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Morte de Otelo sem luto
nacional, Costa e Marcelo de

acordo em não abrir exceções 
De todos os militares de 

Abril que já morreram, 
apenas António Spínola 
teve direto a luto nacional. 
Uma espécie de pró-forma, 
já que aconteceu na con-
dição de antigo Presidente 
da República e não pelo 
papel que desempenhou 
na revolução. Com a morte 
de Otelo Saraiva de Car-
valho, quer António Costa 
quer Marcelo Rebelo de 
Sousa estiveram de acordo 
em não abrir uma exceção.

A decisão do Governo, de 
não decretar luto nacional, 
foi bem recebida por Marcelo 
Rebelo de Sousa .O Presi-
dente da República acredita 

que uma decisão em sentido 
contrário ia levantar pergun-
tas sobre porquê este e não 
aquele, quando o tema Otelo 
é ainda quente.

E foi consciente da sen-
sibilidade do tema que o 
Presidente da República 
emitiu uma nota de pesar 
prudente recordando o capi-

tão de Abril como uma figura 
controversa e causadora de 
profundas clivagens na so-
ciedade portuguesa que a 
história terá de avaliar.

“Um dos mais ativos 
capitães de abril, exerceu 
funções muito relevantes 
durante a revolução e can-
didatou-se à Presidência da 
República em 1976. Afasta-
do do poder na sequência 
do 25 de novembro de 1975, 
viria a ser considerado, pela 
Justiça, envolvido nas FP25, 
condenado e anistiado”, es-
creveu o Presidente acres-
centando que é ainda cedo 
para a História o apreciar 
com a devida distância.         

O PSD foi o partido com 
mais projetos-lei aprova-

dos na 2.ª sessão legislativa 
da XIV legislatura, apesar de 
PCP, BE e PAN terem apre-
sentado mais iniciativas do 
que os sociais-democratas.

De acordo com o balanço 
provisório da atividade parla-
mentar, os sociais-democra-
tas tiveram aprovados, em 
votação final global, nesta 
sessão 19 projetos-lei, mais 

do que o BE (16), o PAN (15), 
o PCP (14) ou o PS (13).                                                                                                                   
O CDS teve nove projetos-lei 
aprovados em votação final 
global, o PEV sete, a Iniciati-
va Liberal quatro e o Chega 
nenhuma iniciativa aprovada.

Das duas deputadas não 
inscritas, Cristina Rodrigues 
conseguiu ter dois diplomas 
aprovados em votação final 
global nesta sessão, en-
quanto Joacine Katar Mo-
reira apenas uma, tendo o 
parlamento aprovado ainda 
duas Iniciativas Legislativa 
de Cidadãos.

No entanto, quando con-
tabilizados os projetos-lei 

que cada partido ou deputa-
do entregou na segunda ses-
são legislativa, as posições 
relativas alteram-se, sendo 
que uma parte das iniciativas 
que foram aprovadas em vo-
tação final global já transita-
ram de sessões anteriores.

No número de projetos
-lei entregues, foi o PCP o 
recordista, com 81 diplo-
mas, seguindo-se o BE com 
63, o PAN com 54 e o PSD 

com 43 projetos-lei.
O CDS-PP entregou 37 

iniciativas legislativas e a 
deputada não inscrita Cris-
tina Rodrigues 34, apenas 
menos 9 do que a banca-
da social-democrata, que 
tem 79 deputados, e mais 
do que o PS que, com 108 
parlamentares, fez entrar 24 
projetos-lei na segunda ses-
são legislativa.

O PEV entregou 28 pro-
jetos-lei, o Chega 20, a Ini-
ciativa Libera 13 e Joacine 
Katar Moreira 7 projetos
-lei, além de terem entrado 
4 Iniciativas Legislativas 
de Cidadãos.

PSD foi o partido com mais 
projetos-lei aprovados

Depois de, nos primeiros 
três meses do ano, te-

rem registrado a primeira 
variação homóloga positiva 
desde o início da pandemia, 
as exportações portuguesas 
de bens confirmaram no se-
gundo trimestre que estão já 
de regresso aos níveis ante-
riores à crise.

De acordo com a estima-
tiva rápida do comércio inter-
nacional publicada pelo INE, 
as exportações de bens, 
registraram um aumento de 
49,1%  face a igual período 

do ano anterior, foram tam-
bém 3% superiores ao nível 
registrado há 2 anos, no se-
gundo trimestre de 2019.

A forte subida face ao 
segundo trimestre de 2020 
já era esperada, tendo em 
conta que foi nesse período 
que se assistiu, por causa do 
início da pandemia, a uma 
parada brusca dos fluxos do 
comércio internacional. Por 
isso, para melhor avaliar o 
desempenho das exporta-
ções portuguesas de bens, 
a comparação com o ano de 

Exportações de bens 
voltam a superar 

nível pré-crise

“Parece que estamos 
esquecidos. Sobre-

vivemos de uma forma mui-
to complicada”, desabafou  
Marco Ferreira, dono de 
um grupo de restaurantes e 
que participava numa mani-
festação, no Porto, na qual 
era pedida a abolição das 
limitações no setor devido à 
pandemia da covid-19. “Já 
perdemos muito dinheiro 
com medidas irresponsá-
veis”, afirmou.

Os profissionais da res-
tauração sentem-se esque-
cidos e desvalorizados pelo 
Governo, contestam os tes-
tes e certificados à covid-19 
porque não são profissionais 
de saúde para os realizarem. 
Sónia Dias é funcionária de 
um restaurante em Gaia e 
considera que não há priva-
cidade para se fazer um au-
toteste à porta de um esta-
belecimento. Outro problema 
é a limitação de horários de 
funcionamento. Sónia Dias 

diz que há restaurantes que 
precisam de mais um turno 
de sala para pagar despesas.

Na Avenida dos Aliados 
ouviu-se também Daniel 
Serra, presidente da PRO.
VAR: “Não vamos desistir e 
vamos aproveitar a campa-
nha eleitoral para estar junto 
deles e dizer que precisa-
mos deles”. O presidente 
da associação afirma que 
o Governo precisa de criar 
apoios, como uma segunda 
versão do Apoiar.pt, para pa-
gar as rendas, e pede apoio 
a fundo perdido dos créditos 
concedidos que serviram 
para manter as empresas.

João Sousa é dono de um 
restaurante em Felgueiras e 
afirma que sente um forte 
receio da população em sair 
de casa, o que vai retrair a 
economia. Com a obrigato-
riedade dos testes negativos 
e certificados digitais, afirma 
que sofreu uma queda de 
60% no faturamento .

Donos de restaurantes exigem 
alívio das medidas no setor

2019, antes da pandemia, 
é mais adequada, e o cres-
cimento de 3% registrado 
comprova que, a este nível, a 
economia portuguesa parece 
já ter regressado aos níveis 
anteriores à crise.

Nas importações de bens, 
apesar de se ter registrado 

no segundo trimestre des-
te ano um crescimento de 
46,3% face ao mesmo perí-
odo de 2020, a variação face 
a 2019 continua a ser ne-
gativa. As compras de bens 
realizadas ao estrangeiro 
diminuíram 3,2% face ao se-
gundo trimestre de 2019.

O presidente do BCP disse 
que deverão sair do ban-

co mais de 800 trabalhadores, 
abaixo da meta inicial de mil, 
mas que depende dos funcio-
nários que aceitarem rescindir 
e mantém a possibilidade de 
recurso de demissão coletiva.

Questionado na apresenta-
ção de resultados do primeiro 
semestre (+12,3 milhões de 
euros) se o objetivo do banco 
é a saída de mil trabalhadores, 
Miguel Maya disse que esse 
era o objetivo inicial mas que, 
depois de ouvidos a Comissão 
de Trabalhadores e os sindica-
tos, o objetivo central anda na 

BCP admite demissão coletiva e 
prevê saída de 800 trabalhadores

ordem de 800 trabalhadores, 
mais próximos dos 800 do que 
dos 900. Contudo, afirmou, é 
esse número se saírem as pes-

soas que têm de sair.
O gestor adiantou que o 

banco decidiu não fazer uma 
adesão voluntária aos progra-
mas de rescisões, mas esco-
lher quem quer que saia, pois 
não é indiferente de onde se re-
tiram as pessoas. E acrescen-
tou que o plano é para cumprir 
na sua totalidade este ano, que 
o banco não está disponível 
para atrasar o processo.

Questionado sobre se 
poderá recuar na intenção 
de demissão coletiva, como 
pedem as estruturas repre-
sentativas dos trabalhado-
res, Maya afirmou que o BCP 

tem definidas as pessoas que 
quer que saiam e que, se tal 
não acontecer, pode exigir 
medidas unilaterais.

Segundo o gestor, isso é 
falar com transparência e ver-
dade não é pressão. “Gosta-
ríamos de evitar, infelizmen-
te nem sempre é possível”, 
acrescentou.

Ainda na apresentação de 
resultados, o presidente exe-
cutivo do BCP disse que o pla-
no de reestruturação tem um 
custo de cerca de 90 milhões 
de euros este ano, mas levará 
de futuro a poupanças anuais 
de 35 milhões de euros.

De acordo com as estatís-
ticas da procura turística 

dos residentes, publicadas pelo 
INE, nos primeiros três meses 
do ano o contexto pandêmico 
continuou a afetar severamen-
te as viagens turísticas de re-
sidentes, tendo sido realizadas 
1,6 milhões de viagens, o que 
correspondeu a uma variação 
de -57,6% (-57,4% no quarto 
trimestre de 2020).

“Esta redução foi muito sig-
nificativa no que respeita às 
viagens em território nacional 
que, embora concentrando 97% 
das deslocações, decresceram 
53,3%, mas foi ainda mais in-
tensa nas viagens com destino 
ao estrangeiro, que diminuíram 

89,5%”, concluiu o INE.
As viagens turísticas com 

destino ao estrangeiro repre-
sentaram 3% do total (2,6% 
no quarto trimestre de 2020), 
correspondendo a 46,8 mil via-
gens (-89,5% face ao período 
homólogo; -90,3% no trimestre 
anterior), registrando-se de-
créscimos de 85,6%, 94,5% e 
81,8%, respectivamente, em 
janeiro, fevereiro e março.

No período em análise, 
o principal motivo para via-
jar foi a visita a familiares ou 
amigos (750,7 mil viagens, 
-48,8%), tendo a sua repre-
sentatividade aumentado 
(47,3% do total, face a 39,3% 
no trimestre homólogo).

Já o motivo lazer, recreio 
ou férias correspondeu apenas 
a 415,8 mil viagens (26,2% do 
total, -14,6 pontos percentu-
ais), tendo decrescido 72,7%.

As viagens por motivos 
profissionais ou de negócios 
(227,3 mil) aumentaram em 
1,7 % o seu peso relativo, nos 
primeiros três meses do ano 
(14,3% do total).

Os hotéis e similares con-
centraram 5,5% das dormidas 
resultantes das viagens turís-
ticas no primeiro trimestre do 
ano, perdendo peso no total 
(-15,7%), enquanto o aloja-
mento particular gratuito man-
teve-se como a principal op-
ção dos viajantes (88,7% das 

dormidas, +14,8 %).
De acordo com os dados do 

INE, o recurso à internet sofreu 
uma grande perda de expres-
são na organização de viagens, 
tendo sido utilizada no proces-
so de organização de 4,7% das 
deslocações (-20,9%), o que 
representa o valor mais baixo 
dos últimos anos.

Por outro lado, o número 
médio de noites por turista re-
gistrou um aumento no primei-
ro trimestre, com cada turista 
residente a dormir, em média, 
7,16 noites nas viagens turís-
ticas realizadas (+53%). A du-
ração média mais elevada foi 
observada nas viagens realiza-
das em janeiro, de 9,70 noites.

Viagens com destino ao estrangeiro caem 89,5% no 1.º trimestre
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Maneca

Maria
Alcina

Vila da Feira, 68 Anos de Fundação

Belas Lembranças

Feliz Aniversário,
Fadista Ana Paula Leitão

A minha Filha  Alcinéli Almeida, recordando por foto, os tempos 
felizes no Rancho Armando Leça da Casa do Porto. Na foto: 

Alcinéli com sua grande amiga Monica Fontes, que aniversariou 
no dia 22 de Julho. MUITAS BENÇÃOS, MUITA LUZ..

No dia 23 de  Julho, a Casa 
de Trás nos Montes feste-

jou seu aniversário com uma 
linda festa. O ponto alto da noite 
foi o orador  Dr. Flávio Martins, 
que levou o publico ás lágrimas 
homenageando com muito 
amor a terra de seu amado 
pai Sr. Domingos Martins. Dr.  
Flávio é filho de Mãe Visiense 
e Pai Transmontano. Seu pai foi 
Presidente da  casa de Viseu, 
terra de D. Lourdes Martins,  e 

Flávio seguiu  os seus  passos presidindo  por dois mandatos 
a nossa muito querida Casa de Viseu  com dignidade deixan-
do a  sua marca pela cultura educação e exemplo de família. 
Foi linda a sessão solene  da Casa de Trás os Montes, Flávio 
Martins inspirou-se nos seus pais e sua amada esposa Luciane 
que estava aniversariando. Parabeniso a Diretoria da casa, em 
especial o seu Vice Presidente meu grande amigo Luís  Augusto 
de Sousa (SUPER PRIX) ABRAÇOS FADISTAS.

Amor Eterno
O querido casal Fátima  e Fernando Horta, 43 anos de feli-

cidade plena. NA FOTO: D. Fátima, Sr. Fernando Horta, 
aniversariante do mês,  a madrinha da escola e sua filha Carla 
Horta. Saudades e muito orgulho dessa família tão Bonita. 
ABRAÇOS FADISTAS.

Feliz Aniversário, 
Comendador Carlos 

Eurico Felix
Muitas saudades do casal amigo, 

Carlos Félix, Presidente  de Hon-
ra da Casa de Portugal. e sua amada 
esposa Jamila. No dia dois de  Julho , 
Dr. Carlos apagou mais uma velinha. 
Com felicidade plena demonstrando 
o exemplo da juventude acumulada 
MUITAS BENÇÃOS.

Mais um Baluarte da nossa Comunidade de Niterói 
nos deixou  rumo aos Céus. Fundador do complexo 

de alimentação  confeitaria Beira  Mar, um orgulho nas 
terras de ARARIBÓIA. O nosso muito querido amigo, 
Sr. Gentil Moreira, homem sábio elegante e muito culto, 
conservou sempre a humildade  do Imigrante Portu-
guês. Os nossos sentidos pesames,  à sua esposa  D. 
Clarice e e família. Na foto: O Sr. Consul de Portugal 
Nuno de Mello Bello Sr. Gentil Moreiro, Dona Clarice, 
Deputada Martha Rocha e o nosso grande amigo, De-
putado da Assembléia Portuguesa  José Cesário, no 
Palácio de São Clemente. PÁZ Á SUA ALMA.

O  meu amigo José Car-
los Pereira, grande 

divulgador das tradições  
portuguesas e amigo da 
Comunidade Luso brasi-
leira, como seu Programa 
de TV. e Radio, isto é Por-
tugal, sempre divulgando 
com carinho os artistas 
portugueses GRATIDÃO 
MUITAS  BENÇÃOS.

A  querida Ana Paula filha de Camilo Leitão, atingiu a maiori-
dade “vinte e um anos, sempre linda e seguindo o exemplo 

artistico de seu pai Camilo Leitão. Pelo grande amor à musica 
portuguesa e suas tradições. MUITAS BENÇÃOS.

QUEM UM 
AMIGO PERDEU...

Parabéns ao nobre
Povo Transmontano

Amigo do Coração

Mais um Sucesso do 
Homem das Excursões, 

António Simões
Mais uma vez, parabenizo António Simões, pelo belo 

Passeio que proporcionou a todos e não podia deixar 
de enaltecer pessoas que fazem a diferença, como vemos, 
o amigo Diamantino, um dos diretores deste belo paraíso, 
em Passa Quatro, a seu lado, o amigo António Simões e 
Dona Idália , entre duas maquinas Humanas, Dani e Grasi, 
duas jovens Senhoras, dedicadas, amáveis, como um todo, 
uma maravilha, muita saúde, para toda a família, Hotel 
Recanto das Hortênsias. 

Linda família de Campo Grande em 
Passa Quatro e por um bom motivo, o 

jovem Gabriel, filho de Dona Geralda e do 
amigo Silvio, foi uma vez e focou freguês, 
seu aniversário sempre comemorado no 
Hotel Recanto das Hortênsias e por isso 
um destaque especial, como vemos neste 
belo cenário fotográfico, a esquerda, Dona 
Maura, a seu lado, Dona Geralda, mãe do 
Aniversariante, na sequencia, Giovana 
(irmã) , ainda avó materna, Dona Maria 
Luiza Francisca, avô João e Gabriel, o 
dono da festa,  que gosta de comemo-
rar seu Aniversário, neste belo paraíso, 
finalizando com os Avós paternos, Dona 
Matilde, Sr. Álvaro, com seu filho, Silvio, 
pai do jovem Gabriel, a quem dou para-
béns duplo, pelo Aniversário e pelo bom 
gosto de querer passar esta brilhante data, 
neste grande paraíso de minas gerais, que 
Abençoe esta bela família e muita saúde

Parabéns Gabriel pelo seu Aniversário

Parabenizo estes bons amigos, sempre presentes 
aos bons acontecimentos, desta vez, Sessão 

Solene da Casa Trás os Montes e Alto Douro, onde o 
visual era só alegria, como vemos, a esquerda, Dona 
Antónia, com sua irmã, Dona Graça, agente de viagens 
e turismo, a seguir o Provedor da Igreja Santo António 
dos Pobres, Sr. Queiroga, do lado direito, Dona Alice, 
seu marido Abreu, do Marataízes, a seu lado, a sim-
pática, Dona Gorete, com seu maridão, Sr. Serafim

Sexta Feira passada, na sessão solene da Casa 
Trás os Montes e Alto Douro, as palavras e co-

nhecimento do orador Dr. Flávio Martins, deixou, 
varias pessoas emocionadas e na entrega de alguns 
diplomas de Sócios benemérito, não ficou por menos, 
como vemos na foto, a esquerda, Dona Idália, Dona 
Florbela e marido, Comendador Afonso Bernardo 
Fernandes, parabéns a todos e boa sorte

Louvo todos os Feirenses, 
que diretamente ou indire-

tamente colaboraram para o 
engrandecimento desta bela 
Instituição, desejo as maiores 
felicidades para o Sr. Presiden-
te, Ernesto Boaventura e toda 
a sua Diretora, como vemos na 
foto, a presença de Dr. Filipe, 
Diretor do Jornal Portugal em 
Foco, que foi levar seu abraço 
a todos e posou com o grande 
Feirense, Joaquim Saraiva, re-
gistando estes belos 68 anos, 
parabéns amigos.     
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Solar Transmontano, 
Completou 98 Anos

de Fundação

Aos 98 Anos de 
Fundação, Dia de Glória, 
no Solar Transmontano
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Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

LEGADO
OLÍMPICO 

Os jogos olímpicos,  realizados em 2016 no Rio de 
Janeiro,  trouxeram grande expectativa  para os 

cidadãos cariocas. Perspectiva de um grande legado, 
que, em alguns casos, levou ao desespero moradores, 
enfrentando trânsito caótico,  consequência de muitas 
obras inacabadas, e abandonadas por  Crivella que su-
cedeu o atual Prefeito. Eduardo Paes em  muitas situ-
ações  foi extremamente corajoso, como por exemplo 
a derrubada da Perimetral, que a princípio parecia uma 
grande loucura. Agora, Paes anuncia o aproveitamento 
dos espaços onde funcionaram os equipamentos olím-
picos. Com destaque para as arenas do Parque Olím-
pico da Barra da Tijuca. Afinal, as Olimpíadas consumi-
ram 39 bilhões! Infelizmente,  do anunciado “legado” se 
esperava muito mais!  Talvez por isso, o prefeito tenha 
anunciado esta semana a construção de quatro escolas 
públicas com material do desmonte  das arenas do Par-
que Olímpico da Barra. Entretanto, surpreende  o custo 
desse empreendimento! São quase 80 milhões de in-
vestimento que atenderão a menos de mil crianças. O 
prefeito precisa levar em conta que parte significativa 
das nossas escolas públicas encontram-se em péssi-
mas condições e precisando de manutenção urgente. 
No que sugiro ao Prefeito que recupere  o que já existe, 
mas que se encontra extremamente abandonado.

Nada como saborear  uma deliciosa feijoada da melhor qualidade, ainda num lugar tão 
especial como é o Restaurante Entre Amigos. Tudo no capricho, na foto, Luís Felipe, 

da empresa Qualiovos, Luís Augusto, Boal, José Alfredo, Pacheco, bom apetite, além de 
um delicioso vinho português. Parabéns a todos.

REsTAuRANTE ENTRE AMIGOs

Aldeia Portuguesa do Cadeg

Tradicional Almoço das
Quartas na Casa das Beiras

Mais um belís-
simo sábado 

no Cantinho das 
Concertinas no 
Polo Gastronômico 
do Cadeg, com os 
amigos e clientes, 
marcando presen-
ça para saborear 
a culinária portu-
guesa, vinhos da 
melhor qualidade e 
uma equipe de co-
laboradores de ex-
celência para aten-
der a todos com 
muito carinho.

Numa bela foto para o Portugal em Foco o empresário “Ceará” da 
Loja Arte dos Vinhos, o jovem João do Cantinho das Concerti-
nas com o Carlinho Maracanã

Cláudio Santos e Amigos, dando um show todos os sábados na Al-
deia Portuguesa

Prestigiando a Aldeia Portuguesa, o dinâmico Presidente do Orfeão Português, Joaquim Bernardo, sempre incan-
sável levando, o Clube sempre pra  cima, na foto com o diretor Dário Santos e esposa Cidalia

Panorâmica da última Aldeia Portuguesa do Cadeg no Cantinho das 
Concertinas

Quem também esteve neste sábado no Cantinho das Concertinas, 
Comendador José Morais, Cláudio Santos, Felipe Mendes, do Jor-
nal Portugal em foco, Marcia Mendes, Ceará, da Loja Arte dos Vi-
nhos e Amigos

Mais uma Quar-
ta-feira show, na 

Casa das Beiras com 
a Casa recebendo um 
excelente número de 
associados e amigos, 
uma verdadeira con-
fraternização entre 
amigos, alegreia foi 
geral com o Presidente 
José Henrique sempre 
atencioso com todos 
os Amigos que presti-
gia o convívio Social 
Beirão.

Mesa ilustre no Almoço das Quartas, Dona Ilda, esposo Júlio Robalo, seu  
filho Presidente, José Henrique e o Vice Luís Ramalhoto

O Grande 
empresá-
rio Por-
tuguês, 
José Mo-
rais, José 
Chança, 
Paulo, Te-
rezinha, 
Eumar e 
um amigo

Três grandes 
portugueses da 

nossa Comunida-
de Portuguesa, 

Adão Ribeiro, 
Diretor Presidente 
da Rede Ithay de 

Restaurantes, 
Alfedro da G.P. 
Garagem e Ri-
cardo Paladino

Panorâ-
mica do 
Almoço 

das 
Quar-

tas nas 
Beiras, 
sempre 

uma boa 
opção

Cada vez 
mais os 

amigos e 
familiares 

prestigiam o 
Almoço das 
Quartas, sr 
Francisco e 

Filho

Saboreando 
o delicioso 

Bacalhau a 
Lagareiro o 
sr. Arnaldo 
e o amigo 
Alexandre
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O Município de Oeiras assi-
nou esta semana o Acor-

do Cidade Verde (Green City 
Accord) com a União Euro-
peia, passando a fazer parte 
deste movimento voluntário 
de autarcas europeus empe-
nhados em tornar as cidades 
mais verdes, mais limpas e 
mais saudáveis. O compro-
misso de cada município é 
intensificar os seus esforços 
em cinco áreas chave, até 
2030: ar, água, natureza e 
biodiversidade, economia cir-
cular e resíduos e ruído.

Recorde-se que o Acordo 
Cidade Verde foi lançado pela 
Comissão Europeia em outu-
bro de 2020. Os signatários 
partilham a ambiciosa visão 
de que “em 2030, as cidades 
serão locais atraentes para 
viver, trabalhar e investir, e 
apoiarão a saúde e o bem-es-
tar dos europeus. Todos os 
europeus respirarão ar puro, 
desfrutarão de água limpa, te-
rão acesso a parques e espa-
ços verdes e sentirão menos 
ruído ambiente. A economia 
circular será uma realidade 
e o desperdício será minimi-
zado graças a uma maior 
reutilização, recuperação e 
reciclagem”.

Ao tornarem-se signa-

tários, os municípios ficam 
obrigados a definir metas 
ambiciosas que vão além 
dos requisitos mínimos es-
tabelecidos pela legislação 
europeia, implementar políti-
cas e programas de forma in-
tegrada, para atingir as suas 
metas até 2030 e apresentar 
relatórios sobre a implemen-
tação e progresso a cada 
três anos.

Por sua vez, a Comissão 
Europeia apoiará os municí-
pios que assinarem este acor-
do proporcionando visibilida-
de às suas ações, um quadro 
de referência para a gestão 
dos recursos alocados ao 
alcançar das metas ambien-
tais fixadas e apoio técnico 
para planear e implementar 
ações (helpdesk, aprendi-
zagem assistida e ações de 
capacitação). Disponibiliza 
ainda acesso a informação 
sobre financiamentos dispo-
níveis, troca de experiências, 
de conhecimentos e de boas 
práticas entre municípios eu-
ropeus e um canal de comu-
nicação facilitada entre os 
municípios e decisores polí-
ticos europeus.

A cerimónia com todos os 
municípios signatários será 
dia 22 de setembro, online.

Oeiras assinou o Acordo Cidade 
Verde da União Europeia

ArCOs dE VAldEVEz

ArgAnil

no âmbito da ação promocio-
nal de valorização do patri-

mónio cultural “Alto Minho 4D 
– Viagem no tempo”, a qual teve 
como principal objetivo a criação 
de uma rede de 10 rotas/ itinerá-
rios cronológicos culturais base-
ados na história e nos bens patri-
moniais do Alto Minho, de forma 
a contribuir para a promoção da 
autenticidade e da identidade 
do território e para a mobilidade 
turística na região, decorreu a 
atividade experiencial “Sketching 
com História”. Ao longo de 12 
meses, mais de meia centena de 
artistas entusiastas do desenho 
passaram pelos concelhos, atra-
vés de residências artísticas ou 
de encontros de sketching, para 

observar, sentir e registrar de 
forma espontânea os principais 
recursos identitários deste terri-
tório. No caso de Arcos de Val-
devez esta experiência resultou 
na compilação de 10 desenhos 
de monumentos, locais emble-
máticos, prédios ou ruas como 
o Mosteiro de Ermelo, Sistelo, 
a Ponte Centenária, a Valeta, a 
Igreja de S. Paio, o Paço de Gie-
la, prédios antigos da Vila ou a 
Igreja da Lapa.

Através desta participação, 
o Município contribuiu para pro-
mover o conhecimento, o usu-
fruto e a valorização turística 
dos valores históricos, artísticos 
e científicos dos bens patrimo-
niais do Alto Minho e de Arcos 

Arcos de Valdevez lança
coleção de postais ilustrados

Presidente da República 
no dia 28 de julho, 

às 13h30, em Pedras 
Salgadas

O Super Bock Group vai 
anunciar um novo proje-

to de investimento em Pedras 
Salgadas, durante a comemo-
ração dos 150 anos da marca 
água das Pedras, marcada 

para as 13h30, do próximo 
dia 28 de julho (quarta-feira), 
Dia Internacional da Nature-
za. A iniciativa inclui visita ao 
Centro de Produção de Pe-
dras Salgadas e ao Pedras 
Salgadas Spa & Nature Park.

O encontro vai ser presi-
dido pelo Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de 
Sousa, e contará com as pre-

senças do Ministro de Esta-
do, da Economia e da Transi-
ção Digital, Pedro Siza Vieira 
e do presidente da Câmara 
de Vila Pouca de Aguiar, Al-
berto Machado, que se jun-
tam ao Presidente do Conse-
lho de Administração e CEO 
do Super Bock Group, respe-
tivamente, Manuel Violas e 
Rui Lopes Ferreira.

Marcelo rebelo de sousa vai presidir à cerimônia 
dos 150 anos da Água das Pedras salgadas

PEdrAs sAlgAdAs

PóVOA dE VArziM

O Município de Arganil vai 
instalar o Centro Municipal 

de Proteção Civil (CMPC) no 
centro da vila, num investimento 
superior a 300 mil euros, com-
participado em 85% pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER).

A infraestrutura vai ser insta-
lada no primeiro andar do edifício 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Arga-
nil, cedido ao Município através 
de contrato de arrendamento 
para uso exclusivo dos Serviços 
Municipais de Protecção Civil.

De acordo com a autarquia, 
as obras vão permitir dotar o 
concelho de um espaço físi-
co provido de equipamentos e 
recursos tecnológicos para al-
bergar e facilitar o exercício de 
funções por parte da Comissão 
Municipal de Protecção Civil nas 
suas competências de coordena-
ção institucional, quer na verten-
te política, quer na de coordena-
ção operacional, possibilitando a 
monitorização em permanência 
do território concelhio.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, este é um investimento de 
grande valor e significado para o 
território, que vai permitir refor-

Arganil vai criar 
Centro Municipal 
de Proteção Civil

çar os meios de segurança e de 
salvaguarda da população em si-
tuações como a que ocorreu em 
Outubro de 2017.

“O Centro vai estar prepa-
rado para servir as funções de 
uma organização diferenciada 
em situação de acidente grave 
ou catástrofe, por via da ati-
vação do Plano Municipal de 
Emergência de Protecção Civil”, 

disse Luís Paulo Costa, relem-
brando que “os incêndios flores-
tais que assolaram o concelho 
de Arganil e a região vieram de-
monstrar a vantagem de se criar 
um Centro com estas caracte-
rísticas, podendo constituir-se 
um elemento determinante para 
debelar situações críticas”.

Relembre-se que as falhas 
do SIRESP e dos restantes sis-

Oeiras entrega casas 
a mais de 14 famílias
A famílias do concelho, no 

âmbito do Observatório 
da Habitação do Município.

A Câmara Municipal de 
Oeiras procedeu à entrega de 
chaves de fogos municipais a 
mais 14 a famílias do conce-
lho, no âmbito do Observatório 
da Habitação do Município. A 
cerimônia, liderada pelo Pre-
sidente, Isaltino Morais, teve 
lugar no dia 23 de julho, na 
Quinta dos Sete Castelos, em 
Santo Amaro de Oeiras.

Do universo dos 14 agre-
gados verifica-se que o tipo 
de família predominante é a 
monoparental (5). Serão dis-
tribuídos fogos também a dois 
casais, três casais com filhos 
menores e quatro isolados.

As tipologias atribuídas 
são três T0, três T1, cinco T2 
e três T3. Estas famílias se-
rão realojadas em bairros mu-
nicipais, nomeadamente nos 
bairros do Pombal, dos Na-
vegadores, do Alto da Loba, 
Pateo dos Cavaleiros, Bar-

ronhos, Quinta da Politeira e 
Unidade Residencial Madre 
Maria Clara.

Refira-se que, dada a es-
cassez de fogos municipais 
para atribuição, a resposta 
que a autarquia tem vindo a 
dar tem por base uma ava-
liação técnica escrupulosa 
e cuidada das inúmeras si-
tuações familiares, sendo 
que os fogos são disponi-
bilizados às famílias que 
apresentam as situações 
mais graves de carência ha-
bitacional, econômica e que, 
em alguns casos, cumulati-
vamente apresentam graves 
problemas de saúde.

Relembre-se que Oeiras 
foi o primeiro Município a 
acabar com o flagelo das bar-
racas, tendo sido realojadas 
mais de cinco mil famílias e 
que teve a Habitação como 
elemento estabilizador do 
equilíbrio social e motor de 
todo o crescimento e desen-
volvimento subsequentes.

A vida é preenchida de me-
mória e Aires Pereira, não 

vai esquecer o dia 16 de Julho. 
Como Presidente da Câmara da 
Póvoa de Varzim, foi oficialmente 
designado ‘Associado Honorário’ 
do MAPADI, Movimento de Apoio 
de Pais e Amigos ao Diminuído 
Inteletual, numa decisão da As-
sembleia Geral de Abril, votada 
pelos sócios, por “unanimidade e 
aclamação”.

No próximo mês de Novem-
bro, o MAPADI comemora 45 
anos, e passou a ter três sócios 
honorários, o comendador Fran-
cisco Alves Quintas, Aparício 
Quintas e agora, Aires Pereira, 
Presidente da Câmara Municipal.

Para António Ramalho, Pre-
sidente do MAPADI, foi um justo 
reconhecimento, “pelo trabalho 

em prol da instituição e do cida-
dão com deficiência ou com mo-
bilidade reduzida, incluindo nas 
acessibilidades implementadas 
no concelho e na promoção do 
desporto de Boccia. A Póvoa de 
Varzim é uma cidade para todos e 
sem barreiras arquitetônicas. Esta 
filosofia de apoio ao cidadão com 
deficiência beneficia toda a comu-
nidade em geral”.

E acrescenta que, “este reco-
nhecimento é no sentido de colo-
car o Presidente Aires Pereira ao 
nível dos fundadores desta insti-
tuição, daqueles que têm traba-
lhado ao longo dos anos. Estamos 
atentos a quem nos apoia e não 
podíamos deixar de reconhecer, 
na pessoa do Presidente da Câ-
mara, todo o apoio recebido. Ai-
res Pereira tem sido o motor para 

que os empresários do concelho 
tenham sido mobilizados, dando 
respostas a esta problemática 
do cidadão com deficiência, não 
só no financiamento às nossas 
obras, mas também com a inclu-
são dos cidadãos com deficiência 
nas suas empresas através de 
protocolos ou da contratação”.

Aires Pereira orgulha-se da 
distinção: “Este reconhecimento 
atribuído pela direção, responsa-
biliza-nos a todos, a mim como 
Presidente de Câmara, enquanto 
representante da comunidade po-
veira. Trata-se de uma distinção 
que se estende a todo o executivo 
e à Assembleia Municipal, ou seja, 
todos aqueles que nos permitem 
continuar na linha da frente no 
apoio a esta instituição. Era bom 
que isto servisse também para os 

poveiros conhecerem melhor as 
suas instituições e que se dispo-
nibilizem para ajudar porque isto 
tem que ser um esforço de todos”.

Para o Presidente da Câmara, 
“a relação que temos com esta ins-
tituição permitiu que avançásse-
mos com investimentos, que visam 
a sustentabilidade do MAPADI, 
criando empregos para cidadãos 
com deficiência, como o posto de 
lavagem de automóveis. Cabe 
também ao Presidente da Câmara 
sensibilizar os nossos empresá-
rios para esta integração. Neste 
momento, a Câmara tem 103 ci-
dadãos com deficiência a trabalhar 
nos diversos edifícios municipais, 
sem dúvida um bom exemplo. Es-
tes novos investimentos inserem-
se na política de integração do 
cidadão com deficiência”.

de Valdevez. Uma iniciativa lan-
çada pela CIM do Alto Minho, 
e realizada em parceria com a 
Associação Urban Sketchers 
Portugal (USkP), que pretendeu 

reunir vários artistas nos conce-
lhos do Alto Minho em encontros 
de sketching e valorizar a pro-
moção turística do patrimônio 
cultural e natural da região.

temas de comunicações deixa-
ram o concelho em isolamento 
total, quer para contatos com o 
exterior, quer com as entidades 
no local, pelo que a existência 
de sistemas de comunicações 
locais, redundantes e não de-
pendentes da rede de energia 
elétrica no imediato são deter-
minantes para apoiar as opera-
ções de protecção e socorro.

salas de operações e de 
gestão de emergências
O futuro Centro Municipal de 

Proteção Civil vai ser constituído 
por diversas salas, como a de 
operações, de crise, de planea-
mento, do chefe e de descanso. 
O espaço será, ainda, dotado 
de uma zona para sustentação 
logística dos agentes dos dispo-
sitivos de resposta operacional 
que vierem a ser ativados, que 
integra três áreas de descanso 
e vários espaços comuns.

Para além da intervenção 
de remodelação e adaptação 
do edificado, prevê-se também 
um investimento significativo 
em recursos tecnológicos, har-
dware, software, comunicações, 
mobiliário e equipamentos que 
garantam autonomia energética 
em caso de necessidade.

Aires Pereira recebeu o título de sócio Honorário do Mapadi
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Ciência e Tecnologia

A Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia (FCT) e a Goo-

gle estabeleceram um acordo 
que prevê a atribuição de 1,7 mi-
lhões de euros para projetos de 
investigação na área de Inteli-
gência Artificial (IA) em Portugal.

A informação é avançada 
pela FCT que explica que este 
apoio “vai-se traduzir na disponi-
bilização de créditos em serviços 
de IA na plataforma da Google 
Cloud no valor de dois milhões 
de dólares”.

As verbas serão atribuídas 
através de um concurso para 
projetos, que será lançado em 
setembro pela FCT.

A iniciativa tem a duração 
de dois anos e, numa primeira 
fase, a FCT aponta duas subá-
reas prioritárias de investigação 
dentro da IA: processamento de 
Língua Natural, “nomeadamente 
a criação de modelos e ferramen-
tas computacionais para a língua 
portuguesa”; e a IA Responsável, 
que visa o desenvolvimento de 
sistemas que sigam princípios 
éticos e que permitam a explica-
bilidade do seu comportamento.

No segundo ano, prevê-se 

Google atribui 1,7 milhões de euros 
para investigação em IA em Portugal

A Fundação Calouste Gul-
benkian (FCG) e o Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ri-
cardo Jorge (INSA) assinaram 
um protocolo de cooperação 
científica e clínica para conti-
nuar a estudar a diversidade 
genética do vírus SARS-CoV-2.

“É a continuação de um 
namoro antigo que agora se 
consuma numa espécie de ca-
samento”. Foi assim que o pre-
sidente do Conselho Diretivo 
do INSA, Fernando de Almeida, 
descreveu o novo protocolo.

A colaboração entre as 
duas instituições não é uma 
novidade e desde abril de 
2020, praticamente no início 
da pandemia, que a FCG e o 
INSA colaboram no estudo da 
diversidade genética do coro-
navírus, responsável pela co-
vid-19, mas só agora esse tra-
balho conjunto é formalizado.

“Para conhecer a diversi-
dade genética do novo coro-
navírus, para combater a sua 
propagação, o IGC (Instituto 
Gulbenkian de Ciência) e o 
INSA, desde o ano passado 
que colaboram na sequencia-
ção do vírus e na identificação 
das suas mutações”, referiu 
a presidente do Conselho de 
Administração da FCG, Isabel 
Mota, durante a cerimônia na 
Fundação, em Lisboa.

Ao longo desse período, o 

Gulbenkian e INSA assinam protocolo 
para continuar a estudar o vírus

IGC analisou cerca de duas mil 
amostras, entre as mais de 12 
mil sequenciações recolhidas 
pelo INSA e é, em parte, esse 
trabalho que vai ser continuado, 
mas não se esgota aí.

Além da diversidade gené-
tica do SARS-CoV-2, as duas 
instituições vão também co-
laborar em estudos sobre a 
resposta do sistema imunitário 
a esse vírus e, nesse âmbito, 
o IGC está desde dezembro 
de 2020 a acompanhar cerca 
de 1.800 pessoas vacinadas, 
dados que serão, depois, in-
tegrados numa amostra mais 
alargada do INSA.

Por outro lado, o protocolo 
prevê ainda o desenvolvimen-
to de outras iniciativas de ca-
ráter científico e clínico, por 
exemplo, na identificação, pro-

teção e potencial exploração 
de inovações tecnológicas e 
de conhecimento científico, na 
formação pós-graduada e em 
estágios, e na publicação de 
trabalhos científicos

Tudo isto, considerou Isabel 
Mota, “são tópicos críticos para 
a investigação” e os resultados 
que vão sendo descobertos 
“são fundamentais para o su-
cesso das políticas de saúde”.

Da parte do INSA, o pro-
tocolo que foi assinado é o 
“desenrolar natural” de mais 
de um ano de colaboração e 
um exemplo de como essa 
cooperação entre instituições 
é essencial.

“Desengane-se quem quer 
vencer esta pandemia, ou qual-
quer outra dificuldade, sozi-
nho”, sublinhou o presidente do 

Conselho Diretivo, Fernando de 
Almeida, partilhando da visão 
de Isabel Mota.

“Este caminho só se faz se 
houver colaboração entre os 
vários institutos, não há outra 
forma”, tinha afirmando a pre-
sidente da FCG, acrescentan-
do que esse trabalho é parti-
cularmente importante “num 
país que tem boas instituições 
de saúde, mas cuja dimensão 
não é muito grande”, como é o 
caso de Portugal.

O Governo também esteve 
representado na cerimônia e 
para o secretário de Estado da 
Saúde, Diogo Serras Lopes, a 
forma como as duas institui-
ções se juntaram é exemplo do 
tipo de cooperação que espera 
continuar a ver.

“Esta capacidade de as 
instituições trabalharem juntas 
num contexto de crise como foi 
a pandemia é algo que permi-
tiu vencer esta crise da forma 
como foi feita e é algo que que-
remos que se mantenha para o 
futuro”, afirmou.

E as implicações dessa co-
operação não se esgotam no 
mero conhecimento científico, 
acrescentou, considerando que 
daí decorre também “uma me-
lhor capacidade de ter políticas 
públicas que permitam chegar 
às pessoas e combater melhor 
a pandemia”.

a criação de um ecossistema 
de suporte às atividades de 
investigação e inovação em IA 
em Portugal.

“O desenvolvimento da in-
vestigação da Inteligência Artifi-
cial nestas subáreas permite, por 
exemplo, disponibilizar em gran-
de escala o acesso à informação 
e a comunicação entre idiomas, 
culturas e competências, e Por-
tugal tem já grandes histórias de 
sucesso neste campo, como a 
Unbabel e a Priberam”, explica 
a FCT e comunicado divulgado.

A colaboração com a Goo-
gle vai permitir complementar 
os apoios que já existem e são 
prestados pela FCT no âmbito 
da Rede Nacional de Computa-
ção Avançada (RNCA).

A RNCA disponibiliza recur-
sos computacionais de elevado 
desempenho através dos seus 
centros operacionais, nome-
adamente o Minho Advanced 
Computing Centre (MACC), o 
Laboratório de Computação 
Avançada da Universidade de 
Coimbra (LCA-UC), o High Per-
formance Computing da Univer-
sidade de Évora (HPC-UÉ) e a 
Infraestrutura Nacional de Com-
putação Distribuída (INCD).

“A tecnologia tem um papel 
importante a desempenhar na 
construção de uma recuperação 
inclusiva, sustentável e verde. As 
parcerias público-privadas são a 
base deste trabalho, e a Google 
continua a unir esforços com o 
Governo português de forma a 
garantir que ninguém é deixado 
para trás na transição digital”, 
explicou Fernando Pereira, que 
é vice-presidente da Google.

O arranque da iniciativa Ci-
ência Viva no Verão, com 

quase 500 atividades a decor-
rerem entre 15 de julho e 15 
de setembro em todo o país, é 
assinalado hoje no Centro de 
Ciência Viva (CCV) do Alviela, 
em Alcanena.

A edição deste ano marca os 
25 anos do programa, aconte-
cendo de norte a sul do país por 
iniciativa dos Centros Ciência 
Viva, de autarquias, empresas 
e instituições científicas, afirma 
uma nota do CCV de Alcanena, 
no distrito de Santarém.

O lançamento vai acontecer 
a partir das 19:30 com uma “noi-
te dos morcegos”, que levará os 
participantes “à descoberta dos 
habitantes noturnos mais ativos 
do Alviela” e que contará com 
as presenças da presidente da 
Câmara de Alcanena, Fernan-
da Asseiceira, da presidente da 
Ciência Viva, Rosália Vargas, 
do presidente do Instituto Poli-
técnico de Leiria, Rui Pedrosa, 
e do vice-presidente na CCDR 
LVT, José Manuel Alho.

A “saída de campo” per-
mitirá observar em direto a 
comunidade de morcegos 
cavernícolas que, entre abril 
e setembro, mora no com-
plexo de grutas que circunda 
a nascente do rio Alviela, o 

Portugal e a Lituânia eram 
os dois países da União Eu-
ropeia (UE) sem serviços de 
quinta geração (5G) no final de 
junho, de acordo com último 
relatório do Observatório Eu-
ropeu para o 5G.

 

“No final de junho de 2021, 25 
países da UE-27 desfruta-

vam de serviços 5G”, refere o rela-
tório, sendo que Portugal faz parte 
do reduzido grupo de dois que não 
disponibiliza tecnologia 5G.

Atualmente, Alemanha, Áus-
tria, Bélgica, Bulgária, Croácia, 
Chipre, Dinamarca, Estónia, 
Eslováquia, Eslovénia, Espa-
nha, Finlândia, França, Grécia, 
Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, 
Luxemburgo, Malta, Países Bai-
xos, Polónia, República Checa, 
Roménia e Suécia são os países 
da UE que já têm serviços 5G.

“Em muitos países há mais 
do que um fornecedor de serviço 
5G”, refere o Observatório Euro-
peu para o 5G, no relatório divul-
gado este mês.

Por exemplo, todos os quatro 
operadores na Dinamarca (TDC, 
Telenor, Telia, 3); em França 
(Bouygues Telecom, Free Mobi-
le, Orange e SFR); na Itália (TIM, 
Illiad, WindTre e Vodafone); em 
Espanha (Orange, Masmovil, 
Telefonica e Vodafone) e na Su-
écia (Tele2, Telenor, Tre e Telia) 
oferecem serviços comerciais de 
quinta geração.

Em países como Áustria (T-
Mobile, A1 e Hutchison); Bul-
gária e República Checa (Tele-

Com 500 atividades em todo o país 
Ciência Viva no Verão arranca hoje

com uma “noite dos morcegos”

qual abriga “mais de 5.000 
morcegos de 12 espécies 
diferentes, nove das quais 
com estatuto de ameaça”, 
acrescenta a nota.

A ação começa com uma 
visita à exposição “Quirop-
tário”, que mostra “a impor-
tância destes animais nos 
ecossistemas e a necessi-
dade da sua conservação”, 
levando os visitantes por um 
corredor, num percurso “ao 
longo da história do Homem 
com os morcegos”, dando a 
conhecer “alguns mitos e len-
das acerca dos Quirópteros, 
revelando os seus abrigos, 
alimentação, estratégias de 
caça e outras curiosidades, 
como por exemplo a seme-
lhança entre o braço humano 

e a asa de um morcego”.
Segue-se a visita ao Ob-

servatório de Morcegos Ca-
vernícolas, equipado com 
um sistema de videovigilân-
cia de visão noturna de alta 
resolução, que, “através de 
quatro postos de observação 
permanente instalados numa 
das galerias, permite a ob-
servação e interpretação, à 
distância e em tempo real, do 
comportamento das diferen-
tes espécies de morcegos ca-
vernícolas do Alviela”, projeto 
integrado no Plano Nacional 
de Conservação dos Morce-
gos Cavernícolas.

O investigador do grupo 
Bat Ecology do CIBIO-InBIO 
Francisco Amorim e a bióloga 
do CCV Alviela e especialis-

ta em morcegos Maria João 
Silva conduzirão a visita à 
descoberta das espécies re-
sidentes no Alviela, acompa-
nhando a saída dos morcegos 
para o exterior da gruta, para 
caçar, sendo disponibilizados 
detetores de ultrassons para 
identificar as diferentes espé-
cies pelos sons emitidos.

“A ‘Noite dos Morcegos’ tem 
como objetivo alertar o público 
para a importância dos morce-
gos e para a necessidade de 
preservação destas espécies”, 
refere o comunicado do CCV 
Alviela – Carsoscópio.

A lista completa das ativi-
dades da edição deste ano da 
Ciência Viva no Verão pode 
ser consultada em https://www.
cienciaviva.pt/verao/2021

Observatório Europeu coloca 
Portugal (e Lituânia) na cauda do 5G

fonica, T-Mobile e Vodafone); 
Finlândia (DNA, Elisa e Telia); 
Alemanha (T-Mobile, Telefonica 
e Vodafone); Grécia (Vodafone, 
Cosmote e Wind Hellas); Irlanda 
(Eur, Three e Vodafone); Luxem-
burgo (Post, Tango e Orange); 
Países Baixos (KPN, T-Mobile e 
VodafoneZiggo); Polônia (Oran-
ge, Plus e Play); e Roménia 
(Digi, Vodafone e Orange) são 
três os fornecedores de serviços 
5G (móvel e/ou FWA).

“Novos lançamentos de 
serviços comerciais ocorreram 
durante o segundo trimestre de 
2021, com a Orange Slovakia e 
Melita a tornar-se em maio” des-
te ano “a primeira rede 5G nacio-
nal de Malta”.

Relativamente ao desenvol-
vimento do 5G fora da Europa, 
o Observatório europeu salienta 
que “em outras regiões do mun-
do” a quinta geração tem progre-
dido “a um ritmo rápido também”.

“Estimamos que estão perto 
de 180 os operadores que forne-
cem serviços comerciais 5G em 
todo o mundo no final de junho” 
deste ano, lê-se no documento.

No início de 2019 começa-
ram a ser disponibilizados dis-
positivos 5G e no final de junho 
“mais de 600 dispositivos 5G fo-
ram anunciados”.

Portugal avança hoje para 
133.º dia de licitação principal do 
leilão 5G, depois de na véspera 
as propostas dos operadores te-
rem somado 336,4 milhões de 
euros, contra 335,7 milhões de 
euros no dia anterior.
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Economia
Verão será pior que em 2020 e

retoma da economia vai ser parcial
O Fórum para a Competitivi-

dade considera excessivas 
as restrições econômicas im-
postas devido à pandemia, ad-
mite que o verão de 2021 seja 
ainda pior do que o de 2020 
para o turismo e que a retoma 
seja muito parcial.

“Para 2021, tem surgido 
muita informação contraditória 
sobre a evolução do PIB portu-
guês ao longo do ano. As res-
trições econômicas, a pretexto 
da pandemia, parecem exces-
sivas, mas do exterior também 
têm surgido orientações in-
constantes, admitindo-se que o 
verão de 2021 venha a ser pior 
do que o 2020, para o turismo”, 
refere o Fórum para a Compe-
titividade na sua edição n.º 14 
das “Perspectivas empresa-
riais” relativas ao segundo tri-
mestre de 2021. 

Considerando que as restri-
ções à atividade que a subida 
de novos casos e uma atitude 
excessivamente conservadora 
por parte do Governo trouxe-
ram a este segundo trimestre 
do ano, a estrutura presidida 
por Pedro da Costa, conside-
ra existirem condições para se 

poder assegurar que a retoma 
será muito parcial em 2021, 
apontando ainda que a ajuda à 
retoma, por parte do Programa 
de Recuperação e Resiliência 
português, está muito atrasa-
da e que este, apesar de muito 
focado na conjuntura, tem um 
calendário muito mais lento do 
que o congênere espanhol, o 
que é uma contradição.

O Fórum refere também a 
demora, para a qual não en-
contra explicação, para o início 
pleno das atividades do Banco 
de Fomento, situação que terá 
reflexos negativos na veloci-
dade da retoma econômica. E 

ressalva que entre as restri-
ções à atividade impostas, al-
gumas são difíceis de entender 
devido à forte diminuição dos 
riscos sanitários.

O Fórum para a Competitivi-
dade lembra, ainda a propósito 
do PRR, que a maior crítica que 
lhe tem sido apontada tem sido 
a preterição das empresas e do 
setor privado em relação ao Es-
tado e o fato de que muito do va-
lor fluirá para o estrangeiro.

“A componente de capita-
lização empresarial, a par da 
inovação, correspondente a 
cerca de 18% do PRR, mas 
acaba por se reduzir a metade 

Governo prorroga autorização
de desembarque de cruzeiros 

com testes negativos

A permissão dos passageiros 
e tripulações dos navios de 

cruzeiro desembarcarem em 
portos de Portugal continental 
prolonga-se até 8 de agosto, 
sendo obrigatório apresentar 
teste negativo à Covid-19.

O despacho do Diário da Re-
pública, prorroga a permissão do 
embarque, desembarque e licen-
ças para terra de passageiros e 
tripulações dos navios de cruzei-
ro em portos localizados em ter-
ritório nacional continental, com 
exceção de passageiros cuja 
origem ou destino sejam países 
para os quais só se admite a re-
alização de viagens essenciais.

O Governo refere que as 
companhias de cruzeiros têm 
desenvolvido planos de contin-
gência com a implementação da 
testagem de passageiros, assim 
como da tripulação, o que tem 
permitido alguma retoma da ati-
vidade internacional.

“Os dados epidemiológicos 
disponíveis, onde se inclui a dis-
seminação da doença Covid-19, 
mas, também os dados da va-
cinação, continuam a demons-
trar que podem ser mantidas as 

medidas constantes dos despa-
chos” publicados desde maio, 
diz o executivo.

Nesse sentido, o Gover-
no permite o embarque e de-
sembarque de trabalhadores 
e passageiros de navios de 
cruzeiros em portos de Portu-
gal continental, com exceção 
de passageiros cuja origem ou 
destino sejam países para os 
quais só se admite a realiza-
ção de viagens essenciais, de-
signadamente Nepal, África do 
Sul, Brasil e Índia, segundo a 
última atualização do Governo.                                                                                                                                       
Os passageiros e as tripulações 
têm de apresentar teste de diag-
nóstico negativo à Covid-19, 
que podem ser realizados em 
laboratório ou teste rápido de 
antigenio feitos nas 72 ou 48 ho-
ras anteriores à hora do embar-
que ou desembarque. O despa-
cho, assinado pelos ministro da 
Administração Interna, Defesa, 
Saúde e das Infraestruturas e 
da Habitação, refere que pode 
existir a partir de 8 de agosto 
nova prorrogação, em função da 
evolução da situação epidemio-
lógica em Portugal.

na vertente estrita de capitaliza-
ção empresarial propriamente 
dita, e ainda assim em parceria 
com o Banco Português de Fo-
mento, este, com evidentes di-
ficuldades de capilaridade e de 
distribuição eficaz dos fundos”, 
lê-se no documento.

A estrutura liderada por Pe-
dro da Costa defende, por isso, 
que a execução pode ser ma-
ximizada pelo uso dos fundos 
para a atração de IDE para Por-
tugal  e mediante forte capilari-
dade na distribuição dos fundos, 
como sucedeu no plano SIII”.

Numa análise aos diversos 
setores da economia, o estu-
do indica, no caso do turismo, 
que perante o contexto atual, a 
recuperação excepcional das 
perspectivas de procura para 
valores muito superiores a todo 
o histórico só pode ser encarada 
como enviesada.

“É natural que a expectativa 
de um retorno a algo semelhan-
te à normalidade pareça muito 
bom, mas tem que se reconhe-
cer que este sentimento está 
exagerado pela comparação 
com o passado imediato, que foi 
devastador”, diz o documento.

O número de despedimentos 
coletivos mais do que dupli-

cou em 2020, abrangendo um 
total de oito mil trabalhadores, se-
gundo um relatório divulgado pelo 
Centro de Relações Laborais.

De acordo com o relatório 
sobre emprego e formação re-
lativo a 2020, foram comunica-
dos pelas empresas 698 demis-
sões coletivas em 2020, mais 
353 do que no ano anterior, que 
abrangeram um total de oito mil 
trabalhadores.

Por outro lado, detalha o 
documento, o número de tra-

balhadores despedidos em 
processos de demissões co-
letivas registou um cresci-
mento expressivo de 107,8% 
em relação a 2019, o que, 
em termos absolutos, se tra-
duziu num aumento de 3900 
trabalhadores despedidos.                                                                                                           
No ano passado o mercado de 
trabalho teve uma evolução ne-
gativa, registrando-se uma di-
minuição de 83 mil pessoas na 
população ativa e de 97 mil no 
emprego, ao mesmo tempo que 
a população desempregada au-
mentou em 12 mil pessoas.

Os autores do estudo, Ale-
xandra Moreira e Teresa Pina 
Amaro do CRL e, como convi-
dado, Paulino Teixeira a quem 
coube a coordenação científica, 
referem, contudo, que a inter-
pretação destes valores deve 
ser feita com alguma prudên-
cia, dadas as circunstâncias 
que rodearam o funcionamento 
da economia durante o ano em 
análise, e que afetaram o cálcu-
lo das estimativas de emprego 
e desemprego, alerta que tem 
vindo a ser feito pelo Instituto 
Nacional de Estatística.

Demissões coletivas mais
do que duplicaram em 2020

As exportações de azeite 
subiram mais de 5% para 

94.161 toneladas no primeiro se-
mestre, mas o consumo recuou, 
apesar de ser expectável uma 
manutenção dos níveis de 2020.

No primeiro semestre, as 
exportações portuguesas de 
azeite atingiram as 94.161 to-
neladas, acima das 89.323 
toneladas registradas no mes-
mo período do ano anterior, 
segundo dados provisórios do 
Instituto Nacional de Estatísti-
ca e do Eurostat, citados pela 
associação.

“As exportações nacionais 
de azeite tiveram um extraor-
dinário desempenho em 2020, 
tendo ultrapassado, pela pri-
meira vez na sua história, a bar-
reira das 200.000 toneladas. 
A julgar pelos dados relativos 
ao primeiro semestre de 2021, 
tudo indica que as exportações 
de azeite de 2021 superarão, 

O ministro do Ambiente de-
fendeu que o grande po-

tencial das energias renováveis 
está na eólica no mar e que as 
barragens vão perder importân-
cia na produção de energia, a 
partir de 2030.

“A eólica em terra vai subs-
tituir-se, com uma maior capa-
cidade de produção, mas, ob-
jetivamente, o grande potencial 

Ministro do Ambiente diz que o grande
potencial das renováveis está na eólica no mar

está na eólica ‘offshore’”, afir-
mou o ministro do Ambiente e 
da Ação Climática, João Pedro 
Matos Fernandes, durante a 
sua intervenção na conferência 
“Energia Renovável Offshore 
Abre Novos Horizontes”, promo-
vida pela Câmara Municipal de 
Viana do Castelo.

O governante disse que, 
atualmente, a produção de 
energia a partir de fontes re-
nováveis em Portugal faz-se 
sobretudo a partir dos recursos 
eólicos e hídricos, sendo que o 
solar ainda é um menino, mas 
que vai crescer com os investi-
mentos que estão em curso. 

No entanto, Matos Fernan-
des lembrou que, a partir de 
2030 a água vai ser cada vez 
mais escassa e vai ter de ser 
utilizada para outras utilizações 
em que não há alternativa, e 
não para a produção de ener-

Exportações de azeite sobem 
5% até junho e consumo recua

gia. Assim, as barragens, que 
são desde a década de 60 a 
principal forma de produção de 
energia em Portugal, “vão per-
der importância absoluta”.

Relativamente à energia 
eólica, o ministro referiu que as 
melhores localizações “onsho-
re” estão hoje atribuídas e, 
portanto, o caminho será o da 
otimização, com turbinas mais 
desenvolvidas. Já a energia 
eólica “offshore”, prosseguiu, 
demonstrou o seu grande po-
tencial, a partir do momento em 
que a tecnologia mostrou que 
não é preciso amarrar ao fundo 
do mar as torres, como acon-
tece no primeiro parque eólico 
flutuante da Europa, o Windfloat 
Atlantic, em Viana do Castelo, 
orçado em 125 milhões de eu-
ros, coordenado pela EDP.

“Viana do Castelo é da maior 
importância e o nosso objetivo é 

mesmo incentivar os investidores 
nacionais e estrangeiros a conti-
nuarem a investir neste domínio”, 
disse Matos Fernandes, lem-
brando que, dos cerca de 10.000 
empregos criados pelas energias 
renováveis, 3.000 estão naquela 
região do norte do país.

Por sua vez, o ministro de 
Estado, da Economia, Siza 
Vieira, que também participou 
na conferência, destacou as 
competências muito apetecíveis 
desenvolvidas em Portugal, nas 
últimas décadas, ao nível dos 
recursos humanos, por exem-
plo, no âmbito das tecnologias. 
“Gostaria de pensar que conti-
nuaremos também a ser prota-
gonistas desta mudança e não 
apenas tomadores de tecnolo-
gias desenvolvidas por outros”, 
liderando na produção de ele-
mentos para a transformação 
energética, concluiu Siza Vieira.

novamente, as 200.000 tonela-
das”, disse a secretária-geral da 
Casa do Azeite, Mariana Matos.                                                                             
Já o consumo, de acordo com 
os dados provisórios da Casa do 
Azeite, situou-se nas 19.202 to-
neladas, valor que compara com 
as 19.994 toneladas contabiliza-
das entre janeiro e junho de 2020.

Conforme notou Mariana 
Matos, em 2020, verificou-se 
um crescimento no consumo 
de azeite na ordem dos 10,5% 
face ao aumento do consumo 
doméstico perante as medidas 
de confinamento devido à pan-
demia de covid-19.

“No corrente ano, os núme-
ros apurados pela associação 
indicam que o consumo segue a 
mesma tendência do ano 2020, 
mantendo-se quase estável”.

“Para além de os consu-
midores cozinharem mais em 
casa, pensamos que o fato de 
o azeite ser reconhecidamente 
uma das mais saudáveis gor-
duras também pode contribuir 
para o aumento de consumo, 
uma vez que as pessoas de-
monstram um maior cuidado 
com a alimentação e com a uti-
lização de produtos saudáveis, 
que reforcem a sua imunidade. 
Boas notícias para o setor”, 
concluiu Mariana Matos.

Com atividade desde 1976, 
a Casa do Azeite é uma associa-
ção patronal de direito privado, 
que representa a quase totalida-
de das associações de azeite de 
marca embalado em Portugal.
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Política

O chefe de Estado, Marce-
lo Rebelo de Sousa, vai 

encontrar-se com os antigos 
presidentes do Brasil Lula 
da Silva, Fernando Henrique 
Cardoso e Michel Temer, em 
São Paulo, e será recebido 
pelo Presidente brasileiro, 
Jair Bolsonaro, em Brasília.

Estes encontros foram 
divulgados através de uma 
nota no síte oficial da Presi-
dência da República sobre a 
deslocação de Marcelo Re-
belo de Sousa ao Brasil, no 
próximo fim de semana, para 
participar na reinauguração 
do Museu da Língua Portu-
guesa, em São Paulo.

“O Presidente da Repúbli-
ca, que estará acompanhado 
do ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros, Au-
gusto Santos Silva, terá en-
contros com representantes 

Marcelo vai encontrar-se
com Bolsonaro em Brasília

das comunidades portugue-
sas em São Paulo e Brasília. 
Estará em São Paulo com os 
antigos presidentes Michel Te-
mer, Luís Lula da Silva e Fer-
nando Henrique Cardoso e 
será recebido em Brasília pelo 
Presidente Jair Bolsonaro”.

Esta será a quinta deslo-

cação de Marcelo Rebelo de 
Sousa enquanto Presidente 
da República ao Brasil, onde 
esteve logo no seu primeiro 
ano de mandato, 2016, para 
a abertura dos Jogos Olím-
picos. O chefe de Estado já 
foi recebido uma vez por Jair 
Bolsonaro em Brasília, em 

janeiro de 2019, logo no dia 
seguinte à sua posse como 
Presidente da República Fe-
derativa do Brasil, na qual 
Marcelo Rebelo de Sousa 
esteve presente.

A Assembleia da Repúbli-
ca aprovou na semana pas-
sada, a viagem por unanimi-
dade, entre 29 de julho e 03 
de agosto, para a reabertura 
do Museu da Língua Portu-
guesa lembrando que o Mu-
seu da Língua Portuguesa, 
em São Paulo, foi reconstru-
ído com a ajuda de Portugal.                                                                                                                                      
Encerrado desde o incêndio 
de dezembro 2015, que des-
truiu dois terços da estrutura 
do edifício e provocou a mor-
te de um bombeiro, o museu 
vai reabrir ao público em 31 
de julho, anunciaram as au-
toridades do estado de São 
Paulo no início deste mês.

O secretário-geral do PS, An-
tónio Costa, afirmou que 

tem de se reinventar a campa-
nha para as eleições autárqui-
cas, marcadas para 26 de se-
tembro, considerando que será 
muito difícil dadas as limitações 
causadas pela covid-19.

“Hoje estamos a dois meses 
do dia de reflexão. Temos dois 
meses pela frente para fazer uma 
campanha muito difícil, porque 
hoje é mais difícil comunicar de 
máscara, hoje é mais difícil con-
tactar os eleitores mantendo o dis-
tanciamento físico, mas a verdade 
é que temos, também, de rein-
ventar a nossa campanha como 
tivemos de reinventar a nossa for-
ma de viver ao longo deste ano e 
meio”, disse António Costa.

Para o líder socialista, essa 
é a condição para se conseguir 
alcançar o objetivo de vencer 
a pandemia, a crise econômi-
ca e o desemprego e relançar 
o país bem mais rápido e mais 
além no objetivo de convergên-
cia com os países mais desen-
volvidos da União Europeia.                                                                                                                       

Costa referiu-se ao slogan da 
candidatura de Gonçalo Lopes 
a presidente da Câmara de 
Leiria. “Creio que este ‘slo-
gan’ escolhido pelo Gonçalo 
Lopes ‘Paixão por Leiria, rigor 
e futuro’ sintetizam bem aqui-
lo que devem ser as marcas 
do governo municipal do Par-
tido Socialista”.

António Costa falou ainda 
nos momentos absolutamente 
excepcionais vividos no último 
ano e meio devido à pandemia 
de covid-19 e às prioridades de-
correntes desta.

Destacando que “as autar-
quias foram nesta crise uma 
resposta fundamental pela sua 
proximidade, pela sua capaci-
dade de agregar e coordenar 
vontades, e mobilizar recur-
sos”, António Costa salientou 
que “também vão ser essen-
ciais agora, nesta saída da cri-
se, porque ninguém melhor do 
que as autarquias vão poder 
agregar e mobilizar os centros 
de produção de conhecimento 
e as empresas”.

António Costa 
diz que tem de 
se reinventar 
a campanha, 

que será 
muito difícil

O presidente do PSD, Rui 
Rio, acusou o PS e o 

PCP de descaramento ao 
juntarem-se para alterar a lei 
que evita que 6 autarcas per-
cam o mandato em tribunal.

“O descaramento que 
aconteceu na Assembleia da 
República. O PS e o PCP 
juntarem-se para votar uma 
lei que pura e simplesmente 
evita que seis autarcas, cinco 
do PS e um do PCP, de per-
derem o mandato em tribunal 
por terem violado essa mes-
ma lei, por não terem cumpri-
do aquilo a que se compro-
meteram cumprir”, acusou. 

Rui Rio disse que esta-
vam na iminência de perder 

o mandato autárquico em 
tribunal os autarcas da Co-
vilhã, de Aljustrel, de Gaia, 
do Cartaxo e de Alfândega 
da Fé, todos do PS e, de 
Évora, do PCP.

“Juntaram-se, alteraram a 
lei e, administrativamente é 
assim, com este facilitismo. 
Se por acaso, alguém deles 
não cumpriu a lei, há uma 
solução, altera-se a lei. Isto 
não é método de Governo, 
nem isto é o rigor que o país 
merece e que os portugue-
ses merecem“, acusou Rui 
Rio em Tábua, enquanto 
falava na apresentação do 
candidato a esta câmara do 
distrito de Coimbra.

Rui Rio acusa o PS e PCP de descaramento 
ao alterarem lei que protege autarcas

A lei aprovada altera as 
regras de enquadramento do 
programa de Apoio à Econo-
mia Local e prevê um rela-
xamento das restrições para 
os municípios que recorre-
ram ao programa, prevendo, 
entre outras medidas, que 
estes possam não cobrar a 
taxa máxima de Imposto mu-
nicipal sobre Imóveis que a 
adesão ao PAEL exigia.

O texto apresentado no 
parlamento para votação fi-
nal global teve a oposição 
do BE, CDS-PP, PAN, Che-
ga e Iniciativa Liberal e a 
abstenção da deputada não 
inscrita Cristina Rodrigues, 
mas sobretudo do PSD, que 
apresentou ao plenário três 
propostas de alteração que 
acabaram rejeitadas.

O PAEL estabeleceu um 
regime excepcional e tran-
sitório de concessão de 
crédito pelo Estado aos mu-
nicípios para regularização 
do pagamento das dívidas 
a fornecedores vencidas há 
mais de 90 dias, tendo como 
referência 31 de março de 
2012. O contrato de em-
préstimo foi celebrado por 

103 municípios entre 2012 
e 2015 e prevê um prazo 
de vigência de 20 ou de 14 
anos, conforme a situação 
de cada município na altura.

Para terem acesso ao 
empréstimo, os municípios 
ficaram sujeitos a um acom-
panhamento quanto ao seu 
desempenho financeiro e 
a cumprir, durante o prazo 
de vigência do acordo, um 
conjunto de requisitos, entre 
os quais a obrigatoriedade 
de cobrarem a taxa máxi-
ma de IMI aos residentes.                                                                                                                              
Num balanço em abril, a Di-
reção-Geral das Autarquias 
Locais divulgou que, dos 103 
municípios que contraíram 
empréstimos no PAEL, ape-
nas Santa Comba Dão e La-
mego tinham planos ativos, 
enquanto Vila Real de Santo 
António tinha integrado o res-
petivo plano noutro programa, 
o Fundo de Apoio Municipal .                                                                                                                                 
Outros 37 municípios ti-
nham suspendido os pla-
nos, porque conseguiam 
cumprir o limite da dívida, 
e 63 liquidaram a totalida-
de do empréstimo contraído 
junto do Estado.

A coordenadora do BE 
acusou  o Governo de 

nunca ter concretizado as 
medidas no Orçamento  de 
2019 para fixar profissionais 
no Serviço Nacional de Saú-
de e apontou como absoluta 
necessidade qualificar as 
carreiras daqueles trabalha-
dores.

“O Governo nunca con-
cretizou nenhuma das me-
didas no Orçamento  para 
2019. No OE de 2021 não 
tinha, aliás, nenhuma medi-
da para fixar os profissionais 
no SNS. Tudo o que fez foi 
pedir ao Presidente da Repú-
blica para colocar no decre-
to do estado de emergência 
que os profissionais do SNS 
ficavam proibidos de se des-
pedir” durante esse período 
excepcional, disse, em Es-

posende, à margem de uma 
visita à praia da Estela na 
Póvoa de Varzim.

Questionada sobre no-
tícias que dão conta que os 
cuidados intensivos estão a 
começar a sentir novamente 
pressão por causa da pande-
mia, Catarina Martins defen-
deu que os profissionais de 
saúde precisam mais do que 
palavras de reconhecimento: 
precisam de condições para 
trabalhar. “Temos dito que o 
SNS está sob uma enorme 
pressão, os profissionais do 
SNS vão para o segundo ano 
em que muitos deles estão a 
ficar sem férias para respon-
der ao que é preciso. Neste 
tempo não foi feito nada para 
compensar este esforço ex-
traordinário, nem nas suas 
carreiras, nem nas contrata-

ções e vinculações que são 
fundamentais para que o 
SNS funcione”, disse.

Para a líder do Bloco, é 
necessário agir para evitar a 
fuga de profissionais de saú-
de do SNS. “Há profissionais 
a sair do SNS, o que prova 
esta absoluta necessidade 
de qualificar as carreiras, 
contar os tempos de serviço 
como deve ser, dar carreiras 
a todos os profissionais que 
trabalham no SNS”.

Sobre o alerta do Institu-
to Português de Oncologia 
de Lisboa para a possível 
suspensão de tratamentos 
de radiologia por causa da 
escassez de pessoal, Cata-
rina Martins não se mostrou 
surpreendida. “Reuni com a 
direção do IPO de Lisboa em 
2019 e já se sabia que isto 

A Madeira vai manter o esta-
do de calamidade e o re-

colher obrigatório mesmo que 
o Governo da República decida 
em contrário.

“Não vou acabar com re-
colher nenhum. Estamos com 
estado de calamidade, será re-
novado e vamos manter os ho-
rários porque estamos em plena 
pandemia”, afirmou o presidente 
do Governo Regional da Madei-
ra, Miguel Albuquerque, con-
frontado com a possibilidade de 
ser tomada a decisão de acabar 
com esta medida a nível nacio-
nal depois da reunião Infarmed.

O governante madeirense de-
fendeu que, face à situação epi-
demiológica regional, é necessá-
rio manter o recolher obrigatório, 
[entre a 1 e as 5 horas], o encer-
ramento dos estabelecimentos à 
hora que está determinada, meia-
noite, e evitar os ajuntamentos e 
as parvoíces que se têm passado 
nos últimos tempos.

O objetivo é a Madeira não 
ter mais casos, disse, mencio-
nando que a região tem cinco 
pessoas internadas na zona 
covid-19” do Hospital Dr. Nélio 
Mendonça, no Funchal, nenhu-
ma nos cuidados intensivos e 
a capacidade hospitalar está 
complemente salvaguardada.                                                                                                                              
“Mas é preciso levar em linha 
de conta que as cadeias de 
transmissão estão a ser acom-
panhadas”, referiu Albuquerque. 
“Neste momento, existem duas 
no Porto Santo, perfeitamente 
identificadas”, acrescentou.

Segundo o chefe do executi-
vo naquela ilha que regista uma 
grande afluência de visitantes 
no verão, foram notificados sete 
casos e estão 32 pessoas já 
identificadas.

“Os empresários do Por-

to Santo, com exceção de um, 
que já foi multado, têm-se com-
portado muito bem. Mas depois 
há ajuntamentos na praia por 
parte de malta nova”, referiu.                                                                                             
Miguel Albuquerque defendeu 
ser necessário controlar a situ-
ação para não ter disseminação 
da pandemia naquela ilha que já 
tem “83% da população vacina-
da, o que pode prejudicar a se-
gurança daquele território.

Também apontou que pre-
sentemente estão em isola-
mento mais de 70 pessoas na 
região (23 no Porto Santo e 53 
na Madeira), casos que foram 
importados e detectados nos 
aeroportos.

“Neste momento, a retoma 
está a acontecer”, disse o líder 
madeirense, opinado que está a 
decorrer a um ritmo muito ace-
lerado, tendo numa semana en-
trado na região mais de 30 mil 
turistas oriundos do mercado 
inglês, lembrando ainda existir 
um conjunto de hotéis fechados.

Miguel Albuquerque dis-
se ainda que, a partir de 02 de 
agosto, deve acontecer a rea-
bertura do mercado alemão, um 
dos principais emissores do tu-
rismo para a Madeira.

“Estamos a diversificar os 
mercados, mas não está to-
talmente recuperado e ainda 
estamos em plena pande-
mia”, enfatizando continuar a 
ser fundamental os apoios às 
empresas, sobretudo as que 
foram mais afetadas pela pan-
demia, como as ligadas ao se-
tor do turismo.

O chefe do governo madei-
rense recordou que o executivo 
regional já atribuiu apoios ao 
tecido empresarial afetado pela 
pandemia no valor de 185 mi-
lhões de euros.

BE acusa Governo de nunca ter concretizado
medidas para fixar profissionais no SNS

ia acontecer. Na altura disse-
mos que era necessário criar 
as carreiras específicas para 
estes técnicos altamente es-
pecializados e qualificado de 
que o SNS tanto precisa e 
que eram precisos mecanis-
mos para fixar os profissio-
nais no SNS”, afirmou.

Madeira mantém recolher 
obrigatório mesmo que seja 
revogado a nível nacional
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São três os reforços leoni-
nos para a presente tem-

porada, mas podem ser ainda 
mais, já que Rúben Amorim 
entende que este plantel, que 
mantém praticamente a sua 
estrutura (houve apenas a sa-
ída de João Mário), precisa de 
de alguns retoques para atacar 
a nova temporada. O primeiro 
reforço foi um desejo antigo 
do treinador, nomeadamente 
Ricardo Esgaio; o segundo dá 
pelo nome de Rúben Vinagre, 
um jovem a quem reconhece 
qualidade e margem de pro-
gressão; o terceiro será Ma-
nuel Ugarte, cuja transferência 
do Famalicão está praticamen-

Depois do título na Copa América, Agustín Marchesín regressou 
ao FC Porto. O goleiro argentino de 33 anos integrou, esta terça-

feira, os trabalhos dos dragões no Algarve.
“Estou muito feliz pelo título com a seleção, fizemos um grupo 

top e conseguimos o objetivo final, que era o título. Vir para aqui é 
sempre uma motivação grande para mim, uma oportunidade muito 
boa que tenho de aproveitar. Agora é trabalhar, tenho muita vontade 
de ter um ano top e vamos trabalhar para que isso aconteça”, expli-
cou ao Porto Canal.

Mesmo à distância, Marchesín acompanhou a pré-época do FC 
Porto e fez um balanço positivo.

“A equipe tem vindo a fazer jogos muito bons, penso que tem 
quatro vitórias. É este o caminho. O FC Porto tem a obrigação de 
ganhar sempre e é bom que o grupo se habitue a isso”, concluiu.

Ana Catarina Monteiro 
tornou-se a primeira 

portuguesa a garantir a pre-
sença nas meias-finais de 
uma prova de natação dos 
Jogos Olímpicos.

A nadadora de Vila do 
Conde, de 27 anos, conse-
guiu o 14.º melhor tempo 
(2:11:45 minutos) nas elimi-
natórias dos 400 metros ma-
riposa e vai lutar por uma pre-
sença inédita na final.

A chinesa Yufei Zhang 
(2:07:50) conseguiu o melhor 
tempo no conjunto das três 
eliminatórias. 

Através da newsletter, o 
Benfica exultou o sucesso do 
empréstimo obrigacionista. 
As águias, recorde-se, alcan-
çaram o montante de €35 
milhões através de uma ofer-
ta pública de subscrição das 
obrigações da SAD.

“O pleno sucesso da 
emissão do empréstimo 
obrigacionista pela Benfica, 
SAD reflete a confiança dos 
investidores na instituição e 

José Paulo Lo-
pes foi elimina-

do do torneio olím-
pico de natação nos 
800 metros livres. O 
nadador português 
ficou no 23.º lugar, 
em Tóquio.

Quarto na sua 
série, José Paulo 
Lopes comple-
tou a prova em 
7.56,15 minutos, 
a três segundos 

do recorde nacional (estabelecido pelo próprio 
em maio, em Budapeste) e longe dos 7.41,28 
minutos do ucraniano Mykhailo Romanchuk, a 
melhor marca nesta fase.

Record-se que José Paulo Lopes já tinha 
sido 20.º nos 400 metros, estabelecendo um re-
corde pessoal. Apesar de ter vencido essa eli-
minatória, o tempo de 4.16,52 minutos também 
não tinha sido o suficiente para seguir em frente.

Jorge Lima e José Costa, dupla portugue-
sa da vela 49er, terminaram a primeira 

regata dos Jogos Olímpicos de Tóquio no 

Vela: Carolina João 
sobre duas posições 

em Laser Radial
A portuguesa Carolina João terminou a se-

gunda regata do dia no 13.º lugar e subiu 
duas posições na classificação geral da prova 
de Laser Radial dos Jogos Olímpicos, sendo 
agora 34.ª com 137 pontos.

Na frente segue a dinamarquesa Anne-Ma-
rie Rindom, com 22 pontos. A sueca Josefin 
Olsson (34) e a holandesa Marit Bouwmeester 
(35) ocupam o segundo e terceiro lugares, res-
petivamente.

As sétima e oitava regatas da prova de La-
ser Radial realizam-se na quinta-feira.

Natação: Ana Catarina 
Monteiro faz história

em Tóquio

em quem a dirige. Foram 1887 
os investidores que, conhece-
dores do histórico incólume da 
Benfica, SAD no cumprimento 
escrupuloso das responsabili-
dades assumidas, tomaram a 
decisão de investir neste pro-
duto financeiro. O Presidente 
do Sport Lisboa e Benfica, Rui 
Costa, vincou essa ideia na 
mensagem divulgada após a 
conclusão do empréstimo obri-
gacionista, considerando que 
o sucesso deste ‘demonstra a 
confiança num projeto sólido 
e sustentado, na forma como 

sempre cumprimos os nos-
sos compromissos ao longo 
destes anos’”, pode ler-se.

No mesmo texto, os res-
ponsáveis do Benfica tra-
çam ainda uma comparação 
com os principais rivais, FC 
Porto e Sporting.

“O contexto adverso re-
sultante da retração da ativi-
dade econômica, com impli-
cações bem visíveis no setor 
do futebol, não impediu a to-
tal realização da emissão de 
obrigações, tendo a procura, 
inclusivamente, superado a 
oferta, promovendo assim a 
necessidade de rateio. Este 
dado é ainda mais significa-
tivo tendo em conta os casos 
similares da FC Porto, SAD e 
Sporting, SAD ocorridos em 
anos recentes cuja coloca-
ção de dívida ficara aquém 
do pretendido, não obstante 
a taxa de juro praticada nes-
sas operações, significativa-
mente mais elevada do que 
a oferecida agora pela Ben-
fica, SAD”, atiram.

Natação: José 
Paulo Lopes falha 
acesso à final dos 
800 metros livres

Vela: dupla Portuguesa às
Portas do top10 em 49er

11.º lugar. Uma prova que viu os irlandeses 
Robert Dickson e Sean Waddilove destaca-
rem-se na frente.

Para esta terça-feira existiam mais duas 
regatas previstas, que acabaram por ser adia-
das devido à influência do tufão Nepartak. De 
resto, o mau tempo que se fez sentir no Japão 
acabou mesmo por adiar a regata inicial em 
cerca de uma hora.

Enquanto a organização não anuncia no-
vas datas para as regatas adiadas, para esta 
quarta-feira estão confirmadas as corridas nú-
mero quatro e cinco.

Através da newsletter, o Ben-
fica exultou o sucesso do 

empréstimo obrigacionista. As 
águias, recorde-se, alcançaram o 
montante de €35 milhões através 
de uma oferta pública de subscri-
ção das obrigações da SAD.

“O pleno sucesso da emis-
são do empréstimo obrigacio-
nista pela Benfica, SAD reflete 
a confiança dos investidores na 
instituição e em quem a dirige. 
Foram 1887 os investidores 
que, conhecedores do histórico 
incólume da Benfica, SAD no 
cumprimento escrupuloso das 
responsabilidades assumidas, 
tomaram a decisão de investir 

neste produto financeiro. O Pre-
sidente do Sport Lisboa e Benfi-
ca, Rui Costa, vincou essa ideia 
na mensagem divulgada após a 
conclusão do empréstimo obri-
gacionista, considerando que 
o sucesso deste ‘demonstra a 
confiança num projeto sólido 
e sustentado, na forma como 
sempre cumprimos os nossos 
compromissos ao longo destes 
anos’”, pode ler-se.

No mesmo texto, os respon-
sáveis do Benfica traçam ainda 
uma comparação com os princi-
pais rivais, FC Porto e Sporting.

“O contexto adverso resul-
tante da retração da atividade 

econômica, com implicações 
bem visíveis no setor do futebol, 
não impediu a total realização 
da emissão de obrigações, ten-
do a procura, inclusivamente, 
superado a oferta, promovendo 
assim a necessidade de rateio. 
Este dado é ainda mais signifi-
cativo tendo em conta os casos 
similares da FC Porto, SAD e 
Sporting, SAD ocorridos em 
anos recentes cuja colocação 
de dívida ficara aquém do pre-
tendido, não obstante a taxa 
de juro praticada nessas ope-
rações, significativamente mais 
elevada do que a oferecida ago-
ra pela Benfica, SAD”, atiram.

Leão obrigado a vender
para voltar a comprar

te alinhavada, faltando apenas 
que o jovem (20 anos) médio 
se liberte do isolamento devi-
do a caso positivo de Covid-19 
para poder somar às opções 
de Rúben Amorim.

“É bom que o grupo se
habitue a ganhar sempre”

Ao plantel principal o Spor-
ting até ao momento só somou 
opções, mas terá obrigatoria-
mente de subtrair. Porque a 
SAD, como todas as outras, 
terá de vender ativos de manei-
ra a equilibrar as suas finanças 
e ganhar almofada financeira 
que lhe permita avançar para 
esse derradeiros retoques no 
plantel, como por exemplo 
uma nova solução ofensiva. Há 
Paulinho, há Tiago Tomás, há 
Jovane e outras soluções que 
podem ser adaptadas, mas Rú-
ben Amorim procura um joga-
dor de características diferen-
tes que possa acrescentar algo 
diferente ao ataque do leão.

Águias comparam sucesso de empréstimo 
obrigacionista com FC Porto e Sporting
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Solenidade de 98º aniversário de Fundação
da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro

No último final de sema-
na a família transmon-

tana e demais convidados 
estiveram reunidos para 
um momento de agrade-
cer em poder celebrar o 
98º aniversário de funda-
ção da Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro.

Na sexta feira a noite 
foi realizada a tradicional 
Sessão Solene, com a 
presença de autoridades 
representativas da comu-
nidade portuguesa, e das 
nossas Casas Regionais 
e Associações portugue-
sas, também esteve pre-
sente ex presidentes da  
casa e Diretores, Asso-
ciados e amigos. Foi uma 
noite belíssima e teve 
como o orador oficial Dr. 
Flávio Martins  que nos, 
trouxe lindas palavras de 
incentivo para a casa de 
Trás-os-Montes se man-
ter firme e forte, com o 
propósito de mante viva 
nossas tradições trans-
montanas, com muito tra-
balho empenho e união.

No domingo a festa de 
encerramento das come-
morações  alusivas ao 
98º anos de fundação da 
casa,  foi oferecido o tra-
dicional almoço comemo-
rativo com  destaque para 
o bacalhau à transmonta-
na e escalopinho de filé 
mignon, tudo isso com ao 
som do  Conjunto Amigos 
do Alto Minho e agitou a 
tarde da família transmon-
tana. Continua pág. 10

Mesa de Honra da esquerda para direita: Diretores Transmontanos, Luís Augusto, Dra. Antônio Peralta, 
Presidente Ismael Loureiro, Dr. Francisco Duarte Azevedo, representante do Cônsul Geral de Portugal 
no Rio de Janeiro, o Orador da Noite, Dr. Flávio Martins, Dr. Francisco Gomes da Costa – Presidente do 
Real Gabinete Português de Leitura

Belíssima ima-
gem na Noite 

Transmontana, 
Presidente Aço-
riano, Leonardo 

Soares, Presi-
dente Ismael 

Loureiro, Lucia-
ne Marquesam 

e seu esposo 
o Orador, Dr. 

Flávio Martins a 
Presidente Fei-
rense, Ernesto 

Boaventura

Diante do Bolo comemorativo de 98 anos de Fundação da Casa de 
Trás-os-Montes, Diretor Luís Augusto, 1ª Dama Sineide, Presidente 
Ismael Loureiro

Num registro para o Portugal em Foco, Dr. Francisco Gomes da 
Costa Presidente do Real Gabinete de Leitura ladeado pelos srs. 
Celso, Dr. Francisco Duarte Azevedo, representante do Cônsul Ge-
ral de Portugal no Rio de Janeiro

Três ilustre 
personalidades 

da Comunidade 
Portuguesa, Dr. 
Antônio Peralta, 

Dr. Francisco 
Gomes da Cas-

ta, Presidente do 
Real Gabinete 
Português de 

Leitura, Ernesto 
Boaventura, Pre-
sidente da Casa 
da Vila da Feira

Charme feme-
nino na Noite 
de Gala na 
Casa de Trás
-os-Montes, 
Luciane Mar-
quesan, Alice, 
Maria Helena, 
Conceição

Num destaque a mesa do Comendador Afonso Bernardo, esposa, D. 
Florbela, o Luís Augusto

Casa do 
Minho, 

presente 
com o Di-

retor-Social 
J. Maciel, 

Maria Alice, 
o Vice-pre-

sidente 
Joaquim 

Fernandes,  
presidente 
Agostinho 

dos Santos, 
Diretor 

Veloso e es-
posa dona 

Arminda

Mesa do provedor da Irmandade Santo Antônio dos Pobres, José 
Queiroga, e Serafim, e o Antônio Abreu da Nova Marataízes

Dos Camponeses de Portugal, estiveram presentes, a presidente 
Rita Couto, Dona Maria Odete e o vice-presidente Felipe

Mais amigos 
presente, Sra. 
Cidália, esposo 
Dario dos San-
tos, Presidente 
do Orfeão 
Português, 
Joaquim Ber-
nardo e o casal 
de Amigos Dra. 
Fabiana Barrei-
ros e Dr. Luis 
M. Barreiros

Mais uma 
mesa de 

destaque, 
senhora 
Celeste, 

Glorinha, 
Fátima, Sr. 

Eduardo, 
Dr. Antônio 

Peralta,  
e atrás 

em pé, o 
empresá-

rio Luís 
Felipe

Sempre uma 
alegria a 
mesa dos 
amigos Idá-
lia, Florbela, 
Comendador 
Afonso Ber-
nardo, e nos-
so Maneca

Componentes do R.F. da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro

Linda mesa, o casal, Prudência, Manuelzinho e sua cunhada Maria 
Sameiro, o casal Paulinho e Carmem
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Almoço Comemorativo do 98º Aniversário
Com certeza, os tras-

montanos sairam com 
a esperança que logo tudo 
voltará ao normal. Não po-
demos de deixar de desta-
car o tradicional parabéns 
para você diante do Bolo 
Festivo, com o presidente 
Ismael Loureiro, a primei-
ra dama Sineide, direto-
res, dias melhores virão. 
Ao  final  o presidente Is-
mael Loureiro  pediu Muito 
obrigado a todos que de 
alguma maneira  ajudaram 
a fazer esta grande cele-
bração, cada um foi muito 
importante para conseguir-
mos realizar este sonho: 
Comemorar os 98 anos de 
Fundação da Casa de Trás
-os-Montes e Alto Douro.  

Verdadeiro times 
de craques, Pa-
checo, Maneca, 
Comendador 
Afonso Bernardo,  
Gilson, Luiz Au-
gusto, Presidente 
Ismael Loureiro, 
Luís Felipe,  Ale-
xandre Loureiro e 
Henrique Brites

É muito bom 
ver os amigos 
voltando a 
nossa Vida 
Associativa, 
na foto Luís 
Augusto, espo-
sa Glorinha, 
Fátima, Fátima 
e esposo 
Pacheco

Os Amigos 
de fé sempre 

juntos os casais 
sras. Lurdes, 

Idália, Florbela 
e seus respec-

tivos esposo, 
Custódio, 

Maneca e o 
comendador 
Afonso Ber-

nardo

Presentes no 
Almoço Fes-
tivo vemos o 
Irineu, Hen-
rique Brites, 
Júlia, Carolina 
e Maria Clara

Também 
prestigiando 

o domingo 
Transmontano 
o empresário 

Luís Felipe, 
esposa Celeste 

e os amigos o 
casal Gilson e 

esposa

Belissima família 
no Solar Trans-
montano, Dona 
Jô, esposo Dr. 
Roberto Roça-
do, Dr. Sérgio 
Roçado, esposa, 
Margareth, filha 
Manuela, Bailari-
na e diretora do 
Teatro Municipal 
do Rio e Mônica

O casal nota 
10 da nossa 
Comunidade 
Portuguesa, 
presente no 

Almoço Come-
morativo, D. 

Olinda e espo-
so empresário, 

sr. Luís  da 
Empresa Orla 

Cereais

Num registro 
fotográfico 
no almoço 

transmonta-
no, Joaquim 

Bernardo, 
presidente 
do Orfeão 

Português, 
comendador 
José Morais 

e esposa Be-
renice e seu 

sobrinho

Saboreando a gastronomia Transmontana, os casais, o orador da 
Sessão Solene Dr. Flávio Martins, esposa Luciene Marquesam, o 
diretor Transmontano Ângelo Horto e esposa Emília Horto

Manuel da Mota e sua esposa Emilia ao lado da sua secretária, Sa-
brina, num close para o Portugal em Foco

O Ex-presidente da Casa, Antônio Paiva, esposa Fátima, presente 
no Almoço Festivo Transmontano com amigos

Também 
prestigiando 

o Almoço 
Trans-

montano 
Vemos, Sr. 

Matos e 
uma convi-

dada


