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Lisboa e Porto entre os
concelhos com recolher
obrigatório a partir das 23 horas

M

ais concelhos nas zonas
de maior risco e mais
restrições, incluindo a imposição de um recolher obrigatório a partir das 23 horas
nesses municípios. Incidência de casos na população
mais jovem disparou.
O Governo apresentou
novas medidas para fazer
frente à pandemia de covid-19, que se tem novamente alastrado em Portugal. Na
conferência de Imprensa do
Conselho de Ministros vários
concelhos sofreram um agravamento nas restrições.

Entre as medidas mais
gravosas está o recolher
obrigatório nos concelhos
em risco elevado ou muito
elevado, de acordo com a
matriz de risco. Desde o fim
de semana a circulação esta
limitada a partir das 23 horas e até às 5 horas do dia
seguinte em 45 concelhos,
como Porto, Vila Franca de
Xira, Lisboa e Oeiras.
No mapa de Portugal tornou-se particularmente visível o crescimento do risco
da incidência da covid-19.

Os concelhos em risco muito elevado passaram de três,
na semana passada, para 19
concelhos. Há atualmente
ainda 26 concelhos em risco
elevado, quando há 8 dias
eram 14.
No Porto estão em pratica medidas como o encerramento de restaurantes,
cafés e pastelarias até às
22.30 horas ou a obrigatoriedade do teletrabalho. Em
Lisboa, a proibição de entrada e saída vai manter-se
aos fins de semana, a vigorar entre as 18 horas até às
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António Costa reconhece
que país enfrenta quarta
vaga da pandemia

O

primeiro-ministro admitiu que as condições
de vacinação nas próximas duas semanas serão
mais incomodas, devido
ao esforço de aceleração
necessário para enfrentar a quarta da covid-19
que afeta o país, e alertou
que a luta não terminou.
“O país está ainda a enfrentar esta difícil pandemia, estamos mesmo
a enfrentar uma quarta
vaga desta pandemia. E
não nos podemos distrair,
não podemos relaxar, isto
exige que aceleremos
mesmo o processo de vacinação. Vai ser feito um
esforço muito grande nas

maioria
dos
portugueses
planeja fazer as
férias em território
nacional este verão e apenas 6%
vai viajar para o
estrangeiro. Contudo, segundo um
inquérito divulgado
pela Deco, dois em
cada dez portugueses não irá sair
de casa.
Dos portugueses que tencionam
ficar dentro do país,
40% vão para o litoral. Já as zonas serranas e rurais são a
escolha de um quinto
dos inquiridos e 8%
tenciona aproveitar
para passear por cidades de norte a sul
do País. Num ano de
crise e pandemia, há
também quem opte
por não fazer férias e ficar em casa: são cerca de 20%,
ou seja, dois em cada dez dos inquiridos. Perto de um
quarto dos portugueses ainda não decidiu o que vai fazer
este verão.
Quanto aos gastos, os inquiridos preveem gastar em
média 600 euros nas férias. Os cidadãos que vão viajar
para o litoral e zonas costeiras antecipam gastar pouco
mais de 1000 euros.
Segundo a Deco, relativamente ao risco de contágio
por Covid-19, 57% dos portugueses sentem-se seguros
nos espaços de lazer, como hotéis. Já nos alojamentos
locais, um em cada quatro dos inquiridos não sente segurança, sublinhou a associação. Nos dois casos, a população mais velha é quem tem mais reticências.

Maioria dos
portugueses
planeja fazer
as férias
em Portugal

próximas duas semanas,
com condições que serão mais incômodas para
quem se vacina, mas que
reforçará a segurança de

todos e particularmente
daqueles que vão ver mais
rapidamente alcançada a
segunda dose da vacinação”, disse António Costa.

O primeiro-ministro salientou que o esforço de
aceleração do processo
de vacinação contra a covid-19 não permite qualquer distração quanto ao
comportamento social da
população, impondo a manutenção das regras de higiene e afastamento físico.
O vice-almirante Gouveia
e Melo, que coordena a
‘task-force’
responsável
pela vacinação, afirmou
que a possibilidade de longas filas nos centros de
vacinação era expectável
devido ao aumento do ritmo do processo, mas reconheceu que é um problema
e terá de ser resolvido.

tendo em vista assegurar
que se tornarão gratuitas
até ao final do mandato para
as famílias jovens da classes médias que residam em
Lisboa”, disse Medina.
“Será a mais importante
política de apoio aos rendimentos das jovens famílias, um poderoso incentivo

à natalidade e à fixação de
jovens na cidade”, defendeu
o autarca socialista, que somou esta promessa às rendas acessíveis e ao passe
único para afirmar que estes três eixos serão a base
do programa socialista às
próximas autárquicas, para
fixar residentes na capital.
Para Medina, a grande
prioridade é o combate à
pandemia. “Quero ser muito claro: nada neste tempo
se sobreporá à nossa missão de proteger Lisboa. Nenhuma ação nos distrairá
do fundamental: auxiliar os
mais necessitados, apoiar
a economia e o emprego,
promover a testagem em
massa, apoiar a aceleração da vacinação”, afirmou.

Na sessão esteve também
António Costa. E foi com
farpas ao PSD de Rui Rio
e à candidatura a Lisboa
do social-democrata Carlos Moedas que o secretário-geral socialista abriu a
sessão. Falando numa candidatura pela cidade e para
a cidade.
“Ao contrário
de outras, esta não é uma
candidatura para a preservação do líder do PS por interposta pessoa. O líder do
PS está, felizmente, de boa
saúde e continuará assim”.
Começou e terminou . “A
cidade não pode ser um espaço simplesmente de aventura política, de afirmação,
contabilização do jogo partidário, Lisboa é um grande
valor que o país tem”.

Medina promete creches
gratuitas em Lisboa até 2025

6 horas de segunda-feira,
nos 18 municípios.
Com o crescente alargamento das vacinas a várias
faixas etárias, e os resultados
positivos na redução do número de mortes e hospitalizações, todos devem aceitar ser
vacinados. “Não temos condições para considerar a pandemia controlada e faço um
apelo a todos para que continuem a cumprir as regras e
que se evitem comportamentos de risco”, acrescentou a
ministra Vieira da Silva.
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ernando Medina prometeu creches gratuitas até
final do próximo mandato
(em 2025) para as famílias
jovens da classe média residentes em Lisboa. “Fará
parte do nosso compromisso eleitoral a redução progressiva dos valores pagos
pelas famílias com creches,
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Relatório da OCDE sobre PME dá
razão ao Bloco, diz Catarina Martins

coordenadora do Bloco
de Esquerda, Catarina
Martins, disse que o relatório da OCDE que coloca
Portugal entre os países
que menos apoio deu as
pequenas e médias empresas durante a pandemia,
vem dar razão ao partido.
“Infelizmente só dá razão
ao que o Bloco tem dito”,
observou, em declarações
aos jornalistas, no Porto, à
margem de encontro com
trabalhadores da Altice em
risco de demissões.
Um relatório da OCDE,
revela que a ajuda do Estado às pequenas e médias
durante a pandemia não
chegou a um quarto destas
empresas, colocando os
apoios atribuídos por Portugal nos segundos mais baixos entre os 37 países da
OCDE. Só a Finlândia gastou menos, mas até ajudou
mais empresas.

O documento revela
que o auxílio direto estatal
foi de 3,6% do PIB, sendo
que uma em cada quatro
PME não recebeu qualquer ajuda.
De acordo com o relatório da OCDE, houve
25,5% de PME (com queda de vendas de 40% ou
mais) sem qualquer ajuda,
direta ou indireta num período de crise.
Catarina Martins lembrou que o partido tem apresentado consistentemente
e coerentemente propostas
sobre a possibilidade de se
fazer mais para dar apoio
social e econômico aos setores paralisados pela pandemia de Covid-19.
O presidente do PSD,
Rui Rio, também defendeu
que a escassez dos apoios
às pequenas e médias empresas durante a pandemia
é consequência da falta de

juízo dos sucessivos governos socialistas na gestão
da dívida pública.
“Nós mesmo que tivéssemos um governo melhor
que este e mais amigo das
empresas nunca conseguíamos fazer o que os outros
fazem, porque não tivemos
juízo ao longo do tempo”,
afirmou Rui Rio. “O principal erro do PS, não é tanto
este agora, mas é toda uma
governação que foi feita no
passado, fundamentalmen-

te no tempo do PS que levou a divida pública para
patamares absolutamente
brutais”, observou.
Para o social-democrata,” Com uma dívida pública
perto 140% do PIB, se não
fosse a pandemia, Portugal
não tem a capacidade de
países como a Alemanha,
cuja dívida pública é menos
de metade da portuguesa,
e que, por isso, tem uma
capacidade brutal para ajudar as empresas.”
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Mártires Jesuítas rumo ao Brasil
F

oi prodigiosa a evangelização dos jesuítas em todas
as Américas. Do Canadá à Argentina. O Brasil foi fundado no
século XVI, a rigor, por fervorosos
sacerdotes da Companhia de Jesus, comandados pelo transmontano padre Manuel da Nóbrega
(1517 – 1570), pioneiro dos jesuítas nas Américas – que chegou
à Bahia, em 1549, na comitiva do
primeiro Governador-Geral da colônia lusitana, o poveiro Tomé de
Sousa (1503 – 1579). Nóbrega, ao
lado de Sousa, e com o minhoto
Diogo Álvares Correia, o célebre
Caramuru, criariam a cidade de
Salvador, a Boa Terra, capital do
futuro País. O mesmo Nóbrega,
acompanhado de seu auxiliar, São
José de Anchieta (1534 - 1597),
nascido nas Ilhas Canárias, então
já propriedade da Coroa de Castela, estabeleceriam, em 1554,
São Paulo. Vislumbraram, cá, no
Planalto Paulista, uma área protegida dos corsários e começaram a construir, a partir do Pátio
do Colégio dos Jesuítas, a maior
metrópole da América Latina. Ambos ainda erigiriam mais uma metrópole brasileira, em 1565, o Rio
de Janeiro, a Cidade Maravilhosa,
que substituiria Salvador como capital em 1763. Em Salvador, aliás,
viveria, pregaria e escreveria seus
preciosos Sermões um dos grandes Doutores da Companhia de
Jesus, o padre lisboeta António
Vieira (1608 – 1697), maior homem de letras português do século XVII. Outros prelados jesuítas,
como o espanhol de Navarra, São
Francisco Xavier (1506 – 1552), e
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seu sucessor na Ásia, o italiano
padre Matteo Ricci (1552 – 1610),
também a serviço dos soberanos
de Avis, conseguiriam converter
civilizações mais antigas que as
europeias, entre as quais, a Índia
e a China, e até os nossos dias
são reverenciados em quase todas as nações do continente.
s restos mortais de São
Francisco Xavier continuam,
inclusive, expostos numa caixa de
vidro e prata, na Basílica do Bom
Jesus, do Patriarcado de Goa, na
Índia, e cujo altar desde 1617 é local
de peregrinação – mesmo depois da

O

retirada dos portugueses, em 17 de
dezembro de 1961, dos territórios
que administraram por quase cinco
séculos. Quanto a Ricci, convém recordar, tamanha foi a influência na
corte dos mandarins que se tornaria
o primeiro estrangeiro a ser sepultado em Pequim, quando, à época,
os cristãos só eram enterrados na
lusa Macau. Mas poucos sabem

que, muitas vezes, foi mais difícil
catequizar os indígenas das Américas do que enfrentar a hostilidade
dos muçulmanos nas Áfricas - e nos
confins asiáticos, onde estavam presentes, para além dos islamistas, os
hinduístas, confucionistas, budistas
e xintoístas. E, com efeito, o sacrifício dos primeiros mártires jesuítas
à caminho do Novo Mundo, precisamente rumo ao Brasil, completa 450
anos neste 2020 – conforme lembra
meu querido amigo José Carlos Rodrigues Pereira do Vale. Foi um total
de 40 mortos na costa de La Palma, uma das ilhas do Arquipélago
das Canárias, cruelmente afogados
por protestantes calvinistas que tomaram de assalto a embarcação.
Eram huguenotes franceses e controlavam a travessia do Atlântico,
na altura do Marrocos. Tinham sido
expulsos do Rio de Janeiro pelos
portugueses. Trinta e dois dos religiosos vitimados eram lusitanos e
oito, espanhóis. Eram liderados pelo
Beato Inácio de Azevedo, natural do
Porto, assassinado aos 44 anos, em
15 de julho de 1570, atirado ao mar,
juntamente com os demais missionários. Teria morrido abraçado à
imagem da Madonna di San Lucca
- como foi retratado na ilustração da
coluna. Ele seria beatificado, com os
outros 39, em 11 de maio de 1854,
pelo Papa Pio IX (1792 -1878).
o buscar inspiração no
apostolado de São Francisco Xavier, adotando seu prenome, o Papa Francisco, jesuíta
nascido em Buenos Aires, é um
exemplo da perseverança da valorosa Companhia de Jesus e seus
mártires.

Dia 25.07.2021
Bacalhau ao Forno, Bacalhau Cozido
e Febras no Arouca
Atenção, não será um evento aberto ao
público com venda de convites e sim um
evento com vendas online e reservas
limitadas para consumo no local. Para
isso, você deverá fazer a RESERVA
ONLINE e pagar antecipadamente pela(s) porção (ões) que irá consumir, lembrando novamente, que as vagas serão
limitadas e não venderemos porções
extras no dia. O local onde você poderá
consumir seu pedido, estará estruturado
em acordo com as regras estabelecidas
pelo Governo, por conta da pandemia
de Covid-19. Além das duas opções de
bacalhau e febras, estaremos vendendo
os nossos tradicionais produtos: alheira
(crua), linguiça portuguesa (crua), broa
de milho, broa 4 bicos, doces portugueses, bolo de mel rico, vinhos, espumantes e bebidas. Drive-Thru e Reservas
para apreciar o famoso Bacalhau do
Arouca no local deverão ser feitas até

dia 18/07/2021. Retirada dos pratos no
dia 25/07/2021, no Arouca São Paulo
Clube Rua Vila de Arouca, 306 - Tremembé - São Paulo entre 12:00 e 15:00,
no sistema Drive-Thru e Consumo no
local para os pedidos pré-reservados.
Faça o seu pedido: Tel/WhatsApp (11)
97133-9196. O pagamento para reservas será feito através de depósito bancário antecipado. O pagamento para
retirada no clube será feito em Dinheiro,
Débito ou Crédito.
O jornal Portugal em Foco, publica aqui
neste espaço graciosamente e também
no seu Facebook e Instagran semanalmente, todos os eventos da comunidade, desde que os mesmos sejam
informados, via telefone, fax, email,
WhatsApp, Messenger, convite ou por
oficio. As correspondências podem ser
enviadas para a Rua Domiciano Leite
Ribeiro, 51 Bloco 4 Conj. 53 Vila Guarani Telefone (11) WhatsApp 99902.4295
ou email: amotorrao@gmail.com

A

Restaurante Barsa é só
alegria entre os amigo
N

um clima de total descontração o Restaurante Barsa, esteve bem movimentado
com um grupo de amigos, saboreando aquele chopinho bem gelado, marca registrada da Casa. Na foto vemos Fernando (da Casa Maranguape), seu irmão, o proprietário do Barsa, André, o “Ceará”, da Loja Arte dos Vinhos, Betão e Tuninho Mendes,
nada mal passar um sábado agradável na companhia dos amigos.
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PR defende melhores condições
de voto para emigrantes e
“mais aposta no mar”

O

Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, defendeu hoje melhores condições de voto para
os emigrantes e “ainda mais
aposta no mar” como espaço
geoestratégico, definindo Portugal como um país universal
e de emigração.
No seu discurso na cerimônia militar comemorativa do 10
de Junho, no Funchal, o chefe
de Estado de Sousa afirmou:
“Esta terra de emigração, de
partida, impõe-nos que levemos mais longe o que nos liga
às nossas comunidades dispersas pelo universo que tanto
prestigiam Portugal”.
“É necessário prosseguir
e melhorar o que já fizemos
no ensino da língua de Camões, na proteção social, nas
condições efetivas para que
os passos enormes já dados
no voto, desde os tempos
em que se negava esse voto
nas presidenciais, de modo
a não se tenha de percorrer
milhares de quilômetros para
o exercer, que prossigamos
e melhoremos o que já fizemos”, acrescentou.
Segundo o Presidente da
República, “é necessário ultrapassar um estranho complexo” que por vezes se manifesta em Portugal, apesar da
dimensão da sua emigração,
que leva a uma recusa em
“converter essa realidade em
prioridade nacional”.
“Nunca nos esqueçamos
disto: somos uma pátria de
emigrantes”, realçou.
No início do seu discurso, perante a população con-

N

centrada na Avenida do Mar
para assistir a esta cerimônia comemorativa do Dia de
Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas,
Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se à importância estratégica dos oceanos.
“Isto é Portugal: o Atlântico,
os oceanos, o mar, um desafio
nosso do futuro mais ainda do
que do passado e do presente, que faz crescer o nosso
espaço físico, que faz crescer
o nosso espaço geoestratégico, que faz crescer o nosso
universalismo, nação que somos o que somos por sermos
universais, e por isso denominador comum, como tem demonstrado António Guterres
como secretário-geral das Nações Unidas”. sustentou.
Dirigindo-se aos portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa declarou: “Não serão as
imensidades destes desafios
que nos vão desviar do nosso
futuro, que se desenganem os
profetas da nossa decadência
ou da nossa finitude. O mar
exige mais de nós, que o assumamos em palavras, mas
também em obras. É necessá-

rio reforçar a nossa estratégia
de liderança nos oceanos, que
se reforce com urgência”.
Segundo o chefe de Estado, Portugal deve fazer da
conferência dos oceanos,
de que será anfitrião, “um
marco nesse caminho desde
os mandatos de presidentes como António Ramalho
Eanes, Mário Soares, Jorge
Sampaio ou Aníbal Cavaco
Silva, sucessivos governos
da República e regionais”.
“Que se faça, para nunca
perdermos o rumo e a urgência desse rumo. Este 10 de
Junho convida-nos a sermos
melhores neste desafio fundamental para a nossa diferença no mundo”, apelou,
insistindo em “ainda mais
aposta no mar”.
Depois, o chefe de Estado
falou da imigração, defendendo: “Não podemos querer para
os nossos emigrantes aquilo
que negamos aos migrantes
dos outros por nós acolhidos,
que nos dão natalidade que
não temos, serviços básicos
de que precisamos, contributos para a riqueza nacional de
que carecemos”.

Marcelo Rebelo de Sousa
frisou que tantos desses imigrantes ajudaram neste período de pandemia “a não parar
setores inteiros como a construção civil”.
“Este 10 de Junho de 2021
é um dia apropriado para
agradecermos aos nossos
irmãos na nacionalidade que
por esse globo criam Portugais, para agradecermos a
esses outros irmãos de humanidade que nos são tão úteis
para o que queremos pronto,
mas não pelas nossas mãos,
aquilo que realizam em Portugal”, considerou.
Marcelo Rebelo de Sousa
descreveu a Região Autónoma da Madeira como uma “terra feita de chegadas, enraizamentos, criações e recriações,
um arquipélago que se liga
ao arquipélago que se liga ao
arquipélago mais vasto que
forma com os Açores e com
o continente, mas tão diverso
e tão enriquecedor do resto
do todo nacional”, com “gente
corajosa, desbravadora, resistente”, que faz valer “a sua justa e intrépida autonomia”.
O Presidente da República
assinalou que aqui nasceu “o
melhor do mundo no desporto”, numa alusão a Cristiano
Ronaldo, e daqui “tantas e tantos partiram para novos mundos espalhados pelos cinco
cantos, da Venezuela à África
do Sul”, alguns dos quais “têm
de regressar em épocas de
aflição, para ganharem fôlego,
esperando o reembarque para
refazerem as vidas que o destino tinha desfeito”.

Presidente do Instituto Camões esteve
na Escola Secundária IES Zurbarán

o passado dia 15 de junho,
a Escola Secundária IES
Zurbarán recebeu a visita de
João Ribeiro de Almeida, Presidente do Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua,
I.P., de Filipa Soares, Coordenadora do CEPE Espanha e
Andorra (Coordenação de Ensino de Português no Estrangeiro) do Camões IP acompanhados pelo Cônsul Geral
de Portugal em Sevilha, João
Queirós e também do Secretário Geral da Educação da Junta da Extremadura Francisco
Amaya, da Diretora Geral de
“Acción Exterior” Rosa Bala e
da Diretora do Gabinete de Iniciativas Transfronteiriças Montaña Hernández.
O Diretor Rafael Domínguez deu as boas vindas, seguindo-se as intervenções no
espaço da Biblioteca onde um
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público muito restrito (dadas
as circunstâncias pandémicas) teve a oportunidade de
assistir a este ato: as turmas
de português do 4º da ESO.
Também as alunas de
português deram o seu contributo, representando as três
turmas, destacando a importância de falar português nesta zona de fronteira com Portugal. Também fizeram uma
breve apresentação desta
disciplina opcional que muito
alunos escolhem.
As alunas Faine, María,
Carlota e Javier fizeram a leitura do poema “Descalça vai
para a fonte” de Luís de Camões e a Celia Rey, aluna de
2º de Bachillerato, declamou
um poema da sua autoria em
homenagem ao “cão das lágrimas” da obra “Ensaio sobre
a Cegueira” de José Sarama-

HOSPITAL EGAS MONIZ DA
OBRA PORTUGUESA DE
ASSISTÊNCIA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente e nos termos do artigo 26, inciso
I do Estatuto em vigor, CONVOCO os senhores associados da OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA, CNPJ nº 33.496.134/0001-02, a comparecerem
à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no
próximo dia 06 de agosto de 2021, às 18:00 horas
em primeira convocação, com a presença mínima de
45 (quarenta e cinco) associados no gozo de seus
direitos sociais ou meia hora após, com a presença
mínima de 30 (trinta) associados nas mesmas condições acima descritas, em segunda convocação,
no auditório da Casa de Portugal situado na Rua do
Bispo, nº 72 – Rio Comprido, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

A

JUSTIÇA

Câmara Municipal, viveu na última semana, um dos momentos mais críticos
de sua história. Cassado por 49 votos dos
vereadores presentes à sessão plenária, o
agora ex vereador Jairinho, teve a resposta
que o pai do pequeno Henry e a sociedade exigiam da Câmara. A proposta de cassação foi aprovada por unanimidade pelo
Conselho de Ética, do qual faço parte, após
proposta apresentada pelo relator da matéria. Confesso que me senti gratificada ao
lembrar que o Conselho de Ética foi meu primeiro Projeto de Lei apresentado na Câmara Municipal. Proposto, anteriormente pelo
meu saudoso marido Gerson Bergher, não
vingou. Mesmo com mudanças e desfigurado pela Mesa Diretora, o PL foi aproveitado e hoje temos uma Comissão de Ética
no parlamento municipal. Me orgulho muito
dessa iniciativa, pois sem ela, como acontecia até 2005, o covarde vereador não teria
sido cassado. Estamos apresentando mudanças, para levar mais rigor ao Conselho,
como fiz anteriormente com a aprovação
de Emenda de minha autoria que obriga a
dissolução do gabinete do vereador preso,
antes, mesmo na prisão, ele mantinha o gabinete com 20 cargos comissionados, pagos
com dinheiro público. VERGONHA!

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
go, uma bonita homenagem a
duas grandes personalidades
da literatura e cultura portuguesas, num dia tão importante para todos os que aprendemos a Língua de Camões na
Extremadura.
No final, João Ribeiro de Almeida, Presidente do Camões,
Instituto da Cooperação e da
Língua, I.P., presenteou a biblio-

teca com livros em português
de diferentes a autores lusófonos que as alunas, em nome de
todos, muito agradeceram.
Este encontro terminou
com a visita ao mural da Língua Portuguesa, exposição
feita no dia 5 de Maio pelos
alunos de português por forma
a celebrar o Dia Mundial da
Língua Portuguesa.

HOSPITAL EGAS MONIZ
DA OBRA PORTUGUESA
DE ASSISTÊNCIA
CONSELHO DELIBETRATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente e nos termos do artigo 40 do Estatuto em vigor, CONVOCO os senhores membros
do Conselho Deliberativo da OBRA PORTUGUESA
DE ASSISTÊNCIA, CNPJ no 33.496.134/0001-02, a
comparecerem à reunião do Conselho Deliberativo,
a realizar-se no próximo dia 06 de agosto de 2021,
às 16:30 horas em primeira convocação, com a presença mínima de 20 (vinte) conselheiros ou meia
hora após, nos termos do § 3o do artigo 39 do Estatuto em vigor, no auditório da Casa de Portugal situado na Rua do Bispo, no 72 – Rio Comprido, nesta
cidade, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:

HOSPITAL EGAS MONIZ
DA OBRA PORTUGUESA
DE ASSISTÊNCIA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente e no termo do artigo 25, inciso I,
alínea “a” do Estatuto em vigor, CONVOCO os senhores associados da OBRA PORTUGUESA DE
ASSISTÊNCIA, CNPJ no 33.496.134/0001-02, a
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 06 de agosto de 2021, às
17:00 horas em primeira convocação, com a presença mínima de 45 (quarenta e cinco) associados
no gozo de seus direitos sociais ou meia hora após,
com a presença mínima de 30 (trinta) associados
nas mesmas condições acima descritas, em segunda convocação, no auditório da Casa de Portugal situado na Rua do Bispo, no 72 – Rio Comprido, nesta
cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia:

1 – Apreciação do expediente encaminhado pelo
Sr. Presidente do Conselho Deliberativo;

1 – Leitura, discussão e aprovação da ATA de reunião anterior;
2 – Apreciação da carta enviada pela diretoria e eleição de diretores em decorrência da
vacância de seus cargos;

1 – Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião
anterior;
2 – Leitura, discussão e apreciação do Balanço e
demonstração de resultados do exercício social
encerrado a 31 de dezembro de 2019, com base no
parecer da Comissão de Contas;
3 – Leitura, discussão e apreciação do Balanço e
demonstração de resultados do exercício social
encerrado a 31 de dezembro de 2020, com base no
parecer da Comissão de Contas;
4 – Assuntos Gerais;

Rio de Janeiro, 16 junho de 2021.

Rio de Janeiro, 16 junho de 2021.

Rio de Janeiro, 16 junho de 2021.

ALCIDES MARTINS
Presidente do Conselho Deliberativo

EDUARDO ARTUR NEVES MOREIRA
Presidente da Assembleia Geral

EDUARDO ARTUR NEVES MOREIRA
Presidente da Assembleia Geral
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Regiões & Províncias
viseu

“Uma obra marcante para criar emprego
qualificado e fixar jovens no território”
U
ma pretensão da localidade há 20 anos,
o Parque Empresarial de Pindelo dos
Milagres representa um investimento de 1,5
milhões de euros, co-financiado em 85%
pelo Centro 2020, Portugal 2020 e União
Europeia, através do FEDER. Numa primeira fase, criaram-se 30 lotes, que foram
vendidos na totalidade, “obrigando” a uma
amplicação para gerar mais dez. A infraestrutura possui uma localização privilegiada
junto à saída da A24, com uma grande proximidade aos concelhos de Viseu e Castro
Daire e ainda aos acessos à A25.

‘Visita Aberta” ao
Mosteiro da Cartuxa e
Quinta Real de Caxias

N

o passado sábado,
dia 26 de junho, foram
muitos aqueles que aceitaram o convite do Município para visitar o Mosteiro da Cartuxa e a Quinta
Real de Caxias, no âmbito
da realização da iniciativa
‘Visita Aberta”.
Cumprindo as regras
de segurança covid-19,
esta visita iniciou às 10h
com a abertura das portas
e onde o Presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, acompanhado pela Vereadora
Joana Baptista e Executivo Municipal, procedeu à
inauguração dos Jardins
da Quinta Real de Caxias,
com novos percursos pedonais e com toda a envolvente recuperada.
Paralelamente,
realizou-se também a visi-

braga

ta aberta ao Mosteiro da
Cartuxa, onde os visitantes verificaram in loco, os
trabalhos já desenvolvidos
pelo Município.
Recorde-se que foi só
em maio deste ano que o
Município de Oeiras tomou
posse do Mosteiro da Cartuxa, até então pertença
do Ministério da Justiça.
Os participantes que
optaram por realizar a visita
em horário noturno foram
surpreendidos pela beleza
da iluminação cênica instalada que conferiu ao espaço ainda maior beleza.
Este dia aberto permitiu
que os visitantes conhecessem melhor os trabalhos desenvolvidos pelo
Município para a valorização e beleza do espaço
de tão valioso patrimônio
histórico.

O

Presidente da Câmara Braga defende
Europa com mais Poder Local

presidente da Câmara
Municipal de Braga, Ricardo Rio, defende que “a
Europa tem de fortalecer o
seu compromisso com o Desenvolvimento Sustentável
e valorizar o papel das Autoridades Locais”. A ideia foi
expressa por Ricardo Rio no
Plenário do Comitê das Regiões, que se realizou hoje.
Falando em representação do Município de Braga,
que é membro do Comitê

das Regiões da União Europeia, o autarca bracarense
deixou claro que “a ausência
de referências claras” aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e “a falta
de envolvimento das cidades
e regiões” nos planos de recuperação nacionais podem
comprometer a capacidade de superar a pandemia,
efectuar uma recuperação
sustentável e concretizar a
transição verde e digital.

bragança

bombarral

Concelho do Bombarral
celebrou 107 anos de vida

Município de Oeiras cria plano
de recuperação à atividade
econômica local com apoio
de 3 milhões de euros

A

atribuição de apoios às
empresas que operam
em Oeiras irá valorizar o
tecido empresarial concelhio, irá contribuir para a
manutenção de postos de
trabalho, ou seja, irá levar
a uma mitigação dos efeitos
económicos que têm prejudicado as atividades.
O Município de Oeiras
vai disponibilizar 3 milhões
de euros no Plano de Recuperação à Atividade
Económica do concelho,
uma verba alocada a fundo perdido. O regulamento
financeiro foi publicado em
Diário da República.
O “Regulamento de
Apoio Extraordinário à Recuperação da Atividade
Económica no Concelho de
Oeiras no Âmbito da Pandemia Covid-19” destina-se
a apoiar o comércio, estabelecimentos de restauração e bebidas. Também
as atividades artísticas e
culturais e instalação e melhoria de esplanadas serão
considerados beneficiários
consoante os critérios de
elegibilidade.
A atribuição de apoios
às empresas que operam
em Oeiras irá valorizar o
tecido empresarial concelhio, irá contribuir para a
manutenção de postos de
trabalho, ou seja, irá levar
a uma mitigação dos efeitos
económicos que têm prejudicado as atividades.
Está, pois, em causa,
a promoção da sustenta-

bilidade econômica e bem
-estar social, valores essenciais para o Município
de Oeiras.
Os apoios previstos
no presente Regulamento
aplicam-se às empresas e
empresários em nome individual com sede e estabelecimento no concelho de
Oeiras e que tenham sofrido uma redução no volume
da respetiva faturação, em
razão da pandemia gerada
pela COVID-19.
Para efeito dos apoios
previstos no presente Regulamento, são elegíveis
as empresas e empresários
em nome individual que reúnam cumulativamente as
seguintes condições:
• Tenham a sua sede fiscal e atividade desenvolvida no Concelho de Oeiras;
• Tenham contabilidade
organizada;
• Tenham a situação
fiscal e contributiva regularizada;
• Inexistência de dívidas
ao Município de Oeiras;
• Não se encontrem em
estado de insolvência, de
liquidação ou cessação de
atividade, nem tenham o
respetivo processo pendente ou em qualquer outra situação análoga.
As empresas que pretendam ter acesso a estes
fundos financeiros podem
concorrer através do Portal
do Município de Oeiras ou
dirigir-se ao Balcão de Apoio
ao Empresário e Investidor.

PORTUGAL
EM FOCO
Um jornal para o Brasil e Portugal
JORNAL PORTUGAL EM FOCO LTDA
Os pontos de vista expostos em artigos assinados não
expressam necessariamente os da Direção deste jornal

Pinela vai ter hotel que custa
nove milhões de euros

O

grupo português Água
Hotels vai construir um
novo hotel na freguesia de
Pinela, no concelho de Bragança, e investir nove milhões de euros.
O projeto foi apresentado esta sexta-feira em
Bragança. “Foi lançada
a primeira pedra virtual,
é um momento histórico

para a aldeia”, afirmou o
presidente da junta de freguesia, Alexandre Rodrigues, O investimento prevê a criação de 80 postos
de trabalho, um impacto
econômico direto de 22
milhões de euros, 36,6
milhões de impacto indireto e uma média anual de
22450 hóspedes.

P

rojeto ‘Céu de Cor’ dá
um novo brilho ao centro da vila do Bombarral.
Poucas pessoas aderiram às comemorações
devido à pandemia, tendo
o programa sido repartido
por dois dias A abertura
oficial da iniciativa ‘Céu

de Cor’, na Rua do Comércio, foi a que registrou
maior adesão popular no
âmbito da celebração do
107º aniversário do concelho do Bombarral, que
foi assinalado pelo município esta terça-feira. Algumas dezenas […]

covilhã

A

Descarga ilegal de efluentes na Covilhã

GNR detetou, no concelho da Covilhã, uma
descarga ilegal de efluentes provenientes de uma
indústria de transformação
alimentar.
Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco explica que
a situação foi detetada
através do Núcleo de Proteção Ambiental, na quinta-feira, na sequência de
uma denúncia.
Segundo a informação,
os militares “constataram
que a descarga era proveniente de uma indústria de
transformação
alimentar

que efetuava a descarga
ilegal de efluentes diretamente para o solo através
de uma lagoa de armazenagem, junto à linha de
água ali existente na Ribeira Caia, um afluente do Rio
Zêzere, sem qualquer tipo

de mecanismo que assegurasse a sua depuração”.
“Na sequência desta
ação, foi elaborado um auto
de contraordenação, que
foi remetido para a Agência
Portuguesa do Ambiente,
I.P. / Administração da Re-

gião Hidrográfica do Centro, punível com uma coima
que pode ascender aos 144
mil euros”, acrescenta.
A GNR sublinha que está
“fortemente
empenhada
no sentido de sensibilizar
e zelar pelo cumprimento
das disposições legais e regulamentares referentes à
conservação e proteção da
natureza e do ambiente”.
Acrescenta ainda que
qualquer dúvida de âmbito ambiental ou denúncia
deve ser dirigida à Linha
SOS Ambiente e Território
(808 200 520), que funciona permanentemente.
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Ciência e Tecnologia
Universidade de Aveiro abre licenciatura
em Engenharia Aeroespacial
A
Universidade de Aveiro (UA) vai abrir no
próximo ano letivo a Licenciatura em Engenharia Aeroespacial (LEAE).
O novo curso vai combinar “ciências de base e
de espetro largo ao nível
das ciências da especialidade para formar engenheiros a nível superior,
capazes de desempenhar
funções de planejamento
e projeto não só nas áreas
da aeronáutica como também em outras áreas das
engenharias”.
“A conquista espacial

renasce com o lançamento de sondas em Marte,
na Lua e na exploração
de cometas” e também
“os recentes lançamentos

de grandes constelações
de satélites para comunicações digitais, para observação da terra e correspondentes alterações

climáticas, assim como
de deteção de detritos espaciais, espoletaram uma
nova corrida aos sistemas
aeroespaciais”, contextualiza.
A UA associou diversos
departamentos “de reconhecida qualidade no ensino da Engenharia” para
criar a Licenciatura em
Engenharia Aeroespacial,
que terá início no próximo
mês de outubro e cujas
candidaturas serão feitas
através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Mais de 300 portugueses candidatam-se a
astronautas da Agência Espacial Europeia
A
o todo, 321 portugueses, mais homens do
que mulheres, candidataram-se a uma das 26 vagas
para novos astronautas da
Agência Espacial Europeia
(ESA), incluindo quatro homens com alguma deficiência física, foi anunciado.
De acordo com a ESA,
que divulgou os números provisórios do número de candidatos da nova campanha de
recrutamento de astronautas,
por Portugal concorreram
260 homens, incluindo quatro
com alguma deficiência física, e 61 mulheres.
O processo de candidaturas foi aberto em 31 de março e terminou na sexta-feira
passada, 18 de junho. Estão
abertas vagas para quatro a
seis astronautas 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 Estadomembro desde 2000, não
recrutava astronautas. A
agência fê-lo agora a pensar
em futuras missões à Lua ou
mesmo a Marte e tendo em

vista aumentar o número de
mulheres no espaço.
Atualmente, a única mulher do corpo ativo de sete
astronautas da ESA é a italiana 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, apresentaram-se 8.413 candidatos
(7.043 homens e 1.287 mulheres), dos quais 210 portugueses (192 homens e 28
mulheres).
“Quando
comparados
com os valores de 2008, vemos 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 facto do número de
mulheres portuguesas que
querem ser astronautas ter
duplicado, o que nos deixa
muito satisfeitos”, 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 candidatos portugueses é o “resultado do crescimento das
atividades espaciais em Portugal, o que aumenta a atração pelo setor”, mas também
é o “reflexo da excelente qualidade dos recursos humanos
que saem das universidades
nacionais à procura de desafios 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-membros e três Estados-associados 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 coordenação motora e de personalidade, exercícios individuais 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 equipa permanente de astronautas da
ESA e um máximo de 20
pessoas para fazerem parte
de uma reserva, incluindo
um ‘parastronauta’.
Com o programa ‘Parastronauta’, a ESA pretende estudar as condições e tecno-

logias que garantem missões
seguras também a pessoas
com deficiência.
Aos quatro a seis candidatos recrutados, que ingressam na ESA como astronautas de carreira, será
proposto um contrato de trabalho com a duração inicial
de quatro anos.
Pela primeira vez, a ESA
vai estabelecer uma reserva de astronautas, composta por candidatos que não
foram recrutados mas que
foram igualmente bem-sucedidos em todo o processo
de seleção.
Apesar de não terem um
contrato de trabalho com a
ESA, podem ser convocados
para missões espaciais específicas, pelo que mantêm
um certificado médico anual
e beneficiam de treinos sobre
os programas da agência.
Atualmente, o corpo ativo de astronautas da ESA é
formado por sete astronautas
– de Itália (2), Alemanha (2),
Reino Unido (1), Dinamarca
(1) e França (1).

Portugueses entre os europeus que
consideram mais fácil usar soluções contactless

73%

dos portugueses
considera fácil a adaptação às
tecnologias contactless. Segundo o Barómetro Europeu
do Observador Cetelem,
trata-se de um valor acima
da média dos 15 países europeus analisados e que se
fixou nos 66%.
O estudo lembra que este
tipo de soluções sem contacto tornou-se mais presente

no dia-a-dia dos consumidores graças à pandemia, mas
que nem todas as pessoas
poderão ter a mesma facilidade em utilizá-las. Apesar
do “sim” ter sido abrangente,
verifica-se que os mais novos
(entre os 18 e os 34 anos)
são os que acham mais fácil
esta adaptação. Só depois
surgem as faixas etárias dos
35 aos 49 anos (69%) e dos
50 aos 75 anos (62%).
Quanto ao tipo de tecno-

logias mais fáceis, a maior
parte dos inquiridos aponta
para as plataformas de compras online (79%), seguidas
pelo acesso a informação
(76%) pelos meios de pagamento contacless (74%).
Os inquiridos referem ainda que as compras (73%)
e tarefas diárias como gerir
contas bancárias e tratar de
burocracias (70%) ficaram
simplificadas com soluções
deste gênero.

Paradoxalmente,
embora a maioria dos portugueses entrevistados considerar fácil a adaptação
às tecnologias contactless,
58% não opta por estas
soluções caso tenha escolha. Este número está em
linha com a média europeia
de 60%. Porquê? Porque
são mais aqueles que não
gostam de algumas das novas soluções (56%) do que
aqueles que gostam (44%).

Universidade de Coimbra ajuda
atletas a superar o stress térmico
nos Jogos Olímpicos de Tóquio

U

ma equipe da Universidade de Coimbra (UC), liderada pelo fisiologista Amândio
Santos, está a realizar um
conjunto de estudos e testes
com vários atletas, de diferentes modalidades, que vão
participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que têm inicio
a 23 de julho, fornecendo instrumentos que permitam um
melhor desempenho desportivo na competição.
As maratonistas Salomé
Rocha, Sara Moreira e Sara
Catarina Ribeiro, os marchadores João Vieira e Ana
Cabecinha, os ciclistas Nelson Oliveira e João Almeida,
os remadores Pedro Fraga
e Afonso Costa e o skater
Gustavo Ribeiro são os atletas nacionais que estão a ser
treinados num laboratório específico da Associação para
o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI),
da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
de Coimbra (FCTUC). Além
dos nacionais, treinam na
UC os atletas da Seleção
Francesa de Marcha, Yohann
Diniz e Kevin Campion.
A preparação é realizada
numa câmara térmica onde
os atletas são submetidos “às
mesmas condições climáticas
e aos mesmos indicadores
de stress térmico (Wet Bulb
Globe Temperature – WBGT)
do local onde vão realizar as
competições”, explica Amândio Santos, coordenador da
equipe, em comunicado.
Ao longo de vários dias,
“os atletas desenvolvem
ações próprias das suas modalidades e estão em constante monitorização. As condições adversas provocam
respostas exageradas e muitas vezes desajustadas de
todo o nosso metabolismo,
fazendo com que ele diminua
drasticamente a sua eficiência e altere completamente
os mecanismos de termorregulação”, explica.
Para se conseguir uma
monitorização completa, são

estudados muitos parâmetros durante os exercícios,
“desde o consumo de oxigênio, avaliação da temperatura cutânea e central, perda
de líquidos, concentrações
de lactato sanguíneo, perda
de volume plasmático, frequência cardíaca, entre muitos outros parâmetros sanguíneos”, prossegue.
Na prática, os treinos desenvolvidos no laboratório da
ADAI ensinam o organismo
a reagir às adversidades,
fornecendo estratégias para
uma melhor adaptação às
condições que os atletas vão
encontrar em Tóquio. “Os
atletas são expostos a condições climáticas extremas
para as quais o nosso organismo não tem uma resposta
adequada. Essa exposição
permite estudar e definir um
processo de aprendizagem
progressivo, de forma a que
a resposta seja cada vez
mais eficiente e ajustada,
diminuído assim o impacto
destas condições extremas
na performance do atleta”,
explica o também docente
da Faculdade de Ciências do
Desporto e Educação Física
da UC, realçando que “a importância deste trabalho vai
para além do desempenho
físico do atleta, uma vez que
tem uma importância determinante na salvaguarda da
integridade física dos atletas”.
No caso do Skate, modalidade que estreia nos Jogos
Olímpicos, a equipe de Amândio Santos teve de efetuar
algumas alterações no laboratório para treinar Gustavo
Ribeiro. Foi necessário criar
uma pista própria de treino
dentro da câmara para que
o atleta pudesse realizar as
suas manobras de preparação. “Para além dos dados da
aclimatação, foi importante
testar os equipamentos mais
adequados para este tipo de
condições. No mais alto nível
competitivo todos os pormenores são importantes”, finaliza Amândio Santos.
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Economia
Madeira permite entrada de pessoas
com qualquer vacina da covid-19

O

Governo da Madeira
decidiu que podem
entrar na região as pessoas que tenham sido vacinadas com qualquer uma das
diferentes vacinas contra
a covid-19 que estão a
ser administradas a nível
mundial, disse o secretário
da Saúde do arquipélago.
“A Madeira considerou receber todas as vacinas administradas até agora no
mundo inteiro”, declarou
Pedro Ramos aos jornalistas, no Centro de Vacinação do Funchal.
Além das vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento,
[BioTech/Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca e Janssen], a resolução adotada
pelo executivo madeirense
permite a entrada de viajantes com vacinas produzidas por outras farmacêuticas. Este é o caso da
SinoPharm ou Sinovac (da
China), Covaxin (Índia),

Epivaccorona (Rússia) ou a
Soberana (Cuba).
“Estão na resolução do
Governo Regional e serão
aceites na Região Autónoma da Madeira porque se
milhões de pessoas fizeram a vacinação com estas vacinas, o seu grau de
proteção é semelhante aos
outros”, considerou o responsável madeirense.
Falando sobre o fato de

o verão ser uma altura de
regresso de muitos emigrantes, Pedro Ramos,
considerou que a probabilidade de muitos terem
feito outro tipo de vacina
também é menor porque
a maioria dos países tem
adotado as vacinas que a
nível da União Europeia
estão a ser autorizadas e
disponibilizadas para esses mesmos países.

O governante disse
que desconhece qualquer
caso, até agora, da chegada de algum emigrante ou
turista com outro tipo de
vacina.
“Naturalmente vamos
ter isso em conta e o teste
PCR passou a ser o teste exigido à entrada e sua
repetição entre o quinto e
o sétimo dia para todos
aqueles que vão chegar à
Madeira”.
Esta semana, a Madeira ultrapassou os 100
mil residentes com a vacinação completa, o que
representa 40% da população, referiu o secretário
regional. Os últimos dados
sobre a situação epidemiológica no arquipélago
divulgados pela Direção
Regional de Saúde indicam o surgimento de 6
novos casos de covid-19,
registando a região 78 situações ativas e 73 óbitos
associados à doença.

Passageiros de voos internacionais e
cruzeiros começam a pagar taxa de 2 euros

O

s passageiros de
voos internacionais e
de navios cruzeiro começaram a pagar uma taxa
de carbono de 2 euros,
que foi proposta pelo PAN
no Orçamento do Estado
para 2021.
Até ao final de setembro de 2022, o Governo
vai ainda apresentar à
Assembleia da República
um estudo sobre o impacto econômico e ambiental
destas taxas.
De acordo com o ministro das Infraestruturas e
da Habitação, Pedro Nuno
Santos, esta taxa vai conduzir milhões de euros
para o Fundo Ambiental,
contribuindo assim para
a transição energética e

A

para uma sociedade mais
forte e sustentável.
O PAN propôs que estas receitas sejam aplicadas no financiamento da
ferrovia “e na redução de
emissões do setor rodoviário, designadamente, na
melhoria e aumento de disponibilidade dos transportes coletivos e em métodos
de transporte com menores emissões de CO2 .
A taxa incide sobre
a emissão de títulos de
transporte aéreo comercial de passageiros com
partida dos aeroportos
e aeródromos situados
em território português e
sobre os navios de passageiros nos terminais
portuários localizados em

território de Portugal continental para abastecimento, reparação, embarque
ou desembarque de passageiros, respetivamente.
Esta taxa não se aplica
às crianças com menos de
dois anos, nem ao trans-

porte público de passageiros no âmbito do transporte marítimo e fluvial ou ao
transporte aéreo de residentes nas regiões autónomas entre o continente
e a respetiva região e dentro da respetiva região.

TAP inicia voos para quatro
destinos em Marrocos e na Tunísia

TAP iniciou a operação entre Lisboa e o
norte de África, com voos
para Agadir e Oujda, em
Marrocos, e Monastir e
Djerba, na Tunísia, no âmbito do plano de recuperação da transportadora.

De acordo com um
comunicado, nos últimos
dias a companhia aérea
inaugurou quatro rotas
que vão operar entre Lisboa e o norte de África:
Agadir e Oujda, em Marrocos, e Monastir e Djerba,

na Tunísia.
“O lançamento destas
rotas faz parte do plano
de recuperação da TAP
e da retoma progressiva
e crescimento da sua atividade, com o reforço da
posição da companhia no
norte de África, alargando
a sua oferta a quatro importantes destinos turísticos da região, que registam procura elevada em
toda a Europa”, afirmou,
na mesma nota, a presidente executiva da TAP,
Christine Ourmières-Widener.
A Tunísia passa, assim,
a fazer parte da rede da
companhia aérea e, no

caso de Marrocos, acrescentam-se dois novos
destinos aos três já existentes para aquela geografia (Casablanca, Marraquexe e Tanger).
A transportadora acrescenta ainda que os bilhetes para estas rotas comprados até 31 de julho
podem ser alterados de
forma gratuita até três dias
antes da partida.
A TAP anunciou, em
março, oito novas rotas
para o verão para a Europa e África, com destino a Fuerteventura, Ibiza,
Santiago de Compostela,
Zagreb, Djerba, Agadir,
Monastir e Oujda.

Turismo tem 600 mil postos
de trabalho em risco

D

e acordo com um relatório sobre o turismo em
Portugal, levado a cabo pela
consultora McKinsey, em termos globais, estima-se que,
entre 2020 e 2023, Portugal
pode perder 60 bilhões de
euros do PIB (equivalente a
26% dos níveis do PIB em
2019), considerando tanto os
efeitos diretos quanto os indiretos e induzidos.
“Adicionalmente, no pico
da crise, o setor poderá perder até 600 mil empregos, alguns dos quais poderão não
ser recuperados no futuro”,
refere também o relatório.
O estudo destaca a importância do turismo para a
economia portuguesa, uma
vez que é responsável por
18,6% do total de empregos
no país, se forem tidos em
conta os efeitos diretos, indiretos e induzidos, sendo que,
em locais como o Algarve, a
Madeira e os Açores, o setor
representa mais de 20% do
Produto Interno Bruto e empregos locais.
A consultora destaca também o impacto que a crise no
turismo tem noutros setores
da economia, que dependem
deste tráfego para se manterem à tona, tais como centros comerciais, restaurantes
e retalhistas.
O relatório prevê que o turismo doméstico em Portugal
possa não voltar aos níveis
pré-pandemia até 2023, e o
mesmo acontecerá com o
turismo internacional, que é
cerca de quatro vezes maior

do que o doméstico, até 2024.
“Embora seja impossível prever quando é que o setor poderá dar sinais de retoma,
há muitas medidas que os
‘players’ do setor poderiam
estar a desenvolver no imediato”, refere a consultora,
indicando três prioridades,
para uma recuperação mais
rápida e mais sustentável”:
o aumento da competitividade das empresas através
da digitalização, modelos de
colaboração dentro do setor
e criar um novo paradigma
para o turismo do futuro.
A análise da Mckinsey sugere que o turismo de eventos (reuniões, incentivos,
conferências e exposições),
viagens de grupo, cruzeiros,
viagens individuais e de turismo urbano serão os mais
afetados pela pandemia e
demorarão mais tempo a
recuperar, enquanto que,
por outro lado, o turismo de
segunda habitação, o ecoturismo e o turismo religioso,
desportivo e cultural serão
menos afetados e deverão
recuperar mais rapidamente.
Por fim, o relatório aponta cinco fatores-chave que
determinarão a rapidez com
que o setor turístico nacional
poderá recuperar: a atratividade dos principais destinos,
a disponibilidade de capacidade aérea, a capacidade e
qualidade dos cuidados de
saúde, o peso das viagens
de negócios e a importância
da sustentabilidade.

Produção renovável
abasteceu 68% do consumo de
energia no primeiro semestre

A

produção
renovável
abasteceu 68% do consumo de energia elétrica no
primeiro semestre do ano, divulgou a Redes Energéticas
Nacionais. A liderar a tabela
esteve a energia hidroelétrica, com 32%, seguida da eólica (26%), a biomassa (7%)
e fotovoltaica (3%).
Os dados divulgados
mostram ainda que a produção não renovável abasteceu
29% do consumo, repartida
por gás natural, com 27%, e
carvão, com 2%. Para garantir os restantes 3%, Portugal
importou energia.
Em junho, o conjunto da
produção renovável abasteceu 49% do consumo, a não
renovável abasteceu 43%
e a importação os restantes
8%, ainda de acordo com os
dados divulgados pela REN.
No mês de junho, o consumo de energia elétrica
registou um crescimento de
6,7%, ou 7,1% com correção
dos efeitos de temperatura e
número de dias úteis, com-

parativamente ao mesmo
mês do ano passado.
Entretanto, a Iberdrola
inaugurou em Gaia um edifício inteligente que acompanha o sol enquanto produz energia limpa através
de painéis fotovoltaicos. A
infraestrutura rotativa está
ainda completamente adaptada à mobilidade elétrica,
permitindo o carregamento
de viaturas.
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Política
“Aquilo que temos de fazer é aceitar a
opinião dos técnicos”, diz António Costa

“C

omo nenhum de nós é
técnico, aquilo que temos de fazer é aceitar a opinião dos técnicos”, afirmou
António Costa quando questionado sobre as polêmicas
regras preventivas da DGS,
que impõem isolamento após
contato de risco mesmo para
quem tem vacinação completa.
“O que é que fazemos
quando vamos a um médico?”, questionou o primeiroministro, nas primeiras declarações feitas depois de sair
do isolamento, recolhidas pela
RTP3 em Loures. “Muitas das
prescrições são dolorosas, as
pessoas não gostam de ser
operadas, não gostam de levar injeções, não gostam de
ter de ficar isoladas”, afirmou.
“Se me está a perguntar se
fiquei feliz por estar mais 10
dias confinado, claro que não
fiquei feliz”.
A questão ganhou outro
peso depois de o Presidente
da República ter afirmado, a
30 de junho, que seria necessário explicar aos portugueses

por que é que uma pessoa,
apesar de vacinada há mais
de um mês, com um certificado que lhe permite andar pela
Europa, tem de estar sujeita à
mesma obrigação de quarentena ou isolamento profilático
de 10 dias do que uma pessoa
não vacinada ou só com uma
dose de vacina. António Costa
foi, por isso, questionado se
as regras da DGS estão bem
explicadas. E o primeiro-ministro atirou aos jornalistas: “Se

acham que está mal explicado, ajudem a explicar”.
Em todo o caso, quando
os jornalistas perguntaram se
este isolamento pode causar
preocupação aos portugueses, tendo em conta que o primeiro-ministro está vacinado,
António Costa respondeu que
percebe “qual é o racional”
das autoridades de saúde,
porque “as vacinas garantem
uma proteção”, mas “não garantem a 100%”.

“Há uma pequena percentagem de pessoas em que a
vacina não protege e, por isso,
este tipo de medidas de prevenção, determinadas pelas
autoridades de saúde, devem
ser mantidas. Obviamente, as
autoridades têm de garantir
esse isolamento preventivamente”. Diz António Costa,
que saiu do isolamento profilático ao final do décimo dia do
contato de risco com um caso
positivo de Covid-19 no seu
gabinete. “Foi feito um teste,
foi negativo, e foi-me dada liberdade“, disse. Questionado
se esse é o protocolo aplicável
a todos os portugueses, António Costa responde sem certezas: “Presumo que seja”.
A Direção-Geral da Saúde
já tinha esclarecido, depois
das declarações de Marcelo
Rebelo de Sousa, que os vacinados têm de cumprir as mesmas regras de isolamento profilático e de testagem do que
aqueles que ainda não foram
vacinados ou que têm a vacinação incompleta.

“Não somos a direita fofinha que Portugal
estava habituado a ter”, diz o líder do Chega
A
ndré Ventura garantiu que o partido não é a direita fofinha a que Portugal estava habituado,
demarcando-se do CDS e Iniciativa Liberal que, diz, acham que vão cantar vitória nas autárquicas por irem embrulhados em coligações com o PSD.
“Nós não somos a direita fofinha que Portugal estava habituado a ter. Não dizemos uma coisa à
sexta, ao sábado outra e ao domingo outra. Não andamos na cama com António Costa, nem andamos no Parlamento a fingir que fazemos oposição. Não somos a Iniciativa Liberal, nem o PSD nem
o CDS”, afirmou no seu discurso de encerramento do VII Conselho Nacional do Chega, em Sagres.
André Ventura assumiu que quer ser o terceiro partido mais votado nas eleições autárquicas
deste ano, prometendo assumir por completo os resultados que o Chega alcançar em 26 de setembro, anunciando que vai propor um Conselho Nacional extraordinário para avaliar os resultados
do ato eleitoral.
O Conselho Nacional do Chega aprovou ainda duas propostas que introduzem no novo programa político do partido a prisão perpétua e a criação de uma base de dados para identificar problemas de subsidiodependência”. Recorde-se que a aplicação da pena de prisão perpétua, aprovada
por unanimidade e aclamação, constava do anterior programa do Chega.

A

tamente essencial.
“E se o primeiro-ministro
reconhece que a recuperação
será lenta em toda a Europa,
reconheça também a dificuldade de quem trabalha neste
país, essa recuperação lenta
e a necessidade absoluta de
prolongar todos os apoios pelo
menos até ao final do ano”.
Catarina Martins observou que o BE tem recebido
inúmeros e desesperados pedidos de tanta gente que, no
momento da quarta vaga pandêmica, quando o Governo
institui novas limitações à atividade econômica, estão sem
nenhum apoio.
Assinalando que o Governo criou medidas avulsas para
apoiar aqueles cidadãos que
não podiam trabalhar devido
à pandemia mas também não
tinham acesso ao subsídio de
desemprego nem a apoios so-

ciais, a coordenadora observou que essas medidas foram
acabando.
“Calcula-se que no final
do estado de emergência, a
30 de abril, houvesse 130 mil
pessoas neste país, trabalhadores e trabalhadoras que
foram impedidos de trabalhar
por causa da pandemia e que
dependiam destas prestações
extraordinárias avulsas, e que
de repente ficaram sem nada”,
indicando que essas pessoas
mantêm-se sem nada, absolutamente abandonadas.
De acordo Catarina Martins, o Governo anunciou novas restrições à atividade econômica, mas deixou esta gente
toda sem nenhum apoio, tendo
anunciado apenas que ia renovar, e só por mais um mês, o
apoio de quem tem apoios até
ao fim de julho. A líder do BE
disse também que chega de

Rui Rio: “Governo está com um
desgaste brutal”, e acusa a CML de
ser uma desorganização completa

R

ui Rio diz ser evidente que o
Governo está desorientado,
com problemas de relacionamento e sob um desgaste brutal.
O líder do PSD vai mesmo mais
longe: “Parece-me evidente que
o Governo precisa de uma remodelação e quanto mais rápido
melhor”. O social-democrata diz
que é necessário que o Governo
ganhe um novo ânimo, dinâmica
e organização e reiterou que se
fosse primeiro-ministro Eduardo
Cabrita não teria condições para
continuar no cargo. Acusa ainda a Câmara de Lisboa de ser
uma desorganização completa
e anda ao Deus-dará.
Em declarações aos jornalistas disse ; “Se fosse primeiro-ministro já teria remodelado o Governo e que, apesar
destas circunstâncias serem
favoráveis para o PSD, para
o país são altamente desfavoráveis”. “Mesmo como líder

medidas mês a mês, chega de
medidas que são feitas para
tão poucas pessoas que os critérios servem muito mais para
excluir do que para apoiar.
Catarina Martins pediu ainda que se faça finalmente um
Orçamento do Estado capaz
porque este país precisa de
ter os instrumentos para responder a esta crise.
“O primeiro-ministro deu
hoje uma entrevista em que
não diz uma linha sobre o país,
é uma entrevista sobre a presidência portuguesa da União
Europeia, que é aliás um tema
que merece muito debate, mas
eu acho que para lá desse debate, faz falta que se debatam
as respostas concretas que o
país está a dar neste momento
à sua população”, considerou,
apontando que não vale fugir
ao debate das soluções e ao
debate das dificuldades.

de oposição devo ter em primeiro lugar a preocupação do
país e manifestamente para o
país o estado em que o Governo não é bom”.
Questionado sobre a recandidatura de Fernando Medina
, Rui Rui diz que o Russiagate
tornou mais destapado que a
CML é uma desorganização
completa. “É uma instituição
que não tem gestão adequada e
que, enfim, anda ao Deus-dára“,
e afirma que os lisboetas perceberam as deficiências da gestão
camarária do PS e de Fernando Medina. Pede, por isso, que
seja eleito alguém com capacidade de gestão e que otimize os
recursos que a CML tem à sua
disposição e que melhore o serviço às munícipes.
Sobre o fim do isolamento
profilático de António Costa,
Rui Rio pede que a DireçãoGeral seja mais clara e esclareça as regras sobre como é
que os vacinados devem atuar
quando estão em contato com
um infectado. “É esta explicação que tem de se dar”.
“O primeiro-ministro é um
português que tem duas doses
da vacina, mas apesar de as ter,
teve de ficar em quarentena porque esteve em contato com um
infectado. Isso é o que acontece
com qualquer um de nós que
não tem a vacina. Então, quais
são as regras?”, questiona Rui
Rui, frisando que é importante
entender as regras, porque se
não isto fica uma bagunça onde
ninguém se entende.

PCP acusa PS de se unir ao
PSD para travar regionalização

O

Bloco quer apoios prolongados até final
do ano e orçamento que responda à crise

coordenadora do BE exigiu ao Governo que prolongue até ao final do ano todos os apoios decorrentes dos
efeitos da pandemia, e defendeu a necessidade de um Orçamento do Estado capaz de
responder à crise.
“O que nós precisamos
agora e já, sim, é uma medida que prolongue todos os
apoios até ao final do ano para
todas as pessoas cuja atividade, seja por decreto ou pelas
condições objetivas no nosso
país, não está a acontecer ou
está muito limitada”, defendeu
Catarina Martins, pedindo que
não se deixe ninguém na mão,
nem se condene à mais absoluta pobreza aqueles que, por
causa da pandemia, ficaram
sem o seu ganha pão.
A líder bloquista defendeu que esta é uma exigência tão simples como absolu-
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secretário-geral do PCP,
Jerónimo de Sousa, acusou
o PS de ser ter unido ao PSD
para não avançar com a regionalização e perpetuar políticas
centralistas em processos em
que urge a descentralização.
“O chamado processo de
democratização das Comissões
de Coordenação e Desenvolvimento Regional que uniu PS e
PSD, não é mais do que uma
manobra para iludir e justificar a
ausência da regionalização, garantido a perpetuação de políticas centralistas e de comando
sobre decisões e processos que
reclamam uma participação efetivamente descentralizada”, afirmou Jerónimo de Sousa, num
comício nas Caldas da Rainha,
no distrito de Leiria.
Perante dezenas de militantes e simpatizantes que participaram na Festa de Verão, que
a CDU organiza todos os anos,
o secretário-geral do PCP considerou a coligação como a grande força de esquerda no poder
local, reafirmando que este tem
ainda por cumprir no seu edifício constitucional a criação das
Regiões Administrativas, sucessivamente adiada pela mão de
PS, PSD e CDS.
O PS “veio recentemente
renovar a sua devoção à regionalização”, lembrou Jerónimo,
considerando tratar-se mais
uma vez, de uma solução para
a adiar, e que não é sério falar
de descentralização quando
se mantêm também as autarquias num lugar menor na ges-

tão dos fundos comunitários,
quando se consolida a centralização como método e critério
crucial nessa gestão.
Jerónimo de Sousa voltou a
defender o aumento da rapidez
na vacinação contra a covid-19
e a sublinhar os impactos da
pandemia sobre a economia nacional. “Os acionistas do conjunto das maiores empresas, designadamente NOS, Sonae, Brisa,
Galp Energia, EDP, CTT, Jerónimo Martins e Corticeira Amorim, arrecadaram 7,4 bilhões de
euros de dividendos, mais 332
milhões do que em 2019”, disse,
sublinhando que o país passou
também a contar com mais 19
mil multimilionários. Em contrapartida, acrescentou, há “400
mil novos pobres”.
No discurso em que expressou o temor de que parte importante dos recursos do Plano
de Recuperação e Resiliência
acabem a servir para alimentar
os lucros privados dos grupos
econômicos nacionais, mas
também, de grupos econômicos
estrangeiros, Jerónimo defendeu que este não pode ser o caminho e aludiu a soluções que
têm sido propostas pelo PCP.
“O tempo é da política alternativa patriótica e de esquerda
que o PCP propõe e protagoniza”, afirmou o líder do partido
que, coligado com o partido ecologista “Os Verdes”, apresentou
candidatos às 16 câmaras do
distrito de Leiria e prometeu aumentar a participação em todas
as freguesias.
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Benfica vence negra ao sporting e
sagra-se campeão nacional feminino

A

O

Benfica venceu o Sporting
no jogo 3 da final do play-off,
transmitido por A Bola TV, por 8-5
e sagrou-se campeão nacional
de hóquei em patins feminino. Os
oito gols das águias foram marcados por Marlene Sousa (2), a
capitã, Maria Florencia Lund (4)
e Maria Silva (2), com as leoas
a reduzirem por Sofia Moncóvio,
Adriana Costa, Ana Ferreira, Rita
Lopes e Rute Lopes.
Este foi o oitavo título consecutivo das encarnadas, que desde 2013/14 conquistaram todos
os campeonatos nacionais.

Leão caça mais (e melhor)
no mercado interno

s exigências de cada
época obrigam Sporting a procurar no mercado
os jogadores que melhor
se encaixam nas necessidades e as soluções encontradas a nível nacional
têm sido cada vez mais
proveitosas para o leão.
Foi assim em 2020/2021 e
agora com Ricardo Esgaio
oficializado parece que a
política é para manter.
Desde que Frederico Varandas assumiu a
presidência do Sporting,
em 2018, que os verdes
e brancos têm procurado
suprir as lacunas do grupo
de trabalho recorrendo ao
mercado interno e a última
época, a primeira comple-

ta de Rúben Amorim, foi
a mais bem conseguida
pelos responsáveis leoninos. A SAD não abdicou
de olhar para o que o estrangeiro poderia oferecer,

mas nesse capítulo as
contratações foram criteriosas: Adán (Atl. Madrid),
Antunes (Getafe) e João
Pereira
(Trabzonspor)
estavam em final de con-

trato, Porro chegou por
empréstimo do Man. City,
João Mário cedido pelo Inter e Feddal (Bétis) a troco de €2,15 M. De resto,
a prospecção funcionou
em torno de jogadores do
futebol português e em
boa hora para os leões:
Nuno Santos reforçou o
conjunto de Rúben Amorim proveniente do Rio
Ave, Pedro Gonçalves foi
contratado ao Famalicão,
Tabata deixou o Portimonense e já na janela de
inverno foi a vez de Matheus Reis ser cedido pelo
Rio Ave e Paulinho (SC
Braga) a protagonizar a
mais cara contratação do
clube (€16 M).

O gesto de Conceição que o comoveu
C
om memórias de muitos ex-colegas e ex-técnicos que o ajudaram em Portugal,
com quem mantém contato ativo, Maurício não esquece Jesualdo Ferreira, Daúto
Faquirá ou António Conceição mas tem por Sérgio Conceição um respeito de amigo
por um episódio que ainda hoje o deixa profundamente sensibilizado.
“Ele é ímpar. Não se trata de falar do melhor treinador. Ele teve uma atenção comigo extraordinária, que não posso esquecer. Ele não estava mais no Olhanense, eu
parto a perna num jogo com o SC Braga, fui operado e logo nos primeiros dias ele
vem de Coimbra ao Algarve visitar-me no hospital para falar comigo e dar-me força.
Ele tem um coração enorme e, por isso, o meu apreço pelo Sérgio é muito grande”,
conta Maurício, falando de um plano traçado para vir a Portugal. “Já devia ter ido aí
rever amigos, lugares e equipes. A pandemia impediu-me o ano passado. Não falo
tanto com o Sérgio desde que voltei ao Brasil, ele vive o trabalho apaixonadamente e
não quero incomodar. Mas vou falando com o Vítor Bruno e até tenho essa ideia de ir
fazer um estágio no FC Porto nessa minha ida a Portugal.”

O

Benfica
oficializa
saída de
Cervi

O

Benfica comunicou, esta segunda-feira, ter finalizado a transferência em definitivo do argentino
Franco Cervi para o Celta de Vigo. As águias não
revelaram os valores envolvidos no negócio.
O internacional argentino, de 27 anos, chegou
aos encarnados em agosto de 2016 e conquistou
seis troféus: duas Ligas portuguesas (2016/17 e
2018/19), três Supertaças (2016, 2017 e ainda 2019,
onde fez parte do plantel) e uma Taça de Portugal
(2016/17).

“Mostramos ser
melhores que o número
um do Ranking Mundial”

M

arcelo Rebelo de Sousa
esteve na Cidade do Futebol para receber a Seleção
Nacional. Os comandados
de Fernando Santos regressaram esta segunda-feira
a Lisboa depois da derrota
com a Bélgica (0x1), que ditou a eliminação nos oitavos
de final do Euro-2020.
Numa pequena conversa
com os jogadores, o Presidente da República teceu
largos elogios.
“Desde que sou presidente da República assisti
à nossa vitória no Europeu
e assisti a não termos vencido no Mundial. Para este
ano tínhamos duas tarefas:
o Europeu e o Mundial. Chamei logo ao nosso grupo do
Europeu o grupo da morte, e
a prova disso é que no último jogo, o decisivo, nós estivemos sucessivamente em
primeiro, segundo, terceiro e
quarto. Andámos para cima
e para baixo. Tínhamos de
jogar com duas das equipes
nas suas casas. E o outro
era o campeão do Mundo.
O fato é que nesse grupo da
morte e até ao último minuto desse jogo com a França,
mostrámos que éramos tão
bons como o campeão do
Mundo, senão melhores. O
que nos saiu a seguir? O número um do ranking mundial.
Mostrámos ser melhores
que o número um do ranking
mundial. Jogamos mais que
eles”, atirou.
Marcelo Rebelo de Sousa
deixou também um desafio à
equipa das quinas.
“Vocês são os mais conhecidos embaixadores de
Portugal no Mundo. São
mais conhecidos que o Presidente da República, que
o Primeiro Ministro, que os

Pinto da Costa reforça
críticas ao governo

Carlos Xavier: “Esgaio nunca
deveria ter saído de Alvalade”

regresso de Ricardo
Esgaio ao Sporting
está a gerar grande expectativa no universo verde e
branco. Carlos Xavier, antigo capitão do emblema leonino, não só acredita que
o facto de o lateral-direito
de 28 anos voltar à casa

de partida vem acrescentar
mais experiência ao campeão nacional, como vai
mais longe: os leões não
deveriam ter deixado que o
defesa rumasse ao Minho
na época 2017/2018.
“Depois da saída do
Esgaio, o Sporting esteve

a ver laterais-direitos, mas
nunca conseguiu encontrar um da qualidade do
Esgaio, que deveria ter
sido aproveitado em Alvalade, nunca deveria ter
saído de Alvalade. Agora
terá um treinador que o
conhece bem e sabe as

suas capacidades”, defendeu o antigo jogador,
aludindo ao fato de o treinador sportinguista ter
orientado o jogador quando liderava o SC Braga
(em 2019/2020, antes de
assinar pelo Sporting, no
ano passado).

ministros mais conhecidos,
cientistas e empresários.
Ontem (domingo) senti-me
orgulhoso de ser Presidente
de Portugal, porque mostrámos que somos verdadeiramente dos melhoresTemos
agora uma segunda tarefa
que é o Mundial. Não deu o
Europeu mas temos o Mundial. A luta continua. Queria
dar-vos conta do meu orgulho de ter no meu país uma
das melhores equipes que
há no Mundo, depois agradecer-vos por terem passado o
grupo da morte e depois pela
forma como enfrentaram o
número um do ranking. Todos os portugueses, que eu
represento, queremos dizervos que podem contar com o
nosso apoio até ao Mundial
do Qatar. Fizemos o que devíamos fazer e bem feito até
ao fim, mas não deu. Há dias
assim”, concluiu.
Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol também aproveitou para deixar
umas palavras a Marcelo
Rebelo de Sousa.
“É um momento triste
para todos nós porque não
conseguimos atingir os nossos objetivos no Europeu.
Mas queria deixar uma palavra de gratidão ao senhor
Presidente da República por
estar aqui, porque é nos momentos menos positivos que
vemos quem realmente está
perto de nós. Como presidente da FPF, tenho imenso
orgulho neste grupo de trabalho, porque lutámos com
todas as nossas forças para
alcançar os nossos objetivos.
Tudo faremos para estar presentes no Mundial do Qatar
para mostrar que somos uma
potência do futebol mundial”.

O

presidente do FC Porto
voltou a apontar baterias
ao Governo, pedindo mesmo
a sua demissão a propósito
das medidas em torno da
pandemia de Covid-19.
“Mesmo quando os números da pandemia são menos
maus não sentimos qualquer

diferença, porque os apoios
são zero, sempre zero. Estamos numa situação ridícula
ao vermos o presidente da
Assembleia da República
exortar os portugueses para
irem em massa a Espanha
para ver um jogo da Seleção,
quanto aqui os estádios continuam vazios porque não há
permissão. Ainda há pouco
tempo o Governo anunciou
que iria haver um terço de
público, mas já tivemos jogos
de modalidades sem público
porque a DGS ainda não disse como seria. Este Governo deveria demitir-se e por
a DGS a comandar o País”,
disse Pinto da Costa, depois
de ter recebido uma delegação da CDU no Estádio do
Dragão no âmbito das próximas eleições autárquicas.
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O querido casal. Alice e Antônio Marques,
festejando o aniversário em Portugal.

O

O

s meus filhos do
coração, Alice e
Antônio em Lisboa
festejando junto com
a sua linda neta Alexia, os 19 anos, da
tão linda jovem junto
com a vovó, aniversariando no mesmo
dia. São bênçãos
de Deus. Parabéns
para a família inteira.

Amigos brindando
à verdadeira amizade

O

querido casal D. Olinda e Sr. Luís, da (ORLA CEREAIS),
sempre presentes nos eventos da nossa Comunidade e
nos nossos corações. Muitas bênçãos.

Alegria na alma, amor no coração

O
O

nosso amigo Dr.
Alcides Martins,
além de Procurador
da Republica do Brasil, é um exemplo de
chefe de família, e
grande amigo da Comunidade Portuguesa. Diácono da Igreja
Católica, e sempre
será abençoado por
Deus. Muitas bênçãos, abraços fadistas.

vovô da Valentina, Sr.
Antônio Lopes Proprietário do Restaurante
Caranguejo, feliz da vida,
admirando a brejeirice da
sua neta, com o belo traje
de caipira ficou belissíma
deixando os seus avós
ogulhosos Sempre linda.
Muitas bênçãos

Novo Livro de Igor Lopes

O

jornalista Luso-Brasileiro Ígor Lopes
está a preparar um
novo livro-reportagem
sobre as Festas da
Agonia em Viana do
Castelo. Tendo a querida Mariana Ribeiro,
Designer responsável
pela capa do livro e pelas ilustrações. Mariana
é natural da Covilhã,
nos pés da Serra da
Estrela. Nos próximos
dias, teremos novidades sobre o lançamento
da obra o Jornalista Igor
Lopes que lançará um
novo livro. na foto: Igor
Lopes com a designer
Mariana Ribeiro, autora
da capa do livro. Muitas
muitas bençãos.

Vacina com alegria

N

Casal abençoado

A linda
Valentina
dançando
quadrilha

Dr. Alcides Martins,
Procurador da Republica

cantor Romântico Mário Simões, cantando o seu Verde
Vinho, e brindando com o casal D. Irene e o Embaixador
de Castro Daire, Adão Ribeiro. Muitas bênçãos.

Maria
Alcina

o dia 25 de Junho, quando
tomei a vacina da
gripe no Imperator,
fiquei muito feliz, ao
conhecer as duas jovens recepcionistas
da vacinação. Ouvindo-me falar: a Paula
Madeira Liberato,
perguntou-me se eu
era portuguesa e de
onde? Ao responder
que sou de Viseu,
Castro Daire, ela falou alegremente, os meus pais são de Nelas,
Viseu, seus olhos brilhavam demonstrando o imenso orgulho
de ser Luso Descendente. Na foto: Paula Madeira Liberato, (de
Nelas), Maria Alcina e Claudia Neuman. Somos povos irmãos
que nos orgulhamos de nossas origens. Abraços fadistas.

PENSAMENTO DA SEMANA
O ANJO DA CLAREZA!
A CLAREZA DE MINHA ALMA
FLUI ATRAVÉS DE MIM QUANDO PENSO,
SINTO E ATUO NO MUNDO.

O

nosso amigo Sr. Joaquim Bernardo, Presidente do Orfeão
Português, junto com sua Diretoria, em destaque, Sr. Dário
dos Santos e sua esposa D. Cidália, D. Neide, Toninho Vieira e
amigos, cantando parabéns pelos 106 anos do nosso Orfeão
o avozinho das Comunidades. Muitas bênçãos.

.
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Maneca
Destaque da
Semana, Cantor:
Marco Paulo

S

Família se Reúne para Homenagear
4 Aninhos de Vida da Daphne

ábado passado, como vemos neste
belo cenário fotográfico, parte da
família se reúne, para registar o grande
dia, 3 de julho, da muito amada, Daphne, completando, 4 aninhos, que Deus
a Abençoe sempre e toda a família,
no foto, parte dela, ao centro, com a
aniversariante ao colo, a Bisa, Dona
Teresa Estevinho, a sua esquerda, seu
marido Lereno, Bisavô, a seguir sua neta
e mamãe, Michele, do lado esquerdoi,
Papai, Danilo, que tem a seu lado, o
casal, Maneca e Idália, irmã da Bisa, na
oportunidade, foi feita uma referencia
a tia Milena, que tinha feito Aniversário dias antes, 29 de junho, parabéns
para todos, em especial, a Daphne e
tia Milena.

Visita Ilustre na Aldeia Portuguesa no Cadeg

A

ldeia, local de encontros entre
amigos, famílias e de Personagens desta vez, da Historia
do lindo futebol Brasileiro, como
vemos na foto, sábado passado a
presença do tri Campeão Mundial,
Jairzinho com amigos, recebido
com muito carinho pela nossa
Comunidade, ainda a presença
do amigo Tuninho Mendes com o
fundador da Aldeia no Cadeg, Carlinhos Cadaves que aos Sábados,
servem a boa culinária, musica e
muita alegria para todos, parabéns
para todos e nosso abraço.

Q

uando falo do Cantor Marco Paulo, lembro-me de
sua vinda ao Brasil a convite da saudosa Benvinda Maria, e lembro-me também quando apresentei
seu Show , no Clube Português do Rio de Janeiro,
como os anos passam, mas estamos aí, com a graça
de Deus, Marco Paulo ainda em plena atividade, com
sua grande voz e até já me falaram, não é uma coisa
oficial, mas que deve entrar na televisão, fazendo seu
Programa, se acontecer, só posso desejar boa sorte
e pra já, o desejo de Muita Saúde.

Conego Abílio Vasconcelos,
Sempre em Evidência

E

stimado Conêgo Abílio, as
circunstancias da vida, as
vezes as pessoas se afastam
um pouco, mas os amigos,
estão sempre no coração e
ao saber que dentro de pouco
tempo, estaremos com mais
um belo trabalho seu, lançando
mais um livro, cujo o titulo será;
Nas Asas do Pequeno Príncipe,
sucesso total e ainda o Padre
Nixon, seu grande amigo, autor
da introdução, será mais um trabalho perfeito, espalhando belas
Poesias pelo mundo, parabéns
adiantado, e Muita Saúde

Votos de Louvor
Para Sr. Queiroga
e Esposa Ana

P

rovedor da Igreja Santo António dos Pobres, Sr. José
Queiroga e Senhora Ana Maria,
fazem um trabalho belíssimo,
fazendo as costumeiras doações de cestas básicas, como
vemos na foto, a pessoas mais
necessitadas, sem duvida, ele
também conta com ajuda de todos que podem colaborar, mas
é sempre bom lembrar as boas
ações e parabenizar o distinto
casal, amigo Queiroga, esposa,
Dona Ana Maria com o desejo
de Muita Saúde.
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Presença ilustre do Jairzinho
O

sábado no Cadeg foi
bem movimentado com
a presença do nosso querido tri-campeão do Mundo no
Mexico, o furação da Copa
Jairzinho, que foi acolhido
com muito carinho pela Comunidade Portuguesa, que
fizeram questão de registrar
este momento tão especial,
e o Jairzinho com aquela sua
simpatia atendeu á todos
com muito carrinho,w nosso
Amigo Carlinhos ficou muitíssimo orgulhoso com essa
presença ilustre.

Está semana
o Cantinho
das Concertinas teve a
presença do
ilustre tricampeão Mundial
Jairzinho que
foi festejado
por todos presentes, o anfitrião Carlinhos
e Tuninho
Mendes

Esteve bem animada a Aldeia Portuguesa do Cadeg, com Cláudio
Santos e Amigos, agitando o público presente
O jovem e atencioso
João, genro do Carlinhos, vem dando conta
do recardo, recebendo
a Comunidade com
muito carinho

Panorâmica de outro
ângulo
do Bar e
Restaurante Cantinho das
Concertinas, com
o público
curtindo o
sábado
É simplesmente maravilhoso ver o público aos poucos marcando
presença em peso, para saborearem a gastronomia

Convívio Social da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria
Presidente
da Casa da
Vila da Feira Ernesto
Boaventura, confranternizandose com os
anigos os
casais Luís
Augusto,
Glorinha,
Pacheco e
Fátima

Sempre com aquela simpatia nosso amigo
José Matos dos Reis, marcou presença no
Almoço Feirense

A primeira
dama Feirense
Rose Boaventura, sempre
presente junto
aos amigos,
com aquele
sorriso no rosto, como vemos
neste registro
com Adriana,
Carlinhos e
Marcelo

N

Esteve bem frequentado o Domingo Feirense com diversos amigos da Comunidade, entre eles o radialista Araújo Borges

ada melhor que da uma
passada na Casa da Vila
da Feira e aproveitar para almoçar e saborear a deliciosa
gastronomia feirense, num
ambiente bem apreciável ao
ar livre mantendo o distanciamento social, aos poucos
vamos voltando a nossa vida
ao normal, vem prestigiar
nossos amigos, Presidente Ernesto Boaventura, filha
Rose, sempre atenciosas
com os amigos da Comunidade Portuguesa.

Outro belo momento no Almoço Feirense no domingo, o Presidente Ernensto Boaventura, filha Rose Boaventura, felizes com a presença dos amigos Luís Augusto,
Pacheco, e suas respectivas esposas Glorinha e Fátima

