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António Costa diz que PS vai 
conquistar Setúbal e manter Almada, 

Alcochete, Barreiro e Montijo
O secretário-geral do PS 

e primeiro-ministro An-
tónio Costa esta convicto de 
que o PS não só vai voltar a 
ganhar as Câmaras de Al-
cochete, Almada e Barreiro, 
como também irá conquistar 
a Câmara de Setúbal à CDU.

“Setúbal tem de voltar a 
ser uma região fortemente 
industrializada, com as indús-
trias do futuro. Tem que ser 
uma região que cada vez tem 
serviços de mais e melhor 
qualidade na área da logís-
tica, tem que ser e aproveitar 
todo o seu potencial turístico, 
que este extraordinário estuá-
rio do Sado oferece, as ma-
ravilhosas praias que o per-
mitem, e esta linda Serra da 
Arrábida a todos nos convida 
para poder aproveitar”, disse.                                                                                                                                        
“É na combinação e valoriza-
ção de todos estes recursos 
que Setúbal pode efetiva-
mente ter os olhos postos 
no futuro”, disse António 

Costa na apresentação da 
candidatura de Setúbal, 
com Fernando José  e Ana 
Catarina Mendes, para a 
Assembleia Municipal.

O líder socialista, já em 
tom de campanha eleitoral, 
que só começa na próxima 
semana, apelou à mobili-
zação dos socialistas nos 
próximos dias e lembrou as 
conquistas socialistas na Pe-
nínsula de Setúbal, nas elei-
ções autárquicas de 2017. 

“Ainda há quatro anos 
poucos acreditavam que o 
PS ganhava no Barreiro e 
o PS ganhou. Poucos acre-
ditavam que o PS ganhava 
em Almada e o PS ganhou. 
E este ano vamos voltar a 
ganhar no Montijo, vamos 
voltar a ganhar em Alcoche-
te, vamos voltar a ganhar 
no Barreiro e vamos voltar a 
ganhar em Almada, e vamos 
também ganhar em Setúbal”, 
acrescentou Costa.

Antes o líder socialista 
lembrou que o próximo man-
dato autárquico vai ser um 
mandato autárquico muito 
especial, “Com esta transfe-
rência de competências, os 
municípios portugueses vão 
passar a receber mais de 
um bilhão de euros por ano, 
transferidos do Orçamento 
do Estado para Orçamento 
dos municípios, para pode-
rem prestar melhores servi-
ços de educação, melhor ser-
viço de saúde, melhor ação 
social aos seus habitantes”.                                                                                              
Costa destacou as duas me-
tas já anunciadas pelo Go-
verno para o setor da habita-
ção, uma para garantir uma 
rede de oferta pública de alu-
guel acessível, para a classe 
média, e em particular para 
as novas gerações, e outra 
para assegurar habitação 
condigna a todas as famílias 
que ainda não dispõem de 
habitação condigna.  

Máscara obrigatória na
rua deverá acabar no

próximo domingo

O PS informa que não irá 
propor no Parlamento a 

renovação do uso obrigatório 
de máscara nos espaços pú-
blicos exteriores, cujo diplo-
ma deixa de estar em vigor 
no dia 12, próximo domingo. 

“A nossa posição é intei-
ramente coincidente com a 
da Direção Geral da Saúde. 
“Face à atual situação epi-
demiológica do país, não 
defendemos a obrigatorie-
dade do uso da máscara nos 
espaços exteriores”, afirmou 
fonte da bancada socialista à 
agência Lusa.

O presidente do Grupo 

Parlamentar do PSD, Adão 
Silva adiantou, em declara-
ções à TSF, que só um agra-
vamento súbito da pandemia 
faria com que os sociais-de-
mocratas não defendessem 
o fim da obrigatoriedade das 
máscaras na rua. “Face àqui-
lo que foi dito pela senhora 
diretora-geral da Saúde e, 
por outro lado, ao nível de 
vacinação que Portugal já 
atingiu, o PSD, em princípio, 
tem toda a disponibilidade 
para que não haja a reno-
vação da lei que torna obri-
gatório o uso da máscara”, 
afirmou Adão Silva.

O ministro da Economia e 
da Transição Digital dis-

se que Portugal pode regis-
trar um crescimento econô-
mico de 5% até final do ano, 
depois dos bons resultados 
do terceiro trimestre.

“Acho que o crescimen-
to econômico vai estar mais 
próximo dos 5% do que dos 
4%”, afirmou  Siza Vieira, 
em entrevista.

Os resultados do tercei-
ro trimestre correram como 
esperado, apesar de julho 
ter tido um crescimento não 
tão rigoroso, em função da 
situação pandêmica que se 
verificou, considerou.

“Agosto ultrapassou to-
das as expectativas em prati-
camente em todos os setores 
de atividade, no comércio, na 
restauração, mesmo na ho-
telaria. Tivemos um mês do 
agosto melhor do que aquele 
que se podia antecipar”.

Para Siza Vieira, o ritmo 

de crescimento da econo-
mia está a corresponder às 
expectativas do Governo 
e, talvez, até a excedê-las. 
“Estamos convencidos que, 
do ponto de vista do cresci-
mento econômico durante o 
ano, vamos ultrapassar aqui-
lo que eram as previsões. 
A economia não está só a 
comportar-se melhor do que 
eram as projeções, mas tam-

bém melhor que a maior par-
te dos observadores estima-
va há uns meses”, adiantou. 

Siza Vieira lembrou que 
havido uma retoma da econo-
mia muito rigorosa, uma vez 
que a procura está a recom-
por-se muito rápido, enquanto 
são levantadas as restrições 
sanitárias, devido à pandemia.

O ministro rejeitou haver 
uma descida generalizada 
do IVA da eletricidade para 
13% ou 6%, adiantando que 
o Governo trabalha para 
amortecer o impacto.

“Acho que relativamen-
te ao IVA da eletricidade, 
aos consumidores em bai-
xa tensão, domésticos, já 
conseguimos encontrar um 
mecanismo que permite ir 
diferenciando o IVA de uma 
forma que é justa socialmen-
te e de uma forma que é am-
bientalmente responsável, 
quem consome mais paga 
mais IVA”, disse Siza Vieira.

“Precisamos de encontrar 
maneiras de amortecer este 
impacto e é nisso que esta-
mos a trabalhar. Os clientes 
empresariais estão em con-
corrência nos mercados in-
ternacionais, nós temos de 
assegurar que eles não fi-
cam prejudicados se houver 
um aumento de preços rela-
tivamente aos seus concor-
rentes”, acrescentou.

Ministro da Economia 
aponta para crescimento 

econômico de 5% este ano

Paulo Rangel e Miguel Pin-
to Luz deverão assumir 

as respectivas  candidaturas 
à liderança do PSD após as 
eleições autárquicas do dia 
26. Luís Montenegro e Jorge 
Moreira da Silva ainda es-
tão a ponderar um eventual 
avanço. Já Rui Rio tem a sua 
recandidatura  dependente 
dos resultados autárquicos, 
sendo que só uma catástro-
fe à imagem da que Passos 
Coelho sofreu em 2017 cor-
responderá a um encontrão 
para tombar, como já fez 
questão de sublinhar.

Paulo Rangel quer e 
pode, Miguel Pinto Luz quer 
e pode, Luís Montenegro 
pode, mas não se sabe se 
quer; Jorge Moreira da Sil-
va quer, mas não sabe se 
pode... e Rui Rio, porque de-
pende das autárquicas, nem 
sabe se quer nem se pode, 
mas tem o aparelho de pre-
venção para voltar a apre-
sentar-se a votos.

Paulo Rangel, já dispu-
tou a liderança do PSD con-
tra Passos Coelho e Aguiar
-Branco, em 2010, lança-se 

ao partido numa altura em 
que, segundo um destaca-
do quadro do PSD, se sente 
finalmente libertado. Por-
que, no espaço dos últimos 
dois meses, foi alvo de ata-
ques pessoais que tiveram, 
contudo, o efeito oposto: 
por um lado, humanizaram-
no perante o eleitorado e, 
por outro, serviram para 
ele, pela primeira vez na 
vida, ter a certeza absoluta 
do que quer fazer. Conquis-
tar o PSD.

Razão suficiente para 
trair Rio, nas palavras mais 
amargas de uma outra fon-
te ligada à atual direção. 
“Rio reconduziu Rangel nos 
cargos todos que ele tinha, 
deu-lhe todo o espaço me-
diático para ele poder cres-
cer a nível europeu e até 
aceitou o seu pedido para 
que segurasse José Manuel 
Fernandes, argumenta a 
mesma fonte.  E a solidarie-
dade de Rio, Rangel montou 
uma estrutura, que vem do 
Parlamento Europeu e tem 
muito dinheiro, para andar 
a fazer campanha paralela 

Rangel já está em 
campanha para a 
liderança do PSD

durante estas autárquicas.                                                                                                                                   
Rangel vai às povoações e 
cidades onde Rio, por ques-
tões de agenda, não conse-
gue ir: “O Rangel está a ir às 
sobras, mas está a ir a todo 
o lado”, havendo já contatos 
e promessas para o futuro. 
Fala-se dentro do PSD, num 
golpe palaciano semelhante 
ao que Montenegro tentou 
fazer a Rio, em janeiro de 
2020.

Rangel já está no terre-
no a arregimentar tropas, os 
críticos de Rui Rio afastam 
qualquer espécie de traição. 
Para estes, Rangel está sim-
plesmente no terreno”, como 
estão Miguel Pinto Luz ou 
Montenegro. Considerando 
que até apoiantes do Rio 
o convidam e que este não 
apresentou moção de censu-
ra, Rangel não espetou qual-
quer facada a Rui Rio. Pelo 
contrário: foi é vitima das 

guerras televisivas. Enquan-
to uns defendem que um dos 
canais privados  está a ser 
a plataforma da candidatura 
de Rangel, outros defendem 
exatamente o oposto.

Apesar de Rangel ter 
aberto o jogo antes da cam-
panha eleitoral, a convicção 
dos sociais-democratas é 
que até às eleições o PSD 
andará silencioso. Pinto Luz, 
Montenegro ou Moreira da 
Silva não anunciarão as suas 
candidaturas antes de dia 26 
de setembro.

Certo é que será logo em 
outubro que se realizará o 
Conselho Nacional dos so-
ciais-democratas que ava-
liará os resultados das au-
tárquicas e o mais provável 
– e prenunciado por todos, 
é que agendará o próximo 
congresso do partido e no-
vas diretas, com Rangel já 
na pista de partida.

Está a chegar a uma zona 
de emissões reduzidas 

ou zero e, de súbito, o seu 
carro passa a ser completa-
mente elétrico. Coisa de filme 
de ficção científica. A rapidez 
das mudanças na revolução 
em curso na mobilidade elé-
trica, com as metas comuni-
tárias para o corte drástico 
nas emissões poluentes a 
ditarem o ritmo, tem presen-
teado o mercado automó-
vel com um rol apreciável 
de inovações tecnológicas 
neste campo. Ainda assim, 

e mesmo com a rápida ha-
bituação dos consumidores 
à mudança de paradigma, 
não deixa de impressionar 
a entrada em funcionamen-
to no nosso país do sistema 
eDrive Zones da BMW, fun-
cionando em Lisboa, Porto e 
Braga para os seus modelos 
híbridos plug-in. 

Disponível nos mode-
los BMW 330e, BMW 745e, 
BMW X5 xDrive45e e BMW 
530e, o sistema é, no mer-
cado nacional, o resultado 
do trabalho desenvolvido, 

desde 2019, pela Critical Te-
chWorks, empresa nascida 
da parceria entre a marca 
alemã e a portuguesa Critical 
Software. O sistema esta na 
conectividade com o disposi-
tivo de GPS dos automóveis 
híbridos plug-in da BMW, 
que, ao detectar a entrada 
numa zona de uma cidade 
previamente definida pelas 
autoridades como sendo de 
emissões poluentes reduzi-
das ou inexistentes, a comu-
nica à aplicação eDrive Zone 
do carro, que tem de ser pre-

viamente instalada pelo con-
dutor. E a mudança acontece 
com a maior naturalidade, 
sem qualquer sobressalto ou 
necessidade de tomada de 
decisão pelo condutor. A ges-
tão das emissões poluentes 
é assegurada pelo software, 
garantindo este ainda uma 
gestão o mais eficiente pos-
sível dos consumos energé-
ticos da viatura. Quando se 
abandona a área de baixas 
emissões, o sistema repõe 
os parâmetros anteriores. 
Tão simples como isto.

Híbridos da BMW viram 100% elétricos nas zonas 
de emissões zero de Lisboa, Porto e Braga
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Maneca

Maria
Alcina

Mais um Registro das Termas de São Pedro do Sul, no Café  Pintos

GenTe 
boniTa e 

eleGanTe

Grande festa no boteco do  Morais

PENSAMENTO DA SEMANA
SERENIDADE

EStAR SERENo é DEIxAR-SE  fluIR com AS cIRcuNStANcIAS
DE cADA momENto, coNhEcENDo E SAboREANDo

cADA INStANtE E SAbENDo quE NADA é pERmANENtE.
VIVo SERENAmENtE NA plENItuDE

DE cADA momENto pRESENtE.

D. albertina Guerra Marques da 
Paixão, subiu aos céus

D. berta branco, 
voltou de férias 

em Portugal

amizades de Chaves e Famalicão  no Coração

neste lindo Visual, Parte da família  Maneca, em Portugal
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Salve Dia  2 de Setembro e 
Feliz aniversário  Rosangela

Saudades  de grandes amigos

Saudades dos amigos

lindo Trio,  na  Ponte em  
São  Pedro do Sul

Quando os amigos se encontram

Faleceu aos 93 
anos, a esposa  

do nosso querido 
amigo,  Marques 
Meirinho, Diretor  
Presidente do Jor-
nal,  A VÒZ DE POR-
TUGAL, Família que 
muito estimo, e sem-
pre me prestigiou 
desde o início da mi-
nha carreira. Meus 
pêsames á sua filha 
Teresa Meirinho e 
filhas e também aos 
filhos, Sidônio e An-
tônio Carlos. Meus 
sentidos pêsames. 
Muitas bênçãos

Na foto: O casal Rosa 
e João Martins da 

“DIRIJA”, Fernandinha 
e Tuninho Serapico, 
“ReDe eConoMia”, 
Irene e Adão Ribeiro, 
“ReDe iTHaY”, o can-
tor romântico Mário Si-
mões, e o casal  Dr. 
Carrasqueira e simpá-
tica esposa. Muitas 
bênçãos

O s a u d o s o 
a m i g o  e 

grande Vasca-
í n o ,  A m a d e u 
Pinto da Rocha, 
muito fel iz na 
Casa da Vila da 
Feira, abraçan-
do o grande em-
presário, Antônio 
Correia. amizade 
é eterna no cora-
ção dos justos. 
M u i t a s  b ê n -
çãos.

O mega empresário 
da Comunidade 

Portuguesa de Niterói, 
Sr. Raimundo Dinis, 
grande açoriano Dire-
tor presidente da Con-
cessionária Hayasa, 
ex-Presidente da Casa 
dos açores no Rio de 
Janeiro. Com seu ami-
go Sr. Nicolau, proprie-
tário das  Casas das 
fechaduras e Fer-
ramentas, abraços 
fadistas.

As saudades 
são imensas 

deste casal que 
tanto prestigiou 
a nossa Comuni-
dade por muitos 
anos. Na foto; a 
carismática  D. 
Alda  seu esposo, 
comendador Rui 
Castanheira dire-
tor presidente da 
Papelaria adla, 
casal que muito 
estimamos. abra-
ços fadistas.

O nosso amigo Genilson, fotógrafo da Comunidade, festejou 
com muita pompa o seu aniversário, junto com amigos e 

familiares. Na foto: Sua esposa Marilda, Genilson, sua bisne-
ta Sofia, netos Lourrane, Davi, Guilherme e Luciana,Diana, 
Além de muitos amigos tais como José Chança, o ator global 
Tony Correia e o amigo de todas as horas meu conterrâneo, 
Comendador Morais. abraços fadistas. Muitas bênçãos.

Como vemos na foto, gente de muita 
estima, do lado esquerdo, grande 

Minhota, Dona  Conceição, na sequ-
ência, Maneca, Manuel Pinto Aires, da 
Flora Santa Filomena, na Praia de Bo-
tafogo, o grande Agostinho Cabugueira, 
esposa: Dona Angelina, a Direita, Dona 
Idalia, Amigo Zeca, sua filha, Juana e  
mamãe,  Dona Conceição, que vieram 
do Minho, para abraçar as famílias, Ma-
neca e Cabugueira, e na soma humana, 
uma família só, Graças  Deus, como 
vemos, num belo almoço, na Quinta da 
Serrinha, do grande irmão  Cabugueira, 
que manda um grande abraço, aqui de 
Potugal, para todos do brasil e eu 
também,  com muito carinho.

Meus amigos Leitores e todos em ge-
ral, é  uma Bênção  poder reunir fa-

miliares em Portugal, mais precisamente, 
no Sátão, lugar de  (Travassinho) como 
vemos, na Ponta da mesa, a caçula, mi-
nha irmã  Leonor com sua filha Suzana, 
marido Ferraz seus netos, Manuel da 
Flora Santa Filomena, Idália, em  fim uma 
alegria para mim, poder registrar mais 
uma vez, este acontecimento, a palavra 
de tanto valor, Família , que quando se 
amam e se respeita é  uma bênção, por 
isso, o meu desejo é  Que todas as famí-
lias aqui de Portugal e do Brasil, tenham 
a bênção familiar, do nosso Pai

A distância  é  
muita,  mas 

o coração   está  
presentee,  filha, 
em primeiro lu-
gar, teus pais  te 
desejam milhões  
de felicidades e te 
amam parabéns  
pelo tem aniver-
sário e nossos  
agradecimentos 
a jovem Andreia 
e todas as co-
legas do salão  
de beleza,  fique 
chique, pela  re-
ceptividade) em 
homenagem ao 
teu grande dia.
te amamos (Vida 
longo) beijos.

Mais uma visita  rápida, mas de coração  para alegrar co-
rações. como vemos ao centro a irmã  do amigo  Fifa, 

como é  chamado carinhosamente, a direita, sua comadre e a 
esquerda, Dona Idalia, para quem não  sabe, o Fifa,  é  Diretor 
da sapataria Figueiredo, a rua Satamine, na Tijuca,  Que recebe 
um grande abraço de sua mana, com muita saudade.

A eterna Primeira dama, 
da Casa do Porto, D. 

Berta, após merecidas fé-
rias em Portugal, regres-
sou para nossa alegria, 
Agradeço os mimos que 
Dona Berta e seu sobri-
nho Amandio,  me trou-
xeram, Jesuítas de Santo 
Tirso. Adorei queridos 
amigos, chorei de emo-
ção ao saborear a caixa 
inteira. Muitas bênçãos.

Com muita alegria fiquei 
na foto a direita, ao lado 

da minha estimada prima 
Palmira, a seu lado , queri-
da Idália, na sequência,  as 
primas, Cristina e Patrícia,  
filhas da Palmira, que manda 
um grande abraço  para seu 
irmão Aurélio e para sua es-
posa, Alzira dos Bolos do Rio 
de Janeiro, do lado esquerdo 
vemos o amigo Manuel Pinto 
Aires, da Flora Santa Filo-
mena, que manda  beijinhos 
para suas filhas, Ana Lúcia e 
Flávia,  incluindo suas que-
ridas netinhas e todos  nós  
mandamos aqui de Portugal,  
as maiores felicitações para 
nossos irmãos do brasil
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FELIZ ANO 
NOVO 

É muito curioso assistir ao espanto provoca-
do em algumas pessoas quando dizemos 

que a Comunidade Judaica está comemoran-
do seu Ano Novo, ou seja a entrada do ano 
5782. Vem sempre a tradicional pergunta: 
“isso tudo?”. A história do judaísmo é antiga 
e muito rica. A começar pelo fato de ter con-
solidado na humanidade a existência do Deus 
Único,  acabando com a adoração a objetos, 
à natureza e até mesmo a animais. Os Dez 
Mandamentos, até hoje base das leis jurídi-
cas, também foram presente entregue por 
Deus a um judeu, Moisés, no Monte Sinai. 
Mas não vamos falar de religião, mas apenas 
no que representa para o judaísmo a entra-
da de um novo ano: acima de tudo um mo-
mento de reflexão, avaliação de suas ações 
e atitudes com seu semelhante. Importante 
que para todos não fique apenas na reflexão, 
mas especialmente na mudança. No espírito 
de doação, tolerância,  solideriedade e amor 
ao próximo. Como dizemos no judaísmo, que 
seja um ano doce  e que possamos ser ins-
critos no Livro da Vida. É o meu desejo para 
todos, independente do credo que professem. 
Afinal, acima de todas as religiões, o impor-
tante é que Deus é Único e ama igualmente a 
todos os seus filhos.

A Olimpíada de Língua Por-
tuguesa recebeu 18.361 

Relatos de prática e materiais 
de professores de escolas pú-
blicas de todo o Brasil, que 
promoveram oficinas junto aos 
estudantes em cinco gêneros: 
Poema, Memórias literárias, 
Crônica, Documentário e Ar-
tigo de opinião. O número de 
participação de São Paulo é 
de 1.290 relatos.

Ao todo, seguem no con-
curso 11.064 escolas, de 
2.525 municípios e 26 estados 
e Distrito Federal. As expe-
riências dos professores em 
sala de aula foram traduzidas 
em Relatos de prática, Linha 
do tempo e Álbum da turma.

O concurso incentivou a 
multiplicidade de formatos de 
mídia que exemplificam a re-
lação professor-aluno, como 
fotografias, vídeos, áudios e 
produções textuais desenvol-
vidas pelos estudantes e os 
resultados obtidos.

Na Etapa Municipal, as 
Comissões Julgadoras Mu-
nicipais selecionam núme-

Nos dias 23 e 24 de agosto 
de 2021, em São Tomé e 

Príncipe, realizou-se o XVIII 
Encontro de Procuradores-
Gerais da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), organizado pela Pro-
curadoria-Geral da República 
de São Tomé e Príncipe, com 
o apoio do Projeto de Apoio 
à Consolidação do Estado de 
Direito (PACED) nos PALOP 
e Timor-Leste, em parceria 
com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) e a Universi-
dade de Coimbra.

Dedicado à temática “Re-
cuperação de Ativos e Coo-
peração Judiciária na CPLP”, 
o encontro contou com inter-
venções do Primeiro Minis-
tro de São Tomé e Príncipe, 
Jorge Bom Jesus, e do Pro-
curador-Geral da República 
santomense, Kelve Nobre 
de Carvalho, que destacou 
a importância da coopera-
ção judiciária internacional 
no combate à criminalidade 
transnacional, sublinhando 
que a recuperação de ativos 

Procuradores-Gerais da CPLP 
debatem cooperação judiciária

e recuperação de ativos

permite devolver aos países e 
aos seus cidadãos os valores 
obtidos de forma ilícita.

Os Procuradores-Gerais 
da CPLP, na Declaração de 
São Tomé, manifestaram a in-
tenção de fortalecer a coope-
ração judiciária e aprovaram 
a criação da rede dos Ministé-
rios Públicos da CPLP para re-
cuperação de ativos, coorde-
nada pela Procuradoria-Geral 
da República de Angola.

À margem deste encontro, 
decorreu a entrega, à Procu-
radoria-Geral da República de 

São Tomé e Príncipe, de equi-
pamento e software informá-
tico de análise fundamentais 
para o combate à criminali-
dade organizada, designada-
mente, ao branqueamento de 
capitais, assim como a missão 
de seguimento do processo 
de harmonização legislativa, 
tendo a equipa de assistência 
técnica do PACED - liderada 
pelo consultor científico Juiz 
Conselheiro Mouraz Lopes 
- realizado vários encontros 
de trabalhos, designadamen-
te com o Presidente e a Vice

7ª Olimpíada de Língua Portuguesa
recebe mais de 18 mil relatos pelo Brasil

ros de Relatos de prática de 
cada gênero de acordo com a 
quantidade de escolas inscri-
tas no município, conforme o 
regulamento.

Já na Etapa Estadual, se-
rão selecionados 42 Relatos 
de prática de cada gênero, 
que avançarão para a Etapa 
Semifinal. Aos participantes 
da Etapa Semifinal será dispo-
nibilizado um ambiente virtual 
de aprendizagem específico 
para cada um dos gêneros, a 
fim de proporcionar encontros 
formativos e culturais.

No encerramento da semi-
final, serão selecionados os 80 
professores finalistas, entre os 
quais serão escolhidos os 20 
ganhadores. As Comissões 
Julgadoras podem ser com-
postas por pais, membros da 
comunidade, especialistas de 
universidades, representantes 
das instituições parceiras e do 
Itaú Social.

OLImPíAdA
A Olimpíada de Língua 

Portuguesa, que objetiva 
apoiar os professores da 

rede pública no aprimora-
mento das práticas de en-
sino de leitura e escrita, 
recebeu mais de 112 mil 
inscrições nesta 7ª edição e 
teve a adesão de todos os 
estados brasileiros, 3.877 
municípios e mais de 27 mil 
escolas inscritas.

Participam professores de 
Língua Portuguesa e seus 
estudantes do 5º ano do En-
sino Fundamental à 3ª série 
do Ensino Médio de escolas 
públicas.

O concurso integra o Pro-

grama Escrevendo o Futuro, 
desenvolvido pelo Itaú Social 
com a coordenação técnica 
do CENPEC Educação (Cen-
tro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária).

Conta com a parceria do 
MEC (Ministério da Educa-
ção), da Undime (União Na-
cional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação), do Consed 
(Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação), da Fun-
dação Roberto Marinho e do 
Canal Futura.

-Presidente da 1.ª Comissão 
da Assembleia Nacional, com 
a Ministra da Justiça, Admi-
nistração Pública e Direitos 
Humanos e com o Ministro do 
Planeamento, Finanças e Eco-
nomia Azul.

Entre os dias 23 e 27 de 
agosto, teve também lugar a 
3.ª e última fase das ações de 
formação nacional nas áreas 
da prevenção e combate à 
criminalidade econômico-fi-
nanceira e tráfico de drogas, 
com tutoria do Centro de Es-
tudos Judiciários (CEJ) e do 
Instituto de Polícia Judiciária 
e Ciências Criminais (IPJCC) 
de Portugal, que possibilitou a 
formação especializada de 35 
quadros santomenses.

Com duração até dezem-
bro de 2021, o PACED dispõe 
de um orçamento global de 8,4 
milhões de euros, financiado 
através do 10.º Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento da 
União Europeia, e cofinancia-
do e gerido pela Cooperação 
Portuguesa através do Ca-
mões – Instituto da Coopera-
ção e da Língua, I.P.

AldeiA PortuguesA e umA festA
Show de bola o sábado 

passado no Cantinho das 
Concertinas onde é realizada 
a famosa Aldeia Portuguesa, 
onde a Comunidade Luso
-Brasileira, sempre prestigia 
as nossas tradições de Por-
tugal e a simpatia do anfitrião 
Carlinhos e sua equipe de 
colaboradores sempre dan-
do um show de atenção a to-
dos que prestigiam a Aldeia 
Portuguesa.

Nosso amigo Carlinho, recepcionando os amigos da Fred Moriz, André 
de Paula, da Rede RTPi de Portugal

Muita gente 
boa e amiga 
prestigiando o 
amigo Carlinho 
do Cantinho das 
Concertinas com 
os amigos; Ale-
xandre, Tuninho 
Mendes, Manuel 
Coutinho, Ma-
nuel Pinto

O empresário Nelson Correia sempre muito 
descontraído, dando show, na pista de dança 
com sua dama

Prestigiando o Cantinho das Concertinas os casais, 
João e Dr. Rosemberguer e suas respectivas esposas

Almoço dAs QuArtAs nAs BeirAs
Esteve pra-lá de especial  

a Última Edição do Al-
moço das Quartas na Casa 
das Beiras com o Presiden-
te José Henrique, sempre 
solicito com os amigos em-
presários que foram sabore-
ar a gastronomia portugue-
sa , em destaque o famoso 
“Bacalhau à Lagareiro” e um 
atendimento de melhor qua-
lidade. Com uma equipe de 
colaboradores notal mil pa-
rabéns a todos.

Um trio de grandes amigos sempre juntos os empresários, 
Adão Ribeiro da Rede Ithay, Alfredo, Ricardo Paladino

Esteve bem movimentado o último Almoço das 
Quartas com a presença de diversas famílias 
Luso-Brasileiras

Presidente Beirão confraternizando com os amigos convidados

Presença constante no Almoço das Quartas Tuni-
nho da Ótica Primor com seu irmão, o Brandão e 
um amigo

Pelo registro que vemos nesta foto amigos apois sa-
borear o bacalhau à lagareiro já ligado no seus zap
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A Aldeia de Trebilhadouro 
é um dos atractivos turís-

ticos do concelho de Vale de 
Cambra, como no último fim-
de-semana pudemos constatar. 
Situada em meio rural, a 625 
metros de altitude, na fregue-
sia de Rôge, foi despojada dos 
seus habitantes tradicionais, 
que, há duas décadas, viram 

o seu modo de vida agrícola e 
florestal tornar-se incompatível 
com a modernidade.

Fruto de intervenções públi-
cas, nomeadamente potencia-
das pela autarquia, e privadas, 
as suas casas em pedra foram 
preservadas, embelezadas e 
postas ao serviço do turismo 
em espaço rural.

Trebilhadouro 
oferece o encanto 

de outrora

Exposição World Press Photo 
abre no Parque dos Poetas em 

Oeiras a 15 de setembro

A edição deste ano da 
exposição de foto-

jornalismo World Press 
Photo vai ser inaugurada 
no dia 15 de setembro, 
pela primeira vez num es-
paço ao ar livre, o Parque 
dos Poetas, no concelho 
de Oeiras, anunciou a or-
ganização.

Criado em 1955 pela 
fundação homónima e 
sem fins lucrativos, o 
concurso World Press 
Photo premeia, anual-
mente, fotografias que 
dão a conhecer ao públi-
co momentos que mar-
cam a atualidade de po-
vos e de sociedades em 
todo o mundo, e que se 
repercutem além-frontei-
ras, com consequências 
à escala global.

O júri do concurso se-
lecionou a fotografia de 
Mads Nissen, “The First 
Embrace” (“O primeiro 
abraço”, em tradução 
livre”), captada no Bra-
sil, em plena pandemia, 
como a Fotografia do 

Ano, e “Habibi”, de Anto-
nio Faccilongo, como a 
História do Ano.

Por seu turno, o fo-
tojornalista português 
Nuno André Ferreira, 
que trabalha na agência 
Lusa, foi um dos premia-
dos no concurso World 
Press Photo 2021, com 
uma imagem que tem 
como pano de fundo um 
incêndio, em Oliveira de 
Frades (Viseu) que se 
estendeu pelos conce-
lhos vizinhos.

A imagem tem dois 
planos: um do fogo que 
se alastra no topo de 
um monte e, noutro pla-
no, um bebé dentro de 
um carro, com um olhar 
curioso face à objetiva do 
repórter fotográfico, mas 
alheio ao que se passa 
do outro lado do vale.

Nesta edição, o con-
curso recebeu 4.315 fotó-
grafos de 130 países, com 
74.470 imagens inscritas, 
tendo sido distinguidos 45 
fotógrafos de 28 países. Rua da Fontinha já facilita

o trânsito em Beiriz
Durou alguns anos a arrancar 

a obra, mas quando tudo se 
perfilou a sua conclusão durou 
apenas alguns meses. No do-
mingo, a meio da tarde, a Rua 
da Fontinha na freguesia de 
Beiriz, abriu ao trânsito na pre-
sença do Presidente da Câmara 
Aires Pereira, do Presidente da 
União de Freguesias Póvoa de 
Varzim, Beiriz e Argivai, de vere-
adores, vários autarcas e deze-
nas de populares da freguesia.

A abertura da Rua da Fonti-
nha, que desemboca na rotun-
da do cruzeiro, facilitar a circu-
lação do trânsito junto à escola 
de Ensino Básico e jardim-de
-infância. Para Aires Pereira o 
novo arruamento permite “orga-
nizar de forma diferente o tran-
sita na freguesia. Ao mesmo 
tempo permite-nos também re-
solver um novo acesso ao horto 
Municipal e ao Centro de Aco-

Vale de Cambra

Águeda

são joão da madeira

Póvoa de Varzim

Valpaços

Por força da atual situação 
pandémica, a afamada 

Romaria em Honra de Nossa 
Senhora da Saúde, uma das 
maiores do norte de Portugal, 
vê-se obrigada a adiar, por 
mais um ano, as habituais ceri-
mónias e os espetáculos musi-
cais e desportivos.

Na semana que antecede o 
primeiro domingo de setembro, 

as Festas da Cidade e do Con-
celho de Valpaços atraem milha-
res de fiéis à cidade. Estas co-
meçam na quarta-feira, ao cair 
da noite, com a trasladação da 
venerada imagem da Nossa Se-
nhora da Saúde da sua Capela, 
em procissão de velas, para a 
Igreja Matriz.

Mas o ponto alto das festi-
vidades acontece no sábado. 

Valpaços veste-se de gala para 
receber os devotos de Nossa 
Senhora da Saúde na emble-
mática procissão em sua honra. 
Esta tem início na Igreja Matriz, 
passa pelas principais artérias 
da cidade e termina no Santuá-
rio de Nossa Senhora da Saúde.

Este ano, o programa, for-
çosamente diferente, inclui di-
versas eucaristias, um concerto 

Festas em honra de Nossa senhora
da saúde adaptam-se à pandemia

A intervenção in-
cluiu a instalação 

de um novo relvado 
sintético e a instalação 
de novas infraestrutu-
ras elétricas de ilumi-
nação exterior.

Foi concluída a pri-
meira fase da requalifi-
cação do Polidesporti-
vo do Bairro 25 de Abril, 
em Linda-a-Velha.

A intervenção in-
cluiu a instalação de 
um novo relvado sin-
tético e a instalação de 
novas infraestruturas 
elétricas de iluminação 
exterior.

No próximo dia 3 de 
setembro, será reali-
zada uma visita oficial 
às instalações do poli-
desportivo.

Polidesportivo do Bairro 25 
de abril tem novo relvado e 

iluminação adequada

segundo Fernanda Moreira, dirigente da distrital de Aveiro do Sin-
dicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Cal-

çado, Malas e Afins, todos os funcionários da empresa estão devida-
mente informados sobre a situação e, no regresso das férias, deverão 
cumprir as últimas semanas de trabalho de acordo com a sua antigui-
dade contratual, o que, “em alguns casos, ainda representa 75 dias, 
porque há pessoas que estão há mais de 30 anos na fábrica”.

O Governo colocou em discussão pública, até ao dia 1 de Mar-
ço, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que prevê 

um amplo conjunto de investimentos que a chamada “bazuca” 
europeia financiará.

Três desses investimentos estão direccionados para Águeda 
- o Eixo rodoviário Águeda/Aveiro; a conclusão da ligação da 
EN333 à EN235, em Perrães, a partir do nó de Recardães do 
IC2, e que permitirá uma ligação mais rápida à A1; e a ligação 
do Parque Empresarial do Casarão (PEC) ao IC2.

Três Obras capitais
para Águeda

Fábrica de calçado 
encerra e deixa 60

no desemprego

lhimento de Animais e também 
vai facilitar a abertura de um 
novo arruamento. Queria dar 
uma palavra de agradecimento 
ao proprietário do terreno, se-
nhor Raul Cancela, com quem 
fizemos um acordo para aqui-
sição e que facilitou pela sua 
compreensão, o mesmo acon-
teceu com os confrontantes, o 
que nos permite, hoje, entregar 

este arruamento da Fontinha. O 
espírito de colaboração entre a 
Freguesia e a Câmara Munici-
pal também facilitou a obra, que 
juntamente com outras obras 
já concluídas e projectadas irá 
criar mais modernidade na fre-
guesia e fixar mais população. 
A Póvoa foi dos poucos conce-
lhos do país que viu a sua po-
pulação aumentar e Beiriz ofe-

rece cada vez mais condições”.
Quanto a Ricardo Silva, não 

esqueceu o seu parceiro de Jun-
ta: “A ideia inicial de abrir esta 
rua pertence a Amadeu Matias, 
ainda quando era presidente 
da Junta de Beiriz. É importan-
te registar que este arruamento 
permite o acesso à Praça da 
Margarida, ao campo de futebol, 
mas também desvia o trânsito 
de pesados de passageiros e 
dá a Beiriz um aspecto de vila e 
mais próxima da cidade”.

Para Amadeu Matias va-
leu a pena esperar: “Era uma 
necessidade que apresentei 
ao anterior presidente da Câ-
mara, Macedo Vieira. Não foi 
possível concretizar a obra 
nesse tempo, mas agora com 
Aires Pereira a rua é hoje uma 
realidade. Tenho aqui um bo-
cadinho da minha persistência 
e sinto orgulho nisso”.

operático e um curto espetáculo 
de fogo de artifício. Destaque 
para a Missa Solene em Honra 
de Nossa Senhora da Saúde no 
sábado, dia 4 de setembro, pe-
las 18h00, no Santuário.

sábado tem

11 de Setembo
de 2021 | 12:00hs
NADA MELHOR QUE 
ANIMAR O SÁBADO
COM MUITA MÚSICA,
VINHOS E COMIDAS
TÍPICAS PORTUGUESAS
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RECREIO

ALMOÇO
PORTUGUÊS

Rua Professora Luiza Nogueira Gonçalves,
350 Ljs:114/115 - Recreio |Pátio Le Gusta

RESERVAS
99344-3699
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Ciência e Tecnologia

O lançamento poderá co-
locar a tecnológica em 

concorrência direta com 
outras empresas de eletrô-
nica como a Samsung, a 
LG ou a Sony, que também 
vendem através do marke-
t-place da Amazon.

A Amazon está a planear 
o lançamento de uma marca 
própria de televisões já em 
outubro nos Estados Unidos, 
segundo noticia o Business 
Insider. A tecnológica lançou 
a AmazonBasics TV na Índia 
no ano passado e está a ago-
ra a trabalhar com parceiros 
para expandir este projeto. O 
lançamento nos EUA estará a 
ser trabalhado há dois anos.

As televisões, que conta-
rão com o sistema de con-
trolo por voz Alexa, estarão 
a ser desenhadas e produ-
zidas por parceiros da Ama-
zon, incluindo a chinesa TCL, 

que trabalha igualmente com 
a Alcatel ou a Samsung, de 
acordo com as fontes con-
tactadas pelo Business In-
sider que pediram para não 
ser identificadas devido ao 
secretismo do projeto. A ex-
petativa é que os modelos 
sejam de grandes ecrãs com 
55 a 75 polegadas.

O lançamento poderá co-
locar a tecnológica em con-
corrência direta com outras 
empresas de eletrônica como 
a Samsung, a LG ou a Sony, 
que também vendem através 
do market-place da Amazon. 
Esta não é a primeira vez 
que a empresa de Jeff Bezos 
aposta em eletrônica domés-
tica com a marca Amazon e a 
assistente Alexa, tendo igual-
mente lançado, em 2018, 
uma série de aparelhos, in-
cluindo micro-ondas, amplifi-
cadores e sistemas de som.

Amazon quer lançar 
televisões de marca 

própria nos EUA

Um cientista da Uni-
versidade do Minho 

(UMinho) descobriu um 
tratamento que retarda o 
envelhecimento dos dis-
cos da coluna vertebral, 
uma das principais cau-
sas do aparecimento de 
dor de costas. Num comu-
nicado de imprensa sobre 
este projeto, o investiga-
dor e médico da UMinho 
Emanuel Novais explica 
que em causa está um tra-
tamento com medicamen-
tos senolíticos, que faz 
com que as células boas 
permaneçam e as “más” 
sejam eliminadas, aca-
bando por atrasar a dege-
neração dos “discos”.

Para Emanuel Novais, 
as soluções e tratamen-
tos atualmente disponí-
veis são “ainda escassos 
e nem sempre com os 
melhores resultados”. “As 
soluções que temos dis-
poníveis são a redução da 
dor com analgésicos ou, 
em casos mais graves, 
a intervenção cirúrgica. 
Ou seja, não há nenhum 
medicamento que possa 

Cientista da UMinho descobre tratamento 
que retarda envelhecimento da coluna 

impedir a evolução da do-
ença e ser uma solução 
terapêutica”, refere.

O investigador, duran-
te a sua tese de doutora-
mento e através de uma 
investigação na Univer-
sidade Thomas Jefferson 
(EUA), resolveu explorar 
diferentes formas de ali-
viar a degeneração do 
disco intervertebral. Se-
gundo diz, este foi o pri-
meiro estudo a realizar 
um tratamento de longa 
duração com senolíticos 
(fármacos que matam 
seletivamente as células 
mais velhas preservando 

as vizinhas mais novas 
num tecido) em ratinhos.

“Os resultados indi-
cam que os animais tra-
tados com estas drogas 
apresentam menor grau 
de degeneração do disco 
intervertebral com o en-
velhecimento. Além disto, 
tiveram melhorias signi-
ficativas a nível da força 
muscular, inflamação no 
sangue e qualidade do 
osso. Por último, não ob-
servamos efeitos secundá-
rios que nos alertem para a 
falta de segurança no uso 
destas drogas”, afirma.

Para Emanuel Novais, 

a “grande chave” do proje-
to foram os fármacos se-
nolíticos, mais especifica-
mente um cocktail de duas 
substâncias (Dasatinibe e 
Quercetina), que permi-
tiram remover e diminuir 
as células senescentes 
no disco e, desta forma, 
reduzir o stresse que es-
tas células induziam local-
mente. “Ou seja, ao fazer 
com que as células boas 
permaneçam e as “más” 
sejam eliminadas, acaba-
mos por atrasar a dege-
neração do disco”, acres-
centa.

Emanuel Novais fina-
lizou recentemente a sua 
tese de doutoramento, em 
que este trabalho também 
se enquadra, fruto do MD/
PhD, um programa em 
que estudantes de Medi-
cina da Universidade do 
Minho podem fazer uma 
pausa no curso e tirar um 
doutoramento em duas 
universidades estado-u-
nidenses (Thomas Jeffer-
son e Columbia), poden-
do terminar o curso como 
médicos e doutorados.

Verificou-se que as 
crianças que vivem 

numa zona ou área com 
maior quantidade de ve-
getação nos 500 metros 
ao redor das suas habi-
tações têm uma menor 
sensibilização alérgica 
quando comparadas com 
as que vivem numa zona 
de menor quantidade de 
vegetação.

Cientista do Instituto 
de Saúde Pública da Uni-
versidade do Porto (IS-
PUP) concluíram que as 
crianças que vivem em 
zonas com maior quanti-
dade de vegetação apre-
sentam menor sensibili-
dade alérgica, sendo a 
exposição a estes espa-
ços protetora do desen-
volvimento de doenças.

Em declarações à 
agência Lusa, Inês Pa-
ciência, investigadora 
do instituto afirmou esta 
sexta-feira que o estudo, 
publicado na revista cien-
tífica Science of the Total 
Environment, tinha como 
objetivo “avaliar a quanti-

dade de vegetação e pro-
ximidade a rios e mar em 
redor das habitações das 
crianças e o desenvolvi-
mento de sensibilização 
alérgica”. “Os estudos 
publicados sobre o im-
pacto dos espaços verdes 
no desenvolvimento da 
sensibilidade alérgica na 
infância não são conclu-
sivos”, afirmou Inês Paci-
ência, primeira autora do 
artigo.

A investigação, que 
envolveu 730 crianças da 
coorte Geração XXI (um 
estudo longitudinal do IS-
PUP) residentes na Área 
Metropolitana do Porto, 
desdobrou-se em duas 
abordagens diferentes. 
“Por um lado, avaliamos 
a quantidade de vegeta-
ção e a proximidade aos 
rios e ao mar ao longo 
do tempo, desde que as 
crianças nasceram até 
aos dez anos e, por outro, 
fizemos uma avaliação da 
sensibilidade alérgica das 
crianças aos dez anos”, 
esclareceu. No caso dos 

Crianças que vivem em zonas com mais
vegetação têm menos sensibilidade alérgica 

Uma comissão médica au-
torizou o realizador russo 

Klim Shipenko e a atriz Yulia 
Peresild a filmar o primeiro fil-
me no espaço, depois de te-
rem sido considerados “aptos 
para o voo espacial”, infor-
mou o Centro de Preparação 
de Cosmonautas.

Também recebeu luz 
verde para embarcar Anton 
Shkaplerov, o cosmonauta 
que acompanhará a atriz e o 
realizador até à Estação Es-
pecial Internacional (ISS, na 
sigla em inglês), onde o filme 
“O Desafio” será gravado, e 
que trabalhará como coman-
dante e engenheiro de voo.

Realizador russo Klim 
Shipenko autorizado a filmar 

primeiro filme no espaçoespaços verdes e azuis, 
os investigadores recor-
reram a imagens de sa-
télite e ao atlas da água, 
respectivamente, e na 
avaliação da sensibilida-
de alérgica das crianças, 
recorreram a uma avalia-
ção física e outra clínica 
(recolha de amostras de 
sangue).

“Verificamos que as 
crianças que vivem numa 
zona ou área com maior 
quantidade de vegetação 
nos 500 metros ao redor 
das suas habitações têm 
uma menor sensibilização 
alérgica quando compa-
radas com as que vivem 
numa zona de menor 
quantidade de vegeta-
ção”, salientou. Segun-
do a investigadora, das 
730 crianças envolvidas 
no estudo “40% tinham 
sensibilização alérgica”. 
“Quanto maior é a quan-
tidade de vegetação, 
menor é a probabilidade 
destas crianças desenvol-
verem sensibilização alér-
gica”, esclareceu.

Apesar de ser um dos 
objectivos da investiga-
ção, a equipa do ISPUP 
não conseguiu correlacio-
nar a existência de espa-
ços azuis em redor das 
habitações das crianças 
com o desenvolvimento 
de sensibilização alérgica. 
“Efectivamente, não veri-
ficamos uma associação 
que fosse significativa. Ao 
contrário das áreas ver-
des, em relação às áreas 
azuis não conseguimos 

perceber se as crianças 
usufruem e procuram es-
tes espaços para passar 
algum tempo”, revelou.

Destacando que a 
“presença de áreas ver-
des tem um efeito prote-
tor” nas crianças e face 
ao “crescente aumento de 
doenças alérgicas e res-
piratórias”, Inês Paciência 
defendeu a necessidade 
de o planeamento urba-
no apostar na construção 
destes espaços perto das 
áreas residenciais. “É uma 
das mensagens deste es-
tudo, a promoção da exis-
tência de espaços verdes 
nas zonas residenciais. É 
também crucial envolver 
os cidadãos na manuten-
ção e promoção dos mes-
mos”, acrescentou.

Inês Paciência adian-
tou ainda que a equipa 
pretende dar continuida-
de a outras investigações, 
nomeadamente, perceber 
a influência dos espaços 
verdes no desenvolvimen-
to de doença alérgica ao 
longo do tempo e de que 
forma é que a existência 
destes espaços pode al-
terar a quantidade de po-
luentes no ar em zonas 
urbanas. A investigação, 
desenvolvida no âmbito 
da Unidade de Investi-
gação em Epidemiolo-
gia (EPIUnit), surge no 
âmbito do projeto Exalar 
XXI, do ISPUP, que pro-
cura estudar a relação 
entre o ambiente urbano 
e as doenças alérgicas 
nas crianças.

Autorização surge depois de 
terem sido considerados “aptos 
para o voo espacial”.

O robô norte-americano Per-
severance recolheu com 

sucesso a primeira amostra 
de rocha de Marte após uma 
tentativa falhada em agosto, 
foi hoje anunciado.

“Nunca estive tão feliz por 
ver um buraco numa rocha”, 
disse hoje, na rede social 
Tweeter, o engenheiro-che-
fe da missão Perseverance, 
Adam Steltzner, que classifi-
cou a amostra como perfeita.

Em agosto, a agência 
espacial norte-americana 
(NASA), que coordena a 

Robô americano Perseverance 
recolhe com sucesso primeira 

amostra de rocha de Marte

Os três elementos con-
tam com substitutos, para o 
caso de surgir um imprevis-
to, segundo a agência de no-
tícias Efe.

missão em busca de sinais 
de vida microbiana passada 
no planeta, tentou recolher a 
primeira amostra, mas esta 
desfez-se depois de o robô 
perfurar a rocha e não en-
trou num de vários tubos que 
o robô possui para guardar 
as amostras.

O veículo robótico Perse-
verance (Perseverança) ater-
rou em fevereiro em Marte, 
na Cratera Jezero, onde se 
pensa ter existido há milha-
res de milhões de anos um 
lago e, portanto, condições 
para a existência de vida tal 
como se conhece.

Numa missão posterior, 
prevista para dentro de 10 
anos e com a colaboração 
da agência espacial europeia 
(ESA), as amostras de rocha 
e poeira marciana serão en-
viadas para estudo na Terra, 
um feito que será inédito.
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Economia

Patrões pedem alívio da carga
fiscal para empresas e famílias

O Conselho Nacional das 
Confederações Pa-

tronais  defende que o Or-
çamento do Estado para 
2022 deve prever o alívio 
da carga fiscal para em-
presas e famílias, subli-
nhando que o documento 
pode ser uma oportunidade 
para uma retoma vigorosa.                                                                                                                   
A informação veio pelo então 
porta-voz do CNCP, Eduardo 
Oliveira e Sousa, presidente 
da Confederação dos Agri-
cultores de Portugal .

Para o conselho que re-
presenta cinco confedera-
ções patronais, uma preo-
cupação central do próximo 
Orçamento deve ser aliviar 
a carga fiscal às empresas 
e famílias, frisa Eduardo Oli-
veira e Sousa.

“O CNCP tomará posição 
formal sobre o que espera 
do OE2022 no próximo dia 
15 de setembro, esperando 
que a proposta do Governo, 
e o processo de discussão 
no parlamento que se segui-
rá, a tenham em devida con-
sideração”, afirma Eduardo 
Oliveira e Sousa.

“Precisamos de um 
OE2022 virado para a reto-
ma da economia e capaz de 
oferecer condições efetivas 
às empresas para encetarem 
uma verdadeira recuperação 
pós pandemia, criarem mais 
riqueza e gerarem mais e 
melhor emprego”, defende.

Os representantes dos 
patrões entendem que as 
empresas precisam de con-
dições favoráveis assentes 
numa dinâmica mais consis-
tente e estável do ponto de 
vista fiscal e laboral, enquan-
to as famílias necessitam de 

menos encargos para melhor 
retomarem o consumo, diz 
Eduardo Oliveira e Sousa.

Segundo o responsável, 
o OE2022 pode ser uma 
oportunidade para uma re-
toma vigorosa, assim as em-
presas sejam devidamente 
enquadradas e articuladas 
com o PRR e o novo Quadro 
Financeiro Plurianual.

“Precisamos de um or-
çamento de futuro, crente 
na capacidade do mercado 
e da iniciativa privada, para 
respondermos aos atuais 
desafios econômicos que o 

As negociações entre o 
Governo e os parcei-

ros sociais das propostas 
inscritas na Agenda do Tra-
balho Digno e Valorização 
dos Jovens no Mercado de 
Trabalho, num clima onde 
o consenso está longe de 
ser alcançado.

Estão 64 propostas do 
Executivo de alteração às 
leis do trabalho. São ma-
térias como a contratação 
temporária, o combate 
aos falsos empresários 
em nome individual ou o 
reconhecimento dos traba-
lhadores das plataformas 
digitais, entre outras, que 
estão a dividir patrões, sin-
dicatos e Governo.

Para a Confederação do 
Turismo de Portugal, mui-
tas medidas contempladas 
no documento implicam um 
aumento dos custos para 
as empresas, uma situação 
que considera incomportá-
vel num momento em que 
necessitam de apoios esta-
tais para a manutenção dos 
postos de trabalho.

O organismo presidido 
por Francisco Calheiros fri-
sa que não está disponível 
para viabilizar alterações à 
legislação laboral que façam 
regredir ainda mais as nor-
mas do Código do Trabalho. 
A CTP considera mesmo 
que a Agenda do Trabalho 
Digno proposta pelo Gover-
no vem promover uma ex-

cessiva regulação através 
da intervenção do Estado 
no mercado de trabalho.

Há indiscutivelmente 
algumas linhas a ajustar 
entre patrões e Governo. 
A proposta governamental 
de desincentivo ao recurso 
de trabalho não permanen-
te levanta dúvidas à CTP. 
Se, por um lado, considera 
que a utilização desta mo-
dalidade laboral deverá ser 
justificada e assente em 
razões objetivas, por outro, 
lembra que é essencial que 
este desincentivo seja feito 
de forma clara e de forma 
a salvaguardar sempre e 
em qualquer circunstância 
a possibilidade de utiliza-
ção desta forma de traba-
lho, já que muitos são os 
setores da atividade turís-
tica que para trabalhar a 
ela têm de recorrer.

Quanto às normas re-
lativas ao falso trabalho 
independente, a CTP de-
fende que devem ser to-
talmente claras e transpa-
rentes. Pede ainda menos 
burocracia na inscrição de 
um trabalhador na Segu-
rança Social.

A Confederação do Co-
mércio e Serviços de Por-
tugal  critica, por exemplo, 
que o Governo siga a tradi-
ção da execração do traba-
lho temporário, contrapondo 
que esta modalidade está 
regulada na lei há anos.

país enfrenta, numa era de 
transição envolta em mega 
problemas, como a descar-
bonização e as alterações 
climáticas”.

“Não precisamos de um 
OE2022 que capture recur-
sos públicos em benefício 
de interesses ideológicos, 
que sublimam o investimento 
público e desconsideram e 
asfixiam a dimensão privada 
da economia”, diz Eduardo 
Oliveira e Sousa.

O CNCP integra a Con-
federação dos Agricultores 
de Portugal, a Confederação 
do Comércio e Serviços de 
Portugal, a Confederação 
Empresarial de Portugal , a 
Confederação Portuguesa 
da Construção e do Imo-
biliário e a Confederação 
do Turismo de Portugal .                                                                                                  
A presidência do CNCP é ro-
tativa, por períodos de 3 me-
ses, por um dos presidentes 
das 5 confederações.

De acordo com a nova Lei 
de Enquadramento Orçamen-
tal, a proposta de OE2022 tem 
de ser entregue no parlamen-
to até dia 10 de outubro. 

As exportações da indús-
tria portuguesa de cal-

çado aumentaram 12,3%, 
para 752 milhões de euros, 
no primeiro semestre face ao 
período homólogo, com 33 
milhões de pares vendidos.                                                                                                                                     
“Num período ainda de gran-
de indefinição no plano in-
ternacional, recorde-se que 
os dados do World Footwear 
apontam para uma plena re-
cuperação do setor de calça-
do a nível mundial apenas em 
2023, o calçado português 
dá sinais de recuperação”, 
destaca o Gabinete de Es-
tudos da Associação Portu-
guesa dos Industriais de Cal-
çado, Componentes, Artigos 
de Pele e Seus Sucedâneos, 
tendo por base dados do Ins-
tituto Nacional de Estatística.                                                                                                              
Segundo a associação, o 
setor está ainda dependen-
te da evolução de vários in-
dicadores, como a evolução 
da pandemia, a situação no 
Afeganistão, o aumento dos 

Exportações de calçado crescem 12,3% 
até junho e chegam a  752 milhões

custos das matérias-primas 
e as dificuldades logísticas, 
mas dificilmente atingirá já 
este ano os níveis de 2019.

Apesar do recuo das 
exportações em França 
(menos 2,6% para 144 mi-
lhões de euros), a Europa é 
apontada, por agora, como 
um grande motor de cresci-
mento do setor.

Destaque também para 
o crescimento registrado 
nas vendas para a Alema-
nha, que superou a França 
e ascendeu ao primeiro lu-
gar entre os grandes mer-
cados do setor, com um 
crescimento de 39,4%, para 
186 milhões de euros.

No espaço comunitário, 
a APICCAPS salienta ainda 
os bons desempenhos nos 
Países Baixos (mais 12,3%, 
para 111 milhões de euros) 
e Espanha (mais 2,9%, para 
52 milhões), sendo que tam-
bém no Reino Unido há bons 
indicadores a reportar (mais 

14,1%, para 41 milhões).                                                                                      
Já fora do espaço europeu, 
a associação dá conta de 
bons sinais nos EUA (mais 
10%, para 33 milhões), Chi-
na (mais 32,8%, para 9,6 
milhões) e Canadá (mais 
41,2%, para 9,5 milhões).

Segundo a APICCAPS, 
também o setor de artigos de 
pele e marroquinaria apre-
senta bons indicadores este 
ano, apresentando no primei-
ro semestre um crescimento 
de 21,4% nas exportações, 
para 84 milhões de euros.

Neste setor, os mercados 

de Espanha (mais 6,1%, para 
21 milhões), França (mais 
14,9%, para 16 milhões), 
Turquia (mais 31,8%, para 11 
milhões) e EUA (mais 370%, 
para 7 milhões) destacam-se 
pela evolução registada.

“Ainda que com um de-
sempenho geral mais modes-
to, o subsetor de componentes 
para calçado parece também 
estar a animar em 2021: De 
janeiro a junho, exportou 23 
milhões de euros, o que re-
presenta um crescimento de 
2,2% relativamente a 2020, 
avança a associação. “

O número de colocação 
em trabalho temporário 

aumentou 45% no segundo 
trimestre em termos homólo-
gos, com o maior crescimen-
to a observar-se em maio.

De acordo com os dados 
do Barômetro da Associação 
Portuguesa das Empresas 
do Setor Privado de Empre-
go e de Recursos Humanos 
e do ISCTE, ao longo do se-
gundo trimestre deste ano re-
gistraram-se 92.847 coloca-
ções em trabalho temporário, 
número que compara com as 
64.047 contabilizadas entre 
abril e junho de 2020.

O valor do Índice TT 
(Trabalho Temporário) atin-
giu 1,67 em maio, o mais 
elevado dos registros efe-
tuados, mantendo a subi-
da progressiva iniciada em 
maio de 2020, quando se 
verificou o valor mais bai-
xo da série (0,50), apenas 
interrompida em dezembro 
de 2020 e junho de 2021.                                                                                           
O Barômetro do trabalho 
temporário indica ainda 
que os trabalhadores com 
menos de 30 anos têm o 
maior peso nas colocações 
de trabalho temporário, re-
presentando 48% em abril 
e maio e 47,8% em junho, 
enquanto os que têm mais 
de 50 anos representam 
cerca de 9%.

Trabalho temporário aumentou 
45% no segundo trimestre

O ensino básico man-
tém-se o nível de escolari-
dade predominante nas co-
locações efetuadas (mais de 
66% no trimestre), seguin-
do-se o ensino secundário 
(entre 25,3% e 26,6%) e a 
licenciatura (6%).

Por setores, verifica-se 
que as empresas de fabrica-
ção de componentes e aces-
sórios para veículos automó-
veis continuam a ser as que 
mais recorreram ao trabalho 
temporário no segundo tri-
mestre de 2021, seguidas 
pelas empresas de forne-
cimento de refeições para 
eventos e outras atividades 
de serviço de refeições.

Segundo o presidente da 
APESPE-RH, Afonso Carva-
lho, os dados dos barôme-
tros permitem constatar que 
o nível de contratos de traba-
lho temporário reduziu drasti-
camente entre 2019 e 2021.

Turismo 
alerta que 

nova agenda 
laboral 

implica mais 
custos

O ISEG reviu em alta as 
suas previsões para o 

crescimento do Produto Inter-
no Bruto para a totalidade do 
ano, apontando para valores 
entre os 4% e os 5%, desde 
que se mantenha o progresso 
na frente sanitária.

“Mantendo-se o progresso 
na frente sanitária e a tendên-
cia da informação econômica 
atualmente disponível, espe-
ra-se que no 3.º trimestre o 
PIB possa vir a crescer entre 
3,5% e 4% em relação ao tri-
mestre homólogo e entre 1,7% 
e 2,2% em relação ao trimes-
tre anterior”, indicou o ISEG.

“Em relação à totalidade do 
ano, o crescimento do PIB é re-
visto em alta para valores entre 
4% e 5%”, acrescentou o ISEG.

A instituição recordou a 
estimativa preliminar do Ins-
tituto Nacional de Estatísti-
ca, do segundo trimestre de 
2021, período vivido sob um 
progressivo desconfinamento 
e que compara com os trimes-
tres economicamente mais pe-
nalizado pela pandemia, e no 
qual o PIB português cresceu, 
em volume, 15,5% em termos 
homólogos e 4,9% face ao tri-
mestre anterior.

“No trimestre, a variação 
homóloga da Procura Interna 
foi de 14,8%, fundamental-
mente devido ao crescimento 
do Consumo Privado (17,5%), 
com crescimentos do Consu-
mo Público e do Investimento 
perto dos 10%. A contribuição 
da Procura Externa Líquida 

para a variação homóloga do 
PIB foi nula”, indicou o ISEG.

Segundo a organização, 
em julho, os indicadores de Cli-
ma e Sentimento Econômico 
desceram com a nova vaga da 
pandemia e em agosto subiram 
com o avançar da vacinação e 
o fim das medidas mais restriti-
vas, sendo que, na Área Euro 
o indicador de Sentimento Eco-
nômico, depois de ter subido 
desde janeiro, decresceu ligei-
ramente em agosto.

De acordo com o ISEG, “no 
3.º trimestre, caracterizado por 
progressiva normalização da 
atividade, teremos assistido a 
um forte crescimento da ativi-
dade nos serviços, a alguma 
desaceleração na construção 
e a uma evolução incerta, 

mas mais provavelmente ne-
gativa, na indústria, em con-
sequência da crise no forne-
cimento de semicondutores”.                                                                                                           
No que diz respeito à Procura 
Interna, o Consumo Privado, 
apesar das restrições no mer-
cado automóvel, terá continua-
do a crescer em cadeia, sobre-
tudo na procura de serviços.                                                                                                          
No investimento, acrescentou 
o ISEG, “a desaceleração da 
Construção é provável, mas 
pode ter havido aceleração 
noutros domínios, sendo que 
no âmbito da Procura Exter-
na Líquida, espera-se, ao fim 
de vários trimestres, um con-
tributo positivo para o cresci-
mento do PIB impulsionado 
pela retoma parcial da procu-
ra externa turística”.

ISEG revê em alta crescimento do PIB para
este ano e estima que possa chegar a 5%
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Política

O secretário-geral do 
PS, António Costa, de-

fendeu que é preciso por 
ponto final à precarieda-
de trabalhista e frisou que 
a agenda para o trabalho 
digno já foi apresentada à 
concertação social.

“ Esperemos que rapida-
mente se chegue a acordo 
com os parceiros sociais de 
uma agenda para o trabalho 
digno e com direitos, que po-
nha termo à exploração, aos 
baixos salários, à falta de 
conciliação entre a vida pes-
soal, profissional e familiar e 
que ponha, sobretudo, ponto 
final nesta regra da precarie-
dade”, afirmou.

Costa discursava na Co-
vilhã,  onde participou na 
apresentação do candidato  
Vítor Pereira, que se recan-
didata ao cargo. Disse que 
a situação demográfica do 
país é um desafio” nacional 
e frisou a importância de se 
adotarem políticas que per-

António Costa diz que é preciso pôr 
ponto final à precariedade trabalhista

mitiam inverter a tendência 
de despovoamento. Entre 
essas medidas,  os apoios 
aos mais jovens para que es-
tes se possam fixar e cons-
tituir família, tendo assumido 
que a questão da precarieda-
de e da dificuldade da habi-
tação são obstáculos que é 
preciso ultrapassar. 

“Uma sociedade que não 
se quer conformar com a si-
tuação demográfica que nós 
temos, é uma sociedade que 
não pode aceitar nem a preca-

riedade como regra no merca-
do de trabalho, nem a dificul-
dade no acesso à habitação”.

Sobre a precariedade 
explicou que já foi apresen-
tada em sede de concerta-
ção social a agenda para 
o trabalho digno e sobre a 
habitação destacou as ver-
bas que já estão previstas 
no Plano de Recuperação 
de Resiliência para garantir 
os recursos financeiros ne-
cessários para que se asse-
gure habitação condigna e 

O  presidente do PSD, Rui 
Rio, propôs a redução, 

nos próximos 2 anos, do IVA 
da restauração para  6%, para 
ajudar o setor a recuperar das 
dificuldades provocadas pela.

Em Barcelos,  Rio disse 
que PS, PCP e Bloco de Es-
querda escusam de ter medo 
daquela proposta, que clas-
sificou como inócua.

“Quero ver agora qual é a 
sensibilidade que o PS, Blo-
co de Esquerda e PCP têm 
para uma proposta que é inó-
cua. Escusam de ter medo, 
não muda o sistema. É só 
mesmo ser solidário com as 
pessoas”, referiu.

O líder do PSD disse que 
não defende o IVA de 6% na 
restauração para o infinito, 
mas apenas para os próximos 
2 anos, que é mais ou menos 
o tempo em que os restauran-
tes estiveram em dificuldade 
por causa da covid-19.

“Eu não fiz nenhuma pro-

posta daquelas estruturan-
tes, de que o PS tem medo”, 
considerando ser de elemen-
tar justiça a redução tempo-
rária do IVA para tantos e 
tantos e tantos restaurantes 
em Portugal que sofreram 
com a crise pandémica. Na 
sua intervenção, Rio acusou 
o PS de ser avesso a qual-
quer reforma, a qualquer mu-
dança séria.

“O PS é o principal obreiro 
do sistema em que vivemos, 
se não for o próprio sistema”, 
e terminou dizendo que o PS 
não quer mudar nada.

”O país não pode continu-
ar a ser governado desta ma-
neira”, o presidente do PSD 
disse que a mudança pode e 
deve começar nas autárqui-
cas de 26 de setembro.

Para Rio, as autárquicas 
são tão ou mais importantes 
que as legislativas e presiden-
ciais, porque se trata de eleger 
o povo para governar o povo.

rendas a preços acessíveis. 
E  anunciou que no PRR há 
verbas reservadas exclusi-
vamente para o interior do 
país para investir em áreas 
de localização empresarial, 
parques empresariais ou 
centros de negócios.

Além disso, prometeu 
que a baixa densidade con-
tinuará a ser diferencia-
da ao nível do IRC e que 
também continuará a ser 
seguida a política de dife-
renciação dos pedagios nos 
territórios em causa.

Apelou ainda ao interior 
que assuma a sua centrali-
dade ibérica e lembrou que 
o Governo já inscreveu no 
Orçamento  a nova ligação 
do distrito de Castelo Bran-
co a Espanha.

António Costa frisou ainda 
que o PS cumpre as promes-
sas que faz e deu o exemplo 
do investimento feito no troço 
da Linha da Beira Baixa entre 
a Guarda e a Covilhã.

Rui Rio propõe IVA para 
a restauração a 6% nos 

próximos dois anos

O líder do Chega, André 
Ventura, afirmou que as 

eleições legislativas não es-
tão no horizonte do partido, 
apelando aos eleitores para 
que, nas autárquicas, dei-
xem de votar nos mesmos 
de sempre e aproveitem uma 
oportunidade histórica.

“As eleições legislativas 
não sabemos quando serão, 
mas não são essas que es-
tão no nosso horizonte ago-
ra e, por isso, aqueles que 
dizem ‘nas legislativas voto 
Chega de certeza, mas ago-
ra conheço este autarca há 
10 ou 15 anos’, esqueçam-
se disso. Nós temos uma 
oportunidade histórica, uma 
oportunidade única de fazer 
a mudança, mas não a va-
mos fazer acreditando nos 
mesmos de sempre”, afir-
mou Ventura.

O líder e deputado único 
do Chega falava na Amado-
ra, num comício que marcou 
o inicio da campanha do 
partido para as autárquicas 
e que foi acompanhado por 
mais de uma centena de 
simpatizantes.

Diante dos candidatos 
do partido às 6 freguesias 
do município, à Assembleia 
Municipal e à presidência 
da Câmara, André Ventura 
salientou que se, nestas elei-
ções autárquicas, “alguém se 
diz Chega e coloca a cruz no 
PSD, na Iniciativa Liberal ou 
no Partido Socialista, então 
não é Chega de coração”.

“É agora que preci-
samos de mostrar a for-
ça que temos”, frisou.                                                                                                                                  
Num discurso que durou 
cerca de 20 minutos, André 

Ventura prometeu centenas 
de eleitos a gritar contra a 
corrupção e referiu que os 
eleitores não se irão desiludir 
com os autarcas do Chega, 
assegurando que estes irão 
manter o “ADN” do partido.                                                                                                          
“Não sei se seremos a se-
gunda, a terceira ou a primei-
ra força política nacional, mas 
sei que o mapa político portu-
guês nunca mais será o mes-
mo depois destas eleições 
autárquicas, porque teremos 
voz em todos os concelhos 
do país a partir de agora”.

André Ventura destacou 
ainda que tem sentido uma 
enorme força e ambição 
da parte dos candidatos do 
Chega, e afirmou que, ape-
sar de não poder prometer 
resultados nas próximas 
eleições, todos irão entregar 
luta, esforço e sacrifício para 
alterar radicalmente o pano-
rama político português.

O candidato à Câmara 
Municipal da Amadora, José 
Dias, destacou a promessa 
do programa de criar um ga-
binete policial em todas as 
freguesias do município da 
Amadora para receber de-
núncias, queixas, e estar mais 
perto do cidadão. A Amadora 
“é o melhor lugar do mundo 
para se viver, só lhe falta 
mais segurança”, afirmou.                                                                                                               
Segundo José Dias, a sua 
candidatura quer um reforço 
policial, mas que esteja ao 
serviço de valores, do cida-
dão com a polícia, da polícia 
com o cidadão.

O Chega concorre a 220 
municípios nestas eleições 
autárquicas e pretende tornar-
se na terceira força política.

Jerónimo de Sousa en-
cerrou a Festa do Avan-

te!, com criticas ao PS por 
não aumentar o salário 
mínimo, considerando que 
este aumento é inadiável.                                                                                                                           
“O aumento do Salário Míni-
mo Nacional para os 658,20 
euros não pode ficar depen-
dente da recusa do PS em 
encontrar as fontes e finan-
ciamento que garantam a 
estabilidade da Segurança 
Social”, defendeu Jerónimo 
de Sousa durante o comício 
de encerramento da Festa 
do Avante!, considerando 
inadiável este aumento, 
bem como o aumento das 
reformas.

O secretário-geral do 
PCP deu um recado a An-
tónio Costa, ao mostrar-se 
contra o encerramento da 

Ventura diz que legislativas 
não estão no horizonte

e apela a votar no Chega

Jerónimo critica PS por não
aumentar salário mínimo

refinaria de Matosinhos. “É 
preciso uma reindustrializa-
ção do país, em vez de uma 
desindustrialização a que 
assistimos todos os dias, e 
como é exemplo a refina-
ria de Matosinhos”. O líder 
comunista considera que o 
despedimento coletivo nesta 
unidade industrial mostra a 
complacência e cumplicida-
de do Governo PS com as 

forças políticas mais à direita 
no Parlamento.

“A operação concertada 
entre as forças do grande ca-
pital e as forças políticas que 
o apoiam confirma o que o 
PCP há muito afirma, a polí-
tica de direita, no que diz res-
peito aos interesses do país, 
falhou”, declarou Jerónimo de 
Sousa. Não nos escondemos 
como outros fazem em falsas 
listas de independentes.

A três semanas das elei-
ções autárquicas, Jerónimo 
de Sousa atacou os movi-
mentos independentes que 
concorrem às câmaras mu-
nicipais, os arranjos de cir-
cunstância. “Não nos escon-
demos como outros fazem 
em falsas listas de indepen-
dentes”, disse o secretário-
geral do PCP durante o co-

mício de encerramento da 
Festa do Avante!, na Quinta 
da Atalaia, no Seixal.

O aumento do salário 
mínimo para os 850 euros, 
o combate à precariedade, 
garantia de lares, creche 
gratuitas, maior oferta pú-
blica de habitação social e o 
aumento do valor do abono 
de família, são algumas das 
linhas do PCP para o futuro.                                                                                                                            
Manuel Rodrigues, diretor 
da Festa do Avante! consi-
derou que o evento voltou a 
ser “tranquilo e seguro, si-
lenciando boicotes e contra-
riando os que não queriam 
que a festa fosse realiza-
da”. O dirigente comunis-
ta afirmou que a Festa do 
Avante! foi a maior iniciativa 
política cultural realizada no 
país em 2021.

O líder do CDS-PP avisou 
António Costa, em Pon-

te de Lima, que não pode 
continuar a brincar com a 
saúde dos portugueses, con-
siderando urgente inscrever 
no Orçamento do Estado 
uma via verde para acabar 
com as listas de espera.

Naquele concelho no dis-
trito de Viana do Castelo lide-
rado pelo CDS-PP desde o 
25 de Abril para a apresenta-
ção dos candidatos autárqui-
cos, Francisco dos Santos 
alertou que, ao contrário da 
ministra da Saúde, os portu-
gueses doentes certamente 
que não querem ser socia-
listas e querem a liberdade 
para escolher onde querem 
ser tratados.

“O entupimento das filas 
das urgências, o aumen-
to das listas de espera e o 
abandono dos prestadores 
de saúde na ADSE é sinal, 
senhor primeiro-ministro, de 
que não pode continuar a 
brincar com a saúde dos por-

tugueses”, disse.
Aludindo à inscrição de 

Marta Temido no PS, o líder 
centrista salientou que se a 
ministra da Saúde no con-
gresso do PS exibe um car-
tão de militante dizendo que 
é socialista, os portugueses 
certamente que não querem 
ser socialistas.

Para Francisco dos Santos, 
“não ser socialista na Saúde 
em Portugal significa ter liber-
dade para escolher onde se é 
tratado, sobretudo quando as 
filas de espera, as urgências 
dos hospitais se atrasam dias, 
semanas, e anos sem dar um 
tratamento de saúde àqueles 
que precisam”.

Por isso, deixou uma men-
sagem a António Costa: “O 
SNS, como CDS alertou, não 
consegue chegar a todo o 
lado. Uma vez que está neste 
momento a projetar o próxi-
mo Orçamento do Estado, é 
urgente inscrever a medida 
da via verde saúde apresen-
tada pelo CDS”, avisou.

A via verde saúde, ex-
plicou, “dá a liberdade de 
escolha aos doentes que 
ultrapassaram os tempos 
de espera no SNS de terem 
uma consulta, um exame e 
uma cirurgia no setor particu-
lar e social paga pelo Estado 
para que as suas doenças 
não se agravem, para que 
as filas das emergências não 
entupam o SNS e para que 
tenham os cuidados de saú-
de que os seus impostos as-
sim obrigam, é tempo do PS 
parar de colocar a ideologia 
à frente dos doentes”.

A ADSE foi outra questão 
abordada no discurso do pre-
sidente do CDS, que alertou 
que fruto das novas tabelas, 
os grandes prestadores de 
saúde estão a bater com a 
porta porque consideram que 
o dinheiro que o Estado lhes 
atribui por ato médico não co-
bre as despesas. E disse “é 
necessário uma tabela justa 
para que estes doentes em 
Portugal não paguem a fa-

CDS avisa Costa que “não pode continuar 
a brincar com a saúde” dos portugueses

tura de o Estado lhes fechar 
a porta à liberdade de esco-
lha para recorrerem ao setor 
social e particular na saúde 
porque o SNS está esgotado, 
não chega a todo o lado”.

“Na saúde não se brin-
ca, não se trata com contas 
de somar e subtrair, mas 
sim com a liberdade, com o 
apoio, a igualdade de acesso 
e o investimento que permita 
aos portugueses ter acesso 
a um direito constitucional 
que é a saúde”, finalizou.
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Portugal venceu, esta terça-feira, por 3x0, o Azerbaijão em 
Baku, em jogo da 6.ª jornada da zona europeia de apura-

mento para o Campeonato do Mundo. 
Bernardo Silva (26), André Silva (31) e Jota (75 minutos) 

marcaram os gols que valeram mais três pontos à Seleção 
Nacional.

Bruno Fernandes não marcou, mas esteve nos dois primei-
ros gols. No primeiro, assistiu Bernardo da esquerda e, no se-
gundo, cruzou da direita para Jota assistir André Silva. A joga-
da do último gol fica marcada pelo 1x1 ganho por João Cancelo 
antes do cruzamento para Jota.

A equipe de Fernando Santos assume a liderança do Gru-
po A à condição, com 13 pontos, e fica à espera do resultado 
da maior rival Sérvia na Irlanda para saber se terá ou não 
companhia no topo.

Na manhã seguinte ao 
anúncio sobre uma pro-

posta de compra sobre as 
ações de Luís Filipe Vieira, 
as ações da Benfica SAD 
atingiram o valor histórico de 
5,12 euros, registando subi-
da de quase 16 por cento.

Recorde-se que a SAD 
encarnada tinha revelado 
através de comunicado  que 
recebeu de “Luís Filipe Vieira 
uma comunicação para exer-
cer direito de preferência re-
lativamente à possível trans-
missão das 753.615 ações 
representativas de 3,28% do 
capital social da Benfica SAD 
de que este é titular”.

Luís Filipe Vieira, refira-
se, apresentou a 15 de julho 
a sua demissão do cargo de 
presidente do clube, assim 
como da SAD, sendo substi-
tuído por Rui Costa.

Jorge Jesus tem tido muito 
em que pensar nos últi-

mos dias, às voltas com o 
dilema que enfrenta para o 
jogo de sábado nos Açores 
com o Santa Clara, perante 
o contexto dos regressos tar-
dios de Nicolás Otamendi e 
Lucas Veríssimo das respeti-
vas seleções. 

Os defesas-centrais ar-
gentino e brasileiro atuam na 
madrugada de sexta-feira em 
jogos de qualificação para 
o Mundial do próximo ano, 
com os campeões da Amé-
rica a defrontarem a Bolívia 
em Buenos Aires, jogo com 
apito inicial à meia-noite e 
meia, hora portuguesa, e com 
o Brasil a entrar em campo 
uma hora depois, diante do 
Peru, na Arena Pernambuco. 

Se no caso de Otamendi 
o regresso a Portugal ainda 
acontecerá na sexta-feira, já 
Lucas Veríssimo só estará 
de volta a território nacional 
na madrugada de sábado, 
isto com o jogo nos Açores 
aprazado para as 17 horas 
(18 em território continental) 
e, depois do regresso a Lis-
boa, com os dois jogadores 
ainda a terem de voar para 
São Miguel. Pelo que a dú-

A operação clássico foi re-
tomada esta tarde pelo 

FC Porto, numa sequência 
que apenas parará com o jogo 
frente ao Sporting, no próximo 
sábado, pelas 20.30 horas, no 
Estádio José Alvalade.

O treinador Sérgio Concei-
ção não contou com 14 dos 
seus profissionais, ao servi-
ço de seleções: Diogo Cos-
ta, Pepe e Otávio (Portugal), 
João Mário, Vítor Ferreira, Fá-
bio Vieira e Francisco Concei-
ção (Portugal Sub-21), Nanu 
(Guiné-Bissau), Mbemba (RD 
Congo), Zaidu (Nigéria), Ma-
theus Uribe e Luis Díaz (Co-
lômbia), Tecatito Corona (Mé-

O FC Porto, através da pu-
blicação digital Dragões 

Diário, visou o calendário 
das seleções e apontou ain-
da o dedo ao selecionador 
nacional Fernando Santos.

“Infelizmente, ao contrário 
do que acontece noutros paí-
ses, como é o caso da vizinha 
Espanha, não há em Portugal 
qualquer salvaguarda aos 
clubes que têm vários atletas 
ao serviço das seleções. A 
densidade competitiva des-
tas datas internacionais é 
absurda, com os jogadores 
a cumprirem 270 minutos no 
espaço de uma semana e, 
mais incompreensível ainda, 
a regressarem aos clubes a 
menos de 48 horas de terem 
compromissos importantes 
pelos mesmos. Esta gestão 
do calendário desportivo é de 
uma falta de noção gritante de 

quem gere o futebol e de uma 
falta de respeito imensa para 
quem paga o salário mensal-
mente aos atletas, pode ler-
se na publicação, que logo 
aponta o dedo a Fernando 
Santos sobre a chamada do 
jovem goleiro Diogo Costa à 
Seleção:

“Mas há mais coisas in-
compreensíveis a propósito 
das seleções. Que sentido 
faz que um jogador de 21 
anos seja convocado para 
a seleção nacional pela pri-
meira vez, sujeito a viagens 
longas e desgastantes e não 
seja utilizado um único minuto 
em três jogos, um deles parti-
cular e o outro mais do que 
resolvido a meio da segunda 
parte? O azar dele terá sido 
o colega da mesma posição 
não ter visto um amarelo para 
ser substituído?”

Na conferência de antevi-
são do jogo com o Koso-

vo, do Grupo B da zona eu-
ropeia de qualificação para 
o Mundial-2022, marcado 
para esta sexta-feira, o in-
ternacional espanhol Pablo 
Sarabia falou da entrada no 
Sporting, por empréstimo do 
Paris Saint-Germain, como 
um “passo importante para 
continuar a crescer” e “jogar 
com regularidade na seleção 
de Espanha”.

Em Pristina, o médio, de 
29 anos, 11 internacionali-
zações e quatro gols mar-
cados, na companhia do 
selecionador Luis Enrique, 
falou da transferência para 

Portugal não dá
hipóteses no Azerbaijão

Ações da Sad 
alcançam valor
histórico após 

anúncio de 
Vieira

Regressos tardios de Otamendi
e lucas dão que pensar a Jesus

vida é mais do que legítima: 
terão condições para aguen-
tarem o desgaste da traves-
sia do Atlântico e depois a 
ida quase a contrar-relógio 
para os Açores para serem 
utilizados por Jorge Jesus?

Para mais, logo a seguir 
há deslocação a Kiev para 
a estreia na fase de grupos 
da Liga dos Campeões, sa-
bendo-se já que Lucas Ve-
ríssimo não poderá ser op-
ção por ter de cumprir jogo 
de castigo na sequência 
da expulsão no jogo com o 
PSV em Eindhoven. Contex-
to que não o afasta comple-
tamente do jogo de sábado. 
Mas há que ter em conta, 
também, a necessidade de 
ter de recuperar do esforço 
do jogo com o Peru, no qual, 
de resto, tem a titularidade 

garantida. Isto porque Mar-
quinhos, defesa/médio do 
PSG, tinha de cumprir jogo 
de castigo com a Argentina, 
mas a suspensão do jogo 
e o imbróglio criados, ain-
da por resolver, levaram a 
Confederação Brasileira de 
Futebol a não correr riscos 
e a não considerar o jogador 
para a partida com o Peru, 
na qual Marquinhos, que 
entretanto já foi dispensado 
do escrete, cumprirá o cas-
tigo que devia ter cumprido 
diante da Argentina, deixan-
do assim via aberta para a 
estreia (em condições...) de 
Lucas Veríssimo.

Problema central numa 
altura em que no eixo defen-
sivo tem estado, também, a 
virtude deste início de tem-
porada positivo. Basta recor-
dar, aliás, que em termos de-
fensivos, no que diz respeito 
ao campeonato, este é o se-
gundo melhor arranque das 
águias e também sob o co-
mando de Jorge Jesus, com 
apenas dois gols sofridos ao 
cabo das primeiras quatro 
jornadas. Equilíbrio defen-
sivo que Jorge Jesus quer 
manter apesar das dúvidas 
que ainda tem.

Sarabia diz que jogar no sporting é “passo 
importante para continuar a crescer”

o clube de Alvalade.
“Quero jogar, aproveitar 

o futebol. Estou numa fase 
muito boa e quero jogar. Não 
sei como afetará a minha 
presença na seleção, mas 
quero continuar a desen-
volver o meu futebol, que é 
como me divirto, e espero 
continuar a vir”, declarou, ci-
tado pelo jornal Marca.

Com menos espaço 
desde a chegada do astro 
argentino Lionel Messi ao 
PSG, Sarabia foi empresta-
do aos leões, no âmbito de 
um negócio que envolveu 
a ida do lateral-esquerdo 
Nuno Mendes para o clube 
da capital francesa.

“Seguir a carreira em 
Portugal não garante nada 
na seleção, mas é um pas-
so importante para continu-
ar a crescer e evoluir como 
jogador. Quero jogar, é fun-
damental para mim, para 
me sentir bem comigo, e 
em Paris era muito difícil. 
Foi a decisão acertada”, 
acrescentou.

O extremo anotou o seu 
quarto gol pela Roja frente à 
Geórgia, num triunfo por 4x0 
que deixou a Espanha provi-
soriamente no primeiro lugar 
do grupo B, com 10 pontos 
em cinco jogos, mais um do 
que a Suécia, que ainda só 
disputou três partidas.

Dragões retomaram
‘operação Clássico’

Dragões apontam o
dedo a Fernando Santos

xico) e Mehdi Taremi (Irão).
O boletim clínico apresen-

ta Marko Grujic (treino inte-
grado condicionado) e Mar-
chesín (tratamento e ginásio).

O conjunto portista volta a 
treinar esta terça-feira, pelas 
10.30 horas, no Olival.

Nota de Falecimento
É com imensa tristeza 

que informamos o falecimen-
to do nosso querido amigo 
de muitos  anos,  Sr. Antônio 
Júlio Robalo da Silva, ex-pre-
sidente da Casa das Beiras, 
Grande Benfeitor, pai do 
atual Presidente, José Hen-
rique. O Jornal Portugal em 
Foco se solidariza  com  seus 
familiares e amigos,  pois  
sabemos que o nosso amigo 
“Julio” já  se encontra ao lado 
de Deus, descanse  em Paz.

JÚLIO ROBALO
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Loja arte
dos Vinhos

Nosso amigo Ceará, sempre com 
aquela simpatia com os amigos 

que passam na sua Loja Arte dos 
Vinhos, na Cadeg na foto, com sua 
nova colaboradora e Dr. Cláudio seu 
advogado, sempre de plantão para 
atender seu cliente Ceará.

restaurante Costa 
Verde na Casa do Minho

É muito bom ver aos poucos nossa Comunidade vol-
tando a frequentar nossos Almoços, como esse no 

Restaurante Costa Verde na Casa do Minho que ofere-
ceu um cardápio de primeira a seus clientes e amigos.

Quem marcou presença no Costa Verde na Casa do Minho, foi o 
radialista José Chança e Eliane

Nosso amigo Josevaldo e seu te-
clado, dando ritmo ao Almoço no 
Restaurante Costa Verde

Outro casal amigo que foi presti-
giar o Almoço Minhoto, Otávio e 
esposa Zulmira

Panorâmica 
do delicioso 
almoço no 
Restaurante 
Costa Verde 
na Casa do 
Minho

Quinta transMontana 
A Quinta Transmontana está cada vez mais, movimenta-

da com a presenças ilustres da nossa Comunidade Por-
tuguesa que esta sempre prestigiando o evento  e trazendo 
convidados para conhecerem a “Quinta Transmontana” o 
ponto de encontro dos amigos.

Prestigiando a Quinta Transmontana o Presidente da Casa do Minho 
Agostinho dos Santos, com seu amigo Joaquim Bernardo, Presidente 
do Orfeão Português, Dário dos Santos e demais amigos

Está cada vez melhor a Quinta Transmontana na foto Presidente 
Ismael Loureiro com o Diretor Luís Augusto e dois amigos José Al-
fredo e Dr. Paulo

O ator Tony Correia era só alegria, pois está de volta as telas, num 
destaque com o Presidente Ismael Loureiro, o Diretor Ângelo Horto

Jornal Portugal em foco sempre registrando a presença dos trans-
montanos, Luís Augusto, Pacheco, Boal e convidados

Linda família presente na Quinta Transmontana, sr. Horácio, Graça 
Sá e Filho

Presenças 
constantes 
nas nossas 
Casas 
Regionais, 
empresário 
Tuninho 
Mendes, es-
posa Márcia 
Mendes
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A jovem Adriana Leitão, seguin-
do os passos do seu pai Camilo 
Leitão e sua irmã Ana Paula

Presidente 
Ernesto Boa-
ventura, num 
registro com 
os casais 
amigos, Luís 
Augusto, 
esposa 
Glorinha, 
Manuelzi-
nho, esposa 
Prudência

O músico 
Elias com o 
amigo Ca-
milo Leitão, 
orgulhoso 
da sua filha 
Adriana, ao 
lado de suas 
amigas

Também 
presente 
no Almoço 
Feirense, 
Margareth, 
com amigos, 
Adriana, 
Carlinhos e 
Marcelo

Outra mesa em destaque Dr. Alcides Martins, esposa Angelina e um 
casal de amigos

Também presente na Casa da Vila da Feira, Álvaro, Alzira e um ca-
sal de amigos

Pres-
tigian-

do o 
Almoço 
Feiren-

se os 
empre-
sários 

Ceará e 
Alfredo

Presidente 
Ernesto 
Boaventura 
ao lado do 
seu Vice 
social, 
Fernando 
Sá agra-
decendo a 
presença 
dos amigos

Pelo registro, 
Fernando Sá, 

esposa Zul-
mira, Dr. Luiz 

Carlos, ao fun-
do dona Olga 
e o Radialista 

Araújo

Belíssima 
mesa no do-
mingo Feiren-
se, Custódio, 
esposa Lur-
des, senhora 
Jó, esposo 
Dr. Roberto, 
Senhora 
Florbela, filho 
Dr. Sérgio 
e esposo, 
Comendador 
Afonso Ber-
nardo

O Ex-presi-
dente Adão 
Ribeiro, com 
sua filha Ana 
Paula e neta 
Juliana

A Casa da Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria realizou no domingo 

passado um almoço com Fado Informal, 
seguindo todos os protocolos sanitários. 
O almoço a la carte contava com os tradi-
cionais bacalhau à Feirense e o cozido à 
portuguesa. Quando Camilo Leitão subiu 
ao palco para começar a sua apresenta-
ção, sua Mãe, Marly Leitão, passou mal e 
teve de ser levada ao hospital. Com isso, 
Ana Paula e Camilo Leitão não se apre-

sentaram, fato perfeitamente compreen-
dido pelos presentes. Mas, o show deles 
contava com uma participação para lá 
de especial. Adriana Leitão, de 14 anos, 
também herdou do Pai o talento musical, 
e fez questão de cantar a música que iria 
apresentar. Ela cantou e encantou com 
uma bela interpretação de “Lisboa Meni-
na e Moça”. D. Marly já está em casa se 
recuperando e em breve será marcada 
uma nova data para o evento.

FADO INFORMAL


