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Primeira fase de vacinação vai 
estender-se até abril , escolas 

continuam fechadas
Henrique Gouveia e Melo, o 

novo coordenador do gru-
po de trabalho para o plano de 
vacinação contra a covid-19, 
disse que o mundo vive um 
“momento de estrangulamen-
to” da disponibilidade de vaci-
nas. O vice-almirante revelou 
que Portugal já recebeu 503 
mil vacinas, das quais 43 mil 
foram encaminhadas para 
Açores e Madeira. As restan-
tes 460 mil foram distribuí-
das por Portugal continental.                                                                                                                                     
 Das 460 mil vacinas, já foram 
administradas 400 mil. Houve 
294 mil aplicadas como pri-
meira dose e 106 mil pessoas 
já levaram a segunda dose.

“Não vamos conseguir 
terminar a primeira fase até 
31 de março. Será prolonga-
da até abril”, disse Gouveia 
e Melo, apontando como 
motivo a falta de oferta in-
ternacional de vacinas. No 
entanto, sublinhou que a per-
centagem de vacinas aplica-
das é muito elevada e que só 
não o é mais ainda devido à 
necessidade de armazenar 
reservas. Estas, de momen-
to, rondam as 60 mil e visam 
assegurar as segundas to-

mas no caso de se verifica-
rem novas quebras de oferta.

A média diária de vacinas 
é de 22 mil, revelou. No se-
gundo semestre, em virtude 
do aumento de oferta previs-
to, essa média aumentará 4 
vezes e, no terceiro trimes-
tre, deverá subir ainda mais. 
Dessa forma, Gouveia e Melo 
assegurou que será possível 
atingir os 70% de vacinados 
em final de agosto ou início 
de setembro e vacinar toda a 
população” ainda este ano.

O comportamento dos 
portugueses, por exemplo, a 

frequência do uso de másca-
ra, as vezes que se saiu de 
casa ou o número de pes-
soas com quem se esteve e 
que não pertence ao agrega-
do familiar, piorou durante as 
Festas do Natal e Ano Novo. 
Mas, nas últimas semanas, 
os indicadores melhoraram. 
“Homens, mais jovens e me-
nor escolaridade são os que 
estão mais associados a 
comportamentos inadequa-
dos.”, diz Carla Nunes da uni-
versidade de Lisboa.

Henrique de Barros, do 
Instituto de Saúde Pública da 

Universidade do Porto, disse 
que, partindo  do princípio de 
que “70% da população por-
tuguesa estará vacinada até 
ao fim de Setembro, pode-
remos esperar sair da situa-
ção atual no final do Verão”.                                                                                            
Num cenário em que a vaci-
nação tenha 90% de eficácia 
e decorra com o ritmo inicial-
mente previsto,  uma hipótese 
otimista, admitiu Henrique de 
Barros, “salvamos 3500 vidas 
até ao fim de Setembro”. No 
segundo cenário que traçou, 
e que assume uma eficácia 
de 70% da vacinação, Hen-
rique de Barros afirmou ser 
possível vacinar 2 milhões de 
portugueses até ao final de 
abril. Essa possibilidade colo-
caria o número de internados 
em cuidados intensivos muito 
abaixo dos 200. “A resposta 
gradual, pela nossa experiên-
cia, é insuficiente”, acrescen-
ta o especialista. “Temos de 
ter uma estratégia agressiva”, 
utilizando “critérios objetivos”.

Em janeiro, a cada 15 
dias, o número de casos du-
plicou-se. Com o fecho das 
escolas, a incidência de ca-
sos reduziu-se para metade.

“Ao fim de quase um 
ano de pandemia, 

as empresas do setor do 
turismo já não têm mais 
reservas de capital para 
fazer face à crise e preci-
sam de mais apoios”. Diz 
Francisco Calheiros, presi-
dente da Confederação do 
Turismo de Portugal, que 
apresenta ainda uma lista 
de medidas que pede ao 
Governo que sejam imple-
mentadas com urgência.

“Faz, no mês que vem, 
um ano de pandemia. Nin-
guém esperava que du-
rasse este tempo e, hoje, 
o estado atual do turismo 
é de urgência”, afirmou o 
presidente, Muitos pergun-
tam como aguentámos até 
agora. Tivemos 10 anos de 
bom turismo, as empresas 
ficaram muito capitaliza-
das e constituíram reser-
vas. É por isso que temos 
aguentado até agora, mas, 
passado 11 meses, não há 
reservas”, acrescentou.

Neste contexto, defen-
deu, o setor precisa de no-
vos apoios. A CTP elenca 
10 medidas consideradas 
prioritárias, a começar 
pela extensão das medi-
das de apoio ao emprego, 
pelo menos, até ao final do 
ano, com destaque para o 
lay-off simplificado, para 
todas as empresas com 
perda de faturamento.

O reforço financeiro 
do programa Apoiar, bem 
como a revisitação das 
moratórias fiscais e finan-
ceiras, são outras 2 medi-
das propostas pela CTP. 
“Todas estas medidas, 
quando foram anunciadas, 
previam uma pandemia de 
três a quatro meses. Há 
quem diga que são uma 
bomba relógio. É funda-
mental tratar atempada-
mente destas medidas”, 
disse Francisco Calheiros.                                                                                                                                      

O presidente da CTP 
apela ainda a que o Go-
verno não discrimine as 
grandes empresas nos 
acessos aos apoios e que 
prolongue os programas 
de apoio às rendas, tanto 

habitacionais como co-
merciais, pelo menos, até 
ao final do ano. Propõe 
também a ampliação das 
medidas de apoio às em-
presas exportadoras, que 
só recentemente passa-
ram a abranger o setor do 
turismo. “As empresas do 
turismo já podem aceder 
a estes apoios, mas muito 
poucas empresas conse-
guiram aceder. É funda-
mental que haja uma ex-
tensão destes apoios e, 
dentro dela, um apoio es-
pecífico para o turismo”, 
salientou.

A criação de um qua-
dro legal de medidas que 
sejam previsíveis e comu-
nicadas de forma atempa-
da, bem como a criação de 
um balcão único onde as 
empresas possam dirigir-
se para ter todas as infor-
mações necessárias para 
aceder às medidas Covid, 
são outras medidas pedi-
das pela CTP.  Por fim, a 
confederação apela a que 
sejam implementadas me-
didas de capitalização e a 
que o Governo lance uma 
nova campanha para repor 
a confiança no destino Por-
tugal. “Nós não aguenta-
mos mais empréstimos. É 
a maior crise das nossas 
vidas. Ainda não vemos 
a luz ao fundo do túnel 
e não vale a pena conti-
nuarmos a contrair mais 
empréstimos. Têm de vir 
para cima da mesa medi-
das de capitalização”.

E concluiu: “Quanto à 
segurança sanitária, o que 
vemos nas notícias todos 
os dias é o mesmo que os 
nossos clientes interna-
cionais vêem. Temo que, 
quando abrirem os corre-
dores turísticos, esta seja 
a mensagem que está na 
cabeça das pessoas. Te-
mos de pensar muito bem 
o tipo de ações que vamos 
ter de fazer para recupe-
rar a confiança daqueles 
que, durante quatro anos 
consecutivos, nos elege-
ram como o melhor desti-
no do mundo”.

O Chega propôs a cria-
ção do crime de des-

vio indevido de recursos 
médico-cirúrgicos, que 
se aplicaria às atuais va-
cinas da covid-19, pre-
vendo penas de até cinco 
anos de prisão, se prati-
cado em estado de emer-
gência ou calamidade.                                                                                                                    
“Quem, por si ou por in-
terposta pessoa, der ou 
aceitar, para si ou para 
terceiro, vacina, medi-
camento ou qualquer re-
curso de natureza médi-
co-cirúrgica, em violação 
das regras previamente 
definidas para a sua ad-
ministração, aplicação 
ou distribuição, é punido 
com pena de prisão até 
três anos, se pena mais 
grave não lhe couber por 
força de outra disposição 
penal”, prevê a proposta 
para um aditamento ao 
código penal.

“Quando a conduta 
acima referida ocorrer 
durante estado de emer-
gência ou estado de ca-
lamidade, relacionados 
nos seus pressupostos 
com a severa alteração 
das condições de saúde 
pública vigentes, o agen-
te é punido com pena de 
prisão de dois a cinco 
anos de prisão”, lê-se na 
proposta.

Recorde-se que o Mi-
nistério Público já abriu 
inquéritos em relação 
a casos que envolvem 
o Instituto Nacional de 
Emergência Médica de 
Lisboa e do Porto, a Se-
gurança Social de Setú-
bal e outras instituições.

“Já não há 
reservas no 

turismo”. 
Confederação  

pede mais 
medidas ao 

Governo

O BE requereu  a audição 
urgente do ministro da 

Educação sobre o funciona-
mento do ano letivo, conside-
rando que a escola recomeçou 
com uma grande imprevisibili-
dade provocada não só pela 
pandemia, mas pela falta de 
preparação do Governo.

No dia em que o ensino 
à distância recomeçou de-
pois de uma suspensão das 
aulas presenciais devido ao 
agravamento da pandemia 
de covid-19, os bloquistas 
entregaram um requerimen-
to na Comissão Parlamen-
tar de Educação, Ciência, 
Juventude e Desporto para 
que o ministro seja ouvido 
com caráter de urgência na 
Assembleia da República.

“Depois de uma interrup-
ção de 15 dias, a escola re-
toma a atividade letiva num 
regime não presencial ainda 
com uma grande imprevisibi-

Bloco de Esquerda  quer audição 
urgente do ministro da Educação 

sobre funcionamento do ano letivo
lidade provocada não só pela 
pandemia, mas pela falta de 
preparação do Ministério da 
Educação”, acusa o partido 
no requerimento.

O BE diz haver  alunos 
que continuam sem compu-
tadores e professores que, 
apesar de estar previsto o 
confinamento e o teletraba-
lho, se têm de deslocar à 
escola para conseguir dar 
as suas aulas, condenando 
ainda que a tarifa social da 
internet prometida pelo Go-
verno só esteja prevista para 
o final deste ano letivo. Estas 
críticas foram feitas pela co-
ordenadora do BE, Catarina 
Martins, que numa visita a 
uma escola profissional ape-
lou ao executivo para que re-
solvesse estas urgências.

“Quase um ano depois 
de declarada a pandemia da 
covid-19, continuamos sem 
condições efetivas quer para o 

ensino presencial, quer para o 
ensino misto e não presencial”, 
refere o requerimento, no qual 
o BE antecipa que “as varia-
ções da situação pandémica 
fazem prever que o ano letivo 
vai continuar a ser atribulado,  
é preciso que o Governo dê 
diretivas claras às Escolas so-
bre os objetivos pedagógicos 
a atingir neste ano letivo e as 
alterações curriculares neces-
sárias, e faça todos os pos-
síveis para equipar a escola 
pública com os meios huma-
nos e materiais necessários 
à contenção do agravamento 
das desigualdades sociais no 
acesso à educação”.

O líder das imobiliárias 
defende o prolonga-

mento das moratórias no 
crédito por, pelo menos, 
mais um ano. E a me-
dida deve ser tomada o 
quanto antes para que 
os agentes econômicos 
tenham tempo para criar 
o seu bunker. “Mais cedo 
ou mais tarde esta bom-
ba explodirá, e por isso 
é importante que as pes-
soas e empresas tenham 
algum tempo para conse-
guirem criar o seu bunker 
de forma a sofrerem a mí-
nima radioatividade pos-
sível”. A imagem é usada 
pelo líder das imobiliárias 
para defender a extensão 

das moratórias no crédito.
Previsto para setem-

bro, o fim deste regime 
excepcional poderá resul-
tar numa verdadeira ‘bom-
ba atômica’ na economia, 
por via do incumprimento 
em massa e do crédito 
malparado, nas palavras 
de Luís Lima, presidente 
da Associação dos Pro-
fissionais e Empresas de 
Mediação Imobiliária.

No final do ano pas-
sado, o conjunto do setor 
bancário português tinha 
mais de 20% do crédito 
total abrangido por mo-
ratórias, o terceiro maior 
rácio da União Europeia. 
O Presidente da Repú-

blica, Marcelo Rebelo de 
Sousa, já defendeu a ex-
tensão das moratórias até 
2023 ou 2024.

O representante das 
imobiliárias quer o prolon-
gamento das moratórias 
de crédito por, pelo menos, 
mais um ano ou durante 
o tempo necessário para 
uma total recuperação 
econômica. Uma decisão 
que, defende numa nota 
enviada às redações, deve 
ser tomada e anunciada o 
quanto antes para que os 
agentes econômicos pos-
sam avaliar a sua situação.

Na semana passada, 
também Alberto Ramos, 
CEO do Bankinter Por-

André Ventura 
propõe até cinco 

anos de prisão 
para fraudes com 
vacinas covid-19

Imobiliário antecipa bomba atómica com fim das moratórias

tugal, considerou que o 
prazo das moratórias no 
crédito deverá ser revis-
to, nomeadamente para 
os setores mais afetados, 
lembrando que “quando fo-
ram desenhadas partiram 
do princípio de que 2021 
seria um ano de recupera-

ção econômica”, algo que 
já não deverá acontecer.

Já para o setor imobili-
ário, o fim das moratórias 
pode provocar um aumen-
to significativo da oferta 
motivado por pessoas 
com urgência e necessi-
dade em realizar liquidez 
imediata que poderão ver-
se tentadas a desvalorizar 
o seu patrimônio para ace-
lerar a venda do ativo.

“Temos a experiência 
do que aconteceu na an-
terior crise, e creio que 
todos percebemos que há 
que evitar a tod o o custo 
a repetição do mesmo ce-
nário”, conclui Luís Lima, 
presidente da APEMIP.
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PENSAMENTO DA SEMANA
ESTOU CONSCIENTE DA ENERGIA DIVINA

QUE MOVE O MEU SER E ME TRANSFORMA
NO QUE SOU.
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Maneca

Maria
Alcina

Família linda!

Amor e Reconhecimento na passagem dos 78 Anos de vida

Pé de Valsa da Semana

Casal Simpatia 
do Mês

Dois homens admiráveis

Linda cerimônia!

Quem sai aos 
seus não 
degenera!

Família adorável, sempre 
pronta a ajudar o próximo

Lindas e muito elegantes!

Carlinhos Cadavez!

Dr. Victor Massena 
estreiou nova 

idade ao lado da 
sua esposa Michelle

Recordar é  viver, por isso, vamos aparecer

No casamento da  Andrea e Eduardo,   os noivos , confra-
ternizando, com a Sra. Consulesa Leélia , e o Sr. Consul 

João de Deus. Gente linda e iluminada. Muitas bênçãos!

Na foto: A 
Sra.  Ire-

ne, esposa 
do Sr. Adão 
Ribeiro, em-
baixador de 
Castro Dai-
re, comemo-
rando com a 
Sra. Consu-
lesa Leélia,  
esposa do 
Sr. Consul, 
J o ã o  d e 
D e u s ,  a s 
núpcias da 
A n d r e a  e 
Eduardo,  A 
fe l i c i dade 
estava pre-
sen te ,  na 
alegria que 
transmitiam. 
Muitas bên-
çãos.

A minha querida amiga Dra. Ana Amélia, muito feliz  com o 
seu amado Paulo Cesar Moreira, (COFICO), e sua linda 

neta Ana Paula. Muitas bênçãos.

Na foto: Charles Correia, o galã 
da atualidade, filho  de Tony 

Correia, o não menos galã, quem 
não lembra do Machadinho, da TV. 
Globo. Charles está muito feliz, 
só tem olhos para a sua pequena 
Lívia. Abraços para essa querida 
família, que marcou as nossas vi-
das com amizade sincera. Muitas 
bênçãos. Abraços fadistas.

Na foto: O presidente da Câmara Portuguesa do Comércio Dr. 
Manuel  Domingos e Pinho e o Sr. Dr. Francisco Gomes da 

Costa, Presidente do Real Gabinete Português de Leitura, D. 
Pedro V, Liceu Literário Português, etc. Agradeço a Deus  pela 
nossa comunidade,  com tão nobres representantes, nas nos-
sas instituições culturais.  Muitas bênçãos.  Abraços fadistas

Na foto: O patriarca da família, Sr. Orlando Gonçalves, e sua 
esposa muito amada, Lucia Granito, (a Irmã Lucia dos Po-

bres), e seus amados filhos. Muitas bênçãos. Abraços fadistas.

O  nosso querido 
amigo Car-

linhos da Aldeia 
das Concertinas, 
(Cadeg). Curtin-
do  a natureza 
em festa da sua 
propriedade um 
belíssimo pé de 
alecrim dando sor-
te à sua camisa 
do futebol clube 
do Porto, seu time 
do coração. É gra-
tificante o descan-
so do guerreiro. 
Muitas bênçãos

Nos convívios luso-brasileiros, sempre com muita elegância, o 
distinto casal,  Dona Rosa Maria Coentrão e seu marido, Dr. 

Fernando Guedes, que é Presidente Administrativo do Clube Por-
tuguês de Niterói, dão ricamente o seu recado na pista de dança, 
vou ficar no aguardo, para velos numa casa Coirmã aqui do rio, 
para ganharem troféu ou uma grande salva de palmas, até esse 
dia,  com o desejo de muita saúde    

Neste lindo sorriso, bons motivos para isso,  Moura Morta, onde 
a natureza se faz presente, sua terra natal e Distrito de uma 

das grande Cidade de Portugal, (Viseu) Dona  Marcia Morgado,  
Primeira dama da Casa,  seu marido, Morgado,  Presidente duas 
vezes, da Casa de Viseu e da Recauchutadora Touro, empresa 
conceituada, atendendo grandes  Empresas de  ônibus e muito 
mais, alegria total, do casal, Margado e Dona Lucia, a quem desejo 
toda a felicidade do mundo.

Dr. Victor Massena e sua Digníssima esposa, Dr.ª  Mi-
chelle Garcia Massena, recordando umas merecidas 

Férias, em Portugal, sempre valorizando suas origens, 
as Terras Transmontanas, mais precisamente, Peso 
da Régua - Sabrosa - Folhadela, Dr. Victor, Medico do 
Hospital  Adventista Silvestre e outros, a quem dou os 
parabéns por tudo e pelo seu aniversário, que foi no dia 
5 de Fevereiro, 2021, que esta data, se repita por muitos 
anos, ao lado sua querida esposa e sua família, com o 
desejo de muita saúde, Parabéns. 

Manuel Mota, dia 03 de Fevereiro reuniu fa-
miliares e amigos, no Restaurante, Bosque 

da Praça, para comemorar o Aniversário de sua 
esposa, Dona Emília Mota, como vemos,  ela esta  
com problema de saúde,  com certeza, o amigo 
Mota, não esperava esta foto, mas achei por bem, 
publica-la, porque conheço esta família muito bem e 
nesta hora tão sublime, tinha que fazer este registo, 
pois dona Emília tem, a competente acompanhante  
Sabrina, mas este gesto, como vemos na foto, fez 
até, levantar o amigo Professor, Dílo, para abraçar 
o casal. grande transmontano, Manuel Mota, natural 
de Chaves ( Couto de Ervededo)  parabéns amigo, 
que Deus ilumine toda a sua família, em especial a 
sua querida Mila como você chama, carinhosamen-
te, que Deus Abençoe  

Dona Emília, sempre 
acarinhada pelo seu 

marido Manuel Mota,  fi-
lho: Luiz e netos, Patrik 
e Natacha, para quem eu 
desejo as melhores felici-
dades do mundo e como 
vemos na foto, champa-
nhe  no copo, aguardando 
o corte do bolo para cantar 
parabéns e agradecer a 
Deus por mais um Ano  
pedir ao pai maior, sua 
benção, para possamos 
ter a Dona Emília de outro-
ra, para alegria de todos, 
que assim seja, Amém      
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Como membro da Comissão de represen-
tação da COVID-19, participei de uma 

produtiva reunião com o Secretário de Saúde 
Daniel Soranz, que, apesar da crise financei-
ra que vive a Prefeitura, respondeu aos ques-
tionamentos dos vereadores, e num clima de 
otimismo, apresentou propostas,  que acredito 
levarão a dias melhores no sistema municipal 
de saúde de nossa cidade. Sugeri que houves-
sem  mais postos de vacinação e também pro-
longamento no horário de atendimento, o que 
certamente, terá  como  resultado mais celeri-
dade na imunização da população. Afinal, so-
mente com todos  os cidadãos vacinados, po-
demos acreditar no crescimento da economia 
do Rio. Preocupa, pois matéria publicada na 
imprensa, domingo, mostrou que chegaremos 
a 2023 na imunização de toda a população, 
caso não haja mais velocidade  no processo. 
Penso que a Secretaria Municipal de Saúde 
já está agindo, procurando locais fora de suas 
unidades de saúde, como parece ocorrer em 
Copacabana. Tem que ser assim! Claro, sem 
esquecer a  necessidade  de prolongamento 
no horário de atendimento, que hoje funcio-
na das oito às dezessete horas, de segunda 
a sexta-feira, e aos sábados apenas até às 
13 horas. Convém lembrar, que em Israel, 
a vacinação funciona 24 horas, ou seja,  de 
segunda a domingo, o que demonstra preo-
cupação com a saúde de seu povo e cresci-
mento ainda maior da economia.

MAIS CELERIDADE 
NA VACINAÇÃO 

Os médicos criticaram 
em comunicado a de-

cisão de avançar para a 
segunda fase do plano de 
vacinação, reservado a 
pessoas com mais de 65 
anos sem patologias ou 
pessoas com 50 anos ou 
mais que tenham patolo-
gias associadas, quando 
apenas 30% dos médicos 
e 7% do setor privado e 
social estão vacinados 
contra a Covid-19. 

O Fórum Médico, com-
posto por nove instituições 
médicos, acusa o governo 
de avançar para a fase se-
guinte da vacinação como 
estratégia ditada pela ma-
nipulação da percepção 
pública. Além disso, con-
denam a gestão política 
do dossier da pandemia, 
apontando até uma “inca-
pacidade de antecipar as 
medidas necessárias e ao 
desaproveitamento dos 
intervalos entre as ondas 
pandémicas para o refor-

Médicos criticam avanço para a 
segunda fase da vacinação e falam de 

manipulação da percepção pública

ço e preparação dos ser-
viços.

O Fórum Médico tam-
bém diz que os atrasos 
na cobertura vacinal entre 
os profissionais de saúde 
representam uma despro-
teção para os médicos e 
um risco acrescido de di-
ficuldades no combate à 
pandemia. O que, consi-

deram, pode até compro-
meter o acesso a consul-
tas, exames e cirurgias, 
ressalvam os médicos, o 
que estará a gerar uma 
forte indignação. “A vaci-
nação dos profissionais de 
saúde é crítica para o con-
trole da pandemia e para 
a recuperação do nosso 
país, pelo que deve ser 

gerida e monitorizada de 
forma séria e transparen-
te”, diz a associação.

Os médicos também 
condenam que boa parte 
da atividade não-Covid-19 
tenha sido suspensa de 
modo a que mais meios 
sejam alocados no com-
bate à pandemia: “Todas 
as patologias e todas as 
especialidades importam. 
Para os médicos não há 
doenças, há doentes, 
e todas as vidas têm o 
mesmo valor”. Na opinião 
destes profissionais de 
saúde, bastava que todos 
os meios de todos os re-
cursos de saúde do país 
tivessem sido acionados a 
tempo para prevenir essa 
necessidade. “Por cada 
cama alocada à Covid-19, 
apoiada numa estraté-
gia de comunicação que 
anuncia uma elasticidade 
sem fim, sabemos que al-
guém com outra doença 
ficou de fora”, criticam.

Coimbra avança com cadastro dos 
prédios rústicos em todo o concelho

O município de Coimbra 
decidiu avançar com 

a operação de cadastro 
dos prédios rústicos em 
todo o concelho com a 
criação da Unidade de 
Competência Local, numa 
operação que deverá es-
tar concluída até ao final 
do ano. Em declarações 
aos jornalistas, o presi-
dente da Câmara, Manuel 
Machado, salientou que o 
cadastro rústico “é muito 
importante para a gestão 
autárquica e para a vida 
das pessoas”.

“O registro cadastral 
é muito importante, até 
para resolver litigân-
cias”, disse o autarca, 
referindo que os pro-
prietários não vão pagar 
taxas nas atualizações 
e regularização dos ar-
tigos rústicos. Frisando 
que esta é uma oportuni-
dade para os proprietá-
rios colocarem a escrita 
em dia, Manuel Macha-
do explicou que a Câma-
ra decidiu avançar com 
o processo em todo o 
concelho, depois de ini-

cialmente estar previsto 
apenas uma parte.

Segundo o presiden-
te da Câmara, a base 
logística da equipe, com 
um balcão de atendi-
mento fixo, fica instala-
da em frente ao edifício 

dos Paços do Concelho, 
na Praça 08 de maio. O 
autarca admitiu ainda a 
possibilidade de existir 
uma viatura de apoio a 
circular pelas freguesias, 
caso não seja possível a 
muitos dos cidadãos des-

locarem-se ao espaço de 
atendimento.

A equipe de cinco ele-
mentos, que poderá ser 
aumentada em caso de 
necessidade, iniciou a 
formação, adiantou ainda 
Manuel Machado

Setor de casamentos teve um ano drástico
Num ano em que a 

pandemia afetou vá-
rios setores, o dos casa-
mentos não foi exceção. 
No ano passado, foram 
apenas realizadas 16,8% 
das comemorações do 
casamento, revela o mais 
recente estudo realizado 
pela BestEvents e pela re-
vista I Love Brides. Os da-
dos revelam que a maioria 
dos casamentos (66,2%) 
foi adiada para este ano, 
7,7% foram adiados para 
2022 e 26,1% dos ca-
samentos foram mesmo 
cancelados. 

O estudo revela ainda 

que houve 55,8% das em-
presas do setor não con-
seguiram remarcar alguns 

dos serviços e, destas, 
38% foi mesmo obriga-
da a devolver o sinal aos 

clientes. Em termos de 
faturamento, 34,2% das 
empresas tiveram perdas 
de cerca de 90%,cerca 
de 20% de empresas com 
quedas de 80% e 18% não 
teve qualquer faturamento 
durante o ano de 2020.  
Apesar da incerteza, 46% 
das empresas inquiridas 
estão confiantes que a 
retoma poderá acontecer 
já este ano. As empresas 
responsáveis pelo estudo 
apelam à união do setor 
no sentido de continuar a 
fazer chegar ao Governo 
as suas preocupações e 
propostas.
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1366 tablets, 1200 routers, 14 computadores portáteis e 18 
webcams serão distribuídas pelos agrupamentos escolares de 
Oeiras a 8 de fevereiro

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Mo-
rais, vai estar na Escola Luís Freitas Branco, em Paço de Arcos, 
na segunda-feira, dia 8 de fevereiro, para entregar equipamen-
to tecnológico, no dia em que se assinala o arranque oficial do 
ensino online nas escolas do país.

Nesta escola, especificamente, serão entregues um total de 525 
tablets para alunos e professores e 350 licenças CISCO WeBex.

Dos 520 tablets para alunos, 270 serão entregues aos alu-
nos dos escalões A e B que ainda não receberam os equipa-
mentos “Escola Digital”, do Ministério da Educação.

Desde a primeira hora que Oeiras se preparou para respon-
der a todas as necessidades identificadas pelos Agrupamen-
tos de Escolas/ Escola Não Agrupada (AE/ENA), a fim de não 
faltarem equipamentos tecnológicos para professores e alunos 
vulneráveis.

Desde o início da pandemia que o Município garantiu uma 
resposta, de maneira a que nenhum aluno ficasse para trás, por 
dificuldades de acesso a equipamentos ou a rede de internet.

O Departamento de Educação articulou com os diretores 
dos AE/ENA o levantamento das necessidades, por forma a dar 
resposta a todos os que vierem a necessitar.

Nesta fase, o investimento municipal foi de 660 mil euros 
e os apoios dados agora (com entrega dia 8 de fevereiro às 
escolas) são:

•  Entrega de 1366 tablets, 14 computadores portáteis e 18 
webcams, a alunos e professores mais vulneráveis, garantindo-
se que todos terão equipamentos para as aulas a distância;

• Entrega de 1200 equipamentos de acesso à internet (rou-
ters e wifi), para professores e alunos sem acesso à mesma, 
permitindo, assim, que todos possam participar num sistema 
de aulas síncronas;

• Reativação de uma linha e um endereço eletrónico suporte 
para professores, alunos e pais (Número da Linha de Suporte 800 
220 225/ endereço de email: oeiraseduca-suporte@telecom.pt)

• Contratação de uma equipe de técnicos especializados 
para apoio direto à configuração e manutenção dos equipa-
mentos tecnológicos cedidos pelo MO e pelo ME, no âmbito do 
programa “Escola Digital”;

• Disponibilização de 2300 licenças da plataforma CISCO 
WeBEX, aos cerca de 2000 professores do concelho e aos 
cerca de 230 professores/técnicos das Atividades de Enrique-
cimento Curricular, oferecendo todas as garantias e requisitos 
que consideramos fundamentais para o ensino a distância: Se-
gurança, Privacidade (dos dados pessoais dos alunos), Univer-
salidade, Usabilidade e Estabilidade.

Câmara de Oeiras entrega equipamento 
tecnológico a escolas do concelho no 

arranque oficial do ensino online

Câmara apoia empresas e
famílias com um milhão de euros

Câmara destina 300 mil euros a
programa de Emergência Social

A Câmara de Celorico 
de Basto informou 

aprovou um “programa ro-
busto”, orçado em cerca 
de um milhão de euros, 
para ajudar as famílias e 
as empresas em período 
da pandemia de Covid-19. 
“No total, mais de um mi-
lhão de euros do orçamen-
to municipal é canalizado 
para este pacote de medi-
das, designado ‘Apoiar +’, 
diversas e transversais, 
procurando dar resposta 
rápida e eficaz às neces-
sidades dos munícipes, 
implementando um plano 
de apoio, sem preceden-
tes no concelho”, lê-se 
num comunicado envia-
do à Lusa.

De acordo com o pa-
cote aprovado por unani-
midade pelo município, o 
setor do comércio e res-
tauração, “severamente 

A câmara da Maia anun-
ciou a reativação do 

Programa Municipal de 
Emergência Social co-
vid-19, alocando mais de 
300 mil euros a um fundo 
que visa apoio no paga-

mento de rendas, contas 
de água, luz e gás.

“Este programa oferece 
um apoio econômico de 
caráter excecional e pon-
tual a agregados familiares 
carenciados econômica-

CEloriCo dE bASto

MAiA

castigado pelos efeitos da 
pandemia”, beneficiará de 
um apoio financeiro, não 
reembolsável, para atenu-
ar a redução de atividade 
e faturação”. O programa 
de apoio de medidas ao 
comércio inclui “um con-
junto alargado de isenção 
de taxas e licenças, pres-
cindindo o município das 
receitas das licenças para 
instalação de esplanadas, 
afixação de publicidade e 

licenciamento de atividade 
dos estabelecimentos de 
comércio e serviços”.

Rendas e concessões 
instaladas em espaços 
municipais estarão isen-
tas de pagamento duran-
te o período de encer-
ramento, na sequência 
da pandemia, e serão 
concedidas moratórias e 
possibilidade de fasea-
mento até 24 meses dos 
valores em dívida que 

mente que, devido à pan-
demia (da covid-19), não 
estejam a conseguir liqui-
dar despesas correntes”, 
refere a câmara da Maia, 
no distrito do Porto, em co-
municado.

A mesma autarquia 
aponta que o Programa 
Municipal de Emergência 
Social Covid-19 tem uma 
verba de 300 mil euros.

De acordo com os crité-
rios e com o regulamento, 
aprovado em reunião de 
câmara, cada apoio terá o 
valor máximo de 250 euros.

Cada agregado terá a 

possibilidade de recorrer a 
um máximo de três apoios.

Entre os casos previs-
tos está a comparticipa-
ção em 50% da renda ou 
prestação bancária, exceto 
quando em causa esteja 
habitação social.

A câmara da Maia tam-
bém poderá ajudar com 
75% no valor das despe-
sas fixas como eletricida-
de, água e gás, desde que 
o beneficiário do apoio não 
usufrua de tarifário social.

As candidaturas deve-
rão ser apresentadas ‘onli-
ne’ até 01 de maio.

Alijó

Alijó lança concurso para a 
requalificação da vila do Pinhão

A Câmara de Alijó lan-
çou hoje um concurso 

público para a requalifica-
ção do Pinhão, um projeto 
considerado “âncora” para 
o Douro, no valor de cerca 
de 1,1 milhões de euros, 
de acordo com publicação 
em Diário da República.

De acordo com o anún-
cio do procedimento con-
cursal hoje publicado 
em Diário da República 
(DR), a empreitada, com 
o nome “Plano Integrado 
e Sustentável de Humani-
zação do Centro Histórico 
da Vila do Pinhão”, tem 
como preço base cerca 
de 1,1 milhões de euros e 
um prazo de execução de 
18 meses.

À vila do Pinhão, loca-
lizada junto ao rio Douro 
no concelho de Alijó, dis-

vençam até 01 de julho.
Estas medidas de alívio 

fiscal, assinala-se também 
no comunicado, acompa-
nham outras já aprovadas 
que definiram o Imposto 
Municipal sobre Imóveis 
(IMI) à taxa mínima de 
0,30%. Também está pre-
visto o IMI familiar com re-
duções de 20 euros para 
casais com um filho, 40 
euros com dois filhos e 70 
euros com três ou mais fi-
lhos. O IRS terá uma redu-
ção para 4% e a derrama 
mantém o seu valor em 
zero. O município reforça, 
por outro lado, o investi-
mento em equipamentos 
informáticos e ligações à 
Internet, disponibilizando, 
em regime de emprésti-
mo, aos alunos que deles 
necessitem para as ativi-
dades educativas em regi-
me não presencial.

trito de Vila Real, chegam 
anualmente milhares de 
turistas de barco, comboio 
ou carro. Este é também 
um importante centro eco-
nômico da região, onde se 
localizam muitas quintas 
produtoras de vinho.

O “pontapé de saída” 
para a intervenção na vila 
turística tinha sido dado 
em 07 de outubro, com a 
inclusão do projeto no âm-
bito da reprogramação do 
PROVERE (Programa de 
Valorização Econômica 
de Recursos Endógenos) 
para a Comunidade Inter-
municipal (CIM) do Douro.

O município de Alijó 
preparou um plano inte-
grado e sustentável de hu-
manização do centro his-
tórico da vila do Pinhão, 
que tem como um ponto 

central a rua António Ma-
nuel Saraiva.

Na altura de vindimas, 
época alta para o turismo 
nesta região, cruzam-se 
naquela rua do Pinhão 
muitos autocarros de tu-
ristas e veículos de trans-
porte de uvas e mostos, 
uma situação que cria 
grandes constrangimen-
tos ao nível rodoviário 
nesta localidade.

O presidente da Câma-
ra de Alijó, José Paredes, 
tinha referido em 07 de 
outubro que na primeira 
fase de intervenção na 
Antônio Manuel Saraiva 
vai ser aplicada uma ver-
ba de cerca de um milhão 
de euros e adiantou que o 
projeto de requalificação 
totaliza “cerca de 3,2 mi-
lhões de euros”, reparti-
dos em três fases.

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, 
vai iniciar amanhã, sexta-feira, dia 6 de novembro, um ciclo de 
visitas a várias escolas do concelho que foram intervencionadas 
ao longo deste ano, num investimento municipal global que ron-
da 1,2 milhões de euros.

O programa de visitas arranca na EB Amélia Vieira Luís, em 
Carnaxide, cuja requalificação exterior (primeira fase) implicou 
um investimento de 246 724,06€. Segue-se, na mesma fregue-
sia, a JI Tomás Ribeiro, com requalificações interiores e exterio-
res orçadas em 160 000,00€.

Na ES Miraflores, em Algés, foi construído um parque de 
estacionamento no valor de 81 993,92€ e na EB Pedro Álva-
res Cabral, no Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, foi feita 
uma beneficiação do edificado e espaço exterior, no valor de 344 
463,70€.

Na manhã do dia 13 de novembro, o programa de visita a 
escolas intervencionadas repete-se, desta vez pela EB Joaquim 
de Barros, em Paço de Arcos, cuja beneficiação interior (pavi-
mentos, pintura, estores) teve um investimento de 100 000,00€.

A visita segue para a EB Conde de Oeiras, onde foi feita a 
reabilitação das coberturas e recarga de betuminoso no espaço 
exterior, num investimento de 286 184,12€.

Desviando-se do âmbito de escolas intervencionadas, o pre-
sidente da Câmara Municipal vai encerrar o ciclo de visitas com 
a ida à Estação Agronômica, no hangar do INIAV, para onde será 
transferida temporariamente a escola EB António Rebelo de An-
drade quando arrancarem as obras de requalificação integral da 
escola, com início previsto para o primeiro trimestre de 2022, e 
cujo investimento será de 2.5 milhões de euros.

A Educação foi uma das prioridades definidas pelo executivo, 
nomeadamente ter em Oeiras os melhores alunos do país. Entre 
os vários programas educativos desenvolvidos pelo Município, 
junta-se também a requalificação dos equipamentos escolares 
para garantir que têm as condições adequadas para o bem-estar 
da comunidade escolar.

Presidente da Câmara de 
Oeiras inicia visitas a escolas 

intervencionadas em 2020
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mogadouro

 Desafia cidadãos a registrarem
testemunhos da vivência em pandemia

o município de Albufeira 
está a desafiar os cida-

dãos a registrarem os seus 
testemunhos da vivência 
durante a pandemia de Co-
vid-19, para constituírem me-
mória coletiva para o futuro, 
informou hoje a autarquia.

O projeto “Histórias e 
Memórias Pandemia 20-21” 
incita os munícipes a envia-
rem para o Arquivo Municipal 
de Albufeira os seus registos 
acerca da covid-19, através 
da página do município, pre-
enchendo um formulário, lê-
se num comunicado da au-
tarquia.

Para além de testemu-
nhos por escrito, há a pos-
sibilidade de as pessoas en-
viarem “fotografias, registos 
de vídeo, sonoros, desenhos 
ou outras formas”, acrescen-
ta a Câmara de Albufeira.

Os interessados podem 
enviar o “testemunho sobre 

as perdas humanas, labo-
rais, quotidianas ao nível da 
mobilidade e outras”, poden-
do igualmente, enviar o seu 
testemunho sobre o modo 
como “superaram o confina-
mento” ou como foi seu o Na-
tal, exemplifica.

Citada na nota, a vere-
adora da cultura da Câma-
ra de Albufeira, Ana Pífaro, 
afirma que o objetivo deste 
projeto é “garantir que a His-
tória não apagará os acon-
tecimentos de 2020 – 2021, 
em Albufeira”.

Segundo a autarca, os 
registos estão a ser feitos 
maioritariamente nas redes 
sociais, que são “espaços 
efémeros e dificilmente lu-
gares de memória”, pelo que 
considera importante que 
haja um registro que perdure 
no tempo.

Para aquela responsável, 
a memória sobre a pande-

Muralha medieval de Bemposta
em processo de classificação

o município de Mogadou-
ro aprovou por “unani-

midade” o projeto de classifi-
cação da muralha medieval 
do antigo castelo de Bem-
posta como sítio de interes-
se municipal, uma ambição 
antiga da população da-
quela localidade raiana, foi 

hoje divulgado.
“Era um antigo anseio da 

população de Bemposta ver 
classificado o núcleo histó-
rico e antiga muralha como 
sítio de interesse municipal. 
Todo o processo foi execu-
tado pelos técnicos da Sala 
Museu de Arqueologia do 

alBufeira uma das personalidades 
mais importantes da 

nossa história chamou-se 
Afonso Henriques. Nasceu 
em 1109, mas não se sabe 
exatamente se em Coim-
bra, Viseu ou Guimarães. 
Era filho de Henrique de 
Borgonha, que aparece na 
nossa memória como um 
aliado do Rei Afonso VI, 
do Reino de Leão, um dos 
reinos mais importantes da 
península ibérica da época, 
com o objetivo de ajudá-lo 
a reconquistar as terras 
perdidas pelos muçulma-
nos já instalados há quase 
500 anos na região. Este 
rei tinha uma filha bastar-
da, Tereza, que a concedeu 
em casamento a Henrique 
de Borgonha. Como dote 
de casamento, foi entregue 
aos dois o condado de Por-
to Cale. Este presente de 
casamento foi uma tentati-
va do rei leonês de resolver 
um problema familiar, pois 
tinha outra filha que mais 
tarde assumiria o Reino de 
Leão. Porto Cale era uma 
pequena região próxima 
ao rio Douro, e tinha este 
nome pois cale significava 
belo em grego. Porto Belo, 
portanto, foi o local de nas-
cimento de Afonso Henri-
ques. Com a morte do pai, 
e já adulto, Afonso Henri-
ques inicia sua impressio-
nante trajetória. Opta por 
separar-se de sua mãe, 
que se aliara a um conde 
galego chamado Fernão 
Peres de Trava, pois estes 
intentavam reinar sobre o 
condado. E não pensou 
duas vezes, pois em 24 
de junho de 1128, em Gui-
marães, vence contra sua 
própria progenitora a ba-
talha de Mamede. Aprisio-
na Dona Tereza no alto do 
Castelo romano de Lanho-
so em Braga até a morte, 
e diz a lenda que durante 
anos ela esbravejara mal-
dições contra o filho. E que 
nada adiantaram, pois em 
25 de julho de 1139, dia e 
mês possíveis de sua data 
natalícia, Afonso Henriques 
vence uma batalha enigmá-
tica em Ourique, contra cin-
co reis mouros e um exérci-
to bem mais numeroso que 
o dele. De tão expressiva 
que foi esta batalha, que 
seu exército o proclama rei 
dos portucallensis, ou sim-
plesmente, dos portugue-
ses em 1140. E dos cinco 
reis muçulmanos vencidos, 
nasce o brasão de armas 
português, que por gratidão 
a Jesus, se transformou 
nas cinco chagas de Cris-
to da bandeira de Portugal. 
Estaria então, proclamado 
a independência do pri-
meiro estado europeu da 
história mundial. Em 5 de 
outubro de 1143, o Reino 
de Leão o reconhece como 
reino assinando o Tratado 
de Zamora. A igreja papal 
reconheceria em 1179, in-
clusive transformando o 
plebeu Afonso Henriques 
em nobre e rei. Mas não 
parou por aí, pois seguiram 
inúmeras batalhas em dire-
ção ao sul de Portugal, com 
o objetivo de expulsar os 
mouros. E ele venceu to-
das. Leiria de 1135 a 1145. 
Santarem de 1146 a 1147. 
Palmela, Lisboa e Almada 

afonso Henriques

também em 1147. Alcácer 
em 1160, e, por último, o 
Alentejo. E, com o braço de 
comando de um só homem, 
meio século de influência 
arábica estariam extintas 
para sempre da Europa 
ocidental. No cerco de Ba-
dajoz, entra por fim a lança 
final da carreira militar de 
Afonso Henriques, selando 
as fronteiras portuguesas 
com a estremadura espa-
nhola. Mas, quem pensa 
que a vida deste homem 
acaba no campo de batalha 
estaria enganado. Com a 
paz interna e as fronteiras 
estabelecidas, começa a 
reinar. E se torna tão bri-
lhante como fora quando 
guerreiro. Estabelece povo-
ados, e dá de tudo ao seu 
povo. Deixa astutamente 
as finanças nas mãos dos 
judeus, inclusive oficiali-
zando-os na administração 
do reino. Alia-se a igreja, 
construindo mosteiros e 
submetendo-se as orde-
nanças papais, inclusive 
com donativos regulares. 
Prospera e cria um reino 
unido, coeso e que nunca 
mais se fragmentaria. Mor-
re em 6 de dezembro de 
1185 em Coimbra, inician-
do a primeira dinastia de 
reis portugueses, a Afonsi-
na, com seu filho Sancho I. 
Está sepultado no mosteiro 
de Santa Cruz que inau-
gurara em 1131. Esta é o 
relato de uma vida impac-
tante para o mundo. Sem 
Afonso Henriques, Portu-
gal talvez nunca existisse. 
Poderíamos estar falando 
árabe, o cristianismo nun-
ca chegaria ao ocidente e a 
epopéia dos descobrimen-
tos teria uma outra face. 
Mas se é verdade que as 
batalhas são vencidas por 
vontade de Deus, e que 
homens sábios valem mais 
que um montante de vários 
outros, Afonso Henriques 
entra para o nosso imagi-
nário como quão comuns 
nós somos, pois por mais 
esforço que façamos para 
sermos reconhecidos com 
gente importante, estare-
mos sempre infinitamente 
distantes destas perso-
nalidades cujas escolhas 
determinaram tudo o que 
somos hoje. É como está 
escrito no Velho Testamen-
to: “filhos, não removam os 
marcos estabelecidos pe-
los teus pais”. Daí nasce o 
mito. E o que é um mito? O 
mito é a reafirmação de va-
lores de uma determinada 
cultura. Afonso Henriques 
é um mito real, que reafir-
ma muito dos valores que 
temos dentro de nós ainda 
hoje. De uma sociedade lu-
sófona espalhada por todo 
o mundo, que sabe que 
pode e precisa muito relem-
brar suas identidades.

Dr. Victor Massena

concelho de Mogadouro”, 
disse à Lusa o vice-presi-
dente da Câmara de Moga-
douro, Evaristo Neves.

De acordo com o au-
tarca, há mais de duas dé-
cadas que a população de 
Bemposta, no concelho de 
Mogadouro, distrito de Bra-
gança, ansiava por esta 
classificação dado o interes-
se histórico do casco medie-
val da localidade.

“Já enviamos um ofício 
para a Direção Regional de 
Cultura do Norte, para que 
este organismo se pronun-
cie sobre esta classificação. 
Numa segunda fase este sí-
tio poderá tornar-se de inte-
resse publico”, indicou Eva-
risto Neves.

O processo administrati-
vo pode ser consultado nos 
serviços administrativos da 

Sala Museu de Arqueologia 
de Mogadouro, no distrito de 
Bragança, durante 30 dias 
após a sua publicação em 
Diário da República (DR).

Segundo o arqueólogo 
municipal, Emanuel Cam-
pos, esta estrutura defen-
siva mandada construir 
por D. Dinis para defender 
a nova vila de Bemposta, 
com uma largura de dois 
metros e no ponto mais alto 
registrado chega aos qua-
tro metros de altura.

“A Muralha foi construída 
em granito possivelmente 
com três e datada do século 
XIV”, disse o técnico.

Para além da muralha é 
possível verificar no local 
as chamadas Minas do In-
ferno, com galerias subter-
râneas que serviam para 
guardar vinho.

Barcelos

a cidade de Toronto abriu 
um concurso público 

para a instalação artística de 
um Galo de Barcelos gigan-
te, a instalar no final do ano 
na zona conhecida como o 
Little Portugal.

A Associação Comercial 
do Little Portugal na Dundas, 
a Câmara de Toronto, o Con-
sulado-Geral de Portugal e o 
projeto Street Art são os pro-
motores da iniciativa, estão a 
convidar os artistas da região 
a apresentarem uma decora-
ção artística para o galo de 
100 quilogramas, anunciou a 
autarquia canadiana em co-
municado.

“A estátua de betão, com 
uma dimensão de 2,8 me-
tros por 1,9 metros, oferecida 
para o efeito pelo município 
de Barcelos e funcionará 

Galo de Barcelos ‘gigante’ vai
ser instalado no ‘little Portugal’

com uma tela em branco, 
pronta a receber a criativi-
dade do artista, que deverá 
inspirar-se em uma de duas 
narrativas identificativas para 
organização do concurso: o 
significado universal do galo 
enquanto símbolo solar e a 
história original do Galo de 

Barcelos”, refere a nota.
O Galo de Barcelos, um 

dos principais símbolos de 
Portugal, ficará instalado jun-
to ao número 1212 da Dun-
das Street West, no Lake-
view Avenue Parkette.

A proposta visa juntar uma 
lista de colaboração artística 

mia “deve ser registrada de 
modo a não deixar cair no 
esquecimento as angústias, 
incertezas e esperanças, co-
letivas, individuais e familia-
res, que a comunidade sen-
tiu e sente ao longo destes 
dias tão estranhos”.

O Arquivo Municipal de 
Albufeira tem ‘online’ uma 
parte do seu espólio, sen-

do possível consultar os re-
gistros de vários momentos 
marcantes da história de 
Albufeira em documentos 
oficiais, fotografias, recortes 
de imprensa, correspondên-
cia e outros registros.

O projeto “Histórias e Me-
mórias Pandemia 20-21” não 
tem data limite de acolhimen-
to de testemunhos.

que será reduzida baseada 
em credenciais profissionais 
relevantes e conceitos de de-
sign preliminares.

Os designs finais serão 
apresentados virtualmente à 
comunidade e à associação 
comercial no dia 08 de abril 
de 2021.

Os artistas serão contac-
tados até 05 de março de 
2021, recebendo 1.500 dóla-
res canadianos (966 euros) 
para desenvolverem o con-
ceito final, orçamento e mate-
rial necessário para o traba-
lho, utilizando uma miniatura.

Os interessados devem 
submeter as suas candida-
turas até às 23h59 do dia 
14 de fevereiro. Para mais 
informações pode consultar 
o website streetartto.submit-
table.com.
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Cerca de metade das empre-
sas da restauração tinha a 

atividade totalmente encerrada 
em janeiro e 36% ponderavam 
avançar para insolvência, reve-
lou um inquérito da Associação 
da Hotelaria, Restauração e Si-
milares de Portugal .

De acordo com os resulta-
dos do inquérito da AHRESP do 
mês de janeiro, que contou com 
1.042 respostas válidas, o cená-
rio continua “dramático”: “51% 
das empresas indicam estar com 
a atividade totalmente encerra-
da” e “36% das empresas pon-
deram seguir  para insolvência, 
dado que as receitas realizadas 
e previstas não permitirão supor-
tar todos os encargos que decor-
rem do normal funcionamento da 
sua atividade”.

As empresas inquiridas de-
ram ainda conta de uma queda 
de faturamento avassaladora, 
no mês de janeiro, com 79% das 
empresas a registrarem perdas 
acima dos 60%.

Assim, 18% das empresas 
não conseguiram efetuar o pa-
gamento dos salários em janeiro 
e 18% só o fez parcialmente.

Neste contexto, 44% disse-

Metade dos restaurantes fechados 
e um terço  pondera falência                

Portugal está em 10.º lugar
na tabela dos salários

mínimos da União Europeia
O salário mínimo bruto varia-

va, em janeiro, nos 21 Es-
tados-membros da União Euro-
peia onde vigora, entre os 332 
euros na Bulgária e os 2.202 eu-
ros no Luxemburgo, com Portu-
gal em 10.º lugar (776 euros). O 
Eurostat divide os 21 Estados-
membros da UE que em janeiro 
deste ano tinham salários míni-
mos nacionais em três grupos 
principais, com base nos seus 
níveis em euros.

No primeiro grupo, com os 
salários mínimos brutos inferio-
res a 700 euros, estão países de 
leste: Bulgária (332 euros), Hun-
gria (442 euros), Roménia (458 
euros), Letónia (500 euros), 
Croácia (563 euros), República 
Checa (579 euros), Estónia (584 
euros), Polónia (614 euros), Es-
lováquia (623 euros) e Lituânia 
(642 euros). Portugal e outros 
quatro Estados-membros, lo-
calizados principalmente no sul 
da UE, integram o grupo onde 
os salários mínimos variavam 
entre 700 euros e pouco mais 
de 1.100 euros por mês: Gré-
cia (758 euros), Portugal (776 

euros), Malta (785 euros), Eslo-
vénia (1.024 euros) e Espanha 
(1.108 euros).

Nos restantes seis Estados-
membros, todos situados no 
oeste e norte da UE, os salários 
mínimos eram superiores a 1.500 
euros por mês: França (1.555), 
Alemanha (1.614), Bélgica 
(1.626), Holanda (1.685), Irlanda 
(1.724 ) e Luxemburgo (2.202).

Com base em dados de 
2018, o gabinete estatístico eu-
ropeu indica ainda que Portugal 
(64%) é um dos quatro Esta-
dos-membros, a par da França 
(66%), Eslovénia (62%) e Ro-
ménia (61%), onde o salário mí-
nimo está acima de 60% do sa-
lário mensal bruto médio.

Por contraste, os salários 
mínimos representam menos de 
metade da média nacional em 
seis Estados-membros: Croácia, 
República Checa e Letónia (49% 
cada), Espanha (44%), Malta 
(43%) e Estónia (42%). Áustria, 
Chipre, Dinamarca, Finlândia, 
Itália e Suécia são os Estados-
membros onde não está institu-
ído um salário mínimo nacional.

ram já ter despedido trabalhado-
res, desde o início da pandemia, 
sendo que, destas, 19% reduzi-
ram em mais de 50% os postos 
de trabalho a seu cargo.

Das empresas inquiridas, 
19% referiram que não vão con-
seguir manter todos os postos de 
trabalho até ao final do primeiro 
trimestre de 2021.

Relativamente aos apoios à 
manutenção dos postos de tra-
balho, 25% das empresas disse 
não ter apresentado candidatura 
ao ‘lay off’ simplificado e, destas, 
14% indicaram como motivo a 

possibilidade de poderem efetu-
ar demissões.

Já quanto aos novos pro-
gramas de apoio a fundo per-
dido, 38% não apresentaram 
candidatura ao Apoiar.PT, das 
quais 67% não cumprem os re-
quisitos de acesso.

O inquérito da AHRESP con-
cluiu também que, no que diz 
respeito ao Apoiar + Simples, 
específico para empresários em 
nome individual no regime sim-
plificado, apenas 20% tinham 
apresentado candidatura à data 
de preenchimento do inquérito e 

36% indicaram estar excluídos 
deste apoio. Dos que disseram 
estar excluídos, 29% por apre-
sentaram quedas inferiores a 
25% e 17% por não terem traba-
lhadores a cargo.

Quanto ao programa Apoiar 
Rendas, recentemente disponibi-
lizado, 35% das empresas tam-
bém indicaram estar excluídas, 
das quais 27% registram quedas 
inferiores a 25% e 17% têm capi-
tais próprios negativos.

“Face aos resultados apre-
sentados, é evidente a insufici-
ência dos apoios até aqui dis-
ponibilizados e a necessidade 
urgente do seu reforço”, apon-
tou a AHRESP, acrescentando 
que “as mais de 95% de micro 
e pequenas empresas da res-
tauração e alojamento não têm 
capacidade para aceder à com-
plexidade destes apoios.É este o 
momento de apoiar as 120.000 
empresas e alojamento turístico, 
os 400.000 postos de trabalho 
diretos que têm a seu cargo, e 
os muitos outros milhares de em-
presas e de postos de trabalho 
que dependem de nós, e da nos-
sa existência enquanto atividade 
econômica”, disse a associação.

A DBRS considera que o 
turismo português não vai re-
cuperar totalmente este ano, 
dada a particularmente crítica 
situação sanitária e o prolon-
gamento das restrições, mas 
o choque será temporário e a 
atratividade do país irá manter-
se no pós-pandemia.

Numa nota de análise sobre 
o setor do turismo em Portugal, 
a agência de notação financei-
ra DBRS Morningstar antecipa 
mais um ano difícil para a ativi-
dade, dada a gravidade da crise 
pandêmica global, o atraso na 
disponibilização de vacinas na 
Europa e o prolongamento das 
restrições às viagens.

“Dada a importância do se-
tor turístico para Portugal, isto 
irá provavelmente atrasar a 
plena recuperação econômica 
do país”.

Ainda assim, a DBRS sus-
tenta que o choque da covid-19 
será temporário e não deverá 
resultar em mudanças estrutu-
rais no setor turístico português: 
“Embora esta crise vá ter, inevi-
tavelmente, graves consequên-
cias para muitos trabalhadores 
e empresas, particularmente 
os mais expostos à atividade, 
a procura turística em Portugal 
deverá regressar aos níveis pré
-pandemia”.

Segundo a agência, “as ca-
racterísticas que, antes da crise, 
tornaram Portugal atrativo para os 

visitantes a nível global irão man-
ter-se durante muito tempo após 
a pandemia”. Na sua análise ao 
setor turístico, a DBRS recorda 
que, entre 2010 e 2012, Portugal 
recebeu em média 14 milhões 
de não residentes por ano, tendo 
este número atingido os 27 mi-
lhões de pessoas em 2019.

Esta quase duplicação das 
chegadas de turistas em menos 
de uma década permitiu que as 
receitas do setor de alojamento 
turístico praticamente triplicas-
sem, de forma que, no final da 
década, o turismo e as indús-
trias com ele relacionadas res-
pondiam por 17% do Produto 
Interno Bruto, 19% do emprego 
e 20% das exportações totais.

Em 2020, impactado pela 
pandemia, Portugal registrou 
10,6 milhões de turistas e, em-
bora o turismo doméstico tenha 
permitido alguma recuperação 
nos meses de Verão, a falta de 
visitantes estrangeiros contri-
buiu significativamente para a 
contração econômica de 7,6% 
registrada nesse ano.

Já este ano, a situação aca-
baria por agravar-se com a nova 
vaga da pandemia, quer em 
Portugal, que se tornou “num 
dos países com piores resulta-
dos da Europa”, quer nos países 
tradicionalmente emissores de 
turistas para Portugal, como o 
Reino Unido, Alemanha, Espa-
nha, França, Holanda e Brasil.

Turismo em Portugal vai 
se  recuperar totalmente, 
prevê agência de rating

Isabel Figueiredo, do Grupo renascença, 
Diogo Teixeira, da Beta-i, e Vanessa Ro-

meu, do Lidl
O processo de candidatura ao progra-

ma “Mais Ajuda”, projeto de responsabili-
dade social desenvolvido pelo Lidl, Rádio 
Renascença, RFM e Mega-Hits, em parce-
ria com a Beta-i, continua a decorrer até 
ao final do mês. A inscrição deve ser feita 
através do site “www.maisajuda.pt” e até 
ao próximo dia 28 de fevereiro.

Este ano, aos candidatos é pedido 
para desenvolverem projetos inovadores 
que contribuam para os idosos se man-
terem ativos na sociedade, aproximando 

duas realidades distintas - Instituições 
Particulares de Solidariedade Social  e 
Startups ou empresas de empreendedo-
rismo social, desafiando-as a terem em 
comum projetos ou serviços de apoio a 
idosos.

Também serão avaliados projetos com 
capacidade de gerar emprego, igualmen-
te importante face à crise provocada pela 
pandemia de covid-19. Depois de termina-
do o prazo, segue-se a escolha por parte 
do júri dos 10 projetos vencedores, 5  IPSS 
e 5 Startups, que vão receber 33300 euros 
cada para os colocarem em prática. Os 
vencedores serão anunciados em março.

Candidaturas ao “Mais Ajuda” 
continuam abertas até 28 de fevereiro

No passado mês de janeiro, 
65% das empresas regis-

traram quedas de faturamento 
superiores a 10%, situação que 
se manterá durante o primeiro 
trimestre deste ano, de acordo 
com as expectativas dos em-
presários, refletindo a queda de 
encomendas, indicou, a Asso-
ciação Têxtil e Vestuário de Por-
tugal, citando os resultados de 
um inquérito aplicado às empre-
sas do setor. Por sua vez, 30% 
das empresas reportaram desci-
das entre 10% e 25% no volume 

de negócios.
Apenas 3% dos inquiridos 

apontaram um impacto entre 
os 60% e os 75%, enquanto 
4% verificaram retrocessos su-
periores a 75%.

O setor reivindica a altera-
ção das condições de acesso 
às ajudas, para que possam 
abranger mais empresas, nome-
adamente, que o apoio à retoma 
progressiva seja possível a partir 
de quedas de faturamento iguais 
ou superiores a 15%, abaixo dos 
25% em vigor.

Maioria das empresas do setor
têxtil com quedas de faturamento

Para o setor, este apoio de-
veria ainda considerar, na de-
finição de crise empresarial, a 
queda de encomendas e não 
apenas de faturamento.

“Os clientes estão a ter mui-
tas dificuldades e a atrasar os 
pagamentos às empresas pro-
dutoras”, notou a associação.

Os empresários querem 
ainda a isenção da taxa social 
única (TSU) para os trabalhado-
res abrangidos pelas medidas 
de redução ou suspensão dos 
postos de trabalho, medida que 
dizem que deveria contemplar 
empresas com mais de 250 co-
laboradores.

A maioria das empresas 
quer também a reintrodução do 
regime de lay-off simplificado, 
aplicado a todas as empresas, 
bem como justiça no acesso a 
medidas como o Apoiar, que, 
atualmente, está apenas dispo-
nível para algumas atividades.                                                                                                                     
Adicionalmente, o setor recla-
ma que a Segurança Social 

pague aos trabalhadores que 
estão em casa a assistir os fi-
lhos menores, face ao encerra-
mento das escolas.

Nas linhas de crédito, me-
dida utilizada por 65% dos in-
quiridos, as empresas exigem 
o reforço dos montantes, assim 
como maior flexibilidade de pa-
gamento. Ainda no que se refe-
re às medidas disponíveis, 40% 
dos inquiridos recorreram a mo-
ratórias, 23% ao apoio à retoma 
progressiva, 19% ao diferimento 
de impostos, 15% a um incen-
tivo extraordinário à normaliza-
ção e 5% ao lay-off .

Paralelamente, muitas em-
presas solicitam uma compo-
nente de apoio a fundo perdido 
para a capitalização, o prorroga-
mento das medidas e maior ra-
pidez no pagamento dos apoios.

O inquérito “Covid-19: Im-
pacto, Expectativas e Medidas” 
foi aplicado entre 26 de janeiro e 
4 de fevereiro, tendo sido regis-
tradas 100 respostas.

Casa das Beiras
Almoço das Quartas dia 17 

à partir das 12horas
Bacalhau à Lagareira

R. Barão de Ubá, 341 - Pça da Bandeira, 
Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2273-1897
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O Presidente da República pro-
mulgou  o decreto regula-

mentar do Governo que altera o 
Regime Jurídico de entrada, per-
manência, saída e afastamento de 
cidadãos estrangeiros do território 
nacional, simplificando as burocra-
cias para estudantes e trabalhado-
res sazonais.

Segundo nota na página ofi-
cial do Palácio de Belém, Marcelo 
Rebelo de Sousa, “limitando-se a 
aplicar a autorização legislativa da 
Assembleia da República, contida 
na Lei do Orçamento do Estado 
para 2020”, deu seguimento ao di-

ploma do executivo socialista.
O novo regime agiliza a con-

cessão de autorizações de resi-
dência para quem pretende estu-
dar no ensino superior, com um 
tratamento mais favorável para os 
estudantes oriundos dos Estados 
da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, trabalhadores 
por conta de outrem, trabalhado-
res independentes, mas também 
imigrantes empreendedores, alta-
mente qualificados, assim como 
trabalhadores sazonais, especial-
mente transferidos de outros Esta-
dos membros.

Presidente promulga simplificação
do regime jurídico para estudantes

e trabalhadores estrangeiros

“Quem não cumpre as re-
gras de vacinação deve 

ser punido”, declarou António 
Costa no final de uma visita às 
unidades de saúde de Alvalade 
e Parque, em Lisboa, depois de 
confrontado pelos jornalistas 
com situações de abuso e de 
não cumprimento de priorida-
des no processo de vacinação 
contra a covid-19.

Tendo ao seu lado a minis-
tra da Saúde, Marta Temido, o 
primeiro-ministro procurou tam-
bém passar uma mensagem no 
sentido de que não haja ansie-
dade em relação a este proces-
so de vacinação.

“Há algo que é fundamental: 
Não vale a pena termos um ex-
cesso de ansiedade, nem vale 
a pena correr para as unidades 
de cuidados de saúde para pe-
dir a vacina. Cada um vai ser 
contactado para no momento 
próprio poder receber a vaci-

na”, frisou o líder do executivo.                                                                                                                      
António Costa considerou 
depois essencial que sejam 
respeitados os critérios que 
as autoridades técnicas e as 
autoridades de saúde definem 
como as prioridades de saúde.

“Não vale a pena fazermos 
de treinadores de bancada, 
achando que esta ou aquela do-
ença deve ser mais prioritária do 
que a outra. Confiemos naquilo 
que nos dizem os médicos e os 
profissionais de saúde”, disse.

O primeiro-ministro susten-
tou ainda que em Portugal, ao 
longo de décadas, se encarou 
a vacinação como um passo 
fundamental para o controle de 
doenças. “Assim tem sido ao 
longo de gerações. Isso tem-
nos permitido melhorar muito 
os resultados alcançados em 
saúde. Esta é mais uma va-
cina que teremos de tomar”, 
acrescentou.

“Quem não cumpre as
regras de vacinação deve ser 
punido”, diz António Costa

Rio anuncia em março
escolhas para Lisboa e Porto

O líder do PSD avocou 
todo o processo da es-

colha dos candidatos por 
Lisboa e Porto, sendo certo 
que só em março anunciará 
quem serão os candidatos 
às duas principais autarquias 
do país pelos sociais-de-
mocratas. Rui Rio, contudo, 
tem mantido conversas para 
definir quem serão os mais 
bem colocados, sendo certo 
que para Lisboa, o desejado 
entre sociais-democratas ou-
vidos é Carlos Moedas, ex-
comissário europeu.

O próprio falou com al-
gumas pessoas a dar sinais 
de que não seria candidato; 
contudo, isso não altera as 
conversas de bastidores so-
bre qual será a melhor opção 
em cima da mesa. Ainda as-
sim, outros dois nomes tam-
bém têm sido falados para a 

O secretário-geral do PCP 
afirmou que a denomina-

da “bazuca europeia” de fun-
dos para recuperação eco-
nômica é de pólvora seca” 
e chamou os comunistas a 
reduplicar o trabalho para 
cumprir o seu insubstituível 
papel junto de “trabalhadores 
e povo.

Jerónimo de Sousa inter-
vinha, de forma virtual, numa 
longa resenha histórica so-
bre os movimentos sindicais 
e o posicionamento do mais 
antigo e centenário partido 
político português, numa ini-
ciativa intitulada “Os comu-
nistas e o movimento sindical 
— uma intervenção decisiva 
para a organização, unida-
de e luta dos trabalhadores”.                                                                                                                           
“Anunciam-se programas de 
recuperação e milhares de 
milhões de euros em forma 
de bazuca, essa tão cantada 
arma que não se vê e que 
está apontada para o alvo 
errado. O que se programa 

“Bazuca europeia é pólvora seca e
comunistas devem reduplicar trabalho”

Mais de uma centena de mé-
dicos, alguns reformados, es-
creveram uma carta à ministra 
da Saúde a queixarem-se das 
barreiras administrativas que 
lhes foram levantadas quando 
se ofereceram para ajudar como 
voluntários o Serviço Nacional 
de Saúde.

Sublinhando que o Serviço 
Nacional de Saúde, vive um dos 
seus períodos mais exigentes 
de sempre, situação na qual to-
dos são precisos e ninguém é 
dispensável, os médicos dizem-
se dispostos a ajudar, que já se 
ofereceram, mas que forem le-
vantadas barreiras administrati-
vas e ao trabalho voluntário.

Na carta, enviada também 
ao primeiro-ministro e ao Pre-
sidente da República e cujo 
primeiro signatário é o médico 
Gentil Martins, dizem que mi-
lhares responderam ao desafio 
lançado pelo bastonário da Or-
dem dos Médicos, que a lista foi 
enviada ao Ministério da Saúde 
e que nada aconteceu ou foi co-
locado um conjunto de barreiras 
administrativas inexplicáveis, 
entre as quais a recusa de tra-
balho voluntário.

“Somos um conjunto de 
médicos, alguns reformados, 
mas ativos. Queremos ajudar 
e declaramo-nos presentes”, 
afirmam, sublinhando que os 

são tiros de bazuca de pól-
vora seca dirigidos à solu-
ção dos verdadeiros proble-
mas do país, mas eficazes 
para garantir aos mesmos 
de sempre, ao grande capi-
tal econômico e financeiro, 
os meios e apoios necessá-
rios ao desenvolvimento dos 
seus interesseiros negócios 
e projetos”, disse.

Segundo o líder comu-
nista, “será com o desenvol-
vimento da luta que se ga-
rantirá a defesa dos direitos 
e salários e se assegurarão 
novos avanços e conquistas 
das condições de vida e de 
trabalho”.

“Vivemos um tempo em 
que os comunistas são cha-
mados a reduplicar o tra-
balho para cumprir o seu 
insubstituível papel ao lado 
dos trabalhadores e do 
povo, combatendo a explo-
ração e as injustiças. Estar 
onde estão os trabalhado-
res e as massas populares 

e trabalhar com elas, e com 
elas aprender e agir, conti-
nua a ser, e hoje com mais 
determinação, a palavra de 
ordem que mais se impõe 
concretizar”.

O deputado na Assem-
bleia da República referiu 
a atual crise pandêmica e 
consequente crise econômi-
ca para acusar “PSD, CDS 
e os seus sucedâneos da 
Iniciativa Liberal e do Che-
ga” de cavalgar a circuns-
tância para relançar a sua 
política de desastre nacio-
nal, cada vez mais aposta-
dos nos seus projetos de 
mutilação e subversão da 
Constituição da República e 
em soprar soluções que tra-
zem no bojo soluções auto-
ritárias e antidemocráticas”.                                                                                       
“A pretexto da epidemia, 
milhares de trabalhadores 
foram despedidos e muitos 
outros estão em risco de o 
ser, os salários são corta-
dos, os horários de trabalho 

Mais de 100 médicos reformados 
ofereceram-se para ajudar e 

nem resposta tiveram
médicos têm estado nas pri-
meiras linhas do combate à co-
vid-19, assegurando não só a 
frente de batalha, mas também 
garantindo o apoio a todos os 
doentes não covid.

“Mas somos poucos para 
tanto que está a atingir a nossa 
saúde e o nosso SNS”, lamen-
tam os clínicos, dizendo que 
mantêm a vontade de participar 
ativamente no combate à pan-
demia, na educação para a saú-
de das populações, nos inqué-
ritos epidemiológicos, no trace 
covid, no apoio à vacinação e 
nos hospitais de campanha”.

Na carta, os médicos consi-
deram incompreensível não te-
rem sido chamados a participar 
“quando os hospitais e centros 
de saúde começam a claudicar 
por cansaço” e a “saúde pública 
todos os dias alerta para a falta 
de recursos”.

“Estamos aqui e queremos 
ajudar neste combate. Lutando 
com toda a nossa energia e ma-
terializando tudo aquilo que afir-
mámos no nosso Juramento de 
Hipócrates”, afirmam, pedindo 
aos governantes que assumam 
que é necessário o esforço de 
todos e que “o ‘exército’ pode 
ser reforçado”.

“Os portugueses não enten-
derão que se continue a não 
aceitar a nossa presença e que 
a nossa participação seja dificul-
tada por burocracias inexplicá-
veis”, consideram, pedindo que 
a sua ajuda seja considerada 
como voluntária.

E concluem: “É com esse 
estatuto que nós desejamos or-
ganizar e participar nesta luta. 
Aguardamos saber onde somos 
precisos e onde nos devemos 
apresentar”.
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principal autarquia do país: 
Miguel Poiares Maduro e Ri-
cardo Baptista Leite. O Ex-
presso avançou que serão 
os dois nomes da lista curta 
de Rio. Mas um dos visados, 
Miguel Poiares Maduro repe-
te  o que já disse há vários 
meses: “Já referi várias ve-
zes publicamente que essa 
hipótese não se coloca (e 
também não fui abordado, o 
que é normal, visto que ma-
nifestei publicamente não ter 
disponibilidade para qual-
quer candidatura desse gê-
nero neste momento)”.

No Porto, o processo fi-
cou algo parado quando 
Paulo Rangel, eurodeputa-
do, disse não a Rui Rio, após 
uma conversa antes do Na-
tal. Já a hipótese de Santa-
na Lopes vir a ser candidato 
autárquico por alguma câma-

alterados e impostos à força, 
os ritmos de trabalho intensi-
ficados, a precariedade pro-
movida, ao mesmo tempo 
que somas colossais de fun-
dos públicos são entregues 
a grupos econômicos e fi-
nanceiros e a multinacionais 
que acumularam milhares 
de milhões de euros de lu-
cro”, condenou.

ra do país pelo PSD parece 
completamente afastada. O 
próprio assegurou que no 
atual cenário, com a pande-
mia de covid-19, não entraria 
nesse combate. E sugeriu o 
adiamento de eleições numa 
entrevista ao DN. Noutra en-
trevista recente, Santana Lo-

pes respondeu: “A minha po-
sição em relação a todas as 
câmaras é a mesma. Neste 
momento, não penso nisso. 
Hoje em dia sou advogado, 
tenho o meu escritório. Deus 
me dê vida e saúde para 
atravessar esta pandemia”.

De fato, um dos cenários 
que foi apontado como hi-
pótese para Santana Lopes 
concorrer com o apoio do 
PSD seria o da Figueira da 
Foz. Mas, no PSD, as es-
truturas locais depressa se 
posicionaram para garantir 
que Pedro Machado, presi-
dente do Turismo do Cen-
tro, é o candidato. Na dire-
ção do partido já havia este 
dado. No distrito de Lisboa, 
o PSD está apostado numa 
aproximação a Isaltino Mo-
rais para o apoiar na recan-
didatura em Oeiras.
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O Sporting venceu o Marítimo, na Madeira, e consoli-
dou a liderança do campeonato.

Um bis de Pedro Gonçalves, que já leva nesta tem-
porada, pelos leões, 14 gols em 19 jogos de todas as 
provas, fixou o marcador em 2x0 para a equipa treinada 
por Rúben Amorim.

Assim, o Sporting aumenta para seis os pontos de 
vantagem em relação ao FC Porto, segundo classifica-
do que, na quinta-feira, empatou a zero no terreno do 
Belenenses SAD.

Sporting vence 
Marítimo na Madeira

Depois do nulo com o 
Belenenses SAD na 

última jornada, o FC Por-
to deixou escapar a vitória 
em Braga nos últimos mi-
nutos, cedendo empate a 
dois gols, na partida que 
abriu a 18.ª jornada e se-
gunda volta da Liga.

De grande penalida-
de, Sérgio Oliveira fez o 
1x0 aos 36’ e o iraniano 
Mehdi Taremi, aos 54’, 
assinou o segundo, num 
jogo em que os dragões 

Dragão deixa fugir vitória
em Braga nos descontos

ficaram reduzidos a 10 
desde os 60’ por expul-
são (duplo amarelo) de 

Tecatito Corona. Aos 87’, 
Fransérgio assinou o 1x2 
para os bracarenses e 

Nico Gaitán, aos 90+5’, 
encostou para o 2x2.

O FC Porto tem agora 
40 pontos e, à condição, 
coloca-se a cinco do Spor-
ting. Em caso de vitória em 
Barcelos, na próxima ter-
ça-feira, os leões abrem a 
vantagem para oito pontos 
sobre o segundo classifi-
cado. O SC Braga está no 
3.º lugar com 37 e poderá 
ser igualado pelo Benfica 
e Paços de Ferreira (34) 
nesta jornada. 

Lucas Piazón, jogador 
do SC Braga, depois 

do empate diante do FC 
Porto na Liga, em decla-

rações à SportTV:
“Foi acreditar até fi-

nal. No último jogo, es-
távamos atrás e conse-

Piazón: “perdemos dois pontos, mas também 
impedimos o F.C. porto de fazer dois pontos”

guimos a vitória, aqui 
acreditámos sempre que 
podíamos tirar alguma 
coisa do jogo e saímos 
com um ponto.”

“Foi um jogo difícil. No 
início, estava um jogo 
muito igual e eles saíram 
na frente, na segunda 
parte também entrámos 
melhor e sofremos o se-
gundo gol. Com a saída 
do Corona eles ainda 
conseguiram segurar um 
pouco o jogo e se tivés-
semos marcado o primei-

ro gol mais cedo talvez 
pudéssemos ter ganho.”

“Perdemos dois pon-
tos, mas também impedi-
mos o FC Porto de fazer 
dois pontos. Com esse 
empate, continuamos lá 
em cima e a brigar por 
essas posições.”

“Quando chegamos 
é sempre para ajudar, 
para somar, e estamos 
numa fase em que são 
muitos jogos. Sempre 
que tenho oportunidade 
tento ajudar.”

O Benfica regressou, 
esta segunda-feira, 

às vitórias na Liga. Depois 
de quatro jornadas con-
secutivas sem conseguir 
vencer (uma derrota e três 
empates), as águias rece-
beram e bateram o Fama-
licão por 2x0, no jogo que 
marcou o regresso de Jor-
ge Jesus ao banco.

Com um início de jogo 
avassalador, os encarna-
dos construíram o triunfo 

nos primeiros minutos, com 
golos de Darwin Núñez (3’) 
e Nicolás Otamendi (7’), o 
primeiro do defesa-cen-
tral argentino com a ca-
misola das águias.

Com este triunfo, o 
Benfica cola-se ao SC 
Braga no último lugar do 
pódio, ambos com 37 pon-
tos. O Famalicão é 17.º, 
com 14, e somou a se-
gunda derrota com Jorge 
Silas no comando técnico.

Benfica bate Famalicão 
e regressa às vitórias

A Seleção Nacional vai defrontar as congéneres 
de Espanha e Israel na reta final da preparação 

para o Euro-2020, adiado para 2021 (entre 11 de ju-
nho e 11 de julho) devido à pandemia de Covid-19.

O jogo com Espanha está marcado para 4 de 
junho, em Sevilha, recebendo depois a equipa 
das Quinas a formação israelita, no dia 9, em lo-
cal a designar.

Portugal inicia a participação no Europeu em Bu-
dapeste, dia 15 de junho, frente à Hungria. Dia 19, 
os comandados de Fernando Santo enfrentam, em 
Munique, a Alemanha, regressando a Budapeste 
para medir forças com a França, dia 23.

Pepê já efetuou exames 
médicos e assinou con-

trato com o FC Porto por 
cinco épocas no consulado 
português de Porto Alegre.

A oficialização pública 
do negócio deverá ocor-
rer em breve.

O extremo continua ao 

serviço do Grêmio até 7 
de março, quando se rea-
liza a 2.ª mão da final da 
Copa do Brasil.

O jogador mantém-se 
em atividade ao abrigo 
de um seguro que cobre 
lesões que coloquem em 
causa os 15 milhões de 
euros que a SAD vai in-
vestir na sua contratação.

Portugal enfrenta 
Espanha e Israel
antes do Europeu

Pepê já 
assinou e 

será dragão 
por cinco 

temporada
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É sempre bom pres-
tigiar o Almoço das 

Quartas na Casa das 
Beiras, onde o presi-
dente José Henriques 
e sua diretoria sempre 
acolhedora com todos 
os amigos que vão sa-
borearem a culinária, 
que tem como desta-

Almoço das Quartas nas 
Beiras sempre em evidência

Aldeia Portuguesa do Cadeg é só felicidade

Quem esteve presente no Almoço das Quartas o Presidente do Con-
selho José Henrique

Presenças mar-
cantes no famo-

so Almoço das 
Quartas na Casa 

das Beiras, os em-
presários Alfredo, 

Diretor da Locação 
de Veículos e Ma-
quinas, e o amigo 

de Castro Daire, 
Adão Ribeiro, 

Diretor Presidente 
da Rede de Res-

taurante Itahy

Um verdadei-
ro encontro 
entre amigo 
o radialista 
José Chança 
o empresário 
Tuninho Men-
des, Eumar e 
esposa

Nada melhor 
que bom papo 
entre amigos 
o Presidente 
José Henri-
que, Camilo 
Leitão, o 
Vice-presi-
dente Luís 
Ramalhoto e 
um amigo

Bar e Restaurante Cantinho das Concertinas é realmente a continu-
ação da Casa da Família Portuguesa, onde são recebidos com muito 
carinho pelo jovem João

Visual da Aldeia Portuguesa do Cadeg, sempre recebendo um exce-
lente publico para saborear as deliciosas iguarias

Panorâmica dos colaboradores do Cantinho das Concertinas servin-
do os amigos que prestigiaram a Casa

que o famoso “Bacalhau 
à Lagareiro”, além  de 
degusta os deliciosos 
vinhos portugueses das 
melhores procedências, 
não faltando aquele 
bate papo informal para 
colocar o papo em dia 
com certeza o Almoço 
das Quartas é Show de 
Bola.

Quinta Trans-
montana já é 
sucesso. Na 

foto, o Presiden-
te do Conselho 

da Casa de 
Trás-os-Montes  
Antônio Peralta, 

Vila Nova, Pa-
checo, o “Zeca” 
o Luís Augusto, 
Luís Felipe e o 

Caca

Quinta Transmontana
segue firme e forte

Esta cada vez 
melhor o Almoço 
na Quinta Trans-
montana, com a 
Comunidade Por-
tuguesa aos pou-
co marcando pre-
sença, neste novo 
ponto de encontro 
onde os protoco-
los são cumprido a 

Mais gente amiga na Quinta Transmontana, Ângela, Vladimir, Marce-
lo, Paulo e o pai Cleber, Renan filho do Vladimir e a mãe Dona Zelita

Empresários, com amigos estiveram prestigiando a Quinta Transmontana, 
onde degustaram um delicioso vinho português

Num registro 
fotográfico para 
o jornal Portugal 
em Foco, um 
time de primei-
ra qualidade, 
Luís Augusto, 
Luís Felipe, Dr. 
Antônio Peralta, 
Pacheco e o 
“Zeca”

risca, um cardápio 
de excelência com 
bacalhau pra todos 
os gostos. Além de 
mais variedades e 
não faltando o vinho 
português da melhor 
qualidade. Quinta 
transmontana já é 
uma realidade.
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Emília Mota festejou aniversário com familiares
e amigos no Restaurante Bosque da Praça

No último dia 3 de fe-
vereiro o empresário 

Manuel Mota, reuniu fa-
miliares e amigos mais 
próximo para festejar os 
78 anos da sua  amada 
esposa, Emília Mota, um 
dia perfeito, onde amigos 
e familiares envolveram 
a aniversariante de muito 
amor e carinho, Manuel 
Mota era só felicidade, 
ao ver sua amada espo-
sa, muito feliz, com a pre-
sença de todos familiares 
e o jornal Portugal em 
Foco, parabeniza a ani-
versariante Emila Mota 
por mais um ano de vida, 

deseja muita saúde, for-
ça nessa sua caminhada 

Restaurante Bosque da Praça foi o ponto de encontro dos amigos para celebrar o aniversário de 78 anos 
da Senhora Emília que ficou feliz pelo carinho recebido dos amigos, sentados: Sabrina, a aniversariante 
Emília Mota, radialista Idália, D. Piedade e sua filha Cláudia, em pé vemos Manuel Mota, com o amigo 
Miltinho do Batalhão Militar e sua esposa

Foram momen-
to de total 
descontração 
no Restau-
rante Bosque 
da Praça, em 
pé vemos o 
Ronaldo Mane-
ca, o anfitrião 
Manuel Mota, 
sentados, o 
amigo Luís 
da Banca 
de Jornal da 
Praça Seca, o 
filho do Mota, 
Luiz, com seus 
filhos Patrick e 
Natacha

Verdadeira  explosão de alegria no Restaurante Bosque da Praça, a esquerda vemos sr. João e esposa, 
em pé, Manuel da Mota, esposa Emília, Sabrina, Idália, Piedade, Claudia e Manuel Cardoso com seu 
famoso chapéu

Momento dos preparativos para servir o bolo aos convidados e a tra-
dicional champanhe, tudo sob atenção do Manuel Cardoso, Manuel 
Mota e o Arlindo todos sempre atuantes

Num bate papo, 
Manuel Mota, 
com os amigos, 
Max, Manuel 
Cardoso. Que-
ria ser um mos-
quito para saber 
se é fofoca ou 
não?

O empresário Manuel da Mota, ao lado do seu amigo Diretor do Restaurante Bosque da Praça, sempre 
muito atencioso com todos presentes, como vemos nesta foto, sentados um grupo de amigos que foram 
levar um abraço a dona Emília Mota

e que Nosso Senhor Je-
sus Crista abençoe.


