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Portugal entra no 12.º estado 
de emergência com as 

mesmas restrições
Portugal entrou esta se-

mana no 12.º período de 
estado de emergência para 
conter a pandemia da Co-
vid-19, mas mantendo, até 
16 de março, as mesmas 
regras que vigoraram nos 
últimos 15 dias em território 
continental, entrou em vigor 
no dia em que passa um ano 
sobre o anúncio dos primei-
ros 2 casos de infeção em 
Portugal, mantêm-se limita-
das as deslocações para o 
estrangeiro a partir do ter-
ritório continental, por qual-
quer meio de transporte, e é 
mantido o controle de pes-
soas nas fronteiras terres-
tres, mas passam a existir 

mais 2 pontos de passagem 
autorizada em Ponte da Bar-
ca e Vinhais.

Neste novo período de 
estado de emergência con-

tinua também a vigorar a 
obrigação de recolhimento 
domiciliário dos portugueses, 
assim como a manutenção 
do ensino à distância para 

todos os níveis de ensino.
Os estabelecimentos co-

merciais que permanecem 
abertos, como supermerca-
dos e hipermercados, vão 
continuar a poder vender li-
vros e materiais escolares, 
mantendo-se a proibição de 
venda em relação a outros 
bens não-essenciais.

Continuam ainda em vi-
gor todas as restrições im-
postas em Portugal conti-
nental nos últimos 15 dias, 
o que abrange limitações ao 
funcionamento do comércio 
não-essencial e da restaura-
ção, assim como a proibição 
de circulação entre conce-
lhos ao fim de semana.

O programa Apoiar, 
destinado a empre-

sas afetadas pela pan-
demia de covid-19, vai 
ser reforçado e alargado 
a novas situações, anun-
ciou o ministro de Esta-
do e da Economia, Siza 
Vieira, indicando que as 
medidas serão anuncia-
das na próxima semana.

“Queremos reforçar 
o programa Apoiar, quer 
abrindo algumas situ-
ações que, nesta altu-
ra, estão excluídas do 
acesso, quer reforçan-
do, digamos assim, os 
montantes em função 
deste período adicional 
de dificuldades que te-
mos”, disse o ministro, 
acrescentado que “o afi-
namento específico da 
medida será divulgado 
na próxima semana”.                                                                                                               
Segundo Siza Vieira, 
os apoios às empresas 
e ao emprego vão ser 
reforçados em março, 
“sobretudo nesta altu-
ra, crítica, nestes me-
ses que vão até junho”.                                                                                                                               
Siza Vieira revelou ain-
da que a compensação 
prometida às empresas 
pelo aumento de 30 eu-

ros do salário mínimo 
nacional para 665 euros 
será lançada em março, 
referindo que esta me-
dida envolve os minis-
térios das Finanças, do 
Trabalho e da Economia.                                                                                                                 
Sobre as linhas de cré-
dito garantidas pelo Es-
tado, o ministro afirmou 
que vão ser tomadas 
medidas a muito cur-
to prazo para prorrogar 
os prazos de carência.                                                                                                                                        
   Segundo Siza Vieira, 
o Governo está também 
a trabalhar em várias 
frentes na questão do 
crédito que está sob mo-
ratória, que termina em 
setembro,  no caso dos 
setores mais afetados.

A solução, segundo 
disse, pode passar por 
uma extensão das ma-
turidades, uma forma 
simples, mas por outro 
lado complexa do pon-
to de vista da supervi-
são bancária europeia.                                                                                                                            
“Acho que devemos 
tentar arranjar soluções 
de capitalização que 
permitam às empresas 
sair desta crise com um 
balanço um pouco mais 
robustecido”, salientou.

Três cidadãos portado-
res de documentação 

falsa foram detectados 
no domingo no aeropor-
to de Lisboa pelo Serviço 
de Estrangeiros e Fron-
teiras , anunciou este ór-
gão de polícia criminal e 
fronteiras.

Em comunicado, o SEF 
adianta que dois destes 
cidadãos foram detecta-
dos na partida de voo com 
destino à República da Ir-
landa, na posse de docu-
mentação alheia.

Já o terceiro foi deti-

do no controle sanitário 
à chegada de voo prove-
niente de Viena, Áustria, 
tendo-se identificado com 
documentação falsa.

No Aeroporto Francis-
co Sá Carneiro, no Porto, 
o SEF reteve, também no 
domingo, um cidadão pro-
veniente de Paris, França, 
por ter apresentado um 
comprovativo de teste à 
covid-19 falsificado. O ci-
dadão realizou depois o 
teste à covid-19 a expen-
sas próprias, no interior do 
aeroporto, informa  o SEF.
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Programa Apoiar vai ser 
reforçado e alargado

A ministra da Saúde, 
Marta Temido, disse 

que o certificado de vaci-
nação, a proposta deverá 
ser apresentada este mês 
pela Comissão Europeia, 
permitirá retomar a norma-
lidade do quotidiano dos 
cidadãos europeus nas me-
lhores condições possíveis.                                                                                                                           
“Hoje, mais do que nunca, 

impõe-se uma abordagem 
comum nos movimentos dos 
nossos cidadãos em segu-
rança”, disse Marta Temido, 
após uma reunião remota 
com os ministros da Saúde 
dos 27 Estados-membros, 
à qual presidiu, a partir do 
Centro Cultural de Belém.

A Comissão Europeia re-
velou que irá apresentar este 

Ministra das saúde diz que certificado de 
vacinação prevê retoma da normalidade   

mês uma proposta legislativa 
para criar um livre-trânsito di-
gital que permita retomar as 
viagens dos cidadãos euro-
peus em altura de pandemia 
de covid-19.

Questionada sobre quais 
as informações que estarão 
disponíveis nesse instrumento 
digital, Marta Temido explicou 
que é claro que um dos aspe-
tos que um documento desse 
tipo poderá referir é o estado 
vacinal dos cidadãos, isto é, a 
circunstância de a pessoa já 
ter sido ou não vacinada.

“Mas poderá referir outras 
informações importantes, por 
exemplo, quanto à circuns-
tância de a pessoa já ter sido 
submetida a um teste e o re-
sultado desse teste ou infor-
mação sobre se a pessoa já 
teve ou não covid-19”, acres-
centou ainda.

Para a ministra, este livre-
trânsito digital trata-se de um 

utensílio importante que per-
mite aos cidadãos enfrentar 
um mundo onde a covid-19 
circula como doença e onde 
se pretende retomar a nor-
malidade  nas melhores con-
dições possíveis.

O vice-presidente execu-
tivo da Comissão Europeia 
Margaritis Schinas sublinhou, 
contudo, que não é possível 
adiantar informações sobre 
o projeto final desta propos-
ta, que será formalmente 
apresentada pelo executivo 
comunitário a 17 de março, 
segundo indicou.

“Até hoje, 33 milhões de 
doses foram administradas 
e, pelo menos, 11 milhões 
de europeus já foram vaci-
nados, garantindo que a Co-
missão Europeia  trabalha no 
sentido de estabelecer con-
tatos com as empresas para 
tentar aumentar a capacida-
de de vacinas”, garantiu.

Mais de metade das horas 
extraordinárias, realiza-

das no ano passado, volta-
ram a ser de graça  para os 
patrões. Os dados do INE 
mostram que apenas 49,4% 
das horas trabalhadas fora 
do horário normal foram pa-
gas. A situação repete-se ao 
longo dos últimos anos.

Houve menos trabalhado-
res a fazer horas extras em 
2020, com base nos dados 
do Inquérito ao Emprego, do 
INE. O Inquérito ao Empre-
go do INE aponta para 477 
mil pessoas a trabalhar para 
além do horário normal, cor-
respondendo a 12% de tra-
balhadores por conta de ou-
trem, a proporção mais baixa 
desde 2011.

Este é o número mais 
baixo de pessoas a fazerem 
horas extra desde 2013 e o 
primeiro decréscimo desde 
2017. Em todo o caso, a mé-
dia de horas extraordinárias 

manteve-se inalterada face a 
2019 nas 8 horas.

No ano passado, hou-
ve mais pessoas a trabalhar 
entre 36 e 40 horas sema-
nais, correspondendo a 54% 
da população empregada, 
um aumento de 2,2 % face 
a 2019. Mas, nos restantes 
horários considerados pelo 
gabinete de estatística, veri-
ficaram-se quedas e a mais 
expressiva foi no escalão aci-
ma das 41 horas. Contam-se 
menos 124 mil pessoas a ul-
trapassarem o limite máximo 
do horário legal de trabalho.                                                                                                                                 
O número de trabalhado-
res a fazer horários diferen-
ciados também diminuiu no 
ano passado, com a maior 
queda a verificar-se à noi-
te e aos fins de semana.                                                                                                             
Em 2020, quase 440 mil pes-
soas responderam ter traba-
lhado à noite, menos 86 mil 
do que um ano antes, cor-
respondendo a uma queda 

SEF detecta documentos e 
testes falsos nos aeroportos 

de Lisboa e Porto Metade das horas 
extra não foram 

pagas

de 16,3%. Trata-se do maior 
decréscimo da série do INE, 
iniciada em 2011, sendo que 
também emagreceu a propor-
ção de pessoas no total da 
população empregada (9,1% 
face a 10,7% em 2019).

Esta redução pode es-
tar relacionada com o en-
cerramento obrigatório de 
restaurantes e espaços de 
diversão noturna, como dis-
cotecas, há quase um ano 
de portas fechadas. Tam-
bém os horários mais curtos 
de funcionamento da restau-
ração implicaram menos tra-
balho à noite. Mas o trabalho 
aos fins de semana também 
se ressentiu da paragem ou 
redução de atividade em 

muitos setores, muitos liga-
dos ao Turismo, como hotéis 
ou serviços de transporte.

Os dados do INE mos-
tram que em 2020 quase 
1,8 milhões trabalharam ao 
sábado, correspondendo a 
37,3% da população empre-
gada: uma queda de 14% 
face a 2019, ou seja, menos 
282 mil pessoas. Desde 2011 
que não havia tão pouca 
gente a trabalhar ao sábado.                                                                                                            
No trabalho ao domingo, 
houve um decréscimo de 
13% face a 2019. Em 2020, 
986 mil pessoas trabalharam 
aos domingos, um quinto da 
população empregada, o nú-
mero mais baixo desde 2012, 
em plena crise financeira.
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Os anarquistas do Imperador Pedro II 
O Brasil é o único dos pa-

íses das América que 
teve sua capital, o Rio de Ja-
neiro, a Cidade Maravilhosa, 
transformada em metrópole 
de um Império europeu finca-
do em todos os continentes - e 
no qual o sol nunca se punha. 
Foi ainda o Brasil a única das 
nações das Américas cuja in-
dependência se deu por meio 
de seu monarca, o Imperador 
Dom Pedro (1798 – 1834), que 
cá é Primeiro e, em Lisboa, 
é Quarto. As demais nasce-
ram republicanas, seguindo o 
modelo dos Estados Unidos, 
baseado na simbiose da Fran-
c-Maçonnerie e da Reforma 
Protestante de matriz lutera-
na-calvinista. Vários foram os 
países, do México à Argentina, 
que se tornaram repúblicas 
através de sangrentas quarte-
ladas ‘criollas’, isto é, levantes 
militares comandados pelos 
descendentes dos colonizado-
res espanhóis. Mas o Brasil, 
graças à Sereníssima Casa de 
Bragança, sediaria um Império 
do Velho Mundo e teria como 
soberano dois extraordinários 
homens – o próprio Dom Pe-
dro I e seu filho, Dom Pedro 
II (1825 – 1891), Imperador de 
1831 a 1889, quando foi des-
tronado por um golpe militar, 
insuflado pelos grandes pro-
prietários de terras, após ter 
decretado a abolição da maldi-
ta escravidão dos negros que 
aqui perdurava. Foi o iluminado 
Dom Pedro II quem acolheria 
refugiados e famélicos de todo 
o mundo. Inclusive os cristãos 

do Líbano e da Síria, presen-
tes, atualmente, de Norte a Sul 
– bem como povos de língua 
alemã. E também foi ele quem 
trouxe os primeiros anarquis-
tas italianos, que fundariam, 
em 1890, a legendária Colônia 
Cecília, em Palmeira, no Esta-
do do Paraná, a 73 quilômetros 
de Curitiba, liderados pelo es-
critor e engenheiro agrônomo 

genovês Giovanni Rossi (1853 
– 1943).  

Culto e, sobretudo, huma-
nista, Dom Pedro II fora 

apresentado a Rossi no Teatro 
alla Scala, em Milão, em 19 de 
março de 1870, pelo maestro 
brasileiro António Carlos Go-
mes (1836 – 1896), paulista de 
Campinas, na estreia de sua 
ópera Il Guarany – a partir do 
romance “O Guarani” do cea-
rense José de Alencar (1829 
– 1877). Rossi pedira a Gomes 
que intercedesse junto ao Impe-
rador pela concessão de terras 
para realizar a utopia de montar 
uma comunidade libertária – 
negada no Bel Paese. Ideolo-
gicamente favoráveis à supres-
são do Estado, os anarquistas 
de Rossi, ao desembarcarem 
no País, comemoraram a inten-

tona contra os Bragança e, com 
ingratidão, aplaudiram a Procla-
mação da República – que os 
perseguiria até o fim da experi-
ência ácrata. Tive a possibilida-
de de visitar há duas semanas a 
localidade onde houve o único 
ensaio, no século XIX, de uma 
sociedade anárquica em todo o 
continente americano. Estava 
em Curitiba a prestar consulto-
ria à RIC TV, emissora parana-
ense afiliada da Rede Record 
de Televisão – e pude conhecer 
(foto) as terras doadas pelo Im-
perador para a Colônia Cecília, 
na qual o casamento chegou a 
ser extinto. Ninguém era de nin-
guém e estava proibido proibir! 
A experiência de Rossi resultou 
num retumbante fracasso. Foi, 
por suprema ironia, duramente 
hostilizado pelos republicanos 
da antiga Província – embora 
seus membros se identificas-
sem muito mais com eles do 
que com a Monarquia. Rossi 
era da geração do extremis-
ta libertário napolitano, Errico 
Malatesta (1853 – 1932), um 
dos inspiradores da Federa-
zione Anarchica Italiana – a 
temida FAI.   

Curiosamente, em Por-
tugal e no Brasil, os 

partidos comunistas surgiram 
nos agrupamentos anarquistas 
– ao contrário dos outros paí-
ses da Europa e mesmo das 
Américas, que tiveram origem 
entre dissidentes dos partidos 
socialistas e social-democra-
tas. Culpa ou mérito, quem 
sabe, dos hábeis monarcas 
de Bragança.  

Casa dos Açores de São Paulo
Rua Dentista Barreto, 1282  Vila Carrão  Fone 2296.4890

Atenção, os pedidos serão feitos somente através dos telefones / 
WhatsApp 99309.3912 – 98123.3695 Pagamento em Dinheiro ou Cartão
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Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

Na condição  de permanente defensora 
do Auxílio Emergencial, concedido pelo 

Governo Federal, sem a menor sombra de 
dúvida  importantíssimo para desempre-
gados, trabalhadores autônomos e menos 
favorecidos, manifesto a minha indignação 
contra todos aqueles, que na maior cara 
de pau, sem o grau de necessidade que o 
projeto exige, se habilitam e estão aí rece-
bendo o benefício sem nenhum tipo de pu-
dor, ou consciência com  os mais pobres. O 
número é grande! Uma das cínicas pessoas 
a usufruir do benefício é a mulher do “fa-
moso” deputado Daniel Silveira, preso por 
desacato ao STF. Paola é funcionária do 
Jardim Botânico, vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente, ganha 5 mil reais e está no 
cargo após a eleição do indecoroso depu-
tado. Com a economia despencando, está 
na hora do governo fazer um cadastro sério 
e beneficiar apenas aqueles que realmen-
te precisam. Causa espanto e até suspeita, 
que pessoas como a mulher do tal deputado 
possam receber o benefício, enquanto ou-
tras morrem de fome sem ter o que comer.

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 

Exmos. Senhores e 
Senhoras,

Em nome do Con-
selho Permanente do 
CCP, legítimo repre-
sentante das Comu-
nidades que vivem no 
estrangeiro e ao abrigo 
da Lei 66-A, envio, em 
anexo manifestação do 
CCP, há semanas tra-
tada desde o impacto 
da pandemia nas Co-
munidades.

Nela encontrarão, 
para vossa apreciação 
e reflexão, algumas re-
comendações/propos-
tas deste CCP de modo 
a integrar na publicida-
de institucional-estatal 
os órgãos da comuni-
cação social da nossa 
Diáspora.

RECOMENDAÇÃOS DO CONSELHO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

Flávio Alves Martins
(Presidente do CP/CCP)

Considerando importante 
o papel desenvolvido pelos 
órgãos de comunicação so-
cial junto das Comunidades 
Portuguesas;

Considerando que os ór-
gãos de comunicação social 
das Comunidades Portu-
guesas são importantes no 
desenvolvimento da língua e 
da cultura portuguesa no es-
trangeiro;

Considerando que a co-
municação social das Co-
munidades atravessa difícil 
fase no seu financiamento, 
ainda mais agravada pela 
pandemia; e

Considerando que es-
ses órgãos de comunicação 
social, sediados no estran-
geiro, podem ser tutelados 
pelas Leis 95/2015, 2/1999 
(arts. 12º e 14º, “3”) e outras 
aplicáveis.

O Conselho Permanente 
do CCP, reunido no dia 20 
deste mês e após manifes-
tação da Comissão Temáti-
ca de E.P.E., Cultura, Asso-
ciativismo e Comunicação 

Social e semanas de refle-
xões, aprovou, ao abrigo 
da Lei 66- A, encaminhar 
ao Governo de Portugal, à 
Assembleia da República e 
à Presidência da República, 
as seguintes recomenda-
ções/propostas:

1) Que, com a devida 
urgência, seja realizado e 
amplamente publicitado, um 
levantamento nominal das 

atividades da Comunicação 
Social nas Comunidades 
Portuguesas no estrangeiro, 
a fim de ter-se a exata infor-
mação de quantos e quais 
são esses órgãos, de raiz 
portuguesa, nos países de 
acolhimento.

2) Que seja aprovada 
uma revisão à Lei nº 95/2015, 
com fins a integrar de forma 
obrigatória na publicidade 

institucional do Estado os 
órgãos de comunicação so-
cial de raiz portuguesa nas 
Comunidades, evitando-se 
apoios extraordinários, con-
forme o efetivado em 2020 
que,  apesar de necessários, 
não alcançam a universali-
dade dos órgãos. Para tanto, 
apresentam-se propostas de 
redação revisional.

2.a) Que o artigo 1º, 2, 
da Lei 95/2015, passe a ter 
a seguinte redação: “A pre-
sente lei estabelece ainda 
as regras aplicáveis à distri-
buição da publicidade insti-
tucional do Estado, através 
dos órgãos de comunicação 
social locais e regionais, em 
território nacional e nas Co-
munidades  Portuguesas no 
estrangeiro.”

2.b) Por consequencia, 
adaptar os textos dos artigos 
3º, “b” e “d”; 8º, “1” e “3”; e 
9º, “1”, inserindo onde ne-
cessário a expressão “e nas 
Comunidades Portuguesas 
no estrangeiro”.

Em sendo implementa-

das, o CCP entende que 
essas medidas serão forma 
de conhecer-se a realidade 
da Comunicação Social nas 
Comunidades e, principal-
mente, darão forma a novas 
oportunidades, para que o 
Estado português cumpra 
com o dever de difundir no 
seio das Comunidades a in-
formação de caráter institu-
cional, à qual os que vivem 
no estrangeiro têm pleno 
direito.

Ante o que foi exposto, 
este Conselho agradece e 
aguarda a manifestação de 
Vossas Exas. e disponibiliza-
se ao permanente diálogo, a 
fim de contribuir com o tema, 
na defesa das necessidades 
das Comunidades.

Este Conselho está à 
vossa disposição. 

Com meus melhores 
cumprimentos,

A Diretoria esteve 
presente a seu 

lado ?

A Diretoria apoiou a 
Casa como sempre. Al-
guns inclusive oferece-
ram dinheiro caso fosse 
necessário. Mas, graças 
a Deus, não houve essa 
necessidade. 

A troca de informa-
ção com as outras 

Casas foi importante?

Os encontros vale-
ram a pena sim. Inclu-
sive essa ideia partiu de 
nós (Ernesto e Felipe). 
Nos encontros cada um 
falava sobre os proble-
mas que tinham e como 
estavam enfrentando. 
E isso acabava ajudan-
do os outros a enxer-
gar possíveis soluções. 
Inclusive eu informei 
aos demais as possibi-
lidades de negociação, 

Bate informal

Sobrevivemos a pandemia, como tantas 
outras associações e empresas. 

Enfrentamos as dificuldades e seguimos 
em frente, aguardando por dias melhores. 
Ficamos quase 6 meses de portas fechadas. 
Em agosto, quando algumas atividades 
foram liberadas, fomos retomando o 
funcionamento de nossas atividades aos 
poucos, conforme eram liberadas pelo 
Governo.  A  maior parte dos associados, 
bem como as pessoas que fazem as 

atividades esportivas, nos ajudaram 
pagando a mensalidade mesmo com o 
clube fechado, e isso nos ajudou muito. 
Nossa Casa oferece diversas atividades 
esportivas como natação, hidroginástica, 
ginástica artística, futsal, voley, judô, jiu-
jitsu, muay thai, cross trainning, pilates e 
ioga, além de uma academia de ginástica. 
Aderimos aos benefícios oferecidos pelo 
Governo federal e com isso conseguimos 
manter os funcionários e as contas em dia.

que eu já estava fazen-
do, com a Light, Cedae, 
Ceg e Ecad.

Quais os planos 
para o futuro?

Estamos nos rein-
ventando. Nosso bar 
está funcionando todos 
os dias, inclusive para 

almoço, com cardápio 
variado, inclusive o fa-
moso “bacalhau à fei-
rense”. Aos domingos, 
além dos outros pratos, 
temos o delicioso “cozi-
do à portuguesa”. Tudo 
isso num ambiente bem 
arejado, aberto, com 
boa circulação de ar. 
Quando as festas esti-

verem liberadas vamos 
avaliar se as faremos 
em salão refrigerado 
ou ao ar livre. Embora 
não seja o nosso de-
sejo, achamos que a 
vida ainda vai demorar 
a voltar ao “normal”, en-
tão temos de seguir nos 
reinventando e vivendo 
um dia de cada vez...

Presidente da Casa da Vila da Feira e
Terras de Santa Maria Ernesto Boaventura

Garra perseverança marcas registradas da família feirense, na foto suas três gerações, presidente 
Ernesto Boaventura, sua filha primeira dama Rose Boaventura e sua neta Camila Boaventura
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O Município de Oei-
ras aprovou a atri-

buição de um apoio ex-
traordinário no valor de 
105.555,00 € (cento e 
cinco mil, quinhentos e 
cinquenta e cinco euros) 
a 18 entidades que, no 
atual contexto epidemio-
lógico, tem dado respos-
tas de apoio alimentar.

No âmbito das di-
ligências tendentes à 
minimização dos efeitos 
da pandemia COVID 19, 
o Município assegurou 
um suporte específico 
às entidades que asse-
guram localmente uma 
resposta alimentar.

Como efeito, o ter-
ritório de Oeiras conta 
com diversas respostas 
ao nível do apoio ali-
mentar, para indivíduos 
e famílias em situação 
de carência econômica: 
Fundo de Emergência 
Social; Programa Ope-
racional de Apoio às 
Pessoas Mais Caren-
ciadas; Banco Alimentar 
contra a Fome; Cantina 
Social; Mercearia So-
cial; entre outras.

As entidades que as-
seguram localmente esta 
resposta manifestaram 
necessidade de novo 
apoio camarário. Assim, 
após análise, e no âmbi-
to da política social local 
de suporte à população 
em situação de vulnera-
bilidade e à missão ca-
marária de atuação no 
contexto emergencial, 
aprovou-se a atribuição 
de uma comparticipação 
financeira extraordinária 
às entidades que asse-
guram essa resposta, 
quer através de bens dis-
ponibilizados pelo Ban-
co Alimentar Contra a 
Fome, quer através de 
produtos angariados, de 
acordo com os critérios 
e conjugados com o le-
vantamento da dimen-
são dos agregados fa-
miliares.

Da mesma forma, 
aprovou-se a atribuição 
de uma comparticipação 
financeira extraordinária, 
no valor de 1.000 € às 
entidades que assegu-
ram, de forma acrescida, 
mercearia solidária.

Oeiras dá apoio superior
a 105 mil euros a entidades 

com resposta alimentar

O Hospital do Litoral Alen-
tejano (HLA), em San-

tiago do Cacém, deverá reto-
mar a sua atividade “normal”, 
nomeadamente consultas, 
cirurgias programadas e de 
ambulatório, já no próximo 
mês de Março.

Segundo disse à Agência 
Lusa a presidente da admi-
nistração da Unidade Local 
de Saúde do Litoral Alenteja-
no (ULSLA), Catarina Filipe, o 
HLA vai em breve reduzir a sua 

capacidade de internamento 
para doentes infectados com 
Covid-19, o que permitirá liber-
tar camas e recursos humanos 
para outras respostas.

“Acreditamos, em breve, 
retomar a atividade assis-
tencial, nomeadamente a ci-
rurgia de ambulatório e a ci-
rurgia programada que tinha 
sido muito afetada devido à 
mobilização de recursos hu-
manos para os serviços ‘Co-
vid’”, garantiu a gestora.

Hospital do Litoral retoma 
atividade normal em Março

MOnçãO

santiagO dO cacéM

OLiveira de azeMéis

Monçanenses começam a ser vacinados
O Centro de Vacinação, 

localizado no Pavi-
lhão Municipal de Mon-
ção, começa amanhã, 
quinta-feira, a receber 
os primeiros pacientes, 
dando-se início ao pro-
cesso de vacinação no 
nosso concelho.

O espaço, adaptado 
pela Câmara Municipal 
de Monção, compreende 
recepção, sala de espe-
ra, sala de triagem, sala 

de preparação, sala SAV, 
sala de recobro e quatro 
boxes, onde serão admi-
nistradas as vacinas.

O percurso está devi-
damente pensado e sina-
lizado para a necessidade 
de os pacientes manterem 
o distanciamento físico, 
garantindo-se, desta for-
ma, a segurança de todas 
as pessoas.

O acesso ao Centro de 
Vacinação Municipal ape-

a Câmara de Viana do 
Castelo aprovou esta 

quinta-feira por unanimi-
dade atribuir 135.300 eu-
ros ao Gabinete de Apoio 
à Família (GAF) para a 
elaboração do projeto 
da residência para ido-
sas vítimas de violência 
doméstica, orçado em 2 
milhões de euros.

A proposta de apoio, 
apresentada pela vere-
adora com o pelouro da 
Coesão Social, Carlota 
Borges, resulta de um 
protocolo que o Gover-
no assinou, em 2020, 
com três instituições do 
país com vista à criação 

viana dO casteLO

câmara vai ter residência para idosas 
vítimas de violência doméstica

de estruturas de acolhi-
mento no norte, centro 
e sul do país para mu-
lheres idosas vítimas 
de violência doméstica, 

tendo em conta a sua 
vulnerabilidade.

“É um projeto abso-
lutamente inovador e 
necessário, quer para 

o nosso território, quer 
para todo o país”, desta-
cou Carlota Borges.

A vereadora explicou 
que o GAF de Viana do 
Castelo foi a instituição 
convidada pela Secretaria 
de Estado para a Cidada-
nia e a Igualdade, para 
“pôr mãos à obra”.

Segundo Carlota Bor-
ges, “desde o primeiro 
momento que o GAF con-
tou com o apoio e a co-
laboração do município 
uma vez que o projeto é 
de uma envergadura tal 
que o investimento será 
de cerca de dois milhões 
de euros

nas é permitido aos pa-
cientes com marcação. Em 
caso de mobilidade reduzi-
da, estes podem ser acom-
panhados por um familiar.

Para que o processo 
decorra com normalidade, 
é importante que o horário 
de marcação seja rigoro-
samente cumprido.

a Câmara Municipal de Oeiras aprovou a propos-
ta de o Município aderir à INTA – “Association 

Internationale du Développement Urbain” (Asso-
ciação Internacional de Desenvolvimento Urbano), 
cujo objetivo é promover a criação de estratégias 
para o desenvolvimento e ordenamento do território 
e o urbanismo.

Oeiras é responsável pela experiência e vivência 
de urbe que apresta às suas populações, devendo, 
portanto, encontrar as soluções que melhor condu-
zam a um resultado de excelência na intervenção 
do espaço urbano.

A intenção de adesão à INTA prende-se com a re-
levância da Associação no contexto interno e local, 
apesar da sua índole marcadamente internacional.

O Município de Oeiras pretende tirar proveito do 
intercâmbio, sinergias e cooperação que se estabe-
lecem entre os vários membros da associação, bem 
como dos conceitos promovidos pela associação, 
através de seminários, formação profissional e con-
gressos.

Fundada em 2016, a INTA tem mais de 200 asso-
ciados, num total de 60 países.

Esta decisão será ainda submetida à Assembleia 
Municipal.

câmara aprova adesão de Oeiras 
à associação internacional de 

desenvolvimento Urbano

a Câmara de Oliveira 
de Azeméis vai ho-

menagear, no dia 02 de 
março, as vítimas da do-
ença Covid e os profissio-
nais de saúde envolvidos 
no combate à pandemia. 
A homenagem começará 
às 09h00, com a coloca-
ção de uma faixa no edi-
fício da Câmara contendo 
uma mensagem e o agra-
decimento a todos os pro-
fissionais que trabalham 
na linha da frente, seguin-
do-se a colocação da ban-
deira do município a meia 
haste. Pelas 10h00 será 
guardado um minuto de 

câmara homenageia vítimas da covid

silêncio pelas vítimas da 
doença, no Largo da Re-
pública, que será trans-
mitido nas redes sociais, 
seguindo-se de uma lar-

gada de balões brancos 
biodegradáveis. A home-
nagem inclui, também, às 
18h00, a colocação de ve-
las nos edifícios públicos. 

“Esta iniciativa pretende 
reconhecer o esforço no-
tável dos profissionais de 
saúde neste combate di-
fícil, bem como homena-
gear todas as vítimas da 
Covid-19 no dia em que 
se registrou, no país, a 
primeira morte provoca-
da pela doença”, afirma 
o presidente da Câmara, 
Joaquim Jorge. O autarca 
apela para que os olivei-
renses se associem ao 
minuto de silêncio pelas 
vítimas e profissionais de 
saúde e coloquem uma 
vela nas suas casas, num 
gesto de solidariedade.
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Um dos aspectos mais in-
trigantes da nossa era é 

o prodigioso desenvolvimen-
to da ciência e do conhe-
cimento em geral. Durante 
séculos o Ocidente esteve 
mergulhado numa visão de 
mundo mecanicista. O filó-
sofo René Descartes ditou 
a maneira de fazermos ci-
ência, que já caiu por terra 
no século XX. São seis pa-
radigmas que vou explicitar 
para desenvolver meu pen-
samento. Em primeiro lugar, 
criamos o método científico 
de dividirmos em partes os 
conceitos para formularmos 
uma teoria do todo. Se qui-
sermos, por exemplo, estu-
dar a coluna vertebral, nós 
temos por hábito dividi-la em 
cervical, dorsal e lombar, e 
depois intuímos sua condi-
ção como um todo. Na física 
moderna é diferente: o todo 
é a coisa fundamental. As 
propriedades das partes só 
podem ser plenamente en-
tendidas pela dinâmica do 
todo. O segundo paradigma 
da física moderna é a com-
preensão de que cada estru-
tura observada na natureza 
é uma manifestação de um 
processo subjacente, e não 
de elementos estáticos sem 
entorno. Tudo é dinâmico, 
se move. O terceiro para-
digma da ciência moderna é 
que qualquer observação da 
natureza é, sobretudo, ob-
servador dependente. Tudo 
depende de quem está anali-
sando. Este passa a ser o re-
ferencial do que está sendo 
o objeto de estudo. O quar-
to paradigma considera que 
todas as coisas existem em 
virtude de suas relações mu-
tuamente consistentes entre 
si e consigo mesmas. É uma 
teia dinâmica de eventos in-
ter-relacionados. Todas re-
sultam das propriedades das 
outras partes. A consistência 
global de suas conexões de-
termina a estrutura de toda a 
teia. É o que chamamos de 
rede. Com Descartes não 
era assim. Isto mudou na se-
gunda metade do século XX 
para cá. O quinto paradigma 
determina que, numa teoria 
científica, o conhecimento 
sempre é aproximado. É o 
deslocamento da verdade 
para descrições aproxima-
das. E salve Hermes quando 
dizia que todas as verdades 
eram meias verdades, e en-
tre a nossa havia sempre a 
de outrem. Mas no método 
cartesiano de se fazer ciên-
cia verdades fundamentais 
eram obstinadamente pro-
curadas, sempre acarre-
tando novas verdades que 
acabavam por demolir as 
primeiras, quando as novas 
surgiam. O último paradigma 
da física moderna recomen-
da que aqueles que seguem 
a ordem natural das coisas 
fluem na corrente do Tao. 

O Tao da Física e o 
Mundo Português

O Tao significa a percepção 
de Deus sem a racionaliza-
ção de Deus. Ele é o que 
é, simplesmente. Ao mais 
pueril esforço de tentarmos 
falar ou definir o divino, es-
taremos, necessariamente, 
distorcendo o que realmente 
é divino. Este conceito vem 
do taoísmo, filosofia oriental 
que remonta a época do Li-
vro de Jó, ou seja, há mais 
de 4 mil anos. E os portu-
gueses, o que tem a ver com 
isto? É simples. Quando o 
papa Clemente decide extin-
guir a Ordem dos Cavaleiros 
Templários por influência do 
rei de Franca que estava ato-
lado em dívidas, o rei Dom 
Dinis se recusa a fazê-lo. 
Os acolhe e os absorve. Re-
batiza-os criando a Ordem 
de Cristo. Com isto, todo o 
conhecimento que os cava-
leiros Templários adquiriram 
em séculos de cruzadas e de 
contato com o mundo mais 
ao oriente da Europa chega 
a Portugal de forma intacta. 
Com isto, o Reino Português 
explode como império glo-
bal, inaugurando a era dos 
descobrimentos marítimos. 
Circunda a Terra. Podemos 
ver em Tomar, por exemplo, 
que muitos destes conheci-
mentos que ufanamos em 
dizer que vieram na segunda 
metade do século XX para a 
ciência, e sobretudo a ma-
neira de se pensar e fazer 
ciência, os portugueses já 
o tinham nos idos de 1500. 
Uma cosmovisão além do 
seu tempo, fomentada pela 
antropofagia templária no 
povo lusitano. O simbolismo 
da idéia da Escola de Sagres 
remonta a este pensamen-
to. E o declínio só ocorreu 
porque um terremoto de-
vastador varreu a cidade de 
Lisboa em 1774, e o mesmo 
conhecimento emigrou para 
a Grã-Bretanha. A maneira 
de se conduzir a vida de uma 
forma templária acabou sen-
do absorvida por outras filo-
sofias nos séculos seguin-
tes, mas a física moderna de 
hoje nada de novo tem deste 
mesmo maneirismo do que 
muitos homens do passado 
já o faziam. Portugal globali-
zou o mundo. Dividiu o saber 
que recebeu de uma ordem 
que entendeu que dar valor 
ao conhecimento é uma das 
maiores riquezas humanas. 

Dr. Victor Massena

Em vésperas da celebração dos 
731 anos da universidade, o rei-

tor, que é doutorado em Farmácia e 
cientista com medicamentos desen-
volvidos, fala da reação à pandemia 
iniciada logo no anterior ano letivo, 
diz que governo está bem empe-
nhado na reação à covid-19, mas 
que Europa falhou na vacinação.

Uma universidade que faz na 
segunda-feira 731 anos já apanhou 
a peste negra do século XIV. Por-
tanto, esta pandemia não é uma 
novidade absoluta, mas vem alterar 
totalmente a forma de funcionar. 
Como é que Coimbra se adaptou?

A Universidade de Coimbra 
apanhou a peste negra e também 
apanhou a gripe espanhola de há 
cem anos. Tal como sucedeu no 
passado, a universidade teve a ne-
cessidade de se adaptar e creio que 
o fizemos de forma rápida e eficien-
te. Implementámos o nosso plano 
de contingência que construímos 
por antecipação. A Universidade de 
Coimbra passou do ensino presen-
cial ao ensino não presencial a 9 de 
março, juntamente com Lisboa, mas 
nós tínhamos a noção já há três ou 
quatro semanas de que a covid che-
garia a Portugal e tomámos as nos-
sas precauções. Criámos uma co-
missão consultiva nesta área com a 
participação da nossa Faculdade de 
Medicina e fizemos os nossos planos 
para tentar que a transição do ensino 
presencial para não presencial fosse 
o mais eficiente possível. Testámos 
vários softwares, depois acabámos 
por optar pelo Zoom, e fizemos tu-
toriais e páginas de apoio para os 
nossos professores e estudantes 
para podermos passar rapidamente 
do ensino presencial ao não presen-
cial. Depois, enquanto durou o confi-
namento, começámos a preparar o 
desconfinamento da universidade. 
Fizemos aquilo que a DGS sempre 
nos pediu e fomos mais além - nós 
temos um sistema que se mantém 
ativo neste momento, um sistema de 
proteção individual muito elevado, 
um rastreamento de mobilidade, no 
sentido analítico do termo, de pes-
quisa de pessoas que são positivas, 
e, claro, adaptámos toda a universi-
dade. Adotámos tudo aquilo que a 
DGS recomendava, nomeadamente 
o uso de máscaras, o álcool-gel, os 
fluxos direcionais; avaliámos todas 
as nossas salas e vimos qual era a 
capacidade para o número de pes-
soas que podiam lá estar e também 
da ventilação dessas salas de aula.

Coimbra é a universidade portu-
guesa que mais alunos tem de fora 
da cidade, o que significa que, nes-
te momento, com aulas à distância, 
não só haverá alunos de Coimbra 
por todo o país, como no estrangei-
ro, pois há alunos que optaram por 
ficar nos seus países. É isso que 
está a acontecer?

Alguns casos sim, devido até 
à questão da mobilidade. Cerca de 
dois terços dos nossos estudantes, 
e é uma tradição, são da região de 
Coimbra. Portanto, a nossa mobili-
dade é grande em termos dos es-
tudantes que temos, não só a nível 
nacional, pois temos estudantes de 
todo o Portugal e ilhas, mas tam-
bém porque somos a universidade 
mais internacional - temos mais de 
cem nacionalidades cá dentro. Isso 
é um fator de agravamento no caso 
da pandemia porque quer a sua 
vinda quer a sua ida para os países 
levanta problemas adicionais de se-
gurança, mas cá dentro obriga-nos 
também a ter segurança adicional. 
Na verdade, a nossa taxa de infec-
tados desde setembro, neste ano 
letivo, tem sido muito baixa. Nunca 
houve nenhum surto, controlámos 
muito bem as residências. A Uni-
versidade de Coimbra preparou-se 
muito bem para o ensino presencial 
e eu, pessoalmente, tenho muita 
pena que nós tivéssemos de fechar 
agora, mas houve o confinamento. 
Nós estávamos preparados e está-
vamos a funcionar bem dentro dos 
condicionalismos que tínhamos, e 
temos, com um grau de segurança 
muito grande. Creio que a maior 
parte das pessoas sentem essa se-
gurança na universidade, pois nós 

Amílcar Falcão: “Portugal devia ter fábrica de produção
de vacinas, que é uma coisa que se faz em seis meses”

temos múltiplos sistemas de con-
trolo. Além do mais, temos um labo-
ratório que faz testagem de covid e 
onde trabalhamos para a autorida-
de de saúde, para hospitais.

Portanto, os próprios recursos 
da universidade estão ao serviço 
da universidade na questão da 
pandemia?

Exatamente. Temos várias situa-
ções dessas: ainda recentemente ti-
vemos 200 voluntários, finalistas de 
Medicina e de Farmácia que estão 
a ajudar no rastreio junto da ARS, 
a contactar as pessoas, os contac-
tos próximos de risco das pessoas 
infectadas, etc. Nós temos tido uma 
atitude positiva e muito proativa, 
quer no apoio à região e à cidade 
no que diz respeito à pandemia quer 
na segurança e na promoção desta 
na nossa comunidade académica, 
mantendo sempre a qualidade do 
ensino no nível mais alto possível, 
recorrendo naturalmente à parte di-
gital quando é necessário e ao en-
sino presencial quando é possível. 
Desenvolvemos uma plataforma 
para ensino não presencial, que nós 
utilizamos e que vai ser uma ferra-
menta fundamental para aquilo que 
será o nosso ambiente de aula do fu-
turo pós-pandemia, e que utilizamos 
já neste momento, quer para exa-
mes quer para as aulas em geral. 
Está ainda em desenvolvimento e, 
naturalmente, ainda tem muito para 
melhorar, mas que nos vai dar uma 
autonomia importante para aquilo 
que será o futuro universitário.

Sei que na sua área, a farma-
cêutica, esteve ligado ao desen-
volvimento de medicamentos com 
a indústria. Quando entrevistei o 
anterior reitor, ele disse-me que ti-
nha estado ligado a um projeto de 
computadores, também em relação 
com empresas. Essa aposta da 
Universidade de Coimbra na liga-
ção com o mundo empresarial ao 
usar as valias da universidade para 
produzir continua válida?

Continua válida. É óbvio que 
está mais complicado, pois a re-
lação com o mundo empresarial 
é uma ligação que vive muito da 
relação humana - quando recebe-
mos alguém pessoalmente é uma 
coisa mais simples, mais empá-
tica, quando o fazemos com os 
meios digitais é sempre mais difí-
cil captar as emoções e perceber 
exatamente todo o contexto, mas 
temos feito e continuamos a fazer 
um trabalho muito positivo. Posso 
dizer que o nosso nível de presta-
ção de serviços para as empresas 
aumentou sensivelmente de 2019 
para 2020. Na verdade, se puser-
mos as coisas em termos financei-
ros, tivemos mais prestações de 
serviços para empresas em 2020, 
apesar da pandemia, do que no 
ano anterior. Aliás, é um crescendo 
que temos vindo a ter nos últimos 
anos. Como disse, e bem, o ante-
rior reitor - eu fui vice-reitor dele 
- já tínhamos essa vertente e en-
carávamos a questão empresarial 
como absolutamente fulcral para o 
desenvolvimento da universidade, 
em associação fundamentalmente 
com o Instituto Pedro Nunes, que 
é a nossa entidade de incubação 
e aceleração de empresas e que 
faz um trabalho excecional sendo 
uma das melhores incubadoras do 
mundo. Na última década é sen-
sível a diferença entre aquilo que 
era a Universidade de Coimbra e 

aquilo que é hoje.
Falou da questão financeira. 

Uma receita importante para a uni-
versidade era toda aquela visita dos 
turistas à Biblioteca Joanina e não 
só, importante para a preservação 
do património. Sente a falta?

Sentir falta, sinto. Como deve 
calcular, estamos a falar de um va-
lor importante que não existiu no 
ano 2020 ou existiu residualmente. 
O ano de 2020 foi um ano em que 
a receita que nós tivemos com o 
turismo deu, no limite, para pagar 
as despesas com o funcionamento 
normal do circuito turístico. Refiro-
me a toda a componente fixa, os 
salários das pessoas que traba-
lham nessa área e a manutenção 
básica de tudo isso. Agora, que é 
uma fonte de receita importante, 
é. Nós temos um património clas-
sificado pela UNESCO, de que 
nos orgulhamos e que faz parte 
da nossa história, da nossa matriz, 
mas que tem um peso muito gran-
de em termos financeiros com a 
sua manutenção. Obviamente, nós 
não recebemos nada para isso no 
Orçamento do Estado e não tendo 
estas verbas adicionais que vamos 
buscar ao circuito turístico, fica-
mos em condição bastante mais 
difícil para conseguir equilibrar 
as contas mantendo o património 
em condições. A Universidade de 
Coimbra é uma das universidades 
mais antigas do mundo e o patri-
mônio que aqui existe é, em mui-
tas áreas, único, principalmente no 
que respeita à lusofonia. Portanto, 
temos de ter um cuidado enorme 
na sua preservação, pois é a his-
tória do país que está em causa, 
a dos países da lusofonia que está 
em causa.

Foi anunciado o Prêmio Uni-
versidade de Coimbra há dois dias 
para Tolentino de Mendonça. Um 
reconhecimento do humanista?

O senhor cardeal Tolentino de 
Mendonça é um nome maior da cul-
tura portuguesa, um nome maior da 
área académica também, do discur-
so e da responsabilidade social, um 
humanista. Este é um prémio que é 
dado num ano como este, em que o 
lema da nossa semana cultural é a 
humanidade.

Como acadêmico que vem da 
área farmacêutica, é otimista em 
relação à saída rápida da humani-
dade desta pandemia?

Eu fiquei bastante surpreendido 
- devo confessar, até como farma-
cêutico de base e porque tenho, de 
fato experiência na área do medi-
camento -, não com a rapidez com 
que se desenvolveram as vacinas, 
porque isso eu já esperava pois sei 
como as coisas acontecem e per-
cebo bem o que aconteceu. A quem 
me perguntou em junho ou julho 
quando é que eu achava que have-
ria uma vacina, respondi que seria 
no final do ano ou no princípio des-
te. De fato, fiquei surpreendido, e 
desagradavelmente surpreendido, 
com a questão agora da limitação 
da produção da vacina. É uma situ-
ação que eu não consigo compre-
ender. Desde logo, e se eu tivesse 
alguma influência nessa matéria, 
teria aconselhado que Portugal em 
março, abril, maio pensasse em re-
formatar, ou até fazer de raiz, uma 
fábrica de produção de vacinas, 
que é uma coisa que se faz em seis 
meses. Portanto, era visível que 
nós deveríamos estar a fazer vaci-

nas, mas, de fato, creio que um dia 
iremos conhecer a história - e não 
deve ser bonita - da forma como 
hoje estamos a atrasar a vacinação 
da população na Europa. Não é um 
problema do governo português em 
concreto, é um problema europeu 
e da União Europeia, mas a forma 
como isto está a decorrer é franca-
mente lastimável. Nós, até termos 
a população vacinada, e estamos 
a falar de 60% a 70% das pesso-
as, não podemos pensar nunca que 
temos a situação controlada. Corre-
se aqui um risco sério de, ao derra-
par a vacinação - há um risco que é 
óbvio que é o da economia, portan-
to, a economia sofre mais quanto 
mais tempo estivermos numa situ-
ação pandémica -, quanto mais cir-
cular o vírus, maior a probabilidade 
de haver mutações que, eventual-
mente, não sejam sequer apanha-
das depois pelas vacinas. Este é 
um problema muito sério. Eu estou 
otimista e creio que o senhor vice
-almirante Gouveia e Melo está a 
fazer um trabalho excelente. Final-
mente ouço alguém a dizer coisas 
acertadas quando fala. Ele já refe-
riu muitas coisas muito importantes 
e eu tenho uma confiança muito 
grande no trabalho que está a ser 
feito pela task force. Estou seguro 
de que não será por falta de treinos, 
de planificação ou discernimento 
que nós iremos ter um problema de 
vacinação no nosso país. O nosso 
problema é resultante, tal como no 
resto da Europa, da ausência de va-
cinas. Eu espero sinceramente que 
o senhor vice-almirante tenha razão 
e que nós tenhamos a possibilidade 
de no final do verão termos 70% da 
população vacinada, o que já gera 
a imunidade de grupo. Isso permi-
tir-nos-ia pensar num próximo ano 
letivo praticamente já normal e na 
recuperação da economia, de que 
bem precisamos. Convinha para to-
dos que fosse mais cedo. Em Portu-
gal, especialmente por causa do tu-
rismo, seria muito agradável que a 
recuperação pudesse começar em 
maio, junho, mas penso que não vai 
ser possível. Essa recuperação só 
vai ser possível parcialmente, mas 
em pleno só mais para o final do ve-
rão. Se aí conseguirmos ter os tais 
70%, penso que já seria um feito, 
dadas as condições com que esta-
mos confrontados. Enfim, mas seja 
como for eu creio que o caminho é 
este e que temos de estar otimistas, 
temos de estar confiantes e deve-
mos fundamentalmente acreditar 
que quem está a fazer o trabalho o 
está a fazer bem. Naturalmente, há 
sempre situações que são indesejá-
veis e todos nós já tivemos conhe-
cimento delas, enfim, há sempre 
aquelas pessoas que tentam ser 
sempre mais espertas do que as 
outras. Acho que essas pessoas 
deviam ser severamente punidas, 
socialmente pelo menos.

De que forma?
Não deveriam poder assumir 

cargos públicos durante uns anos, 
devido àquilo que eu acho que é 
um crime de lesa-pátria. Nós sa-
bemos que há pessoas que devem 
ser prioritárias e quando alguém 
que não é prioritário se põe à frente 
dos outros... Eu, por exemplo, que 
tenho um laboratório de análises clí-
nicas a fazer testagem de covid na 
Universidade de Coimbra e todas as 
pessoas que trabalham no laborató-
rio, fazem colheitas e vão aos lares, 
foram vacinadas, eu, que coordeno 
o laboratório não fui vacinado, e não 
trabalho no laboratório de forma di-
gital, trabalho fisicamente. Objetiva-
mente, eu não sou uma pessoa de 
risco neste momento - tenho idade, 
mas não tenho nenhuma patologia 
-, não ia pôr-me à frente das pesso-
as que necessitam das vacinas, te-
nho esta filosofia. Considero imoral 
que isso aconteça e tenho a certeza 
absoluta de que o senhor vice-almi-
rante que está à frente da task force 
tem o mesmo pensamento que eu. 
Estou confiante de que nós vamos 
ultrapassar bem esta situação, e 
também vejo o governo muito em-
penhado - bem empenhado - em 
que isto aconteça.

De acordo com a autoridade 
do medicamento dos Esta-

dos Unidos, a vacina produzida 
pela farmacêutica Janssen, do 
grupo Johnson & Johnson, pro-
tege contra a covid-19 grave.

A Agência Europeia do Me-
dicamento deve aprovar no iní-
cio de março a vacina contra a 
covid-19 da Johnson & John-
son, que até abril deve começar 
a ser distribuída pela União Eu-
ropeia, revelou hoje a ministra 
francesa da Indústria.

O sinal verde da União Eu-

Vacina da Johnson & Johnson deve começar a ser distribuída em abril na UE
ropeia será concedido “no iní-
cio de março, já que a Agência 
Europeia de Medicamentos 
está a rever todas as informa-
ções que a Johnson & Johnson 
lhe comunicou para poder co-
locar essa vacina no merca-
do”, disse Agnès Pannier-Ru-
nacher ao canal de televisão 
France 3.

A ministra adiantou que as 
primeiras doses devem “chegar 
no final de março ou início de 
abril porque há um prazo para 
a produção das doses”, o que 

“ainda está em discussão com o 
laboratório”.

“Essa é uma notícia muito 
boa porque esta vacina é de 
dose única, porém é possível 
que precise de reforços, ainda 
não sabemos”, alertou.

No sábado, o regulador do 
medicamento norte-americano 
aprovou a vacina de dose úni-
ca da Johnson & Johnson para 
pessoas com mais de 18 anos, 
tornando-se a terceira vacina 
aprovada no país, além da Pfi-
zer/BioNTech e da Moderna.

A ministra francesa avançou 
que o plano passa pela chega-
da à Europa de 600 milhões de 
doses de vacinas contra a co-
vid-19 até o final de junho.

De acordo com a autoridade 
do medicamento dos Estados 
Unidos, a vacina produzida pela 
farmacêutica Janssen, do grupo 
Johnson & Johnson, protege 
contra a covid-19 grave.

Segundo os ensaios clíni-
cos finais, uma dose tem 85% 
de eficácia contra as manifes-
tações mais graves da doença.

Amílcar Falcão confiante na resposta da universidade à pandemia
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O Ministério das Infra-
estruturas e da Habi-

tação congratulou-se com 
a aprovação dos acordos 
de emergência na TAP por 
parte dos sindicatos que 
representam os pilotos e 
tripulantes, sendo estas 
duas estruturas as que fal-
tavam concluir o processo.                                                                                                                                       
“O Ministério das Infra-
estruturas e da Habita-
ção congratula-se com a 
aprovação dos acordos de 
emergência por parte dos 
associados do SPAC e o 
SNPVAC, nas respetivas 
assembleias que decor-
reram. Das 14 estrutu-
ras representativas dos 
trabalhadores com que a 
TAP celebrou acordos de 
emergência até ao dia 06 
de fevereiro, estes eram 
os dois sindicatos que 
ainda não tinha ratifica-
do internamente os acor-
dos”, refere o MIH, em 
comunicado.

Governo satisfeito com aprovação
dos acordos de emergência pelos

pilotos e tripulantes da TAP
Famílias numerosas podem 

pedir desconto no IVA da 
luz a partir desta semana

As famílias com cinco 
ou mais elementos 

podem pedir a redução do 
IVA da eletricidade ao seu 
fornecedor mas têm de 
comprovar a sua condição 
de família numerosa.

Em causa está a redu-
ção do Imposto sobre o Va-
lor Acrescentado (IVA) da 
eletricidade para a taxa in-
termédia de 13%, relativa-
mente a uma potência con-
tratada que não ultrapasse 
6,90 kVA, nos primeiros 
150 kWh consumidos por 
famílias numerosas no pe-
ríodo de 30 dias.

De acordo com um di-
ploma de outubro, em 01 
de dezembro de 2020 en-
trou em vigor uma redução 
generalizada a todas as 
famílias, e a partir desta 
semana o limiar majorado 
para as famílias com mais 
de cinco elementos, que 
não acontece de forma au-
tomática.

Assim, os agregados fa-
miliares com cinco ou mais 
elementos que pretendam 
beneficiar do desconto no 
IVA da luz “devem compro-
var a condição de família 

numerosa junto do respetivo 
comercializador de eletrici-
dade, mediante apresenta-
ção, pelo titular do contrato 
de energia, de um requeri-
mento escrito”, diz a portaria.

Deve ser apresentado 
um dos seguintes docu-
mentos: declarações de 
IRS recentes, Cartão Mu-
nicipal de Família Nume-
rosa, uma declaração da 
Junta de Freguesia com-
provativa do agregado fa-
miliar, ou a última fatura do 
abastecimento de água em 
nome do titular do contrato 
de energia, onde conste a 
aplicação da tarifa familiar 
da água. O desconto no 
IVA para famílias numero-
sas tem efeitos a partir do 
dia seguinte ao momento 
da apresentação do re-
querimento corretamente 
preenchido, sendo válido 
pelo período de dois anos.                                                                                                                                       
As famílias numerosas vol-
tam a ter de fazer prova 
do número de pessoas do 
agregado passados dois 
anos do primeiro pedido, 
ou de cada vez que houver 
uma mudança de comer-
cializador. 

O Ministério tutelado 
por Pedro Nuno Santos 
sublinha que era o pas-
so essencial que faltava 
cumprir para dar por fe-
chado um período muito 
exigente em que foi pos-
sível à empresa e aos 
seus trabalhadores acor-
darem as condições re-
muneratórias e laborais 
que vão vigorar ao longo 
da implementação do pla-
no de reestruturação nos 
próximos quatro anos.

O acordo entre o Sindi-

cato dos Pilotos da Aviação 
Civil (SPAC) e a TAP, apro-
vado, prevê reduções sala-
riais de entre 50% e 35%, 
entre 2021 e 2024, que já 
incluem o corte transversal 
de 25% aplicado a todos 
os trabalhadores.

O acordo coletivo de 
emergência da TAP alcan-
çado com Sindicato Nacio-
nal do Pessoal de Voo da 
Aviação Civil estabelece 
uma redução nas demis-
sões para 166 tripulantes 
e cortes salariais de 25% 

em 2021, 2022 e 2023, ao 
passo que, em 2024, a re-
dução é de 20%.

No comunicado, o Mi-
nistério das Infraestrutu-
ras e da Habitação elogia 
o sentido de responsabili-
dade demonstrado por to-
dos os sindicatos e pelos 
seus trabalhadores pela 
forma como este processo 
de negociação, primeiro, e 
da ratificação interna, de-
pois, foi conduzido ao lon-
go do último mês e meio.

O MIH considera que 
a consciência da situação 
muito urgente que a em-
presa atravessa e o espí-
rito de sacrifício revelado 
por sindicatos e trabalha-
dores na aprovação des-
tes acordos de emergên-
cia são a prova inequívoca 
do empenho que os traba-
lhadores, administração e 
Governo têm colocado na 
viabilização presente e fu-
tura de empresa.

A maioria das empresas 
do setor da construção 

civil e obras públicas apon-
tou para uma manutenção do 
nível de atividade no quarto 
trimestre do ano, face ao an-
terior, segundo dados divul-
gados pela AICCOPN.

“No inquérito à situação 
do setor relativo ao 4º tri-
mestre de 2020, mantêm-se, 
praticamente inalteradas, as 
opiniões das empresas rela-
tivamente aos níveis de ativi-
dade, face ao observado no 
trimestre anterior. No último 
trimestre do ano, a maioria 
das empresas, ou mais pre-
cisamente, 57,7%, referem 
uma estabilização do nível 

de atividade (eram 59% no 
trimestre anterior), 19,6% 
indicam um aumento da ati-
vidade (eram 21%) e 22,7% 
assinalaram um decréscimo 
do nível (eram 21%)”, diz a 
associação.

Neste trimestre, os dois 

principais constrangimentos 
à atividade assinalados pe-
las empresas foram a falta de 
mão de obra especializada e 
as dificuldades provocadas 
pela pandemia, problemas 
que afetaram mais de meta-
de das empresas do setor da 
construção e do imobiliário.

Também no segmento 
das obras públicas, a falta 
de mão-de-obra especializa-
da foi reportada por 56% das 
empresas, os constrangimen-
tos gerados pela pandemia 
por 50% e a concorrência 
excessiva / preços anormal-
mente baixos por 36%. No 
segmento das obras priva-
das, as dificuldades provoca-

das pela falta de mão-de-obra 
especializada foram indica-
das por 64% das empresas, 
os problemas gerados pela 
pandemia reportados por 
55% e a concorrência desleal 
foram assinalados por 33% 
das empresas

Construção civil e
obras públicas mantém 

atividade no 4º. trimestre

O setor do alojamen-
to turístico registrou 

308,4 mil hóspedes e 
709,9 mil dormidas em 
janeiro de 2021, corres-
pondendo a variações de 
-78,3% e -78,2%, respeti-
vamente (-71,2% e -72,6% 
em dezembro, pela mes-
ma ordem). Os dados fo-
ram revelados pelo Institu-
to Nacional de Estatística .

As dormidas de resi-
dentes diminuíram 60,3% 
(-54,2% em dezembro) com 
427 mil dormidas e as de 
não residentes recuaram 
87% (-83,2% no mês ante-
rior) e atingiram 282,9 mil.

A totalidade dos 17 
principais mercados 
emissores manteve de-
créscimos expressivos 
em janeiro, tendo repre-
sentado 84,1% das dor-
midas de não residentes 

nos estabelecimentos de 
alojamento turístico neste 
mês. As maiores reduções 
registraram-se nos mer-
cados chinês (-98,1%), 
dinamarquês (-95,2%), 
russo (-94,8%), canadia-
no (-94,3%) e dos Estados 
Unidos (-94,2%).

Todas as regiões re-
gistraram decréscimos 
expressivos das dormi-
das, superiores a 50%, as 
menores diminuições no 
Alentejo (-59,3%) e Cen-
tro (-69,3%) e as maio-
res reduções em Lisboa 
(-81,9%), Madeira (-81,2%) 
e Algarve (-80,6%).   Lis-
boa concentrou 27,5% das 
dormidas, seguindo-se o 
Norte (19,4%) e o Algarve 
(15,3%). Em janeiro, todas 
as regiões apresentaram 
decréscimo no número de 
dormidas de residentes, 

Atividade turística caiu em janeiro

tendo as menores redu-
ções sido registadas no 
Alentejo (-54,9%) e  Ma-
deira (-56,1%).

Nesse mês, em termos 
de dormidas de não residen-
tes, o Alentejo apresentou 
um decréscimo de 68,9%, 
enquanto as restantes regi-
ões apresentaram decrésci-
mos superiores a 80%.

A estada média nos 
estabelecimentos de alo-

jamento turístico (2,30 noi-
tes) aumentou 0,4% (-4,9% 
em dezembro). A estada 
média dos residentes au-
mentou 15,0% e a dos não 
residentes cresceu 22,3%.                                                                                                                                     
Em janeiro, 54% dos es-
tabelecimentos de aloja-
mento turístico estiveram 
encerrados ou não regis-
traram movimento de hós-
pedes (52,3% em dezem-
bro).

O município de Celorico 
da Beira, no distrito 

da Guarda, lançou  uma 
loja online para promoção 
e venda de queijo Serra da 
Estrela, que posteriormen-
te será alargada a outros 

Celorico da Beira cria 
loja online de queijo 

Serra da Estrela

produtos locais.
A plataforma “Celorico 

com Gosto” foi lançada 
pela autarquia de Celori-
co da Beira no arranque 
da 42.ª edição da Feira do 
Queijo da Serra da Estrela, 

que vai decorrer até 28 de 
março, num formato intei-
ramente digital, devido à 
pandemia de covid-19.

Segundo o município 
presidido por Carlos As-
censão, “Celorico com 
Gosto” é “uma platafor-
ma digital para promoção, 
valorização, publicitação 
e venda, inicialmente, de 
queijo Serra da Estrela e, 
num futuro próximo, de ou-
tros produtos produzidos 
no concelho”.

O projeto tem o propó-
sito de levar diretamente 
da Capital do Queijo Ser-
ra da Estrela até à mesa 
dos consumidores, de for-
ma simples, rápida e sem 
deslocações, o produto rei 
da festa.

“Um queijo Serra da 

Estrela é um patrimônio 
que representa a identi-
dade e a alma das gentes 
serranas, encerra história, 
cultura, tradição, técnica 
e arte da queijeira, trans-
mitida de geração em ge-
ração, saberes, sabores e 
cheiros da Serra da Estre-
la”, explica.

A edição especial deste 
ano da Feira do Queijo de 
Celorico da Beira vai de-
correr durante 30 dias com 
vendas online, mas sem a 
tradicional animação que 
a caracteriza. Segundo a 
autarquia, a programação 
assenta em quatro eixos 
distintos e complementa-
res: “Somos Produtores”, 
“Aprender com Valor”, 
“Bom Proveito!” e “Natura 
e Cultura”.



Portugal em Foco 7Rio de Janeiro, 4 A 10 Março de 2021

Política

O Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de 

Sousa, falou esta semana 
com o seu homólogo israe-
lita, Reuven Rivlin, sobre a 
pandemia de covid-19, o pro-
cesso de vacinação, as rela-
ções bilaterais e a situação 
geopolítica global.

Os dois chefes de Es-
tado abordaram a situação 
pandêmica e os seus efei-
tos econômicos e sociais, o 
processo de vacinação, as 
relações bilaterais e a situa-
ção geopolítica global, bem 
como a situação no Próximo 
e Médio Oriente.

No final de janeiro do 
ano passado, Marcelo Re-
belo de Sousa participou 
no 5.º Fórum Mundial do 
Holocausto, em Jerusalém, 
a convite de Reuven Rivlin, 
que nessa ocasião o rece-

Marcelo falou com Presidente de Israel 
sobre vacinação e relações bilaterais

Carlos Moedas foi mes-
mo o nome escolhido 

pelo PSD para concorrer, 
em coligação com o CDS, 
contra Fernando Medina à 
Câmara Municipal de Lisboa 
nas autárquicas.O anúncio 
já foi feito pelo líder do parti-
do, que esteve reunido, com 
Carlos Moedas.

“Conferimos uma enor-
me importância às próxi-
mas eleições autárquicas. 
O partido tem que ter can-
didatura forte à Câmara de 
Lisboa. Um partido da di-
mensão do PSD é obrigado 
a apresentar aos cidadãos 
de Lisboa uma candidatura 
forte para poderem esco-
lher”, afirmou Rui Rio.

O presidente do PSD ga-
rante que se trata de uma 
decisão muito importante 
para Carlos Moedas, e que 
estava ainda a ser pondera-
da pelo ex-comissário euro-
peu e atual administrador da 
Fundação Gulbenkian

No entanto, devido à 
“enorme pressão e espe-
culação”, a decisão acabou 
por ser antecipada: “Está 
tomada. É o candidato do 
PSD à Câmara de Lisboa”, 
confirmou Rio.

O Presidente do PSD re-
velou ainda que a decisão foi 
comunicada ao CDS, confir-
mando que os dois partidos 
concorrem em coligação à 
Câmara da capital. 

Rio antecipa anúncio e 
confirma Carlos Moedas 
como candidato a Lisboa

PS ultrapassado pela Direita
graças ao fôlego dos liberais

Socialistas pagam em fe-
vereiro o preço do des-

controle da pandemia em 
janeiro. PSD segue sem 
alterações. Bloco recupera 
terceiro lugar ao Chega, que 
está em queda. CDU e PAN 
recuperam parte das per-
das, revela pesquisa da Axi-
mage para o JN, DN e TSF.                                                                                                    
Partido Socialista em baixa 
(37,6%), Iniciativa Liberal 
em alta (5,7%): são as duas 
principais alterações no ba-
rômetro de fevereiro da Axi-
mage . Uma das consequ-
ências destes movimentos 
é que a soma dos partidos 
à Direita volta a ser supe-
rior à projeção eleitoral dos 
socialistas, apesar da estag-
nação do PSD (26,5%) e da 
persistente irrelevância do 
CDS (0,8%). Mas também 
há boas notícias à Esquerda: 
o BE (7,7%) recupera o ter-
ceiro lugar que tinha perdido 
para o Chega (6,5%), agora 
em perda; a CDU também 
cresce (5,8%); e o Livre re-
aparece (1,3%). Finalmente, 
o PAN  volta a subir (4%).                                                                                                                                
Depois de três meses em 
alta, chegando aos 40%, 
o PS regista, em fevereiro, 
uma queda de mais de dois 
pontos percentuais. A fatura 
do descontrole da pande-
mia  chega de forma diferida, 
quando a melhoria dos nú-
meros já é evidente, mas o 
preço a pagar não é alto: os 
socialistas estão com o mes-
mo resultado de novembro, 
quando a segunda vaga co-
meçava a estabilizar, e con-
tinuam um ponto acima do 
que conseguiram nas legisla-
tivas de 2019. Vai ser preciso 

esperar, portanto, para per-
ceber se há uma tendência 
de descida.

Apesar do PS continuar 
a ser o mais que provável 
vencedor de umas eleições, 
o quadro político vai sofren-
do alterações. Uma delas 
é que os socialistas valem 
agora menos do que a soma 
dos vários partidos à Direita. 
E não apenas porque estão 
em queda, também porque a 
Direita está a crescer há vá-
rios meses e vale hoje quase 
40% (mais cinco do que em 
outubro de 2019). Ainda que 
seja uma Direita diferente da 
que saiu das últimas eleições 
legislativas.

O PSD estacionou entre 
janeiro e fevereiro (26,5%), 
sem conseguir retirar divi-
dendos políticos da crise de 
resultados do PS, e conti-
nua um ponto abaixo do que 
conseguiu na última ida às 
urnas. E o CDS, seu aliado 
tradicional, continua o que 
parece ser uma caminhada 
rumo à irrelevância (0,8%). 
Francisco dos Santos con-
seguiu superar o desafio de 
Adolfo Nunes, mas não está 
a ser capaz de mobilizar os 
eleitores: desde que, em 
setembro do ano passado, 
chegou à casa do 1%, nunca 
mais voltou a superar os mí-
nimos de sobrevivência.

A nova força da Direita 
está, claramente, nos seus 
dois novos partidos parla-
mentares, embora as pro-
jeções deste este mês de-
monstrem que a relação de 
forças ainda é um processo 
em construção. A Iniciativa 
Liberal é a grande sensação 

do barômetro de fevereiro: 
depois de uma tendência de 
crescimento, lento mas se-
guro, ao longo de todo o ano 
passado, os liberais sobem 
mais de dois pontos para os 
5,7%, ultrapassando o PAN e 
aproximando-se da CDU .

Somando a projeção 
dos liberais com a do Che-
ga, esta nova Direita já vale 
mais de 12%. Ainda que os 
radicais de Direita liderados 
por André Ventura tenham 
descido um ponto de janeiro 
para fevereiro, voltando ao 
patamar de setembro pas-
sado e perdendo um efême-
ro terceiro lugar, continuam 
a ser o partido com maior 
crescimento desde as últi-
mas eleições .

A Direita está mais forte, 
mas a Esquerda não está 
mais fraca, pelo menos no 
que diz respeito à soma: vale 
os mesmos 52% do mês 
passado, e menos um do 
que nas últimas legislativas. 
Mas o peso de cada um é um 
pouco diferente, reduzindo-
se o domínio socialista, seja 
por conta da queda regista-
da, seja pelo crescimento 
dos seus antigos parceiros 
na geringonça.

O Bloco de Esquerda 
(7,7%), depois de 3 meses 
de queda, em que foi pagan-
do a fatura do divórcio com 
o PS no Orçamento, ganha 
um pouco de fôlego e até re-
cupera o terceiro lugar. Mas 
ainda está  2% abaixo do 
valor registado nas últimas 
eleições. Os comunistas 
também recuperam o terreno 
perdido em janeiro (5,8%), 
mas continuam abaixo do 
Chega e sob ameaça da Ini-
ciativa Liberal. E, finalmente, 
dá-se o reaparecimento do 
Livre (1,3%), graças aos re-
sultados na região de Lisboa, 
círculo pelo qual, recorde-se, 
elegeu a sua antiga deputa-
da Joacine Katar Moreira.

O PSD mantém em feve-
reiro o resultado de janeiro, 
mas a soma das partes é di-
ferente. No que diz respeito 
às regiões, perde a lideran-
ça na Área Metropolitana do 
Porto para o PS. Mas obtém 
um  primeiro lugar no  Norte 

(43,8%), onde aliás tem sido 
sempre mais consistente.

No que diz respeito às fai-
xas etárias, o PS parece um 
relógio suíço: quanto mais 
velho o eleitor, maior é a in-
tenção de voto (44,4% nos 
que têm 65 ou mais anos). 
Ainda que a consistência 
não seja a mesma, por cau-
sa da reduzida dimensão 
dos segmentos da amostra, 
a situação em fevereiro é 
igual para a CDU e chega 
aos 9,3% nos mais velhos.                                                                                                                  
No caso do PAN e do BE, 
a relação é precisamente 
a contrária de socialistas e 
comunistas : quanto mais 
novo o eleitor, melhores 
são as projeções de resul-
tados. No caso do BE o re-
sultado  é de 13,6%. No 
caso do partido animalista/
ambientalista é de 11,9%.                                                                                                             
Uma das principais razões 
para a subida dos liberais é 
o resultado que conseguem 
em Lisboa (9,6%), o que os 
transforma no terceiro maior 
partido da região. O resul-
tado no Porto é mais baixo 
(5%) mas parece ser mais 
consistente com o cresci-
mento no longo prazo. Para 
além das grandes metrópo-
les, confirma-se outra marca 
de água: a IL é um partido 
que se sustenta em quem 
tem melhores rendimentos. 
O partido de Ventura pode 
ter sofrido uma queda, mas 
continua bem distribuído por 
todas as regiões do país, no 
Centro e no Sul. Em Lisboa 
vale 6,6%, suficientes para 
ficar desta vez em quinto 
lugar na região. A Área Me-
tropolitana do Porto continua 
a ser o território mais difícil 
para os radicais de Direita.                                                                                                                       
Quando o que está em causa 
é a confiança para primeiro-
ministro, António Costa está 
muito à frente de Rui Rio. 
O socialista consegue 54%, 
o líder do PSD até está em 
tendência de subida, ainda 
que ligeira, mas longe do 
socialista. Entre os que mais 
confiam em Rui Rio para pri-
meiro-ministro estão os ha-
bitantes do Norte (32%), os 
que têm maiores rendimen-
tos (26%) e os homens.

beu na residência oficial do 
Presidente do Estado de Is-
rael. A conversa aconteceu 
na sequência dessa ida do 
chefe de Estado português 
a Jerusalém, há cerca de 
um ano, e de uma “recente 

troca de mensagens.
Na sexta-feira, o Mi-

nistério da Saúde israelita 
anunciou que mais de me-
tade da população de Israel 
, 4,65 milhões dos 9,29 mi-
lhões de habitantes do país, 

já recebeu pelo menos uma 
dose da vacina contra o co-
ronavírus.

Após ter participado no 
5.º Fórum Mundial do Holo-
causto, Marcelo Rebelo de 
Sousa considerou que a sua 
deslocação a Jerusalém ti-
nha aberto um caminho, 25 
anos depois da última visita 
de um Presidente português 
a Israel, e falou numa redes-
coberta do relacionamento 
político ao mais alto nível.

Na altura, o Presidente da 
República disse ter convida-
do o seu homólogo Israelita 
“a visitar Portugal, se possí-
vel até ao fim do ano”, adian-
tando que, a concretizar-se 
essa visita, que dependia 
do “calendário apertado” de 
Reuven Rivlin, ficou acertado 
que faria depois uma visita 
recíproca a Israel.

A coordenadora do BE 
disse que o Governo 

ainda está tempo de rever-
ter o negócio das venda de 
seis transmontanas, que terá 
permitido à EDP poupar 110 
milhões em imposto de selo.

“O que nós, no Bloco 
de Esquerda, defendemos 
é que ainda é possível re-
verter o negócio e essa é a 
responsabilidade pública. O 
Governo tem de fazer uma 
escolha: ou apoia o desen-
volvimento desta região e re-
verte o negócio ou é cúmpli-
ce das negociatas da EDP “, 
disse Catarina Martins, numa 
visita à barragens de Miran-
da do Douro, em Bragança.

Segundo a líder do BE, 
ainda houve a esperança de 
que o imposto de selo no va-
lor de 110 milhões de euros, 
resultante da venda das seis 
barragens ficasse no territó-
rio após uma alteração le-
gislativa.

“O governo decidiu fechar 
os olhos ao esquema que a 
EDP montou para fugir ao 
pagamento de impostos na 
venda das barragens. São 
110 milhões de euros que 
estavam prometidos ao povo 
transmontano e que não es-
tão a ser pagos”, disse a diri-
gente bloquista.

Catarina Martins indicou 
que o BE já pediu aos minis-
tros do Ambiente e das Fi-
nanças explicações ao parla-
mento e que foi pedida uma 
série de documentos sobre 
os contornos deste negócio, 
incluindo pareceres e deci-
sões que o fundamentaram.

“Lembramos que a EDP 

criou uma empresa que não 
existia, para poder passar 
para ela as barragens, para 
depois as passar para uma 
outra. Neste sentido masca-
rou a vendas das barragens 
para não pagar imposto “, 
disse a coordenadora do BE.

Catarina Martins falou em 
hipocrisia quando se fala em 
desenvolvimento do interior 
e ao mesmo tempo se permi-
te que a EDP assalte o povo 
trasmontano ao roubar-lhe 110 
milhões de euros em impostos.

“A operação de venda 
das barragens é falsa e deve 
ser denunciada como tal”, fi-
nalizou Catarina Martins

A visita à barragem de 
Miranda do Douro foi acom-
panhada pelo Movimento 
Cultural Terra de Miranda, 
que desde junho de 2020 re-
clama o pagamento dos im-
postos e já havia acusado o 
ministro do Ambiente e Ação 
Climática de dar uma borla 
fiscal à EDP perto de 300 mi-
lhões de euros na sequência 
da venda de 6 barragens.

O presidente executivo 
da EDP já havia afirmado 
que a operação de venda de 
6 barragens ao consórcio li-
derado pela Engie foi uma 
operação normal, garantindo 
que foram escrupulosamente 
cumpridas todas as leis e pa-
gos os impostos devidos.

A MCTM acusou o Gover-
no de ignorar a montagem 
jurídica de planejamento 
fiscal preparada pela EDP 
para evitar o pagamento de 
impostos na venda de 6 bar-
ragens na bacia hidrográfica 
do Douro.

BE diz que Governo ainda
está a tempo de “reverter”

venda de barragens
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O FC Porto empatou na recepção 
ao Sporting (0x0), num clássico a 

contar para a 21.ª jornada da Liga. Os 
Leões continuam a ser a única equipe  
sem derrotas.

Numa partida marcada por bastante 
intensidade, as duas equipes acabaram 
por dispor de uma oportunidade para fa-
zer andar o marcador. Taremi (58’) falhou 
uma emenda à boca da baliza leonina 
após cruzamento de Corona, e Matheus 
Nunes (73’) atirou por cima das redes 
portistas após uma arrancada individual 
na direita. Com este resultado, o Sporting 
segue na liderança com 55 pontos. O FC 
Porto está no segundo lugar, com 45.

Porto e Sporting anulam-se
no estádio do Dragão
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O SC Braga venceu na visita ao 
Nacional (2x1), em jogo da 

21.ª jornada da Liga. O conjunto 
bracarense somou o terceiro triun-
fo consecutivo.

Fransérgio (25’) e Abel Ruiz 
(29’) aproveitaram dois erros de 
Riccardo Piscitelli para selar o 

triunfo do SC Braga. Riascos (69’) 
ainda reduziu para o Nacional, mas 
não conseguiu evitar o desaire.

Com este resultado, o SC Braga 
subiu ao segundo lugar com 46 pon-
tos, mais que o FC Porto e a nove do 
líder Sporting. Já o Nacional ocupa a 
12.ª posição, com 21 pontos.

Sc Braga sai da Madeira
isolado no segundo lugar

“A derrota frente ao 
Arsenal está atravessada”

O Sporting divulgou, 
este domingo, o Re-

latório e Contas do pri-
meiro semestre da época 
2020/21. Os leões regis-
traram um resultado ne-
gativo de €6,9 milhões, 
resultante dos efeitos da 
pandemia de Covid-19.

Através do documento, 

o Sporting apresenta os 
efeitos da Covid-19 que 
levaram uma redução de 
32% do volume de negó-
cios (€61,8 milhões) em 
relação ao período homó-
logo. Números explicados 
pela quebra de 17% nas 
transações de jogadores e 
num impacto negativo de 

€8,9 milhões devido à re-
alização de jogos à porta 
fechada, que afetaram as 
vendas de merchandising, 
visitas e eventos.

Não obstante os resul-
tados negativos, o Spor-
ting revela que existiu uma 
redução do passivo em 
€6,8 milhões.

Resultado negativo nas contas do 
primeiro semestre da época

Após o empate na re-
cepção ao Sporting 

(0x0), na 21.ª jornada da 
Liga, Sérgio Conceição 
fez um balanço dos três 
encontros contra os leões. 
Apesar de não ter vencido 
os leões nesta temporada 
(2x2, 1x2 e 0x0), o treina-
dor do FC Porto frisou a su-
perioridade azul e branca.

“Nós sentimos que 
somos mais fortes, mas 
não basta sentir é preci-
so meter a bola na baliza 
no momento certo. Mes-
mo em Alvalade (2x2), ao 
contrário do que querem 

Sérgio Conceição e os jogos com o Sporting: 
“nós sentimos que somos mais fortes”

fazer passar. É verdade 
que o Sporting forçou nos 
últimos 15 minutos e so-
fremos um gol a acabar 
o jogo. Na Taça da Liga 
(1x2, na meia-final) fomos 

claramente superiores, 
mas o jogo são 90 e pou-
cos minutos e tínhamos 
de ser mais competentes 
na fase final. Eu não sou 
de dar esta moral aos jo-

O presidente do Benfica, 
Luís Filipe Vieira, reco-

nheceu que a eliminação da 
Liga Europa frente ao Arse-
nal lhe ficou atravessada.

“A derrota frente ao Ar-
senal está atravessada. 
Posso garantir que Jorge 
Jesus não dormiu nessa 
noite. Garanto isso. Está-
vamos super convencidos 

de que íamos passar o Ar-
senal. Não vamos falar da 
manifesta falta de infelici-
dade, porque isso não se 
faz, mas tivemos o lance 
de Darwin e ele poderia ter 
feito o 3x1, acabava o jogo. 
Ficou totalmente atraves-
sado isso”, disse o presi-
dente encarnado, em en-
trevista à Benfica TV.

O Benfica saiu vitorioso 
da recepção ao Rio Ave 

(2x0) e voltou a ter motivos 
para sorrir na Liga. Porém, 
avisa Jorge Jesus, o tempo 
é de arregaçar as mangas 
e trabalhar para subir na 
classificação.

“Não é a vitória de hoje 
que nos tira da crise, uma cri-
se pontual e exibicional, mas 
nós sabemos porque é que 
tivemos essa crise. Estamos 
melhores, treinamos com 
mais intensidade; mesmo 
tendo jogado na quinta-feira 
(com o Arsenal), a equipe 
apresentou alguma intensi-
dade na segunda parte e isso 
fez a diferença”, avaliou, em 

conferência de imprensa.
“Mas não deixamos de 

estar numa classificação e 
pontuação que nos faz es-
tar desconfiados e não estar 
moralizados. Imagine se não 
ganhávamos, moralmen-
te para os jogadores e para 
os adeptos seria negativo”, 
constatou o treinador das 
águias, juntando: “Aos pou-
cos estamos a pôr a cabeça 
de fora, e isso só se conse-
gue com vitórias.”

Sobre os festejos no rel-
vado e junto ao banco após 
o gol de Pizzi: “Com 1x0 a 
equipe está sempre intran-
quila. Foi um sentimento de 
alívio para a equipe toda.”

“Não é a vitória que 
nos tira da crise”

O grande momento 
de Rúben Amorim 

no comando do Spor-
ting, vencedor da Taça 
da Liga e no topo isola-
do do campeonato, com 
nove pontos de vanta-
gem para o vice-líder SC 
Braga, não tem passado 
despercebido aos olhos 
da poderosa Premier Le-
ague e, segundo A BOLA 
sabe, dois clubes ingle-
ses estão a tirar notas do 
surpreendente desempe-
nho do treinador. Leeds e 

Rúben Amorim desperta atenções na Inglaterra

Leicester são, neste mo-
mento, os interessados 
em questão.

 Especialmente nas úl-
timas semanas, os obser-
vadores de whites e foxes 

resolveram acompanhar 
com mais atenção a for-
ma de jogar da equipe 
verde e branca, que teve 
apenas duas derrotas em 
toda a corrente tempora-

da (29 partidas oficiais), 
e os pormenores do per-
fil de Rúben, sobretudo a 
aposta forte na formação.

Não houve ainda qual-
quer proposta e nem se-
quer contactos oficiais, 
mas os representantes 
de Rúben Amorim já fo-
ram sondados por alguns 
intermediários, que ex-
plicaram em detalhe os 
cenários em equação, e 
consequentemente alerta-
dos para eventuais inves-
tidas no futuro próximo.

gadores, mas nestes jo-
gos fomos melhores. Ali-
ás, vendo o dérbi entre o 
Sporting e o Benfica (vitó-
ria leonina por 1x0), não 
sei se o Vlachodimos fez 
uma defesa. O Marchesín 
não fez uma defesa hoje. 
Mas a verdade é que es-
tamos a esta distância 
do Sporting. Há que dar 
mérito a eles. Nós temos 
de correr atrás do preju-
ízo, mas ainda temos 13 
jornadas por jogar, há 
muito ponto pela frente e 
nós não vamos desistir”, 
concluiu.
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Almoço das Quartas na Casa das Beiras

Comunidade presente na Quinta Transmontana

Apesar desse momento 
de pandemia a Quin-

ta Transmontana está re-
cebendo os associados e 
amigos seguindo, a risca as 
orientações da Secretaria de 
Saúde, mantendo o distan-
ciamento entre as mesas, 
álcool 70, disponível para 
todos com total higieniza-
ção dos produtos servidos à 
todos os empresários portu-
gueses e luso-brasileiro que 
prestigiam a Quinta Trans-
montana, onde saboreiam o 
delicioso bacalhau e vinhos 
portugueses. Não perca a 
próxima Quinta Transmon-
tana dia 4  Almoço e no sá-
bado dia 6 de março.      

Presidente da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, Ismael Loureiro, durante a Quinta Transmontana 
com os amigos: Pacheco, os diretores Luís Augusto, Ângelo Horto, a colaboradora da casa Viviane, o 
“Zeca”, da Empresa Boelhe Pescados e o Luís da Qualiovos

A Quinta 
Transmonta-

na é uma rea-
lidade para a 
Comunidade 
Portuguesa 

na última se-
mana vemos, 
o Diretor An-
tônio Peralta, 

saboreando 
um delicioso 

bacalhau com 
os amigos

Esteve bem 
frequentado o 

Almoço da Quinta 
Transmontana 

com presença de 
vários empresá-
rios portugueses  

de sucesso em 
destaque, Dr. 

Antônio Peralta, 
grande vascaíno 

num bate papo 
descontraído com 
amigos,entre eles, 

o Luis

Esteve bem concorrido 
o Almoço das Quartas 

na Casa das Beiras com 
diretores e amigos numa 
grandiosa confraternização  
onde juntos saborearam um 
delicioso “bacalhau à laga-
reiro” , preparado pelo Mas-
ter Chefe João um mestre 
na culinária, parabéns ao 
Presidente José Henrique, 
sempre incansável ao lado 
do seu Vice, Luís Ramalho-
to  sempre trabalhando em 
prol da Casa das Beiras. Dois grandes  baluartes da Casa das Beiras, sempre dinâmico Pre-

sidente José Henrique e o Vice-presidente Luís Ramalhoto, fiel es-
cudeiro do Presidente

Um verdadeiro brinde a amizade Tuninho da Otica Primor,  Brandão-
brindado com os amigos

Portugal em Foco sempre prestigiando no Almoço das Quartas. Na 
foto Eumar, o radialista Chança, presidente do Conselho José Hen-
rique e Terezinha

Mesa do Presidente do Unidos da Tijuca, Fernando Horta, Betão,  
Brasilino e parentes

Saboreando 
o “bacalhau 
à lagareiro” 

Ricardo 
Paladino, 

Alfredo e o 
embaixador 

de Cas-
tro Daire, 

Comenda-
dor Adão 
Ribeiro e 

um amigo
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PENSAMENTO DA SEMANA
FAÇA SEMPRE APOLOGIA AO  AMOR.

QUEM NÃO APRENDE NO AMOR
APRENDE NA DOR.
MUITAS BENÇÃOS

NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA .NEM TUDO E FOFOCA

NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA

Maneca

Maria
Alcina

Unidos venceremos!

   Existe Avô Coruja, 
Mas  Avó Também

Pé de Valsa Especial, foi no 
Ex. Aldeias de Portugal

Homenagens, se prestam a quem merece

Gente que a gente gosta

Reconhecimento

Victor Abreu Amante, “O Vitorioso”

Caridade, Amor e Gratidão

Maison Meier em Alta

Parabéns pra você!

Gente muito nossa, como 
vemos neste lindo cenário 

fotográfico, Ex. Presidente, do 
Aldeias de Portugal, Amigo 
José Leite Dançando com sua 
sobrinha, Patrícia, que deram 
um Show na pista de dança, 
eu estava lá, que saudade 
desta época, que os amigos 
que trabalhavam nas Casas 
Regionais, era por  amor a 
cultura da Pátria Mãe, se me 
expliquei bem, não sei, mas 
ainda temos muita gente boa, 
que dignificam  nossos princí-
pios através do seu trabalho 
e honestidade, José Leite, 
vestiu essa camisa. parabéns 
Patrícia, conserve esse lindo 
sorriso, com seu  querido tio e 
toda a família 

Grande Poveira Isaura Milha-
zes, como vemos na foto, 

com muita postura e elegân-
cia, cantando como ninguém,  
acompanhada pela  Banda, 
T. B. Show como a saudade 
apertou, vamos pedir ao Papai 
do Céu que nos ajude para 
podermos voltar a ter alegria, 
frequentando os convívios 
Luso Brasileiros, nas Casas 
Regionais, usando as pistas de 
dança, a boa culinária, assistin-
do  Isaura Milhazes, e  outros 
cantores também, a quem 
desejo todas as felicidades do 
mundo

   A saudade apertou, Isaura Milhazes  Chegou

Amor fala mais alto, e ao ver esta linda fotográfica, ganhei cora-
gem para prestar esta homenagem a nossa neta, a caçulinha, 

Marcella Baltar Maneca, e em virtude das famílias andarem tão 
afastadas, por medida de segurança, achei por bem fazer esta 
publicação , da vovó  Idália e Marcella,  desejando a benção Deus,  
extensivo a todos os leitores do Jornal Portugal em Foco. 

Gente da Casa Trás os Montes 
e Alto Douro como Vemos, 

um quarteto, que merece ser ho-
menageado, pelo passado e pelo 
presente. Sr. António Paiva e  sua 
esposa: Dona Fatima, quando 
da sua Presidência, fizeram uma 
gestão, como poucos,  tudo que 
se falar, no bom sentido, é pouco, 
foi uma gloria e como vemos Sr. 
Ismael, na época era Vice, hoje, 
atual Presidente, pela segunda 
gestão, a meu ver, merece as mes-
mas divisas, a seu lado, a grande 
guerreira, Dona Leocádia  Diretora 
de varias gestões, parabéns amiga  
para o belo quinteto, as melhores 
saudações e muita saúde  

Os Amigos 
Atravessaram a 

Baía da Guanabara

Eu também tenho que dar um passeio 
até Niterói para participar da boa 

culinária do Clube Português  do Ingá,  
como vemos na foto,uma bela travessa 
na mão do garçom, para servir os ami-
gos, Radialista; Manuel Coutinho e José 
Chança  que participar do almoço das 
quintas feiras, parabéns amigos, com 
meu abraço, extensivo a toda a Diretoria, 
deste Grande Clube.

Piraí Dragagens e Construção Ltda.

Reconhecimento de amor á vida. A Ligth,  companhia para a 
qual a nossa empresa presta serviços, condecorou-nos  com o 

Diploma  de Parceira Guardiã da Vida. Agradeço aos diretores da  
Ligth, ao meu sócio, engenheiro, Reinaldo Pinheiro, diretora Fátima  
Pinheiro e Daniel de Castro. Que se esforçam para que os nossos 
funcionários, sintam o quanto os respeitamos e  lhes queremos bem. 
Que sejam sempre abençoados e protegidos. Muitas bênçãos

O meu neto Victor, 
filho da minha 

amada filha Eliane, 
moradores em Pi-
racicaba, comple-
tou  mestrado, de 
Antropologia, sua 
dissenção  foi so-
bre o tema de livros 
escritos por indíge-
nas Victor  passou 
com louvor, obten-
do assim o titulo de 
Mestre  oficialmente 
Antropólogo, pela 
UFRJ. Já dando au-
las e fazendo douto-
rado. Sou muito feliz 
pela família linda 
e unida que Deus 
me deu. Victor, que 
Deus ilumine sua 
trajetória. Muitas 
bênçãos

O meu amigo do coração, cantor Márcio Gomes, num gesto 
de amizade e bem querer, com o nosso Prefeito, Eduardo 

Paes. Amizade eterna. Muitas bênçãos.

O meu querido amigo, Deputado Carlos Páscoa, muito feliz ao 
lado do  nosso estimado amigo Dr. José Cesário, Ilustre Deputa-

do para os países  fora da Europa, festejando mais uma primavera. 
Na foto; Dr. Carlos Páscoa, Sra. Maria Violante é Emigrante na 
Argentina é a (lider da Mulher Migrante na Argentina) e Dr. José 
Cesário. Abraços fadistas.

O meu querido 
amigo, Eduard 

(Cabeleireiro das 
Estrelas), sendo  
entrevistado pela  
Estrela da Rede 
TV. Luciana Gime-
nes,  que é admi-
radora do trabalho 
do nosso querido 
Eduard. entre os 
dois uma amizade 
muito  leal. Muitas 
bênçãos.

O meu amigo irmão, Co-
mendador Manuel Viei-

ra (Benfica Iluminação), 
completou mais um aninho 
de vida. E jamais poderia-
mos esquecer de dar os 
parabéns a esse grande 
amigo da comunidade Por-
tuguesa e luso-brasileira na 
foto ao lado da sua amada 
esposa Fátima Vieira, que 
canta para ele, (ai quem me 
dera, ter outra vez 20 anos) 
Fado Primeiro Amor muitas 
luzes iluminando o vosso 
universo de felicidade que 
N.S. de Fátima os Protejam 
desse momento dificil que 
estamos vivendo. Muitas 
bênçãos 

D. Ana Maria  esposa do Sr. Provedor da Irmandade do San-
tíssimo Sacramento, Santo Antônio dos Pobres e Nossa 

Senhora dos Prazeres, Sr. José Queiroga, sempre preocupados 
em ajudar os desvalidos da sorte. Todos os meses o querido 
casal , distribuem para  120 idosos, cestas básicas. Na foto: D. 
Ana Maria e José Queiroga,  entregando uma cadeira de rodas e 
cestas básicas, a D. Patricia, moradora em Seropédica. Muitas 
bênçãos para o querido casal, orgulhosa de sua amizade.


