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Ministro espera primeiro 
cheque do PPR de 2 bilhões  

possivelmente ainda este mês
O ministro das Finanças, 

João Leão, saudou em 
Bruxelas a aprovação final 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência português, que 
permitirá a chegada, possi-
velmente ainda este mês, do 
primeiro cheque, de cerca de 
2 bilhões de euros.

Numa conferência de im-
prensa após uma reunião de 
ministros das Finanças da 
UE na qual foi formalmente 
aprovado um primeiro pacote 
de 12 planos nacionais, João 
Leão disse que o PRR portu-
guês “foi considerado um pla-
no muito ambicioso, de grande 
qualidade, e que vai permitir a 
Portugal buscar um período 
de recuperação econômica 
muito importante, ao mesmo 
tempo que faz uma transição 
digital e ambiental importante 
para o futuro do país”.

“Com esta aprovação do 
plano, os 16,6 bilhões pre-
vistos podem começar a fluir 
para Portugal, para a eco-
nomia e para as principais 
reformas que o país precisa 
de fazer”, disse o ministro, 
acrescentando que a luz 
verde  do Conselho Ecofin 

vai permitir que dentro das 
próximas semanas, possi-
velmente ainda este mês, o 
primeiro cheque chegue ao 
Estado português para aju-
dar a financiar a recupera-
ção econômica e social que 
o país precisa”.

O primeiro desembolso diz 

respeito ao pré-financiamento 
de 13% do montante global 
do PRR, no caso de Portugal, 
são 2,1 bilhões de euros,  os 
outros 13,9 bilhões dizem res-
peito a subvenções a fundo 
perdido, e João Leão disse 
que o valor concreto do che-
que ainda está por definir, mas 
será próximo desse montante, 
de 2 bilhões de euros.

O ministro admitiu que 
Portugal receba um segundo 
cheque em 2021, já relativo 
à execução do plano,”está 
previsto que se faça uma 
primeira avaliação ainda 
este ano dos marcos e me-
tas previstos no plano, pelo 
que é possível um segundo 
desembolso, já não de pré-
financiamento, mas em fun-
ção das metas previstas, ou 
no final deste ano, ou no iní-
cio do próximo”.

O Presidente da Repú-
blica prevê deslocar-

se ao Brasil no final deste 
mês para a reabertura do 
Museu da Língua Portu-
guesa, em São Paulo, re-
construído após o incên-
dio de 2015.

Em carta enviada à As-
sembleia da República na 
semana passada, o chefe 
de Estado pede o assen-
timento para esta deslo-
cação, referindo que está 
prevista para entre os dias 
29 de julho e 3 de agosto, 
para estar presente na ce-
rimônia de reinauguração 

deste museu.
Esta será a quinta ida 

de Marcelo Rebelo de 
Sousa enquanto Presiden-
te da República ao Brasil, 
onde esteve logo no seu 
primeiro ano de mandato, 
2016, para a abertura dos 
Jogos Olímpicos, ocasião 
em que também foi a São 
Paulo e fez uma curta vi-
sita ao edifício do Museu 
da Língua Portuguesa, 
afirmando o empenho do 
Estado português na sua 
reconstrução.

Encerrado desde o 
incêndio de dezembro 
2015, que destruiu dois 
terços da estrutura do edi-

fício e provocou a morte 
de um bombeiro, o museu 
vai reabrir ao público em 
31 de julho, anunciaram 
as autoridades do esta-
do de São Paulo no início 
deste mês.

Instalado na centenária 
Estação da Luz, o Museu 
da Língua Portuguesa, 
inaugurado em 2006, foi 
um dos primeiros a ho-
menagear a língua por-
tuguesa no mundo, com 
experiências interativas, 
conteúdo audiovisual e 
ambientes imersivos.

Depois do incêndio de 

2015, foi reconstruído com 
o patrocínio de instituições 
privadas como a EDP e a 
Fundação Roberto Mari-
nho, com o apoio da Lei 
Federal de Incentivo à 
Cultura e esforços com-
binados dos governos de 
Portugal e do estado de 
São Paulo.

O assentimento da As-
sembleia da República às 
deslocações do chefe de 
Estado é uma formalidade 
imposta pela Constituição, 
que estabelece que o Pre-
sidente da República não 
pode ausentar-se do terri-
tório nacional sem autori-
zação do parlamento.

Marcelo prevê deslocar-se 
ao Brasil para reabertura do 
Museu da Língua Portuguesa

O Estado vai garantir 25% 
do crédito sob morató-

ria às empresas dos setores 
mais afetados pela pande-
mia que acordem com os 
respetivos bancos uma re-
estruturação da dívida após 
o final das moratórias, em 30 
de setembro.

“Quando os bancos es-
tiverem disponíveis para fa-
zer estes acordos, o Estado 
também está disponível para 
garantir uma parte da dívida 
que estava sob moratória. 
25% do crédito sob moratória 
pode beneficiar de uma ga-
rantia de Estado”, anunciou 
o ministro de Estado, da Eco-
nomia e da Transição Digital, 
Pedro Siza Vieira, durante 
uma sessão de apresenta-
ção de medidas de apoio à 
recuperação econômica e 
capitalização empresarial .

O Governo aprovou em 
Conselho de Ministros ga-
rantias públicas para os 

Estado vai garantir 25% dos créditos
sob moratória nos setores mais afetados

setores mais afetados pela 
pandemia de covid-19, des-
tinando-se ao período pós-
moratórias.

“Isto é importante”, salien-
tou Siza Vieira. “Uma garan-
tia pública significa que, nesta 
parte do crédito que está ga-
rantido, os bancos não têm 
que comprometer o seu ca-
pital e sabem que, se correr 
mal, o Estado paga”, disse.

Considerando que as coi-
sas correram melhor do que 
o esperado e, em muitos 
setores, a atividade econô-
mica foi menos atingida do 
que o antecipado, Siza Viei-
ra estimou que uma grande 
maioria das empresas não 
precisem de apoio para en-
frentar o fim das moratórias 
e possam, sem dificuldade, 
retomar o serviço da dívida 

que tinham anteriormente.
“Mas há alguns setores 

de atividade que foram mais 
impactados pela crise e para 
os quais a retoma está a ser 
mais lenta”, admitiu, conside-
rando que, nestes casos, é 
necessário um apoio dirigido 
para lhes permitir enfrentar o 
final das moratórias.

“Não temos a faculda-
de de pura e simplesmente 
prorrogar moratórias. Nem 
sequer é adequado. Mas 
podemos dar algum apoio 
às empresas dos setores 
mais afetados para que 
possam oferecer aos seus 
bancos algum benefício 
pela circunstância de os 
bancos aceitarem o refinan-
ciamento ou a reestrutura-
ção da sua dívida”.

Conforme disse Siza Viei-
ra, “As empresas com ativi-
dade principal nos setores 
mais afetados, toda a fileira 
do turismo, uma parte do co-
mércio não alimentar e tam-
bém atividades na área da 
cultura e entretenimento e al-
guns segmentos da indústria 
transformadora”.

O turismo em Portugal deve 
atingir, em 2023, os va-

lores de 2019, pré-pandemia 
de covid-19, anunciou o presi-
dente do Turismo de Portugal, 
Luís Araújo, na apresentação 
em Ponta Delgada do pro-
grama “Reativar o Turismo. 
Construir o Futuro”.

“A previsão é voltarmos 
a alcançar os números de 
2019 em 2023”, apontou Luís 
Araújo, defendendo que esta 
meta é perfeitamente possí-
vel, embora muito sujeita às 
condições de conectividade 
e de mobilidade dos próxi-
mos tempos”.

Para o responsável, na 
apresentação do plano de 
ação “Reativar o Turismo. 

Construir o Futuro”, os sinais 
são muito positivos, em ter-
mos de vacinação, de aber-
tura de outros mercados, de 
retoma da atividade normal.
Também os indicadores atu-
ais mostram uma enorme 
procura pelo destino, desta-
cou o presidente do Turismo 
de Portugal.

Com o plano “Reativar 
o Turismo. Construir o Fu-
turo”, as previsões são de 
que o turismo português 
atinja os 27 bilhões de eu-
ros de receitas em 2027.                                                                                                                          
Este programa assenta em 
quatro eixos - Construir o 
Futuro, Apoiar as Empresas, 
Gerar Negócio e Fomentar 
Segurança.

Já só o PCP pode salvar 
o Governo de sofrer no 

Parlamento uma forte cen-
sura, unindo partidos da es-
querda à direita, pela esco-
lha do gestor bancário Vítor 
Fernandes para chairman do 
novo Banco Português de 
Fomento .Os comunistas fa-
zem depender a sua opinião 
daquilo que o Banco de Por-
tugal  decidir sobre o gestor.

A escolha, formalmente 
do ministro da Economia, 
Siza Vieira, está rodeada de 
controvérsia dada a proximi-
dade que Vítor Fernandes 
terá tido, enquanto adminis-
trador do Novo Banco, com 
Luís Filipe Vieira; e ainda, 
enquanto administrador da 
CGD, com um suposto en-
volvimento nos empréstimos 
da instituição a Joe Berardo 
para este comprar ações do 
BCP. Entre as medidas de 
coação aplicadas neste fim 
de semana ao presidente 

suspenso do Benfica está a 
proibição de contatos algu-
mas pessoas, uma delas  Ví-
tor Fernandes.

O Governo, entretanto, 
suspendeu a decisão. Fer-
nandes não será designado 
para já chairman do BPF. 
“Nesta altura, não devemos 
proceder à eleição do presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração. Por esse motivo, 
não vamos eleger Vítor Fer-
nandes nem outro membro 
do Conselho de Administra-
ção”, revelou o ministro da 
Economia.

“Solicitei à PGR que fos-
se esclarecido, se isso for 
possível à luz das leis do 
processo, qual a situação 
processual de Vítor Fer-
nandes”, indicou o ministro, 
com o objetivo de saber, se 
é arguido, e se há alguma 
investigação dirigida à sua 
atuação.

O PAN junta-se, assim, ao 

BE e à Iniciativa Liberal, que 
já se expressaram contra a 
nomeação. PSD e Bloco de 
Esquerda também o fizeram. 
O PSD dirigiu à comissão 
parlamentar de inquérito às 
perdas no Novo Banco um 
pedido de esclarecimento 
detalhado sobre todos os 
processos onde interveio, 
direta ou indiretamente, for-
malmente ou informalmente, 
o antigo administrador Vítor 
Fernandes em reestrutura-
ções ou alienação de crédi-
tos de grandes devedores 
do Novo Banco, em especial 
os abrangidos pelo mecanis-
mo de capital contingente e 
ainda esclarecimentos so-
bre a participação do então 
administrador Vítor Fernan-
des na venda do crédito da 
Imosteps ao fundo David-
son Kempner”.

O Banco de Portugal  
assegurou que toda a infor-
mação relativamente a Vítor 

Fernandes, indicado pelo 
Governo para a presidên-
cia do Banco de Fomento e 
a quem foram agora apon-
tadas ligações a Luís Filipe 
Vieira, será devidamente 
ponderada.

Na sequência desta pon-
deração, o BdP poderá deci-
dir, ou não, pela abertura de 
um processo de reavaliação 
de idoneidade de Vítor Fer-
nandes que, após ter sido 
indicado pelo ministro da 
Economia para “chairman” 
do novo BPF, passou já  por 
uma avaliação de idoneida-
de e competências técnicas 
feita pelo banco central, num 
processo conhecido como 
adequado e apropriado. A 
escolha do gestor bancário 
está também a ser avaliada 
pela Comissão de Recruta-
mento e Seleção para a Ad-
ministração Pública , assim 
como os restantes membros 
da administração do banco.

Turismo português deve voltar a 
números pré-pandemia em 2023

Nomeação polêmica. Parlamento
prepara censura, Governo suspende
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Maneca

Maria
Alcina

Pé de Valsa da Semana

Gente de Estima, Sempre nos Bons Acontecimentos

Trio Feminino feliz, 
Cultivando sua Raiz

2

Pessoas de bom Gosto não Perdem Uma

Mais um amigo que 
cumpriu sua missão na 

terra “Germano Caridade”

Amor Eterno

Amor de 
mãe, amor 
de filhinha 

linda Vai com Deus, amigo Germano 
Caridade dançando quadrilha

Abençoado Conego Abílio 
Vasconcelos, grande português

Dimas  Ramos, subiu aos céus, muita luz

Família exemplar que muito estimamos

Feliz aniversário

O querido casal Leélia  e João de Deus, Consul Adjunto  do 
Consulado de Portugal no Rio de Janeiro,  são exemplo 

de muito amor curtindo felicidade perene, junto aos seus lindos 
filhos Joana e Bernardo, suas joias raras. Abraços fadistas

A primeira dama da 
casa da Vila da 

Feira, a elegante Rose 
Boaventura, curtindo 

com muito amor a sua 
princesinha Camila,  

numa homenagem á 
cidade do Porto Portu-

gal. Que as bênçãos 
de Deus, as envolva 

em alegria e muita 
felicidade. Abraços 

fadistas.

O meu querido amigo Antônio, esposo da  amiga do coração 
Olga Barros, (SAUDADES) sendo homenageado com um 

delicioso bolo, que nos deu água na boca. Muitas bênçãos, 
muita luz.

O querido casal, 
Maria Soares 

e Comendador 
Cesar Soares, 
atualmente mo-
rando na sua bela 
Arouca, curtindo 
a beleza exube-
rante de sua neta 
Pietra, paixão da 
família, estudan-
do em Portugal e 
alegrando a vida 
de seus queridos 
avós. Abraços 
fadistas.

O nosso Anjo da Guarda da 
Comunidade Portuguesa, 

sempre pronto a colaborar 
comparecendo nos eventos 
religiosos festivos das nossas 
associações. Conego Abílio 
completou 53 anos de sacer-
dócio, fundador da belíssima  
Igreja de S. Tomé Apóstolo, 
autor de valiosas obras literá-
rias, é sempre o nosso orgulho, 
Fundador da  Rádio Catedral. 
Exemplo de bom filho, bom 
amigo,  e acima de tudo grande 
português. Muitas bênçãos 

A nossa Comunidade, cada 
vez mais pobre e muito triste. 

Acabou de nos deixar, mais  um 
grande português homem de valor 
e amado por todos nós. Rumo aos 
Céus o nosso amigo Germano Ca-
ridade, exemplo de pai de família, e 
grande Líder da comunidade Por-
tuguesa. Foi Presidente da  Casa 
de Espinho, protegido por Nossa 
Senhora da Ajuda, onde realizou 
grande  festas e arraiais com os 
Ranchos folclóricos que tanto 
destacavam a igreja tão amada por 
ele e sua esposa Bárbara, dando 
destaque ao querido Bairro da Ilha 
do Governador onde moram. Á 
nossa querida e estimada Barbara 
Caridade sua dedicada esposa, 
exemplo de amor á família, a seus 
familiares. Os nossos sentidos 
pêsames

O grande  minhoto,  Português 
de raça, dedicado radialista, 

divulgou com muito  amor as  
as tradições da Comunidade 
Portuguesa no Rio de Janeiro. 
Junto com a sua dedicada es-
posa Vera, mulher guerreira, 
que esteve sempre ao  seu 
lado nas boas e más horas. 
Os nossos agradecimentos  ao 
Hospital Casa de Portugal, na 
pessoa do grande amigo Dr. Ne-
emias e sua equipe, e também 
à equipe médica do CTI, que 
tudo fizeram para salvar a vida 
do nosso amigo Dimas. Muita 

força para a nossa querida Vera, e família , muita luz, que os 
Mensageiros de Luz, encaminhem  esse grande ser humano 
“Joaquim Dimas Fernandes Ramos”, para o reino da Glória. 
Muitas bênçãos.

A Missa de setimo dia será celebrada no próximo sábado 
dia 17 de julho às 11 horas na Igreja Santo Antônio dos 

Pobres na Rua dos Invalidos, Centro do Rio de Janeiro.

A Diretoria da Casa Trás os Montes e Alto Doura, 
estão de parabéns, após ao almoço maravilhoso, 

todos dançaram e se divertiram, mas o show na pista 
de dança ficou por conta do casal em pauta, Dona 
Graça, sempre muito simpática, dançando com seu 
marido, Sr. Luiz,  parabéns ao casal e  muita saúde, 
Extensiva a toda a família Ramada. 

Domingo passado no Solar Transmontano,  almoço 
dançante, com uma tarde bem passada e demos-

trada por este belo trio feminino como vemos na foto, 
cultivando as raízes da Pátria Mãe, a esquerda, Dona 
Sónia, natural de São Paulo, a seu lado, Dona Maria 
Alcina, natural de Penedono, Viseu e do lado direito, 
Dona Judite, filha de Portugueses, Mãe natural de 
Macieira e seu pai de Negreiros. Parabéns para o 
belo trio Luso-Brasileiro e muita saúde. 

Foi no Domingo passado na 
Casa Trás os Montes e Alto 

Douro onde todos se deliciaram 
com um belo almoço e dança-
ram,  foi uma tarde maravilhosa 
para todos, com destaque de 
amidos presentes, conforme  foto 
supra, a esquerda, amigo Custo-
dio Paiva, sua esposa, Dona Lur-
des,  a seu lado, a querida Idália, 
na sequencia, o casal amigo, 
Dona  Florbela e Comendador 
Afonso Bernardo Fernandes, que 
estavam  muito felizes, com a 
presença de seus filhos, Noras, 
netos e Bisneto, parabéns para 
todos e muita saúde. 

De acordo com o visual fotográ-
fico, amigos sempre presentes 

aos bons acontecimentos, no Solar 
Transmontano Domingo passado, 
almoço dançante e a presença de 
sempre, como vemos a esquerda,  Sr. 
João, o grande Transmontano Manuel 
Mota, natural do Couto de Ervededo, 
(Chaves)   com sua querida esposa, 
Dona Emília e com a amiga Sabrina, 
grande ser Humano, a direita a irmã 
da D. Emília D. Piedade, parabéns e 
muita saúde para vocês.

Já estamos sentindo muitas saudades como 
vemos nesta bela foto ao lado o amigo Ger-

mano Caridade, uma vida dedicada a família e 
a cultura portuguesa  um verdadeiro amante do 
folclore que já está no céu junto do Pai, cumpriu 
muito bem sua missão no plano terrestre, dei-
xando uma linda família, sua esposa Senhora 
Bárbara e filhas e toda família. Nossos senti-
mentos e da família do Jornal Portugal em Foco 
que Deus conforte vossos corações. “Descanse 
em Paz”

QUEM UM AMIGO PERDEU....
Com o coração dilacerado pela 
perda  do nosso amigo Dr. Paulo 
Cesar Moreira,”COFICO”, que de 
surpresa subiu ao Céu ao encontro  
de seus amados pais, Sr. Antonio 
Moreira  e sua bondosa mãe D. 
Efigênia. Dr. Douglas Moreira, seu 
irmão, tambem foi Presidente do 
Arouca. Família muito dedicada á 
divulgação das    tradições  por-
tuguesas no Rio de Janeiro. Com 
muita dor,  envio os meus pesames, 
A querida esposa Dra. Ana Amélia,  
e família , que Deus os conforte e 

que a força de Nossa Senhora de Fatima os envolva  em 
conformação. Dr. Paulo Cesar Moreira. Paz à sua alma. 
Muitas bênçãos
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QUANTO
DESCASO 

Com frequência cobro e denuncio a ausência de 
políticas públicas voltadas para a infância e juven-

tude. Sempre chamando atenção para as péssimas 
condições e até insalubridade dos abrigos.  Entretanto, 
não imaginava a covardia que acontecia no Degase. 
São meninas, são adolescentes, poderiam ser nossas 
filhas, nossas netas, e que foram estupradas nas de-
pendências do Departamento Geral de Ações Socioe-
ducativas (Degase). Meninas, com idade entre 13 e 19 
anos, que cumpriam medida socioeducativa no Centro 
da Ilha do Governador. Duas estão grávidas! Os crimi-
nosos são agentes que deveriam cuidar e protegê-las. 
A justiça determinou o afastamento destes monstros e 
do diretor da unidade. É pouco! Precisam ser presos 
e punidos no mais absoluto rigor da lei. Amanhã, tudo 
será esquecido, outras meninas serão violentadas. 
Porque os centros de apoio aos menores viraram de-
pósitos de seres humanos. Ou melhor de pessoas que 
sequer são olhadas como pessoas, que recebem em 
muitos casos, apenas o desprezo da sociedade. Preci-
samos pensar sobre o futuro que estamos construindo. 
Enquanto é tempo. Como presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Municipal, venho ao lon-
go dos anos denunciando o descaso dos abrigos pú-
blicos para menores. Se a política pública de apoio a 
crianças e adolescentes não for mudada - aliás, se o 
estado não criar uma política - continuaremos enxugan-
do gelo e assistindo de braços cruzados aos abusos 
sexuais, morais e de toda ordem a que são submetidos 
esses indefesos seres humanos. ATÉ QUANDO?

A Linha de Apoio à Tradu-
ção e Edição (LATE), 

da Direção-Geral do Li-
vro, Arquivos e Bibliotecas 
(DGLAB) e do Camões - 
Instituto da Cooperação e 
da Língua, I.P., apoia, no 
corrente ano, a tradução e 
a edição no estrangeiro de 
140 obras de autores de 
língua portuguesa, envol-
vendo um total de 42 paí-
ses e de 100 editoras.

Esta segunda edição 
da LATE atribui um apoio 

financeiro de mais de 
240.000 EUR, valor supe-
rior ao da edição anterior, 
que irá promover a inter-
nacionalização de 120 au-
tores de língua portugue-
sa, entre obras individuais 
e antologias, a traduzir 
para 37 línguas ao todo, 
sendo o espanhol a língua 
mais representada, com 
28 traduções, seguida do 
italiano e do inglês, res-
petivamente com 14 e 10 
obras a serem publicadas.

Linha de Apoio à Tradução e Edição apoia
140 candidaturas - Literatura Portuguesa

será traduzida para 37 Línguas em 42 Países
Nas 150 candidaturas 

submetidas à apreciação 
da Comissão Técnica da 
LATE, composta por re-
presentantes do Camões, 
I.P., da DGLAB, da Asso-
ciação Portuguesa de Es-
critores e da Associação 
Internacional de Lusita-
nistas, a Itália, a Colômbia 
e o México destacam-se 
como os países que mais 
candidaturas apresen-
taram. Azerbaijão, Cabo 
Verde, Índia, Indonésia, 
Iraque, Japão, Líbano e 
Timor-Leste constituem 
exemplos de países que 
aderiram pela primeira 
vez ou que não costumam 
constituir presença regular 
nos programas de apoio à 
edição e tradução no es-
trangeiro de obras da lite-
ratura portuguesa.

As candidaturas envol-
veram uma grande diver-
sidade de autores e dez 
das candidaturas apoia-
das integram a lista de 
obras referenciais estabe-
lecida em 2021 pela já re-
ferida Comissão Técnica, 
onde se destacam autores 
como Hélia Correia, Fia-
ma Hasse Pais Brandão, 
Maria Velho da Costa, 

Djaimilia Pereira de Almei-
da, Yara Monteiro, Soeiro 
Pereira Gomes, David Ma-
chado e Joaquim Arena.

Fernando Pessoa, Gon-
çalo M. Tavares, João Luís 
Barreto Guimarães, José 
Eduardo Agualusa, Lídia 
Jorge e José Luís Peixoto 
estão entre os escritores 
que mais interesse susci-
taram nos editores estran-
geiros, a par de clássicos 
como Camões, Eça de 
Queirós, Florbela Espanca 
ou Camilo Castelo Bran-
co, e de outros escritores 
contemporâneos como 
Bruno Vieira Amaral, Isa-
bela Figueiredo, João Tor-
do, António Lobo Antunes, 
Afonso Cruz, Ondjaki e 
Paulina Chiziane.

A LATE complementa o 
apoio financeiro atribuído à 
tradução e/ou edição com 
a aquisição de exemplares 
de obras apoiadas, tendo 
em vista a constituição de 
acervos bibliográficos de 
literatura em língua portu-
guesa traduzida, que se 
destinam às bibliotecas das 
estruturas das redes exter-
nas do Camões, I.P., nome-
adamente, centros de lín-
gua, cátedras e leitorados.

A Casa do Porto, por solicitação do Sr. Presi-
dente do Conselho Deliberativo, de acordo com 
a Lei 14010/2020, convida todos os sócios a 
comparecerem a sessão online extraordinária, 
que se fará realizar no dia 27/07/2021 às 18:00 
horas pelo link https://bit.ly/reuniaocasadoporto 

Assunto: Prorrogação do atual Conselho De-
liberativo e da Diretoria até31/05/2023 devido 
a situação atual de Pandemia.

 Obs.: Se na hora marcada, não houver núme-
ro legal de sócios a reunião será feita meia hora 
depois, com qualquer número de sócios.

Presidente do Conselho Deliberativo
Henrique Loureiro Monteiro

Edital de Convocação
para Assembleia Geral

Casa do Porto Esporte Clube

Quem esteve essa se-
mana visitando o Bo-

teco do Morais. Foi o ator 
português Tony Correia, 
com seu amigo Tuninho 
Mendes, diretor Trans-
montano que ao lado do 
comendador, registraram 
esse encontro na opor-
tunidade, Tony Correia 
aproveitou para divulgar 
aos amigos que sobra-
ram aos amigos que so-
braram do seu evento em 
Niterói algumas garrafas 
de vinhos Terra Boa, valor 
60,00 Reais. Vinho Pintus 
Tinto 55.00 Reais. Apro-
veitem preços especiais 
para esse friozinho que 
está fazendo no Rio , é 
uma boa opção.

A última quinta-fei-
ra o Almoço das 

Quintas na Casa de 
Trás-os-Montes este-
ve bem prestigiados 
por grande empresá-
rios portugueses, Luís 
Felipe, da empresa 
(Qualiovo) Dr. Antônio 
Peralta, Zeca da em-
presa (Boelhe Pesca-
do), Manuel Vieira da 
(Benfica Iluminação), 
Luís Augusto e o Pa-
checo um verdadeiro 
encontro de amigos.

Boteco do Morais

Quinta transmontana
encontrou de grandes amigos
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Esta requalificação 
contemplou novos pa-

vimentos, pintura, instala-
ção de novos equipamen-
tos de recreio, construção 
de pista de atletismo e 
mais árvores e arbustos 
no espaço exterior.

O Presidente da 
Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, 
inaugurou no dia 6 de 
julho, a requalificação 
da Escola Básica Pedro 
Álvares Cabral e novo 
equipamento fitness no 
Bairro dos Navegado-
res, em Porto Salvo.

Na cerimônia de inau-

guração da escola esti-
veram presentes o Ve-
reador Pedro Patacho 
e o Presidente da Junta 
de Freguesia de Porto 
Salvo, Dinis Antunes.

Esta requalificação 
contemplou novos pa-
vimentos, pintura, ins-
talação de novos equi-
pamentos de recreio, 
construção de pista de 
atletismo e mais árvores 
e arbustos no espaço 
exterior.

O investimento re-
alizado nas duas in-
tervenções foi de 809 
mil euros.

Inauguração da requalificação da Escola 
Básica Pedro Álvares Cabral e novo 
equipamento fitness em Porto Salvo

CantanhEdE

BarCEloS

a Pedra de Ançã foi distin-
guida com o Prêmio Cin-

co Estrelas Regiões 2021.
O galardão foi entre-

gue numa sessão nacional, 
pela internet, em que foram 
apresentados publicamente 
os vencedores Cinco Estre-
las Regiões.

O Município de Cantanhe-
de esteve representado pelo 
vice-presidente Pedro Cardo-
so. A este propósito assinalou 

Pedra de ançã recebe Prêmio
Cinco Estrelas regiões 2021

a Feira do Livro de Ponte 
de Lima vai realizou-se 

de 8 a 11 de julho, das 9h30 
às 0h00, em espaço ao ar 
livre, de entrada gratuita, na 
Expolima.

Este evento oferece um 
conjunto diversificado de 
publicações, onde estarão 
representadas aproxima-
damente 100 editoras, com 
novidades editorias, livros 
de fim de edição e saldos, 

disponibilizados pela Livra-
ria “A União”, pelo Município 
de Ponte de Lima, pela As-
sociação de Escritores, Jor-
nalistas e Produtores Cultu-
rais de Ponte de Lima, pela 
Universidade Aberta, pela 
Universidade Fernando Pes-
soa, pelo Centro de Estudos 
Regionais, pela Escola Su-
perior Agrária de Ponte de 
Lima e pela Livraria alfarra-
bista ler.com.gosto.

o Município da Lousã vai as-
segurar, a partir de ama-

nhã (9) e até 3 de Setembro, 
transporte para as praias flu-
viais da Bogueira e Senhora da 
Graça, e para as piscinas na-
turais da Senhora da Piedade.

Segundo a Câmara Muni-
cipal, os circuitos de transpor-
te públicos rodoviários “têm 
como objetivo facilitar o aces-
so de lousaneses e visitantes 
a estes espaços de lazer de 
excelência”.

De referir que este serviço é 
este ano retomado depois de, 
no ano passado, ter sido inter-
rompido devido à pandemia da 
covid-19. Neste sentido, a au-
tarquia apela a que sejam cum-
pridas todas as regras em vigor 
para os transportes públicos e 
para espaços balneares.

A Câmara da Lousã infor-
mou ainda que os alunos com 
passe TRANSDEV válido em 
Junho de 2021 podem usar o 
transporte de forma gratuita.

a Câmara Municipal da Me-
alhada assinou, ontem (7), 

a consignação da empreitada 
de requalificação do Jardim do 
Lago do Luso, que terá o custo 
de quase 77 mil euros e o prazo 
de execução de dois meses.

De acordo com o Município, 
a obra vai beneficiar os três 
circuitos existentes e criar um 
quarto circuito de acesso ao 

lago. O objectivo da interven-
ção passa, assim, por “requa-
lificar os percursos existentes 
no jardim, com cerca de 12 mil 
metros quadrados, tornando
-os mais regulares e seguros, 
tendo em atenção pessoas 
com mobilidade condiciona-
da, assim como assegurar as 
necessidades de recreio e de 
lazer da população”.

“Esta é uma zona muito 
aprazível, que tem, nas ime-
diações, o Centro Escolar do 
Luso, o pavilhão desportivo, a 
piscina, os campos de ténis, 
e que é muito procurada pela 
população, seja residente ou 
visitante. E, portanto, depois 
de termos feito uma enorme 
intervenção provocada pelo 
aluimento de terras naquela 

área, que nos obrigou a me-
xer nos sistemas subterrâneos 
de água e inclusive no lago, 
importava melhorar um pouco 
mais as condições de fruição 
deste espaço. E é isso que 
vamos fazer”, explicou Rui 
Marqueiro, presidente da Câ-
mara Municipal da Mealhada, 
no momento de assinatura do 
auto de consignação.

Mealhada investe 77 mil euros no Jardim do lago do luso

louSã

PontE dE lIMa

MEalhada

lousã assegura transporte 
para espaços fluviais

Ponte de lima: Feira do livro 
de arranca esta quinta-feira

a sessão conta com o 
apoio e colaboração da 

União de Freguesias de Car-
reira e Fonte Coberta.

Com o intuito de preser-
var as atividades tradicio-
nais do Bordado de Crivo, o 
Município de Barcelos pro-
move as Jornadas Criativas 
de Artesanato de Barcelos, 
sob a temática do “Borda-
do de Crivo a Patrimônio 
Imaterial Português”, com a 
primeira sessão agendada 
para o dia 9 de julho, em S.
Miguel da Carreira.

O projeto de promoção 
do Bordado de Crivo é lan-
çado ao abrigo do Programa 
Produtos Certificados, inse-

Promove jornadas 
criativas “o Bordado 
de Crivo a Patrimônio 
Imaterial Português”

rido na Estratégia Eficiência 
Coletiva PROVERE “Minho 
INovação” Norte 2020 e na 
candidatura a Patrimônio 
Imaterial Português.

“As jornadas têm como 
propósito continuar a afirmar 
internacionalmente o artesa-
nato de Barcelos, promover 
a interrelação tradição e ino-
vação unindo saberes, como 
a ligação ao design de moda 
e à área têxtil, inspirando e 
fomentando alianças, estra-
tégias sustentáveis e eco-
conscientes, que resultam 
em produtos ricos de signifi-
cado e promovem a proprie-
dade intelectual dos artesãos 
e do território”, lê-se na nota 

de imprensa da autarquia.
A primeira ação acontece 

esta sexta-feira, dia 9 de ju-
lho, às 21h30, no Centro So-
cial e Paroquial de São Mi-
guel da Carreira, sob o tema 
“O Bordado de Crivo: da arte 
centenária ao produto certi-
ficado”, com a presença de 
Graça Ramos, Presidente 
da Direção, Associação Por-
tugal à mão – Centro de Es-
tudos e Promoção das Artes 
e Ofícios Portugueses e ain-

da “Tradição e Inovação do 
Bordado de Crivo. Estraté-
gias eco-conscientes”, com 
as intervenientes Carla Pon-
tes, designer barcelense, e 
Marita Setas Ferro, diretora 
da marca Marita Moreno.

O programa é dirigido a 
profissionais de bordado de 
crivo e outras áreas do arte-
sanato, criatividade, design, 
indústria têxtil, comunicação, 
investigação, outros profissio-
nais com interesse na área.

Esta edição contou 
com a participação 

de 18 mil vinhos, de 56 
países e 170 jurados, 
entre os quais 44 Mas-
ters of Wine e 11 Masters 
sommeliers.

O vinho Villa Oeiras 
foi novamente distingui-
do. Desta vez na 18ª edi-
ção dos Decanter World 
Wine Awards, que contou 
com a participação de 18 
mil vinhos, de 56 países 
e 170 jurados, entre os 
quais 44 Masters of Wine 
e 11 Masters sommeliers.

Nesta edição Decan-
ter World Wine Awards, 
o Villa Oeiras 15 anos foi 
galardoado com a Me-
dalha de Prata, com 92 
pontos, e o Villa Oeiras 
7 anos recebeu Medalha 
Platinum, com 97 pontos.

Estes prêmios vêm, 
uma vez mais, confirmar 
a importância das deci-
sões tomadas há 30 anos 
pelo Presidente da Câ-
mara Municipal de Oei-
ras, Isaltino Morais, de 
recuperar os 5 hectares 
de vinha existentes na al-
tura, assim como o patri-
mônio do concelho ligado 
à vitivinicultura, como é o 
caso das adegas do Pa-
lácio Marquês de Pombal 
e do Casal da Manteiga.

Hoje, o concelho de 
Oeiras conta com cerca 
de 20 hectares de vinha 
e um investimento glo-
bal na ordem dos 5 mi-

Villa oeiras distinguido na 18ª edição 
dos decanter World Wine awards

lhões de euros que têm 
permitido uma produção 
desde a vinha até ao 
produto final, com uma 
excelência de reconheci-
mento internacional. 

Refira-se que recente-
mente o Villa Oeiras re-
cebeu alguns prêmios de 
referência, entre os quais 
se destaca:

• Grande Medalha de 
Ouro no Concurso Na-
cional de Vinhos, promo-
vido pela ViniPortugal, 
para o Villa Oeiras Supe-
rior (15 anos);

• Concurso Cidades 
do Vinho - Grandes Me-
dalhas de Ouro para: 
Villa Oeiras Tinto 2009 
(95,6 pontos), Villa Oei-
ras Superior (94,6 pon-
tos) e Villa Oeiras 7 Anos 
(93 pontos);

• Wine Enthusiast – 91 
pontos para o Villa Oei-
ras 7 anos; 94 pontos e 
Escolha do Editor para o 
Villa Oeiras Superior, fi-
cando na posição 133 em 
mais de 24.000 vinho de 
todo o mundo;

• Revista de Vinhos, A 
Essência do Vinho – Prê-
mio de Melhor Produtor 
de Vinhos Fortificados 
de 2020;

• Escolha da Impren-
sa, Grandes Escolhas 
– Grande Medalha de 
Ouro, Categoria Fortifica-
dos, para o Colheita Tinto 
2009 (Melhor Vinho Forti-
ficado de 2020).

que “esta distinção – Prêmio 
5 Estrelas Regiões – é obvia-
mente um motivo de orgulho 
pelo reconhecimento do va-
lor artístico dos trabalhos em 
Pedra de Ançã, assim como a 
importância e interesse cultu-
ral e patrimonial, o prestígio, 
a relevância histórica desta 
preciosidade que permitiu fa-
zer algumas das mais belas 
obras em termos de escultura 
e arquitetura.
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Em declarações à agência 
Lusa, Richard Garriott afir-

mou que “é comum as pesso-
as que não estão envolvidas 
na exploração pensarem que 
tudo já foi explorado”, mas 
defendeu que “o crescimento 
exponencial da tecnologia”, 
sobretudo em áreas como 
a exploração oceânica ou a 
espacial significa uma “nova 
era dourada” comparável à 
que, há 500 anos, marcou 
viagens como a circum-nave-
gação do português Fernão 
de Magalhães.

Numa altura de pande-
mia, assiste-se a “uma pres-
sa de voltar ao terreno mais 
depressa, porque se esteve 
tanto tempo à espera” de 
algum alívio nas restrições 
que permitisse recuperar o 
tempo perdido.

“Quando a pandemia se 
manifestou e tudo encerrou, 
os exploradores tentaram 
ser bons cidadãos e não se 
tornarem parte do problema, 
portanto muita da atividade foi 
interrompida rapidamente”, re-
feriu Richard Garriott.

Depois, “também rapida-
mente, os exploradores com-
preenderam os mecanismos 
da pandemia e como conti-
nuar a sua atividade de forma 
segura”, adiantou.

“É por isso que muito tra-
balho de campo recomeçou, 
mas com protocolos para que 
todos estejam seguros antes 
de participar, garantindo que 
não transportam a doença 
(covid-19) e, simultaneamen-
te, não a levam no regresso 
às suas comunidades. Ainda 
não estamos de volta ao ritmo 
total”, afirmou o presidente do 
Clube dos Exploradores.

Ligado por videoconferên-
cia à cimeira, que junta explo-
radores de mais de 30 países, 
o cineasta James Cameron 
apontou as ligações entre a 
exploração das profundezas 
oceânicas e o espaço, refe-
rindo que a tecnologia desen-
volvida para um fim pode ser 
essencial para o outro.

Cameron, que em 2012 
fez o mergulho mais profun-
do até então realizado num 
submersível, descendo a 11 
quilómetros de profundidade, 
referiu que os aparelhos usa-
dos para suportar as pressões 
das zonas mais profundas dos 
oceanos podem servir para 

explorar mundos como Euro-
pa, a lua de Júpiter coberta de 
oceanos gelados.

O realizador de filmes 
como “Aliens – O recontro fi-
nal”, “O Abismo”, “Titanic” ou 
“Avatar” considera que “le-
vará décadas” até ser pos-
sível montar uma missão de 
exploração de Europa, onde 
considera que “será mais 
provável encontrar vida do 
que em Marte”.

Entretanto, defende que 
na Terra se adiante trabalho, 
construindo aparelhos de ex-
ploração pequenos, “enxames 
de veículos robóticos” capazes 
de trabalhar autonomamente, 
aplicando inteligência artificial, 
capazes de reunir dados em 
massa sobre os oceanos, onde 
as mudanças “levam muito 
tempo para compreender”.

Richard Garriott frisou que 
“os exploradores estão a de-
sempenhar um papel essen-
cial na proteção e preservação 
da vida”, porque “compreender 
o mundo em que se vive” é o 
primeiro passo para “proteger 
a vida na Terra, alimentar os 
sete mil milhões de habitantes 
ou prevenir que pandemias se 
espalhem pelo mundo”.

Acrescentou que estão “ha-
bituados a enfrentar uma gran-
de variedade de dificuldades e 
a chegarem a extremos para 
se prepararem para elas”.

O presidente do clube fun-
dado nos Estados Unidos em 
1904, filho de astronauta da 
NASA e que se tornou “turis-
ta espacial” depois de fazer 
fortuna nos jogos de compu-
tador, afirmou acreditar que “a 
humanidade terá que se tornar 
uma espécie multiplanetária”.

“Temos que progredir em ter-
mos científicos, econômicos e 
até populacionais se queremos 
desenvolver a tecnologia que 
permita à humanidade povoar 
o Universo”, referiu, indicando 
que, se não for “um meteorito 
ou qualquer ação humana que 
destrua a vida na Terra, dentro 
de alguns milhares de milhões 
de anos, o Sol expandir-se-á e 
destruirá o planeta”.

A Cimeira Global da Explo-
ração decorre até sexta-feira, 
repartida entre a Gare Maríti-
ma de Alcântara, em Lisboa e 
o Teatro Micaelense, em Pon-
ta Delgada, com transmissão 
virtual das sessões no ‘site’ da 
organização.

Chama-se “Space Food 
Ideation” e pretende ino-

var o setor agroalimentar no 
Espaço com recurso à im-
pressora 3D, à realidade vir-
tual ou ao cultivo no Espaço. 
Entre oito projetos desenvol-
vidos, o “Space Food Idea-
tion” foi o vencedor da fase 
regional e irá representar o 
IPG no concurso nacional do 
Link Me UP, em setembro.

O Instituto Politécnico 
da Guarda – IPG está a de-
senvolver um projeto para 
melhorar a qualidade das re-
feições no Espaço. A ideia é 
permitir que os astronautas e 
turistas espaciais passem a 
consumir refeições com sa-
bor – ao invés das habituais 
pastas e alimentos desidra-
tados – através de técnicas 
como, por exemplo, o cultivo 

Tecnologia para chegar a oceanos 
e Espaço na base de “nova era 

dourada” da exploração

IPG desenvolve projeto para melhorar
a experiência gastronômica no Espaço

hidropónico, impressão de 
alimentos sólidos em 3D ou 
embalagens comestíveis. 
“Space Food Ideation” foi 
desenvolvido por estudantes 
do IPG, em parceria com as 
associações Inovcluster e 
Centro de Apoio Tecnológico 
Agro-Alimentar – CATAA, e 
venceu a 1ª fase do concur-
so Demola do Link Me Up – 
1000 ideias da Guarda.

“No Espaço as refeições 
são insípidas: o ambiente 
de microgravidade dificul-
ta o consumo de alimentos 
e provoca a perda de olfa-
to, o que afeta diretamente 
o paladar dos visitantes”, 
afirma Teresa Paiva, docen-
te no IPG e coordenadora 
do projeto em comunicado. 
“Através do programa Link 
Me UP, lançámos o desa-

fio aos estudantes para in-
vestigarem e pensarem em 
alternativas alimentares 
nutritivas e saborosas para 
o setor agroalimentar no 
Espaço, as quais melhoram 
a experiência gastronómica 
dos astronautas em órbita” 
acrescenta.

A equipe de trabalho – 
constituída pelos alunos 
Breno Oliveira, Catarina 
Arada, João Rodrigues, 
Leonor Rodrigues, Nuno 
Craveiro e Raquel Pinho 
e por elementos das as-
sociações Inovcluster e 
CATAA – criou diferentes 
cenários de experiências 
gastronômicas que pode-
rão ser desenvolvidos por 
empresas do setor agroali-
mentar. Foram desenvolvi-
das ideias que vão desde a 
agricultura no espaço (atra-
vés do cultivo hidropônico, 
por exemplo), passando pe-
las embalagens de alimen-
tos comestíveis e a realiza-
ção de refeições em grupo 
através da realidade virtual, 
até à impressão de alimen-
tos sólidos em 3D.

O grupo de trabalho criou 
ainda refeições com recurso 
a determinadas especiarias 
para intensificar o seu sabor.

“As empresas parceiras 
do Politécnico da Guarda, 
em conjunto com docentes 
e estudantes, têm tido um 

papel importante no desen-
volvimento de projetos ino-
vadores e nas ideias de ne-
gócio com utilidade prática 
para a comunidade”, afirma 
Joaquim Brigas, presidente 
do IPG, também em comuni-
cado. “Estas iniciativas cum-
prem também a missão de 
aproximar os estudantes do 
tecido empresarial”.

Entre oito projetos desen-
volvidos, o “Space Food Ide-
ation” foi o vencedor da fase 
regional e irá representar o 
IPG no concurso nacional do 
Link Me UP, em setembro. O 
anúncio foi feito no dia 2 de 
julho, durante a cerimónia 
de celebração das empresas 
parceiras do IPG nos proje-
tos Link Me Up – 1000 ideias.

A iniciativa contou com a 
presença de Joana Mendon-
ça, Presidente da Agência 
Nacional de Inovação que 
aproveitou a ocasião para 
salientar a importância das 
parcerias entre as empresas 
e a academia, como uma 
forma de excelência na intro-
dução da inovação e transfe-
rência do conhecimento.

“Todas as equipes fize-
ram um trabalho de excelên-
cia satisfazendo as expecta-
tivas dos parceiros externos 
e conseguindo apresentar 
soluções inovadoras face 
aos desafios propostos”, 
afirma Teresa Paiva.

Um projeto da Univer-
sidade de Évora (UÉ) 

para mapear combustíveis 
florestais por satélite e ob-
ter cartografia essencial 
para a prevenção e supres-
são de incêndios foi apro-
vado pela NASA, anunciou 
hoje a instituição de ensino 
superior alentejana.

Coordenado pelo inves-
tigador Sérgio Godinho, do 
Laboratório de Deteção Re-
mota (EarsLab) do Instituto 
de Ciências da Terra (ICT) da 
UÉ, o projeto foi desenvolvi-
do no âmbito do programa 
ICESat-2 Applied Users Pro-
gram da Agência Espacial 
Norte-Americana (NASA).

“Pretende, com recurso 
a deteção remota, desen-
volver métodos inovadores 
para mapear os combustí-
veis florestais e obter carto-
grafia essencial para apoiar 
o planeamento e gestão das 
atividades de prevenção dos 
incêndios florestais”, expli-
ca um comunicado enviado 
pela UÉ à agência Lusa.

De acordo com declara-
ções do coordenador, o pro-
jeto irá permitir, ao longo dos 
próximos três anos, a “cola-
boração com alguns dos me-
lhores investigadores e cien-
tistas mundiais da tecnologia 
Light Detection and Ranging 
(LIDAR) a partir do espaço”.

“Será também uma forma 
de projetar o nome da UÉ, 

Projeto da Univ. de Évora para
mapear combustível florestal

por satélite aprovado pela NASA

dando visibilidade à inves-
tigação especializada dos 
incêndios florestais, uma 
problemática premente da 
sociedade contemporânea”, 
acrescentou Sérgio Godinho 
em declarações à assessoria 
de imprensa da instituição.

O objetivo do projeto é 
“testar e combinar um con-
junto de metodologias” que 
permitam “traduzir o sinal 
laser emitido e registado 
pelo satélite ICESat-2” em 
informação quantitativa, ob-
tendo “dados precisos so-
bre a estrutura e quantidade 
da vegetação existente na 
superfície da Terra”.

O satélite ICESat-2 da 
NASA, que orbita a 500 
quilómetros da Terra desde 
2018, dispõe de tecnologia 
de ponta que permite criar 
um retrato global tridimen-
sional do planeta e possi-

bilita o “mapeamento com 
extrema precisão das carac-
terísticas do território”.

Isso permite aos cientis-
tas, através dos dados ob-
tidos, “acompanhar as mu-
danças no terreno, incluindo 
o degelo dos glaciares, a su-
bida do nível dos mares ou 
alterações na vegetação”.

É precisamente na área 
das alterações na vegeta-
ção que se insere o projeto 
liderado por Sérgio Godinho, 
que recorre ao sensor Ad-
vanced Topographic Laser 
Altimeter System (ATLAS), 
a bordo do ICESat-2, para 
enviar “pulsos de laser para 
a superfície da Terra” e re-
colher “através de um te-
lescópio, os fotões que são 
refletidos novamente para o 
espaço”.

Ao registar “o tempo de 
viagem dos fotões” entre 

a Terra e o telescópio, o 
ATLAS converte-o em “dis-
tância percorrida” utilizan-
do a “constante da veloci-
dade da luz”.

“Sabendo a posição exata 
do ICESat-2, através de um 
GPS de alta precisão incor-
porado no sistema, a distân-
cia percorrida pelos fotões é 
convertida em altura, ou seja, 
para cada fotão registrado 
ficará associado a respetiva 
coordenada e altitude”, expli-
ca a UÉ.

Com base nesta infor-
mação, os investigadores 
podem reconstruir o per-
fil vertical da vegetação, o 
que permitirá, entre outras, 
gerar um conjunto de variá-
veis, incluindo “a altura das 
copas ou altura da base da 
copa” das árvores e “estimar 
a quantidade de biomassa 
acima do solo”.

O programa ICESat-2 
Applied Users Program, 
da NASA, pretende “gerar 
um benefício direto para a 
sociedade em diferentes 
áreas”, entre as quais as 
florestas, agricultura, biodi-
versidade e atmosfera.

Nesse sentido, a NASA 
selecionou um conjunto de 
projetos de investigação 
orientados para diferentes 
aplicações científicas, ten-
do o projeto submetido pelo 
investigador da UÉ “um dos 
contemplados”.

Oprojeto Redes Defini-
das por Software Disruptivas 
para Comunicações Seguras 
para a Defesa Europeia (DIS-
CRETION no acrônimo em 
inglês) conta com a participa-
ção de várias organizações 
portuguesas e é um dos 26 
selecionados pela Comissão 
Europeia no âmbito do EDI-
DP – Programa de Desenvol-
vimento Industrial da Defesa 
Europeia. A proposta é um 
dos 26 projetos selecionados 
e mereceu o primeiro lugar no 

tópico de categoria de comu-
nicações seguras.

O consórcio que assegura 
o desenvolvimento é liderado 
pela empresa Deimos e conta 
com as participações do Insti-
tuto Superior Técnico, Instituto 
de Telecomunicações, Altice 
Labs e Adyta, aos quais se 
juntam a empresa Telefoni-
ca Investigación y Desarrollo 
S.A.U, a Universidade Poli-
técnica de Madrid, o Austrian 
Institute of Technology GmbH 
e a Nextworks.

Portugueses vão criar hardware 
criptográfico para redes de 

comunicação da Defesa Europeia

No espaço ou nos 
oceanos, a tecno-
logia atual pode 
significar “uma nova 
era dourada” na 
exploração científi-
ca, afirmou hoje o 
presidente do Clube 
dos Exploradores na 
abertura da Cimeira 
Global da Explora-
ção, em Lisboa



6 Portugal em FocoRio de Janeiro, 15 a 21 de Julho de 2021

Economia
Governo castiga e discrimina

restauração, hotelaria e alojamento,
diz associação empresarial

A Confederação Portugue-
sa das Micro, Pequenas 

e Médias Empresas não pou-
pa nas críticas ao governo 
devido às novas medidas de 
resposta à pandemia, que, 
em alguns concelhos de 
maior risco, incluem um aces-
so limitado apenas a quem 
tenha um teste Covid negati-
vo. Para a CPPME o Governo 
prossegue na mesma política 
de castigo e discriminação 
para a restauração, hotelaria 
e alojamento.

“Face ao esclarecimen-
to divulgado pelo Governo, 
relativamente às múltiplas 
questões que lhe foram co-
locadas por empresários da 
restauração, hotelaria e alo-
jamento local, em particular 
micro e pequenas empresas, 
constatamos estarem estas 
mais uma vez confrontadas 
com a transferência para si de 
responsabilidades que são do 
estado, prosseguindo a mes-
ma política de castigo e discri-
minação de todo o período de 
pandemia, afirma a CPPME 
em comunicado.

Em causa estão as medi-
das aprovadas em Conselho 
de Ministros, que entraram  em 
vigor, para os 60 concelhos 
mais afetados pela pandemia 
de covid-19.

Segundo as novas restri-

ções, aos sábados, domingos 
e feriados, bem como às sex-
tas-feiras a partir das 19:00, 
o funcionamento de estabe-
lecimentos de restauração 
para serviço de refeições no 
interior apenas é permitido 
aos clientes que apresentem 
certificado digital ou teste ne-
gativo à covid-19.

A confederação empre-
sarial afirma que as medidas 
impõem que sejam os traba-
lhadores e proprietários de 
restaurantes e unidades de 
alojamento turístico e local 
a fiscalizar os seus clientes, 
sem que esteja bem clara a 
sua qualificação e autoridade 
para exigir a apresentação de 
certificados e resultados de 
testes, ou a identificação que 

demonstre a sua correspon-
dência à pessoa testada.

“Também não fica clara a 
forma de preservar ou obri-
gar os clientes a preservarem 
a prova dos autotestes, sob 
pena de o estabelecimento in-
correr em multas de até 10.000 
euros”, exclama a CPPME no 
comunicado.

Para a confederação, o 
Governo, não acautela o ne-
cessário apoio à sobrevivência 
das micro e pequenas empre-
sas e não hesita em voltar a 
castigá-las com novas obri-
gações e ameaças absoluta-
mente intoleráveis ao mesmo 
tempo que atira o ónus do con-
trole da pandemia para estas 
empresas.

A CPPME reitera a enor-

me preocupação com o modo 
como o Governo continua a 
gerir a questão pandêmica, 
principalmente aos apoios aos 
Micro, Pequenos e Médios 
Empresários e reforça que o 
executivo trabalhe com medi-
das que só causam confusão, 
caos e desconfiança.

O secretário de Estado do 
Comércio, Serviços e Defesa 
do Consumidor, João Torres, 
esclareceu que os estabeleci-
mentos similares da restaura-
ção, como cafés e pastelarias, 
situados nos concelhos de 
risco elevado e muito elevado 
poderão funcionar ao fim de 
semana até às 22:30, sem ne-
cessidade de os clientes apre-
sentarem certificado digital 
ou teste negativo à covid-19. 
O governante ressalvou que 
se esses estabelecimentos 
servirem refeições terão de 
seguir as mesmas regras 
aplicadas aos restaurantes.                                                                                                                       
“O alargamento dos horários 
nos concelhos de risco muito 
elevado é para os estabeleci-
mentos de restauração e simi-
lares, que agora podem tam-
bém funcionar das 15:30 às 
22:30. Não é necessário a um 
cidadão, quando se desloca 
no final do almoço ou do jantar 
para tomar um café, mostrar 
um certificado ou teste negati-
vo”, explicou João Torres.

Chega às urgências do hos-
pital uma criança de 4 anos, 

inconsciente e em taquicardia, 
possivelmente com choque 
séptico. A médica de serviço 
nunca fez a intervenção ne-
cessária neste caso, mas rapi-
damente, através de óculos de 
realidade aumentada, recebe 
as indicações por parte de um 
especialista longe do local.

Na verdade, a criança é um 
robô usado para simulações 
no Hospital da Luz. Um robô 
que imita em tudo a realidade, 
respira, reage, sente, e que 
graças à rede 5G permite uma 
muito maior interligação entre 
médicos, que passam a con-
seguir estar, literalmente, em 2 
lugares ao mesmo tempo.

Noutro local, um robô equi-
pado com uma câmara 360.º 
recolhe imagens no centro 
de formação Hospital da Luz 
Learning Health. As mesmas 
imagens são transmitidas em 
tempo real para os óculos VR 
de um aluno, que consegue ter 
acesso a formação imersiva, 
esteja onde estiver.

Estas duas situações fo-
ram demonstradas no lança-
mento do primeiro hospital 5G 
em Lisboa, no seguimento de 
uma parceria entre a NOS e 
o Grupo Luz Saúde. São ce-
nários que provam as capa-
cidades do 5G em ajudar ao 
funcionamento dos hospitais 
e dos profissionais que neles 
trabalham, com vantagens di-
retas tanto para a gestão dos 
vários serviços médicos, como 
para os doentes. Em saúde, 
rapidez é essencial, e essa é 
precisamente uma das carac-
terísticas que a quinta geração 
móvel traz às comunicações.

Na apresentação da parce-
ria para o hospital 5G, Isabel 
Vaz, CEO do Grupo Luz Saú-
de, destacou precisamente o 
universo de possibilidades da 

nova rede: “É incomensurável 
a vantagem que uma tecnolo-
gia como o 5G pode trazer a 
um hospital”. Lembrou ainda 
que o fim é o doente, mas a 
tecnologia é um meio indis-
pensável.

Para criar a estrutura 5G 
no Hospital da Luz foram já 
instaladas 17 antenas em áre-
as nucleares como as consul-
tas externas, as salas de cirur-
gia, o centro de formação e o 
auditório. E no futuro, todo o 
Hospital da Luz será 5G, ga-
rante Manuel Ramalho Eanes, 
administrador executivo da 
NOS, “Portugal precisa do 5G 
e do mundo de possibilidades 
que este oferece”.

O centro de simulação mé-
dica do Hospital é o maior do 
país e vai começar a receber 
este ano alunos do primeiro 
curso privado de Medicina em 
Portugal. A formação médica e 
o treino hospital com recurso a 
realidade virtual e aumentada 
serão algumas áreas onde o 
5G pode revelar o seu poten-
cial, sendo um dos focos desta 
parceria. Num segundo mo-
mento, o 5G vai levar ao Hos-
pital a possibilidade de senso-
rização para monitorização em 
internamento domiciliário, per-
mitindo o acompanhamento 
de doentes em casa, mas com 
a segurança de terem uma 
equipe médica a monitorizar 
24 horas por dia.

A NOS e o Grupo Luz Saú-
de dão o primeiro passo para 
o que vão ser os hospitais do 
futuro. Uma maior ligação en-
tre médicos e doentes, com 
diagnósticos mais rápidos e in-
formados, o que se vai traduzir 
numa maior eficiência de ser-
viços hospitalares. A sensori-
zação de todo o tipo de equi-
pamentos também vai ajudar a 
uma melhor gestão hospitalar 
e otimização de custos.

Hospital da Luz
é primeiro a ter 5G 

“Não há gota para esta 
palhaçada”. Foi sob 

este lema que a Avenida dos 
Aliados, no Porto, foi  inun-
dada por manifestantes, por 
volta de 150 pessoas e mui-
tas sobre rodas, que pro-
testaram contra os preços 
abusivos dos combustíveis.                                                                                                              
Num protesto bastante rui-
doso, com as motos a abrir 
caminho pelas ruas que cir-
cundam a Câmara do Porto, 
vários manifestantes ergue-
ram cartazes contra os atuais 
preços dos combustíveis no 
país, defendendo uma descida 
drástica, desde logo na absur-
da carga fiscal. Simultanea-
mente, o mesmo protesto de-
correu em Lisboa e em Faro.                                                                                                                            
Por entre as buzinas e moto-
res a acelerar, das motos do 
desfile e também dos auto-
mobilistas solidários, Pedro 
Jesus, do movimento Cum-
prir Portugal e residente na 
Maia, defendeu desde logo 
o cumprimento, por parte de 

António Costa, de promessas 
de 2016 de que o Imposto 
Sobre Veículos seria variá-
vel e não está a acontecer.                                                                                                                            
Em causa diz está o aumento 
dos custos da logística de im-
portação e exportação que pe-
nalizam a produção nacional 
e, consequentemente, os por-
tugueses em geral, por exem-
plo com aumento do transpor-
te e dos custos de mobilidade.                                                                                                            
“Diga não ao combustível alto, 
diga não ao assalto”, lia-se 
noutro cartaz, de Jordan Silva.

Os organizadores destes 
protestos em três pontos do 
país argumentaram já que, 
num ano especialmente difícil 
para as famílias portuguesas, 
os preços dispararam para o 
valor mais elevado dos últi-
mos 10 anos. Notam que Por-
tugal está no top 5 dos países 
com os combustíveis mais ca-
ros, sendo que 60% do valor 
que pagamos por cada litro 
deve-se à absurda carga fis-
cal portuguesa.

Protesto contra  preços dos 
combustíveis em Lisboa , Porto e Faro

No ano passado, o Fis-
co decidiu sobre 47.651 

reclamações graciosas dos 
contribuintes e deu-lhes razão 
em 58% dos casos. Já a Auto-
ridade Tributária e Aduaneira 
apenas ganhou em 12% dos 
casos. Sobre 4% das queixas, 
a decisão foi parcialmente fa-
vorável a uma das partes e um 
quarto das queixas acabaram 
impugnadas, foram rejeitadas, 
arquivadas ou os contribuintes 
desistiram.

A taxa de sucesso da AT, 
medida pela percentagem de 
casos com decisão totalmente 
favorável aos serviços tributá-
rios, foi a mais baixa dos últi-
mos 10 anos, de acordo com 
os dados do Ministério das Fi-
nanças.

No entanto, o Fisco não 
conseguiu decidir sobre todas 
as queixas que os contribuin-
tes fizeram. A taxa de realiza-
ção foi de 97,8%, interrompen-
do a trajetória de recuperação 
do saldo das reclamações que 
se verificava desde 2017.

As reclamações graciosas 
são uma ferramenta ao dispor 
dos contribuintes para contes-
tarem decisões dos serviços 
tributários, como por exem-
plo, quando há um engano na 
liquidação do IRS. A reclama-
ção pode ser feita presencial-
mente, numa repartição de 
Finanças, ou online, no Portal 
das Finanças. 

Após a submissão da recla-
mação, o Fisco tem quatro me-
ses para tomar uma decisão e 
os resultados podem ser dois: 
extinção por deferimento ou 
por indeferimento. No primeiro 
caso, significa que o processo 

terminou e que a AT lhe deu 
razão. Por outro lado, a ex-
tinção por indeferimento quer 
dizer que as Finanças não lhe 
deram razão. Se, ainda assim, 
mantiver a sua posição, pode 
avançar para um recurso hie-
rárquico e uma impugnação 
judicial.

Ao contrário dos últimos 
anos, o imposto único de cir-
culação foi o que teve maior 
número de contestações em 
2020. De acordo com os dados 
da AT, quase um terço de todas 
as queixas apresentadas pelos 
contribuintes teve origem nes-
te tributo, que contrasta com 
valores a rondar os 12%. Ao 
longo de 2020, chegaram aos 
serviços tributários 15 268 re-
clamações sobre este imposto.

Já numa estatística revela-
da em setembro do ano pas-
sado, a AT indicava que o IUC 
estava entre os motivos que 
mais levaram a queixas dos 
contribuintes, o desfasamento 
entre a propriedade do veícu-
lo e o cadastro existente na 
base de dados do fisco, bem 
como a tributação de veículos 
usados importados. De recor-
dar que a Autoridade Tributária 
disponibilizou, em 2020, uma 
ferramenta para acertar o IUC 
de carros importados da União 
Europeia. De resto, os atos 
contestados com origem na 
área de gestão tributária do im-
posto sobre o património (IMI, 
IMT, Imposto de Selo e IUC) 
representam mais de metade 
das reclamações graciosas 
instauradas em 2020.

O IRS, que sempre liderou 
as queixas dos contribuintes, 
surge como o segundo imposto 

Fisco só ganha 12% das
queixas dos contribuintes

objeto do maior número de re-
clamações graciosas, com 11 
124 entradas. Os pagamentos 
antecipados e questões rela-
cionadas com o imposto muni-
cipal sobre as transações one-
rosas  são os que se seguem 
na lista de situações que estão 
na origem do maior número de 
reclamações graciosas.

No ano passado, os contri-
buintes apresentaram 48.702 
reclamações graciosas, o que 
representa uma ligeira queda 
de 0,4% face a 2019, quando 
deram entrada 48.906 queixas 
nos serviços tributários.

Além das reclamações gra-
ciosas, os contribuintes têm à 
disposição o recurso hierárqui-
co - em que apresentam uma 
exposição ao diretor do ser-
viço de finanças ou mesmo à 
diretora-geral da AT, e ainda os 
tribunais, através da impugna-
ção e oposição judicial .

Na impugnação judicial, 
os contribuintes tentam anular 
atos do fisco que consideram 
ilegais. Nesta instância, é a AT 
ganha. No ano passado, de-

ram entrada 3715 processos, 
o que representa um aumento 
de 8% face a 2019. Em 47% 
dos casos, foi dada razão aos 
serviços tributários. Os contri-
buintes venceram em um terço 
dos casos. Para 11% a decisão 
foi parcialmente favorável a 
uma das partes. Nos restantes 
casos (9%), houve desistência, 
arquivamento ou passou para 
oposição judicial, quando o 
contribuinte já está em proces-
so de execução fiscal.

Neste caso, contribuintes 
e AT estão praticamente em-
patados, mas com uma ligei-
ra vantagem para os serviços 
tributários. No ano passado, 
deram entrada 3287 pedidos 
de oposição judicial, uma di-
minuição de 32% face a 2019 
e o valor mais baixo dos últi-
mos dez anos. O fisco venceu 
na totalidade em 41% dos ca-
sos, os contribuintes em 39% 
dos processos. Em 6% dos 
casos, foi parcialmente favo-
rável a uma das partes e 14% 
resultaram em arquivamento 
ou desistência.
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António Costa: “ Algarve é um dos grandes 
destinos turístico do Mundo e isso não se 
alterou, é só preciso passar a pandemia”

O secretário-geral do PS, 
António Costa, considerou 

que o Algarve deve ter 16 presi-
dentes de Câmara focados em 
aproveitar os fundos comunitá-
rios do Plano de Recuperação 
e Resiliência  para recuperar a 
atividade econômica da região.

O líder do PS deixou este 
desafio em Portimão, no Al-
garve, na apresentação dos 
candidatos do partido às 16 
câmaras do distrito de Faro e 
recordou os montantes previs-
tos PRR aprovado pela União 
Europeia para os incentivar 
a vencer as eleições autár-
quicas, que classificou como 
“absolutamente essenciais” 
para que o país e a região ul-

trapassem a crise provocada 
pela pandemia de Covid-19.                                                                                                         
“É por tudo isto que as próxi-
mas eleições autárquicas são 
absolutamente essenciais, por-
que nós temos que ter à frente 
das autarquias locais, à frente 
desta região, quem esteja com-
prometido com o desenvolvi-
mento, o progresso, e com uma 
política econômica que recusa 
a austeridade e, pelo contrário, 
acredita que é através do in-
vestimento, do apoio às empre-
sas, da mobilização do nosso 
sistema cientifico que criare-
mos mais e melhor emprego e 
iremos recuperar esta região”.                                                                                                                                 
O secretário-geral socialista 
disse que esse patrimônio não 

desapareceu e é só preciso 
passar a pandemia para os tu-
ristas poderem voltar ao Algar-
ve, porque a água hoje estava 

Ventura acusa Rui Rio, de ter um 
ar de contabilista já enraivecido, 
de copiar ideias do Chega com 

projeto de revisão constitucional

O presidente e deputado úni-
co do Chega, André Ventu-

ra, acusou o líder do PSD, Rui 
Rio, de copiar as ideias do seu 
partido com o projeto de revi-
são constitucional dos sociais-
democratas .

“Talvez o PSD deva per-
ceber que é hora de terminar 
de copiar as nossas ideias e 
de ter um programa para Por-
tugal”, afirmou André Ventura, 
no encerramento de um en-
contro nacional autárquico do 
Chega, no Centro Nacional de 
Exposições e Mercados Agrí-
colas, em Santarém.

André Ventura referiu que 
o Chega lançou no ano pas-
sado um projeto de revisão 
constitucional que envolvia re-
duzir deputados, uma reforma 
da justiça, verdadeira reforma 
da justiça, e uma redução 
dos cargos e do clientelismo 
do Estado, que teve a firme 
oposição de todos os outros 
partidos.

“Qual foi o espanto em 
ver Rui Rio na televisão a di-
zer que o PSD ia apresentar 
uma reforma e uma revisão 
constitucional que assenta-
ria na redução de deputa-
dos e na reforma da justiça”, 
acrescentou.

O presidente do Chega, 
que foi militante do PSD, pro-

curou caricaturar Rui Rio, des-
crevendo-o como uma espécie 
de cópia do André Ventura que 
apareceu na televisão “com 
pior ar, na verdade, e com 
aquela pouca energia assim 
própria, com aquele ar de con-
tabilista já enraivecido com o 
mundo e com todos”.

Apesar de acusar Rui Rio 
de copiar o Chega, Ventura 
considerou insuficiente a pro-
posta do PSD de redução dos 
atuais 230 deputados para 
um intervalo entre 181 e 215, 
ironizando: “O país parou por 
causa disso. Não fosse a de-
tenção e o interrogatório de 
Luís Filipe Vieira,  presidente 
do Benfica e a grande notícia 
do dia seria: PSD quer revi-
são constitucional com me-
nos 15 deputados”.

Ventura, criticou também 
a ideia do PSD de aumen-
tar a legislatura para 5 anos, 
em vez de ser os 4 atuais, 
observando: “Ficaríamos a 
penar ainda mais com os 
socialistas durante não sei 
quanto tempo”.

Em seguida, subindo o 
tom de voz, o presidente do 
Chega declarou: “Este PSD 
não terá outra hipótese se não 
desaparecer e dar-nos a nós 
o lugar de líder da oposição 
em Portugal”.

fria, mas voltará a aquecer nos 
próximos dias com este sueste 
e a beleza da foz do Arade, a 
excelência das praias, a serra 
algarvia continuarão a existir e 
vão recuperar à medida que se 
ultrapasse a pandemia.

“É por isso para nós uma 
enorme responsabilidade estas 
eleições, é um enorme desafio, 
mas é um desafio muito alician-
te, porque costumávamos dizer 
que quanto mais a luta aquece, 
mais força tem o PS, mas eu 
diria mesmo que quanto mais 
a luta aquece, mais o país pre-
cisa do PS”, disse ainda o se-
cretário-geral, que só falou no 
discurso e não prestou decla-
rações aos jornalistas no final. 

O PSD apresentou o seu proje-
to de revisão constitucional. 

Entre os principais pontos dessa 
reforma estão a redução do nú-
mero de deputados, que devem 
passar a ser entre 181 e 215 de-
putados, e o aumento do núme-
ro de anos de uma legislatura 
de 4 para 5 anos.

As propostas foram divulga-
das por Rui Rio e Paulo Mota 
Pinto, numa conferência de im-
prensa a partir de Coimbra. Além 
destas duas ideias, o líder social-
democrata defendeu também a 
redução de 6 para 3 meses no 
prazo de dissolução para a As-
sembleia da República. Rio quer 
também a limitação de mandatos 
para cargos não executivos, in-
cluindo o de deputados.

De acordo com esta propos-
ta, o Presidente da República 
passaria a ter um mandato de 
seis anos, com possibilidade de 
reeleição para mais um mandato, 
ao contrário dos 10 anos de limite 
máximo hoje existentes.

Além disso, o Presidente da 
República teria ainda a responsa-
bilidade de nomear o governador 
do Banco de Portugal.

O Chefe de Estado teria 
também a prerrogativa de no-
mear presidentes de entidades 
reguladoras e de, se assim o 
entender, presidir a reuniões 
do Conselho Superior da Ma-
gistratura ou do Conselho Su-
perior do Ministério Público.                                                                                                        
Na Justiça, e na relação entre 
política e magistrados, há outras 
novidades: a alteração da com-
posição do Conselho Superior 

Rui Rio insiste na redução do número
de deputados e limitação de mandatos

O secretário-geral do PCP, 
Jerónimo de Sousa, defen-

deu, num comício no Porto, ser 
tempo de valorizar o salário mí-
nimo e reforçar direitos laborais, 
como prevê a Constituição da 
República Portuguesa.

“Vivemos uma situação di-
fícil, mas temos de continuar 

A coordenadora do Bloco de 
Esquerda, Catarina Mar-

tins, criticou  o governo por 
nomear Vítor Fernandes para 
a liderança do Banco do Fo-
mento, lembrando as alegadas 
ligações do responsável a Luís 
Filipe Vieira.

“Estava na administração 
do Novo Banco quando Luís Fi-
lipe Vieira recomprou dívida de 
mais de 50 milhões, por apenas 
nove milhões, num negócio tão 
mal explicado que agora uma 
das medidas (de coação) a que 
Luís Filipe Vieira está sujeito 
é não poder estar em contato 
com Vítor Fernandes”, disse 
Catarina Martins.

A líder do BE  estranhou 
a entrega de um mecanismo 
para a recuperação da econo-
mia e do emprego do país, o 
Banco do Fomento  a alguém 
que está ligado aos escânda-
los bancários sucessivos vivi-
dos nos últimos anos.

“Podem dizer que não sa-
biam desta ligação entre Vítor 
Fernandes e Luís Filipe Vieira, 
mas o Bloco de Esquerda já 
tinha dito no parlamento que 
era muito estranho nomear-
se para o Banco do Fomento 
alguém que esteve nas admi-
nistrações da Caixa Geral de 
Depósitos, com Santos Silva, 
com empréstimos nunca expli-
cados para que se compras-
sem ações do BCP a Joe Be-
rardo”, acrescentou.

Catarina Martins disse que 
são escândalos financeiros 
como estes e uma economia de 
casino e especulação imobiliária 
que afundam país, classificando 
a nomeação de Vítor Fernandes 
como inaceitável.

“Nunca vamos recuperar da 

PCP diz ser tempo de valorizar o
salário mínimo e reforçar direitos

BE critica nomeação para o Banco do 
Fomento lembrando ligações a Vieira

Política

da Magistratura, com maioria de 
membros não magistrados que 
exercem o cargo em exclusivi-
dade, devendo ser 2 ou 3 mem-
bros não oriundos de profissões 
jurídicas e a alteração da com-
posição do Conselho Superior do 
Ministério Público, com maioria 
de membros não magistrados 
do Ministério Público e designa-
ção de membros também pelo 
Presidente da República e pelo 
Procurador-Geral da República, 
que pode designar um ou mais 
vice-procuradores gerais para o 
coadjuvarem.

Outra novidade introduzida 
por Rui Rio: seria o Conselho 
Superior da Magistratura a ter 
a competência de designar 
magistrados para funções em 
tribunais da União Europeia ou 
tribunais internacionais, uma 
forma de evitar casos como o 
que envolver a nomeação do 
novo procurador europeu.

O Presidente da Repúbli-
ca teria também de nomear 
dois membros para o Tribunal 
Constitucional,  sendo que este 
órgão teria uma redução do 
número de eleitos pelo Parla-
mento de 10 para 8 elementos, 
mantendo-se a obrigatoriedade 
de nomeação mínima de 6 ma-
gistrados de carreira.

Outro dos pontos previstos 
na reforma proposta pelo PSD 
é a imposição de que na função 
pública a progressão na carrei-
ra seja efetuada com base em 
critérios objetivos de avaliação 
do mérito.

Noutro plano, passava a es-

tar igualmente expresso numa 
futura Constituição da República 
portuguesa que permitiria o es-
tado de emergência especifica-
mente por razões de saúde pú-
blica, com duração a fixar por lei .                                                                                                                            
Ainda nessa dimensão, Rio en-
tende que deve estar prevista a 
possibilidade de confinamento 
ou internamento de pessoa 
com grave doença contagiosa, 
se necessária por razões de 
saúde pública, mesmo sem de-
cisão judicial, em condições a 
determinar por lei.

Noutro aspeto, o líder do PSD 
acredita que deve estar prevista 
na Constituição a redução para 
24 horas, em vez de 48 horas, do 
tempo máximo de detenção sem 
apreciação judicial, e a redução 
do prazo para decisão de habeas 
corpus de 8 para 5 dias”.

Além disso, deve estar igual-
mente prevista a inelegibilidade 
para determinados cargos como 
efeitos necessários de penas. A 
prisão domiciliária seria também 
equiparada à prisão preventiva 
para efeitos de garantias constitu-
cionais, acrescentam os sociais-
democratas.

Nesta proposta de revisão 
constitucional, está ainda a pre-
vista a possibilidade de obtenção 
de meta dos de comunicações 
para fins de informações da Re-
pública, designadamente, pre-
venção do terrorismo, mediante 
decisão judicial, uma questão que 
tem há muito esbarrado no Tribu-
nal Constitucional.

O líder do PSD recuperou ain-
da uma ideia que já defendera no 

passado que é a inclusão de não 
deputados nas comissões parla-
mentares de inquérito, sem direito 
a voto, e em comissões de trans-
parência e ética.

Questionado pelos jornalis-
tas sobre a impossibilidade do 
PSD fazer aprovar sozinho a 
sua proposta no Parlamento e 
ter de negociar com o PS, Rui 
Rio respondeu que só o PS e o 
PSD é que conseguem alterar 
algumas leis e nomeadamente 
a Constituição e bem.

“Significa que, o mais tardar 
quando o projeto de lei entrar, 
deve haver uma negociação com 
o PS, por força de só passar com 
dois terços de votos”.

“Admito que o PS possa estar 
de acordo com algumas coisas e 
não estar de acordo com outras. 
Aquilo que eu não gostaria é que 
o PS mantivesse esta posição 
que tem tido desde o início, que é 
pura e simplesmente não querer 
reformar nada”, afirmou Rui Rio.

a acreditar que é possível uma 
vida melhor para Portugal e para 
os portugueses. Por isso, consi-
deramos que é tempo de valori-
zar os salários, designadamente 
o salário mínimo, o reforço dos 
direitos, o direito de contratação 
coletiva, o direito a ter um ho-
rário justo, digno, o direito a ter 
direitos como a nossa Constitui-
ção da República aponta”, disse  
Jerónimo de Sousa.

Numa intervenção num con-
vívio de mulheres da CDU, que 
decorreu no Parque Urbano da 
Pasteleira, o dirigente comu-
nista reiterou a necessidade de 
combater este câncer que são 
os deficits estruturais que exis-
tem no país.

“Desafio a vossa reflexão 
por 10 segundos: como é que 
um país pode andar se, neste 
caso concreto, tem quedas es-

truturais, alimentares, tecno-
lógicas, energéticas,  produti-
vas? Estamos dependentes do 
estrangeiro, mesmo em zonas 
críticas como é a da alimenta-
ção”, assinalou.

Jerónimo de Sousa questio-
nou também, por exemplo, como 
é que um país com as caracterís-
ticas de Portugal pode ter ape-
nas stock de trigo para 15 dias.                                                                                                                                         
“Não estou a encurtar as coisas, 
dá para 15 dias. Porque não te-
mos reservas, porque não pro-
duzimos aquilo que nos obrigam 
a comprar lá fora”, disse.

Neste contexto, reivindicou 
“medidas de fundo que conti-
nuam a não existir porque este 
Governo não é capaz de praticar 
e desenvolver uma política alter-
nativa e patriótica de esquerda 
tão necessária para o país”.

Citando dados estatísticos, 

referiu que neste período pas-
sou a haver 19 mil novos milio-
nários em Portugal, ao mesmo 
tempo que aumentaram em 400 
mil os pobres no país.

Perante a necessidade de 
soluções para resolver os pro-
blemas do país, o comunista 
evocou as eleições autárqui-
cas agendadas para 26 de 
setembro e sublinhou que as 
outras forças políticas, em al-
guns casos, até têm bons can-
didatos, mas há uma coisa que 
não têm: o projeto.

A terminar o seu discurso, 
o secretário-geral comunista 
enfatizou que a regionalização 
é outra luta que os candidatos 
da CDU têm de travar na cam-
panha eleitoral, assumindo tra-
tar-se de uma batalha muito di-
fícil e muito exigente, tendo em 
conta a realidade.

crise desta pandemia se achar-
mos que a solução estará no 
investimento igual ao que foi 
feito até agora, em que o siste-
ma financeiro se dirige a estes 
grandes negócios imobiliários 
e bolhas especulativas, que fa-
zem alguns muito ricos, para 
depois de deixar dívidas de mi-
lhões aos contribuintes e negar 
o direito à habituação da popu-
lação”,  e acrescentou, “Temos 
que ter a criação de um parque 
público habitacional que garanta 
que todos no país tenham direi-
to a teto digno”, lançando um 
repto ao Governo e às autar-
quias para mais medidas nes-
se sentido, e criticando que se 
estourem milhões na bolsa da 
especulação imobiliária.

“Quem vive da sua pensão 
ou do seu salário paga a renda 
no fim do mês. Não vai a uma 
comissão de inquérito parla-
mentar dizer que não se lembra 
do que fez com os milhões que 
andou a roubar aos contribuin-
tes”, afirmou a líder do BE.

Entre as medidas de coação 
aplicadas neste fim de semana 
ao presidente suspenso do Ben-
fica está a proibição de contatos 
com várias pessoas, inclusive 
Vítor Fernandes.
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O Sporting chegou ao 
início da noite deste 

domingo ao Algarve. A 
equipe de Rúben Amo-
rim vai realizar um está-
gio em Lagos até ao dia 
21 de julho.

No total, foram 29 os 
jogadores que seguiram, 
com destaque para alguns 
jovens que vão ter a opor-
tunidade de se mostrar ao 
treinador leonino, entre os 
quais Gonçalo Esteves, 

Leões já estão no Algarve:
confira os convocados

Antonio Adán foi o por-
ta-voz do Sporting 

antes do primeiro treino 
integrado no estágio em 
Lagos, no Algarve, e deu 
resposta curiosa sobre o 
regresso dos torcedores 
ao estádios, previsivel-
mente já no início da pró-
xima temporada. O Euro-
2020 deu já uma ideia 
das saudades que os 
jogadores têm em ver as 

bancadas preenchidas.
“Oxalá que assim seja, 

(o regresso do público 
aos estádios), estamos 
há mais um ano e meio 
sem público nas banca-
das e esperamos que 
esta época os adeptos 
estejam connosco. É bom 
sentir o apoio e às vezes 
a pressão dos adeptos 
contrários para ganhar os 
jogos”, disse. 

que chegou recentemente 
do FC Porto. Os reforços 
Rúben Vinagre e Ricardo 
Esgaio também seguiram 
com a comitiva.

O grupo vai aumentar 
esta quinta-feira, com a 

chegada dos jogadores 
internacionais: João Pa-
lhinha, Nuno Mendes, 
Pedro Gonçalves (Por-
tugal), Sebastián Coates 
(Uruguai) e Gonzalo Plata 
(Equador).

Confira a lista dos 29 jogadores
que seguiram para estágio:

Goleiros:Antonio Adán, André Paulo, Diego Callai, Luís 
Maximiano;
Defesas: Matheus Reis, Zouhair Feddal, Luís Neto, 
Rúben Vinagre, Pedro Porro, Gonçalo Inácio, Ricardo 
Esgaio, Vitorino Antunes, Flávio Nazinho, Eduardo Qua-
resma, Gonçalo Esteves;
Médios: Matheus Nunes, Daniel Bragança, Rodrigo 
Fernandes, Dário Essugo, Bruno Paz;
Atacantes: Bruno Tabata, Jovane Cabral, Nuno Santos, 
Tiago Tomás, Paulinho, Pedro Marques, Tiago Ferreira, 
Geny Catamo e Joelson Fernandes

Adán ansioso 
por “apoio e 

pressão!” dos 
torcedores nos 

estádios

Com Uribe lesionado, 
Vitinha e Sérgio Oli-

veira com possibilidades 
fortes de serem transfe-
ridos e Grujic a gerir com 
dificuldades a vontade do 
Liverpool em encaixar o 
máximo de dinheiro possí-
vel na sua venda, a urgên-
cia de encerrar o dossiê 
relacionado com a entrada 
de mais um médio com as 
características desejadas 

Fransérgio na lista do Dragão
por Sérgio Conceição co-
loca Fransérgio, 30 anos, 
como alvo desejado pelo 
FC Porto. Já há conver-
sas nesse sentido, ainda 
que nenhuma oferta con-
cretizada, porque o negó-
cio pode envolver a troca 
de ativos e acertos de ou-
tra ordem.

Fransérgio é há muito 
um nome discutido nos 
corredores dos dragões 

e um jogador claramente 
do gosto de Sérgio Con-
ceição por tudo o que 
pode trazer à equipe: 
solidez ao meio-campo, 
chegada à área (marcou 
cinco gols aos azuis e 
brancos desde que che-
gou a Portugal para re-
presentar o Marítimo, em 
2013) e versatilidade, 
pois pode ocupar várias 
posições no terreno. A Roma, de José Mou-

rinho, vai estagiar em 
Almancil, no Algarve, e há 
a possibilidade de o FC 
Porto entrar no roteiro de 
jogos particulares.

Ainda não é oficial, e a 
Roma até indica que esse 
amigável, que assinalaria 
o reencontro entre Mouri-
nho e Sérgio Conceição, 
ainda está por formalizar. 

A acontecer será nos últi-
mos dias do estágio do FC 
Porto no sul do país. Isto 
porque a Roma começa a 
sua concentração em Al-
mancil no dia 26 e, presu-
mivelmente, dois dias de-
pois acaba a do FC Porto. 
Uma vez que os dragões 
ainda nem sequer anun-
ciaram o local e datas do 
estágio fica a incerteza.

Mourinho pode 
reencontrar Conceição

A Comissão do Merca-
do de Valores Mobi-

liários (CMVM) levantou 
a suspensão da negocia-
ção das ações da SAD do 
Benfica, cerca de duas ho-
ras depois de a mesma ter 
sido decretada.

“O Conselho de Admi-
nistração da Comissão 
do Mercado de Valores 
Mobiliários (CMVM) deli-
berou, nos termos do ar-
tigo 214º e da alínea b) 
do n.º 2 do artigo 213º do 
Código dos Valores Mobi-
liários o levantamento da 
suspensão da negociação 

das ações Sport Lisboa e 
Benfica - Futebol SAD, na 
sequência da informação 
incorporada no mercado”, 
lê-se num comunicado pu-
blicado na página oficial 
da CMVM (aqui), que re-
vela que as ações foram 
suspensas às 7 horas da 
manhã e o levantamento 
da suspensão ocorreu às 
8.45 horas.

Para justificar a sus-
pensão, a CMVM emitiu 
um comunicado em que 
abordava a existência de 
“irregularidades diversas 
suscetíveis de afetar a 

CMVM levantou suspensão das Ações da Sad

Sport Lisboa e Benfica 
-- Futebol SAD (Benfica 
SAD), de impactar o seu 
governo societário e de 

criar opacidade sobre a 
composição da sua estru-
tura acionista”, que pode 
ler na notícia anexa.

Apesar da eliminação 
de Portugal nos oi-

tavos de final (0x1 com 
a Bélgica), Cristiano Ro-
naldo sagrou-se o melhor 
marcador do Euro-2020. 
O avançado português 

terminou esta edição da 
prova com cinco gols, não 
tendo sido alcançado até 
à final.

O capitão da Seleção, 
que ainda está de férias, 
agradeceu a distinção.

A Direção e o Conselho de Administração da Benfica, SAD re-
ceiam os efeitos que a detenção de Luís Filipe Vieira e tudo 

o que isso acarreta no presente e futuro próximo do clube levem 
patrocinadores fundamentais como Emirates e Adidas a ponderar 
o afastamento, algo que teria muito peso nas contas e mancharia 
ainda mais a imagem das águias internacionalmente.

Emirates e Adidas acordaram recentemente com o Benfica re-
novações de contrato e são as duas marcas que mais preocupam.

Ronaldo celebra
conquista da Bola de Ouro

Benfica receia afastamento 
de patrocinadores
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Sábado bem movimentado no Cantinho das Concertinas com a presença do ex-Deputado 
Otávio Leite,assessores num destaque com o Antônio Pereira da loja Big-Stone e demais 
amigos

Cantinho das Concertinas está show

Almoço das Quartas na Casa
das Beiras sempre especial

É muito gratificante ver 
aos pouco os amigos 

vacinados voltando a pres-
tigiar a Aldeia Portuguesa 
do Cadeg, onde esta sema-
na contou com a presen-
ça do ex-deputado federal 
Otávio Leite que recebeu 
o carinho dos amigos luso
-brasileiros realmente aos 
poucos nossas vidas vão 
ficando  normal para poder-
mos desfrutar das nossas 
vidas sociais.

Otávio Leite fez questão de extravasar sua felicidade em está 
mais uma vez na Aldeia Portuguesa do Cadeg ao lado do 
Cláudio Santos e Amigos

Sábado 
show na 
Aldeia Por-
tuguesa do 
Cadeg casa 
cheia

O Diretor 
Transmonta-

no Tuninho 
Mendes 

dando o sinal 
positivo da 

presença do 
amigo Otávio 

Leite, com 
seus Asses-

sores

Presenças 
marcantes 
todos os 
Almoços 
das Quartas 
nos Beiras, 
Alfredo, 
Tuninho 
da Otica 
Primor, o ra-
dialista José 
Chancha e o 
Mauro

Presidente 
Beirão, José 

Henrique, seu 
Vice, Luís 

Ramalhoto, 
recepcionan-

do o Presi-
dente da Uni-
dos da Tijuca 

Fernando 
Horta e João 

Paredes

Total descontração entre amigos, Bruno e Wagner 
no famoso Bacalhau à Lagareiro

Mais amigos que marcaram presença no Almoço 
das Quinta aprovaram o  Bacalhau à Lagareiro, 
Francisco Lopes Rodrigues e seu filho

A rapazia-
da, João 
Gullo, Pau-
lo Matos 
e amigos 
saboreiam 
a deliciosa 
gastrono-
mia o des-
taque para 
o delicioso 
bacalhau
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Almoço de Convívio Social Transmontano

Encontro de 
Folcloristas

É maravilhoso vemos os compo-
nentes dos Ranchos Folclóricos 

Portugueses, aos poucos se reen-
contrando-se para em breve voltarem  
ofazerem o que mais gostam dançar 
o Folclóre Português e divulgar sua 
cultura e tradição, na foto: Agatha (Mi-
nho), Helena (Poveiros), Cristina (Ver-
de Gaio), Margareth (Garrett), Cristina 
(Minho), Alex (Minho) e Bruno (Minho)

Sucesso absoluto o domingo no Solar 
Transmontano que recebeu a Co-

munidade Portuguesa em grande estilo, 
para saborearem um delicioso Almoço 
Convívio com um cardápio super varia-
do e um atendimento nota 10 tudo sob 

a supervisão do incansável Presidente 
Ismael Loureiro, recebendo a todos com 
aquele abraço e satisfação em propor-
cionar mais um dia prá-la de especial.

Parabenizamos a família transmonta-
na que deu um show de simpatia.

Num destaque para o Portugal em Foco, Luís Augusto, Presidente 
Ismael Loureiro, o Leonardo, Neto do ex-presidente Hilário da Costa 
dos Santos, Manuel Coutinho

Como é 
bom ver 
nossos 
patrícios feli-
zes poden-
do voltar a 
dançar, em 
destaque 
as senhoras 
Florbela e 
Idália, Dona 
Lurdes e o 
Custodio

Presenças de destaque na nossas Casas Regionais o Bailarino da 
Comunidade Manuelzinho, sua simpática esposa sempre sorridente 
dona Prudência, com os amigos Dona Elza, sr. José

Durante o 
convívio 
social no 
domingo 
passado 
no Almoço 
Transmon-
tano vemos 
Maria 
Angéla, 
Serginho, 
o diretor 
Tuninho 
Mendes

Outra mesa 
de destaque 
no domingo 

passado o em-
presário sr. Luís 

Albuquerque, 
esposa Olinda, 

seu filho, nora e 
uma amiga

Linda mesa no domingo na Casa de Trás-os-Montes, Dr. Sérgio Roçado e esposa Margarete, D. Jô, sua 
filha Viviana seu pai Dr. Roberto Roçado e o comendador Afonso Bernardo e Vivine e Namorado

Agitando o convívio do Almoço Social, Alberto Figueiredo, Fernando 
Santos e Amigos


