes, ferragens e mostra-
dores dos relógios.

No interior da Igreja além da conservação e restauro 
da pintura mural em abóbadas e paramentos das pare-
des e, dos revestimentos em pedra ornamental, está a 
ser feita a limpeza e conservação da pintura sobre tela, 
da escultura e talha dourada, o tratamento do teto abo-
badado da capela-mor e do da sacristia, revisão dos pa-
vimentos em madeira e em pedra, da zona cultual.

Esta intervenção iniciada em julho de 2019 está esti-
mada decorrer até outubro de 2020.

Investimento na preservação deste patrimônio cultu-
ral: € 624. 370,46

Município financia em 
100% a requalificação da 

Igreja Matriz de Oeiras

saNta maria da feira

fIgueIró dOs vInhOs

lOusã

MesãO frIO

Piscinas do município de santa
Maria da feira reabrem hoje

as Piscinas Municipais de Santa Maria da 
Feira reabrem hoje as actividades aquá-

ticas, observando “todas as medidas de se-
gurança decretadas pela Direção-Geral da 
Saúde”. Destaca-se a redução em, aproxima-
damente, 60 por cento do número de alunos 
por turma, de forma a respeitar o distancia-
mento social mínimo exigido.

Jorge Amorim, diretor geral do HMC 
Sports, que gere piscinas e ginásios munici-
pais, garantiu a segurança dos equipamentos 

em Santa Maria da Feira, Fiães e Lourosa, 
afirmando que “dispõem de tudo o que é ne-
cessário para cuidar da saúde e bem-estar 
de todos no regresso aos treinos”.

Vão ser retomadas as aulas de Natação 
Adultos, níveis C e D, Natação Jovens, níveis 
D, E e F, Hidroginástica, Hidrobike, e, ainda, 
inseridas as modalidades terapêuticas Hidro-
terapia e AquaPilates. O regime livre também 
será permitido, mediante pré-marcação obri-
gatória por telefone.

funcionamento deste órgão e 
recolher contributos” para a 
sua futura intervenção.

Na nota, a autarquia, 
presidida por Luís Antunes, 
realça “o caráter inovador” 
do conselho consultivo “pela 
pertinência e pela necessi-
dade cada vez maior de tra-
balho em rede, entre a autar-

quia, agentes econômicos, 
instituições sociais e orga-
nismos regionais”.

“A criação deste impor-
tante órgão de apoio tem 
também como objetivo con-
tinuar a implementar mais 
instrumentos e medidas que 
contribuam para a revitaliza-
ção econômica e social do 

Município da lousã cria conselho 
consultivo para recuperar da pandemia
O município da Lousã 

criou um Conselho Con-
sultivo Estratégico para a 
Recuperação da Pandemia 
(CCERP), que deverá acon-
selhar o executivo quanto às 
medidas a tomar nesta área, 
foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Câ-
mara Municipal informa que 
caberá ao novo órgão “a 
análise e recomendação de 
medidas para (…) implemen-
tar a melhor resposta aos 
diversos desafios originados 
pela pandemia da covid-19 e 
delinear estratégias no âmbi-
to do desenvolvimento socio-
económico” do concelho, no 
distrito de Coimbra.

A primeira reunião do 
CCERP realizou-se na quar-
ta-feira, na Biblioteca Munici-
pal Comendador Montenegro, 
com o objetivo de “explicar o 

a Câmara Municipal de Oeiras aprovou uma transfe-
rência financeira global de quase 96 mil euros para 

a União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz 
Quebrada/Dafundo, para a Junta de Freguesia de Porto 
Salvo e a União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, 
no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação 
de Competências.

Para a Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo a ver-
ba transferida foi de 48 mil euros para a remuneração 
das ações concretizadas durante o 2.º bimestre de 2020.

Quanto à Junta de Freguesia de Porto Salvo a quantia 
total corresponde 11.3 mil euros.

Para a Junta de Freguesia da União das Fregue-
sias de Carnaxide foi aprovada a transferência de 35 
mil euros correspondente ao somatório das verbas para 
a remuneração das ações concretizadas durante o 2º 
bimestre de 2020.

A delegação de competências nas Juntas de Fregue-
sia e Uniões das Freguesia, assume-se como um instru-
mento privilegiado de descentralização, no sentido que 
permite viabilizar e assegurar a modernização dos servi-
ços, de organização, dos métodos e dos procedimentos 
para que se possa avançar com segurança, na qualidade 
indispensável e exigível do serviço que estes órgãos au-
tárquicos prestam às comunidades que servem.

Município aprova transferência
de mais 96 mil euros para

juntas de freguesia

concelho”, refere Luís Antu-
nes, citado no texto.

Na reunião de quarta-
feira, estiveram representa-
das as seguintes entidades: 
Câmara, Associação Em-
presarial Serra da Lousã, 
Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regio-
nal do Centro, Comunidade 
Intermunicipal da Região de 
Coimbra, Turismo do Centro, 
Direção Regional de Cultura 
do Centro, Universidade de 
Coimbra, Instituto Politécnico 
de Coimbra, Centro Distrital 
de Segurança Social, Institu-
to de Emprego e Formação 
Profissional, Agrupamento 
de Escolas da Lousã, Escola 
Profissional da Lousã, Mise-
ricórdia da Lousã e Associa-
ção para a Recuperação de 
Cidadãos Inadaptados da 
Lousã (ARCIL).

a Câmara de Mesão Frio 
vai recuperar o Miradou-

ro do Imaginário, situado a 
uma altitude de 145 metros, 
e que irá reproduzir a forma 
de um barco rabelo, num in-
vestimento de 60 mil euros, 
anunciou a autarquia.

“O futuro miradouro re-
produz a forma de um barco 
rabelo, homenagem simbóli-
ca do município aos navega-
dores desta embarcação, e 
transmite a ideia de que se 
está a navegar sobre o rio 
Douro”, destacou a autarquia 
de Mesão Frio, no distrito de 
Vila Real, na sua página ofi-
cial na rede social Facebook.

O rabelo é um barco de rio 
de montanha. A embarcação 

típica do rio Douro tradicio-
nalmente transportava as pi-
pas de vinho do Porto desde 
aquela região até Vila Nova 
de Gaia e ao Porto, onde o 
vinho era armazenado e pos-
teriormente comercializado 
para outros países.

Para a Câmara de Me-
são Frio, este local inserido 
no concelho de Mesão Frio, 
em plena ‘Porta do Douro’, 
“é um anfiteatro voltado à 
Região Demarcada, visitado, 
anualmente, por milhares de 
turistas”.

“Estão reunidas as condi-
ções para que, muito em bre-
ve, os turistas e os amantes 
de fotografia possam usufruir 
deste local de paragem obri-

Câmara vai recuperar Miradouro do 
Imaginário em forma de Barco rabelo

gatória, com vista para cená-
rios idílicos”, destaca ainda.

A autarquia explica que a 
estrutura está projetada para 
exibir acabamentos em aço 
corten, material que possui 

diferentes agentes químicos 
na sua composição, reco-
nhecido pela resistência à 
ação corrosiva, o que torna 
toda a estrutura mais resis-
tente e duradoura.

Os passadiços vieram para 
ficar e são, sem dúvida, 

uma excelente forma de usu-
fruir em pleno das paisagens 
naturais da região Centro. Os 
das Fragas de São Simão, em 
Figueiró dos Vinhos, partem 
de um miradouro com vista 
para a pequena aldeia de Ca-
sal de São Simão, construída 
em quartzito, para as imponen-
tes fragas e, ao fundo do vale, 
para a praia fluvial e a Ribeira 
de Alge, precisamente onde 
terminam os incontáveis de-
graus de madeira. Inaugurados 
na sexta-feira, na presença da 
secretária de Estado do Turis-

fragas de são simão são pólo renovado de atração turística
mo, os passadiços são talvez 
a parte mais emblemática de 
um investimento que permitiu 
transformar um conjunto de 
elementos de atração que se 
encontravam dispersos num 
único produto turístico, com 
capacidade de atrair visitantes 
e de lhes proporcionar uma ex-
periência única. Isso mesmo 
sublinhou o presidente do mu-
nicípio de Figueiró dos Vinhos, 
Jorge Abreu, numa cerimónia 
em que se elogiou a eficácia 
e o potencial de programas 
como o Valorizar, para puxar 
pelo desenvolvimento dos ter-
ritórios de baixa densidade.
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operadores de circuitos turísticos retomam 
a partir de hoje a atividade no porto

ateliês e atividades gratuitas durante o Verão

Fibra óptica vai cobrir 90% do concelho

os operadores de circuitos 
turísticos, designados “ho-

p-on, hop-off” retomam a partir 
desta quarta-feira a atividade no 
Porto, garantindo todas as me-
didas de segurança quer para 
os seus trabalhadores quer para 
os seus clientes.

A Carristur e Roller Town são 
os dois operadores que regres-
sam já a partir de hoje às ruas 
da cidade, com o selo “Clean 
& Safe”, atribuído pelo Turismo 
de Portugal, assegurando desta 
forma a conformidade com as 
regras e boas práticas definidas 
para os operadores turísticos.

De acordo com a legislação 
em vigor, o número de passa-
geiros por veículo é limitado a 

dois terços da lotação, sendo 
obrigatório o uso de máscara 
a bordo.

Por enquanto, a Douro Aci-
ma não acompanha o regresso 
à atividade nesta fase, compro-

Viana do castelo

artesanato das Festas d’agonia promove 
artesãos em diretório ‘online’

Uma mostra digital vai levar a 
centenária Mostra de Arte-

sanato das Festas de Nossa Se-
nhora d’Agonia, exclusivamente 
‘online’ para os artesãos do con-
celho, que se poderão inscrever 
até 10 de julho, através do portal 
vianafestas.com

“Este diretório online, que 
vai integrar a página oficial fes-
tasdagonia2020.com, permitirá 
aos artesãos divulgar os seus 
produtos, arte e contatos, tal 
como acontecia nas edições an-
teriores da Mostra de Artesana-
to, que este ano não se realiza 
fisicamente, como forma de pre-
venção da Covid-19”, explica a 
organização.

“Sabemos do enorme im-
pacto que esta pandemia está a 
provocar também nos artesãos, 
sobretudo naqueles que não 
dispõe de uma loja física. Para 
muitos, a Mostra de Artesanato 
das Festas de Nossa Senhora 

metendo-se a comunicar pos-
teriormente ao Município uma 
data concreta para a retoma da 
operação.

Recorde-se que a Câmara 
do Porto foi a primeira, a nível 
nacional, a regular a atividade 
dos circuitos turísticos, nome-
adamente autocarros “hop-on, 
hop-off”, tuk-tuks e minitrains, 
em junho de 2017. Posterior-
mente, há sensivelmente dois 
anos, foram realizados alguns 
ajustes ao Regulamento, no 
sentido de otimizar as opera-
ções, através da revisão pon-
tual de artérias da cidade onde 
os circuitos podem circular, 
bem como de algumas para-
gens e terminais.

a Câmara de Matosinhos vai 
proporcionar a mais de 450 

crianças e jovens ateliês e ativi-
dades de verão gratuitas, maiori-
tariamente realizadas ao ar livre 
devido à pandemia da covid-19, 
anunciou a autarquia.

Entre este mês de julho e 
agosto, jovens entre os 6 e 14 
anos vão poder frequentar espa-
ços e equipamentos municipais, 
praticar desporto, aprender es-
crita braille, fazer `workshops´ 
ligados ao meio ambiente ou 
conversar com `youtubers´, 
adiantou, em comunicado.

Contudo, devido à covid-19, 
as regras desta iniciativa foram 

alteradas e, para além de gru-
pos mais reduzidos, todas as 
crianças terão direito a um `kit´ 
de proteção individual.

Foram privilegiadas as ativi-
dades ao ar livre, mas sempre 
que se realizem no interior, os 
espaços estarão dotados de ál-
cool gel e sujeitos a um rigoroso 
programa de limpeza e higieni-
zação, sublinhou.

Segundo a autarquia, o ob-
jetivo é que as férias escolares 
sejam preenchidas com conte-
údos pedagógicos e de valori-
zação pessoal, em diferentes 
horários que se ajustam às di-
nâmicas familiares.

O Teatro Constantino Nery 
tem preparado um mês de ate-
liês com enfoque nos bastidores 
dos espetáculos, enquanto as 
Casas da Juventude propõem 
atividades nas áreas do despor-
to, dança, magia, cinema, manu-
alidades e música.

Já na Casa das Dunas, na 
Praia da Memória, todas as quin-
tas-feiras de julho há ̀ workshops´ 
para dar a conhecer a fauna e a 
flora da região, leituras de con-
tos infantis, ações de sensibi-
lização para a importância da 
manutenção das dunas e jogos 
didáticos alusivos ao tema da 
conservação dos oceanos.

Notícias dos
AÇORES

os passageiros com destino aos Açores já estão a fazer os 
testes ao coronavírus no continente e o Governo Regional 

vai “informatizar a parte inicial, antes do voo”.
Citada em nota de imprensa, Teresa Machado Luciano dá 

nota de que já estão a ser realizados testes aos passagei-
ros com destino aos Açores, “em 150 postos de colheita de 
amostra biológica, do Algarve ao Minho”, e adiantou que o 
executivo está “a trabalhar também para informatizar a parte 
inicial, antes do voo”.

O intuito é “agilizar” o processo, “que foi implementado 
com sucesso e em tempo recorde”, destacou a governante, 
afirmando que esta é “uma solução proveitosa, quer para os 
turistas, quer para os residentes”.

“No ‘site’ dedicado à covid-19 está toda a informação ne-
cessária, desde os postos de colheita aos horários, ao ‘email’ e 
aos telefones de contato para que os cidadãos possam marcar 
o seu teste”, informou.

O executivo açoriano tinha anunciado, na passada sex-
ta-feira, que ia alargar ao continente, a partir de 01 de julho, 
“a rede de laboratórios de análises de despiste da covid-19, 
através de convenções com laboratórios privados e do se-
tor social, agilizando, também por esta via, os procedimentos 
para quem pretende viajar”.

“A convenção com estes laboratórios do continente vai per-
mitir a realização de testes de despiste ao coronavírus SAR-
S-CoV-2 pela metodologia RT-PCR, considerada a mais fiável 
por entidades de referência de âmbito nacional e internacio-
nal”, explicou, na altura, a titular da pasta da Saúde.

A secretária regional, que falava na entrega de um dona-
tivo da Associação de Seniores de São Miguel a várias Uni-
dades de Cuidados Continuados Integrados da ilha, elogiou 
“o trabalho meritório desenvolvido pela Equipe Coordenadora 
Regional junto das equipes locais, numa rede de 238 camas 
de cuidados continuados, distribuídas por oito ilhas, das Flo-
res a Santa Maria”.

Teresa Machado Luciano louvou “o empenho continuado 
das organizações civis em contribuir e colaborar” para que 
sejam prestados “cuidados melhores e mais humanizados” e 
apelou ao voluntariado.

Na cerimônia, que contou com a presença da secretária 
regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, foram en-
tregues oito televisões, que terão como destino as Unidades 
de Cuidados Continuados Integrados dos Centros de Saúde 
da Ribeira Grande e de Vila Franca e da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Ponta Delgada, e 15 relógios de parede, que serão 
entregues à Unidade de Cuidados Continuados Integrados do 
Centro de Saúde da Ribeira Grande.

Governo quer informatizar
testes feitos no continente

notícias da
madeira

calor já aperta nas cotas 
intermédias da ilha da madeira

até ao final da manhã desta segunda-feira de aviso amarelo 
para o tempo quente na costa sul e regiões montanhosas 

da Madeira, a temperatura máxima mais alta foi registada na 
Quinta Grande (29,0ºC). O tempo quente que se faz sentir so-
bretudo nas cotas intermédias e altas da ilha, até ao meio-dia 
registou o segundo valor mais alto nos Prazeres (28,8ºC).

Igualmente significativo foram os valores da temperatura do 
ar já atingidos durante a manhã nas estações meteorológicas 
do Pico Alto (27,7ºC), do Monte (27,0ºC) e do Chão do Areeiro 
(25,3ºC), tudo valores que correspondem aos parâmetros de 
aviso amarelo para o tempo quente na RAM - desde que ocor-
ram durante pelo menos dois dias consecutivos.

Também na costa Norte da Madeira há já a registar valor 
da temperatura com nível de aviso amarelo para este sector da 
ilha. Foi registado em São Vicente (24,6ºC).

Nota ainda para a ocorrência de precipitação fraca na última 
hora no Santo da Serra (0,1 mm), onde a temperatura do ar mais 
alta até às 12 horas ficava-se pelos 19,8 graus centígrados.

d’Agonia era muito importante 
para concretizarem as suas ven-
das”, frisa António Cruz, presi-
dente da comissão de festas.

“Para podermos ajudar, por-
que temos plena consciência 
do impacto da não realização 
física da Mostra de Artesanato, 
vamos desenvolver este diretó-
rio, que vai reunir na platafor-
ma ‘online’ os artesãos que se 
inscreverem para divulgarem 
os seus produtos”, acrescenta 
António Cruz.

Através deste diretório, os 
utilizadores poderão ver o por-
tefólio de cada artesão inscri-
to, com fotografias dos seus 
trabalhos. No mesmo espaço 
estarão reunidos os artesãos 
do concelho que o pretendam 
e desta forma os utilizadores 
poderão adquirir peças de arte 
diretamente aos autores.

Entre 19 e 23 de agosto, as 
Festas d’Agonia vão ser senti-

das à distância, em formato di-
gital, através do site oficial, das 
redes sociais, mas também 
através da rádio e da televisão, 
além de exposições em ruas 
emblemáticas da cidade com 
fotografias dos diferentes icó-
nicos quadros da festa, devido 
à pandemia de Covid1-9.

A Mostra de Artesanato 
das Festas de Nossa Senhora 
d’Agonia remonta a 1917, quan-
do se realizou a primeira expo-
sição de lavores regionais, che-
gando aos dias de hoje como 
um evento âncora da cidade, 
com dezenas de artesãos e an-
tecede o arranque das festas.

expandir a rede de fibra óptica, fomentar 
a inovação e emprego e diminuir as as-

simetrias entre os territórios do Interior e os 
grandes centros urbanos. São estas as po-
tencialidades que o protocolo, assinado entre 
o município de Pombal e a Altice Portugal, 
vai criar, com a expansão da rede de fibra 
óptica a 90% do concelho.

Na cerimónia, que decorreu na passada 
quinta-feira, o presidente executivo da Altice 
Portugal, Alexandre Fonseca, afirmou que a 
‘visita’ a Pombal “insere-se naquilo que tem 
sido um dos pilares chave da atuação” daquela 
empresa, que consiste na proximidade com a 
população e as suas necessidades.
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De acordo com índi-
ce meteorológico de 

seca  disponível no site 
do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera, 
no final de junho, 53% 
de Portugal continental 
estava em seca fraca, 
38,5% em normal, 8,1% 
em seca moderada, 
0,2% em chuva fraca e 
0,2% em seca severa.

As regiões do interior 
norte e centro e a região 
de Lisboa e Vale do Tejo 
estão na classe de seca 
fraca e a região sul en-
contra-se nas classes de 
seca fraca e seca mode-
rada. O Baixo Alentejo 
(Setúbal e Beja) estava 
em seca moderada.

No final de maio, 
75,2% de Portugal conti-
nental estava em situação 
de seca normal, 17,5% 
em seca fraca, 4,7% em 
seca moderada e 2,6% 
em chuva fraca.

Junho foi normal em 
relação à temperatura do 

ar e muito seco em rela-
ção à precipitação.

Segundo o IPMA, no 
final do mês de junho ve-
rificou-se, em relação ao 
mês anterior uma dimi-
nuição significativa dos 
valores de percentagem 
de água no solo em todo 
o território.

Na região Nordeste, 
alguns locais do vale do 
Tejo, no Baixo Alentejo 
e em algumas zonas do 
Algarve verificam-se valo-
res inferiores a 20%.

O instituto classifica 
em 9 classes o índice me-
teorológico de seca, que 
varia entre chuva extrema 
e seca extrema. De acor-
do com o IPMA, existem 4 
tipos de seca: meteoroló-
gica, agrícola, hidrológica 
e socioeconômica.

A seca meteorológica 
está diretamente ligada 
ao déficit de precipita-
ção, quando ocorre pre-
cipitação abaixo do que 
é normal.

Portugal registra 
aumento da seca 

meteorológica em junho

O Estado reforçou a 
sua posição na TAP, 

passando agora a deter 
72,5% da empresa. A na-
cionalização, que chegou 
a estar em cima da mesa, 
acabou por ser evitada. O 
ministro das Infraestrutu-
ras avisou que o CEO da 
companhia, Antonoaldo 
Neves, está de saída.

“De forma a evitar o 
colapso da empresa, o 

Estado fica com 72,5% da TAP  

Governo optou por che-
gar a um acordo com os 
acionistas privados para 
comprar parte da sua po-
sição por 55 milhões de 
euros. O Estado passa, 
assim, a ficar com 72,5% 
do capital da TAP”, disse 
o ministro das Finanças, 
João Leão.

O governante defen-
deu que a TAP desempe-
nha um papel decisivo na 

O mercado automó-
vel caiu 48,2% no 

primeiro semestre deste 
ano, com menos 72.687 
viaturas novas matricula-
das até junho, revelou a 
Associação Nacional das 
Empresas do Comércio e 
da Reparação Automóvel .

“Tal como sucedeu 
nos meses anteriores, o 
mercado automóvel por-
tuguês teve em junho de 
2020 mais um registro ne-
gro da sua história, com 
uma diminuição de 54% 
nas matrículas de viaturas 
novas”. Disse a ANERCA.                                                                                                                                    
Segundo a ANECRA após 
as quedas abismais de 
56,6%, 84,6%, 71,6% 
em março, abril e maio, 
o mercado automóvel em 
Portugal voltou a sofrer 

uma enorme queda em 
junho, confirmando o se-
tor automóvel como um 
dos mais afetados pela 
crise pandêmica.

A associação referiu 
que, apesar da reabertura 
dos concessionários, as 
matrículas continuam a fi-
car muito aquém dos valo-
res do ano passado e que 
estes números continuam 
a mostrar que, além do 
efeito evidente do encerra-
mento do comércio auto-
móvel em reação às medi-
das impostas pelo estado 
de emergência para travar 
a pandemia de Covid-19 
e do elevado número de 
trabalhadores em lay-off, 
a confiança dos consumi-
dores portugueses ainda 
está muito fragilizada.

Mercado automóvel cai 
48,2% no primeiro semestre

economia do país e que, 
como tal, era obrigação 
do Estado garantir a sus-
tentabilidade da empresa 
e não abdicar da sua po-
sição estratégica.

O ministro das Infra-
estruturas, Pedro San-
tos, disse que este é um 
momento importante e 
que, apesar de não ter 
sido a opção inicial, a 
solução encontrada per-
mite garantir a paz na 
empresa e evitar  qual-
quer litigância futura.

O Governo chegou a 
acordo com David Nee-
leman, o sócio do portu-
guês Humberto Pedrosa 
na Atlantic Gateway, que 
detém 45% da companhia 
aérea, para alienar a sua 
participação. O Estado 
ficará com os 22,5% que 
Neeleman ainda tem. Já 
Pedrosa, dono da Barra-

queiro, mantém os seus 
22,5% do capital . Os tra-
balhadores continuam na 
posse dos restantes 5%.

O CEO da TAP, Anto-
noaldo Neves, com quem 
o ministro entrou em rota 
de colisão há meses por 
causa dos prêmios de mi-
lhões entregues a gesto-
res, vai deixar a liderança 
da empresa.

O ministro não se quis 
comprometer  com um 
número de trabalhadores 
a serem despedidos na 
reestruturação da TAP, 
afirmando que não há ine-
vitabilidades.

Pedro Santos reconhe-
ceu que está a ser pedido 
um esforço financeiro aos 
portugueses, mas prome-
teu rigor e assegurou que 
a TAP é demasiado im-
portante para o país para 
o Governo abdicar dela.

Quase 40% das em-
presas de restaura-

ção e bebidas e 18% do 
alojamento turístico ten-
cionam avançar para in-
solvência, de acordo com 
o inquérito mensal da As-
sociação da Hotelaria, 
Restauração e Similares 
de Portugal divulgado.

“No setor da restau-
ração e bebidas, 38% 
das empresas ponderam 
avançar para insolvência, 
dado que a esmagadora 
maioria refere que não 
irá conseguir suportar 
os encargos habituais, 
como pessoal, energia, 
fornecedores e outros, a 
partir do mês de julho”.

“Para as empresas in-
quiridas, o faturamento 
de junho foi dramático, 
com mais de 24% das 
empresas a registra-
rem perdas superiores a 
40%, 22% com quedas 
superiores a 60% e 12% 
com uma queda acima 
dos 90%”, acrescenta.

Sem o lay-off em julho, 
mais de 54% das empre-
sas referem que não te-
rão condições para pagar 
salários no final do mês.

Em relação aos salá-
rios de junho, o inquérito 
revela que mais de 17% 
das empresas não con-
seguiram efetuar o paga-
mento e 15% só pagou 
parcialmente.

O inquérito da 
AHRESP adianta ainda 
que “mais de 22% das 
empresas assumem que 
não vão conseguir manter 
todos os postos de traba-
lho até ao final do ano, e 
70% das empresas ainda 
não sabem se vão con-
seguir manter o total dos 
seus trabalhadores”. 

Nas empresas de alo-

Quase 40% dos restaurantes
pensam em seguir para insolvência

jamento turístico, até ao 
final de junho 24% das 
empresas continuavam 
encerradas e durante 
todo o mês mais de 47% 
das empresas não regis-
traram qualquer ocupa-
ção e 41% indicou uma 
ocupação até 25%.

Estes resultados tra-
duzem uma queda su-
perior a 90% na taxa de 
ocupação, referida por 
mais de 54% das empre-
sas, segundo  a AHRESP.

A época alta do verão, 
de julho a setembro, indi-
cia resultados muito pre-
ocupantes, pois 46% das 
empresas não esperam 
uma taxa de ocupação 
acima dos 25%, e cerca 
de 17% das empresas 
perspectivam uma ocu-
pação entre 25% e 50%”.

“Perante este cená-
rio, 18% das empresas 
ponderam avançar para 
insolvência caso não 
consigam suportar os en-
cargos, e 45% não sabe 
se avança ou não para 
insolvência”, adianta a 
inquérito, referindo que 
o acesso ao ‘lay-off’ para 
apoio ao pagamento de 
salários intensificou-se 
desde abril”.

“Com esta realidade, 

mais de 12% das em-
presas assumem que 
não vão conseguir man-
ter todos os postos de 
trabalho até ao final do 
ano, e 62% das empre-
sas ainda não sabem se 
vão conseguir manter 
a totalidade dos seus 
trabalhadores”, conclui. 
O inquérito mensal da 
AHRESP às empresas 
decorreu entre 29 de ju-
nho e 1 de julho e contou 
com 1418 respostas.

Regime fiscal para 
estrangeiros teve

14.344 novas 
adesões 

O regime fiscal do 
Residente Não habitual 
registou 14.344 novas 
adesões entre o final de 
2018 e os primeiros me-
ses de 2020, elevando 
para 45.262 o número de 
pessoas que atualmente 
tem este regime.

De acordo com da-
dos do Ministério das Fi-
nanças, em resposta a 
questões colocada pela 
Lusa, ao longo de 2019 
foram 11.189 os que 
aderiram ao RNH, a que 
se somam mais 3.155 
entradas já em 2020.                                                                                                                       

Criado em 2009 e refor-
mulado em 2012, o regi-
me permite a quem não 
foi residente fiscal em 
Portugal nos 5 anos an-
teriores à adesão benefi-
ciar de uma taxa de IRS 
reduzida de 20% nos ren-
dimentos de trabalho.

No caso das pensões, 
o regime conferia uma 
isenção de IRS aos re-
formados residentes com 
pensões pagas por um 
país estrangeiro, mas 
o Orçamento de 2020 
eliminou esta situação, 
criando uma taxa de 10% 
sobre estes rendimentos.

A opção de aderir ou 
não à nova taxa, que deve 
ser feita na declaração 
de IRS a ser entregue em 
2021, pode ser relevante 
para quem recebe pen-
sões pagas por países 
que tenham pedido para 
rever a convenção para 
evitar a dupla tributação 
com Portugal, como foi o 
caso da Suécia.

Criado com o objetivo 
de atrair para Portugal 
pessoas qualificadas em 
atividades de elevado 
valor acrescentado ou 
propriedade intelectual, 
industrial ou know-how, 
bem como beneficiários 
de pensões obtidas no 
estrangeiro, o regime tem 
sido alvo de alguns ajus-
tes ao longo dos anos.

Os contribuintes podem 
usufruir deste regime por 
um máximo de 10 anos, 
sendo este período impror-
rogável, o que significa que 
os primeiros a aderir, foram 
20 em 2009, deixaram no 
ano passado de benefi-
ciar destas regras fiscais. 
Este ano foram mais 166 
a esgotar este prazo má-
ximo de 10 anos.
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António Costa deixou esta 
série de recados sobre-

tudo dirigidos ao BE e ao PCP 
na intervenção na Comissão 
Nacional do PS, em que se 
referiu principalmente à for-
ma como se desenrolaram 
as negociações políticas da 
proposta do Governo de Or-
çamento Suplementar para 
2020, aprovada em votação 
final global.

Uma proposta que teve 
o apoio dos socialistas, abs-
tenções do PSD, Bloco de 
Esquerda e PAN e a oposi-
ção do PCP, PEV, Iniciativa 
Liberal e Chega.

Sem se referir direta-
mente ao voto contra dos 
comunistas, assim como a 
movimentações táticas, prin-
cipalmente entre comunistas 
e BE, no atual quadro par-
lamentar, o secretário-geral 
do PS falou então em jogos 
perigosos em termos de con-
sequências políticas.

“Cada um é livre de se-
guir o caminho que entende. 
Mas não pode acontecer 
que cada um ache que o 

António Costa afasta  Bloco Central e 
volta a falar em visão comum à esquerda

ASSOCIAÇÕES

foi no passado.
Também as reali-

dades, tanto do Brasil 
como de Portugal, são 
outras – e bem diferen-
tes daquelas de déca-
das anteriores. Poucos 
portugueses vêm agora 
realizar seus projetos 
de vida no Brasil – e os 
que chegam possuem 
outra mentalidade e tra-
zem outras aspirações. 
Além disso, são muitos 
os velhos emigrantes 
que, a cada ano, pelas 
leis da vida, partem 
para sempre... E dei-
xam, como gratidão à 
terra que os recebeu, 
os filhos e os netos...

Transportando estes 
cenários para o Rio de 
Janeiro aonde se con-
centram sete ou oito 
“Casas Regionais” em 
um só bairro – a “Tijuca 
“, podemos imaginar as 
dificuldades econômicas 
e financeiras por que es-
tão passando e que se 
projetam para o futuro, 
independente da atual 
pandemia do coronaví-
rus que não sabemos 
quando terminará.

Não vemos outra al-
ternativa viável e defini-
tiva para as Casas Re-
gionais, senão deixar o 
Estado de lado e partir 
para um projeto com a 
participação dos Corpos 
Diretivos para a criação 
de um Grande Clube 
Regional Português do 
Rio de Janeiro.

FRANCISCO GOMES 
DA COSTA

PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO LUIS 

DE CAMÕES

Os portugueses que 
deixavam a terra 

de berço para realizar, 
deste lado do Atlântico, 
seus projetos de vida, 
fundaram, ao correr dos 
anos, dezenas de as-
sociações por diversas 
regiões do Brasil.

A primeira, foi o 
“Gabinete Português 
de Leitura” do Rio de 
Janeiro, 15 anos de-
pois de proclamada a 
Independência. A se-
guir, foram criadas as 
“Beneficências” com os 
hospitais e ambulató-
rios; os “Gabinetes de 
Leitura” do Recife e de 
Salvador; os Liceus, os 
Grêmios  Literários e 
as escolas; as associa-
ções de socorros mútu-
os; os clubes sociais e 
desportivos; as bandas 
de música e os orfeões; 
e, por último, já no sé-
culo XX, as chamadas 
“casas regionais”, com 
o “folclore” e as comi-
das típicas, as tocatas, 
os trajes e as festas re-
ligiosas das províncias 
do Minho e de Trás-os-
Montes, do Douro e das 
Beiras, ou, então, dos 
arquipélagos dos Aço-
res e da Madeira.

Esse movimento as-
sociativo que se foi espa-
lhando por todo o país, 
a partir da 2ª metade 
do século XIX, passou 
por duas grandes trans-
formações. A primeira, 
provocada pela queda 
da emigração portugue-
sa para o Brasil e, con-
seqüentemente, pela 
progressiva redução de-
mográfica da “colônia”; a 
segunda, decorrente da 
participação cada vez 
maior de brasileiros nos 
quadros das associa-
ções. Esses dois fatores 
levaram a que o número 
de entidades diminuísse 
e seja hoje bem menor 
do que era. Por outro 
lado, tanto na direção 
como no corpo social a 
presença de brasileiros 
tornou-se incompara-
velmente maior do que 

outro vai agir de uma forma, 
com isso condicionar o seu 
próprio comportamento e, 
depois, enganando-se na 
forma como o outro está a 
agir, acaba por conduzir a 
uma situação que ninguém 
deseja”, advertiu. 

Segundo  Costa, “que fi-
que já claro: Conosco não 
haverá Bloco Central, con-
nosco haverá a continuida-
de da política que seguimos 
desde novembro de 2015”.

De acordo com o líder 
socialista, perante várias 

propostas apresentadas no 
âmbito da especialidade do 
Orçamento Suplementar, 
“não foi o PS que votou ao 
lado do PSD, nem foi o PS 
que votou ao lado do CDS” - 
aqui numa alusão ao fato de 
os partidos à esquerda dos 
socialistas se terem juntado 
aos democratas-cristãos so-
bre a não devolução dos ma-
nuais escolares.

António Costa aproveitou 
então para dizer que o OS 
continuará firme quanto à 
estratégia que aprovou em 

2014 e não há nenhuma ra-
zão para a rever.

Por isso, na preparação 
do Orçamento para 2021, 
mas também no horizonte 
desta legislatura,  Costa con-
siderou essencial uma esta-
bilidade renovada que deve 
ser construída com o PCP, 
com o Bloco de Esquerda e 
PEV - e se o PAN e o Livre 
quiserem são bem-vindos.                                                                                         
“Recuso-me a aceitar que a 
esquerda só se consiga en-
tender quando está em causa 
saber se os salários sobem 
mais isto ou mais aquilo, se 
vamos investir mais nisto ou 
naquilo em qualquer medida 
do Estado social, não sendo 
capaz de o fazer sobre uma 
visão comum para o país e 
sobre as bases de uma re-
cuperação econômica. Isso 
seria negar a confiança que 
muitos eleitores deposita-
ram. O Bloco Central não 
é a solução para  governar  
país, porque o país precisa 
sempre de alternativas cla-
ras no campo democrático”, 
acrescentou.

O presidente do CDS, 
Francisco dos Santos, 

criticou em Ponte de Lima, 
os partidos “pisca pisca” e 
afirmou que os democratas-
cristãos elegerão sempre o 
PSD como o seu parceiro 
preferencial.

Num discurso no Conse-
lho Nacional da Juventude 
Centrista, o líder do CDS dis-
se ainda que os adversários 
do CDS são a esquerda e to-
dos os extremismos, tanto de 
direita como de esquerda.

Sempre fomos um parti-
do aberto a consensos e a 
convergências políticas. So-
mos um partido que elegerá 
sempre o PSD como o seu 
parceiro preferencial, onde 
haverá uma dicotomia muito 
clara: o PSD que cresça ao 

CDS critica partidos “pisca pisca” e
elege PSD como parceiro preferencial

centro e deixe a direita para 
o CDS continuar a somar os 
seus votos”, referiu.

De forma irônica, o líder 
do CDS disse que há uma 
célebre música de Rute Mar-
lene que começa a fazer um 
bocadinho de escola na vida 
política nacional. “Há partidos 
que olham para a esquerda e 
pisca pisca, olham para a di-
reita e pisca pisca”, referiu.

Da parte do CDS, vincou, 
o partido está onde sempre 
esteve, a representar a única 
direita democrática e popular 
em Portugal e a dar guarida 
a todos aqueles que queiram 
um projeto alternativo ao so-
cialismo para Portugal.

Já para as próximas elei-
ções autárquicas, os adver-
sários do CDS estão defini-

dos: a esquerda mas também 
todos os extremismos, tanto 
à direita como à esquerda. 
“E vamos combatê-los com 
a mesma energia, porque o 
CDS foi sempre a fronteira 
dos radicalismos, dos extre-
mismos, fosse à esquerda, 
fosse à direita”.

Disse ainda que, em 2021, 
o CDS lá estará a comemorar 
os resultados eleitorais.

O secretário-geral do PCP 
acusou o Presidente da 

República de estar a contri-
buir para colocar em marcha 
uma nova vida para um novo 
bloco central de interesses 
políticos e econômicos, e 
para branquear o PSD.

“Estão a pensar dar uma 
nova vida ao chamado Bloco 
Central, que pode ser formal 
ou informal, mas que será 
sempre como o foi no passa-
do, o bloco central de interes-
ses políticos e econômicos. 
É isso que está em marcha 
com o contributo do Presi-
dente da República que se 
tem empenhado para bran-
quear o PSD, a política de 
direita e as suas responsa-
bilidades, visando promover 
a sua reabilitação política e 
reconduzi-lo para um papel 
de cooperação intensa com 
o PS”, declarou Jerónimo 
de Sousa e afirmou ainda 
que a conjuntura é propícia 
para dar uma nova vida ao 
“bloco central”.

“Um tempo que cheira a 
dinheiro fresco na carona da 

Jerónimo acusa Marcelo de contribuir
para novo bloco central e branquear o PSD

epidemia. Anunciam-se mi-
lhões vindos da União Euro-
peia que o povo português 
há-de pagar mais tarde e 
com juros e a sua distribui-
ção pelo grande capital exi-
ge concertação e reposição 
mais estreita da velha coo-
peração”.

Sobre os joguinhos polí-
ticos que o secretário-geral 
do PS, António Costa, abor-
dou, referindo que Portugal 
precisa de estabilidade e 
criticando joguinhos políti-
cos à esquerda e à direita 
dos socialistas, Jerónimo 
classificou-a como uma ex-
pressão infeliz e lamenta a 
rejeição de larga maioria de 
propostas que o PCP apre-
sentou para o Orçamento 
Suplementar.

“O Orçamento Suplemen-
tar recebeu o voto contra do 
PCP. Não, não foi por tati-
cismo. Não foi por essa ex-
pressão infeliz que ouvimos 
de joguinhos de poder. É que 
este partido nunca poderia 
votar numa proposta que 
propõe cortes nos salários, 

despedimentos, menos pro-
teção àqueles que mais pre-
cisam, menos apoios às pe-
quenas e médias empresas. 
Este partido tem a consciên-
cia que não são joguinhos de 
poder. O que são, isso sim, 
é saber que neste momento 
centenas de milhares de por-
tugueses têm em jogo a sua 
própria vida e que, nesse mo-
mento, tendo em conta este 
orçamento, podem continuar 
a contar com o PCP para im-
pedir essa destruição de em-
pregos, de direitos que estão 
refletidos neste Orçamento 
Suplementar aprovado”, ex-
plicou Jerónimo de Sousa.                                                                                                                                 
A Assembleia da República 

aprovou em votação final, a 
proposta de Orçamento Su-
plementar, que se destina a 
responder às consequên-
cias econômicas e sociais 
provocadas pela pandemia 
da covid-19. A proposta foi 
aprovada apenas com os 
votos favoráveis do PS, a 
abstenção do PSD, BE e 
PAN, e os votos contra do 
PCP, CDS-PP, PEV, Iniciati-
va Liberal e Chega.

Para o secretário-geral 
do PCP, este Orçamento 
Suplementar vem acentuar 
ainda mais a desigualdade 
e injustiça na repartição de 
rendimento nacional entre o 
capital e o trabalho.
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Lito Vidigal é o novo 
treinador do Vitória 

de Setúbal. Tal como A 
BOLA notícia hoje na sua 
edição impressa, o ex-
treinador do Boavista, 
que já tinha passado pelo 
Bonfim em 2018/2019, é 
o escolhido para suce-
der a Júlio Velázquez 
no comando técnico 
dos sadinos.

A Federação Portuguesa de 
Futebol anunciou, , que a 

final da Taça de Portugal, que 
será disputada entre Benfica 
e FC Porto, terá lugar no Es-
tádio Municipal de Coimbra.

Devido à pandemia, a final 
da prova rainha do futebol portu-
guês teve de ser adiada - estava 
agendada para o final de maio - 
e foi remarcada para 1 de agos-
to, sábado, a partir das 20h45.

Jornal “As” diz que 
os jogos da segunda 

mão dos “oitavos” serão 
disputados nos estádios 
dos clubes e não em 
campo neutro.

Os jogos da segunda 
mão dos oitavos de final 
da Liga dos Campeões 
deverão realizar-se nos 
estádios dos clubes e 
não em Portugal, como 
pretendia a UEFA, ga-
rante o jornal “As”.

De acordo com o diá-
rio desportivo espanhol, 

Jogos da segunda rodada  da
Champions não serão em Portugal

Coimbra recebe final
entre Benfica e Fc Porto

Lito Vidigal oficializado

O treinador vai dar o 
primeiro treino esta tar-
de... em Lousada, às 18 

horas. Será aí, na vila 
localizada no distrito do 
Porto, que o Vitória irá 
preparar o decisivo jogo 
de quarta-feira, diante do 
já despromovido Despor-
tivo das Aves, e que pode 
muito bem decidir o futu-
ro dos sadinos no que à 
permanência no principal 
escalão do futebol portu-
guês diz respeito.

a pressão de Manches-
ter City e Barcelona terá 
levado a essa decisão 
pelo organismo que rege 
o futebol europeu.

Desta forma, a recep-

ção do Manchester City 
ao Real Madrid, bem 
como as de Barcelona, 
Juventus e Bayern a 
Nápoles, Lyon e Chel-
sea, agendadas para 7 
e 8 de agosto, deverão 
mesmo disputar-se em 
Manchester, Turim e 
Munique.

Ainda segundo o jor-
nal “As”, a decisão será 
anunciada pela UEFA 
na sexta-feira, dia do 
sorteio da Liga dos 
Campeões.

Gol e assistência de Ronaldo na
vitória da Juventus diante do Torino

Cristiano Ronal-
do continua de pé 

quente na Serie A. O 
avançado português 
voltou a marcar em mais 
um jogo da Juventus, 
na goleada (4x1) im-
posta ao Torino, naque-
le que foi o quarto jogo 
consecutivo do portu-
guês a marcar na prova. 
Dybala, logo aos 3 mi-
nutos de jogo, colocou 
a ‘Vecchia Signora’ na 
frente do marcador, com 
um trabalho soberbo na 
grande área adversária, 
depois foi Juan Cuadra-
do, ainda antes da meia
-hora de jogo, a fazer o 
segundo para a Juve, 
que viu Belotti reduzir 
para o Torino já bem 
perto do intervalo. No 
segundo tempo, Cris-
tiano Ronaldo (61’) assi-

nou um grande golo ao co-
brar, de forma exímia, um 
livre direto, aumentando, 
assim, para 25 o número 
de golos que leva na Serie 
A esta temporada - menos 
4 que o líder dos melhores 
marcadores, Immobile (La-
zio). Já perto do final, Djidji 
fez um autogolo e fixou 

em 4x1 o resultado final. 
Com este resultado, a 
Juventus aumenta para 
7 o número de pontos de 
vantagem sobre a Lazio 
(2.ª, com 68 pontos) que 
ainda joga hoje, enquan-
to que o Torino mantém-
se na 15.ª posição, com 
os mesmos 31 pontos.

Antigo companheiro de equipe do português salientou o físico do CR7: “Estás 
com as costas fortes”, escreveu o lateral brasileiro no Instagram, num comen-

tário à fotografia publicada por Ronaldo na piscina, com os filhos.

Depois do golaço, Ronaldo passou domingo 
na piscina e até Marcelo comentou
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O Benfica reagiu da melhor 
forma no primeiro jogo 

pós-Bruno Lage, levando de 
vencida o Boavista por 3x1, 
com Gabriel em grande desta-
que. O brasileiro fez as assis-
tências para os dois primeiros 
gols (André Almeida e Pizzi) 
e ainda fez o terceiro, tudo 
na primeira parte. Pelos axa-
drezados marcou Dulanto na 

Luis Filipe Vieira, presidente 
do Benfica não desiste de 

tentar o regresso à Luz de Jorge 
Jesus, treinador português que 
orienta o Flamengo. Numa altu-
ra em que a SAD encarnada pro-
cura sucessor para Bruno Lage, 
o técnico de 65 anos continua a 
ser o nome no topo da lista do 
líder encarnado, que tem cons-
ciência que o processo não é 
propriamente de simples con-
cretização e que os riscos de 
insucesso são enormes. Ainda 
assim, está disposto a não de-
sistir e nesse sentido conseguiu 
que Bruno Macedo, agente pró-
ximo do treinador português 
viajasse para o Rio de Janeiro 
ao encontro de Jesus e man-
datado para estabelecer uma 
plataforma de diálogo com os 
responsáveis do Flamengo.

Bruno Macedo mantém 
bom relacionamento com Je-
sus desde a altura em que este 
era treinador do SC Braga, e foi 
precisamente ele o homem que 
juntamente com Lucca Bertoluc-
ci, filho do empresário Giuliano 
Bertolucci, fechou em maio do 
ano passado a transferência do 
técnico para o Flamengo. Mais 
recentemente, aquando do pro-
cesso negocial para a renova-
ção de contrato de mais um ano 
com o clube campeão brasileiro, 
foi também Macedo a conduzir 
todo o processo. Em Portugal, 
Macedo é representante de Kia 
Joorabchian, agente anglo-ira-
niano que representa vários 
jogadores de renome mundial, 
sobretudo em Inglaterra.

Dado o bom relacionamen-
to do agente com a diretoria 
do Flamengo e com o próprio 
Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira 
entende que ninguém melhor 

O FC Porto goleou o Belenenses SAD por 5x0 e ficou 
a seis pontos de poder festejar o título de campeão. 

Pode até comemorar já na quinta-feira, caso vença em 
Tondela e o Benfica seja derrotado em Famalicão. Soa-
res marcou o único gol da primeira parte. Marega, Alex 
Telles (de penálti), Fábio Vieira e Luis Díaz deram volu-
me ao resultado na segunda parte.

Pinto da Costa marcou 
presença, nas Antas, 

na missa do velório de 
Seninho, antiga glória dos 
dragões, que faleceu no 
sábado vítimas de proble-
mas pulmonares.

O presidente dos dra-
gões, que se fez acompa-
nhar de Vítor Baía e Fer-
nando Gomes, recorda 
o antigo jogador. “O seu 
exemplo de vida era mui-
to importante para todos. 
Seninho foi um grande 
jogador na sua geração. 
Neste momento, queria 
evocar o grande homem 
que ele foi como atleta, 
pai, cidadão e amigo. Era 
uma pessoa invulgar, da-
quelas que faz pena ver 
partir”, disse, após a mis-

Benfica vence Boavista na 
estreia de Nélson Veríssimo

segunda parte.
Nélson Veríssimo pouco 

ou nada mudou, mas a verda-
de é que a equipa respondeu 
à ‘chicotada psicológica’, dei-
xando para trás duas derrotas 
consecutivas. Os encarnados 
estão agora a três pontos do 
FC Porto, que, no entanto, tem 
menos um jogo (recebe este 
domingo o Belenenses).

Emissário no Rio para 
desbloquear Jesus

que Macedo para tentar con-
cretizar aquilo que inicialmente 
parecia impossível nesta altura, 
mas que a pouco e pouco vai 
ganhando novos contornos que 
permitem ver uma réstia de luz 
ao fundo do túnel.

Quando há duas sema-
nas, após  a derrota caseira 
do Benfica com o Santa Clara, 
Bruno Lage ficou com o destino 
traçado e Vieira assumiu que o 
setubalense não continuaria na 
próxima época, e de imediato 
iniciou conversas com Jorge 
Jesus, a resposta foi inequívo-
ca: (Nesta altura não posso.) 
O treinador assumira compro-
misso de honra com parte dos 
jogadores, como Gabigol, Bruno 
Henrique e outros, que apenas 
ficavam se o técnico também 
não fosse embora.      

Mas o Covid-19 teima em 
não dar tréguas no Brasil e a 
verdade é que apesar do início 
do Brasileirão estar agendado 
para 8 e 9 de agosto, ninguém 
sabe nesta altura se assim efe-
tivamente acontecerá. Isto por-
que a um mês dessa data, todos 
os estaduais (tirando o do Rio) 
estão ainda suspensos e sem 
data de regresso.

E sem estaduais concluí-
dos, o Brasileirão não pode ar-
rancar. Por outro lado, a Liber-
tadores também ainda não tem 
dada confirmada para recome-
çar. Perante esta incerteza, Je-
sus balança entre continuar no 
Brasil ou ceder ao convite para 
regressar ao Benfica e para 
perto da família. O tema, como 
se vê, é sensível. Mas na Luz, 
Vieira está disposto a esperar 
e só depois avançará para ou-
tras vias se falhar o plano JJ.            
com Nuno Reis

Dragões goleiam e 
já cheiram o Título

Pinto da Costa
Seninho era uma pessoa invulgar, daquelas que faz pena ver partir

sa de corpo presente na 
igreja das Antas.

“O seu exemplo de 
vida era muito importan-
te para todos. Ele sentia 
o clube de uma maneira 
muito particular, para ele 
foi um momento de feli-
cidade (ser campeão em 
1977/78) e para mim foi 
um prazer colocar essa 

faixa que ele tanto me-
receu”, completou o pre-
sidente dos dragões, re-
cordando o campeonato 
que marca o fim do jejum 
de 19 anos do F. C. Porto 
sem conquistar qualquer 
título nacional.

Pinto da Costa evocou 
ainda o célebre jogo em 
Old Trafford, onde dois 

O Sporting continua na senda das vitó-
rias, tendo batido esta quarta-feira o 

Gil Vicente, por 2x1, no fecho da 29.ª jor-
nada da Liga. Wendel (21 minutos) e Gon-
zalo Plata (49) fizeram os golos dos leões, 
enquanto Rúben Ribeiro, no seu regresso a 
Alvalade, fez o tento de honra da formação 
de Barcelos, de penálti, já perto do final.

Com esta vitória, a quarta consecutiva, 
celebrada em dia de aniversário, a equipe 
de Rúben Amorim passa a somar 55 pon-
tos, fortalecendo o terceiro lugar na classi-
ficação, ao mesmo tempo que espreita o 
Benfica, que soma 64 no segundo posto.

gols de Seninho permiti-
ram ao F. C. Porto elimi-
nar o Manchester United 
na edição de 1977/1978 
da Taça das Taças. “O 
jogo é em Manchester é 
uma referência na carrei-
ra dele, mas a carreira do 
Seninho foi mais do que 
isso. Marcar dois gols em 
Manchester não é para 
qualquer um”.

O presidente dos 
dragões dedicou ainda a 
vitória sobre o Belenen-
ses à memória de Seni-
nho: “A vitória ontem, ali-
ás todas as vitórias são 
dedicadas aos grandes 
símbolos do F. C. Porto, 
como foi o Seninho. A 
memória dele perdurará 
para sempre.”

Sporting reforça posição no pódio
com vitória sobre o gil Vicente
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Maria
Alcina

Maneca
Lindo Quarteto, 

Aguardando 
Sinal Verde

Neste lindo cenário fotográfico, vemos a esquerda, amigo Luiz 
Augusto, sua digníssima esposa, Dona Glorinha, sua cunhada, 

Dona Fátima, irmã de Luiz Augusto, e seu maridão, amigo Pache-
co, um deles me confidência,  assim que tudo normalizar, vou tirar 
a diferença dos dias parados, gostei, nossa Comunidade, fica mui-
to mais enriquecida, com pessoas como  vocês, parabéns, fiquem 
com nosso abraço e muita saúde. 

Linda Mesa, Aguardando a Vida 
Normal, Para Alegria Geral

Quinteto Amigos de Sempre
Escrever e relatar assuntos de pessoas amigas, as vezes se 

torna  difícil, porque tudo que escreve-se, seria pouco, de 
qualquer forma, parabenizo a todos, como vemos na foto em 
pauta, a esquerda, amigo Custodia, Paiva sua esposa, Dona 
Lurdes, Dona Idália, a seu lado, sua maninha de coração, Dona 
Florbela, com seu marido, Comendador Afonso Bernardo Fer-
nandes, que citou algumas palavras, que mexeu um pouco co-
migo também, estar ansioso para voltar as atividades  Sociais, 
mas que quando entrar na Casa do Porto, vai sentir a falta de 
um grande Português, que esta ao lado do Pai,  ( Manuel Branco 
)  com certeza, pura verdade, temos que nos conformar, nós so-
mos emigrantes no Planeta Terra, por isso, não á motivo algum, 
para as pessoas, deixarem de ser Humanas, que Deus nos aju-
de a todos e muita saúde.

Recordando, Pé de Valsa, 
Esta  Chegando

Meus amigos as coisas estão começando a Clarear e logo 
logo, todos vão Dançar, como vemos neta foto,  Dona Lur-

des, sempre com alegria no coração, dançando com seu mari-
dão, Custodio Paiva,  com a mesma alegria, vemos os amigos, 
Dona Matilde com seu marido, amigo Álvaro, pessoas muito 
queridas e indispensáveis, na Comunidade Luso-Brasileira. Já 
já, estamos juntos, se Deus quiser e ele quer, saúde para todos.

Parabéns querido Fadrick, 
pelos teu Aniversário

Querido Fadrick, este dia  6 de Julho, é muito importante para 
você e para toda a família que te ama, os ausentes e os pre-

sentes, como vemos neste lindo cenário fotográfico, em primeiro 
lugar, o dono da festa, você de camisa preta, a teu lado, a direita, 
o amigo Geovane, do outro lado,  para a esquerda, teus avós, Ma-
neca e Idália, sentadas, a teu lado, a querida Mamãe, Rosângela 
Martins Maneca e a querida prima, Daniela Baltar Maneca, o trio 
a esquerda, vemos, tio Ronaldo Martins Maneca, esposa, Tia Ana 
Baltar Maneca e a caçulinha Marcella Baltar Maneca, todos muito 
felizes, te aplaudiram pelos teus, 25 anos, Parabéns Fadrick e seja 
sempre muito feliz e Abençoado, é o nosso desejo, conserva sem-
pre esse teu jeito de ser, muito família e quando ela é unida, será 
sempre abençoada e muito querida,  

Estou Com Saudade 
Deste amigo Casal

Aqui está a Comprovação que uma Casa Regional, faz  par-
te da vida  sadia da nossa gente, como vemos na foto, um 

casal amigo, Dona Zulmira  e seu marido Fernando, Diretor 
Social do Solar Feirense, que trabalham a tantos anos, pelos 
princípios das Terras da Feira, estão ansiosos para voltar e 
continuar felizes ao lado dos amigos, parabéns,  boa sorte e 
muita saúde

Meus amigos, a ansiedade maltrata, mas este lindo visual 
fotográfico, como vemos, a esquerda, Dona Maria Antó-

nia, Dona Gertrudes, na sequencia, Dona Maria Sameiro, sua 
irmã, Dona Prudência, com seu marido, Manuelzinho, como 
é chamado carinhosamente, tem a seu lado, o grande Arou-
quense, Sr. Antônio Ribeiro, grande guerreiro, que esta an-
sioso, como tantos, para voltar a fazer aquilo que tento gosta, 
dançar e conviver com os amigos  numa casa Regional ma-
tando saudade da Pátria mãe, Portugal.   

Márcio Gomes o Ilumiinado

A doçura de Idalina Maçorano

Saudades dos Amigos

Elidio Lopes, o Paizão da Semana

Comendador Cesar Soares, 
Orgulhoso de sua Família

Na foto: 
Co-

mendador 
Cesar, sua 
esposa 
minha 
amiga que-
rida, Maria 
Soares, 
sua  filha 
Elizabete, 
e amigas. 
Saudades.

Elidio Lopes, Corretor de Seguros exímio dançarino, sem-
pre presente nos Eventos da Comunidade, onde é muito 

querido e respeitado, também é famoso na culinária. No ani-
versário de seu filho, Robson Lopes  Agente de Turismo, o 
almoço em homenagem a Robson foi um gostoso rizotto de 
camarão (comer e chorar por mais). Nem convidou a gente. 
Parabéns para pai e filho. Muitas bênçãos.

100 anos de nascimento da 
nossa Diva Rainha do Fado: 

Amália Rodrigues
A voz que vive na lembrança dos amantes do Fado, jamais se 

apagará. Amália Rodrigues, vendedora de laranjas no Merca-
do da Ribeira, com sua voz cristalina e inigualável, alcançou o 
topo da fama, levando aos confins  do mundo, o nome de Portugal 
através da musica. Foi a primeira cidadã portuguesa a entrar na 
Cortina de Ferro, (RUSSIA) onde muito poucos poderiam entrar. 
Na Rússia, deixou todos deslumbrados  com a sua voz e o seu 
carisma. Amália,  o nosso  orgulho infinito. Na foto: Maria Alci-
na, Amália Rodrigues, o querido amigo Junior  da Refrigeração 
Cascadura e sua esposa, no Restaurante A Desgarrada, quando 
patrocinada pela refrigeração Cascadura e Várig, se apresentou 
no Canecão. O  nosso maravilhoso fim  de noite,  com Fados e 
Desgarradas, foi na saudosa Desgarrada em Ipanema, Casa que 
ela adorava e cantava até o Sol Raiar. Saudades.

Ó Tempo Volta Pra Trás

Conforme aparece na foto, a nossa querida Idalina,  feliz, 
exibindo os bolos e doces da sua panificação Rosa do 

Céu, em Caxias. Onde  encanta com sua alegria e sabedoria 
os frequentadores, que muito a prestigiam. Mulher guerreira, 
culta e acima de tudo grande patriota que vive em função  da 
elevação espiritual, ajudando os necessitados. Muitas Bên-
çãos, Muita Luz.

O q u e r i d o 
casal  Perci e 

Domingos Cunha,  
sendo acarinha-

dos por uma 
amiga. No auge 

da juventude. Ca-
sal imensamente 

feliz, jamais en-
velhece. Muitas 

bênçãos.

Sempre brilhando o 
nosso grande amigo, 

Márcio Gomes, o sucesso  
jamais lhe subiu á cabeça. 
Sempre amigo e atencio-
so com as pessoas que o 
rodeiam e amam. Na foto; 
Márcio Gomes com D. 
Adelaide, do Meier  uma 
simpatia e muito dedicada 
ao nosso ( Rei  da Can-
ção). Muitas bênçãos.

O querido casal muito amigo, Sr. Manuel da Visiense e D. Maria, 
estão sumidos da comunidade. Sou muito amiga deles e sinto 

a sua falta nos nossos eventos. Deem noticias queridos amigos. 
Na foto: O sr. Manuel da Visiense, com o nosso Presidente do Jor-
nal Portugal em Foco,  Felipe Mendes, o sr. Carlinhos Cadavez, da 
Aldeia Portuguesa da Cadeg. Muitas Bênçãos.


