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Rui Rio sai se PSD fizer nas
autárquicas pior do que Passos em 2017:

“É empurrão para cair, como é lógico”
Rui Rio não podia dizê-lo 

de uma forma mais cris-
talina: se o PSD tiver um 
pior resultado nas eleições 
autárquicas de 2021 do que 
teve em 2017, o presiden-
te abandona a liderança. 
Questionado pelos jorna-
listas sobre se uma derrota 
eleitoral nas eleições locais 
podiam ser o empurrão para 
melhorar o rumo do PSD, 
Rui Rio colocou pressão 
nele próprio e estabeleceu 
uma linha vermelha que 
significaria a sua saída: “Se 
as eleições autárquicas de 
2021 correrem pior que as 
de 2017, isso não é um en-
contrão para ir para a frente; 
é um encontrão para eu cair, 
como é lógico”.

Em Vila Real, à saída 

da apresentação dos candi-
datos autárquicos, Rui Rio 
reforçaria ainda a ideia de 
que sairá se fizer pior que o 
antecessor, de quem disse 
várias vezes publicamente 
que teve um mau resultado 
nas autárquicas de há qua-
tro anos: “Se eu estou a di-

zer que em 2017 correu mal, 
imagine que 2021 sob a mi-
nha responsabilidade ainda 
corre pior. O encontrão que 
diz é para eu cair, não é para 
andar para a frente”.

Rui Rio estabelece uma 
data para assumir as res-
ponsabilidades caso as 

coisas corram mal: o dia 
seguinte às eleições au-
tárquicas. “Há um dia, que 
é uma segunda-feira, que 
vamos ter os resultados to-
dos das autárquicas e aí eu 
assumo a responsabilidade 
por inteiro“.

Sobre a polêmica desis-
tência de António Oliveira 
como candidato do PSD a 
Vila Nova de Gaia, Rui Rio 
reitera que esta  é uma ques-
tão interna do PSD” e que 
por isso não a vai comentar 
publicamente. O presiden-
te do PSD diz ainda que a 
escolha de um novo candi-
dato a Gaia deve estar para 
breve, mas atira tudo para a 
estrutura liderada para Can-
cela Moura: “Isso agora tem 
de perguntar à concelhia”.

O Congresso do PS já esta 
adiado para setembro. 

Depois de já ter sido adiado 
devido à pandemia logo em 
2020, o Congresso estava 
agora marcado para os dia 
10 e 11 de julho, mas  já vai 
ser remarcado devido à evo-
lução da situação epidemio-
lógica do país. Falta agora o 
presidente do PS, Carlos Cé-
sar, convocar uma Comissão 
Nacional que formalize uma 
nova data da reunião magna 
do partido.

Ainda sem uma data con-

creta, o Congresso vai re-
alizar-se sempre antes das 
autárquicas que têm 3 datas 
possíveis: 26 de setembro, 3 
de outubro e 10 de outubro. 
O Congresso tem de se re-
alizar fora do período oficial, 
que tem início no 12º dia 
anterior e termina às 23h59 
da sexta-feira que antecede 
o domingo de eleições. Isto 
significa que, se as eleições 
forem a 26, o Congresso 
terá de ocorrer na primeira 
metade de setembro. Caso 
as autárquicas se realizem 
numa das datas possíveis 
que se seguem (3 ou 10 de 
outubro), o Congresso de-
verá ocorrer em meados de 
setembro.

O concelho de Lisboa, um 
dos com que tinha a previsão 
de mais presenças entre to-

dos os 14 locais onde o Con-
gresso ia decorrer, é neste 
momento um dos piores do 
país e recuou mesmo no pla-
no de desconfinamento. Esta 
já não é a primeira vez que o 
Congresso do PS é adiado, 
uma vez que a primeira data 
prevista para a realização do 
Congresso era a 30 e 31 de 
maio de 2020, em Portimão.                                                                                                                                
A decisão pode não ser bem 
aceite pela muito minoritária 
oposição interna a António 
Costa. O PS  estava a ponde-
rar adiar o Congresso, o can-

didato derrotado à liderança 
do PS nas diretas, Daniel 
Adrião, disse à Agência Lusa 
que a direção do partido não 
tem competências estatutá-
rias para o adiamento do con-
gresso. Só quem pode decidir 
sobre essa matéria, depois 
de uma decisão da Comissão 
Organizadora do Congres-
so, que tem competência de 
natureza operacional para 
organização do congresso, é 
a Comissão Nacional. A de-
cisão política relativa a um 
adiamento tem de ser tomada 
pela Comissão Nacional do 
PS, e não PS vai adiar Con-
gresso para setembro devido 
à situação pandémica. Carlos 
César deve convocar em bre-
ve Comissão Nacional que 
vai formalizar adiamento da 
reunião magna.

PS adia Congresso 
para setembro devido à 

situação pandêmica

A ministra da Saúde de-
fendeu que as metas so-

bre a imunidade de grupo à 
covid-19 têm de ser revistas 
e atualizadas face à dinâmi-
ca da transmissão da infeção 
e a emergência de novas va-
riantes como a Delta.

O mais recente relatório 
de situação sobre a diversida-
de genética do SARS-CoV-2 
em Portugal, divulgado pelo 
INSA, revela que a variante 
Delta, associada inicialmente 
à Índia, teve uma subida ga-
lopante na frequência relativa 
a nível nacional, mas a sua 
distribuição é ainda muito he-
terogénea entre regiões.

Questionada em Lisboa, 
sobre esta situação a minis-
tra afirmou que a variante 
Delta inspira bastante caute-
las e cuidados e constitui um 
motivo de preocupação.

“Portugal, infelizmente 

tem tido uma entrada preco-
ce desta variante e, portan-
to, nós estamos agora com 
os nossos números diários a 
mostrarem aquilo que é um 
aumento do número de novos 
casos, com cerca de 1.300 
por dia nos últimos sete dias”, 
afirmou a ministra.

“Além disso, o índice de 
transmissibilidade, apesar de 
estar a ceder ligeiramente no 
país ainda é muito elevado, 
acima de 1 há mais de 30 
dias”, segundo a ministra, dei-
xa o país numa situação espe-
cialmente frágil e a precisar do 
comportamento de todos.

Para Marta Temido, a va-
cinação pode ajudar a con-
ter os casos e a infeção nas 
pessoas mais vulneráveis, 
mas advertiu que mais casos 
vão levar a que a mesma fra-
ção percentual desse maior 
número de casos precise de 

hospitalização e eventual-
mente de cuidados intensivos 
e tenham um desfecho fatal.

A propósito da possível 
revisão da percentagem de 
vacinados para atingir a imu-
nidade de grupo, que é esti-
mada em 70% da população, 
afirmou que as informações 
sobre quando será atingida 
a imunidade de grupo têm 
de ser revistas e atualizadas 
face àquilo que é a própria 
dinâmica da transmissão da 
infeção e a emergência de 
novas variantes.

“Neste momento, o que 
se sabe é que a variante Del-
ta “é mais agressiva” quando 
existe apenas uma dose de 
vacina administrada. Tam-
bém sabemos que não basta 
ter a administração das duas 
doses de vacina, é necessá-
rio que haja um período de 
tempo que passe sobre a se-

Metas sobre imunidade de grupo
têm de ser revistas e atualizadas

gunda administração”.
Segundo a ministra, o que 

se nota é que as faixas etá-
rias mais jovens têm menor 
percepção do risco e, como 
tal, têm maior reação à opor-
tunidade da vacinação, uma 
situação que cabe a todos 
esclarecer que é uma opor-
tunidade perdida, que deve 
ser contrariada.

Em 2020 fecharam 300 clu-
bes no país, 5 mil profis-

sionais perderam o emprego 
e quase 200 mil praticantes 
abandonaram os ginásios. O 
faturamento teve uma queda 
de 42%, para pouco mais de 
167 milhões de euros. Os 
dados são da Portugal Ativo, 
associação que representa o 
setor, que viu assim cair por 
terra o objetivo de contabili-
zar em 2021 um milhão de 
pessoas a praticar desporto 
em ginásios. A recuperação 
da atividade está totalmente 
dependente da evolução da 
crise sanitária e do sucesso 

300 academias  fecharam as
portas e faturamento cai 42%  

O BE apresentou um proje-
to de lei que estabelece 

um regime especial transitório 
de renegociação de créditos 
à habitação para pessoas 
abrangidas pelas moratórias 
bancárias, que limita as pres-
tações a 35% do rendimento 
do agregado.

Esta iniciativa foi apre-
sentada por Mariana Mor-
tágua,  na sede do Bloco de 
Esquerda, em Lisboa, como 
resposta ao risco de que o 
final abrupto das moratórias, 
e descontrolado, possa levar 
a um conjunto de famílias a 
uma situação de ruptura fi-
nanceira e, no limite, à perda 
da sua morada da família.                                                                                         
A deputada disse que as mo-
ratórias bancárias para clien-
tes particulares, que abran-
gem centenas de milhares de 
famílias, terminam em 30 de 
setembro e acusou o Governo 
e o Banco de Portugal de não 
apresentarem uma solução 
sólida e concreta para este 
problema, tendo em conta a 
atual conjuntura de crise.

“Para proteger a habita-
ção, para proteger as famí-
lias, o Bloco apresenta agora 
um regime especial transitório 
de apoio e proteção às famí-
lias incluídas nas moratórias”, 
afirmou, acrescentando que o 
que este regime faz é obrigar 

os bancos, no final das mora-
tórias, a um processo de rees-
truturação que respeite a situ-
ação financeira das famílias.

O regime transitório pro-
posto pelo BE tem a dura-
ção de 2 anos e aplica-se a 
créditos hipotecários que se 
destinem a habitação pró-
pria e permanente e cujo va-
lor patrimonial tributário até 
250 mil euros.

Podem aderir a este re-
gime todos os particulares 
que tenham sido enquadra-
dos no regime de morató-
ria ainda vigente e que, à 
data do seu término, conti-
nuem a cumprir os requisi-
tos de acesso ao mesmo.                                                                                                                            
A deputada do BE manifes-
tou-se confiante na aprova-
ção deste projeto de lei, que 
no seu entender não implica 
nenhum tipo de autorização 
externa ou da União Europeia 
e recorre a soluções que já fo-
ram encontradas no passado 
que têm solidez para poderem 
avançar com alguma facilida-
de e para criar um consenso.                                                                                           
“Num país em que o Governo 
foi daqueles que menos in-
vestiu a cuidar das pessoas 
e da economia, foram as mo-
ratórias que salvaram a vida 
a muitas pessoas, que sal-
varam a vida a empresas”, 
defendeu.

Bloco propõe regime
transitório de renegociação de 
créditos no fim de moratórias

do plano de vacinação, sen-
do que acaba de sofrer mais 
um revés com as restrições 
impostas nos concelhos que 
passaram a linha vermelha. 
Ainda assim, acreditam os 
operadores, setembro po-
derá ser o início da retoma. 
Certo é que não baixam os 
braços e têm já delineados 
planos de expansão, mas 
lembram que setor e despor-
tistas precisam de apoios.

Juan del Río, CEO do gru-
po VivaGym, que explora os 
clubes Fitness Hut, assegura 
que os projetos de crescimen-
to se mantêm inalterados. A 
cadeia quer iniciar em 2022 
o plano de expansão, que 
prevê 60 ginásios até 2024. 
Neste momento, a rede tem 
43 espaços, depois de ter en-
cerrado no início deste ano 
uma unidade, a única que 
decidiu fechar neste período 
de mais de 12 meses marca-
do pela pandemia. Como re-
alça o gestor, entre março de 
2020 e março de 2021, os gi-
násios tiveram que encerrar 6 
meses. As vendas da cadeia 

caíram quase 40%, para 26,5 
milhões de euros, e a perda 
de sócios não ficou atrás. O 
número passou de 125 mil 
para 80 mil. Com o descon-
finamento desta primavera, 
começou a sentir alguma 
recuperação, mas o grande 
movimento de aceleração do 
negócio é esperado para se-
tembro, altura em que a imu-
nidade de grupo em Portugal 
já deverá ser uma realidade.

Na SC Fitness, que de-
tém os ginásios Solinca e 
Element, a realidade é em 
tudo semelhante.  Bernardo 
Novo, CEO desta atividade 
da Sonae Capital,” depois de 
27 trimestres de crescimento 
consecutivo, período em que 
quintuplicamos o número de 
sócios ativos, ultrapassando 
os 100 mil, o ano de 2020 
teve um grande impacto no 
nosso negócio”. À perda total 
de faturamento no período 
do primeiro confinamento so-
mou-se a diminuição do nú-
mero de sócios no momento 
da reabertura, o que acabou 
por decretar uma quebra de 

39% nas vendas, para 25 mi-
lhões de euros. Mas o merca-
do não perdeu o seu elevado 
potencial. Com 37 ginásios 
em operação, a SC Fitness 
mantém-se ativa na procura 
e negociação de novas loca-
lizações, tendo preparado um 
forte plano de crescimento 
para os próximos 3 anos, que 
resultará tanto da construção 
de novos clubes como da 
aquisição de unidades já em 
funcionamento, diz  o gestor.

Apesar do forte impacto 
da pandemia no setor, as aca-
demias não tiveram nenhum 
apoio específico do governo, 
e  embora as empresas de-
monstrem confiança no futu-
ro, este ano não deverá ser 
muito diferente de 2020. Aliás, 
Juan del Río admite mesmo 
que o volume da Fitness Hut 
estará ao nível do registrado 
em 2020. Os praticantes es-
tão a regressar, mas há que 
contar com o confinamento 
de inverno, 3 meses sem ati-
vidade, e onde a solução das 
aulas online já não encontrou 
a mesma adesão.
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Maneca

Maria
Alcina

Pé de Valsa da Semana 
no Orfeão Português

Grande dia de Aniversário no 
Orfeão, com alegria e EmoçãoBoteco do Morais 

Ponto de encontro 
dos amigos
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Linda Mesa Com Destaque Especial

Diretoria do Orfeão Português, na Festa Comemorativa aos  106 Anos de Fundação

Lembrança de um passado feliz
Num dos grandes eventos em homenagem ao dia de Portu-

gal, na Câmara dos Vereadores, organizado pela  Verea-
dora Teresa Bergher, onde ocorriam alegres reuniões que nos 
deixam saudades. Na foto: A Vereadora Teresa Bergher, o Sr. 
Embaixador  de Portugal em Brasília  Jorge Cabral e Maria 
Alcina. Muitas bênçãos

Alegria em nossos corações
A minha grande 

amiga Vera, 
Esposa do Ra-
dialista  Dimas 

Ramos, homena-
geando a nossa 
querida amiga, 

Isaura Milhazes, 
radialista  folcloris-

ta, imigrante po-
veira, voz de Anjo 
da Princesinha do 

mar, “Póvoa de 
Varzim”. Muitas 

bênçãos

Ellen de Lima, Super Poderosa
A minha querida amiga e 

colega Ellem de Lima, 
com seu porte de rainha, 
encantou a todos que es-
tavam no evento  do dia 
de Portugal, 10 de Junho, 
no Palácio S. Clemente, no 
magnífico  show de Márcio 
Gomes, homenageando a 
nossa eterna Diva  do Fado, 
Amália Rodrigues. Na foto: 
Ellem de Lima, como nosso 
estimado  Consul Dr. João 
de Deus. Muitas bênçãos

Lembranças, saudades do 
Fado Vadio na Casa do Minho

Parabéns  Casa de Trás os Montes, 
pelos 98 anos  de sucesso

Trio amigo e muito querido

As bençãos de Deus, ao 
provedor José Queiroga

Na foto: O casal muito estimado, Domingos Cunha  e sua 
esposa D. Perci, (Restaurante Glória). D. Heloisa, Alice 

Abreu, Sr. Antônio Paiva e D. Fátima  e Daniel Abreu Abraços 
fadistas.

A escolha acertada da Dire-
toria da Casa,  convidando 

o orador  que enobrece a 
Comunidade Lusa brasileira. 
Dr. Flávio Martins, Presidente  
do Conselho permanente das 
Comunidades Portuguesas 
no mundo. Professor Titular 
de Direito Civil, Decano do 
Centro de Ciencias Jurídicas  
e Econômicas da U.F.R.J. 
Parabéns Presidente Ismael 
e sua Diretoria. Na foto: O 
elegante casal Dra. Luciane, 
Chefe de gabinete  da Vere-
adora Teresa Bergher e Dr. 
Flávio Martins, meus amigos 
queridos. Abraços fadistas.

Amizade verdadeira é eterna
Os meus ami-

gos quer i -
dos, Sr. Joaquim 
F e r n a n d e s  e 
Agostinho dos 
Santos, Ilustres 
Presidentes e 
vice da Casa do 
Minho, curtindo 
com alegria o su-
cesso crescente 
da nossa Casa 
do Minho. Abra-
ços fadistas.

O meu quer ido 
amigo irmão, 

Fernando Palmeira, 
sendo homenagea-
do com o troféu do 
programa, Portugal 
em Ritmo de Show 
do casal, Sônia e 
Araújo Borges. Mui-
tas bênçãos

Na Igreja de Santo An-
tônio dos Pobres, o 

nosso amigo José Quei-
roga, recebendo as Bên-
çãos do Padre Tadeu, Luso 
descendente, seus pais 
são de Montalegre, Trás 
os Montes. Padre Tadeu, 
dirige uma paróquia em 
Guaratinguetá,  e está 
fazendo um curso no Rio 
de Janeiro, prestigiando os 
devotos de Santo Antônio, 
e o exemplar provedor e 
sua esposa D. Ana Maria, 
que dedicam o seu tempo 
a ajudar os idosos neces-
sitados. Muitas bênçãos.

Domingo passado, grande festa em Homenagem 
aos 106 Anos de Fundação do Clube, Vovô da 

Comunidade, Orfeão Português. foi um almoço dan-
çante que deu para relembrar os bons momentos 
passados, alegria total e na pista de dança como 
vemos, amigo António Vieira com uma grande dan-
çarina, onde receberam alguns aplausos do publico, 
incluindo Dona Emília Vieira, esposa do grande bai-
larino, parabéns amigos e muita saúde.

Como vemos no visual fotográfico, a esquerda, o 
dinâmico Presidente do Clube, Orfeão Português, 

Joaquim Bernardo, com o amigo, Comendador José 
Morais, o Rei da Barão de Petrópolis, para quem não 
sabe, o Boteco do Marais, um local de encontro de 
amigos e as Sextas Feiras, na hora do almoço, um 
dia já tradicional de encontro de amigos do Brasil e 
Portugal, vai até lá, e conheça o amigo Morais

Clube Orfeão Português,  106 Anos de existência, 
que Deus de muita saúde, ao Sr. Presidente, 

Joaquim Bernardo e a toda a sua Diretoria, para que 
possamos ter por muitos Anos, aquela alegria que é 
muito peculiar das Famílias Luso-Brasileiras, neste 
belo cenário fotográfico, a esquerda, o Sr. Presidente, 
Joaquim Bernardo, que estava  bastante Preocupado, 
para que saísse tudo a contento, mas para a atual si-
tuação que todos se encontram, foi maravilhoso, a seu 
lado, sua esposa, claro Primeira Dama, Dona Iolanda   
a seguir, Amigo Dário, Segundo vice Presidente, sua 
esposa, Dona Cidália, Sempre muito atenciosa, no 
palco, o primeiro Vice, Maestro Rogério Costa com os 
componentes do Conjunto, Típicos da Beira Show, para 
todos as maiores felicidades do mundo.  

Nesta bela tarde de Domingo, no Orfeão 
Português,  fiquei muito feliz, em ver 

tantos amigos, espalhando alegria, na festa 
comemorativa aos 106 anos, de fundação, 
do Clube e com vemos, o Cantor: Sr. Otavio, 
brindando esta família, com uma musica, 
que eles muito gostam, parabenizo o jovem, 
Manuel Mota, esposa,  Dona Emília e a 
querida  Sabrina e ainda de pé, a simpática,  
Esposa do amigo Otavio, dando assistência, 
ao seu marido e a todo o grupo do Conjunto: 
Típicos da Beira. Mota, grande Transmon-
tano, quem sabe, em Agosto, poderemos 
fazer um bom brinde, nas terras de Além 
Mar, saúde amigo, para todos.  

Após uma longa data sem atividade, como 
vemos, no dominga passado, um registo fes-

tivo em comemoração aos 106 Anos de fundação 
e neste visual fotográfico, parte da nova Diretoria 
como vemos, a esquerda, Dona Emília Vieira, o 
casal: Dona Vaní  Monteiro, Sr. João Américo, Sr. 
Paulo Morgado, a seguir, Primeira Dama, Dona 
Iolanda, seu marido, Joaquim Bernardo, (Presi-
dente), Sr. Dario, segundo Vic. sua esposa, Dona 
Cidália, sempre muito atenciosa, Dona Neide, 
esposa do Sr. Rogerio Costa, Primeiro Vic. , que 
esta no palco como vemos, alegrando a tarde, 
com os Músicos que fazem parte do Conjunto: 
Típicos da Beira Show, para todos, as melhores 
felicitações, com o desejo de boa sorte para o 
Presidente Bernardo e toda a Diretoria.   
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Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

CULTURA E 
JORNALISMO
MAIS POBRES

No último domingo, ainda abalada com 
a morte de uma amiga querida, Helena 

do Couto, ligo a tv e levo um tremendo sus-
to ao verificar  que as notícias tristes não 
haviam parado. Perplexa, assisto  a notícia 
e comentários referentes à morte do gran-
de Arthur Xexéu, aos 69 anos. O mundo 
jornalístico e intelectual, homenageando 
Xexéu. Crítico cultural, comentarista, jorna-
lista, dramaturgo, cronista, deixa uma obra 
excepcional e muitas saudades em milha-
res de leitores e admiradores. A vida nos 
apronta! Ele se protegeu da covid, estava 
em isolamento há muitos meses. Entretan-
to não escapou de um linfoma, descoberto 
bem recentemente. Estamos todos órfãos 
de seus textos maravilhosos, de humor áci-
do. Sua coluna no jornal o Globo,  era tão 
extraordinária que nos mantinha ligados e 
presos à leitura do começo ao fim.  Con-
fesso que era a minha preferida. Ao abrir 
o jornal corria para saborear os assuntos 
abordados pelo Colunista. Nossa solidarie-
dade aos amigos e à família.  Que sua alma 
descanse em paz.

Mais uma Quinta Transmontana realizada com presença 
ilustre amigos, que foram recepcionados pelo dinâmi-

coPresidente da Casa Trás-os-Monte e Alto Douro Ismael 
Loureiro que vemos na foto com aos amigos, os empresários 
José Pacheco, Luís Felipe, (da Qualiovos), Luís Augusto, e os 
simpáticos colaboradores Junior e Viviana, sempre atencio-
sos com todos amigos que prestigiam a Quinta transmontana.

Não percam na próxima semana tem mais anote na sua 
agenda dia 1 de Julho.

Quinta Transmontana
está imperdivel

Almoço das Quartas
em ritmo de Eurocopa

Esse mês foi bem movimentado o Almoço das 
Quartas com a realização da Eurocopa. A Co-

munidade portuguesa e Luso-brasileira onde  to-
dos juntos torceram pela seleção portuguesa e 
saborearam o delicioso bacalhau lagareiro, vinhos 
portugueses, parabéns a todos pela presença no 
Almoço das Quartas.

O Almoço das 
Quartas esteve 
bem movimen-

tado com a 
Eurocopa, na 

foto o Vice-Lu-
ís Ramalhoto 
o Presidente 

José Henriques 
e amigos

A Casa das Beiras foi o Ponto de Encontro dos Amigos para assistir 
a Eurocopa parabéns, Presidente José Henriques pelo sucesso do 
Almoço das Quartas

Gente boa e amiga marcando presença na Casa das Beiras nos 
jogos de Portugal

Sempre 
presente 
no Almoço 
das Quar-
tas nosso 
amigo 
Brandão

Panoramica do Almoço das Quartas, com os amigos torcendo pela 
Seleção Portuguesa

Sábado super movimentado no Cantinho 
das Concertinas com sua Aldeia Portuguesa

Panorâmica do sábado no Cantinho das Concertinas, na Aldeia 
Porruguesa

O jovem João, sempre atencioso com todos que prestigia o can-
tinho das Concertinas

Diversas famílias não deixam de marcar presença na Cadeg Cláudio Santos e Amigos agitando a Aldeia Portuguesa
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O Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isalti-

no Morais, acompanhado pelo 
Executivo Municipal, inaugurou 
dia 25 de junho, sexta-feira, um 
Hostel Social,  na Rua Mouzi-
nho de Albuquerque, n.º 6, em 
Oeiras, destinado a acolher 
temporariamente 14 pessoas 
em situação de sem-abrigo. 

Atento à problemática de 
pessoas em situação de sem
-abrigo no concelho, ou cuja 
condição socioeconômica foi 
agudizada pela atual situação 
pandémica, o Município de Oei-
ras procedeu à obra de reabili-
tação do imóvel com o objetivo 
de criar uma unidade de acolhi-
mento temporário, que permitirá 
acolher no total 14 pessoas. 

O Hostel Social, num 
edifício composto por dois 
pisos, vai ter duas respostas 
sociais distintas, em duas 

áreas autônomas: 
• Acolhimento de emergên-

cia de pessoas em situação de 
sem-abrigo, que será gerido 
pela Santa Casa da Misericór-
dia de Oeiras, tendo em vista 
o encaminhamento das mes-
mas para uma resposta social 
mais adequada, consoante as 
situações;

• Acolhimento de indivíduos 
e/ou famílias em situação de 
emergência, cuja gestão cabe-
rá ao Município de Oeiras.

Esta resposta representou 
um investimento municipal de 
cerca de 300 mil euros.

O Município de Oeiras, sen-
sível às diversas problemáticas 
do tecido social do seu territó-
rio, tem desenvolvido esforços 
consideráveis para melhorar a 
resposta às situações de emer-
gência e de vulnerabilidade so-
cioeconômica.

Município inaugurou dia 
25 de junho, Hostel Social

viana dO caStelO

O politico vianense mar-
cou presença no Blue 

Info Summit, que contou 
com a presença de líderes 
da Economia Azul da Euro-
pa, Ásia, África, da Europa 
e América. O edil vianense, 
José Maria Costa, partici-
pou, através dos meios di-
gitais, no debate sobre Co-
operação Azul.

O Blue Info Summit in-
cluiu uma sequência de 
conferências e a apresenta-
ção do documento Burgee 
(Flâmula) 2021 sobre os nú-
meros mais recentes da evo-
lução da Economia do Mar.

O ano de 2021 é o ano 
do arranque da década das 
Nações Unidas da Ciência 
do Oceano para o Desenvol-
vimento Sustentável. Neste 
contexto, o Blue Info Summit 
pretendeu dar um contribu-
to relevante para o debate 
de temas relevantes como 
a cooperação entre nações 
e entre entidades da econo-
mia azul; a importância da 
ciência e da inovação na va-
lorização dos oceanos, dos 
mares e dos rios; a visão in-
tegrada de todos os planos 
de água e áreas costeiras; o 
impacto da pandemia e a ne-

cessidade de retoma; o valor 
do alimento marinho e a sus-
tentabilidade dos oceanos; 
visando também transformar 
a economia do mar no senti-
do da descarbonização.

Neste encontro, líderes 
da economia azul de vá-
rios países em quatro conti-
nentes partilharam as suas 
opiniões sobre o futuro dos 
oceanos, dos mares e dos 
rios. Num mundo em grande 
transformação, compromis-
sos voluntários são funda-
mentais para se consegui-
rem atingir as metas do ODS 
14 – Vida Debaixo de Água.

Politico participou no Blue info Summit 
que debateu economia do Mar

após o interregno devido à 
atual situação pandêmi-

ca provocada pela Covid-19, 
foram retomadas, no passa-
do dia 7 de junho, em Ardãos, 
as atividades relativas aos 
projetos sociais “Dar Vida 
aos Anos Envelhecendo” e 
“Recordar é Viver”.

O regresso foi marcado 
pela realização da iniciativa 
“Caixa de Correio”, que per-

mitiu aos participantes re-
cordar e, simultaneamente, 
recriar os tempos em que a 
única forma de comunicar à 
distância com os familiares e 
amigos era através de cartas 
escritas à mão.

De referir que as ações 
realizadas no âmbito destes 
projetos são direcionadas 
para a população com mais 
de 55 anos, com o intuito de 

combater o isolamento e pro-
mover a inclusão dos idosos 
na comunidade local, através 
da participação em ativida-
des de âmbito desportivo e 
pedagógico e ainda da parti-
lha de vivências entre os par-
ticipantes.

Os projetos “Dar Vida aos 
Anos Envelhecendo” e “Re-
cordar é Viver” são desenvol-
vidos pelo Município de Boti-

cas e abrangem oito aldeias 
do Concelho, nomeadamente 
Ardãos, Bobadela, Granja, 
Nogueira, Pinho, Sapiãos, Vi-
lar e Viveiro.

A autarquia pretende alar-
gar, de forma gradual e me-
diante os recursos disponí-
veis, as atividades a outras 
localidades, de forma a que 
todos os idosos possam inte-
grar estes projetos.

O Posto da Guarda Nacio-
nal Republicana (GNR) 

de Mesão Frio, afetado por 
um incêndio em novembro 
de 2019, vai ser alvo de 
obras de reconstrução que 
vão custar 370 mil euros. 

O concurso público vai ser 
lançado em julho e, segun-
do o presidente da Câmara 
Municipal, Alberto Pereira, 
em declarações à Lusa, 
quando a obra estiver con-
cluída, “o posto vai ficar com 

aveirO

O Porto de Aveiro movimen-
tou, nos primeiros cinco 

meses deste ano, um total 
de 2,3 milhões de toneladas, 
mais 4,72% face ao anterior 
máximo registrado, para o 
mesmo período (2019). Com 
este resultado, a infraestrutu-
ra portuária de Aveiro atingiu 
uma nova marca histórica .

Ou seja, em comparação 
com o ano passado, desta-
ca-se, até maio de 2021, um 
crescimento de 9,54% nas 
toneladas movimentadas 
pelo Porto de Aveiro.

De acordo com a admi-
nistração, os números foram 
crescentes em todas as tipo-
logias de carga, sendo que a 

Porto tem o melhor resultado de
sempre com aumento de 9,54%

mais expressiva foi a carga 
geral fracionada, com um au-
mento de 15% (780.220 to-
neladas), e para o segmento 
de granéis líquidos, com um 
aumento de 14,3%, com uma 
movimentação de 594.580 

toneladas.
Naquele período escala-

ram o porto de Aveiro mais 
39 navios, num total de 449 
navios, o que se traduziu 
num aumento de 9,51%, e 
um aumento da sua dimen-

BOticaS

MeSãO friO

reconstrução do Posto da Gnr após 
incêndio ronda os 370 mil euros

excelentes condições para 
acomodar as cerca de duas 
dezenas de agentes de au-
toridade”.

Recorde-se que, em no-
vembro de 2019, um fogo 
que deflagrou na zona das 
camaratas, no primeiro andar 
do Posto da GNR de Mesão 
Frio, deixou o edifício “com-
pletamente inoperacional” e 
que, entretanto, os militares 
foram instalados provisoria-
mente num edifício cedido 
pelo município.

Agora, segundo decla-
rações de Alberto Pereira à 
Lusa, depois de “várias in-
definições” e “alterações”, 
o projeto está pronto para ir 
a aprovação nas próximas 

reuniões de câmara e da As-
sembleia Municipal e a obra 
deve ser colocada a concur-
so público no “início do mês 
de julho”.

As obras vão ser abran-
gidas pela Lei de Progra-
mação de Infraestruturas e 
Equipamentos das Forças e 
Serviços de Segurança, um 
diploma lançado em 2017 
pelo Ministério da Adminis-
tração Interna que prevê in-
vestimentos para construção 
e modernização de instala-
ções policiais.

O contrato de cooperação 
vai ser assinado pelo municí-
pio, pela Secretaria-Geral do 
Ministério da Administração 
Interna e pela GNR.

são em 10,27% de GT. 
O mês de maio registrou 

um crescimento exponencial 
de 36,6% com um movimento 
de 461.144 toneladas face a 
Maio de 2020, um dado tam-
bém revelador da recupera-
ção da indústria nacional.

Olhando para o tipo de 
mercadorias, as que mais 
contribuíram para este au-
mento foram os produtos quí-
micos, metalúrgicos e agro-a-
limentares. As estruturas e 
componentes para energia 
eólica, quase duplicaram a to-
nelagem movimentada, tradu-
zindo a crescente importância 
do porto de Aveiro para indús-
tria eólica onshore e offshore.

 “dar vida aos anos envelhecendo”
e “recordar é viver” voltam ao ativo

ao longo do dia de sábado, 
26 de junho, o Mosteiro 

da Cartuxa e a Quinta Real de 
Caxias vão ter as portas aber-
tas à população para se conhe-
cer os trabalhos desenvolvidos 
pelo Município de Oeiras na 
recuperação deste valioso pa-
trimônio histórico.

Ao longo do dia de sába-
do, 26 de junho, o Mosteiro da 
Cartuxa e a Quinta Real de 
Caxias vão ter as portas aber-
tas à população para se co-
nhecer os trabalhos desenvol-
vidos pelo Município de Oeiras 
na recuperação deste valioso 
património histórico.

A abertura está marcada 
para as 10:00 que é também 
quando o Presidente da Câ-
mara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, irá inaugurar 
os Jardins da Quinta Real de 
Caxias, com novos percursos 
pedonais e com toda a envol-
vente recuperada. O ponto de 
encontro é junto ao portão, na 
Estrada da Gibalta.

Na visita aberta ao Mostei-
ro da Cartuxa, com horário pre-
visto entre as 10:00 e as 20:00, 

os cidadãos vão poder verificar 
os trabalhos já desenvolvidos 
pelo Município.

Recorde-se que foi só em 
maio deste ano que o Municí-
pio de Oeiras tomou posse do 
Mosteiro da Cartuxa, até en-
tão pertencente ao Ministério 
da Justiça.

Quanto à Quinta Real de 
Caxias, trata-se de um patri-
mónio do século XVIII, classifi-
cado desde 1953 e aberto ao 
público desde 1986, quando foi 
assinado o primeiro protocolo 
entre o Ministério da Defesa e 
o Município de Oeiras.

Com esta visita aberta, 
entre as 10:00 e as 22:00, pre-
tende-se dar a conhecer os 
trabalhos desenvolvidos pelo 
Município para valorização e 
beleza do espaço, podendo 
encontrar-se, no Jardim dos 
Buxos, por exemplo, o maior 
espólio de esculturas de Ma-
chado de Castro, compostas 
por 24 réplicas.

Na recuperação da Quinta 
Real de Caxias, o Município de 
Oeiras vai investir cerca de 3 
milhões de euros.

Município de Oeiras promove visita aberta ao 
Mosteiro da cartuxa e Quinta real de caxias
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Ciência e Tecnologia

O primeiro centro de ciência 
privado do país, inaugu-

rado em 1998 no Europarque, 
vai transferir-se para o Centro 
Multimeios de Espinho até, pelo 
menos, 2024. Recorde que as 
negociações entre a socieda-
de constituída por Escolaglobal 
e Aventuresca, e a Feira Viva, 
com vista à continuidade da in-
fraestrutura em Santa Maria da 
Feira, foram infrutíferas

Era já do conhecimento pú-
blico a saída do Visionarium de 
Santa Maria da Feira, do Euro-
parque, sendo o destino uma 
incógnita até ao dia de ontem, 
terça-feira, 8 de junho. Irá ins-
talar-se no Centro Multimeios 
de Espinho.

Após entrar em insolvência 
– e fechar portas durante três 
anos – o primeiro centro de 
ciência privado de Portugal 
foi comprado por Escolaglo-
bal e Aventuresca, tendo a 
empresa de software sedeada 
no Concelho, IT Center, adqui-
rido o edifício do antigo Visio-
narium, localizado no Europar-
que. Houve negociações para 
a sua continuidade em Santa 
Maria da Feira, no entanto o 
acordo informal com a Feira 
Viva caiu por terra.

Agora, o Visionarium – inau-
gurado em 1998 e cujo investi-
mento atingiu os 2,2 milhões de 
contos (11 milhões de euros) 
– vai renascer no concelho limí-
trofe de Espinho, “num projeto 
agregador de desenvolvimento 
das áreas STEAM (que relacio-
nada as disciplinas de ciência, 
tecnologia, engenharia, artes e 
matemática) e que será posto 
em prática até julho de 2024 no 

Centro Multimeios de Espinho”, 
lê-se na página do Visionarium.

Nuno Moutinho, da Escola-
global, e presidente da Associa-
ção Visionarium – que tem José 
Azevedo como vice-presidente 
e Bruno Borges como tesou-
reiro –, falou em exclusivo ao 
Correio da Feira. “Negociámos 
com vários municípios que ma-
nifestaram interesse em acolher 
o projeto. Foi uma noiva à qual 
não faltaram pretendentes e 
acabámos por escolher o Cen-
tro Multimeios de Espinho. O 
executivo municipal deu-nos 
condições únicas”, desvenda.

“Nunca mais fomos contac-
tados pelo Executivo (de Santa 
Maria da Feira). Sempre fomos 
muito claros, pretendíamos 
manter o Visionarium em San-
ta Maria da Feira, dissemo-lo a 
todos os presidente de Câmara 
que falaram connosco, mas a 
partir do momento em que não 
foi possível… procurámos um 
novo espaço. É algo que nos 
transcende. É passado”, diz.

Em agosto de 2020, os no-
vos donos do Visionarium co-
meçaram as conversações com 
outros municípios e foi Espinho 
aquele que melhores condições 
apresentou. “Cede-nos o es-
paço, não vamos ter encargos 
fixos para desenvolvermos o 
projeto e isso pesou, além da 
própria visão e do local maravi-
lhoso que é o Centro Multimeios 
de Espinho. Estamos gratos 
ao município de Espinho. Te-
mos atividades centradas nas 
competências do século XXI e 
vamos anunciar surpresas em 
breve, pois é intenção a chegar 
à população já em julho”.

Ao todo, 321 portugueses, 
mais homens do que 

mulheres, candidataram-se a 
uma das 26 vagas para no-
vos astronautas da Agência 
Espacial Europeia (ESA), in-
cluindo quatro homens com 
alguma deficiência física, foi 
anunciado.

De acordo com a ESA, 
que divulgou os números pro-
visórios do número de candi-
datos da nova campanha de 
recrutamento de astronautas, 
por Portugal concorreram 
260 homens, incluindo quatro 
com alguma deficiência físi-
ca, e 61 mulheres.

O processo de candida-
turas foi aberto em 31 de 
março e terminou na sex-
ta-feira passada, 18 de ju-
nho. Estão abertas vagas 
para quatro a seis astro-
nautas permanentes e para 
20 astronautas de reserva, 
incluindo pela primeira vez 
um astronauta com alguma 
deficiência física (que pode 
ser uma altura inferior a 
1,30 metros, uma ou duas 
próteses abaixo do joelho 
ou ao nível do tornozelo 
e dismetria, diferença de 
comprimento entre pernas).

Ao todo, candidataram-se 
22.846 pessoas de 25 países 
europeus elegíveis, incluindo 
257 com alguma deficiência 
física. Do total de candidatos, 
17.367 são homens e 5.479 
são mulheres.

Desde 2008 que a ESA, 
da qual Portugal é Estado-
membro desde 2000, não 
recrutava astronautas. A 
agência fê-lo agora a pensar 

Visionarium sai da
Feira e instala-se em 

Espinho até 2024

Mais de 300 portugueses candidatam-se a 
astronautas da Agência Espacial Europeia

em futuras missões à Lua ou 
mesmo a Marte e tendo em 
vista aumentar o número de 
mulheres no espaço.

Atualmente, a única mu-
lher do corpo ativo de sete 
astronautas da ESA é a ita-
liana Samantha Cristoforetti, 
a primeira pessoa que fez 
um café expresso na Estação 
Espacial Internacional (EEI), 
na órbita da Terra, e que em 
2022 se tornará na primeira 
europeia a comandar a EEI.

No recrutamento anterior 
da ESA, de 2008, apresen-
taram-se 8.413 candidatos 
(7.043 homens e 1.287 mu-
lheres), dos quais 210 por-
tugueses (192 homens e 28 
mulheres).

“Quando comparados 
com os valores de 2008, ve-
mos que Portugal teve um 
acréscimo de mais de 50% 
no número de candidatos, o 
que é significativo, mas talvez 
o mais importante a reter seja 
o fato do número de mulhe-
res portuguesas que querem 
ser astronautas ter duplicado, 
o que nos deixa muito satis-
feitos”, congratulou-se Hugo 
Costa, membro da direção da 
agência espacial portuguesa 
Portugal Space, citado em 
comunicado pela entidade.

Segundo Hugo Costa, o 
aumento do número de can-
didatos portugueses é o “re-
sultado do crescimento das 
atividades espaciais em Por-
tugal, o que aumenta a atra-
ção pelo setor”, mas também 
é o “reflexo da excelente qua-
lidade dos recursos humanos 
que saem das universidades 

nacionais à procura de desa-
fios realmente extraordiná-
rios e que são, sem dúvida, 
um alento para o futuro do 
espaço em Portugal”.

França, Alemanha e Itália 
são os três países com mais 
candidatos, Portugal é 11.º 
país, entre 22 Estados-mem-
bros e três Estados-associa-
dos da ESA.

Depois de validadas as 
candidaturas, seguir-se-á 
a seleção dos candidatos, 
um processo exigente de 
várias etapas, com testes 
técnicos, cognitivos, de co-
ordenação motora e de per-
sonalidade, exercícios indi-
viduais e em grupo, provas 
médicas e entrevistas, que 
só deverá ficar concluído 
em outubro de 2022.

O novo processo prevê 
a seleção de quatro a seis 
pessoas para a equipe per-
manente de astronautas da 
ESA e um máximo de 20 
pessoas para fazerem parte 
de uma reserva, incluindo 
um ‘parastronauta’.

Com o programa ‘Paras-
tronauta’, a ESA pretende es-

tudar as condições e tecno-
logias que garantem missões 
seguras também a pessoas 
com deficiência.

Aos quatro a seis can-
didatos recrutados, que in-
gressam na ESA como as-
tronautas de carreira, será 
proposto um contrato de tra-
balho com a duração inicial 
de quatro anos.

Pela primeira vez, a ESA 
vai estabelecer uma reser-
va de astronautas, compos-
ta por candidatos que não 
foram recrutados mas que 
foram igualmente bem-su-
cedidos em todo o processo 
de seleção.

Apesar de não terem um 
contrato de trabalho com a 
ESA, podem ser convocados 
para missões espaciais es-
pecíficas, pelo que mantêm 
um certificado médico anual 
e beneficiam de treinos sobre 
os programas da agência.

Atualmente, o corpo ati-
vo de astronautas da ESA é 
formado por sete astronautas 
– de Itália (2), Alemanha (2), 
Reino Unido (1), Dinamarca 
(1) e França (1).

O Presidente da Câmara 
defendeu uma estratégia 

de desenvolvimento futuro de 
Guimarães “de braço dado 
com a ciência”.

Domingos Bragança fa-
lava na cerimónia de inau-
guração de uma antiga uni-
dade industrial da fábrica 
Freitas e Fernandes, des-
tinado ao desenvolvimento 
da instalação da Universi-
dade das Nações Unidas 
em Guimarães. Destacando 
que o edifício recuperado 
se situa na zona de Couros, 
área da Cidade que o Muni-
cípio quer ver reconhecido 
como Património, o Presi-
dente da Câmara sublinhou 
a importância do trabalho 
que tem sido realizado em 
parceria com a Universida-
de do Minho.

Presidente da Câmara diz que 
desenvolvimento futuro de Guimarães

“é de braço dado com a ciência”

“Realizamos este traba-
lho em comunhão, como 
uma mancha abrangida por 
osmose, somos parceiros 
mas parecendo parceiros 
únicos. Temos estratégias 

comuns e é por isso que esta 
zona de Couros é o segundo 
Campus da Universidade do 
Minho”, afirmou.

Na sua intervenção, o 
Reitor da Universidade do 

“A desinformação relacio-
nada com a covid-19 do-

mina o espectro dos conteúdos 
ilegítimos com que os inquiridos 
mais se depararam na semana 
anterior, seguida pelos conteú-
dos relacionados com política”, 
refere o décimo relatório anual 
do Reuters Institute for the Study 
of Journalism (RISJ) e o sétimo 
relatório a contar com informa-
ção sobre Portugal.

Destaca-se ainda que “os por-
tugueses que menos confiam em 
notícias dizem deparar-se mais 
com conteúdos desinformativos 
relacionados com imigração”.

Entre as fontes que mais 
preocupam os inquiridos do es-
tudo, “em termos de emissão 
de desinformação relacionada 
com a covid-19 e com a pande-
mia, destacam-se o Governo, 
políticos ou partidos políticos 
nacionais (30%), seguidos pe-
los ativistas individuais ou movi-
mentos ativistas”.

Cerca de 16% afirmam-se 
“preocupados com a informa-
ção veiculada por outros cida-
dãos comuns, chegando aos 
12,5% os que afirmam estar 
preocupados com a desinfor-
mação oriunda de jornalistas ou 
marcas de notícias”.

No digital, a rede social Fa-
cebook “é a fonte que mais preo-
cupa os portugueses — 37,9%”, 
enquanto os ‘sites’ ou ‘apps’ (apli-
cações) de notícias preocupam 
16,8% dos inquiridos e as ‘apps’ 
de mensagens, como o WhatsA-

pp ou o Facebook Messenger, 
são fonte de preocupação para 
apenas 13,6% dos portugueses.

“De forma agregada, obser-
va-se que cerca de metade dos 
portugueses estão preocupados 
com desinformação relacionada 
com a pandemia nas redes so-
ciais, sendo que aproximada-
mente seis em cada 10 preocu-
pam-se com conteúdos parcial 
ou totalmente falsos com origem 
em redes sociais e ‘apps’ de 
mensagens”, adianta.

Enquanto parceiro estratégi-
co, o OberCom — Observatório 
da Comunicação colaborou com 
o RISJ na conceção do questio-
nário para Portugal, bem como 
na análise e interpretação final 
dos dados.

O inquérito realizado foi re-
alizado em em 46 países: Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Ale-
manha, França, Itália, Espanha, 
Portugal, Irlanda, Noruega, Sué-
cia, Finlândia, Dinamarca, Bél-
gica, Holanda, Suíça, Áustria, 
Hungria, Eslováquia, República 
Checa, Polônia, Croácia, Romé-
nia, Bulgária, Grécia, Turquia, 
Coreia do Sul, Japão, Hong 
Kong, Malásia, Filipinas, Taiwan, 
Singapura, Austrália, Canadá, 
Brasil, Argentina, Chile, México, 
Quénia e África do Sul.

O tamanho total da amostra 
foi de 92.155 adultos com cerca 
de 2.000 por mercado (1.501 em 
Hong Kong) e o trabalho de cam-
po foi realizado no final de janei-
ro/início de fevereiro deste ano.

Três quartos dos portugueses que 
usam Internet estão preocupados 

Minho, Rui Vieira de Castro, 
salientou que a Câmara de 
Guimarães tem sido exem-
plar o trabalho genuíno e pro-
fundo que tem desenvolvido 
com a Academia.

“A Câmara Municipal de 
Guimarães tem sido inexce-
dível no trabalho que tem de-
senvolvido com a Universida-
de”, salientou.

A Directora da Unidade 
das Nações Unidas de Gui-
marães, Delfina Soares, sa-
lientou o trabalho que tem 
sido desenvolvido pela uni-
dade que dirige desde a sua 
instalação na zona de Cou-
ros por onde já passaram 
cerca de 700 investigadores 
de mais de seis dezenas de 
países dos quatro cantos do 
mundo num trabalho em prol 
da governação digital.

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar
que comunicamos o
falecimento do amigo

HENRIQUE SARAIVA
O Jornal Portugal em Foco, e 

amigos da Comunidade Portuguesa 
prestam suas mais sinceras 
condolências e solidariedade

aos familiares, Descanse em Paz
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Economia
Só quatro vacinas aceites como prova 
para emigrantes entrarem em Portugal
Os portugueses residen-

tes no estrangeiro que 
queiram entrar em Portugal 
apresentando prova de va-
cinação contra a covid-19, 
apenas o poderão fazer se 
tiverem recebido uma das 4 
vacinas aprovadas pela Co-
missão Europeia, se testa-
rem negativo ou comprova-
rem recuperação.

De acordo com fonte oficial 
da Direção-Geral da Saúde, 
para as pessoas que queiram 
viajar para Portugal terem o 
certificado de vacinação co-
vid da União Europeia aceite 
terão de ter recebido as vaci-
nas aprovadas pela Comissão 
Europeia, de acordo com a re-
comendação da Agência Euro-
peia de Medicamentos.

Estas vacinas, que estão 
a ser administradas em Por-
tugal e na maioria dos Esta-

dos-membros da UE, são a 
BioNTech-Pfizer, a Moderna, 
a AstraZeneca e a Janssen.

Isso significa que os por-
tugueses que tenham recebi-
do outras vacinas nos países 
onde residem, como a Si-
nopharm ou a Sinovac (chine-
sas), Sputnik (russa), Covaxin 
(indiana), Epivaccorona (rus-
sa) ou a Soberana (cubana), 

entre outras, e que queiram 
entrar em Portugal mediante 
prova de vacinação, não o po-
derão fazer.

Estes portugueses pode-
rão, no entanto, entrar em 
Portugal mediante a apresen-
tação de um certificado de re-
cuperação, no caso de já ter 
contraído a infeção.

Segundo a DGS, as pesso-

as recuperadas da covid-19, 
titulares de um certificado vá-
lido, emitido entre os 11º e o 
180º dia, após a realização de 
teste laboratorial (positivo), 
que confirmou o diagnóstico 
de infeção por SARS-CoV-2, 
poderão entrar em Portugal.

Outra possibilidade de en-
trar em Portugal é apresen-
tando um certificado de teste 
com resultado negativo.

Os testes que estão a ser 
aceites são o de amplificação 
de ácidos nucleicos (TAAN) 
para detectar a presença de 
RNA de SARS-CoV-2, cuja 
amostra tenha sido colhida 
nas 72 horas anteriores à en-
trada em território nacional, 
e o teste rápido de antigénio 
(TRAg), de uso profissional, 
cuja amostra tenha sido co-
lhida nas 48 horas antes da 
entrada em Portugal.

As famílias residentes em 
Portugal estão a pou-

par, em média, o dobro face 
ao que era normal antes da 
pandemia de covid-19, mos-
tram novos dados do Institu-
to Nacional de Estatística, di-
vulgados. De acordo com um 
levantamento feito pelo JN/
Dinheiro Vivo, entre a altura 
em que a troika deixou Portu-
gal e terminou formalmente o 
programa de ajustamento, as 
famílias estavam a conseguir 
poupar anualmente qualquer 
coisa como 9 bilhões de eu-
ros. No final de 2019, nas 
vésperas da eclosão da pan-
demia, a poupança bruta já 
estava acima dos 10 bilhões.

Mas quando a covid-19 
começou a alastrar, o Gover-
no decidiu encerrar grandes 
partes da economia e impe-
dir a circulação de pessoas 
para tentar deter as infeções 
e o efeito foi imediato. A pou-
pança disparou. Segundo 
mostra o INE, a poupança 
média atualizada já estará 
acima dos 18 bilhões, sen-
do que no ano terminado no 
primeiro trimestre de 2021, 
o valor já superava os 21 bi-
lhões. É mais do dobro face 
ao histórico pré-pandemia.                                                                                                 
Apesar da grave crise econô-
mica e social, o rendimento 
disponível manteve-se está-
vel. Desde março de 2020, 
o Governo, ao mesmo tem-

po que obrigava muitas em-
presas a encerrar e milhões 
de trabalhadores a ficar em 
casa, avançou com apoios 
ao rendimento e à manuten-
ção dos empregos. O lay-off 
simplificado foi a mais forte 
dessas medidas e permitiu 
manter boa parte das remune-
rações. O desemprego subiu, 
mas não de forma explosiva.                                                                                                         
O consumo caiu abrupta-
mente e o que não foi gas-
to neste tipo de despesas 
(cafés, restaurantes, trans-
portes, etc.) acabou por 
se traduzir na quase tota-
lidade em mais poupança.                                                                                                                        
Usando as médias móveis de 
quatro meses do INE, verifica-
se que, no ano que terminou 
no primeiro trimestre de 2021, 
o rendimento disponível ficou 
estabilizado face há um ano, 
mas as famílias cortaram a 
fundo no consumo,  quase 9 
bilhões de euros.

A taxa de poupança por-
tuguesa costumava andar na 
casa dos 6% a 7% do rendi-
mento disponível durante o 
período pós-troika. Mas no 
segundo trimestre do ano 
passado, a taxa disparou para 
22,3%. O Banco de Portugal 
calcula que em quatro anos, 
entre 2020 a 2023, as famí-
lias portuguesas vão acabar 
por poupar mais 17,5 bilhões 
de euros do que poupariam 
se não houvesse pandemia.

Famílias estão a poupar 
o dobro com a pandemia

O governo inglês revelou 
que a Madeira está entre 

os destinos para os quais os 
ingleses podem viajar sem 
terem de cumprir quarentena 
no regresso a casa. Escócia 
e Irlanda do Norte tinham 
revelado minutos antes que 
Madeira também consta-
va das suas listas verdes.                                                                                        
Esta decisão do Reino Uni-
do não apanhou de surpresa 
as autoridades madeiren-
ses. O vice-presidente do 
Governo da Madeira, Pedro 
Calado, dizia haver boas 
perspectivas de que a região 
voltasse a integrar o corre-
dor verde de viagens inter-
nacionais do Reino Unido.                                                                                                                                  
“Esta manhã tivemos con-
tatos por parte de diversos 
órgãos de comunicação so-
cial do Reino Unido, em que 
a Madeira seria novamente 
reposta no corredor verde, 
disse o governante, à mar-
gem de uma visita ao Centro 

de Vacinação do Funchal, 
na companhia do coorde-
nador do plano nacional de 
vacinação, Gouveia e Melo, 
citado pela Lusa. E reforçou: 
“Isso é o reconhecimento do 
trabalho que tem sido de-
senvolvido aqui na região, 
é também o reconhecimen-
to da discriminação positiva 
que o governo regional tinha 
solicitado ao governo do 
Reino Unido, no sentido de 
olhar para a realidade espe-
cífica da Região Autônoma 
da Madeira”.

“O ministro dos Trans-
portes, Grant Shapps, citado 
pela imprensa britânica, in-
dicou que graças ao nosso 
programa de vacinação bem-
sucedido, a nossa intenção é 
que no final do verão os resi-
dentes britânicos que estejam 
totalmente vacinados não 
tenham de isolar-se quando 
regressarem de países que 
estão na lista amarela”.

Madeira entra na lista 
verde do Reino Unido

O presidente do Conselho 
Econômico e Social, Fran-

cisco Assis, considerou  que 
a economia portuguesa tem 
vindo a crescer a um ritmo 
manifestamente insuficiente 
e disse estar convicto de que 
os fundos comunitários vão 
contribuir para melhorar as 
respostas.

Francisco Assis, que este-
ve em Ponta Delgada com o 
presidente do Conselho Eco-
nômico e Social dos Açores, 
Gualter Furtado, observou 
que a economia portuguesa 
tem tido um crescimento rela-
tivamente pequeno, tendo-se 
assistido a uma fase de estag-
nação, depois de uma fase de 
crescimento.

“E está-se a viver uma 
fase extraordinária, que é a 

da pandemia, que vem inter-
romper um processo de al-
gum crescimento. Mas mes-
mo assim a um ritmo que é 
manifestamente insuficiente”, 
frisou o líder do CES.

Francisco Assis explicou 
estar convencido de que, com 
os fundos comunitários que 
vão ser colocados à disposi-
ção do país, num montante 
muito elevado nos próximos 
anos, que em grande parte se 
destinam a uma modernização 
de todo o tecido produtivo, da 
componente econômica e à 
modernização da administra-
ção pública, haverá condições 
para melhorar as respostas 
neste domínio.

O presidente do CES, que 
foi recebido também pelo 
presidente do Governo dos 

Açores, José Manuel Boliei-
ro, declarou à saída do en-
contro que se está a viver 
com a vacinação uma fase 
diferente que se deverá es-
tender até final do ano.

Francisco Assis consi-
derou que os Açores, como 
parte do contexto nacional, 
necessitam de uma aten-
ção particular dos governos 
nacionais devido às dificul-
dades impostas pela insula-
ridade.

Gualter Furtado, líder do 
CESA, que destacou a coope-
ração com o CES, considerou 
que nos Açores existem dos-
siês de fundamental impor-
tância, como a Universidade 
dos Açores, que exerce a sua 
atividade na região mas é tu-
telada pelo Governo nacional, 

Economia portuguesa cresce a um
ritmo insuficiente, diz Francisco Assis

o que gera tensões e conflitos 
que os parceiros sociais po-
derão ajudar a solucionar.

O dirigente apontou ainda 
como desafios a execução 
dos fundos comunitários, a re-
visão da Lei de Finanças das 
Regiões Autônomas, a par das 
acessibilidades e dispersão 
das infraestruturas, entre ou-
tros temas.

A TAP anunciou a aprova-
ção, em assembleia-geral 

de acionistas, da nova admi-
nistração liderada por Manuel 
Beja, que substituiu Miguel 
Frasquilho como presidente 
do Conselho de Administração 
da companhia aérea.

Passam a fazer parte deste 
órgão Christine Ourmieres-Wi-
dener, Ramiro Sequeira, Ale-
xandra Reis, João Gameiro, 
José Manuel Silva Rodrigues, 

Silvia Mosquera González, 
Patrício Ramos Castro, Ana 
Teresa Lehmann, Gonçalo 
Monteiro Pires e João Pedro 
da Conceição Duarte.

Para a mesa da assem-
bleia-geral foram eleitos An-
tónio Macedo Vitorino (presi-
dente) e David Fernandes de 
Oliveira Festas (vice-presiden-
te), enquanto para a Comissão 
de Vencimentos foram aprova-
dos os nomes de Pedro Miguel 

Acionistas da TAP aprovam eleição
de novo conselho de administração

Nascimento Ventura, Tiago Ai-
res Mateus e Luís Manuel De-
licado Cabaço Martins.

Para a presidência do 
Conselho Fiscal foram eleitos 
Baker Tilly, PG & Associados, 
SROC, S.A. e para vogais do 
mesmo órgão Sérgio Samba-
de Nunes Rodrigues, Maria 
de Fátima Damásio Geada e 
José Manuel Fusco Gato.

A companhia também co-
municou à CMVM que foram 
aprovados os relatórios de 
gestão e das contas individuais 
e consolidadas até ao final de 
2020, e a aplicação de resulta-
dos, designadamente a trans-
ferência do resultado líquido 
negativo de 1.300.872.075 eu-
ros para resultados transitados.

A assembleia-geral de 
acionistas também aprovou o 
reconhecimento da perda de 
metade do capital social da 
TAP e das medidas disponí-
veis, a dissolução, redução do 

capital social ou realização de 
entradas para reforçar a cober-
tura de capital, e recebeu luz 
verde uma proposta para que 
os acionistas apenas apreciem 
estas medidas no contexto do 
plano de reestruturação que 
está atualmente sob aprecia-
ção da Comissão Europeia.

Foi ainda aprovado fixar 
em 1.200 milhões de euros o 
limite máximo de emissão de 
obrigações ou de outros valo-
res mobiliários para vigorar no 
ano de 2021, dá conta a em-
presa, através de um segundo 
comunicado enviado à CMVM.

Os acionistas também 
aprovaram a alteração dos es-
tatutos da TAP, a instituição de 
uma Comissão de Vencimen-
tos e de uma Comissão de 
Monitorização dos Auxílios do 
Estado, assim como o aumen-
to da duração dos mandatos 
dos órgãos e corpos sociais, 
de 3 para 4 anos.
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Política
Costa afirma que perto de 40% das verbas 

da bazuca são para ciência e inovação
O primeiro-ministro afir-

mou que o Plano de 
Recuperação e Resiliência 
de Portugal investe cerca de 
40% das verbas disponíveis, 
na ordem dos 6,4 bilhões de 
euros, em projetos com com-
ponentes científica e de ino-
vação.

António Costa referiu 
este dado numa intervenção 
vídeo que fez para a sessão 
de abertura do Encontro Ci-
ência 2021, que decorre no 
Centro de Congressos de 
Lisboa, este ano subordina-
do ao tema “A ciência que 
faz o Amanhã e transforma a 
Economia”, depois de os mi-
nistros das Ciência e do En-
sino Superior, Manuel Heitor, 
e de Estado e da Presidên-
cia, Mariana Vieira da Silva, 
terem procedido à entrega 
de uma série de medalhas 
que distinguiram projetos 
científicos.

Na sua intervenção, o pri-
meiro-ministro salientou que 
o PRR investe perto de 40% 
das verbas disponíveis, cer-
ca de 6,4 bilhões de euros, 
em ciência, conhecimento e 
inovação e citou o relatório 
da Comissão Europeia que 
aprovou o plano português.

“O PRR de Portugal intro-
duz investimentos significati-
vos para estimular a investi-
gação e a inovação, e inclui 
um ambicioso pacote de re-
formas e investimentos que 

visam as causas profundas 
dos desafios identificados”, 
referiu, citando a Comissão 
Europeia.

Entre os objetivos na-
cionais, o primeiro-ministro 
apontou “a simplificação ad-
ministrativa e a redução dos 
custos de contexto, incluindo 
pela introdução de muitas 
das recomendações do re-
latório do grupo de trabalho 
para a simplificação dos pro-
jetos de investigação e de-
senvolvimento”. 

Depois, destacou o objeti-
vo relacionado com a criação 
de mecanismos de financia-
mento que potenciam o in-
vestimento em inovação, por 
via de um Banco de Fomen-
to eficaz e com uma visão de 
longo prazo para o país, as-
sim com o estabelecimento 
de taxas de apoios até 100% 
para a investigação funda-

mental e com níveis de in-
centivo para as empresas no 
limite máximo da legislação 
europeia.

António Costa disse que 
a Comissão Nacional de 
Acompanhamento do PRR, 
já em funcionamento, asse-
gurará uma articulação cons-
tante com os especialistas 
e com os atores no terreno, 
incluindo com o Conselho de 
Reitores das Universidades 
Portuguesas, o Conselho 
Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos, e o 
Conselho Nacional de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação”.

“A Estrutura de Missão 
Recuperar Portugal fará a 
ponte entre o plano e os 
seus exigentes prazos de 
execução. E o Portal Mais 
Transparência disponibili-
zará informação atualizada, 
que nos permitirá, a par com 

Rui Rio diz que Partido 
Socialista e Governo estão a 
sofrer um claro esgotamento

O presidente do PSD, Rui 
Rio, afirmou que o PS 

e o Governo estão a sofrer 
um claro esgotamento que 
se verifica nas relações en-
tre governantes, dentro do 
grupo parlamentar e nas re-
lações entre dirigentes.

“O PS está naturalmente 
e o Governo a sofrer um cla-
ro esgotamento. Nota-se nas 
relações entre governantes, 
nota-se nas relações dentro 
do grupo parlamentar do PS, 
nota-se nas relações entre 
dirigentes do PS”, afirmou.

O líder do PSD, que fa-
lava na recandidatura de 
Salvador Malheiro a um ter-
ceiro mandato à frente da 
Câmara de Ovar, disse ainda 
que apenas as nomeações 
interessam aos socialistas 
e defendeu que isso não é 
forma de governar o país.                                                                                                                                
“Depois há uma coisa que os 
une e junta. Essa coisa são 
as nomeações, porque as 
nomeações que podem fazer 
para o aparelho do Estado, 
essas, interessa a todos. Os 
que gostam mais e os que 

gostam menos uns dos ou-
tros. Aí, eles unem-se, mas 
isso não é forma de se go-
vernar o país”, disse Rui Rio.

Dando como exemplo da 
nomeação de um comenta-
dor para comissário dos 50 
anos do 25 de abril, o líder 
do PSD referiu que as cele-
brações desta data deveriam 
ser a coisa mais independen-
te e isenta.

“Fazem isto exatamente 
na mesma altura em que a 
câmara municipal mais im-
portante que o PS governa, 
a de Lisboa, e não será exa-
tamente em honra do 25 de 
abril, é exatamente ao con-
trário, que se percebe que 
denuncia manifestantes a 
países cujas regras demo-
cráticas deixam muito a de-
sejar”, criticou.

Na Arena Dolce Vita, em 
Ovar, onde estiveram pre-
sentes perto de 400 apoian-
tes do partido, Rui Rio disse 
ainda estar convencido de 
que pelo fraco desempenho 
que o Governo tem vindo a 
ter nos últimos meses, nes-
tas eleições autárquicas, os 
portugueses vão mostrar al-
gum descontentamento.

“Penso que os portu-
gueses nestas eleições au-
tárquicas vão também, na 
altura do voto, valorizar um 
pouco a necessidade de 
mostrar a este Governo al-
gum descontentamento para 
que ele perceba que tem de 
mudar”, salientou.

os mecanismos de controle e 
auditoria, prestar contas so-
bre a boa utilização destes 
fundos”, acentuou.

Outras metas, até 2030, 
segundo António Costa, pas-
sam por garantir 50% de gra-
duados na faixa etária dos 
30 aos 34 anos, e atingir um 
volume de exportações equi-
valente a 53% do PIB com 
enfoque no aumento da ba-
lança tecnológica.

Em relação à ação do 
seu Governo na última le-
gislatura, disse que, entre 
2015 e 2019, se assistiu a 
um aumento da despesa to-
tal em investigação e desen-
volvimento em mais de 34% 
e apontou como exemplo o 
programa Horizonte 2020.                                                                                                                                          
No âmbito da presidência 
portuguesa do Conselho 
da União Europeia, António 
Costa observou que foram 
colocados três temas no cen-
tro do debate sobre investi-
gação e inovação.

“A ciência enquanto motor 
da criação de emprego quali-
ficado, potenciado de cresci-
mento robusto e sustentado; 
o papel crítico da ciência fun-
damental, aberta e colabora-
tiva, alargando a fronteira do 
conhecimento; e, finalmente, 
a necessidade imperiosa de 
valorizar as carreiras de in-
vestigação e aumentar a sua 
profissionalização”, especifi-
cou no seu discurso.

O secretário-geral do PCP 
acusou o Governo de 

“seguidismo” das decisões da 
Comissão Europeia que im-
pedem o país “de ter acesso 
às vacinas de que precisa”, 
pedindo “uma outra urgência 
e outro ritmo” na vacinação 
dos portugueses.

Jerónimo de Sousa, que 
falava em Alpiarça na apre-
sentação dos candidatos da 
CDU às eleições autárqui-
cas deste ano no distrito de 
Santarém, pediu que sejam 
criadas “as condições para 
acelerar” a vacinação contra 
o vírus que transmite a co-
vid-19, frisando que os res-
ponsáveis pelo programa de 
vacinação reconhecem que 
esta “poderia ser o dobro ou o 
triplo, se houvesse vacinas”.

Para o líder comunista, o 
“problema central” está na 
“teimosia” do Governo em 
continuar “a seguir as ordens 
da União Europeia, não per-
mitindo o acesso a outras 
vacinas que a OMS [Organi-
zação Mundial da Saúde] já 
considerou boas”.

Se não, disse, o coordena-
dor do processo de vacinação 
não teria afirmado “que o pro-
grama está todo certo, mas 
não há vacinas”.

Lamentando que não te-
nha sido aceite a proposta do 
PCP de “urgente diversifica-
ção da compra de vacinas”, 
Jerónimo de Sousa pediu que 
sejam criadas “as condições 
para acelerar este proces-
so”, bem como que seja dada 
“outra dinâmica à testagem 
massiva, definindo critérios e 
prioridades rigorosas” e que 
se faça o “rastreio de todos 

Jerónimo acusa Governo de seguidismo que
impede vacinação de todos os portugueses

Nas legislativas de 2023, 
os eleitores que vivem 

fora de Portugal vão po-
der votar eletronicamente. 
A informação foi dada pela 
secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas, 
Berta Nunes, em declara-
ções à agência Lusa.

Segundo a governante, 
será feito um teste piloto 
no início de 2022 nas elei-
ções para o Conselho das 
Comunidades.

“Se este teste correr bem 
e mostrar que é possível, que 
é confiável, que as pessoas 
aderem e que não se colo-
cam problemas de seguran-
ça, podemos esperar alargar 
este teste e poder até a vir a 
utilizá-lo nas legislativas, a 
participação eleitoral precisa 
que todos os cidadãos vo-
tem”, defendeu .

De acordo com Ber-
ta Nunes, estima-se que o 
teste necessite de 6 meses 
de preparação, antecipan-
do ainda que a alteração 
à lei do Conselho das Co-
munidades  sobre a forma 
de votação, seja aprova-
da nas próximas semanas.                                                                      
Berta Nunes garantiu ainda 
que também o voto postal 
está a ser aperfeiçoado.

Os deputados algarvios do 
PSD vão interpelar o Go-

verno com caráter de urgência 
sobre a suspensão das aulas 
em cinco municípios, alegando 
que o anúncio, feito no domin-
go ao final do dia, é uma “falta 
de respeito” pelos pais.

A Autoridade de Saúde 
Regional do Algarve determi-
nou no domingo a suspensão 
das aulas presenciais do 1.º e 
2.º ciclos, a partir de hoje, nos 
municípios de Albufeira, Faro, 
Loulé, Olhão e São Brás de Al-
portel, devido à “gravidade da 
situação” epidemiológica.

Em comunicado, os de-
putados do PSD eleitos pelo 
Algarve consideram que a 
decisão “é reveladora de uma 
intolerável e gritante falta de 
respeito pelos pais”, por de-
sestruturar a organização fa-
miliar nas próximas semanas, 
“pondo em causa pessoas que 
trabalham, muitas que não têm 
com quem deixar os filhos”.

Para os parlamentares, a 
medida é também revelado-
ra “da ausência de previsão 
do Estado e da opacidade 
no processo decisório, bem 
como de tempo e modo que 
confundem as pessoas, são 
fator de desconfiança e aba-
lam a autoridade do Estado”.

Os deputados dizem des-
conhecer o fundamento da 
decisão, se é estritamente ne-
cessária, por não estar a ser 
adotada noutras regiões com 
uma evolução idêntica da pan-
demia, como Lisboa, e questio-
nam “qual foi o aconselhamen-
to científico que a motivou”.

Cristóvão Norte, Rui Cris-
tina e Ofélia Ramos questio-

Emigrantes vão poder 
votar eletronicamente 

nas legislativas
de 2023

Deputados algarvios 
interpelam Governo sobre 

suspensão de aulas
nam ainda como é que “uma 
medida avulsa, desacompa-
nhada de articulação com 
outros domínios da vida em 
sociedade, se reveste de um 
tal efeito útil que compense 
os prejuízos que se projetam 
na vida das pessoas”.

Deduzindo que “a situação 
é tão grave ao ponto de se to-
mar esta medida”, os deputa-
dos querem saber “porque não 
é decretada a testagem massi-
va e gratuita - neste momento 
nem é massiva nem gratuita -, 
ou se acelera a vacinação”, já 
que esta é a região que “tem a 
vacinação mais atrasada”.

Em comunicado, a Auto-
ridade de Saúde Regional do 
Algarve explicou que a decisão 
teve como base “o princípio da 
precaução”, devido à existên-
cia de “816 casos confirmados 
ativos de covid-19” na região.

Segundo aquela autori-
dade, a taxa de incidência a 
14 dias por 100 mil habitan-
tes era de 583 em Albufeira, 
329 em Faro, 448 em Lou-
lé, 403 em Olhão e 326 em 
São Brás de Alportel.

“Esta medida, decidida 
pela gravidade da situação, 
de modo a conter cadeias de 
transmissão, por um período 
previsível de 12 dias iniciado 
na segunda-feira, dia 28 de 
junho, coincidindo com o fi-
nal do ano letivo, será moni-
torizada permanentemente e 
revista no dia 9 de julho, com 
análise da situação epidemio-
lógica dos municípios nessa 
data”, pode ler-se na nota 
assinada pela delegada de 
Saúde regional do Algarve, 
Ana Cristina Guerreiro.

os novos casos”.
O secretário-geral do PCP 

sublinhou a importância da 
vacinação, nomeadamente na 
“menor gravidade da doença” 
e na redução “muito significati-
va dos doentes internados em 
unidades de cuidados inten-
sivos e enfermaria e também 
em número de óbitos”, o que 
torna incompreensível que, 
em vez de garantir o aumento, 
se assista a uma redução e a 
prazos de fornecimento das 
vacinas “não cumpridos”.

No seu discurso, em que 
referiu os desafios que se co-
locam nas próximas eleições 
autárquicas, num distrito em 
que a CDU gere dois municí-
pios - Alpiarça e Benavente -, 
Jerónimo de Sousa apontou 
o estudo que recentemente 
revelou o aumento do número 
de multimilionários - mais 19 
mil -, num período marcado 
pela pandemia e durante o 
qual o número de pobres au-
mentou em 400 mil.

“Enquanto uns poucos 
arrecadam aos milhões mes-
mo em tempo de epidemia, 
vimos os trabalhadores con-
frontados com o aumento 
das práticas e pressões de 
desvalorização do trabalho, 

das profissões, dos salários, 
a promoção da desregulação 
dos horários, o aumento da 
chantagem com as ameaças 
de despedimentos coletivos, 
como se viu esta semana 
com a Altice”, afirmou.

Elencando um conjun-
to de medidas adotadas por 
pressão do PCP, Jerónimo de 
Sousa lamentou que em mui-
tas situações o Governo conti-
nue a “colocar entraves à con-
cretização” de propostas do 
PCP inscritas no Orçamento 
do Estado, como é o caso 
das contratações de pessoal 
em áreas como a educação, 
forças de segurança, justiça 
e proteção civil.

“O PS e o seu Gover-
no não se cansam de falar 
para a esquerda e até falar 
em seu nome, mas é com 
o PSD e o CDS e seus su-
cedâneos que contam para 
inviabilizar e rejeitar as pro-
postas do PCP que dão con-
teúdo a uma efetiva política 
de esquerda”, disse.

O líder comunista afirmou 
que o partido vai para as elei-
ções autárquicas que se reali-
zarão no final de setembro ou 
no início de outubro confiante 
num reforço eleitoral.
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Mexidas à espera de 
Otávio e Sérgio Oliveira

O FC Porto está à es-
pera de realizar ven-

das para promover sig-
nificativas entradas no 
plantel. Otávio e Sérgio 
Oliveira são os nomes 
mais fortemente associa-
dos a uma saída e são 
estes dois médios os que 
mais têm mexido com o 
mercado dos dragões.

Otávio está a ser alvo 
de interesse do Liver-
pool (Inglaterra), numa 
altura em que os ingle-
ses procuram uma alter-
nativa a Wijnaldum, que 
saiu para o PSG (Fran-
ça). Este negócio pode 
mexer (ou não) com a 
entrada de Grujic a títu-
lo definitivo. O sérvio foi 
opção de Sérgio Concei-

ção na última temporada 
por empréstimo do em-
blema liderado por Jur-
gen Klopp.

Também para Ingla-
terra pode seguir Sérgio 
Oliveira, agora que foi 
conhecida a possibilida-
de do Tottenham avançar 
pelo médio internacional 
português. A hipótese de 
se transferir para a Fio-
rentina (Itália) gorou-se 
por força da saída do trei-
nador Gennaro Gattuso, 
dias após a sua entrada 
e por incompatibilidades 
na escolha dos reforços. 
Também a Juventus se 
mexeu no sentido de 
contratar o camisola 27, 
embora numa situação 
de terceira escolha.

O Boavista confirmou 
este domingo a saída 

de Jesualdo Ferreira “por 
mútuo acordo”.

Em comunicado, “o 
Boavista faz questão de 
deixar um agradecimento 
público ao professor Je-
sualdo Ferreira por todo o 

empenho, dedicação, pro-
fissionalismo e conheci-
mento que colocou ao ser-
viço do Clube, culminando 
com a desejada perma-
nência na I Liga, desejan-
do-lhe ainda as maiores 
felicidades para os desa-
fios que se seguem”.

Confirmada saída de 
Jesualdo Ferreira

A Seleção Nacional chegou na  se-
gunda-feira a Lisboa. Pouco passa-

vam das 11.30 horas quanto o avião que 
saiu de Sevilha aterrizou no aeroporto 
Humberto Delgado.

Algumas dezenas de torcedores, 
munidos de cachecóis e bandeiras, 
esperaram os jogadores que se foram 
encaminhando para o autocarro. Cris-
tiano Ronaldo, Pepe e o selecionador 
Fernando Santos foram alguns dos 
mais aplaudidos da comitiva que foi li-
derada por Humberto Coelho.

A equipe vai agora seguir para a Ci-
dade do Futebol, quartel-general da Fe-
deração Portuguesa de Futebol, para 
onde também se dirigiu Marcelo Rebelo 
de Sousa, Presidente da República.

Seleção nacional
já chegou a Lisboa

Consumada a eliminação de Portu-
gal nos oitavos de final do Euro-

2020 (0x1 com a Bélgica), Cristiano 
Ronaldo utilizou as redes sociais para 
deixar uma mensagem. O capitão da 
Seleção Nacional agradeceu o apoio 
dos adeptos e deixou uma mensa-
gem de ambição para o futuro.

“Não conseguimos o resultado 
que queríamos e saímos da prova 
antes do desejado. Mas estamos or-
gulhosos do nosso percurso, demos 
tudo para renovar o título de Campe-
ões Europeus e este grupo provou 
que ainda pode dar muitas alegrias 

aos portugueses.
Os nossos adeptos estiveram 

incansáveis no apoio à equipa do 
início ao fim. Foi por eles que cor-
remos e lutámos, no sentido de 
corresponder à confiança que de-
positaram em nós. Não foi possível 
chegar onde todos queríamos, mas 
fica aqui o nosso sincero e profundo 
agradecimento.

Parabéns à Bélgica e boa sorte 
para todas as seleções que conti-
nuam na competição. Quanto a nós, 
voltaremos mais fortes. Força Portu-
gal!”, escreveu no Instagram.

“Este grupo provou que ainda pode
dar muitas alegrias aos portugueses”

O campeão nacional 
está de volta aos trei-

nos. Começa a pré-tem-
porada do plantel às or-
dens de Rúben Amorim, 
que a frequentar o curso 
de 4.º nível de treinadores 
vai desdobrar-se entre os 
trabalhos na Academia de 
Alcochete e as aulas na 
Cidade do Futebol. Ainda 
ausentes estarão os inter-
nacionais que marcaram 
presença no Euro-2020 e 
os que estão Copa Amé-
rica. Hoje é o dia um da 
nova época do leão, que 
ainda espera por reforços.

Para está agendada a 
concentração dos jogado-
res para começarem os 

O campeão está de volta

testes físicos e médicos, 
rotina essencial para o 
que aí vem na temporada 
2021/2022, que além das 
provas nacionais (Liga, 
Taça de Portugal, Taça da 
Liga e Supertaça, por si-

nal o primeiro jogo oficial 
da nova época, com o SC 
Braga, no dia 31 de julho 
em Aveiro) terá também a 
Liga dos Campeões.

Nuno Mendes, Palhi-
nha, Pedro Gonçalves - 

estiveram ao serviço da 
Seleção Nacional que on-
tem perdeu com a Bélgica 
(0x1) e saiu do Europeu -, 
Sebastián Coates e Gon-
zalo Plata - pelo Uruguai 
e Equador, respetivamen-
te, na Copa América - são 
os internacionais que só 
se juntam ao grupo já 
com a pré-temporada em 
curso, uma vez termina-
das as participações nas 
competições continentais 
e gozados alguns dias de 
férias, podendo juntar-se 
ainda durante o estágio 
que terá lugar em Lagos 
ou já depois da estada no 
Algarve, que decorre de 
11 a 14 de julho.

Gedson apresenta-se 
hoje no centro de for-

mação e treino esta manhã 
no Seixal, para fazer tes-
tes físicos e exames mé-

Galatasaray faz oferta por Gedson

dicos, mas não fará parte 
do plantel dos encarnados 
para a época 2021/2022. 
O médio de 22 anos não 
conta para Jorge Jesus e 

O início do trabalho de 
campo da nova épo-

ca, cumpridos os exames 
médicos, é esta segunda-
feira, em Arouca.

A preparação decorrerá 
à porta fechada. Armando 
Evangelista conta, para já, 
apenas com um reforço, o 
médio espanhol Eugeni.

Início do
trabalho de campo

procura resolver depressa 
o futuro. Benfica e Galata-
saray negoceiam a trans-
ferência e os media turcos 
anunciaram, ontem, uma 
oferta do clube de Istambul 
- €2 milhões pelo emprés-
timo e cláusula de compra 
obrigatória no final da tem-
porada por €7 milhões.

A imprensa local infor-
ma que Fatih Terim está 
a conversar diretamente 
com Rui Costa, que foi 
treinado pelo turco na Fio-
rentina e Milan, e que os 
encarnados exigem mais 
do que os €7 milhões para 

fechar o negócio.
Gedson esteve em-

prestado durante época e 
meia. Em janeiro de 2020 
foi para o Tottenham, no 
qual  pouco jogou.Um ano 
depois rumou ao Galata-
saray. Depois de dificul-
dades no início, afirmou-
se na equipa de Terim. 
O médio também vê com 
bons olhos o regresso a 
Istambul. Terá oportunida-
de de jogar com regulari-
dade e de receber um sa-
lário mais elevado (cerca 
de €1,3 milhões) do que 
aquele que aufere na Luz.
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Na última quinta-feira passada foi 
realizado mais um almoço mensal 

das Quintas no Clube Português de 
Niterói, com uma belíssima apresenta-
ção do espetáculo “Navegar é Preci-
so”, em homenagem aos 500 anos da 
primeira volta ao mundo com o  ator 

Tony Correia A cantora Julia Russel, o 
músico Wagner Russel. Parabéns ao 
Presidente Dr. Fernando Guedes, sua 
diretoria, que proporcionou uma belís-
sima Quinta Mensal com verdadeiro 
encontro da gastronomia com nossa 
história da música e a poesia!

“Navegar é Preciso” sucesso total no C.P.N
Momento do espetáculo “Navegar é Preciso” o ator Tony Correia e 
a cantora Júlia Russel

Num close, Dra. Rosa Coentrão, Tony Correia, Presidente Dr. Fer-
nando Guedes, Cantora Júlia Russel

Registro do Portugal em Foco, radialista José Chança, Tony Correia, 
Presidente Fernando Guedes, esposa Rosa Coentrão 

Presidente 
do C.P.N. Dr. 
Fernando 
Guedes, ao 
lado sua es-
posa 1ª dama 
Dra. Rosa 
Coentrão 
parabenizan-
do os atores, 
Tony Correia, 
cantora Júlia 
Russel e o 
musico Wag-
ner Russel

Durante o convívio social mensal do C.P.N. 1ª Dama Dra. Rosa Coentrão, Predisente Dr. Fernando 
Guedes e convidados

Diretores 
associados 
e convida-
dos pres-
tigiaram o 
espetáculo 
“Navegar 
é Preciso”

Durante 
o Almo-
ço das 

Quintas 
no C.P.N. 

vemos em 
primeiro 

plano Dr. 
Flávio Mar-

tins, o ex-
Deputado 
Dr. Carlos 

Pascoa en-
tre outros

Outra bela imagem do espetáculo com a cantora Júlia, ator Tony Correia
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106 de fundação do Orfeão Português

Orfeão Português, come-
morou  seus  106  anos 

em grande  estilo, a casa  toda  
reformada, tudo  muito  bem  
planejado pelo  presidente 
Joaquim Bernardo. Muitos  
amigos se  reencontraram  
e saborearam maravilhoso  

almoço servido, depois, ain-
da  dançaram  ao som do 
Conjunto Típicos da Beiras, 
Rogério, e seu teclados” e 
amigos dentro  das  normas  
estabelecidas pela Prefeitura 
da cidade do Rio  de Janeiro” 
só  se  via  alegria, sastifação 

Prezados presidentes das casas co-irmãs, Agostinho dos San-
tos (Casa do Minho); Ismael Loureiro (Casa de Trás-os-Montes) e 
Luís Ramalhoto, (Vice-Presidente da Casa das Beiras), queridos 
amigos aqui presentes... a historia do Orfeão Português tem 106 
anos, e faz deste a associação luso-brasileira mais antiga do Rio de 
Janeiro - que deu origem a diversas casas regionais nesta cidade. 
fundado em 25 de junho de 1915, como “Recreio dramático Ju-
ventude Portugueza” criou um dos mais afamados corais cariocas, 
que chegou a se apresentar nos teatros municipais do Rio e de são 
paulo. esse sucesso fez com que se mudasse o nome então para 
Orfeon Club Juventude Portugueza e tempos tempos mais tarde 
passando a chamar-se como é conhecido hoje, o nosso “Clube Or-
feão Portugues”. 

Entre os mais memoráveis, os aviadores Portugueses Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral - logo após sua viagem pioneira da 
travessia do Atlântico.

 O Orfeão marcou também a criação do folclore Português no 
Brasil quando, em 13 de julho de 1925, aconteceu a primeira apre-
sentação do Rancho folclórico da casa – cujos trajes eram oriundos 
de Viana do Castelo. uma história de tempos gloriosos, batalhas e 
superação.  Passando por um periodo de inatividade e o retorno, 
reerguendo-se graças a ajuda de grandes portugueses dos quais 
destaco os saudosos  Benvinda Maria e Eurico Miranda . Hoje, aos 
106 anos estamos realizando novamente uma festa portuguesa nes-
ta sede histórica, com muito trabalho e afinco de uma diretoria dedi-
cada. e também com a ajuda de bons amigos, que contribuiram para 
que pudéssemos fazer melhorias na casa e recebê-los com tanta 
alegria. aproveito para agradecer o Presidente da Casa do Minho, 
Agostinho dos Santos que doou tintas para restaurar a fachada; ao 
Presidente da Trás-os- Montes, Ismael Loureiro que doou as cadei-
ras que hoje usamos, substituindo as antigas de plástico; e muitos 
outros que contribuiram para a realização desta festa. foi muito tra-
balho, restaurando uma coisa aqui e outra acolá. infiltrações, limpe-
za geral, ajeitando telhado, ventiladores, churrasqueira, reativando a 
cozinha e me dedicando diariamente a essa casa, que em tão pouco 
tempo aprendi a amar. E a qual quero ver cada vez melhor. contando 
sempre com a presença de todos vocês, amigos queridos do Orfeão. 

Estou eu e minha diretoria, muito felizes por vê-los aqui hoje, 
agradeço de coração a todos voces e espero que apreciem esse 
almoço preparado com muito carinho para recebe-los hoje.

bem hajam.... valeu!

DISCURSO DO PRESIDENTE

Bolo comemo-
rativo de 106 
anos do Orfeão 
Português no 
tradicional pa-
rabéns o Presi-
dente Joaquim 
Bernardo, 
esposa a 1ª 
Dama Iolanda, 
Diretoria Cida-
lia, Dario dos 
Santos, Emília, 
e esposo, João 
e esposa  e o 
Paulo Morga-
do, Rogério e 
Neide 

Prestigiando 
o domingo 
festivo no 
Orfeão o 
Presidente 
da Casa 
do Minho, 
Agostinho 
dos Santos, 
seu Vice
-Presidente, 
Joaquim 
Fernandes, 
Diretor J. 
Maciel es-
posa Mariza 
Canaparo

Três casais 
nota 10, 
presente 

no Almoço 
comemorati-
vo do Orfeão 

Português, 
Pacheco e 

Fátima, Luís 
Augusto e 
Glorinha, 

Luís Felipe e 
Celeste

Presidente 
do Orfeão 
Portuiguês, 
Joaquim 
Bernardo e 
sua esposa 
1ª Dama 
Iolanda, 
felizes com a 
presença dos 
Amigos no 
Almoço Co-
memorativo

Bela imagem do Presidente Transmontano Ismael Loureiro com os 
amigos Sérgio e Antônio levando seu apoio ao amigo Joaquim Ber-
nardo  Presidente do Orfeão

Num close para nosso Jornal Portugal em Foco, os amigos radialista 
Maneca, Manuel  da Mota, esposa Emília, sua secretaria Sabrina

O Rogerio seu Teclados e amigos agitaram o salão do Orfeão

Presidente do Orfeão, Joaquim Bernardo num registro de agradeci-
mento com presidente Agostinho dos Santos,Veloso, esposa  Armin-
da,senhoras Laurinda, Alice ,diretoras da casa do Minho, Cidalía, o 
Diretor J. Maciel esposa Mariza

A Casa das Beiras, esteve bem representada ao fundo vemos  seu 
vice-presidente Luís Ramalhoto, esposa Maria Helena, em destaque 
o casal Isidro Rodrigues e demais amigos

A presença em peso da família Minhota na foto, Alice Santos, espo-
so Manuelzinho,Veloso e demais amigos

e só  comentários de mui-
to agradecimentos ao Pre-
sidente Joaquim Bernardo 
pelo retorno da  casa, sem-
pre incansável e determina-
do, parabéns por proporcio-
nar mas um dia maravilhoso 
a família portuguesa, sempre 
contando com apoio da sua   

diretoria unidos  fazendo  de  
tudo  para  agradar  à  todos 
foi Só  felicidade.

Presente diversos amigos 
que de alguma maneira aju-
daram o  Orfeão.

Entre eles  Agostinho dos 
Santos Presidente  da Casa  
do  Minho e toda sua  dire-
toria  se fez  presente, Isma-
el  Loureiro Presidente Casa 
Trás- os-Montes, o Vice Luiz  
Augusto  e  sua  esposa Gló-
rinha, Pacheco e  esposa 
Fatima, Luiz  Felipe da Em-
presa Qualiovos no Ceasa, 
representando a Casa das 
Beiras, seu Vice-Presidente 
Luís Ramalhoto e vários  ra-
dialista  e  imprensa  em  ge-
ral, e  a  Malta  da  comunida-
de  Portuguesa  prestigiaram 
o Aniversário de 106 anos do 
orfeão.  Era  só  alegria.

Uma tarde maravilhosa que contou com a presença do Cleber Car-
doso. Sua filha Sophia Bernardo e componentes do Rancho


