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Na reta final da campanha 
eleitoral do PSD, os sociais-

democratas fazem contas às 
Câmaras que podem vir a ga-
nhar. As perspectivas mais oti-
mistas, que constam da calcula-
dora da direção, apontam para 
um acréscimo entre 10 e 15 Câ-
maras, incluindo a do Funchal, 
na Madeira.

Na perspectiva dos melho-
res, esse cenário não se tradu-
ziria numa derrota estrondosa, 
nem numa vitória extraordinária. 
Mas há quem não acredite nes-
se fôlego.

Com uma grande diferença 
sobre o número de câmaras 
municipais face ao PS (159), o 
líder do PSD, Rui Rio, colocado 
como fasquia todas autárqui-
cas recuperar municípios para 
acrescentar aos 98 que já go-
verna, aumentar o número de 
vereadores e tentar, assim, “in-
versor ” a tendência de queda 
das duas últimas origens locais.

Coimbra, Barcelos e Fun-
chal figuram entre as câmaras 
de maior dimensão a que os so-
ciais-democratas podem aspirar 
e que entram na contabilidade 
dos cenários mais otimistas. 
No distrito de Braga, onde os 
sociais-democratas governam 
nove municípios num total de 
14, não deve haver nenhuma 
surpresa desagradável. Vila 
Verde deve manter-se nas mãos 
do PSD, assim como as Câma-
ras Municipais de Celorico de 
Basto e de Famalicão, apesar 
da mudança de presidente.

O mesmo acontece com 
Aveiro, em que o PSD não deve 
perder nenhuma das Câmaras 
Municipais que governa, ape-
sar de em alguns casos - como 
o de Espinho - haver mudança 
de presidente por limitação de 
mandatos. O PSD tem ainda 
expectativa de ganhar Águeda, 
presidida por um independente 
que agora concorre pelo parti-
do. Outras duas estão na mira 
do PSD: Castelo de Paiva e 
Oliveira do Bairro.

Num concelho em que so-
cialistas e sociais-democratas 
alternam no poder desde 1976, 
o PSD espera agora ganhar 
Castelo de Paiva ao PS. O can-
didato do PSD é José Rocha, 
mas o partido dividiu-se e o ex-
militante social-democrata Ri-
cardo Jorge formou movimento 
independente. Na corrida, há 
também um movimento inde-
pendente com candidatos de 
origem socialista.

Na contabilidade oficial, 
há também alguma esperança 
de reconquistar a Câmara de 
Oliveira do Bairro perdida há 
quatro anos para o CDS, em-
bora os centristas não devam a 
contar perder nenhum dos seus 
seis municípios. Se a cidade 
de Coimbra pode ser uma ce-
reja em cima do bolo, o distri-
to acredita ter ao seu alcance 
Góis, Oliveira do Hospital, Tá-
bua e Penacova. Ao mesmo 
tempo não deve deixar escapar 
nenhuma das cinco Câmaras 
Municipais que governa.

O distrito de Viseu pode 
contribuir também com uma 
contabilidade favorável. Apesar 
de, no distrito, já estar perdida 
a Câmara de Mortágua para 

O Presidente da Repú-
blica defendeu hoje 

na Assembleia Geral das 
Nações Unidas que o 
mundo precisa “mais do 
que nunca” de um “mul-
tilateralismo efetivo”. E 
elencou cinco evidências 
“que não podemos nem 
devemos esquecer.”

Primeira evidência: 
“O mundo é multipolar. 
Nenhuma potência tem 
condições para enfrentar 
sozinha, ou com alguns 
parceiros, crises econômi-
cas e sociais, terrorismo, 
desinformação e ainda 
promover movimentos da 
população ordenados e 
seguros e ainda proteger 
os mais vulneráveis e os 
direitos humanos.”

Segunda evidência: 
“A governação de um 
mundo multipolar exige 
compromisso e concerta-
ção entre as nações, isto 
é, multilateralismo.

Terceira evidência: “O 
multilateralismo, peran-
te desafios que ultrapas-
sam fronteiras e exigem 
respostas conjuntas, tem 
de se fundar no direito in-
ternacional, nos valores 
da Carta, no reforço das 

As cinco evidências trazidas
por Marcelo Rebelo de Sousa

à Assembleia Geral da ONU

organizações internacio-
nais, a começar pelas Na-
ções Unidas e Agências 
Especializadas.”

Quarta evidência: 
“Sempre que hesitamos 
quanto ao multilateralis-
mo, sempre que pomos 
em duvida o direito inter-
nacional e as organiza-
ções internacionais, fa-
lhamos. Bem o vimos na 
resposta à pandemia, na 
reação a crises emergen-
tes, na promoção da paz 
e da segurança. A nossa 
agenda comum e o recen-
te relatório do secretário-
geral, com ideias inovado-
ras, são o nosso melhor 
roteiro.”

Quinta evidência: “Im-
porta ampliar, aprofundar 
e acelerar as reformas das 
Nações Unidas na gestão, 
na paz e segurança no sis-
tema de desenvolvimento 
e também avançar na re-
forma do Conselho de Se-
gurança, retrato do século 
XXI, pelo menos com pre-
sença africana, do Brasil 
e da Índia como membros 
permanentes. Mas isso 
implica também meios fi-
nanceiros adicionais. É que 
afirmar o papel das Nações 
Unidas, mas resistir às re-
formas, negar recursos, 
significa na prática, enfra-
quecer o multilaterialismo e 
criar situações de crise com 

prejuízo para todos.”
Marcelo Rebelo de 

Sousa salientou ainda que 
Portugal “esteve sempre, 
estará sempre do lado 
dos consensos que resol-
vam as crises. Portugal 
está, tal como a União 
Europeia, do lado do mul-
tilateralismo, das Nações 
Unidas, da ordem interna-
cional baseada em regras, 
dos direitos humanos”.

O Presidente da Repú-
blica quis vincar ainda que 
Portugal “está empenha-
do na reforma da Organi-
zação Mundial de Saúde, 
no Tratado Internacional 
sobre Pandemias, na ga-
rantia das vacinas como 
um bem público global.”

Marcelo referiu que 
o nosso país está ain-
da “comprometido com a 
agenda 20/30, com o alí-
vio da dívida externa dos 
países mais vulneráveis, 
com a realização do pacto 
global das migrações.”

O Presidente falou 
ainda da organização da 
segunda conferência dos 
Oceanos, conjuntamente 
com o Quénia, em 2022, 
em Lisboa, “dimensão es-
sencial da ação climática.”

PSD faz contas à vida entre 
as Câmaras Municipais que 

pode ganhar e perder
independentes, os sociais-de-
mocratas aspiram conquistar 
Lamego, Vila Nova de Paiva e 
Oliveira de Frades.

Já no distrito do Porto, a 
balança deve ficar equilibrada. 
O cenário mais provável é o da 
manutenção das cinco Câma-
ras Municipais de cor laranja 
(em 18 do distrito), ainda que 
os sociais-democratas vejam 
dinâmica nas campanhas de 
Marco de Canaveses e de Pa-
ços de Ferreira.

O retrato não é muito dife-
rente em Lisboa, onde os so-
ciais-democratas apenas go-
vernam Cascais e Mafra mas 
alimentam esperanças em 
conquistar a Azambuja. Aliás, 
o líder do PSD esteve há duas 
semanas na campanha ao lado 
de Rui Corça e considerado 
“muito possível” a vitória neste 
município, o que seria o fim de 
30 anos de poder socialista.

Também com a mira na ala 
esquerda, o PSD aposta as fi-
chas em Peniche e em Pedró-
gão Grande. Em Castanheira 
de Pêra, onde Rui Rio também 
já passou nesta campanha elei-
toral, subsistema interrogações 
sobre a escolha dos eleitores 
por causa de uma lista dissi-
dente do PSD, que tenta desa-
fiar um atual presidente social-
democrata Alda Carvalho.

No Algarve, os sociais-de-
mocratas consideram ter boas 
hipóteses de ganhar a Câmara 
de Tavira ao PS, mantendo o po-
der nas câmaras gerais, embora 
haja manifestação sobre se con-
seguir como atuais cinco.

Além das Câmaras que o 
PSD pode conquistar nas regi-
ões autônomas - que as pers-
pectivas mais otimistas apontam 
para um total de cinco, incluindo 
o Funchal -, ainda quem acredi-
te que a vitória está ao alcance 
do partido em Mondim de Bas-
to e Ribeira de Pena, ambas 
no distrito de Vila Real. Neste 
distrito, os sociais-democratas 
acreditam que podem capita-
lizar algum descontentamento 
em Chaves.

Como é natural, a direção 
de Rui Rio nunca revelou publi-
camente o número de câmaras 
que espera conquistar autárqui-
cas. Mas o PÚBLICO sabe que 
as contas mais realistas andam 
no intervalo entre 10 e 15 novos 
municípios, números aquém da 
projeção ideal de conquistar 40 
Câmaras (e perder seis), o que 
daria ao PSD a presidência da 
Associação Nacional de Muni-
cípios Portugueses.

Esse cenário permitiria a 
Rui Rio, sem quaisquer dúvi-
das, reclamar uma folgada vitó-
ria. Mas, com esse cenário, os 
números que estão em cima da 
mesa têm de ser contabilizados 
com as percentagens executa-
das por Carlos Moedas, em Lis-
boa, e Vladimiro Feliz, no Porto, 
entre outros fatores.

Ontem, em entrevista à Rá-
dio Renascença, a líder social-
democrata, falou sem quanti-
ficar, sobre as contas exigidas 
uma recandidatura à presidên-
cia do PSD, afastando uma nova 
corrida se obtiver um resultado 
“igual ou pior ou muito pouqui-
nho melhor” do que o de 2017.

O financiamento das administra-
ções públicas foi de 8,9 mil mi-

lhões de euros até julho, valor que 
compara com 10,7 mil milhões de 
euros registrados em igual período 
de 2020, informou hoje o Banco de 
Portugal (BdP).

Segundo os dados do BdP, este 
financiamento foi obtido junto de 
bancos residentes (12,4 mil milhões 
de euros).

Em contrapartida, refere, o finan-
ciamento concedido às administra-
ções públicas pelo exterior foi de 
-0,9 mil milhões de euros e pelos 
outros setores da economia, sobre-
tudo setor financeiro exceto bancos, 
de -2,5 mil milhões de euros.

“Um financiamento líquido nega-
tivo indica que as administrações 

públicas, em termos líquidos, adqui-
riram mais ativos financeiros do que 
emitiram passivos, ou seja, as admi-
nistrações públicas utilizaram parte 
dos fundos obtidos para financiarem 
outros setores da economia”, explica 
o BdP.

Uma análise por instrumento de-
monstra, por sua vez, que as admi-
nistrações públicas se financiaram 
através da emissão de títulos, no 
montante de 2,0 mil milhões de eu-
ros, e do aumento de empréstimos 
deduzidos de depósitos, no mon-
tante de 6,9 mil milhões de euros, 
acrescenta.

O BdP publica os dados sobre o 
financiamento das administrações 
públicas até agosto no próximo dia 
21 de outubro.

Financiamento do Estado foi de 8,9 mil
milhões até julho e abaixo de 2020

O preço grossista da eletricidade em 
Portugal e Espanha voltará a dis-

parar, atingindo o segundo preço diário 
mais alto de sempre no mercado ibérico 
(Mibel), com cada megawatt hora (MWh) 
a custar em média 175,39 euros.

Depois de vários dias de acalmia, 
os preços da eletricidade no mercado 
grossista sofreram um dos maiores au-
mentos de sempre, disparando mais de 
25 euros por MWh face ao preço mé-
dio desta terça-feira, que é de 150,26 
euros por MWh, segundo os dados do 
OMIE, o operador do mercado diário e 
intradiário do Mibel.

A escalada da produção contratada 
para quarta-feira, 22 de setembro, dei-

xa o preço diário muito próximo do má-
ximo histórico de 16 de setembro, que 
foi de 188,18 euros por MWh.

A subida para nesta quarta-feira ocor-
reu num contexto de novo agravamento 
dos preços internacionais do gás natural. 
No Mibgas (mercado ibérico de gás), por 
exemplo, o preço dos contratos diários 
ontem subiu de 63,6 euros por MWh para 
71,5 euros por MWh.

Ora, tendo em conta que as centrais 
a gás necessitam de quase 2 MWh de 
gás para produzir 1 MWh de eletricida-
de, só este agravamento de ontem leva 
as centrais de ciclo combinado a precisar 
de cobrar mais 16 euros por MWh na sua 
produção de eletricidade.

Eletricidade no mercado ibérico
dispara e terá o segundo preço mais alto
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O escritor covilhanen-
se e colaborador do 

Gazeta Lusófona João 
Morgado apresentou, no 
último dia 4 de julho, a 
sua candidatura à Câma-
ra Municipal da Covilhã. O 
evento decorreu num dos 
auditórios da Banda da 
Covilhã e contou com pú-
blico reduzido, em virtude 
da pandemia de Covid-19. 
O evento, que foi trans-
mitido também via Inter-
net, contou com todos os 
procedimentos sanitários 
orientados pelas autorida-
des competentes.

“Hoje, estamos aqui 
para apresentar uma can-
didatura com uma real von-
tade de mudar o rumo do 
concelho. Uma candidatu-
ra cívica que apresentará 
gente nova, uma renova-
ção das caras políticas 
numa verdadeira cultura 
de real compromisso com 
as pessoas e a pensar nas 
novas gerações. Gente que 
foi chamada para dar corpo 
a este projeto, não por es-
tar enfileirada nos partidos, 
mas por ter dado provas 
credíveis na sua vida de 
trabalho”, explicou João 
Morgado, que será apoiado 
pelo Partido da Terra, pelo 
Partido Popular Monárqui-
co e pelo partido Aliança.

“filho desta terra”
João Morgado subli-

nhou ser “um filho de um 
casal de operários têxteis 
que me criaram com mui-
to amor e dedicação e sou 
também, filho desta terra, 
deste concelho. Aqui es-
tudei, no Liceu e na UBI. 

O escritor português Adé-
lio Amaro, que é também 

diretor interino do Gazeta 
Lusófona, recebeu, recente-
mente, uma Moção de Honra 
ao Mérito da Academia de Fi-
losofia e Ciências Humanís-
ticas Lucentina, com sede 
no Brasil, “pelos relevantes 
serviços prestados na área 
da cultura e na aproximação 
dos povos, nomeadamente 
na conexão entre os países 
de língua portuguesa, com 
especial enfoque para Brasil 
e Portugal”. Esta entidade é 
conhecida por dar notorieda-
de aos valores humanos es-
sências nas lides da cultura 
e em outros ramos do saber.

Adélio Amaro é presiden-
te do Centro do Património 
da Estremadura, diretor do 
Gazeta Lusófona, diretor 
editorial da editora Portugal 
Mag, em Paris, consultor 
científico para a Cultura Po-
pular da Câmara Municipal 
de Leiria e ainda coordena-
dor da programação do Agro-
museu Municipal de Leiria.

Recentemente, Adélio 
Amaro esteve presente na 
Casa de Acolhimento Espe-
cializada da Mutualista Covi-
lhanense, que recebe jovens 
de várias partes do mundo, 
onde apresentou o seu livro 
“Etnografia da Alta Estrema-
dura”. Este é o primeiro volu-
me da investigação iniciada 
pelo autor e apresenta exclu-
sivamente o tema da Etno-
grafia da região. É, por isso, 
um livro de grande impor-
tância para entender a Alta 
Estremadura, os seus costu-
mes e as suas tradições.

“Pelo seu elevado contribu-
to cultural, a apresentação de 
Adélio Amaro foi uma iniciativa 
de grande valor para os jovens 
integrados, que conheceram, 
nas palavras do autor, uma 
nova região e os seus costu-
mes. Uma atividade lúdico-
didática que acompanharam 

Adélio Amaro recebe 
homenagem de

renomada Academia

atentamente, absorvendo co-
nhecimento e cultura. A equipe 
da Casa de Acolhimento Espe-
cializada e a direção da Mutu-
alista Covilhanense participa-
ram ativamente na iniciativa, 
à qual se juntou João Mor-
gado, autor premiado e pre-
sidente da Casa do Brasil e 
Terras de Cabral, atualmente 
a desempenhar o cargo de 
presidente da Assembleia 
Geral da Mutualista Covilha-
nense”, explicaram os res-
ponsáveis pela atividade.

Por seu turno, Adélio Ama-
ro afirmou que “foi uma expe-
riência fantástica apresentar o 
meu recente livro “Etnografia 
da Alta Estremadura” na Mu-
tualista Covilhanense. Mas, 
mais importante que a apre-
sentação, foi a tertúlia com os 
jovens que fazem parte desta 
casa de acolhimento. Uma 
tertúlia onde se destacou a 
língua portuguesa e na qual 
os jovens, com o seu parco 
português, conseguiram es-
tar atentos e participar, mos-
trando uma vontade de ouro 
em aprender.” E agradeceu o 
convite, afirmando que muito 
o honrou. “Estou grato pela 
experiência e pela partilha. 
Conhecer esta instituição ma-
ravilhosa e jovens que pro-
curam a sua primeira grande 
oportunidade em Portugal fez-
me refletir sobre a importância 
da vida e as prioridades da 
mesma. Muitos parabéns à 
Mutualista Covilhanense e a 
toda a sua equipe pelo tra-
balho exemplar que estão a 
desenvolver”.

João Morgado apresentada 
candidatura à Câmara da Covilhã

com Carlos Pinto como mandatário

Aqui trabalhei. Entre ou-
tras coisas, fui operário 
têxtil, jornalista, empresá-
rio, formador. Aqui escrevi 
os livros que me projeta-
ram em Portugal e que, 
com orgulho, vejo agora 
com edições no estrangei-
ro, levando o meu nome, 
mas também o nome da 
Covilhã. Aqui constituí a 
minha família. É aqui que 
continuo a trabalhar em 
prol da cidade e da região, 
dando o meu contributo 
em Associações como a 
RUDE, a Mutualista Covi-
lhanense, a Casa do Bra-
sil e Terras de Cabral, a 
Câmara de Comércio da 
Região das Beiras. (…) 
Chegou o tempo de per-
cebermos que votar nos 
mesmos de sempre nos 
vai levar aos mesmos re-
sultados de sempre”.

João Morgado denun-
ciou que “a Covilhã está 
a perder vitalidade econô-
mica, o que leva ao desa-
parecimento de postos de 

trabalho, o que leva à par-
tida de pessoas em idade 
produtiva” e que, desde 
2013, “o concelho perdeu 
5.500 eleitores”.

“Temos uma indústria, 
uma montanha - que é 
um grande destino turís-
tico, uma universidade 
prestigiada, um hospital 
universitário, uma locali-
zação privilegiada. Falta-
nos um poder político com 
uma visão de futuro, uma 
estratégia, uma lideran-
ça. É preciso atrair inves-
tidores que precisem de 
licenciados, de doutores e 
engenheiros, atraindo em-
presas que precisem de 
mão-de-obra qualificada 
e bem-paga, criando as-
sim um complexo indus-
trial multifacetado e forte 
e tudo isto irá dinamizar 
todos os outros sectores, 
o imobiliário, o comércio, 
a restauração, as econo-
mias socias e as indústrias 
culturais – que são tão im-
portantes. O objetivo para 

os próximos quatro anos 
será criar uma estrutura 
empresarial que promova 
cinco mil empregos. A Câ-
mara municipal, comigo 
terá uma “via verde” entre 
o presidente e os investi-
dores, pois os investidores 
são prioritários”, definiu 
João Morgado, que men-
cionou ainda ser “urgente 
uma agenda estratégica 
comum na Cova da Bei-
ra” e que, caso seja eleito, 
uma das primeiras metas 
será “reduzir a fatura da 
água em 35%”, além de 
implementar a figura de 
um “vereador com o pe-
louro da UBI”.

João Morgado apre-
sentou Carlos Pinto, ex
-autarca da Covilhã, como 
o mandatário da sua cam-
panha e revelou que o ad-
vogado Fernando Pinheiro 
será o líder da lista para a 
Assembleia Municipal. Por 
sua vez, António Rebor-
dão foi apresentado como 
Provedor do Idoso.
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VENDA
DA CEDAE 

Na semana passada participei de uma reunião 
com o Prefeito Eduardo Paes e o Governador 

Cláudio Castro. Com a presença de deputados, ve-
readores e secretários municipais e estaduais, o en-
contro visou o anúncio 

do uso das significativas verbas que virão  da ven-
da da CEDAE, que beneficiará o Município do Rio de 
Janeiro em mais de 6 bilhões de reais. Me animou a 
declaração de que parte dessa verba se destinará a  
a terminar com as filas  do SISREG, órgão regulador  
do sistema público de saúde. Que essa promessa 
se concretize  é o que todos desejamos. Afinal é ina-
ceitável que milhares de pessoas fiquem meses e 
até anos,  aguardando procedimentos médicos, in-
cluindo cirurgias, essenciais a sua qualidade de vida 
e existência. Muitos pacientes sequer chegam a ser 
atendidos, pois morrem antes do atendimento. Esta-
remos fiscalizando e acompanhando de perto todas 
as promessas! Como por exemplo, também, os in-
vestimentos em saneamento básico, indispensável 
a prevenção de doenças. Pesquisas apontam que 
para cada real investido em saneamento,  são quatro 
que deixam de ser investidos em saúde.  No próxi-
mo ano teremos eleições, esperamos que as verbas 
públicas sejam investidas na qualidade de vida da 
população,  e não em projetos que visem atender 
exclusivamente a interesses eleitoreiros.

A presidente executiva da 
TAP, Christine Ourmières

-Widener, anunciou esta terça-
feira, no parlamento, que a com-
panhia aérea vai operar voos do 
Porto para Nova Iorque e para o 
Brasil, no inverno.

“Podemos confirmar que vai 
haver voos do Porto para Nova 
Iorque e para o Brasil”, adian-
tou a responsável, em respos-
ta às questões dos deputados 
da comissão eventual para o 

acompanhamento da aplica-
ção das medidas de resposta à 
pandemia da doença covid-19 
e do processo de recuperação 
econômica e social, onde foi 
ouvida esta tarde.

“Os restantes voos vão ser 
analisados e decididos numa 
base casuística. Estou a falar 
dos voos de longo curso que 
servem também para alimentar 
o ‘hub’ de Lisboa”, acrescentou 
a presidente executiva, depois 

O ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros, Au-

gusto Santos Silva, participou, 
em Genebra, na Suíça, no Co-
lóquio Internacional “O poder da 
imagem na obra de Lídia Jorge”, 
que dá início à cátedra da escri-
tora, na universidade local.

Criada por protocolo entre o 
Camões Instituto e a Faculda-
de de Letras da Universidade 
de Genebra, a abertura da cá-
tedra decorreu esta manhã, na 
Universidade de Genebra, com 
cerca de cinquenta pessoas na 
assistência.

“A imagem que queremos 
projetar de Portugal no exterior 
faz-se de uma diversidade de 
realidades e nada melhor que a 
literatura para nos desafiar a en-
tender essas realidades”, afirmou 
o ministro Augusto Santos Silva, 
realçando a importância da litera-
tura para a política externa.

A Cátedra Lídia Jorge, cria-
da na instituição, tem como 
objetivo prestar homenagem a 
uma das personalidades literá-
rias mais importantes da atual 
literatura portuguesa, reconhe-
cida internacionalmente com 
diferentes galardões, como o da 
Feira Internacional do Livro de 
Guadalajara 2020, e pratican-
do diferentes géneros literários, 
entre os quais se destaca, em 
particular, o romance.

“Eu pensava que as cáte-
dras eram destinadas a escrito-
res que já não vivessem neste 
mundo”, disse Lídia Jorge na 
sessão. “Aconteceu que me 
apresentaram a situação de 
uma maneira diferente, dizendo 
que quereriam reforçar com al-
gumas pessoas que pudessem 
dar o seu testemunho vivo para 
tornar mais dinâmico o arranque 
de algumas cátedras”, prosse-
guiu a escritora, salientando 
que se sentiu muito honrada 
pelo convite e com uma certa 

Colóquio internacional dedicado à obra de Lídia 
Jorge na Suíça abre com presença de MNE

responsabilidade.
“Achei a ideia de renovar o 

conceito das cátedras algo mui-
to positivo, até porque se pode 
criar uma dinâmica de aproxi-
mação muito interessante entre 
a língua portuguesa e os estu-
dantes suíços”, afirmou a auto-
ra de “O Cais das Merendas”, 
deixado transparecer o seu forte 
agrado pela iniciativa.

Ao longo destes dois dias 
de colóquio, serão abordados 
os grandes temas da obra da 
autora, como a relação com a 
história, a memória, o papel da 
mulher na sociedade.

O objetivo será contribuir 
para iluminar um pouco mais o 
terreno a desbravar, centrando-
se na imagem da escritora.

“Considero que a literatura é 
uma disciplina ética. A literatura 
enfrenta o mal e demonstra-o. 
Desoculta aparências. Ela tende 
sempre a criar um novo futuro 
e a criar laços de fraternidade 
entre os seres humanos”, dis-
se Lídia Jorge, nomeada este 
ano para o Conselho de Estado, 
pelo Presidente da República, 
salientando que, nos seus li-
vros, o traço da compaixão está 
sempre presente.

“Tivemos uma diáspora du-
pla; de pobres e ao mesmo 
tempo de colonos, o que é ‘con-
trastivo’ mas é o cerne da nossa 

complexidade”, concluiu a au-
tora, em declarações à agência 
Lusa, afirmando que são essas 
mesmas experiências que fazem 
de Portugal um país que tem 
muito para oferecer à Europa.

A cátedra Lídia Jorge na Uni-
versidade de Genebra, na Suíça, 
foi anunciada no passado mês 
de junho, pelo Camões – Institu-
to da Cooperação e da Língua.

Esta cátedra vem dar se-
quência à parceria que o Ca-
mões e a Faculdade de Letras 
da Universid16ade de Genebra 
“desenvolviam desde 2008, e ao 
trabalho de promoção e divulga-
ção da língua portuguesa e das 
culturas de expressão portugue-
sa” que o Centre d’Études Luso-
phones (CEL) desta universida-
de encetou em 2009.

A Cátedra Lídia Jorge é a 
54.ª da rede que o Camões vem 
criando em parceria com insti-
tuições de ensino superior em 
22 países, no âmbito da qual 
cerca de 500 docentes e inves-
tigadores desenvolvem ensino 
e investigação em torno de te-
máticas da língua, da cultura, 
da história e da sociedade, fre-
quentemente numa perspetiva 
abrangendo não apenas Portu-
gal, mas os países e regiões de 
língua portuguesa.

Esta será ainda a segunda 
cátedra daquele organismo na 

Suíça, onde desde 2012 existe a 
dedicada a Carlos de Oliveira, no 
Romanisches Seminar da Univer-
sidade de Zurique, com a qual a 
Cátedra Lídia Jorge vai colaborar.

Nascida há 75 anos em 
Boliqueime, no Algarve, Lídia 
Jorge foi já distinguida, como o 
Grande Prêmio de Literatura dst 
(2019), o Prêmio Vergílio Ferrei-
ra (2015), o Prêmio Luso-Espa-
nhol de Cultura (2014), o Prêmio 
Internacional de Literatura da 
Fundação Günter Grass (2006), 
o Grande Prêmio de Romance 
da Associação Portuguesa de 
Escritores e o Prêmio Corren-
tes d’Escritas (2002), o Prêmio 
Jean Monet de Literatura Euro-
peia (2000) e o Prêmio D. Diniz 
da Casa de Mateus (1998).

Lídia Jorge estreou-se em 
1989 com o romance “O Dia dos 
Prodígios”.

“Notícia da Cidade Silves-
tre”, “O Jardim sem Limites”, “A 
Costa dos Murmúrios”, “O Vale 
da Paixão”, “O Estuário” são ou-
tros dos seus títulos, a que se 
juntou, em 2019, “Em Todos os 
Sentidos”, compilação de “crôni-
cas de reflexão quotidiana.

Em 2018, Lídia Jorge editou 
o seu primeiro livro de poesia, 
“O Livro das Tréguas”.

O colóquio internacional 
de homenagem à autora pro-
longa-se até quinta-feira, em 
Genebra, com um foco sobre a 
representação mental de uma 
realidade sensível e simulta-
neamente a sua representação 
linguística e pictural.

O ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros, Augusto 
Santos Silva, acabou o dia com 
uma visita ao CERN – Organi-
zação Europeia para a Pesquisa 
Nuclear, onde se encontrou com 
funcionários portugueses do 
CERN e membros da Associa-
ção dos Graduados Portugue-
ses na Suíça (AGRAPS).

TAP confirma voos do Porto para
Nova Iorque e Brasil no inverno

O Conselho das Comunida-
des Portuguesas (CCP) 

aprovou por unanimidade uma 
moção de pesar pela morte do 
ex-Presidente da República 
Jorge Sampaio, que “sempre 
acreditou numa sociedade mais 
justa para todos os povos”, foi 
hoje anunciado.

Num comunicado hoje di-
vulgado, o CCP apresenta à 
família, amigos e admiradores 
de Jorge Sampaio “as mais sen-
tidas condolências”.

Jorge Sampaio, “estadista, 
humanista, uma das maiores 
figuras da democracia portu-
guesa, que soube valorizar, du-
rante sua vida pública, as nos-
sas Comunidades espalhadas 
pelo mundo e sempre acreditou 

A Rede de Livrarias Inde-
pendentes (Reli) participa 

na Feira do Livro de Madrid a 
convite da Embaixada de Por-
tugal em Espanha e do Institu-
to Camões, no stand coorga-
nizado com as livrarias Fonte 
de Letras, de Évora, e GATA-
funho, de Oeiras.

Esta delegação leva obras 
de literatura de ficção, poesia e 
ensaio, livros ilustrados, de via-
gens, artes plásticas, fotografia, 
arquitectura, guias turísticos, e 
de temas da cultura e tradição 
portuguesa, em língua portu-
guesa ou nas suas traduções 
para castelhano.

A 80.ª edição da Feira do Li-
vro de Madrid abriu no passado 
dia 10 de setembro, no Parque 
do Retiro da capital espanho-
la, e este ano tem a Colômbia 
como país convidado. Até ao dia 
26 deste mês, os 320 ‘stands’ 
recebem diariamente cerca 
de 3.900 pessoas, esperan-
do-se uma assistência total de 
300.000 visitantes, segundo os 
organizadores.

De acordo com a informa-
ção dada pela embaixada de 
Portugal, para além da parti-
cipação no programa oficial, 

Conselho das Comunidades
Portuguesas aprova moção de pesar

numa sociedade mais justa para 
todos os povos”, afirma ainda o 
CCP no comunicado.

Composto por um máxi-
mo de 80 conselheiros eleitos 
pelos cidadãos portugueses 
residentes no estrangeiro 
que sejam eleitores para a 
Assembleia da República, o 
Conselho das Comunidades 
Portuguesas (CCP) é o órgão 
consultivo do Governo para as 
políticas relativas à emigração 
e às comunidades portugue-
sas no estrangeiro.

O antigo Presidente da Repú-
blica Jorge Sampaio morreu na 
sexta-feira aos 81 anos, no hospi-
tal de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 
1974, foi um dos protagonistas 

da crise acadêmica do princí-
pio dos anos 60, que gerou um 
longo e generalizado movimen-
to de contestação estudantil ao 
Estado Novo, tendo, como ad-
vogado, defendido presos políti-
cos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-
geral do PS (1989-1992), presi-

dente da Câmara Municipal de 
Lisboa (1990-1995) e Presidente 
da República (1996 e 2006).

 Após a passagem pela 
Presidência da República, foi 
nomeado em 2006 pelo secre-
tário-geral da Organização das 
Nações Unidas enviado espe-
cial para a Luta contra a Tuber-
culose e, entre 2007 e 2013, foi 
alto representante da ONU para 
a Aliança das Civilizações.

Atualmente presidia à Pla-
taforma Global para os Es-
tudantes Sírios, fundada por 
si em 2013 com o objetivo de 
contribuir para dar resposta à 
emergência académica que 
o conflito na Síria criara, dei-
xando milhares de jovens sem 
acesso à educação.

de ter sido questionada sobre o 
desinvestimento da TAP no aero-
porto do Porto nos últimos anos.

Quanto à abertura das fron-
teiras aéreas com o Brasil, em 
16 de setembro, Christine Our-
mières-Widener sublinhou que 
aquele país tem quase o mesmo 
peso que Portugal nas vendas 
da TAP, demonstrando assim a 
sua importância.

Questionada sobre a ausên-
cia de Porto Santo, na Região 
Autónoma da Madeira, do plano 
de rotas para o inverno, a respon-
sável argumentou que a decisão 
foi tomada com base em estudos 
de mercado, mas que poderá ser 
feita uma reavaliação, caso sur-
jam novas informações.

“Até ao momento, a infor-
mação que temos não nos 
permite operar esta rota, este 
inverno”, apontou.

Já relativamente à Venezuela, 

que proibiu a TAP de voar para 
aquele território, Christine Our-
mières-Widener admitiu que se 
trata de uma situação complicada, 
embora não esteja “nas mãos” da 
companhia aérea resolvê-la.

“Eles têm uma série de ex-
ceções, como o caso do Natal, 
e nós vamos usá-las ao máximo 
para ir ao encontro das necessi-
dades das comunidades” portu-
guesas naquele país, explicou a 
presidente executiva.

Por fim, questionada sobre 
um acordo de ‘codeshare’ (par-
tilha de venda de bilhetes) com 
a JetBlue, de David Neeleman, 
antigo acionista da TAP, que 
teve início em 2016, a responsá-
vel esclareceu que há um acor-
do que está a ser revisto.

“A nossa intenção é sermos 
mais proativos e aumentar as 
nossas receitas”, adiantou, em 
relação ao acordo.

Reli – Rede de Livrarias 
Independentes na Feira 

do Livro de Madrid

Portugal está representado 
também com as editoras Pato 
Lógico e Tcharan.

Ana Luísa Amaral e Lídia 
Jorge estarão na Feira do Livro 
de Madrid para sessões de au-
tógrafos com os leitores, a pri-
meira em 19 e 20 de setembro e 
a segunda em 24.

De acordo com a Reli, edi-
tores espanhóis têm visitado o 
‘stand’ para conhecer novos, ou 
ainda desconhecidos, autores 
portugueses pensando na pos-
sível inclusão destes no seu ca-
tálogo editorial.
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Festa das Rosas de 
Vila Franca classificada 

como Patrimônio 
Cultural Imaterial

Centros de Saúde abertos 
no domingo de eleições para 

emissão de atestados
No próximo dia 26 de 

setembro realizam-
se as Eleições Autárqui-
cas. Os cidadãos com 
doença ou deficiência 
física que necessitem 
de acompanhamento 
de terceiros às mesas 
de voto devem ser por-
tadores de um atestado 
comprovativo da impos-
sibilidade de exercerem 
por si o direito de voto.

Nos termos da Lei 
Eleitoral dos titulares dos 
órgãos das Autarquias 
Locais, as mesas das 
assembleias/secções de 
voto podem exigir a es-
tes eleitores, atestado 
comprovativo que justifi-
que tal situação.

O referido atestado 
é emitido pelo médico 
que exerce poderes de 
autoridade sanitária na 
área do município e au-
tenticado com selo do 
respetivo serviço (nº 2 
do art.º 116 da Lei Or-
gânica Nº 1/2001, de 14 
de agosto).

Assim, com vista à 
emissão destes atesta-
dos, determinados Cen-
tros de Saúde (listagem 
abaixo) vão estar aber-
tos no dia da eleição, 
durante o funcionamen-
to das assembleias de 
voto das 8h às 20h (alí-
nea b do art. 104 da Lei 
Orgânica Nº 1/2001, de 
14 de agosto).

Vila Franca

Viseu

Anadia

Bragança-Miranda

Osvaldo Martins figurará 
para sempre como uma 

figura ilustre de Anadia. No pla-
no industrial criou muitas cen-
tenas de postos de trabalho e 
no plano filantrópico é reconhe-
cida a sua intervenção cívica e 
social no apoio às mais diver-
sas instituições.

Foi na manhã do sábado, 
dia 11 de setembro, que a fa-
mília, colaboradores e amigos 
de Osvaldo Santiago Martins 
lhe prestaram homenagem, a 
título póstumo.

É no Alto das Domingas, 

Perpetuada em Anadia memória do 
empresário filantropo Osvaldo Martins

O Município de Oei-
ras dá os parabéns 

ao atleta oeirense Afon-
so Gaspar, de 15 anos, 
que conquistou uma 
medalha de ouro e uma 
medalha de bronze na 
Regata Internacional 
Olympic Hopes, que 
decorreu de 10 a 12 de 
setembro em Racice, na 
República Checa

Neste evento, a se-
leção nacional de velo-
cidade contou com 14 
canoístas provenientes 
de diversos clubes na-
cionais entre os quais o 
Clube do Mar Costa do 
Sol - CMCS.

O atleta do CMCS 
Afonso Gaspar, que par-
ticipou pela primeira vez 
numa competição in-
ternacional, conquistou 
uma medalha de ouro 
na distância de K1 500m 
(1’46.362) e uma meda-
lha de bronze em K1 
200m (39.178). Em K1 
1000m ficou a 1’44 do 
pódio, tendo alcançado 
a 5ª posição (3’50.804).

O atleta oeirense 
competiu ainda em K4 
500m e K4 200m, ten-
do assegurado a Final 
onde alcançou as quinta 
e oitava posição respeti-
vamente.

Atleta de Oeiras conquista 
medalhas de ouro e de bronze 

na Regata Internacional 
Olympic Hopes

no acesso ao grupo Pavigrés 
e junto do Agrupamento de 
Escolas de Anadia que foi 
descerrado o busto do empre-

sário, fundador do grupo Pavi-
grés Cerâmicas S.A, falecido 
em 2010.

O busto concebido pelo 

escultor Pedro Figueiredo, 
teve projeto de arquitetura a 
cargo do arquiteto Joaquim 
Santos, tendo todo o custo 
sido suportado pela família do 
homenageado.

Osvaldo Martins tinha 84 
anos quando deixou o mundo 
dos vivos, mas a sua marca 
solidária e humanitária perdu-
ram até hoje. Por isso, não é 
de estranhar que tantas pes-
soas não tenham faltado a 
esta cerimônia simples, mas 
sentida, só agora possível de-
vido à pandemia.

A iniciativa ‘Eixo Cultural 
A25 – Rede de Criação e 

Programação’, uma parceria 
estratégica de programação 
cultural em rede, dinamizada 
pelos Municípios de Viseu, 
Aveiro e Guarda, que conta 
ainda com o Turismo do Cen-
tro como parceiro institucio-

nal, traz a Viseu, mais concre-
tamente ao Adro da Sé, dois 
grandes concertos, que jun-
tam a Orquestra Filarmônica 
Portuguesa e a fadista Cuca 
Roseta, este sábado, e a Or-
questra Filarmonia das Beiras 
e o artista António Zambujo, 
na segunda-feira, dia 20.

Viseu acolhe grandes 
concertos, espectáculos

e instalações de luz

O documento sobre a Fes-
ta das Rosas destacava 

ainda “a sua longa história, 
documentada, pelo menos 
desde 1622” e o seu “ca-
ráter único na continuação 
dos festivais milenares de 
invocação da primavera e do 
renascer do ciclo anual da 
vida”.

A Câmara Municipal de 
Viana do Castelo congratula-
se com o fato de a Festa das 
Rosas de Vila Franca ter sido 
classificada como Patrimônio 
Cultural Imaterial, como cons-
ta do anúncio hoje publicado 
em Diário da República.

“A inscrição da Festa das 
Rosas de Vila Franca no In-
ventário Nacional do Patrimô-
nio Cultural Imaterial respon-
de aos critérios […] relativos 
à importância da manifesta-
ção […] enquanto reflexo da 
identidade da comunidade 
em que esta tradição se ori-
ginou e se pratica”, é refe-

rido no anúncio publicado, 
num despacho assinado pela 
subdiretora-geral do Patrimô-
nio Cultural, Rita Jerónimo, 
sustentado numa proposta 
do Departamento dos Bens 
Culturais da Direção-geral do 
Patrimônio Cultural (DGPC).

Recorde-se que a inscri-
ção agora formalizada surge 
na sequência de um pedi-
do formulado pela Junta de 
Freguesia de Vila Franca, 
apoiado pela Câmara Muni-
cipal. Em março passado, o 
executivo camarário aprova-
ra, por unanimidade, um pa-
recer positivo, “manifestando 
a total concordância” a este 
registro por “visar a proteção 
legal de todo o simbolismo 
e expressão cultural que as 
festas representam no plano 
local e nacional”.

No documento de classifi-
cação agora formalizada re-
alça-se “a produção e repro-
dução que caracterizam esta 

manifestação do patrimônio 
cultural na atualidade” e que 
se traduz “em práticas trans-
mitidas intergeracionalmente 
no âmbito da comunidade, 
com recurso privilegiado à 
oralidade e à observação e 
participação direta”.

A Festa das Rosas é a 
primeira grande romaria do 
ciclo anual de romarias alto 
minhotas e constitui um dos 
últimos testemunhos vivos 
do culto à Senhora do Ro-
sário e à oferenda de flo-
res às várias invocações da 

Senhora, outrora fulgurante 
na Ribeira Lima. Realiza-se 
há 399 anos na freguesia 
de Vila Franca, na margem 
esquerda do rio Lima, e é 
conhecida pelos cestos flori-
dos, confecionados com mi-
lhares de pétalas de flores. 
Os cestos, que chegam a pe-
sar mais de 50 quilogramas, 
são transportados na ca-
beça por jovens mordomas 
batizadas em Vila Franca, e 
que completem 19 anos em 
maio, numa demonstração 
de orgulho e fé.

Cristo nos deu a Salvação/ 
Na forma de pão e vinho,/ 

Na Tua paz, todas as Nações/ 
Possam partilhar este Sacra-
mento Divino. Foi imersos num 
vibrante grito de fé do povo 
húngaro que cantava este hino 
a plenos pulmões no pavilhão A 
da UNGEXPO, em Budapeste, 
que vivemos, de 6 a 12 de se-
tembro, o 52º Congresso Euca-
rístico Internacional.

Na verdade, este hino foi 
adaptado de uma outra edição 
do Congresso Eucarístico Inter-
nacional também celebrado em 

Budapeste em 1938, às portas 
da segunda Guerra Mundial e 
tem acompanhado o povo Hún-
garo em momentos intensos da 
sua vida de fé.

Este evento, que deveria 
ter-se realizado no ano pas-
sado foi adiado, por causa da 
pandemia de Covid-19.

Os sete elementos que 
compunham a delegação da 
Diocese de Bragança-Miranda 
representavam todos os esta-
dos de vida na Igreja, Bispo, 
Presbítero, Diácono, Religiosas 
e Leigos. O nosso foi o grupo 

Bragança-Miranda esteve bem representada
no 52º Congresso Eucarístico Internacional

mais numeroso do conjunto de 
Portugal, que somava um total 
de 26 elementos representan-
do 10 dioceses. Presidiu a esta 
comitiva D. José Cordeiro, nos-

so Bispo, e Presidente da Co-
missão Episcopal de Liturgia, 
Delegado da CEP para este 
evento internacional de tanto 
impacto na igreja.

Com vista à emissão destes atestados, determinados Centros 
de Saúde vão estar abertos no dia da eleição, durante o funcio-
namento das assembleias de voto das 8h às 20h
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Vão passar “disponibiliza-
das novas formas de adesão 
à distância, através de dispo-
sitivo móvel, mediante apli-
cação com recurso a biome-
tria, e de videoconferência, 
mediante prévia confirmação 
de identidade”, explica o Go-
verno em comunicado.

O Governo aprovou hoje 
um decreto-lei que vai permi-
tir novas formas de adesão à 
distância à Chave Móvel Di-
gital (CMD), como o recurso 
a uma aplicação móvel e à 
biometria.

“Foi aprovado o decreto
-lei que desenvolve o sistema 
alternativo e voluntário de au-
tenticação eletrônica dos ci-

dadãos, denominado Chave 
Móvel Digital”, refere o comu-
nicado divulgado após a reu-
nião do Conselho de Ministro.

Segundo o Governo, este 
sistema alternativo e voluntá-
rio de autenticação eletróni-
ca tem como objetivo “simpli-
ficar o processo de adesão, 
autenticação e assinatura 
com a CMD”.

O comunicado sublinha 
que vão passar a ser “dispo-
nibilizadas novas formas de 
adesão à distância, através 
de dispositivo móvel, me-
diante aplicação com recurso 
a biometria, e de videoconfe-
rência, mediante prévia con-
firmação de identidade”.

A Chave Móvel Digital é 
um meio de autenticação e 
assinatura digital certificado 
pelo Estado português que 
permite ao utilizador aceder a 
vários portais públicos ou pri-
vados e assinar documentos 
digitais, com um único login.

Recorde-se que, em 
maio, Alexandra Leitão, mi-
nistra da Modernização do 
Estado e da Administração 
Pública, Alexandra Leitão, 
tinha já dado a conhecer 
que “em breve” seria possí-
vel utilizar os mesmos dados 
biométricos no cartão de ci-
dadão e no passaporte ou 
ativar a chave móvel digital 
recorrendo à biometria.

Falando no Fórum Portu-
gal Digital, a ministra indicou 
que o Governo estava a in-
vestir em “soluções de futuro” 
para modernizar e simplificar 
os serviços públicos digitais. 
“A biometria vai simplificar 
muitíssimo o acesso à chave 
móvel digital, permitindo que a 
sua utilização assente na re-
colha de imagens do rosto em 
tempo real e na comparação 
dessas imagens com a ima-
gem facial constante do cartão 
de cidadão, de forma automa-
tizada, recorrendo a software 
com capacidade de deteção 
de vida e com os mais eleva-
dos padrões de segurança”, 
disse na sua intervenção.

Governo aprova decreto-lei que permite novas
formas de adesão à Chave Móvel Digital

Ciência e Tecnologia

Portugal é hoje o país do 
mundo com maior taxa 

de cobertura da população 
com a vacinação completa 
contra a covid-19, de acor-
do com o site de estatísticas 
Our World in Data.

O país superou nos úl-
timos dias Malta e registra 
81,54% de população com 
a vacinação completa con-
tra a infeção provocada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2, 
enquanto Malta tem 80,95% 
da população totalmente 
imunizada face à covid-19. 
Em terceiro lugar no ‘ranking’ 
mundial surgem os Emirados 
Árabes Unidos, com 78,80%.

No entanto, se forem in-
cluídos os dados da popula-
ção com o processo de imu-
nização ainda incompleto, 
Portugal cai para o segundo 
posto a nível mundial, com 

Portugal é o líder mundial na taxa de 
população com vacinação completa

5,40% da população ainda 
por completar a vacinação, 
elevando o total de cobertura 
vacinal (primeiras e segun-
das doses) para 86,94%.

Em primeiro lugar ficam 
os Emirados Árabes Unidos, 
que, a somar aos 78,80% de 
população totalmente prote-

gida em relação à covid-19 
têm ainda 11,09% dos seus 
habitantes com o processo 
de vacinação incompleto, o 
que perfaz um total de co-
bertura vacinal de 89,89%. 
Malta é neste registro o ter-
ceiro país a nível mundial, 
com um total de população 

Os anticorpos presentes 
no leite materno das 

mães vacinadas podem pro-
teger os bebés da infeção 
por SARS-CoV-2. A taxa 
de anticorpos mostrou-se 
maior após a toma da vaci-
na da Pfizer

Um recente estudo da 
Universidade da Flórida, nos 
Estados Unidos, revela que 
as mães vacinadas contra a 
Covid-19 apresentam anti-
corpos no leite materno que 
podem proteger os bebés da 
infeção pelo SARS-CoV-2. 
Diz ainda o estudo que o lei-
te materno das mulheres que 
tomaram a vacina da Pfizer 
tem mais anticorpos do que 
os encontrados após a toma 
da vacina da Moderna.

A investigação teve por 

base a análise de 22 mulhe-
res lactantes (profissionais de 
saúde sem histórico de infe-
ção) desde dezembro do ano 
passado a março deste ano e 
recorreu à análise do sangue 
e do leite em três fases: antes 
da vacinação, 16 a 30 dias 
após a toma da primeira vaci-
na e, por fim, sete a dez dias 
depois da segunda e última 
dose. A análise foi feita atra-
vés do ensaio de imunoabsor-
ção enzimática (ELISA) e 21 
das participantes completa-
ram as três fases do estudo.

Ao cruzarem os dados 
destes três períodos de aná-
lise, os investigadores nota-
ram um aumento do número 
de anticorpos de imunoglo-
bulina A (IgA) no leite mater-
no após a toma da segunda 

Leite materno de mães vacinadas contém 
anticorpos que protegem os bebés da Covid-19

dose da vacina contra a Co-
vid-19. “Eses níveis também 
são maiores do que os ob-
servados após a infecção 
natural com o vírus”, garan-
te Vivian Valcarce, uma das 
principais autoras do estudo. 
De acordo o investigador Jo-
seph Larkin III, os anticorpos 
presentes no leite materno 
são importantes, pois refor-
çam o sistema imunitário 
dos bebés, protegendo-os 
da Covid-19. Em causa, ex-
plica o também autor do es-
tudo, estão “mudanças no 
leite” que correspondem a 
condições ambientais e que, 
por isso, “podem ajudar es-
pecificamente o bebé”, cita o 
The Independent.

Tanto a vacina da Pfizer 
como a da Moderna contri-
buíram para valores de IgA 
e IgG “estatisticamente sig-
nificativos no leite materno e 
no plasma” após a segunda 
dose, no entanto, verificou-
se uma “média significati-
vamente mais alta” de IgG 
com a toma das duas doses 
da vacina da Pfizer, revela a 
investigação, publicada na 
revista científica Breastfee-
ding Medicine.

Embora reconheçam as 
limitações e defendaM mais 
investigações sobre o im-
pacto das vacinas nos an-

ticorpos presentes no leite 
materno e, por seu turno, o 
impacto destes numa maior 
proteção dos bebés (e qual 
a duração dessa proteção), 
os autores revelam que a 
participante com a “maior 
concentração de IgA no leite 
humano (12 vezes maior do 
que a média de IgA pós-vaci-
nação) foi a única participan-
te a amamentar os seus dois 
filhos em simultâneo. Des-
cobertas anteriores mostram 
uma forte correlação positi-
va entre as concentrações 
de IgA secretora e a duração 
da lactação”, lê-se na con-
clusão da investigação.

Em março deste ano, um 
outro estudo publicado na 
revista científica American 
Journal of Obstetrics and 
Gynecology já tinha apre-
sentado uma associação 
positiva entre a toma de va-
cinas contra a Covid-19 e a 
proteção dos bebés através 
da amamentação. Na altura, 
o estudo revelou que as va-
cinas mRNA são altamente 
eficazes na produção de an-
ticorpos em mulheres grávi-
das e lactantes, tendo ainda 
mostrado que as vacinas da 
Pfizer e da Moderna ofere-
cem imunidade protetora aos 
recém-nascidos através do 
leite materno.

com primeira e segundas do-
ses de 81,11%.

Segundo o relatório se-
manal da vacinação da Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS), 
80% da população portugue-
sa, o equivalente a mais de 
8,2 milhões de pessoas, já 
concluiu o processo de va-
cinação contra o vírus SAR-
S-CoV-2 e 85%, mais de 8,8 
milhões, já tem a primeira 
dose da vacina.

A ‘task force’ que coordena 
a logística da vacinação esti-
ma atingir na última semana 
deste mês a meta de 85% da 
população portuguesa com a 
vacinação completa.

Em Portugal, desde mar-
ço de 2020, morreram 17.872 
pessoas e foram contabilizados 
1.057.100 casos de infeção 
confirmados, segundo dados 
da Direção-Geral da Saúde 

A Apple lançou os novos 
modelos de ‘smartpho-

nes’, ‘tablets’ e relógios 
digitais, usando imagens 
da cidade de Lisboa para 
algumas demonstrações 
das funcionalidades dos 
aparelhos

“Que série de anúncios 
espetaculares”, saudou o 
diretor-executivo da gigan-
te de tecnologia, Tim Cook, 
no fim do evento, que foi 
transmitido ‘online a partir 
do Apple Park na Califórnia 
(EUA), sem público devido 
ao contexto pandêmico.

Para apresentar al-
guns dos novos apare-
lhos, como o iPhone 13 e 
o iPad, a empresa utilizou 
vídeos gravados no centro 
da cidade de Lisboa, bem 
como na Ponte Vasco da 
Gama, na Aula Magna e 
no Museu da Marinha.

O evento pôde ser acom-
panhado no ‘site’ na Internet 
da Apple, como também no 
YouTube e na Apple TV, às 
18:00 (hora de Lisboa).

No evento “California 
Streaming”, a Apple apre-
sentou o seu novo ‘smar-
tphone’ iPhone 13, que tem 
um design semelhante ao 
do ano passado, mas com 
melhorias na câmara, capaz 
de capturar até 47% mais 
luz em condições de pouca 
luminosidade.

O novo iPhone vai estar 
disponível numa versão de 
6,1 polegadas e numa mais 
pequena, o Mini, de 5,4 po-
legadas, começando pelos 
preços de 799 dólares (cer-
ca de 676,24 euros) e 699 
dólares (cerca de 591,60 
euros), respetivamente, nos 
modelos de 128 gigabytes.

A câmara possui uma 
lente de 12 megapixels com 
uma abertura de 1,6 e uma 
ultra grande angular tam-
bém de 12 megapixels com 
uma abertura de 2,4, bem 
como um campo de visão 
de 120 graus e tecnologia 
de estabilização de movi-
mento melhorada.

No caso das versões 
topo de gama, a 13 Pro 
(começando em 999 dóla-
res (cerca de 846 euros) e 
a 13 Pro Max (a começar 
com o preço de 1099 dóla-
res (cerca de 931 euros)), é 
acrescentada uma terceira 
lente (teleobjetiva), como no 
iPhone 12, e o ecrã pode re-
produzir numa frequência de 
120 Hertz (Hz).

O ecrã é mais brilhante 
com a tecnologia Super Re-
tina XDR.

Todos os modelos do 
novo ‘smartphone’ têm o 
processador A15 Bionic e a 
duração da bateria aumen-
tada, com uma autonomia 
entre 1,5 e 2,5 horas a mais 
(dependendo da versão) do 

que o modelo de 2020.
Outra novidade é o modo 

cinematográfico para grava-
ção de vídeo, que permite 
mudar o foco automática ou 
manualmente de um assun-
to em primeiro plano para 
outro, dependendo da ação, 
gerando um efeito seme-
lhante ao dos filmes.

Também, o iPhone 13 
Pro é o primeiro ‘smartpho-
ne’ da Apple a poder atingir 
a capacidade de armazena-
mento de 1 terabyte, que até 
agora estava apenas reser-
vado para os iPads.

Os novos ‘smartphones’ 
vão disponíveis a partir de 
24 de setembro.

Ao contrário de 2020, 
com a introdução do 5G, as 
melhorias técnicas da nova 
geração de aparelhos da 
Apple não incluem nenhuma 
alteração fundamental.

“Outro evento anual 
para atualizações sem mui-
tas surpresas”, tuitou Gene 
Munster, da Loup Funds.

A Apple também apre-
sentou o seu novo modelo 
do relógio inteligente, Apple 
Watch Series 7, com uma 
tela maior do que a versão 
anterior, garantindo 50% 
mais de espaço para texto.

A empresa de tecnologia 
norte-americana redese-
nhou a interface do utiliza-
dor com botões maiores, a 
margem do ecrã é de ape-
nas 1,7 milímetros e a bate-
ria carrega 30% mais rápido 
que o modelo Series 6, com 
uma autonomia de 18 horas.

No evento anual da 
Apple, foram também apre-
sentados o novo iPad, com 
o processador A13 Bionic e 
uma câmara frontal de 12 
megapixels, e o novo iPad 
Míni, a versão mais peque-
na daquele ‘tablet’.

A empresa com sede 
em Cupertino, na Califór-
nia, abriu a apresentação 
dos novos aparelhos com 
estas duas novidades, em 
que o principal protagonis-
ta foi o iPhone 13.

Na segunda-feira, a 
Apple revelou que resolveu 
uma falha de sistema que 
deixava celulares iPhone e 
outros dispositivos vulnerá-
veis ao software-espião Pe-
gasus, da empresa israelita 
NSO.

A falha foi detectada por 
investigadores do Citizen 
Lab, que descobriram que 
o iPhone de um ativista 
saudita havia sido infectado 
via iMessage, o sistema de 
mensagens da Apple.

De acordo com esta or-
ganização de segurança 
na internet da Universidade 
de Toronto, o Pegasus tem 
explorado esta vulnerabi-
lidade “desde pelo menos 
fevereiro de 2021”.

Imagens de Lisboa no 
lançamento pela apple de

nova geração de iphone e ipad
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Costa ataca Galp. Empresa não reage 
e trabalhadores “estupefactos”

Primeiro-ministro pro-
meteu dar uma “lição 

exemplar” à Galp devido 
à “insensibilidade” que de-
monstrou no processo de 
encerramento da refinaria 
de Matosinhos.

António Costa prometeu 
dar uma “lição exemplar” à 
Galp devido à “insensibilida-
de” que demonstrou no pro-
cesso de encerramento da 
refinaria de Matosinhos. A 
petrolífera não quis comen-
tar, já  trabalhadores viram 
com “estupefação” as decla-
rações do primeiro-ministro. 

Em causa está o encer-
ramento da unidade – em 
que o Estado detém uma 
participação da empresa – 
em abril, e que representa 
perdas de 5% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em Ma-
tosinhos e de 1% na Área 
Metropolitana do Porto, de 
acordo com um estudo en-
comendado pela Câmara 
Municipal de Matosinhos à 
Universidade do Porto para 
avaliar os impactos socioe-
conômicos do seu fecho. 

A Galp garantiu que “não 
tem comentários sobre as 
declarações do senhor pri-
meiro-ministro”. Já o coor-
denador da CT da empre-
sa da empresa afirmou: 

“Vemos (as declarações 
de António Costa) com um 
misto de estupefação, de 
indignação e esperança ao 
mesmo tempo. Estupefa-
ção e indignação porque, 
efetivamente, passaram 
oito meses desde que nós 
dizemos que o primeiro-mi-
nistro devia pronunciar-se, 
devia assumir uma posição 
em defesa da refinaria do 
Porto e dos postos de tra-
balho que ali foram destru-
ídos, e esperança no senti-
do de que mais vale tarde 
do que nunca”, disse o Hél-
der Guerreiro à Lusa.

No domingo, numa ação 
de campanha para as elei-
ções autárquicas, em Ma-

tosinhos, António Costa 
considerou que “era difícil 
imaginar tanto disparate, 
tanta asneira, tanta insen-
sibilidade” como a Galp 
demonstrou no encerra-
mento da refinaria de Mato-
sinhos, prometendo uma “li-
ção exemplar” à empresa. 
“Era difícil imaginar tanto 
disparate, tanta asneira, 
tanta insensibilidade, tan-
ta irresponsabilidade, tan-
ta falta de solidariedade 
como aquela que a Galp 
deu provas aqui em Mato-
sinhos”, apontou.

E foi mais longe ao apon-
tar três dimensões que tes-
temunham a irresponsabili-
dade e a insensibilidade da 

Em agosto, foram produ-
zidos em Portugal 3.209 

veículos automóveis, tra-
duzindo quedas de 78,6% 
face a agosto de 2020 e de 
76,6% face ao mesmo mês 
de 2019, segundo dados da 
ACAP - Associação do Co-
mércio Automóvel de Portu-
gal, que justifica quebra com 
o “forte” impacto da pande-
mia da covid-19 nas fábricas 
portuguesas.

Em termos acumulados 
nos oito meses de 2021, entre 
janeiro a agosto, “saíram das 
fábricas 179.725, entre janeiro 
e agosto, mais 17,5% do que 
no mesmo período de 2020, 
mas menos 20,2% do que no 
de 2019”, revelou a ACAP.

Nos primeiros oito me-
ses foram exportados 
25,4% dos veículos monta-
dos em Portugal, represen-
tando 35 unidades, sendo a 
Alemanha o único destino 
destes veículos.

Sublinhe-se que a quase 
a totalidade (97,5%) dos veí-
culos fabricados em Portugal 
têm como destino o merca-
do externo, principalmente 
a Europa que, nos primeiros 
oito meses deste ano, voltou 
a ser o mercado líder nas ex-
portações dos veículos fabri-
cados em território nacional 
(87,1%), destacando-se a 
Alemanha (16,1%), França 
(14,2%), Itália (13,6%) e Es-
panha (12,2%).

empresa. “A Galp começou 
por revelar total insensibi-
lidade social ao escolher o 
dia 20 de dezembro, a cinco 
dias do Natal, para anun-
ciar aos seus 1600 traba-
lhadores que iria encerrar 
a refinaria de Matosinhos”, 
ao mesmo tempo, mostrou 
“total irresponsabilidade so-
cial” porque, contrariamen-
te “ao que estão a fazer as 
empresas que estão agora 
a encerrar as suas centrais 
a carvão”, não preparou “mi-
nimamente a requalificação 
e as novas oportunidades 
de trabalho e de prosseguir 
a vida para os trabalhado-
res que iriam perder os seus 
postos de trabalho”.

E, em terceiro lugar, não 
revelou a menor consci-
ência de responsabilidade 
que qualquer empresa - e 
em particular uma empre-
sa daquela dimensão - tem 
para com o território onde 
está instalada, onde deixa 
um enorme passivo am-
biental de solos contami-
nados, não dialogando 
previamente com a Câma-
ra nem com o Estado so-
bre o que é que pretende 
fazer depois de encerrar 
aquela refinaria aqui em 
Matosinhos”. 

O Parlamento a proposta 
de lei do Governo que 

vai permitir definir margens 
máximas para os comercia-
lizadores nos combustíveis 
simples e no gás engarra-
fado. O diploma passou na 
generalidade com os votos 
contra do CDP-PP, Chega 
e Iniciativa Liberal. O PSD 
absteve-se e PS, Bloco de 
Esquerda, PCP e PAN vota-
ram a favor.

A proposta, que vai ago-
ra ser debatida na especia-
lidade, determina que “por 
razões de interesse público 
e por forma a assegurar o 
regular funcionamento do 
mercado e a proteção dos 
consumidores, podem ser 
excecionalmente fixadas 
margens máximas em qual-
quer uma das componentes 
comerciais que formam o 
preço de venda ao público 
dos combustíveis simples ou 
do GPL engarrafado”.

Segundo o secretário de 
Estado da Energia, João 
Galamba, a medida terá um 
«impacto dissuasor», tendo 
como principal objetivo ha-
bilitar o Governo «a intervir, 
que essa intervenção não 
seja necessária».

João Galamba alertou 
ainda que no caso dos com-
bustíveis não existe regime 
de fixação de tarifas por par-
te do regulador. E explicou: 

Parlamento aprova proposta 
do Governo que limita margens 

dos combustíveis

“Sem esta proposta de lei, o 
poder de regulação da ERSE 
no mercado de combustíveis, 
é quase de mera observação 
e relato. A ERSE podia iden-
tificar margens excessivas, 
só que o Governo não tinha 
instrumentos que permitis-
sem intervir. Esta proposta 
pretende tornar esse poder 
consequente”.

Reduzir impostos
fora de questão

Sobre a possibilidade de 
reduzir os impostos sobre 
os combustíveis – cerca de 
60% do preço final – o se-
cretário de Estado diz estar 
fora de questão. Isto porque, 
no entender do Governo, 
essa medida não implicaria 
necessariamente a redução 
do preço, por isso será pre-
ferível limitar as margens dos 
intervenientes.

Galamba explicou que o 
Governo “não abdicará de 
300 milhões de euros do Fun-
do Ambiental, sem garantia 
de efetiva descida de preços 
dos combustíveis, porque 
grande parte do ISP acaba 
por ser apropriado pelas pe-
trolíferas”. E explicou aos 
partidos a necessidade de 
a proposta do Governo ser 
apoiada: “Se fixássemos um 
preço máximo nos combustí-
veis, quem iria pagar seriam 
os pequenos distribuidores e 
não as grandes petrolíferas”.

Produção automóvel em 
agosto cai quase 80% face 

ao mesmo mês de 2020

É a primeira vez, desde 
2006, em que não se 

registra uma subida do de-
semprego registado de ju-
lho para agosto.

O número de desempre-
gados inscritos no Instituto 
do Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) voltou a 
cair em agosto, pelo quinto 
mês consecutivo. No final 
do mês passado, estavam 
registrados nos serviços 
de emprego do continente 
e das regiões autónomas 
368.404 pessoas desem-
pregadas, menos 10%, em 
termos homólogos, e me-
nos 0,1%, em comparação 
com o mês anterior, segun-

do os dados divulgados 
esta segunda-feira.

De acordo o Ministério 
do Trabalho, esta é tam-
bém “a primeira vez, desde 
2006, em que não se regis-
tra uma subida do desem-
prego registrado de julho 
para agosto“.

A nível regional, o de-
semprego registrado caiu 
em todas as regiões, em 
termos homólogos, mas 
em particular no Algarve, 
— onde desceu 19,9% —, 
este recuo é particularmen-
te relevante, uma vez que, 
ao longo da crise pandémi-
ca, esta região tem sido das 
mais afetadas. 

Desempregados inscritos no
IEFP caem 10% em agosto

A economia portuguesa 
registrou um exceden-

te externo de 256 milhões 
de euros até ao mês de ju-

lho, mais 1231 milhões de 
euros do que em igual perí-
odo do ano anterior. Os da-
dos foram divulgados esta 

Economia portuguesa com excedente de 256 milhões 
de euros nos primeiros sete meses do ano

Valor representa uma recuperação face ao ano passado mas tam-
bém em relação a 2019

segunda-feira pelo Banco 
de Portugal (BdP) que re-
vela ainda que só no mês 
de julho, o saldo da balança 
comercial caiu em relação 
ao período homólogo.

Para este resultado con-
tribuiu o facto de as impor-
tações de bens e serviços 
terem crescido mais que 
as exportações. Segundo o 
banco central liderado por 
Mário Centeno, as expor-
tações e importações de 
bens aumentaram 13% e 
23,9% face ao mesmo mês 
do ano passado, tendo vol-
tado a superar os valores 
pré-pandemia.

Mas não só. Em julho, 
Portugal recebeu cerca de 

1100 milhões de euros do 
Fundo Europeu de Estabi-
lidade Financeira, prove-
nientes da devolução da 
margem financeira retida 
em 2011 no âmbito do Pro-
grama de Assistência Eco-
nómica e Financeira a Por-
tugal. “Este recebimento 
determinou o aumento do 
excedente da balança de 
capital”, explica o BdP.

O banco lembra ain-
da que “o recebimento de 
mais fundos europeus con-
tribuiu para o aumento do 
excedente da balança de 
rendimento secundário e 
para uma redução do dé-
fice da balança de rendi-
mento primário”.

Já relativamente a julho 
de 2021, “foram as regiões 
do Algarve e da Madeira 
que registraram decrésci-

mos mais significativos do 
desemprego registrado, 
respetivamente -8,7% e 
-6,7%”, destaca o IEFP.
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Rio acusa líder do PS de “desmentir”

o primeiro-ministro sobre refinaria

Em Santiago do Cacém, 
no distrito de Setúbal, um 

dos principais bastiões da 
CDU, Jerónimo de Sousa fez 
a mais dura acusação ao PS 
e ao Governo desta campa-
nha eleitoral. Para o dirigente 
comunista, entre o Governo 
e o PS já não é possível dis-
tinguir quem é quem.

Esta postura do PS, sus-
tentou, é um total desrespei-
to pelas eleições autárquicas 
e “um abuso daquilo que são 
os meios do Estado”.

“O respeito pelas eleições 
e a vontade dos eleitores 
exige que seja garantida a 
neutralidade e imparcialida-
de dos órgãos de poder. As 
eleições são para as autar-
quias locais, para as câma-
ras e assembleia municipais, 
e para as freguesias. Deixem 
a população decidir com in-
dependência, não metam 
recursos públicos e o apa-
relho do Estado naquilo que 
não deve ser metido”, exigiu 
o secretário-geral do PCP, 
enquanto discursava duran-
te uma das mais efusivas 
ações da campanha autár-
quica da CDU.

Jerónimo de Sousa fez 
uma distinção entre a CDU e 
os socialistas, “no Governo e 
no concelho”, considerando 
que os eleitos da coligação 
“não agitam os milhões do 
Plano de Recuperação e Re-

siliência (PRR) para levar ao 
engodo dos eleitores”.

Para o membro do Co-
mité Central do PCP tam-
bém é mais cada vez mais 
diluída a diferença entre o 
Governo liderado por Antó-
nio Costa, e os executivos 
de PSD e CDS-PP.

“À medida que a cam-
panha se desenvolve, tem 
aumentado a arrogância do 
PS, com afirmações sobran-
ceiras, num estilo que, por ve-
zes, se aproxima dos tiques 
de má memória do PSD e 
CDS no Governo”, sustentou.

O problema é adensado 
quando os candidatos so-
cialistas utilizam o PRR com 
finalidades eleitoralistas, 
considerou.

“É inaceitável essa mis-
tura entre aparelho do Esta-
do e aparelho partidário, em 
que candidatos do PS fazem 
anúncios de medidas ou deci-
sões que o Governo se prepa-
ra para concretizar”, advertiu.

Jerónimo referiu ainda “o 
uso por parte dos candidatos 
do PS que exercem cargos 
de direção em centros de 
emprego e formação pro-
fissional, serviços de segu-
rança social e outros, para 
prometer apoios, empregos 
e o que demais possa con-
dicionar a livre opção dos 
eleitores”, considerando tal 
conduta “inaceitável”.

Jerónimo acusa PS de usar 
“aparelho do Estado”
para conquistar votos

O cabeça de lista da co-
ligação PSD/CDS-PP 

à presidência da Câmara 
de Viana do Castelo quer 
devolver o poder de com-
pra aos cidadãos restituin-
do os 5% do IRS e isentar 
de derrama as empresas 
instaladas no concelho.

“Assumimos que elimi-
naremos os 5% do IRS, de-
volvendo esse dinheiro aos 
cidadãos, e assumimos a 
redução do Imposto Mu-
nicipal sobre Imóveis (IMI) 
e a isenção da derrama 
municipal cobrada às em-
presas”, afirmou à agência 
Lusa Eduardo Teixeira.

O cabeça de lista da 
coligação PSD/CDS-PP 
lamentou que Viana do 
Castelo seja “das cidades 

Coligação PSD/CDS-PP de Viana do
Castelo quer devolver IRS aos munícipes

mais caras do país para 
se viver”.

“Se estivéssemos no 
concelho de Lisboa pa-
garíamos 2,5%(IRS). Se 
estivéssemos em Ponte 
de Lima pagávamos zero. 
Viana do Castelo tem a ta-
xação máxima permitida 
por lei sobre os cidadãos, 
o que faz com que 5% seja 
uma penalização no poder 
de compra”, sustentou o 
economista, de 49 anos.

Segundo Eduardo Tei-
xeira, que é também de-
putado do PSD na Assem-
bleia da República, “um 
cidadão de Lisboa, capital 
de Portugal, paga menos 
e tem tudo”.

“Viana do Castelo tem 
problemas nos transpor-

tes, no estacionamento, 
na mobilidade. Viana do 
Castelo tem inúmeras 
questões por resolver e 
um cidadão de Viana do 
Castelo não pode pagar 
mais que um cidadão de 
Lisboa. É injusto”, afirmou.

Referiu que, “na última 
década, Viana do Castelo, 
foi o concelho que mais 
perdeu população” e que 
“cada vianense tem me-
nos poder de compra que 
um cidadão de Beja, de 
Braga, de Bragança, de 
Évora, de Castelo Branco, 
de Portalegre”. 

Eduardo Teixeira adian-
tou que ao propor prescin-
dir desta receita, a candi-
datura que lidera “está a 
dar poder de compra aos 
cidadãos e a injetar di-
nheiro na economia local”.

Sobre a derrama muni-
cipal defendeu a isenção 
por considerar que “a co-
leta que incide sobre os 
lucros penaliza as empre-
sas que, neste momento, 
estão a passar por inúme-
ras dificuldades”.

“Algumas câmaras do 
distrito de Viana do Castelo 
para conseguirem atrair in-
vestimento isentam as em-

presas. E nós também te-
mos de isentar”, defendeu.

O cabeça de lista da 
coligação PSD/CDS-PP 
à Câmara Municipal de 
Viana do Castelo expli-
cou que no concelho “os 
empresários pagam mais 
10% de derrama do que 
pagam os empresários 
em Ponte de Lima” e criti-
cou que na capital do Alto 
Minho se “pague mais IMI 
do que um cidadão de 
Ponte de Lima”.

Além de Eduardo Tei-
xeira (PSD/CDS-PP), 
concorrem nas eleições 
de domingo à presidência 
da Câmara de Viana do 
Castelo Luís Nobre (PS), 
Cláudia Marinho (CDU), 
Jorge Teixeira (Bloco de 
Esquerda), Rui Martins 
(Aliança), Paula Veiga 
(Nós, Cidadãos!), Maurí-
cio Antunes da Silva (Ini-
ciativa Liberal) e Cristina 
Miranda (Chega).

Nas autárquicas de 
2017, o PS conquistou 
53,68% dos votos e ga-
rantiu seis mandatos. O 
PSD atingiu os 21,25% 
(dois mandatos) e a CDU 
(PCP/PEV) alcançou 
8,11% (um eleito).

O presidente do PSD 
acusou António Costa 

de, enquanto líder do PS, 
ter desmentido no domin-
go o que disse enquanto 
primeiro-ministro sobre o 
encerramento da refinaria 
de Matosinhos, porque 
“para ele vale tudo para 
ganhar eleições”.

Num comício em Ma-
tosinhos, Rio disse que 
iria usar uma cábula para 
não se enganar e citou 
declarações de António 
Costa, feitas em maio de 
2021 sobre o mesmo as-
sunto, segundo as quais o 
primeiro-ministro terá dito 
que o encerramento da re-
finaria de Matosinhos era 
“um enorme ganho para a 
redução de emissões”.

“Ontem veio na quali-
dade de secretário-geral 
do PS desmentir formal-
mente o primeiro-ministro 
António Costa, foi isso 
que ele ontem veio aqui 
fazer”, acusou.

No domingo, também 
num comício em Matosi-
nhos, Costa considerou 
que “era difícil imaginar 
tanto disparate, tanta as-
neira, tanta insensibilida-
de” como a Galp demons-
trou no encerramento da 
refinaria de Matosinhos, 
prometendo uma “lição 
exemplar” à empresa.

“Eu não sei qual é a li-
ção exemplar que o secre-
tário-geral do PS António 
Costa quer dar à Galp que 

A coordenadora bloquis-
ta, Catarina Martins, fez 

hoje o maior apelo ao voto 
desta campanha, pedindo 
que jovens, trabalhadores e 
os mais velhos “não fiquem 
em casa” no domingo porque 
a mudança necessária nas 
autarquias é com o BE.

Com a campanha a en-
trar na semana final, Catari-
na Martins subiu ao púlpito 
do comício em Braga e le-
vava no discurso um apelo 
ao voto no BE dirigido a di-
ferentes públicos.

“Que os mais jovens não 
fiquem em casa, que quem 
trabalha não fique em casa, 
que os mais velhos não fi-
quem em casa. Nas autar-
quias faz-se mudança e a 
mudança é Bloco de Esquer-
da”, disse, na reta final da 
sua intervenção.

A líder do BE tinha come-
çado com um apelo “às ge-

o primeiro-ministro António 
Costa, em maio, não deu”, 
criticou o líder do PSD.

Para Rio, “o PS tem 
consciência de que as 
eleições autárquicas lhe 
podem correr mal, quan-
do um homem experiente 
como o Dr. António Cos-
ta mente desta forma tão 
descarada no mesmo sí-
tio no mesmo espaço de 
quatro meses”.

“Para ele em eleições 
vale tudo, desde que ren-
da votos ao Partido Socia-
lista”, acusou.

Com ironia, o presi-
dente do PSD deixou ain-
da um conselho ao PS 
para a noite eleitoral do 
próximo domingo.

“Uma vez que hoje já é 
segunda, devia começar 
rapidamente a escolher 
a empresa de sondagens 
que, depois dos resulta-
dos autárquicos, vai dizer 
que, se fossem eleições, 
legislativas o PS teria tido 
uma grande vitória”, disse.

“É bom que o PS esco-
lha já a empresa de son-
dagens, porque vai preci-
sar dessa sondagem, vai 
precisar que seja empresa 
amiga e de comentadores 
amigos”, acrescentou

O líder do PSD consi-
derou que, apesar de se 
tratar de eleições locais, as 
pessoas não esquecerão a 
governação nacional.

“Se não é prestigiante 
andar a prometer tudo e 
mais alguma coisa, menos 
ainda é desmentir-se des-
ta forma”, considerou.

Em maio, no encerra-
mento de uma conferência 
promovida pelo Grupo dos 
Socialistas e Democratas 
no Parlamento Europeu, 
em Matosinhos, o primeiro-
ministro apontou o fecho da 
refinaria como um exemplo 
dos desafios que se colo-
cam no domínio ambiental 
e que exigem um pilar so-
cial forte na Europa para a 
criação de oportunidades 
de emprego.

“Neste concelho de 
Matosinhos, acaba de en-
cerrar uma refinaria. Foi 
um enorme ganho para 
a redução das emissões, 
mas, também, um enorme 
problema pela necessida-
de de garantir emprego 
a todos aqueles que aqui 
trabalhavam”, referiu en-
tão António Costa.

Sobre as autárquicas 
em Matosinhos, Rio ad-
mitiu que se trata de “um 
concelho difícil para PSD 
e CDS-PP”, mas defen-
deu que seria “muito posi-
tivo” que houvesse rutura 
com a governação socia-
lista que se “arrasta há 
tantos amigos”.

Além de Bruno Pereira 
(que concorre pela coliga-
ção PSD/CDS-PP), con-
correm à Câmara Munici-
pal de Matosinhos a atual 
presidente, Luísa Salguei-
ro (PS), José Pedro Rodri-
gues (CDU), Carla Silva 
(BE), Nuno Pires (PAN), 
Humberto Silva (Iniciati-
va Liberal), Isabel Pontes 
(Chega), Joaquim Jorge 
(independente) e António 
Parada (independente).

O atual executivo mu-
nicipal, liderado por Luí-
sa Salgueiro, é constitu-
ído por cinco eleitos pelo 
PS, dois pelo movimento 
“Narciso Miranda, por 
Matosinhos”, dois pelo 
movimento “António Pa-
rada, Sim!”, um do PSD e 
outro da CDU.

“Não fiquem em casa”,
pede Catarina Martins
a jovens e mais velhos

rações mais jovens que têm 
dado uma lição de cidadania 
quando se levantam pelo cli-
ma e pela igualdade”, consi-
derando que “as eleições au-
tárquicas também são a sua 
escolha e que o seu voto, 
o voto do clima, o voto da 
igualdade vai fazer a diferen-
ça nas autarquias”.

“O voto desta gente de 
trabalho, desta gente tão 
esforçada é o voto no Bloco 
de Esquerda para que haja 
a resposta que conta no tra-
balho como na habitação”, 
pediu ainda.

Mas, Catarina Martins tra-
zia um outro destinatário de 
quem espera que, no domin-
go, ponha a ‘cruzinha’ no BE 
no seu boletim de voto, um 
pouco por todo o país.

“Faço um apelo àque-
les e àquelas que sofreram 
tanto na pandemia (de co-
vid-19), a quem os serviços 
não chegaram, aqueles e 
aquelas que por serem mais 
velhos ficaram fechados em 
casa e enquanto não houve 
vacina pouco apoio tiveram, 
que é possível outra gera-
ção de solidariedade neste 
país que não deixa os mais 
velhos para trás e que essa 
força é a força do Bloco de 
Esquerda e esse voto soli-
dário é o voto no Bloco de 
Esquerda”, disse.
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O encontro inaugural da 6.ª 
jornada da Liga 2 termi-

nou sem golos, num empate 
entre o Covilhã, de Wender, e 
o Penafiel, de Pedro Ribeiro.

Com esta igualdade aver-
bada na condição de visitan-

te, o conjunto duriense as-
cende ao 3.º lugar, a par do 
Benfica B, com 10 pontos.

Os serranos, por sua vez, 
atingem os 9 pontos e o 5.º 
lugar, na companhia do Ma-
fra.

Acadêmica e Es-
trela da Amado-

ra empataram (2x2),  
no Estádio Cidade 
de Coimbra, numa 
partida que estava 
em atraso da 4.ª 
jornada da Liga 2 
– havia sido adiada 
devido a um surto 
de Covid-19 que afetara al-
guns elementos do plantel 
estrelista.

Os estudantes adianta-
ram-se no marcador logo 
aos 11 minutos, na sequên-
cia de um penálti (falta de 
Victor São Bento sobre João 
Carlos), cabendo a Jonathan 
Toro cobrar, com êxito, o cas-
tigo máximo.

A etapa complementar 
trouxe um Estrela da Ama-
dora mais afoito e, aos 66 
minutos, na sequência de 
um pontapé de canto batido 
por Edu Duarte, Paulinho, 
de cabeça, restabeleceu a 
igualdade. Oito minutos de-
pois, Diogo Pinto, após pas-
se de Diogo Salomão, con-

Acadêmica e Estrela
da Amadora empatam 

Covilhã e Penafiel 
não saem do nulo

O FC Porto recebeu e goleou o Moreirense, por 5x0, em 
jogo da 6.ª jornada da Liga, garantindo o regresso às vi-

tórias após o 1x1 em Alvalade na passada ronda.
No Dragão, Luis Díaz e Mehdi Taremi bisaram e foram 

as grandes figuras da partida, com Pepê, reforço contratado 
para esta temporada, estreou-se a marcar e fechou o resulta-
do aos 78 minutos.

Dragão de mão cheia 
arruma Moreirense

Sérgio Conceição elogiou a exibi-
ção do FC Porto frente ao Morei-

rense (5x0), realçando a qualidade 
de jogo imposta na segunda parte.

“Houve coisas que tivemos de 
falar ao intervalo porque ter bola de 
forma passiva não é a minha forma 
de estar e pensar o futebol. É pre-
ciso dar outras coisas, outros ingre-
dientes ao jogo, se não só fazemos 
umas cócegas e isso não chega. A 
segunda parte, sim, foi muito boa, 
com mobilidade, muita bola, a acele-

rar quando era necessário, a usar os 
corredores laterais e o espaço inte-
rior”, começou por dizer à Sport TV, 
num jogo em que fez várias altera-
ções no onze inicial.

“Hoje jogaram bastantes jogado-
res que não têm tido tantos minutos 
e deram uma excelente resposta, é 
um sinal de que trabalham bem dia-
riamente e isso é importante para 
mim. Este é um grupo competitivo 
não só contra os adversários mas 
também internamente.”

“Fazer umas cócegas não chega...”

Após o empate no clás-
sico com o FC Porto, o 

Sporting regressou às vitó-
rias no campeonato e foi ao 
Estoril vencer por 1-0, em 
jogo da 6.ª jornada da Liga.

 De grande penalidade, o 
lateral-direito espanhol Pedro 
Porro marcou o único gol da 
partida ao minuto 67, assegu-
rando o triunfo dos leões.

Sporting vence 
Estoril com gol 

de penálti

Lance Capital do jogo, o 
penalti a favor dos leões 

foi convertido por Porro aos 
67’. Sem Pedro Gonçalves 
(lesionado), mas com Jo-
vane já em campo (entrou 
aos 62’), esperava-se que 
o extremo cabo-verdiano 
avançasse para a marca dos 
11 metros, mas foi o interna-
cional espanhol a assumir a 
conversão e a marcar, estre-
ando-se nessas andanças. 
Fez gol e foi comemorar com 
quem lhe passou o testemu-
nho, dando um beijo na cara 
a Jovane.

Surpresa que Rúben 
Amorim explicou mais tarde, 
em conferência de Impren-
sa de análise à partida. “Em 
relação ao penálti, quem fa-
lha troca. Eles querem todos 
marcar, eu confio em todos. 
O Nuno (Santos) falhou um 

Rúben Amorim explica porque 
foi Porro a bater penalti

no ano passado, saiu; o Jo-
vane era o nosso marcador, 
falhou, saiu; o Pote (Pedro 
Gonçalves) lesionou-se, 
saiu; e agora é o Porro, tan-
to que eles estavam a gritar 
para o campo e eu como 
prometi que era sempre 
assim... o Jovane também 
precisava de marcar, mas 
é assim, foi o combinado, é 
falha, troca”, esclareceu o 
treinador leonino.

Na última época, os 

marcadores de 
penaltis dos le-
ões foram Jova-
ne (eficaz contra 
Paços de Ferrei-
ra, Belenenses 
SAD e Nacio-
nal), Pedro Gon-
çalves (marcou 
a Benfica e Rio 
Ave), João Má-

rio (marcou a Belenenses 
SAD e Paços de Ferreira 
mas falhou outro diante 
dos azuis) e Nuno San-
tos (que só foi chamado à 
cobrança contra o Famali-
cão, mas falhou).

Já esta temporada, Jo-
vane não conseguiu con-
verter penálti frente ao Vi-
zela, em Alvalade, primeiro 
compromisso dos leões no 
campeonato. Agora, é a vez 
de Porro.

Em jogo da 6.ª jornada da Liga 2, ao final da manhã 
deste sábado, o Feirense goleou, por 4x0, o Rio 

Ave, assumindo a liderança da competição.
O colombiano Kerwin Vargas bisou (19 minutos e 

35), num jogo em que os vilacondenses tiveram muitas 
dificuldades para travar os fogaceiros. O cenário ficou 
pior quando Aderllan Santos viu o segundo amarelo, e 
respetivo vermelho, aos 76. 

Disso se aproveitou o Feirense para dilatar o marca-
dor, por intermédio de Jorge Teixeira, aos 86 minutos, e 
Jardel, em cima do minuto 90..

Com este resultado, o Feirense saltou para a lide-
rança, com 15 pontos, mais dois do que o Rio Ave, que 
pode agora ser igualado na segunda posição pelo Ben-
fica B, que nesta ronda ainda joga contra o Farense.

Feirense goleia Rio Ave
e salta para a liderança

sumou a reviravolta.
Quando tudo indicava 

que os três pontos viajariam 
para a Reboleira, eis que 
Costinha, no último minuto 
do período de compensa-
ção, tirou um cruzamento/
remate que acabou por trair 
Victor São Bento e entrar na 
baliza do Estrela. Estava fei-
to o empate com que termi-
naria a partida.

Os tricolores, que na 
próxima terça-feira deslo-
cam-se ao terreno do Var-
zim (18 horas), passam a 
somar 5 pontos, ao passo 
que os estudantes, que na 
segunda-feira recebem o 
Vilafranquense (18 horas), 
conquistam o segundo pon-
to no Campeonato.

O Benfica recebeu e venceu o 
Boavista, por 3-1, com golos 

de Darwin Núnez (14’ e 61’) e Ju-
lian Weigl (33’).

O uruguaio foi uma das novida-
des no onze inicial, sendo colocado 
mais sobre a esquerda, onde, em 
teoria, se sente mais confortável 
para atacar a baliza. Se o primeiro 
golo surgiu de cabeça, Darwin con-
firmou a teoria ao marcar mais um 
golo, a passe de Rafa, e a falhar ou-

tro, na cara de Bracali.
O Boavista ainda chegou a 

empatar o encontro a um golo, 
através de um grande remate de 
Gustavo Sauer (31’), depois de um 
erro de Weigl, que perdeu a bola à 
entrada da área.

Com este resultado, as águias 
continuam isoladas na liderança 
do campeonato, com quatro pon-
tos de vantagem sobre os rivais 
FC Porto e Sporting.

Seis jogos, seis vitórias. 16 
golos marcados, três sofri-

dos. Melhor ataque da Liga, o 
registo defensivo de Sporting, 
FC Porto e V. Guimarães, as 
quatro melhores defesas da 
Liga. Na época passada, o 
Benfica perdeu à sexta jor-
nada com o Boavista e caiu 
de uma liderança que nunca 
mais soube recuperar, com o 
Sporting a embalar para o títu-
lo. Uma época depois, os en-
carnados bateram os axadre-
zados e respiram saúde, com 
o primeiro lugar isolado, com 

Jorge Jesus alcançou o que nenhum 
Português tinha conseguido

mais quatro pontos do que FC 
Porto e Sporting.

Desde 1982/1983, épo-
ca em que Sven-Goran 
Eriksson tomou de assalto 
o futebol português, que 
o Benfica não ganhava as 
primeiras seis jornadas do 
Campeonato. Ontem, dian-
te do Boavista, foram mais 
três golos, depois dos cinco 
apontados ao Santa Clara, 
na ronda passada.

Foi, apenas, a décima 
vez na história que o Benfica 
marcou dois ou mais golos 

em cada um dos primeiros 
seis encontros do Campeo-
nato. Três delas foram com 
Jorge Jesus (2011/2012 e 
2012/2013, mas o FC Porto 
foi campeão). Aconteceu o 
mesmo com Lippo Herczka 
(1936/1937), Janos Biri 
(1944/1945 e 1946/1947), 
Ted Smith (1951/1952), Ri-
beiro dos Reis (1953/1954), 
Lajos Czeizler (1963/1964) 
e com o inglês Jimmy Hagan 
(1972/1973), época em que 
o Benfica se sagrou cam-
peão sem derrotas.

Águias vencem Boavista (3-1) com ‘bis’ de Darwin



Cantinho das Concertinas do Cadeg
e sua famosa Aldeia Portuguesa

A pesar desse momento difícil, que a 
população brasileira está passando, 

com essa pandemia está assolando o 
mundo inteiro, alguns amigos da Comuni-
dade Portuguesa, ainda foram prestigiar 
a Aldeia Portuguesa, do Cadeg, no Bar 
e Restaurante Cantinho das Concertinas, 

sempre com tudo bem organizado, pelo 
anfitrião Carlinhos Cadavez, e sua espo-
sa Ilda a filha Nathalia e o genro João e 
juntos recebe com muito carinho, a to-
dos que prestigiam, a Aldeia Portuguesa, 
muito em breve, com a graça de Deus e 
todos vacinados tudo voltará ao normal.

Show de simpatia dos amigos no Cantinho das Concertinas, na foto: Márcia, esposo Tuninho Mendes, 
Carlinho Cadavez, Dayana, Fernando Lisboa e Juliete

Quem tam-
bém presti-
giou a Aldeia 
Portuguesa 
do Cadeg, foi 
o Presidente 
do Orfeão 
Português, 
Joaquim Ber-
nardo, com 
sua amiga Te-
resa Meirinho 
do Jornal Voz 
de Portugal

Num desta-
que vemos 
um belo 
visual do Bar 
do Carlinhos 
no Cadeg

A turma 
deitou e rolou 

na Aldeia 
Portuguesa no 

Cantinho das 
Concertinas

Panorâ-
mica da 
Aldeia Por-
tuguesa no 
Cantinho 
das Con-
certinas
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Maneca

Maria
Alcina

Provedor Queiroga doou imagem 
de N.S da Conceição ao 

Presidente Joaquim Bernardo

Parabéns ao meu querido
afilhado, Fernando!

PENSAMENTO DA SEMANA
SIMPLICIDADE

QUANTO MAIS NOS SINTONIZAMOS
COM O AMOR E COM A INTUIÇÃO DA ALMA,

MAIS SIMPLES E TORNA VIVER.
MINHA VIDA É PLENA  NA SIMPLICIDADE 

DAS MINHAS ATITUDES!

Paz à alma de Antônio Marques Meirinho

Felicidade 
eterna

Na Véspera, de Nossa  volta ao Brasil, Uma Carinhosa Homenagem 

Após as Grandes Vindimas na Serrinha, Com se Diz,  Ninguém é  de Ferro

Bela Vindima na Quinta da Serrinha da 
Família  Cabugueira, em Santa Cruz

A jovem debutante Leticia

Parabéns ao Governo 
Português, na pessoa 
do nosso  Presidente, 

Marcelo Rebelo
de Sousa

Recordar é viver a Cada Instante de nossas vidas

Feliz aniversário, Sr. Antônio 
Lopes, grande visiense

Tony Correia (o eterno Machadinho)

Portugal, superou a 
marca de oitenta por 

cento, da população, com 
a vacinação completa.

Considerado o País  do 
mundo com mais   pes-
soas imunizadas pro-
porcionalmente. Muitas 
bênçãos.

O elegante casal, Leé-
lia  e João de Deus, 

completaram 13 anos de 
feliz  enlace matrimonial. 
Dr. João de Deus, Consul 
adjunto, de Portugal no 
Rio de Janeiro, sua espo-
sa a Consulesa Leelia, é 
exemplo de esposa, mãe. 
e amiga de toda agente. 
Casamento feliz, com os 
frutos desse grande amor, 
nasceram a menina Joana 
e o meigo  Bernardo, gran-
de esportista,  Exemplo de 
família  iluminada. Muito 
admirados pela comu-
nidade Luso Brasileiro, 
todos  afirmam que é um 
casal muito simples. Eu 
afirmo,  a simplicidade é o 
fruto  de  sua Felicidade e 
muito bem querer. Muitas 
bênçãos.

Faleceu o grande português, Antônio Marques Meirinho. 
Presidente do Jornal A VÓZ DE PORTUGAL, desde 1974, 

após revolução dos cravos. Natural de Pombal, distrito de 
Leiria,  Portugal. Sr. Meirinho foi um chefe de família exemplar 
e amigo de seus amigos. Deixa três filhos, Sidonio Antônio, 
Antônio  Carlos e Teresa Meirinho. Antônio Meirinho, Fale-
ceu uma semana após sua amada esposa, subir aos céus. 
Provando  assim que dois corações  que se amam, vivem 
juntos eternamente. Na foto: O casal meirinho filhos e ne-
tos. Exemplo de amor eterno. Nossos sentidos pêsames  á 
família enlutada.

De volta á TV  
GLOBO, na 

novela das 18 ho-
ras,  “Nos Tempos 
do Imperador”. O 
galã Português, 
Tony  Cor re ia ,  
fará o papel do  
português mis-
terioso, Pompeu 
Ramalho, para-
béns á TV. Globo, 
pela oportunida-
de  que dá aos 
art istas portu-
gueses. A novela 
está, maravilho-
sa. Abraços fa-
distas

O nosso conterrâneo  
Presidente do Con-

selho da  Casa de Vi-
seu, estreou idade nova 
com muita alegria. Na 
foto: O querido casal  
Antônio Lopes e D. Vir-
ginia,  felizes, em eterna 
lua de mel, festejaram 
como dois pombinhos, 
esse amor abençoado.
VISEU SENHORA DA 

BEIRA
ETERNAMENTE 

BONITA.
ABRAÇOS 
FADISTAS.

A linda senhorita 
Letícia, com-

pletou  15 anos,  
para alegria de 
seus pais, suas 
avós e a linda irmã 
Mariana. Filha do 
elegante casal , 
Dra. Luciane e Dr. 
Flavio Martins, Le-
tícia  muito feliz, so-
prando as velinhas, 
cercada de muito 
amor. Muitas bên-
çãos, muita luz.

O nosso chefe 
de redação, 

do Jornal Portugal 
em Foco,  Fernan-
do Morais, contou 
mais uma Prima-
vera, festejando 
com muita alegria, 
com sua linda fa-
mília em  Rio das 
Ostras. Na foto: 
Fernando, mui-
to amado  pela  
elegante esposa, 
Maria do Socor-
ro, e sua l inda  
f i l h a ,  C a m i l a 
Martins. Muitas 
bênçãos Abra-
ços fadistas.

Neste lindo Cenário  Fo-
tográfico,  o Empresário,  

Agostinho Cabugueira Filho, 
Diretor da Canaraflor, S.C.L. 
de Chaves, como vemos a 
esquerda, sua tia, Dona Rita, 
depois o amigo Agostinho, 
seu filho, José  Miguel, es-
posa   Dona Céu,  de frente,  
papai Agostinho,   do lado 
direito, Dona Angelina, na 
sequência,  Dr. a Catarina, 
Dona Idalia e Sr. Manuel 
Pinto Aires,   para todos, as 
melhores saudações  e o 
meu muito obrigado, a bela 
Família Cabugueira.

Registramos o encontrou de dois amigos, o Presidente  do 
Orfeão Português Joaquim Bernardo que na oportunidade  

foi  agraciado  com  uma  linda  Imagem  de  Nossa Senhora. 
da  Conceição de  estilo  barroco, oferecida  pelo Provedor da 
irmandade Santo  Antonio dos Pobres .Jose  Queiroga. Está  
imagem  ficara junto  a  imagem  de  N.S. Fatima  que juntas  
farão  parte do  novo  Santuário  do  Orfeão Português

Proximo do meu retorno ao Brasil, um acontecimento que me 
levou a minha infância, em poder ver, participar deste dia 

tão  Alegre e quem gostou muito também,  foi o amigo Manuel 
Pinto Aires, que estava presente como  vemos lá  no meio da 
foto, que seja por muito anos e com muita saúde

Como Vemos na Foto, 
que Belo almoço, 

após os trabalhos das  
Vindimas,  com o cheiro 
das ovas, as boas febras 
e as iscas de bacalhau, 
feitas com ovos e outras 
tantas coisas mais e ago-
ra, fica a saudade, pois 
Já regressamos a nossa 
segunda Pátria,  trazen-
do um grande abraço da 
Pátria Mãe, para todos 
os irmãos,  Luso-Brasi-
leiros, com o desejo de 
muita Saúde

Sem dúvida são es-
ses momentos onde 

temos o prazer de re-
gistrar a linda família 
do Comendador Afonso 
Bernardo sempre pres-
tigiando a Casa da Vila 
da Feira ao lado da sua  
unida e linda família, 
sua esposa a simpática 
Dona Florbela, seu filho 
Dr. Roberto Roçado, 
esposa Dona Jó, seu 
neto Vinicius, com seu 
filho, Bernardo, esposa 
Ilaine, todos sempre 
muito felizes


