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Pandemia empurrou PIB 
para queda histórica de 7,6% 

Descida no consumo pri-
vado e a queda sem 

precedente das exporta-
ções de turismo levaram a 
este recuo do PIB nacional.

A pandemia empurrou o 
Produto Interno Bruto nacio-
nal para uma queda históri-
ca de 7,6% o ano passado, 
de acordo com a estimativa 
rápida do Instituto Nacional 
de Estatística publicada. 

“No conjunto do ano 
2020, o PIB registrou uma 
contração de 7,6% em vo-
lume (crescimento de 2,2% 
em 2019), a mais intensa 
da atual série de Contas 

Nacionais, refletindo os 
efeitos marcadamente ad-
versos da pandemia CO-

VID-19 na atividade econô-
mica”, adianta o INE.

O INE aponta os mo-

tivos para este recuo. “A 
procura interna apresentou 
um expressivo contributo 
negativo para a variação 
anual do PIB, após ter sido 
positivo em 2019, devido, 
sobretudo, à contração do 
consumo privado. O con-
tributo da procura externa 
líquida foi mais negativo 
em 2020, verificando-se 
reduções intensas das ex-
portações e importações 
de bens e de serviços, com 
destaque particular para a 
diminuição sem preceden-
te das exportações de tu-
rismo”, informa.

O consumo de energia 
elétrica registrou, em 

janeiro, o valor mensal mais 
elevado de sempre e apre-
sentou um crescimento ho-
mólogo de 2,7%, com uma 
primeira quinzena muito forte 
devido às temperaturas bai-
xas e uma segunda quinze-
na já em queda, com o novo 
confinamento, indicou, em 
comunicado, a REN — Re-
des Energéticas Nacionais.                                                                                                                             
Sem o impacto das tem-
peraturas baixas e da va-
riação do número de dias 
úteis, o consumo teria re-
cuado 1,8%.

Segundo a empresa li-
derada por Rodrigo Costa, 
as afluências aos aproveita-
mentos hidroelétricas apro-
ximaram-se dos valores 
normais deste mês, com 
o índice de produtibilidade 
elétrica em 0,97 (média his-
tórica igual a um), enquanto 
nas eólicas o índice fixou-
se em 1,09 (média histórica 
igual a um).

Assim, 66,3% do con-
sumo foi abastecido com 

produção renovável, sendo 
30,6% hídrica, 28,7% eóli-
ca, 5,5% biomassa e 1,5% 
fotovoltaica.

Já a produção não re-
novável abasteceu 28,1%, 
repartida por gás natural 
(24,1%), carvão (3,6%) e ou-
tras não renováveis (0,4%).

O saldo de trocas 
com Espanha foi res-
ponsável pelos restan-
tes 5,6% do consumo.                                                                           
“No mercado de gás natu-
ral, o consumo foi mais in-
tenso na primeira quinzena 
do mês, com o frio, tendo-
se registrados máximos his-
tóricos de consumo no sis-
tema nacional, e menos na 
segunda quinzena do mês, 
altura em que se iniciou um 
novo confinamento”.

O consumo natural de gás 
natural, no final de janeiro, re-
gistou uma variação homólo-
ga negativa de 11,6%, impac-
tada pela redução de 34% 
verificada no mercado elétri-
co, enquanto no segmento 
convencional verificou-se um 
aumento de 1,9%.

O presidente do PSD, 
Rui Rio, excluiu um 

futuro acordo a nível na-
cional com o Chega, a 
menos que o partido de 
André Ventura faça uma 
evolução de moderação.

O discurso moderado 
é também, de resto, a es-
tratégia com que Rio es-
pera fazer a conquista ao 
Centro, aproveitando o 
descalabro de um Gover-
no que, acredita, já nunca 
mais irá ao sítio. No en-
tanto, o social-democrata 
deixa uma promessa: não 
será vingativo com o PS, 
já que a sua prioridade é 
o interesse nacional.

“Excluo um acordo 
com o Chega nos termos 
do que o Chega, neste 
momento, é”, disse Rio, 
em entrevista à TVI. Se 
Ventura “fizer uma evo-
lução de moderação, po-
deremos eventualmente 
conversar”. No entanto, 
garantiu que o PSD nunca 
aceitará nada que choque 
com os seus princípios, 
como ataques a minorias.

O líder da Oposição 
relativizou o crescimen-
to do Chega, acusando 
Ventura de bazófia e de, 
ao contrário da extre-
ma-direita espanhola ou 

Moderação é a receita de Rio 
para tirar votos a PS e Chega

alemã, não ter um pensa-
mento estruturado.

“O Chega  é uma fede-
ração de descontentes que 
só se une pela negativa. 
Encheu e agora vai esva-
ziar”, declarou, referindo-
se aos 11,9% de Ventura 
nas presidenciais. Contu-
do, admitiu que o PSD terá 
de conseguir convencer 
esse eleitorado.

Rui Rio,  que insistiu 
não ser de Direita mas 
de Centro, acredita que a 
moderação irá dar-lhe ale-
grias também na disputa 
por votos na área do PS: 
“Se me mantiver no meu 
sítio, com um discurso 
moderado, a conquista ao 
Centro aparecerá”, fruto do 
descalabro do Governo.

Rio também criticou a 
bagunça e aselhice  na 
vacinação. Acusou o Exe-
cutivo de falta de planeja-
mento, mas referiu que a 
queda de António Costa 
seria  o pior que podia 
haver num contexto de 
pandemia. Exigiu ainda 
a demissão da ministra 
da Justiça,  a da Saúde 
ainda tem condições para 
ficar, considerou, e pediu 
que o presidente da Re-
pública seja mais exigen-
te com o Governo.

Mais de 3.000 agentes 
imobiliários apelam, 

numa carta aberta dirigida 
ao Presidente da Repúbli-
ca, primeiro-ministro e mi-
nistro da Economia, que os 
deixem trabalhar realizan-
do visitas presenciais aos 
imóveis ou então atribuam 
apoios específicos ao setor.

“O setor não está a pedir 
esmolas ao Governo, mas 
sim que nos deixe trabalhar 
cumprindo todas as regras 
e garantindo a segurança 
dos agentes e dos seus 
clientes. Neste momento, 
considerando que a venda 

e arrendamento de imóveis 
com recurso exclusivo a 
visitas virtuais é absoluta-
mente residual, esta fileira 
está não só impedida de 
desenvolver a sua ativida-
de, como o seu Código de 
Atividade Econômica não 
está integrado em medi-
das como os programas 
Apoiar”, refere a Associa-
ção dos Profissionais e Em-
presas de Mediação Imobi-
liária de Portugal .

“De que forma é suposto 
que estas empresas e seus 
funcionários consigam ul-
trapassar as dificuldades 

Imobiliários apelam em carta aberta a que
os deixem trabalhar ou apoiem o setor 

impostas pelo confinamen-
to, se não podem trabalhar 
nem estão enquadradas 
nos apoios?”, questiona o 
presidente da associação, 
Luís Lima.

Na carta aberta dirigida 
a Marcelo Rebelo de Sou-
sa, António Costa e Pedro 
Siza Vieira,  que a APEMIP 
diz contar já com mais de 
3.000 signatários, pede-se 
que a atividade seja en-
quadrada num regime de 
exceção que permita aos 
mediadores imobiliários 
agendarem visitas presen-
ciais a imóveis, cumprindo 
todos os protocolos de hi-
giene e segurança imple-
mentados pela Direção-Ge-
ral de Saúde.

Segundo sustentam, o 
atual modelo, limitado a 
visitas virtuais, tem-se tra-
duzido numa queda de ven-
das de quase 100%, sendo 
ainda um convite à media-
ção ilegal e à fragilidade 
dos cidadãos, uma vez que 

a casa está intimamente li-
gada ao curso de vida das 
pessoas e famílias. Re-
cordando ao Governo que 
a sua classe está absolu-
tamente desprotegida, os 
agentes imobiliários recla-
mam medidas específicas 
concretas a que as empre-
sas possam recorrer.

“Dependem diretamen-
te do imobiliário cerca de 
40.000 pessoas, fora os 
que dele dependem indi-
retamente. Em 2019, de 
um total de investimento 
imobiliário que ronda os 
26.000 milhões de euros, 
cerca de 19.000 milhões 
foram garantidos por me-
diadores imobiliários. Uma 
classe que representa 
este tipo de valores e que 
já demonstrou ser essen-
cial na promoção da dina-
mização econômica na-
cional merece outro tipo 
de reconhecimento num 
período como este”, sus-
tenta Luís Lima.

A opção pela linha de alta 
velocidade entre Lisboa 

e Porto ser construída em 
bitola ibérica permite uma 
maior integração na rede 
ferroviária nacional ao pos-
sibilitar que trens com outras 
origens e destinos utilizem 
este corredor para encurtar 
tempos de percurso. Uma li-
nha em bitola europeia, pelo 
contrário, seria uma infra-es-
trutura isolada que dificulta-
ria essa integração.

É desta forma que, por 
exemplo, Guarda vai pou-
par 36 e 53 minutos, res-
pectivamente, no tempo de 
viagem entre Lisboa e o 
Porto, ou que Santarém vai 
ficar a menos 43 minutos do 
Porto e que de Abrantes se 
possa chegar a Campanha 
em menos 49 minutos. Já 
Figueira da Foz ganha 47 
minutos na viagem de com-
boio para o Porto face aos 
tempos atuais.

António Laranjo, presi-
dente da Infraestruturas de 
Portugal, abordou esta ques-
tão ao apresentar o PNI-Pro-

grama Nacional de Investi-
mento 2030 na Conferência 
da Plataforma Ferroviária 
Portuguesa, em formato on-
line e que contou com 1500 
inscritos e um painel de ora-
dores com representantes 
de vários países europeus.

A explicação para este 
encolher do país, que se vai 
refletir numa aproximação 
do interior Centro e Norte 
ao litoral, deve-se à possibi-
lidade de os trens poderem 
usar as linhas convencio-
nais e entrarem na de alta 
velocidade, que será uma 
espécie de auto-estrada 
ferroviária, diminuindo os 
tempos de viagem.

O administrador reconhe-
ceu que os investimentos 
em curso no Ferrovia 2020 
foram pensados sobretudo 
para as mercadorias e, pe-
rante perguntas da assis-
tência, admitiu também que 
as supostas modernizações 
das linhas do Oeste e do Al-
garve não passam de eletri-
ficações com instalação de 
sinalização eletrônica, sem 

grandes repercussões no 
aumento de velocidades.

Em contrapartida, a IP 
promete agora uma mudan-
ça de paradigma no PNI 2030 
com investimentos mais fo-
cados no serviço de passa-
geiros e linhas que permitam 
circular com comboios mais 
rápidos. Uma nova aborda-
gem que tem em conta aqui-
lo que a comissária europeia 
dos Transportes, Aldina Va-
lean, tinha afirmado no iní-
cio da conferência. a Europa 
precisa de manter uma rede 
ferroviária densa tal como 
está consignado no Livro 
Branco dos Transportes.

Uma rede densa significa 
que deve possuir redundân-
cias e alternativas, o que não 
acontece em Portugal depois 
de se terem fechado 1200 
quilómetros de vias férreas 
nos últimos 35 anos.

O presidente da CP, 
Nuno Freitas, divulgou uma 
extensa lista daquilo que 
foi feito no último ano em 
termos de recuperação de 
material circulante para po-

der estabilizar uma oferta 
que se caracterizava pelas 
frequentes supressões de 
trens por falta de material.

Utilizar carruagens e lo-
comotivas antigas será a 
solução para o curto e mé-
dio prazo, mas diz que a CP 
precisa de mais 250 carrua-
gens para os próximos dez 
anos só para poder manter a 
oferta atual, voltou a insistir 
na ideia de Portugal poder 
também produzir, até por-
que, com a bazuca europeia, 
outros países vão também 
fazer grandes encomendas e 
a indústria atual terá dificul-
dades de capacidade.

O centro de competên-
cias da ferrovia que a CP, 
em conjunto com outros 
parceiros, pretende criar 
em Guifões, poderá ser o 
embrião da indústria ferro-
viária nacional do futuro. Ali 
pretende-se juntar um cen-
tro tecnológico, uma escola 
ferroviária e uma incubado-
ra de empresas, num projeto 
que deverá ter uma elevada 
componente privada.

Linha de alta velocidade entre
Lisboa e o Porto vai encolher o país 

Consumo de eletricidade atinge 
recorde mensal em janeiro
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Expresso da vitória de Rebelo de Sousa    
Uma das mais prestigiosas pu-

blicações do universo da im-
prensa lusófona é o semanário lis-
boeta Expresso, criado há 48 anos, 
em seis de janeiro de 1973, pelo 
empresário e jornalista Francisco 
Pinto Balsemão, cujo tio, de quem 
herdara o nome e os sobrenomes, 
era proprietário do arejado vesperti-
no Diário Popular (1942 – 1991). O 
primeiro Expresso que me chegou 
às mãos foi o de número 69, com 
data de 27 de abril de 1974, ou seja, 
dois dias após a eclosão da Revolu-
ção dos Cravos. Fora encaminhado 
às redações da Bloch Editores, no 
Rio de Janeiro, pelo correspondente 
em Lisboa, Cláudio Mello e Souza 
(1924 – 2011) – juntamente com edi-
ções do Diário de Notícias, O Sé-
culo, Diário de Lisboa, A Capital 
e o Diário Popular. Os jornais fo-
ram entregues para mim, então um 
jovem redator internacional, de 24 
anos, que, à época, trabalhava em 
O Globo, à noite, e, durante o dia, 
na revista semanal Fatos&Fotos, 
do Grupo Bloch, editora também da 
célebre Manchete. Fora encarre-
gado de coordenar e editar, na Fa-
tos&Fotos, o suplemento especial 
sobre o 25 de Abril. Consciente que 
estava a testemunhar um extraordi-
nário momento da História, li todas 
as publicações, guardei-as e as 
mantenho até hoje no meu acervo, 
em São Paulo. Devidamente enca-
dernadas com preciosa capa em 
couro. Seguiria, posteriormente, 
para a Europa, como corresponden-
te de O Globo, sediado em Madri, 
porém, incumbido de continuar a 
acompanhar os percursos da Revo-

lução dos Capitães de Abril. 

Apaixonei-me imediatamente 
pelo Expresso, expedido 

por Mello e Souza, e, com minhas 
constantes deslocações a Lisboa, 
aproximei-me bastante da redação 
e de seu querido e saudoso mestre, 
o Subdirector, Augusto de Carvalho 
(1934 - 2012), um valoroso intelec-
tual nascido em Lourenço Marques, 
rebatizada para Maputo, capital de 
Moçambique, no antigo Ultramar 

lusitano. Era um jornal moderno e 
arrojado, editorialmente, tendo uma 
invejável equipe de correspondentes 
e colaboradores em todos os conti-
nentes. Foi justamente Carvalho 
quem me convidaria para ser corres-
pondente em Roma do Expresso, 
pouco depois que Pinto Balsemão, 
hoje com 83 anos, deixara a direção 
e se tornara Primeiro Ministro, pelo 
Partido Social-Democrata (PSD), 
entre 1981 e 1983. Assumira a dire-

ção do jornal o atual Presidente de 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, reeleito, aos 72 anos, no último 
dia 24 de janeiro, no primeiro turno, 
pelo mesmo PSD, com mais de 60 
por cento dos votos. Tive, portanto, 
o privilégio de ter como Director o 
Presidente Rebelo de Sousa – que, 
por sua vez, seria substituído, no 
ano seguinte,  por Carvalho. O chefe 
de Estado é um refinado estudioso, 
com formação jurídica, e se mostra-
va afável e acessível aos seus co-
mandados. Ele e Carvalho possuíam 
um carinho especial pelos colegas 
brasileiros. O Subdirector fizera 
várias digressões ao Brasil – onde, 
aliás, esteve exilado por 17 anos, 
de 1974 a 1991, o genitor de Mar-
celo, o médico Baltazar Rebelo de 
Sousa (1921 - 2002), ex-Ministro do 
Ultramar e ex-Governador-Geral de 
Moçambique. Baltazar permanecia 
em São Paulo quando estive como 
correspondente romano do hebdo-
madário, que, a propósito, continua 
a ser um dos marcos iluministas do 
Jornalismo em língua portuguesa.  

Também Marcelo Rebelo de 
Sousa se destacaria, antes 

de conquistar a Presidência da Na-
ção, como comentarista político na 
televisão – o que lhe daria enorme 
popularidade. Foi reeleito, a rigor, 
com os votos dos social-democra-
tas e dos próprios socialistas. Como 
já havia acontecido com o maior dos 
líderes civis do 25 de Abril, o socia-
lista Mário Soares (1924 – 2017), 
Presidente de 1986 a 1996, princi-
pal responsável pela vitoriosa opção 
preferencial lusitana à União Euro-
péia. Assim como Rebelo de Sousa.     

Faleceu no ultimo dia 
25/01/2021 a Sra. Maria 

Lúcia Afonso Trindade que era 
integrante da família da nossa 
amiga assinante Sra. Georgina 
E. de T. Carvalho e morava no 
bairro Cruz das Almas, Fregue-
sia Do Ó, São Paulo. O velório 

aconteceu no Velório Salete e o 
enterro no Cemitério da Cacho-
erinha. À família deixamos aqui 

nossos votos de pesar.

NOTA DE 
FALECIMENTO
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A decisão da Prefeitura, em manter bares e 
restaurantes abertos de quinta a domingo 

até 02 horas da manhã, e também ampliar o 
uso das calçadas, deve ser vista com respon-
sabilidade por todos aqueles que se preocupam 
com a vida e com o bem comum da socieda-
de. Apesar da iniciativa prever que a medida irá 
somente até 31/12/2021! Justificando que ela 
é importante, diante da necessidade de ativar 
a economia em tempos de pandemia. Mas no 
exato momento em que o número de óbitos e o 
contágio cresce a cada dia? Entendo que a si-
tuação financeira da cidade é grave, mas penso 
que somente sofrerá impacto positivo após  a 
vacinação  de toda a população. O que acredito 
não aconteça antes do mês de setembro. Pre-
vejo, que a farra do uso indevido das calçadas, 
no  entanto, vai se perpetuar, em prejuízo dos 
moradores que vivem em imóveis localizados 
em cima desses estabelecimentos e também 
de seus vizinhos. Quando é que a  Lei do silên-
cio vai ser cumprida? Enquanto países e até 
mesmo cidades no Brasil, estão restringindo o 
funcionamento de bares e restaurantes, no Rio 
está se flexibilizando e estimulando as aglome-
rações das noitadas, foco de contágio da CO-
VID-19. Mais, limitar as calçadas apenas a 1,5 
metro de largura é impedir a livre circulação da 
população, especialmente de cadeirantes, ido-
sos com andadores e até mesmo mães empur-
rando os carrinhos de seus bebês. Infelizmente 
o Prefeito cumpre Lei de autoria de quatro ve-
readores, aprovada na Câmara, mas que não 
contou com o meu voto.

*USO INDEVIDO 
DAS CALÇADAS 

A União de Restaurantes 
do Minho interpôs uma 

providência cautelar para 
exigir o encerramento do 
restaurante da Assembleia 
da República, enquanto es-
tabelecimentos similares es-
tiverem impedidos de abrir 
como medida de combate à 
covid-19.

O representante da asso-
ciação Tiago Carvalho disse 
à Lusa que a referida provi-
dência cautelar, entrada no 
Tribunal Administrativo de 
Lisboa, visa a Assembleia 
da República e a Nordigal - 
Indústria de Transformação 
alimentar, S.A., empresa 
que explora o restaurante 
autorizado a funcionar para 
responder, durante o mês de 
janeiro, às necessidades, em 
particular, de deputados que, 
estando deslocados, têm di-
ficuldade em encontrar solu-
ções para jantar.

O decreto do Governo 
que regulamenta o novo es-
tado de emergência devido à 
pandemia de covid-19 entrou 

Restaurantes do Minho exigem
encerramento do restaurante do Parlamento                             

em vigor no dia 15  e prevê o 
encerramento do comércio e 
restauração, sendo que esta 
pode, no entanto, funcionar 
em regime de ‘take-away’ ou 
entregas ao domicílio.

“Entendemos que os ex-
celentíssimos senhores de-
putados não são nem mais 
nem menos que todos os ou-
tros trabalhadores que pro-
curam um restaurante para 
satisfazer exatamente as 
mesmas necessidades”, afir-
mou Tiago Carvalho. Nem os 

deputados são mais do que 
os restantes trabalhadores, 
nem é justo que haja um res-
taurante privilegiado.

“Por isso, e por uma 
questão de justiça e equi-
dade, se os restantes traba-
lhadores têm que encontrar 
outras soluções para se ali-
mentar, se nós temos que 
encerrar e assim ficarmos 
privados do nosso ganha-
pão, nem os deputados são 
mais do que os restantes 
trabalhadores, nem é justo 

que haja um restaurante pri-
vilegiado”, acrescentou.

Para Tiago Carvalho, o 
exemplo tem um efeito sa-
nitário e devia vir de cima, 
por isso, se é pedido aos 
cidadãos que encontrem 
alternativas, o mesmo de-
viam os senhores deputa-
dos fazerem.

Por outro lado, salientou, 
“se a restauração e os res-
taurantes são um foco de 
infeção ou transmissão da 
infeção, os próprios deputa-
dos colocam-se em risco ao 
frequentarem o local e po-
dem passar a ser agentes de 
contaminação”.

Com esta ação, adiantou 
o representante, a União de 
Restaurantes do Minho, que 
agrega estes estabelecimen-
tos de todos os concelhos do 
Minho, quer sobretudo cha-
mar a atenção para a parti-
cular situação de dificuldade 
da restauração e para uma 
injustiça.

“Ou todos podem, ou não 
pode nenhum”, afirmou.

A associação de edito-
res e livreiros acusa o 

Governo de ter uma atitude 
proibitiva e censória sobre 
o livro, promovendo a venda 
clandestina típica do Estado 
Novo, e avisa que o setor 
está à beira da primeira fa-
lência massiva.

Este entendimento da 
Associação Portuguesa de 
Editores e Livreiros decorre 
da sua incompreensão e sur-
presa perante a decisão do 
Governo de manter a proi-
bição da venda de livros, no 
novo decreto do estado de 
emergência, contrariando 
assim aquilo que terá sido a 
vontade mostrada pelo Pre-
sidente da República e por 
vários partidos com assento 
parlamentar.

Nunca imaginei no sécu-
lo XXI ver livros por baixo de 
sacos de plástico como se 
fossem lixo ou bens tóxicos. 
As pessoas ligadas ao setor 
sentem-se violentadas por 
essas imagens, mais ain-
da quando o Presidente da 
República deu possibilidade 
que fosse diferente. Mas o 
Governo não seguiu as reco-

mendações do Presidente da 
Republica, o que é estranho, 
mantendo-se o livro inaces-
sível a 80% da população”, 
disse à Lusa o vice-presiden-
te da APEL, Pedro Sobral.

Segundo o responsável, 
o argumento da venda ‘onli-
ne’ não é justificação, porque 
praticamente só acontece 
nos grandes centros urbanos 
de Lisboa e Porto, “fora das 
grandes cidades as pessoas 
não têm acesso, a capacida-
de de compra ‘online’ ainda é 
muito baixa”.

A APEL afirma não com-
preender que num local de 
venda onde se pode comprar 
um celular ou fruta, o aces-
so aos livros esteja vedado, 
sendo estes tão importantes 
para o conhecimento e infor-
mação como os jornais.

As tabacarias que tam-
bém vendem livros, podem 
vender revistas, jogos de 
azar e pastilhas elásticas, 
mas não podem vender li-
vros. Temos relatos de livros 
vendidos debaixo do balcão. 
Voltámos ao Estado Novo. 
Estamos a falar de um livro, 
não de armas ou de drogas“, 

Livros com venda 
proibida um alerta

para falência iminente

lamentou Pedro Sobral.
Para o responsável, há 

uma atitude proibitiva e cen-
sória sobre o livro, um bem 
que pode ser considerado 
fundamental.

A APEL assinala que o 
argumento do Ministério da 
Cultura é que, com as livra-
rias encerradas, permitir que 
os espaços comerciais que 
permanecem abertos ven-
dam livros, pode causar de-
sequilíbrio de mercado.

Esta é uma visão “errada”, 
para os editores e livreiros, 
porque as livrarias têm as 
vendas ‘online’, o que “não 
funciona para um supermer-
cado, porque no retalho não 
especializado dificilmente se 
encontram os livros pretendi-
dos no site ‘online’”.

Mas mesmo assim, a 
APEL considera que se hou-
vesse vontade política de re-

solver este problema, o Go-
verno ter-se-ia reunido com 
a APEL e representantes do 
setor para tentar encontrar 
uma solução, que poderia 
passar, por exemplo, por 
apoiar os espaços fechados 
e deixar os abertos operar.

Esta pode ser a diferen-
ça entre conseguir gerar 
uma receita mínima, per-
mitir que os livros não se-
jam devolvidos em massa e 
aguentar sozinhos para ver 
pelo menos uma luz ao fun-
do do túnel, e pôr em causa 
todo um setor.

Estamos à beira da pri-
meira falência massiva no 
setor, por não deixar fun-
cionar o mercado dentro do 
enquadramento do estado 
de emergência. Isto é uma 
situação que não é compre-
ensível”, afirmou o vice-pre-
sidente da APEL.
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sandra Gomes, que ti-
nha sido eleita, pelo 

PSD, em 2017, para pre-
sidente da Junta de Fre-
guesia de Santos Evos, 
anunciou a renúncia ao 
cargo.

A decisão foi anunciada 
na página  do Facebook 
‘Santos-Evos faz bem’, 
onde esclarece os motivos 
da sua saída. “Como é do 
conhecimento de muitos 
de vocês, este mandato fi-
cou caracterizado pela de-
sunião da equipe de traba-
lho, que acarretou muitos 

conflitos e discussões, o 
que se traduziu na ineficá-
cia do trabalho realizado. 
Ao contrário de que foi dito 
a muitos de vocês, este 
nunca foi um mandato de 
fachada. Sempre defen-
di que não seria testa de 
ferro de ninguém. Quando 
assumi ser candidata e 
depois eleita, sempre tive 
como objetivo assumir a 
minhas responsabilidades 
e compromisso, desem-
penhando efetivamente 
o papel de presidente de 
junta”, refere.

a Câmara Municipal de Oeiras arrancou ontem com o 
fornecimento de refeições a profissionais mobiliza-

dos para o exercício de funções essenciais. As refeições 
são distribuídas diariamente na Escola Secundária Ca-
milo Castelo Branco e na Escola Secundária Sebastião 
e Silva e destinam-se a mais de 800 profissionais das 
áreas da saúde, socorro e segurança que prestam servi-
ço no concelho.

Diariamente são fornecidas refeições completas com-
postas por 1 sopa, 1 prato de carne ou peixe, 1 peça de 
fruta de época, em formato unidose de takeaway.

Recorde-se que entre e março e julho de 2020, o Mu-
nicípio de Oeiras distribuiu um total de 300.000 refeições 
num investimento de mais de 1M€ das quais 61.836 con-
templaram as seguintes entidades e organismos: Polícia 
de Segurança Pública (PSP), Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES), Associações de Bombeiro, Proteção 
Civil, Polícia Municipal, Juntas e Uniões de Freguesia e 
Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento 
(SIMAS) de Oeiras e Amadora.

Câmara distribuir
refeições a profissionais
de funções essenciais

“Desunião da equipe de 
trabalho” leva presidente da 
junta a abandonar o cargo

a Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira 

atribuiu um voto de louvor 
aos profissionais envolvi-
dos no trabalho realizado no 
Centro de Acolhimento de 
Doentes em Convalescença 
OZANAM (CADCOZ).

Com capacidade para 26 
pacientes e dotada de uma 
equipa de 50 pessoas, a 
estrutura instalada na Casa 
OZANAM, em S. João de 
Ver, iniciou a sua atividade 
a 22 de Abril e encerrou a 
1 de Agosto de 2020, base-

ando a sua atuação em três 
princípios: excelência dos 
cuidados, relação humana e 
afetiva e respeito pela dig-
nidade e individualidade de 
cada paciente.

O serviço foi assegurado 
por uma equipe multidiscipli-
nar de 50 pessoas, compos-
ta por médico, enfermeiros, 
gerontóloga/diretora técnica, 
assistente social, psicóloga, 
fisioterapeuta, ajudantes de 
ação direta, auxiliares de 
ação médica, auxiliares de 
serviços gerais e voluntários.

Louvor para o Centro que 
acolhe doentes COVID 

em convalescença

Comandante dos Bombeiros assume 
“protesto” contra vacinação faseada

o comandante dos Bom-
beiros Voluntários de 

Ílhavo, Pedro Barreirinha, 
não se conforma que a to-
talidade dos bombeiros 
não seja vacinada contra a 
COVID-19 logo numa fase 
inicial do processo de vaci-
nação. Como “forma de pro-
testo”, o chefe do corpo ati-
vo da corporação ilhavense 
fez ontem saber que recusa 
ser vacinado “até todos os 
bombeiros do quadro ativo 
estarem vacinados”.

Pedro Barreirinha lem-
bra que a informação dada 
pela Autoridade Nacional de 

Ílhavo

santa marIa Da feIra

Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) indica que a vaci-
nação dos bombeiros será 
efetuada por fases - numa 
primeira fase apenas 50 por 
cento dos homens e mulhe-
res pertencentes ao quadro 
ativo das corporações serão 
alvo de vacinação, segun-
do os critérios de prioridade 
determinados pela ANEPC. 
As datas da primeira fase 
de vacinação ainda não são 
conhecidas e desconhece-se 
também a data para a vaci-
nação dos restantes bombei-
ros do quadro ativo e estagi-
ários, acrescenta.

município atribui 7 Bolsas 
de mérito e 440 Bolsas de 

estudo a estudantes 

Convicta da utili-
dade do investi-

mento na formação de 
quadros técnicos su-
periores residentes no 
concelho, o que con-
tribui para um maior 
e mais equilibrado 
desenvolvimento so-
cial, económico e cul-
tural, o Município de Oeiras aprovou a atribuição de sete 
Bolsas de Mérito e de 440 Bolsas de Estudo a estudan-
tes do concelho, para o Ano Letivo 2020/2021. Trata-se 
de um investimento de 673.000,00€ (Bolsas de Mérito: 
35.000,00€; Bolsas de Estudo: 638.000,00€).

A par das Bolsas de Estudo que há já alguns anos 
esta autarquia tem vindo a atribuir aos estudantes de me-
nores recursos econômicos e com bom aproveitamento 
escolar, o Município de Oeiras criou uma bolsa adicio-
nal, de Mérito, para os cidadãos que se evidenciam pelos 
seus contributos para a comunidade. Esta distinção visa 
distinguir o mérito e reconhecer a importância da partici-
pação cívica e da sabedoria adquirida em contextos de 
aprendizagem não formais.

As Bolsas de Estudo destinam-se a estudantes matri-
culados em cursos conducentes ao grau de licenciatura 
com ou sem mestrado integrado e ao grau de mestrado, 
sendo atribuídas em função dos rendimentos anuais do 
agregado familiar. A novidade deste ano é que não foi im-
posto um limite na atribuição destas Bolsas, por decisão 
do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, tendo sido dado esse benefício a todos os es-
tudantes elegíveis e que comprovadamente necessitas-
sem de apoio para prosseguir os seus estudos no Ensino 
Superior.

Por sua vez, as Bolsas de Mérito são para os mu-
nícipes que se evidenciam pelos seus méritos pessoais 
ou contributos cívicos para com a comunidade, nomea-
damente nos âmbitos social, cultural, acadêmico, tecno-
lógico, científico, econômico, humanitário, desportivo ou 
outro que, pela sua importância notável, possa ser objeto 
de reconhecimento público.

Das 463 candidaturas submetidas para atribuição de 
Bolsas de Estudo, verificou-se que 440 reuniram condi-
ções de elegibilidade.

Às Bolsas de Mérito houve 26 candidaturas, tendo sido 
atribuídas sete, aos estudantes que se destacaram por 
evidenciarem resultados escolares e/ou percursos de vida 
que se diferenciam, com notoriedade, no empenho que 
empregam para a progressão de estudos bem como na 
liderança de ações que contribuem para a coesão social. 
Destes, destacaram-se cinco estudantes no âmbito aca-
dêmico, um no âmbito social e um no âmbito desportivo.

anaDIa

anadia pretende assumir a gestão
dos antigos edifícios dos sLat

a Câmara Municipal de 
Anadia decidiu, ao abri-

go do diploma da transfe-
rência de competências 
no domínio da Gestão do 
Patrimônio imobiliário sem 
utilização, propor à tutela a 
aceitação da gestão dos anti-
gos edifícios dos Serviços de 
Luta Antituberculosa (SLAT) 
de Anadia e Sangalhos.

No edifício de Anadia, o 
Executivo pretende instalar o 
Centro de Emergência e So-
corro do INEM, atualmente 
localizado no Anadia Sports 
Center. Já em Sangalhos, a 
autarquia quer vocacionar o 
espaço para o associativismo, 
formação e para a instalação 
de uma caixa multibanco.

Devido ao avançado es-
tado de degradação dos edi-

fícios, a Câmara Municipal 
“irá fomentar a respectiva 
recuperação, conservação 
e utilização, de forma a dotá
-los das mínimas condições 
de utilização, permitindo as-
sim a fruição pública destes 

espaços e um uso mais efi-
ciente dos recursos”, infor-
mou o Executivo.

Maria Teresa Cardoso, 
presidente da Câmara Mu-
nicipal, afirmou que “esta é 
uma oportunidade para rea-

lizar uma intervenção naque-
les edifícios, de forma a pre-
servar a edificação, criando 
as condições condignas para 
a sua utilização, bem como a 
história e a memória que os 
mesmos encerram na função 
que tiveram”.

A autarca lamentou que 
este processo “se arraste 
há décadas e que só agora 
haja permissão para a in-
tervenção e gestão”, tendo 
recordado que “a proposta 
de aquisição que foi outrora 
apresentada tarda na sua 
concretização”. Para além 
disto, a edil assegurou que 
a autarquia irá manter a pre-
tensão de compra para que 
“os edifícios possam futura-
mente ser incluídos no patri-
mônio do Município”.
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lousã

Câmara faz entregas
de livros ao domicílio

A Câmara Municipal de 
Oliveira do Hospital, 

através das Bibliotecas Pú-
blicas Municipais, vai passar 
a entregar livros ao domicílio 
em todas as freguesias do 
concelho.

Com esta iniciativa – “Bi-
blio Expresso” – o Executivo 
pretende continuar a propor-
cionar acesso à leitura aos 
munícipes, “promovendo a 
sua segurança, especialmen-
te num momento em que é 
pedido a todos que se prote-
jam e fiquem em casa”, disse 
a autarquia.

lousã premeia “Devoradores de livros”
Este ano, devido às restri-

ções, a Câmara da Lousã 
optou por anunciar os “Devo-
radores de Livros”, leitores 
que assiduamente frequen-
taram a Biblioteca Municipal 
Comendador Montenegro e 
que mais obras requisitaram 
durante o ano de 2020, não 
realizando qualquer ativida-
de presencial.

Na categoria “Infanto-
Juvenil”, o vencedor foi Ga-
briel Ivanov, com seis anos, 
seguindo-se André Nunes 
Fernandes (sete anos) e Eva 
Marques dos Santos, tam-
bém com sete anos.

olivEirA Do hospitAl

Na categoria adultos, em 
primeiro lugar ficou Catarina 
Alexandra Simões, seguin-
do-se Maria João C. Pedro-
so e Teresa Costa Pestana.

Ao nível das institui-
ções, em primeiro lugar fi-
cou a Cerdeira Village, em 
segundo o Lar de Apoio da 
ARCIL e, em terceiro lugar, 
a ACTIVAR.

Os vencedores recebem, 
simbolicamente, a oferta de 
alguns livros.

Apesar de todos os cons-
trangimentos que se verifi-
caram já em 2020 – que le-
varam a diversas alterações 

sancho Afonso foi o 
quarto filho de Afonso 

Henriques, e entrou para 
a história como o segun-
do rei de Portugal. Assim 
como o pai, e tantos ou-
tros reis portugueses, foi 
um regente espetacular. 
Costuma-se atribuir inclu-
sive ao sucesso do Impé-
rio Português no mundo 
aos feitos destes reis, du-
rante um longo período da 
história do continente eu-
ropeu. Nascido em Coim-
bra em 11 de novembro 
de 1154, centralizou todo 
o seu reinado na eterna 
cidade do saber. Viveu 
em uma época em que o 
reino de Portugal preci-
sava ainda se consolidar, 
tinha inúmeros inimigos e 
precisava do reconheci-
mento da Igreja Católica 
para subsistir. Castela e 
Leão eram inimigos dos 
portugueses. Habilmente, 
Portugal se alia ao reino 
de Aragão, promovendo 
o casamento de Sancho 
com a infanta Dulce Be-
renguer, irmã mais nova 
do rei Afonso II. Em 1178, 
entra em guerra contra os 
mouros, próximo ao rio 
Guadalquivir, ganhando a 
batalha, de suma impor-
tância para a consolida-
ção da Reconquista Cris-
tã na península Ibérica. 
Em 1185 torna-se rei, com 
o falecimento do pai. Co-
roado na Sé de Coimbra, 
finda as lutas na Galiza 
e passa a focar nas lutas 
contra os mouros no sul. 
Na primavera de 1189, 
aproveitou a passagem 
dos cruzados da terceira 
cruzada apeados no por-
to de Lisboa e conquistou 
Silves. Era uma cidade 
na época de aproximada-
mente 20 000 pessoas, e 
importante centro econô-
mico e comercial. O Cas-
telo de Silves remonta a 
esta época. Porém, em 
1190, Abu Yusuf Ya’qub 
Al Mansur tentou recon-
quistá-la, junto com Torres 
Novas, mas resistiu so-
mente dez dias. Sancho I 
era um grande guerreiro. 
Mas, sobretudo, foi um 
administrador de sabedo-
ria incomum. Enriqueceu 
o reino, estimulou indús-
trias e a classe média de 
comerciantes. Cartas de 
Foral eram documentos 
régios portugueses que 
estabeleciam Concelhos, 
muito comuns em todo o 
império do século XII ao 
XVI. Sancho distribuiu 
várias Cartas de Foral na 
Beira e em Trás-os-Mon-
tes. Em 1186, Gouveia e 
Covilhã. Em 1187 Viseu e 
Bragança. Criou novas ci-
dades, povoando regiões 
remotas do reino, princi-
palmente com emigrantes 
das cidades de Flandres e 
Borgonha. Por isto, ficou 
conhecido como o Povo-
ador. Apreciava também 
as artes e a literatura, e 
escreveu vários poemas. 
Financiou a ida de vários 
portugueses para estu-
darem na Universidade 
de Bolonha, e ficaram fa-

o povoador

mosos os juristas que lá 
se formaram. Sustentou 
400 monges do Mosteiro 
de Santa Cruz para es-
tudarem em França, no 
intuito de desenvolver a 
espiritualidade do reino. 
Era, portanto, um homem 
vencedor nas batalhas, 
na administração e nas 
letras. Faleceu em 26 de 
março de 1211 em Coim-
bra e descansa no próprio 
Mosteiro de Santa Cruz, 
ao lado do pai. Suce-
deu ao trono da Dinastia 
de Borgonha Afonso II. 
Quem passar pela cida-
de da Guarda, e puder se 
ater a um pouco de histó-
ria, perceberá que a fun-
dação da cidade ocorreu 
em 1199, por ele, Sancho 
I. Os processos de cons-
trução de grandes nações 
tiveram sempre a mes-
ma dinâmica de sucesso, 
quando os protagonistas 
destes mesmos estados, 
tiveram alto valor moral. 
Governantes sábios, que 
governam para o bem do 
povo sempre reverbera-
ram para si e para seus 
governados benefícios 
mútuos. O problema é 
que na maior parte das 
vezes os estados gover-
nam para a manutenção 
dos interesses da máqui-
na de governo, no intuito 
de auto sustentação de si 
próprios. Querem manter-
se no poder. Numa Repú-
blica é pior, pois ela tem o 
compromisso da eleição, 
e não o do planejamento. 
Nas Monarquias a preo-
cupação eleitoreira desa-
parece, mas corre sempre 
o risco de tornar-se amo-
ral, quando seus consor-
tes não têm em si cabedal 
de integridade. No Parla-
mentarismo republicano, 
atenua-se o problema 
eleitoral. Mas nas Monar-
quias Constitucionais com 
sufrágio livre, como foi no 
Brasil Imperial e como é 
na Inglaterra, temos um 
poder moderador e de-
mocracia que coexistem. 
Caro leitor, o problema 
não é modelo. O proble-
ma é moral. Sancho I foi 
grande, fez Portugal ser 
grande como o fez seu pai 
e muitos outros reis por-
tugueses. Porque acima 
de tudo, havia um com-
promisso com aquilo que 
se acreditava ser íntegro, 
correto e incorruptível. 
Mas o poder tem a sedu-
ção de entrar nas pesso-
as que o encontram, fa-
zendo-as brotar de dentro 
de si o que há de mais 
detestável em matéria de 
desvios morais.

Dr. victor Massena

Para acessar a este servi-
ço gratuito, os leitores podem 
consultar o catálogo online, 

disponível no website da bi-
blioteca municipal, e criar os 
seus ‘packs’ – infantil, dos 0 

em horários e no funciona-
mento – a Biblioteca Muni-
cipal Comendador Montene-
gro manteve a sua atividade 
e continuou a ser procurada 

por muitos lousanenses.
Recentemente, a au-

tarquia também lançou um 
serviço de entrega de livros 
ao domicílio.

aos 10 anos, jovem, dos 10 
aos 16, adulto, a partir dos 16 
e familiar, dos 0 aos 100. Até 
aos 12 anos poderão ser re-
quisitados dois livros por leitor 
e, em idades superiores, três.

Após a escolha dos livros, 
o pedido deve ser feito atra-
vés dos contatos da Biblio-
teca de Oliveira do Hospital 
(biblioteca.oliveira@cm-oli-
veiradohospital.pt e 238 692 
376) ou da Biblioteca de La-
gares da Beira (biblioteca.
lagares@cm-oliveiradohos-
pital.pt e 238608648), de se-
gunda a sexta-feira, entre as 
09h00 e as 17h00.

As entregas serão feitas de 
terça a sexta-feira, tendo as 
requisições a validade de um 
mês. Após a entrega dos livros, 
os mesmos serão sujeitos a 
uma quarentena de 10 dias.

AlfânDEgA DA fé

o presidente da Câma-
ra de Alfândega da Fé, 

Eduardo Tavares, informou 
que regressou hoje ao traba-
lho presencial depois de duas 
semanas de confinamento 
por ter testado positivo para 
o novo coronavírus. A 19 de 
janeiro, o autarca soube o re-
sultado do teste realizado de-
pois de um contato de risco e 
de já estar há alguns dias em 
isolamento profilático, que se 
prolongou por mais de duas 
semanas.

“Após um período de con-

presidente de Alfândega da fé recuperado
e de volta ao trabalho presencial

finamento e recuperação em 
casa, regresso hoje ao tra-
balho presencial na Câmara 
Municipal. Agradeço todas 
as mensagens de apoio e 
solidariedade que recebi da 
vossa parte e me ajudaram 
a superar, com mais ânimo 
e força, esta fase difícil”, es-
creveu nas redes sociais o 
autarca deste concelho do 
distrito de Bragança.

Eduardo Tavares salienta 
que “muitos alfandeguenses 
estão, neste momento, a pas-
sar pelo mesmo” e retribui “as 

palavras de conforto, solida-
riedade e apoio”.

O presidente da Câmara 
deixa “uma palavra especial 
para os pacientes e equi-
pes dos lares de Alfândega 
da Fé, Vilarelhos e Cerejais 
que combatem este vírus nas 
suas instituições”.

O concelho encontra-se 
na lista dos que apresentam 
risco extremo de contágio, 
com 177 casos de infeção 
ativos, a 31 de janeiro, para 
os quais contribuem os sur-
tos nos lares de idosos.

Segundo a atualização 
diária feita pelo município, 
“dos casos ativos, neste mo-
mento 117 dizem respeito a 
colaboradores ou pacientes 
dos três lares de idosos do 
concelho onde foram detec-
tados surtos de covid-19”.

O município informa ainda 
que, “devido ao vírus, já fale-
ceram seis utentes destes la-

res e mais nove” pessoas en-
tre a população do concelho, 
desde o início da pandemia.

O concelho de Alfândega 
da Fé acumula um total de 
489 casos, 297 recuperados 
e 15 óbitos associados à co-
vid-19.

A pandemia de covid-19 
provocou, pelo menos, 
2.219.793 mortos resultan-
tes de mais de 102,5 mi-
lhões de casos de infeção 
em todo o mundo, segundo 
um balanço feito pela agên-
cia francesa AFP.

Em Portugal, morreram 
12.482 pessoas dos 720.516 
casos de infeção confirma-
dos, de acordo com o boletim 
mais recente da Direção-Ge-
ral da Saúde.

A doença é transmitida 
por um novo coronavírus de-
tetado no final de dezembro 
de 2019, em Wuhan, uma ci-
dade do centro da China.

vilA Do CAstElo

Mais de mil refeições 
já foram distribuídas 
por todo o concelho

A Câmara Municipal de 
Viana do Castelo, atra-

vés das suas escolas de refe-
rência durante o confinamen-
to e efetiva suspensão das 
atividades letivas em todos 
os níveis de ensino, garantiu 

o fornecimento de 1112 refei-
ções a alunos com escalão A 
e B e a famílias carenciadas 
durante a primeira semana.

As refeições, assegura-
das pela autarquia através 
das cantinas das escolas, 

são distribuídas em articula-
ção entre a Câmara Munici-
pal e as Juntas de Freguesia 

e ainda pelo recurso a volun-
tários da Câmara Municipal 
de Viana do Castelo.
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Portugal vai voltar a crescer 
ao ritmo de 2019 apenas 

a partir do último trimestre de 
2022. A convicção é de Mário 
Centeno que, em entrevista na 
RTP3, admitiu que, neste mo-
mento, o contexto pandémico 
contribui para mais incerteza 
sobre o curto prazo do que 
com o médio/longo prazo.

O Governador do Ban-
co de Portugal admitiu que o 
novo confinamento terá deita-
do por terra a previsão de uma 
evolução nula da economia 
portuguesa no primeiro trimes-
tre de 2021, embora tenha 
acrescentado que a economia 
portuguesa vai ter capacidade 
para obter melhores resulta-
dos neste segundo confina-
mento, em comparação com o 
primeiro. A confiança assenta, 
sobretudo, no comportamento 
da economia no quarto trimes-
tre do ano passado, que viu a 
previsão ser revista em alta,  
as primeiras estimativas vão, 
no entanto, apenas ser apre-
sentadas na próxima semana 
pelo Instituto Nacional de Es-
tatística. Ainda assim, Cente-
no sempre foi adiantando que 
os resultados permitem partir 
de uma base melhor para uma 

Portugal volta a crescer ao ritmo de 2019 no 
último trimestre de 2022, garante Mário Centeno 

TAP alarga prazo para 
negociar com sindicatos 
novo acordo de empresa

É uma pequena vitória, 
mas nem por isso pode 

deixar de ser considerada 
uma vitória. A administra-
ção da TAP aceitou o apelo 
dos sindicatos para prolon-
gar por mais alguns dias a 
data limite das negociações 
para a aprovação de um 
novo acordo de empresa. O 
prazo anteriormente defini-
do pela companhia estava 
terminado.

Os sindicatos foram in-
formados oficiosamente da 
decisão, que devolveu a es-
perança num acordo, e as 
primeiras reuniões da nova 
ronda já se realizaram on-
tem. Estão previstos  novos 
encontros.

A TAP pretende fazer 
aprovar um novo acordo 
de empresa para reduzir os 
custos com os trabalhadores 

para cerca de metade face 
a 2019, ano em que a com-
panhia gastou 678,6 milhões 
com pessoal.

A alternativa a um acor-
do entre as partes pas-
sa por impor um regime 
sucedâneo previsto para 
empresas públicas em si-
tuação econômica difícil e 
que, neste caso, permitiria 
suspender unilateralmente 
os acordos de empresa es-
tabelecidos em janeiro de 
2015, avançando imediata-
mente para os cortes.

Porém, a administração 
da TAP decidiu, em cima 
da hora limite, aguardar um 
pouco mais, naquilo que será 
uma última tentativa para se 
encontrar soluções para a 
sobrevivência da empresa 
através de um consenso en-
tre as partes.

Os números foram agora 
oficializados, mas as pers-
pectivas já apontavam para 
essa queda: depois de 2019 
ter representado o melhor 
ano de sempre para o turis-
mo, com um recorde de 27 
milhões de turistas, a pan-
demia levou a uma queda 
abrupta destes números. De 
acordo com os dados divul-
gados pelo Instituto Nacional 
de Estatística em dezem-
bro esta atividade alcançou 
462,5 mil hóspedes e 972,7 
mil dormidas em dezembro, 
o que corresponde a varia-
ções de -70,7% e -72,3%, 
respetivamente.

Mas no conjunto de 2020, 
o número de dormidas terá 
sido o mais baixo desde 1993 
ao terem sido contabilizadas 
26 milhões de dormidas, me-
nos 63% do que as registra-
das em 2019. A contribuir para 
este número estiveram, so-
bretudo, os turistas nacionais, 
com 13,6 milhões de dormi-
das, enquanto os turistas es-
trangeiros representaram 12,3 
milhões de dormidas..

Mas tendo em conta ape-
nas os últimos dados de de-
zembro, os dados mostram 
uma ligeira recuperação, já 
que em novembro as quedas 
do número de hóspedes e 
de dormidas tinham sido de 
-76,8% e -76,9%

Em dezembro, 50% dos 

estabelecimentos de aloja-
mento turístico terão estado 
encerrados ou não registra-
ram movimento de hóspe-
des, o que compara com a 
taxa de 46,9% em novembro.

No conjunto do ano de 
2020, os estabelecimentos 
de alojamento turístico terão 
registrado 10,5 milhões de 
hóspedes e 26,0 milhões de 
dormidas, a que correspon-
deram diminuições anuais de 
61,2% e 63%, respetivamen-
te (+7,9% e +4,6% em 2019). 

“Desde 1993, ano em 
que se registraram 23,6 mi-
lhões de dormidas, que não 
se observava um número de 
dormidas tão reduzido como 
o que se terá verificado em 
2020”, revela o INE. 

Segundo o INE, o Alente-
jo foi a região que registrou 
menor diminuição no núme-
ro de dormidas no total do 
ano face a 2019, recuando 
37,3%, enquanto os maiores 
decréscimos se registraram 
na Área Metropolitana de Lis-
boa (-71,5%) e Região Autó-
noma dos Açores (-71,1%).

Em relação aos hóspedes 
estrangeiros, no conjunto do 
ano de 2020, todos os prin-
cipais mercados registraram 
decréscimos expressivos, 
superiores a 65%, com maior 
enfoque nos mercados irlan-
dês (-89,6%), EUA (-87,7%) 
e chinês (-82,8%)”.

Turismo em queda livre. Desde 
1993 que não se registava 

número tão reduzido

fase de recuperação económi-
ca durante 2021.

O ex-ministro das Finan-
ças  explicou que, a partir de 
final de novembro de 2020, 
manifestou-se uma capaci-
dade de adaptação das eco-
nomias, das empresas e dos 
trabalhadores ao contexto da 
pandemia, o que permitiu me-
lhores resultados neste perío-
do. “As previsões revelaram-
se mais pessimistas do que o 
quarto trimestre acabou por 
ser”, explicou.

Fazendo um balanço dos 
últimos meses, e pese as difi-
culdades, Mário Centeno con-

siderou que “a economia tem 
reagido às diferentes fases da 
pandemia de forma positiva”, 
justificando esse cenário com a 
eficácia das políticas adotadas 
pela União Europeia e pelos 
Estados-membros.

 Mário Centeno confirmou 
que os bancos aguentam 
manter estas moratórias tal 
como estão desenhadas em 
2021, mas admitiu que pode 
vir a existir um cenário de 
crédito malparado a partir de 
setembro, data em que está 
previsto o final do prazo deste 
mecanismo de apoio às em-
presas e famílias.

O mercado automóvel 
registrou uma queda 

de 28,5% em janeiro, face 
ao mesmo mês do ano an-
terior, com 12.512 veículos 
registados, segundo dados 
da Associação Automóvel 
de Portugal  .

“Em janeiro de 2021 fo-
ram matriculados, pelos re-
presentantes legais de mar-
ca a operar em Portugal, 

12.512 veículos automó-
veis, ou seja, menos 28,5% 
do que em igual mês do ano 
anterior”, indicou, em comu-
nicado, a associação.

Por categoria, foram 
registrados 10.029 auto-
móveis ligeiros de passa-
geiros novos, uma queda 
de 30,5% face ao período 
homólogo.

Segundo a ACAP este 

retrocesso só não foi su-
perior, porque em janeiro 
foram matriculadas várias 
centenas de veículos híbri-
dos, cujo imposto foi liqui-
dado em 2020, na sequên-
cia do agravamento do ISV, 
aprovado no Orçamento do 
Estado para 2021.

O mercado de ligeiros 
de mercadorias, por seu 
turno, caiu 19,2% em janei-

ro, em comparação com o 
mesmo mês de 2020, fixan-
do-se em 2.098 unidades 
matriculadas.

Já no que se refere às 
matrículas de veículos pe-
sados de passageiros e de 
mercadorias registrou-se, 
no primeiro mês de 2021, 
um recuo de 20,8%, em 
relação ao período homólo-
go, para 385 veículos.

Vendas de automóveis baixam 28,5% em janeiro

O Governador do Banco 
de Portugal recordou que o 
valor das moratórias,  que, 
neste momento, atinge os 
46 milhões de euros (24 
milhões de empresas e 22 
milhões de famílias), o equi-
valente a um quinto das car-
teiras de crédito dos bancos, 
são para pagar, mas, ainda 
assim, deixou uma mensa-
gem de confiança, baseada 
no aumento da poupança ve-
rificado neste período.

“A poupança cresceu em 
Portugal, é um contraste com 
o que aconteceu na crise de 
2008”, disse. Centeno afirmou 
ainda que aprendemos muito 
com a crise financeira anterior, 
há muita precaução, conside-
rando que vão existir condi-
ções para que empresas e fa-
mílias cumpram o pagamento 
dos créditos,

Segundo Centeno, a pou-
pança aumentou em Portugal 
no período da pandemia de 
7% para 13,4%. Os depósitos 
das empresas cresceram 10% 
e os das famílias 7,3%. “Esta 
almofada financeira existe e 
pode fazer face às necessida-
des no período de recupera-
ção económica”, referiu.

Apenas um terço dos 
apoios do lado da receita 

contra os efeitos da pande-
mia covid-19 é permanente, 
ou seja, o governo só abriu 
mão da cobrança de 518 mi-
lhões de euros num pacote 
de 1575 milhões de euros em 
medidas de alívio de receita, 
revelou a Unidade Técnica 
de Apoio Orçamental.

Portanto, isto significa que 
o resto, mais de um bilhão de 
euros, são adiamentos e mo-
ratórias de receitas: não fo-
ram cobradas em 2020, serão 
cobradas mais tarde aos con-
tribuintes, em princípio. Mas 
há riscos, claro. Se estas pes-
soas e empresas entrarem 
em dificuldades por causa do 
prolongamento desta crise, 
então essas receitas ficam 
em risco. Podem não voltar, 
avisa a UTAO.

Num estudo sobre a exe-
cução orçamental de janeiro a 
novembro, a UTAO, um orga-
nismo que presta apoio à co-
missão de orçamento e finan-
ças do Parlamento, diz que a 
referida queda de receita de 
1575 milhões de euros repar-
te-se entre a perda definitiva 
(518 milhões), que advém das 
medidas de isenção de obriga-
ções contributivas, e a perda 
temporária, que resulta de me-
didas de adiamento de obriga-
ções fiscais, contributivas e de 
pagamento de rendas de imó-
veis (1057 milhões de euros)”.

Isto pode permitir ao go-
verno suavizar o impacto 
desta crise nas contas públi-
cas mais à frente, uma vez 
que ainda tem a haver o refe-
rido um bilhão de euros junto 

Um bilhao de euros  é quanto os portugueses 
podem ter de devolver em apoios covid

dos contribuintes.
Trata-se de um valor sig-

nificativo do ponto de vista or-
çamental, equivale a cerca de 
0,5% do produto interno bruto.

Recorde-se, só a título de 
exemplo, que o déficit estima-
do pelo governo para este ano 
é de 4,3% do PIB.

Segundo a unidade coor-
denada por Rui Baleiras, o 
adiamento dos pagamentos 
por conta de IRC, embora com 
maior impacto orçamental até 
ao final do mês de novembro, 
constitui  uma medida de ca-
ráter temporário, devendo a 
receita ser parcialmente re-
cuperada em dezembro, no 
terminus do prazo de dilação 
desta obrigação fiscal ou com-
pensada pelo aumento de re-
ceita em 2021”.

Já a isenção de contribui-
ções sociais traduz uma perda 
definitiva de receita.

No entanto, o grupo de 
especialistas deixa um aviso. 

“Deve ressalvar-se que as 
medidas temporárias de dimi-
nuição de receita comportam 
um risco orçamental de perda  
permanente” para o governo, 
que se prende com eventuais 
danos na capacidade econô-
mica dos contribuintes durante 
o período de dilação do calen-
dário fiscal”.

A UTAO revela ainda que 
a resposta pública em medi-
das contra a pandemia covid 
totalizava mais de 4,2 bilhões 
de euros. Ou seja, além do 
alívio na cobrança de recei-
tas, o governo avançou com 
mais 2,7 bilhões de euros em 
nova despesa.

Os apoios à economia 
absorveram a fatia de leão 
do pacote covid total, ficando 
com mais de 84% do bolo. Os 
apoios ao setor da Saúde fica-
ram em 16%.

“O esforço total das Ad-
ministrações Públicas com 
reflexo no saldo global 
(4238 milhões de euros) 
pode decompor-se em me-
didas destinadas a apoiar 
a saúde, que valem 15,9% 
do valor total (673 milhões 
de euros), e medidas desti-
nadas a apoiar a economia, 
que representam 84,1% 
(3565 milhões de euros)”, 
observa a equipe da UTAO.

Na parte dos apoios à eco-
nomia, o domínio de interven-
ção com maior impacto orça-
mental direto é a prorrogação 
e isenção de obrigações fis-
cais e contributivas.

De acordo com a UTAO, 
esta rubrica vale 1571 mi-
lhões, ou seja, 37,1% dos re-
feridos 4238 milhões de euros 

(o valor do pacote total contra 
os efeitos da covid).

O primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, disse no Parlamen-
to que “desde o início desta 
crise, a Segurança Social já 
apoiou mais de dois milhões 
de 400 mil pessoas nas suas 
mais diversas modalidades”.

Referiu ainda que já foram 
apoiadas “mais de 21 mil pes-
soas chamadas trabalhado-
res informais”.

Em segundo lugar, no en-
calço do primeiro domínio de 
medidas, surge “o apoio ao 
emprego e à manutenção da 
laboração”. A UTAO avalia 
este subconjunto de apoios 
em 1569 milhões de euros, o 
que também equivale a 37% 
do total.

Aqui, a unidade parlamen-
tar diz que “as medidas mais 
significativas são as restantes 
despesas públicas com o “lay
-off simplificado” (821 milhões 
de euros; peso de 19,4% do 
total), bem como o apoio ex-
traordinário à redução da ati-
vidade econômica dos traba-
lhadores independentes (271 
milhões de euros; 6,4%), o 
incentivo extraordinário à nor-
malização da atividade empre-
sarial (248 milhões de euros; 
5,8%) e o apoio extraordinário 
à retoma progressiva (114 mi-
lhões de euros; 2,7%)”.

Em terceiro, surgem “as 
medidas de proteção do ren-
dimento das famílias”, que 
ascendem a 330 milhões de 
euros (7,8% do total). Há 
ainda outras medidas mais 
pequenas que no seu con-
junto valem 95 milhões de 
euros (2,2%).
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O Presidente da Repúbli-
ca, social-democrata, 

tentou explicar, com humor, 
a coabitação com o primei-
ro-ministro, socialista, por 
cada um viver na sua casa 
e não revelarem em público 
os momentos menos bons, 
como em todas as relações 
humanas.

Marcelo Rebelo de Sousa 
foi entrevistado no programa 
“Isto é gozar com quem tra-
balha”, da SIC, por Ricardo 
Araújo Pereira e respondeu 
às perguntas bem-humora-
das, por exemplo, para sa-
ber como consegue resistir 
ao divórcio, que aumentou 
no tempo de pandemia, e o 
que faz “para manter a cha-
ma quando o primeiro-minis-
tro mete tanta água”.

O Presidente reeleito res-
pondeu, a sorrir, que há três 
razões para isso acontecer.

Marcelo explica coabitação com 
Costa: cada um vive na sua casa

A primeira é que cada um 
vive na sua casa, São Ben-
to e em Belém, e a segunda 
é por tratar-se de uma rela-
ção institucional que pode 
ter momentos afetivos, mas 
não uma relação afetiva, 
que pode ter momentos ins-
titucionais, disse.

“Faz a diferença”, con-
cluiu, para logo a seguir 
dizer que “como todas as 

relações humanas tem mo-
mentos bons e maus, só não 
os traz a público”.

Fazendo o balanço, Mar-
celo afirmou que esta coabi-
tação resultou, para o país, 
com um momento geral 
bom, mais do que alguns 
momentos pontuais maus, 
em que os momentos bons 
compensam os momentos 
menos bons.

Marcelo repetiu ter com-
preendido o eleitorado nas 
presidenciais, que as pes-
soas querem mais e melhor 
e admitiu que, com o país a 
viver numa crise pandémica, 
espera mais investimento no 
Serviço Nacional de Saúde .

Foi quando respondeu à 
pergunta sobre se a crise o 
levaria a retirar as conde-
corações do 10 de Junho 
face ao agravamento da 
crise pandémica e recor-
dou que, em 2020, agra-
ciou, simbolicamente, os 
médicos e enfermeiros que 
trataram o primeiro doente 
de covid-19.

“Se pudesse multiplica-
va-as. Mas é melhor dar-
lhes condições de vida e de 
trabalho do que condecora-
ções. Espero que haja mais 
investimento no SNS, mes-
mo com menos medalhas”.

Rui Rio e outros 11 de-
putados do PSD que 

foram incluídos na lista 
enviada por Ferro Rodri-
gues a António Costa afi-
nal não serão vacinados 
nesta fase contra a Co-
vid-19. O Presidente da 
Assembleia da Repúbli-
ca responsabiliza o gru-
po parlamentar do PSD 
e acusa os sociais-de-
mocratas de não terem 
comunicado em devido 
tempo,  e tal como ficara 
combinado em Confe-
rência de Líderes, quem 
deveria ser vacinado já 
nesta fase.

Depois de a notícia, 
onde se dava conta do 
nome dos 50 deputados 
que se mostraram dispo-
níveis para ser vacinados, 
ter sido publicada, já perto 
da meia-noite de sexta-
feira, vários deputados 
do PSD fizeram chegar 
ao Observador protestos 
sobre a forma como esta-
vam abusivamente inclu-
ídos na lista enviada por 
Ferro a António Costa.

Mas tudo começou 
com uma falha de comu-
nicação no próprio grupo 
parlamentar do PSD. Ao 
longo do dia foram vários 
os deputados que envia-
ram emails a Adão Silva, 
presidente da bancada, 
a dizer que entendiam 
que não deviam ser con-
siderados prioritários na 
vacinação.

Foi o caso de André 
Coelho Lima, vice-presi-
dente do partido e vice
-presidente da bancada 
parlamentar, da deputa-
da Clara Marques Men-
des, e de Pedro Roque, e 
presidente dos TSD, que 
garantiram que o nome 
deles tinha sido colocado 
à revelia da sua vontade 
na referida lista.

E vieram mais pro-
testos de deputados do 
PSD. Confrontado com o 
que estava a acontecer, 
o líder parlamentar do 
PSD, Adão Silva, que era 
o responsável por fazer 
a ponte entre os deputa-
dos e Ferro Rodrigues,  
assumiu num primeiro 
momento que a lista está 
obviamente errada, que 
há 12 nomes que não 
devem figurar porque 
pediram expressamente 
para não ser vacinados 
e que já foi emitida uma 
nota ao gabinete do pre-
sidente da Assembleia 
da República. Já antes 
disso, perante a indigna-
ção de vários membros, 
Adão Silva deu esta ga-

rantia aos deputados do 
PSD que o ia fazer.

Entretanto, o partido 
divulgou uma nota onde 
se retifica a lista inicial. 
Assim, dos 19 nomes ini-
ciais, não serão vacina-
dos nesta fase: Rui Rio, 
Adão Silva, Luís Mar-
ques Guedes, Firmino 
Marques, Pedro Roque, 
Paulo Rios de Oliveira, 
José Silvano, Helga Cor-
reia, Afonso Oliveira, An-
dré Coelho Lima, Clara 
Marques Mendes e Isau-
ra Morais.

Contas feitas, vão 
ser apenas 38 os depu-
tados vacinados e não 
50, como consta da lista 
enviada por Ferro Rodri-
gues a António Costa.

Fonte do gabinete de 
Ferro Rodrigues apon-
ta diretamente o dedo 
ao grupo parlamentar do 
PSD, dizendo que o par-
tido foi avisado várias ve-
zes que deveria enviar a 
lista, que havia um prazo 
claro, no final do plenário 
de sexta-feira, e que o 
grupo parlamentar social-
democrata não chegou 
sequer a enviar a lista dos 
deputados que abdica-
vam de receber a vacina.

O deputado do PSD 
Fernando Negrão, por 
exemplo, que sendo vi-
ce-presidente da Assem-
bleia da República tinha 
direito a constar da lista 
de prioritários, fez saber 
ao gabinete de Ferro 
Rodrigues que não que-
ria ser vacinado já nesta 
fase. José Manuel Pure-
za, do Bloco de Esquer-
da, fez o mesmo. Na au-
sência de respostas por 
parte do grupo parlamen-
tar do PSD, Ferro Rodri-
gues limitou-se a seguir 
o que fora definido.

“A lista nominativa 
anexa inclui, assim, os 
titulares deste órgão de 
soberania considerados 
prioritários, de quem não 
foi recebida indicação 
contrária à sua inclusão 
nesta relação, assumin-
do-se, dessa forma, a 
predisposição para a sua 
vacinação”.

 Pedro Roque, explica 
que deu ao grupo parla-
mentar uma resposta ine-
quívoca e que, além dele, 
surgem também nesta 
lista outros deputados do 
PSD com postura idênti-
ca. Pedro Roque volta a 
deixar claro: “Não aceito 
ser vacinado antes dos 
grupos da 1a priorida-
de, incluindo os próprios 
maiores de 80 anos.

Rui Rio e mais 11 deputados retirados 
da lista inicial de vacinação. Ferro 

Rodrigues culpa PSD 

PS quer vacinar líder e vices da Assembleia
da República. Deputados esperam

O PS propôs  que seja 
dada prioridade imediata 

à vacinação contra a covid-19 
do presidente e dos vice-pre-
sidentes da Assembleia da 
República, deixando os res-
tantes deputados para uma 
fase posterior, “nas semanas 
e meses seguintes”.

A proposta consta de uma 
carta, a que a Lusa teve aces-
so, enviada ao presidente da 
Assembleia da República, 
Ferro Rodrigues, pela líder do 
grupo parlamentar dos socia-
listas, Ana Catarina Mendes, 
e em que também se suge-
re a criação de um grupo de 
trabalho no parlamento, com 
representação de todos os 
partidos, para fazer um “pla-
no interno” de vacinação.

O presidente e vice-pre-
sidentes “devem constar 
do grupo a ser vacinado de 
imediato, como primeira prio-
ridade na Assembleia da Re-
pública, evoluindo-se para os 
restantes grupos nas sema-
nas e meses seguintes, de 
forma articulada com o ritmo 
do plano nacional e como já 
resultava do pedido do pri-
meiro-ministro”, lê-se na car-
ta, assinada por Ana Catari-
na Mendes.

O plano de vacinação 
no parlamento está envolto 
em polémica desde sábado, 
depois de 12 deputados do 
PSD, incluindo o seu líder Rui 
Rio, terem pedido para sair da 
lista enviada por Ferro Rodri-

gues ao Governo para serem 
vacinados por discordarem 
de “uma opção tão alargada” 
- o que “surpreendeu muito 
negativamente” Ferro Rodri-
gues, segundo disse à Lusa 
uma fonte do seu gabinete.

Na carta, assinada por 
Ana Catarina Mendes, lem-
bra-se que a vacinação dos 
deputados “decorre do pla-
no de vacinação” e que só 
acontecerá depois se serem 
vacinados “residentes em la-
res, internados em cuidados 
continuados, profissionais de 
saúde e profissionais essen-
ciais das forças de segurança 
e das Forças Armadas”.

A ser seguida esta pro-
posta, seriam vacinados, 
na próxima semana, o pre-
sidente da Assembleia da 
República, Eduardo Ferro 
Rodrigues, e dois vice-pre-
sidentes, Edite Estrela (PS) 
e António Filipe (PCP). Os 
outros dois vices, Fernando 
Negrão (PSD) e José Manuel 
Pureza (BE), recusaram ser 
vacinados nesta fase.

A lista inicial enviada na 
sexta-feira por Ferro Rodri-
gues a António Costa, que 
no início da semana pediu ao 
parlamento o envio da lista 
com os deputados conside-
rados prioritários, ficou assim 
reduzida de 50 para 38, e 
teve de ser retificada.

Na carta, Ana Catarina 
Mendes lembra que o par-
lamento tem competências 

Depois de publicações 
nas redes sociais, pouco 
comuns, o PCP continua a 
utilizar o resultado de João 
Ferreira para mostrar que 
não morreu e que até cres-
ce em alguns distritos que 
foram apontados como bas-
tiões” perdidos. Números 
são números, é um fato, 
mas as conclusões que se 
retiram, fica provado, podem 
ser bem diferentes. Logo na 
noite eleitoral Rui Rio dedi-
cou grande parte do discur-
so a sublinhar a votação de 
André Ventura, frisando que 
lhe permitiu ficar à frente do 
candidato comunista apoia-

do por PCP e PEV.
O PCP ouviu e além de não 

concordar, não gostou. Diz Je-
rónimo em entrevista ao jornal 
do partido que o discurso de 
Rui Rio, colocando em evidên-
cia André Ventura na frente de 
João Ferreira no Alentejo, foi 
um grito de alma. “É um grito 
de alma de Rui Rio. O que dói 
a Rio, e a setores reacioná-
rios, é o fato do progresso do 
PCP e a fuga de votos do PSD 
para a candidatura do Ventura 
e Tiago Mayan”, disse Jeróni-
mo de Sousa que considera o 
tema dos bastiões uma aldra-
bice do costume.

E já depois do Comitê 

Central do PCP ter reunido 
para avaliar as eleições pre-
sidenciais, Jerónimo de Sou-
sa trouxe à entrevista três 
pontos que fez questão de 
salientar. No primeiro, afirma 
que em rigor os resultados 
da candidatura são idênti-
cos à de 2016; no segundo 
recorda que em nenhum dos 
distritos alentejanos o PCP 
é a força maioritária”, pelo 
menos, nos últimos 30 anos; 
em terceiro usa o tão bada-
lado distrito de Portalegre 
para provar o crescimento do 
PCP, afirmando que o parti-
do até cresceu. E para tentar 
acabar com o mito da morte 

do PCP, diz que na própria 
noite eleitoral foram dezenas 
de jovens a inscrever-se na 
JCP e no PCP.

O que aconteceu então 
no Alentejo para que André 
Ventura tivesse resultados 
tão expressivos? Jerónimo 
de Sousa considera que a 
verdadeira razão da votação 
de ventura ofereceu à des-
locação de votos claros do 
PSD. Indo mais longe, o se-
cretário-geral comunista diz 
que “onde Ventura tem mais 
expressão eleitoral nessas 
regiões, do Alentejo é onde 
Marcelo Rebelo de Sousa 
tem menos votação”.

Jerónimo: “O que dói a Rio é a fuga de votos do PSD para a 
candidatura do Ventura e Tiago Mayan, teve um grito de alma”

constitucionais que “tem de 
continuar a assegurar no 
decurso da pandemia, no-
meadamente a de autorizar 
quinzenalmente a declara-
ção do estado de emergên-
cia” e de aprovar leis para 
dar resposta aos problemas 
dela decorrentes.

Os critérios para a lista 
de deputados a vacinar fo-
ram discutidos por Ferro Ro-
drigues na conferência de 
líderes, na quinta-feira, em 
que pediu um voto de con-
fiança para a escolha, tendo 
sido dado o prazo do final do 
plenário de sexta-feira para 
os grupos parlamentares in-
formarem quem não aceita-
va figurar.

Na lista estavam, além do 
presidente e vice-presiden-
tes, os líderes parlamenta-
res e líderes partidários que 
também são deputados, pre-

sidentes de comissões parla-
mentares, membros da mesa, 
do conselho de administração 
e da Comissão Permanente, 
que substitui o plenário em 
determinadas situações.

“É um processo de vaci-
nação cuja escolha dos des-
tinatários não é propriamente 
fácil, o senhor presidente,  
pediu um voto de confiança 
para preparar uma resposta 
ao senhor primeiro-ministro 
que será dada amanhã”, dis-
se aos jornalistas a porta-voz 
da conferência de líderes, a 
deputada Maria da Luz Ro-
sinha, à saída da reunião, no 
parlamento.

O PCP indicou os seus 
dois nomes (António Filipe, 
vice-presidente, e Ana Mes-
quita, secretária da mesa) 
e os bloquistas anunciaram 
que os seus deputados iriam 
ficar fora desta fase.
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O Sporting recebeu 
e venceu o Benfi-

ca na 16.ª jornada da 
Liga. Um dérbi que não 
contou com a presença 
de Jorge Jesus no ban-
co das águias, infetado 
com Covid-19.

Uma partida atribu-
lada (oito cartões ama-
relos e com o Benfica a 
perder Jardel logo aos 
11’, por lesão) que aca-
bou por ser resolvida 
já em tempo de com-
pensação. Pedro Porro 
cruzou no lado direito, 

Sporting afunda Benfica 

Depois de ter anun-
ciado que iria deixar o 
Marselha no final da 
presente época, André 

Villas-Boas surpreendeu 
ao revelar que apresen-
tou mesmo a demissão 
do clube.

Villas-Boas anuncia que apresentou a demissão

Vlachodimos conseguiu 
afastar a bola para a 
marca de penálti, onde 
apareceu Matheus Nu-
nes (90+2’) a cabecear 
para o fundo das redes. 
Desde 2012 que os le-
ões não venciam as 
águias em Alvalade

Com este resultado, 
o Sporting segue na li-
derança do campeona-
to com 42 pontos, mais 
quatro que o FC Porto. 
Já o Benfica encontra-se 
no quarto lugar, a nove 
dos leões.

Na conferência de im-
prensa que se seguiu 

à derrota em Alvalade, que 
deixou o Benfica a nove 
pontos do primeiro lugar, 
João de Deus, treinador
-adjunto dos encarnados, 
voltou a ser questionado 
se tinha chegado a hora 
de atirar a toalha ao chão 
na corrida pelo título.

“Não atiramos a toalha, 
nem agora nem nunca. É 
possível continuar a lutar 
e vamos continuar a lutar 
pelo título. Vamos lutar até 
ao fim. É isso que quere-
mos”, disse, assumindo 
que não esperava estar 
nesta fase da época a 
nove pontos da liderança: 
“Não esperávamos estar, 
mas a realidade é que es-
tamos. E é essa realidade 

que temos de ultrapassar.”
E frisou: “Continuamos 

em várias frentes e essas 
frentes são para ganhar. 
Se vencermos todas, no 
final da época vão falar 
de atirar a toalha ao chão 
ou dizer que o Benfica 
fez uma grande tempora-
da? Temos competições 
para vencer e vamos lutar 
por elas. Ponto final. Aqui 
ninguém atira a toalha ao 
chão, nem agora nem em 
momento algum.”

Questionado se o Ben-
fica está a fazer uma tem-
porada aquém das expe-
tativas: “No fim é que se 
fazem as contas, não a 
meio. Quando se chegar-
mos ao fim teremos tempo 
para falar objetivamente 
da época do Benfica.”

“Temos competições
para vencer e vamos

lutar por elas”

O FC Porto recebeu e 
venceu o Rio Ave (2x0), 

em jogo da 16.ª jornada da 
Liga. A partida marcou ao 
estreia do treinador Miguel 
Cardoso no comando dos 
vila-condenses.

A partida acabou por 
ser decidida com um gol 
em cada parte. Luis Díaz 

(44’) abriu o ativo e Eva-
nilson (74’) confirmou um 
triunfo sem grandes so-
bressaltos para Sérgio 
Conceição.

Com este resultado, o 
FC Porto passou a somar 
38 pontos. Já o Rio Ave 
ocupa o 12.º lugar, com 
15 pontos.

Fc Porto vence rio ave com 
gols de Luis Díaz e Evanilson

O SC Braga venceu 
fora o Moreirense, 

por 4x0, em partida da 
16.ª jornada da Liga. Sem 
Paulinho (está em Lisboa 
para finalizar a transfe-
rência para o Sporting), 
Fransérgio (6’), Castro 

(17’), Raul Silva (22) e 
André Horta (87’) encar-
regaram-se de garantir 
a vitória que permite aos 
minhotos ascender à con-
dição ao terceiro lugar 
com os mesmos pontos 
(33) do Benfica (4.º).

Sc Braga goleia e 
pressiona Benfica

“Apresentei a minha 
demissão, dizendo que 
não concordo com a po-
lítica desportiva”, disse o 
treinador português em 
conferência de impren-
sa, marcada para fazer a 
antevisão ao jogo com o 
Lens, agendado para esta 
quarta-feira.

Em causa está a con-
tratação do médio Olivier 
Ntcham ao Celtic. “É um 
jogador que não estava 
na nossa lista”, referiu 
Villas-Boas, que aguarda 
agora resposta da Direção 
do clube. “Pediram-me um 
pouco de tempo, não será 

problema. Não é a primei-
ra vez que um jogador que 
não é escolha do treinador 
chega a um clube, mas 
essa não é a minha ma-
neira de trabalhar. Soube 
esta manhã pela impren-
sa”, explicou.

O treinador fez ain-
da questão de salientar 
que não pretende rece-
ber qualquer indenização. 
“Quero deixar claro que 
não quero nada do Marse-
lha, não quero dinheiro”, 
vincou. noticias no Bra-
sil dizem  que villas Boas 
esta sendo sondado pelo 
São Paulo

O Famalicão confir-
mou, esta segunda-

feira, Jorge Silas como 
novo treinador. O suces-
sor de João Pedro Sousa 
assinou contrato até ju-
nho de 2022 e já orientou 
o treino da equipe, que 
prepara a receção ao Mo-
reirense, marcada para 
quinta-feira, referente à 
17.ª jornada da Liga.

Silas confirmado e já a trabalhar
É o regresso ao tra-

balho por parte de Silas, 
que terá assim a terceira 
experiência como treina-
dor principal, depois de 
passagens por Sporting e 
Belenenses SAD.

José Pedro, Rui Nu-
nes, Pedro Alves, Ri-
cardo Dinis e Eduardo 
Marques completam a 
equipe técnica.
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Sucesso o Almoço no sábado
no Solar Transmontano

Isso sim é um verdadeiro encontro de amigos no Almoço de sábado na Casa de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, Comendador Manuel Vieira, da Benfica Iluminação, “o Zeca’ da Boelhe Pescados, Dr. Antônio 
Peralta “Grande Vascaina”, o Samico, Pacheco, Luís Augusto num brindes aos amigos

A Casa de Trás-os-Montes ape-
sar do momento difícil que esta-

mos passando, tem realizado alguns 
eventos sociais, mas tem respeitado 
todos os protocolos de saúde para re-
cepcionar seus diretores, associados 
e amigos. Neste último sábado dia 30 
de janeiro realizou mais um almoço 
especial com a presença transmon-
tana. Tudo perfeito um bom papo e 

Um sábado bem 
movimentado na 
Casa de Trás-os-

Montes e Alto 
Douro, onde 
o Presidente 

Ismael Loureiro, 
secretário Ângelo  
Horto, confrater-
nizando-se, com 
Manuel da Mota, 
com sua esposa 

Emília, secretária 
Sabrina e convi-

dados

Esteve bem 
movimentado 
o Almoço do 
último sába-
do na Casa 
de Trás-os-
Montes e alto 
Douro num 
close para o 
Portugal em 
Foco, a se-
nhora Emília 
Horto, com 
casal de ami-
gos do Ro-
tary Club

descontração total, entre amigos que 
saborearam um verdadeiro festival de 
bacalhau, preparado pelos mestre  da 
culinária enfim. Mais um sábado de 
sucesso, parabéns ao Presidente Is-
mael Loureiro, Diretores e colabora-
dores pela receptividade, um verda-
deiro show de simpatia, o Portugal em 
Foco, registrou alguns momento do 
Almoço Especial de Sábado.

Aldeia Portuguesa, 
encontro de Amigos

Mais um sábado, com a presença da família Luso-brasileira no CADEG no Bar e Restaurante Can-
tinho das Concertinas, para saborearem o delicioso bolinho de bacalhau

Apesar do forte calor 
que vem fazendo no 

Rio de Janeiro, o polo 
gastronômico do CA-
DEG tem recebido uma 
boa frequência de públi-
co, que vem a procura de 
artigos portugueses de 
excelência. Aproveitam 
um pouco para se refres-
carem do calor e nada 
como aquela cervejinha 
gelada, pra quem gos-
ta, aquela mineral, bem 
geladinha e saborearem 
aquele delicioso bolinho 
de bacalhau, além da-
quele atendimento Vip 
aos clientes. Marca re-
gistrada do Bar Cantinho 
das Concertinas.

Num registro fotográfico para o Jornal Portugal em Foco a família 
Cantinho das Concertinas, D. Ilda Cadavez, seu genro João e os 
Colaboradores

Presença mar-
cante todos os 
sábados na Aldeia 
Portuguesa do 
CADEG, o empre-
sário e Diretor da 
Casa de Trás-os-
Montes e Alto 
Douro. Tuninho 
Mendes sempre 
acompanhado 
de sua esposa  
Marcia Mendes. 
Na foto Num bate 
papo com o jovem 
João

Está de volta o Tradicional Almoço das Quintas no C.P.N 

Registro 
fotografico 

do mo-
mento que 

a primei-
ra-dama 

Rosa Maria 
Coentrão 

realizava a 
coroação 

de N.S. de 
Fátima jun-

to com os 
diretores 

Comunidade Portuguesa marcou presença no último Almoço mensal 
das Quintas no Clube Português de Niterói, na foto Tuninho Mendes, 
Marinho, o radialistas José Chancha, Manuel Coutinho, num close 
para o Portugal em Foco

É muito bom ver aos pouco o Clube Português de Niterói voltando as 
suas atividades sociais. Na foto o Presidente Dr. Fernando Guedes, 
esposa primeira-dama Dra. Rosa Maria Coentrão e o Diretor Adenir 
Antunes

A Diretoria do CPN reali-
zou mais um almoço men-
sal das Quintas-Feiras, na 
sua linda sede no bairro do 

Ingá, em Niterói com a pre-
sença de diretores asso-
ciados e um grupo de em-
presários que se reúnem  

todos os meses para sabo-
rear um delicioso bacalhau, 
claro que não pode faltar 
os vinhos portugueses, é 
o momento muito espe-

cial onde os portugueses 
antes de iniciar o Almoço 
celebram o ato religioso da 
coroação de N. S. de Fá-
tima, momento de fé onde 

a primeira-dama Rosa Ma-
ria Coentrão, ao lado dos 
convidados realizam uma 
linda oração em louvor a 
N.S. de Fátima. Parabéns 

ao Presidente Dr. Fernan-
do Guedes que ao lado da 
primeira-dama Rosa Maria 
Coentrão, recebem os ami-
gos com muito carinho.
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PENSAMENTO DA SEMANA
NA DOR E NA AMARGURA
SÓ O AMOR NOS CURA.

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

Maria
Alcina

Presidente muito querido
e sempre vitorioso

Saudades dos Amigos
e dos bons tempos

Amizade, não se 
compra, adquire-se 

Feliz aniversário, Rodrigo Almeida

Quem um amigo perdeu!

Amor à Pátria!

Viva o Fado!

Amor infinito

Nossos sentimentos á família 
do Dr. Flávio Martins

José Queiroga, amigo 
de todas as horas

A vida nos proporciona vários momentos de alegria, em poder estár 
ao lado de amigos especiais e recordo com muito carinho vários 
almoço que estive na Casa das Beiras, onde tive o prazer de con-
viver com esse casal maravilhoso Comendador Rui Castanheira e 
esposa dona Alda Castanheira. E com passado tempo não tivemos 
mas oportunidade de reencontra-los, mas com a graça de Deus, 
iremos passar por essa pandemia e tudo voltrará a normalidade 
forte abraço aos queridos amigos que Deus os abençõe.

Na foto: o meu grande amigo, Cardiologista de muitos anos, Dr. 
Neuton Araciro e sua amada esposa, Dra. Inês, mulher  guer-

reira e esposa dedicada. Estamos juntos no meu aniversário de 80 
anos, o casal era só felicidade. Dr. Neuton partiu para o Céu após 
longa enfermidade, no Céu ele continuará com seu carisma,  o bem 
querer á humanidade, ajudando  os portugueses da Comunidade, 
tal qual fazia no plano terrestre, através da Casa de Portugal. Paz 
á sua alma.

Faleceu  D . 
E t e l v i n a ,  

mãe de D. Lour-
des Martins e 
avó do Dr. Flá-
vio Martins, ma-
rido da minha 
querida amiga 
Luciane Mar-
tins. Na foto: D. 
Etelvina e seus 
bisnetos, Ma-
riana, Leticia e 
Gabriel. Paz á 
sua alma. Mui-
tas bênçãos.

O nosso 
P r e -

s i d e n t e 
M a r c e l o 
R e b e l o 
de Sousa,  
eleito pela 
s e g u n d a 
vez, Pre-
sidente de 
Por tuga l . 
N a  f o t o : 
Prof.  Mar-
celo, num 
evento no 
Palácio S. Clemente, junto comigo e minha filha Ângela, e 
vários amigos, recebendo o meu livro, Maria Alcina a Força 
Infinita do Fado, autoria de Igor Lopes. Abraços Fadistas.

No dia das eleições 
para Presidente 

da Republica de Por-
tugal, tive a alegria 
de encontrar o meu 
querido amigo,  João 
de Deus, cônsul de 
Portugal no Rio de 
Janeiro. Palácio S. 
Clemente, Botafogo. 
Na foto: de máscara 
em primeiro plano, o 
Consul João de Deus 
tendo   ao lado a Ban-
deira Portuguesa que 
tanto nos orgulha. 
Abraços fadistas!

O meu grande amigo José 
Queiroga, recebendo-

me com carinho no Consu-
lado de Portugal, no dia das 
eleições para Presidente da 
republica. José é mesário 
há muitos anos. Todos os 
meses, o provedor da igreja 
de Santo Antônio e Nossa 
Senhora dos Prazeres, José 
Queiroga, distribui 150 ces-
tas básicas para as suas 
namoradas, acima de 80 
a 90 anos. A caridade e o 
amor imperam nessa igreja, 
fundada por portugueses. 
Parabéns querido amigo: 
Muitas bênçãos.

O meu neto 
Rodrigo Al-

meida, esposo 
da minha neta 
Ani ta,  sendo 
abraçado efu-
sivamente por 
sua f i lh inha, 
Beatriz, minha 
bisneta muito 
amada. Família 
feliz, só o amor 
constrói. Muitas 
bênçãos.

Na foto: O  gran-
de guitarrista, 

meu amigo, Victor 
Lopez, Viola Oscar 
Marques, delician-
do o espírito do 
meu grande ami-
go Antônio Peral-
ta , grande amigo 
dos desvalidos da 
sorte, Vascaíno e 
Transmontano dos 
melhores, muito 
dedicado á sua 
gente Lusitana. 
Abraços fadistas.

O meu querido 
amigo Radia-

lista e Repórter, de 
Rádio e Tv. ( Assim 
é Portugal) muito 
feliz com sua avo-
zinha servindo-lhe 
o vinho na malga 
com a jarra tradi-
cional, a avó tão 
querida, completa 
99 anos  este ano, 
com  certeza sua 
avó vai servi-lo por 
muitos anos com 
muito amor. Feliz 
aniversário. Mui-
tas bênçãos

O dinâmico  Mario Basto 
Couto Comemorou seu 

aniversário com grandes 
amigos! Na foto vemos, 
de terno azul Mario Basto 
Couto ao lado do Secretário 
de Defesa Civil, Coronel Ro-
berto Robadey, o Chefe de 
Gabinete Coronel Amaury, 
e o Coronel Victor Coman-
dante da Região Serrena, 
num destaque logo a após  
a cerimônia de entrega das 
Condecorações,a seguir foi 
oferecido aos convidados 
presente um Maravilhoso 
Coquetel o Jornal Portugal 
em Foco Parabeniza ao 
amigo Mario Couto pela 
data festiva.

Já  dizia a grande poeta, uma soma de qualidades, faz 
grandes amizades, por isso, mais uma vez,  horas bem 

passadas na residência do casal, comenfador, Afonso Bernardo 
Fernandes e Dona Florbela, como vemos na foto, Dona Ida-
lia,  muito feliz ao lado de sua irmã  de coração,  num visual, 
de total descontração, ficamos muito gratos pela amizade 
de sempre, com o desejo de muita saúde, extensivo  e toda 
a família, ao fundo podemos ver um quadro com a foto, de 
dona Maria do Céu, mãe de oito filhos que agora só restam 
três, Comendador Afonso Bernardo, Agripina e Ricardina que 
residem em Portugal.

Como vemos nesta  linda foto, os irmãos amigos, a jovem, 
Sônia  Rodrigues, com seu irmão,  Dr. Asdrúbal,  que não  

vejo a muito tempo e com certeza vocês são  pessoas muito 
queridas e fazem parte da Comunidade Luso-Brasileira, uma 
sugestão,  temos alguns clubes que Já  estão  com atividades, 
oferecendo a boa culinária,  apareçam  amigos e boa sorte

Mario Basto Couto estreiou nova  idade

Recordar é  viver, por
isso, vamos aparecer


