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Portugal teve o maior 
crescimento do PIB na Europa, 

no segundo trimestre
O produto interno bruto  do 

conjunto dos países da 
UE aumentou 2% no segundo 
trimestre, confirmou a nova es-
timativa divulgada pelo Euros-
tat. Em Portugal, o crescimen-
to foi quase duas vezes e meia 
superior a esse: 4,9%, o maior 
de toda a Europa na compara-
ção com o trimestre anterior.                                                                                                               
Em comparação com o mes-
mo período do ano anterior, 
a economia europeia cresceu 
13,2%, depois do recuo ho-
mólogo de 1,3% no trimestre 
anterior, como já tinha sido 
indicado na estimativa rápida 
divulgada a 30 de julho. Aqui, 
na comparação homóloga, 
Portugal teve a quinta maior 
taxa de crescimento: 15,5%.                                                                                                   
Também na comparação homó-
loga, o crescimento em Portugal 
foi superado por países como 
Espanha, que cresceu 19,8%, 
e Itália, cuja economia subiu 
17,3%. Também a economia 
francesa cresceu mais do que 
Portugal, em termos homólogos, 
com um aumento de 18,7%, se-
gundo os dados do Eurostat.

Limitando a análise aos 
países que partilham a moeda 
única, o PIB cresceu 1,9% em 
comparação com o trimestre an-
terior e em termos sazonalmente 
ajustados. No primeiro trimestre, 
o PIB da zona euro tinha baixado 
0,3% em cadeia (-0,1% na totali-
dade da União Europeia).

Onde a recuperação está 
mais atrasada é na criação de 
emprego, apesar de o Euros-

tat ter revelado que o emprego 
cresceu 0,5% na zona euro. O 
número de pessoas emprega-
das na zona euro tinha baixado 
0,2% no primeiro trimestre (tan-
to na zona euro como na UE) 
mas neste segundo trimestre o 
mesmo número aumentou 0,5% 
na zona euro e 0,6% na União 
Europeia.Em comparação com 
o período homólogo, o empre-
go cresceu 1,8% tanto na zona 

euro como na União Europeia, 
acrescenta o Eurostat.

Jessica Hinds, economista 
do Capital Economics, anteci-
pa que “o crescimento robusto 
do segundo trimestre deve re-
petir-se no terceiro, apesar da 
expansão da variante Delta”. A 
expectativa é que nessa altura 
a economia europeia poderá, fi-
nalmente, regressar ao ritmo de 
produção que existia antes da 
pandemia. Jessica Hinds avisa, 
porém, que as economias do sul 
da Europa, como Portugal, vão 
continuar condicionadas pelas 
restrições à mobilidade e o res-
petivo impacto no turismo. “Nes-
ta fase, o impacto econômico 
da variante Delta parece estar 
limitado ao setor do turismo”, 
diz a economista. “A distribuição 
das vacinas têm permitido aos 
governos manter as restrições 
em graus relativamente brandos 
e os indicadores de atividade 
de julho indicaram que as eco-
nomias continuam a produzir a 
níveis elevados, o que sugere 
que está parecendo mais um tri-
mestre robusto”.

Ainda há dois portugueses 
no Afeganistão, revelou  a 

secretária de Estado das Co-
munidades, Berta Nunes. Tra-
tam-se de dois bombeiros em 
funções no aeroporto internacio-
nal de Cabul, a prestar apoio às 
forças norte-americanas, e que 
irão sair do país quando pude-
rem ser substituídos.

“Estão apenas a trabalhar, 
no aeroporto,  dois bombeiros, 
que executam as suas funções 
e não sabemos quando pode-
rão sair, porque só sairão quan-
do puderem ser substituídos”, 
adiantou a governante à TVI.

Os dois cidadãos portugue-

Ainda há dois portugueses no 
Afeganistão. “Só sairão quando puderem 

ser substituídos”, diz Berta Nunes        
Fim das  pizzas e hambúrgueres 

nos bares das escolas
Estas são algumas das restri-

ções previstas num despacho 
publicado em Diário da República 
que limita a venda de produtos 
prejudiciais à saúde nos bufetes 
escolares e nas máquinas au-
tomáticas. O diploma apresenta 
uma lista com mais de meia cen-
tena de produtos proibidos nas 
escolas, que revela uma nova re-
dução de sal, de açúcar e mais um 
corte em alimentos com elevado 
valor energético.

As regras entram em vigor 
dentro de um mês e as escolas 
têm até ao final de setembro para 
rever contratos com fornecedo-
res. No entanto, as prateleiras de 
alguns bares e expositores das 
máquinas automáticas poderão 
manter-se inalterados, uma vez 
que só serão revistos os contratos 
que não impliquem o pagamento 
de indemnizações.

“O Governo pretende que as 
escolas públicas comecem a ofe-
recer refeições nutricionalmente 
equilibradas, saudáveis e seguras”.                                                                                                                                    
Quando as aulas começarem, as 
escolas já não deverão ter bolos 
ou pastéis com massa folhada e/
ou com creme e/ou cobertura, 
como palmiers, jesuítas, mil-fo-
lhas, bolas de Berlim, donuts, fo-
lhados doces, croissants ou bolos 
tipo queque, lê-se no despacho.

As refeições rápidas, designa-
damente hambúrgueres, cachor-
ros-quentes, pizzas ou lasanhas, 
assim como os sorvetes também 
têm os dias contados, vão desa-
parecem os rissóis, croquetes, 
empadas, chamuças, pastéis de 
massa tenra, pastéis de baca-
lhau ou folhados salgados. Os 
sanduiches ou outros produtos 
com chouriço, salsicha, chourição, 
mortadela, presunto ou bacon 
também passam a estar interditos, 
assim como as sandes ou outros 
produtos que contenham ketchup, 
maionese ou mostarda.

As alternativas poderão pas-
sar por pão com queijo meio-gor-
do ou magro, ovo, presunto pouco 
gordo, atum ou outros peixes de 
conserva com baixo teor de sal 
ou pão com pasta de produtos de 
origem vegetal à base de legumi-
nosas ou frutos oleaginosos, uma 

vez que todos estes são alimentos 
autorizados. Estas sandes devem 
ser acompanhadas com produ-
tos hortícolas, tais como alface, 
tomate, cenoura ralada e couve 
roxa ripada, sugere o ministério da 
Educação no despacho.

O diploma estabelece ainda 
o fim das bolachas e biscoitos, as 
bolachas tipo belgas, biscoitos de 
manteiga, bolachas com pepitas 
de chocolate, bolachas de cho-
colate, bolachas recheadas com 
creme e bolachas com cobertura.

A lista de proibições chega 
também às bebidas, passando a 
ser proibido vender nas escolas 
públicas refrigerantes de fruta, 
com cola ou extrato de chá, assim 
como águas aromatizadas, refres-
cos em pó, bebidas energéticas e 
preparados de refrigerantes.

Em alternativa, os bares se-
rão obrigados a ter água potável 
gratuita, assim como garrafas 
de água, leite e iogurtes, ambos 
meio-gordo e magro.

É também o fim das balas, 
caramelos, chicletes ou gomas, 
assim como dos snacks doces ou 
salgados, designadamente tiras 
de milho, batatas fritas, aperitivos, 
pipocas doces ou salgadas.

As sobremesas doces, mou-
sse de chocolate, leite-creme ou 
arroz-doce, devem dar lugar à 
fruta, e os chocolates e barras de 
cereais podem ser substituídos 
por snacks de fruta desidratada 
sem açúcar ou snacks à base de 
leguminosas, que contenham pelo 
menos metade de leguminosas e 
um teor de sal inferior a um grama.

Cabe aos diretores das esco-
las definir o horário de funciona-
mento do bufet, mas o Governo 
recomenda que abra 20 minutos 
antes do início da primeira aula 
e que esteja fechado à hora do 
almoço, exceto nas escolas que 
apenas disponham de ensino 
secundário, em que o bufet pode 
permanecer aberto sempre que 
se justifique.

O diploma aprovado vem 
cumprir o definido no Orçamen-
to do Estado para 2020, no qual 
o executivo ficou encarregue de 
estabelecer novas regras para os 
bares e máquinas automáticas.

ses estão bem e a ser perma-
nentemente acompanhados 
pelo embaixador português 
em Islamabad, no Paquistão.                                                                                                                  
O ministro Santos Silva, confir-
mou: “Quatorze portugueses já 
foram retirados, a grande maio-
ria trabalhava para a segurança 
da delegação da União Euro-
peia em Cabul”, disse também 
o ministro, adiantando que falta 
retirar 2 portugueses que ain-
da estão em atividade no aero-
porto. “Portugal não tem, neste 
momento, nenhum motivo de 
preocupação com essa dimen-
são de portugueses civis que 
ainda estão em Cabul”, Santos 

Silva garantiu que os que ainda 
estão naquele país serão reti-
rados proximamente, à medida 
que as atividades de controle 
do tráfego aéreo no aeroporto 
de Cabul deixarem de ser res-
ponsabilidade da comunidade 
internacional”. Portugal está 
ainda, de acordo com o minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, 
a fazer uma identificação dos 
afegãos que colaboraram com 
a comunidade internacional e 
que, portanto, possam correr 
risco de vida ou de segurança.                                                                                                     
O ministro da Defesa, João 
Gomes Cravinho, afirmou que 
Portugal vai integrar a operação 
da UE e da NATO para prote-
ger cidadãos no Afeganistão 
e está disponível para receber 
afegãos. Segundo Gomes Cra-
vinho, o número de refugiados 
a receber em Portugal ainda 
está a ser avaliado, mas a for-
ça portuguesa destacada no 
país nos últimos anos somava 
243 funcionários afegãos, mais 
as suas famílias. Com este ce-
nário, declarou, existem cerca 
de mil pessoas que precisarão 
de sair do país.

Número de empregos na AP 
ultrapassa já os 731 mil 

postos de trabalho, superando 
assim o anterior máximo desta 
série, atingido no último trimes-
tre de 2011 (727.785 postos), 
tinha a troika acabado de entrar 
no país para aplicar um progra-
ma de ajustamento.

O emprego público registrou 
um aumento de 3,7% no pri-
meiro trimestre deste ano para 
731.258 postos de trabalho. É o 
maior aumento homólogo, face 
ao trimestre do ano preceden-
te, da série oficial, divulgada 
pelo Ministério da Administra-
ção Pública (AP), e é também 
o maior valor absoluto destes 
registr0os.

De acordo com os dados 
da Síntese Estatística do Em-
prego Público, uma publicação 

Número de funcionários
públicos dispara: Já são 731 258

Mais de 100 concelhos dos 
distritos de Faro, Santarém, 

Portalegre, Castelo Branco, Lei-
ria, Coimbra, Guarda, Viseu, 
Braga, Porto, Bragança e Vila 
Real apresentam um risco má-
ximo de incêndio, segundo o 
Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera.

O IPMA colocou também 
vários concelhos de todos os 
distritos do continente (18) em 
risco muito elevado e elevado 
de incêndio. O risco de incêndio 
vai manter-se elevado em algu-
mas regiões do continente pelo 
menos até sábado. Este risco 
determinado pelo IPMA tem cin-
co níveis, que vão de reduzido 
a máximo. Os cálculos são ob-

tidos a partir da temperatura do 
ar, humidade relativa, velocida-
de do vento e quantidade de pre-
cipitação nas últimas 24 horas.                                                                                         
Por causa do tempo quen-
te, a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 
colocou os distritos de Caste-
lo Branco, Faro, Portalegre e 
Guarda em estado de alerta 
especial de nível vermelho, de-
vido ao agravamento do risco 
de incêndio. O estado de alerta 

mais grave para os quatro dis-
tritos mantém-se até ao final 
de semana, disse o adjunto de 
operações da ANEPC Mário 
Silvestre. Os quatro distritos já 
estavam em estado de alerta 
laranja, o segundo mais grave.                                                                                                                                        
Com a situação de alerta, 
lembra o Governo num comu-
nicado, são implementadas 
medidas excepcionais como a 
proibição do acesso, circulação 
e permanência no interior de 
espaços florestais previamen-
te definidos nos Planos Muni-
cipais de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios. A mesma 
proibição aplica-se a caminhos 
florestais, caminhos rurais e ou-
tras vias que os atravessem.

A escala de radiação ultra-
violeta tem cinco níveis, entre 
risco extremo e baixo. Para as 
regiões com risco muito eleva-
do, o IPMA aconselha a utiliza-
ção de óculos de sol com filtro 
UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, 
protetor solar e que se evite a 
exposição das crianças ao sol. 
Para as regiões com risco ele-
vado, aconselha o uso de ócu-
los de sol com filtro UV, chapéu, 
‘t’shirt’ e protetor solar.

Os trabalhadores do setor 
privado português deverão 

ser aumentados em média 2,2% 
no próximo ano, segundo o re-
latório “Salary Budget Planning 
Report”, da Willis Towers Wat-
son, citado pelo jornal Eco.

No estudo participaram 276 
empresas nacionais e prevê-se 
que haja uma melhoria de 2% 
relativamente ao aumento mé-
dio registrado em 2021. Sendo 
que a inflação projetada para 
2022 é de 1,2%, a conta re-
sulta num aumento em termos 
reais de 1%.

“Os empregadores enfren-
tam sempre grandes desafios 
quando se trata de remunera-
ções”, revelou Sandra Bento, ta-
lent & reward associate director 
da Willis Towers Watson, em co-
municado, frisando que” apesar 
dos aumentos resultantes de 
uma certa recuperação econô-
mica à medida que a ameaça da 
Covid-19 diminui, as empresas 
precisam de continuar a gerir 
com eficácia os seus custos fi-
xos durante este processo de 
retoma. Alguns setores estão a 
sair-se melhor do que outros, 
mas as perspectivas em geral 
são animadoras”.

Os setores hitech, fintech e 
fabricas deverão estar no topo 
dos aumentos, com uma previ-
são de 2,4%, seguidos do con-
sumo e retalho, com 2,3% e da 
farmacêutica e ciências da saú-
de, com uma subida de 2,2%. O 
serviço financeiro terá as subi-
das mais baixas, 2,1%.

No mesmo relatório é ainda 
realçado o maior desafio das 
empresas portuguesas: reter 
talento. “Atrair e reter colabora-
dores continua a ser um grande 
desafio para os empregadores, 
embora hoje o mercado de tra-
balho pareça otimista e as pers-
pectivas sejam melhores do que 
muitos esperavam”, afirmou 
Sandra Bento, que explicou que 
além de salários competitivos 
é preciso concentrar os gastos 
num conjunto diversificado de 
programas de saúde, bem-es-
tar e carreira para impulsionar o 
nível de compromisso dos seus 
colaboradores.

Mais de 100 concelhos em 
risco máximo de incêndio

Empresas em
Portugal preveem 
aumentar salários

no próximo ano

trimestral da Direção-Geral da 
Administração e do Emprego 
Público, o emprego na AP su-
pera assim o anterior máximo 
desta série, atingido no último 
trimestre de 2011 (727.785), ti-

nha a troika acabado de entrar 
no país para coordenar com o 
governo PSD-CDS um pesado 
ajustamento do setor público e 
da despesa pública, acompa-
nhado de um enorme aumento 
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Paris descobre Pero da Covilhã   
Um dos personagens mais fasci-

nantes da História de Portugal 
é, inegavelmente, o legendário Pero da 
Covilhã (1460 – 1530) – destemido ex-
plorador e intrépido diplomata lusitano 
que cruzou as Áfricas, a pé, literalmen-
te, até alcançar o Reino de Preste João, 
vizinho ao Mar Vermelho, território da 
antiga Abissínia, atual Etiópia. Nasci-
do na Beira Baixa, à porta da Serra da 
Estrela, na Covilhã, que lhe deu nome, 
foi enviado à África, em 1487, pelo Rei 
Dom João II (1455 – 1495), o Prínci-
pe Perfeito, grande impulsionador da 
Era dos Descobrimentos, tendo como 
missão estabelecer contato com o so-
berano cristão etíope e encontrar, no 
continente negro, um aliado à expan-
são marítima da Coroa de Lisboa rumo 
à Índia. Preste João foi considerado 
durante a Idade Média, no imaginário 
europeu, o único monarca cristão, na 
África, que não havia capitulado ao 
cerco de quase oito séculos dos con-
quistadores muçulmanos. Preste João 
era, a rigor, o título atribuído na Euro-
pa a todos os soberanos da Abissínia. 
Pero da Covilhã atravessou a selva, 
caminhando, depois de desembarcar 
na costa Atlântica, no Congo, até che-
gar aos contrafortes da deslumbrante 
Lalibela, a Jerusalém da África, então 
capital do Reino de Preste João. E, lá, 
conseguiu não só fazer um acordo com 
o monarca local, conforme desejava o 
Príncipe Perfeito, como acabaria por  

desposar uma moça da corte de Lali-
bela. Radicou-se, definitivamente, na 
Etiópia e morreria, rodeado pela família 
que constituíra, em sua casa, em La-
libela. As relações diplomáticas entre 
Portugal e Etiópia, iniciadas por Pero 
da Covilhã, já duram 502 anos.  

Os cinco séculos da epopeia do 
beirão foram comemorados 

em 2018 com uma belíssima mostra, 
no Museu do Oriente, em Lisboa, inti-
tulada “Das Terras de Preste João”. 
Teve começo, na ocasião, uma espé-
cie de Renascimento de Lalibela, que 
passou, inclusive, a ocupar a primeira 
página do mais prestigioso dos jor-
nais da Europa, o diário parisiense Le 
Monde, após o Presidente da França, 
Emmanuel Macron (cuja foto ilustra a 
coluna), anunciar a restauração, por 
seu governo, das preciosas e milena-
res igrejas da cidade. Redescobriu-se, 
assim, o encanto de um universo próxi-
mo aos turbilhões bíblicos do Mar Ver-
melho – que seduziram para sempre 
o ‘adelantado’, ou seja, o ‘enviado es-

pecial’ do Príncipe Perfeito. Lalibela 
é um dos símbolos fortes da presença 
do Cristianismo nas Áfricas. Desde os 
primórdios de nossa Era Comum. Os 
etíopes foram convertidos pelos Cop-
tas egípcios, que, por sua vez, haviam 
sido evangelizados pelo Apóstolo São 
Marcos. Lalibela, como Axum, outra 
esplêndida capital cristã da Abissínia, 
são, acima de tudo, gloriosos marcos 
da exuberância e resistência da Orto-
doxia em todo o planeta. São os etío-
pes seguidores do Rito Copta, como 
a esmagadora maioria dos cristãos do 
Egito, bem como do Sudão. Lalibela 
e Axum só deixaram de ser capital do 
Reino Negus no final do século XIX, 
quando, em 1886, foi fundada Addis 
Abeba. Dramaticamente, nas últimas 
semanas, a Etiópia voltou à primeira 
página de Le Monde com a convulsão 
política que sacode o país, incentivada 
pelos maometanos – da qual são prota-
gonistas uma parte da população, qua-
se toda jovem, como ocorreu no Chile, 
a exigir do governo moderado reformas 
sociais radicais.   

Mais uma vez, como na Idade 
Média, os cristãos etíopes se 

sentem ameaçados pelo recrudesci-
mento do avanço islâmico, sobretudo, 
na região do Mar Vermelho. O exemplo 
do Portugal do Príncipe Perfeito e de 
Pero da Covilhã pode nos ensinar uma 
saída negociada para a convivência 
entre os africanos.   
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PERDAS
A semana passada marcou de forma muito tris-

te a vida de milhões  de brasileiros, diante da 
perda irreparável de dois grandes ícones da nossa  
cultura e dramaturgia. Paulo Jose e Tarcísio Mei-
ra. Excepcionais atores que deixam muita sauda-
de e uma marca muito profunda em nossas vidas. 
Entraram em nossas casas  através da arte, da 
telinha e a eles nos afeiçoamos, de tal forma, que 
sua morte representa uma grande e afetiva perda 
em nossas vidas. No caso Tarcísio Meira, o mal-
dito coronavírus não se apiedou de sua brilhante 
trajetória, mesmo após a aplicação das duas do-
ses da vacina. Entretanto, isto não pode nos aba-
lar ou nos levar a angústias e conclusões de que 
a vacina não produz eficácia. Apenas reforça o 
quanto é importante nos cuidarmos, mesmo após 
a imunização. Claro que dúvidas e incertezas são 
realidade. Muitas vezes provocadas pelo excesso 
de  notícias na imprensa quanto à eficácia das va-
cinas, especialmente a proteção contra a variante 
Delta. Na última semana, apresentei  Projeto de 
Lei na Câmara Municipal propondo a aplicação da 
terceira dose da vacina  em idosos. Nosso Projeto 
também prevê,  que o Município deverá adquirir as 
vacinas,  diretamente dos fabricantes, caso o Go-
verno Federal não repasse a quantidade necessá-
ria. Afinal, a vida tem que ser prioridade. Cuidem-
se, a vacina e a máscara são nossa proteção.

Foi realizada no último 
domingo dia 15 de 

agosto uma Missa So-
lene pelos 214 anos de 
Fundação da Venerável 
Irmandade Santo Antônio 
dos Pobres, fundada em 
1807, um trabalho belís-
simo de benemerência  e 
amor ao próximo que com 
todas as dificuldades vivi-
da em 2021. Resistiu bra-
vamente a essa missão. 
Parabéns ao Presidente 
José Queiroga e todo sua 
diretoria e colaboradores.

Irmandade Santo Antônio dos Pobres

ReStAuRAnte dA CASA dA VIlA dA FeIRA

LOJA ARTE DOS VINHOS E
CANTINHO DAS CONCERTINAS

O domingo foi 
bem agradável 

na Casa da Vila da 
Feira, com a pre-
sença de associa-
dos e amigos ilus-
tres para saborear 
a deliciosa feijoada 
feirense, prepara-
da por verdadeiros 
mestres da culiná-
ria Portuguesa e 
luso-brasileira, num 
ambiente muito 
bem arejado e tran-
quilo um domingo 
perfeito com total 
segurança e aten-
ção com os amigos 
presentes, curtindo 
o domingo.

Presença ilustre nesse fim de semana na Vila da Feira o casal Dr. Alcides Martins, subprocurador da Republica, 
esposa Angelina, com os primos Maria de Fátima Soares Dias (Professora), Nelson da Silva Martins (Professor e 
Vereador), que residem em Portugal e estão de visita ao Rio de Janeiro

Mas um belo 
domingo no Res-
taurante da Casa 
da Vila da Feira, 

em pé a 1ª Dama 
Rose Boaventura, 

sentados, Pre-
sidente Ernesto 

Boaventura, Ma-
rinho, o radialista, 

Araújo, Marlos 
Costa e Ricardo 

Milhazes

A Loja Arte 
dos Vinhos 
no Cadeg é 
sempre um 
ambiente mui-
to agradável e 
descontraído 
como empre-
sário “Ceará” 
com aquela 
simpatia, na 
foto com o 
seu amigo e 
advogado Dr. 
Cláudio

Um clima de to-
tal descontração 
no Cantinho das 

Concertinas na 
foto vemos Ana, 
Fátima, o casal 
Monique e Bru-
no com o amigo 

empresário 
Nelson Correia, 
o casal Tuninho 
Mendes e Már-

cia Mendes

Equipe de colaboradores do 
Cantinho das Concertinas em 
plena atividade

Cantinho das Concertinas o 
Point de encontro de família lu-
so-brasileira

Panoramica da Aldeia Portuguesa do Cadeg sempre com Casa cheia

Presença marcante nas quintas-feiras, transmontanas o empre-
sário Luís Felipe da empresa Qualiovos, no Ceasa, com o ami-
go Beto, recebendo um atendimento vip da Viviane, da equipe 
de colaboradores, da Casa de Trás-os-Montes

QuIntA tRAnSmontAnA
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O Município de Oeiras 
está a proceder a tra-

balhos de reabilitação e 
beneficiação em algumas 
escolas do concelho.

A EB João Gonçalves 
Zarcos (Algés) está a ser 
objeto de uma empreita-
da que visa o reforço es-
trutural de muro exterior, 
a reparação e pintura das 
paredes do refeitório e 
instalações sanitárias.

Na escola EB São 
Bento (Valejas) estão a 
ser beneficiadas as ins-
talações sanitárias, sala 
de jardim de infância e 
um novo Espaço de Jogo 
e Recreio (EJR), assim 
como na EB Samuel 
Johnson e JI de Infância 
Nossa senhora do Vale, 
onde estão a ser realiza-

das pinturas exteriores e 
beneficiação do EJR já 
existente.

Nas escolas Dionísio 
dos Santos Matias (Paço 
de Arcos), EB São Bento 
(Valejas), EB Maria Lu-
ciana Seruca (Paço de 
Arcos), JI Roberto Ivens 
(Dafundo) e JI José Mar-
tins (Linda-a-Velha) estão 
a decorrer os trabalhos 
de remoção de cobertu-
ras em fibrocimento que 
podem conter amianto.

Esta intervenção re-
sulta de um acordo de 
colaboração entre o Mu-
nicípio de Oeiras e o Mi-
nistério da Educação, 
celebrado em junho de 
2020, que visa a comple-
ta erradicação do amianto 
nas escolas do Concelho.

Município realiza trabalhos
de reabilitação e beneficiação 

em escolas do concelho

PóvOa de varziM

PrOença-a-nOva

este domingo, 15 de agos-
to, dia da Nossa Senhora 

d’ Assunção, ficou assinalado 
pelo descerramento no adro 
da Igreja da Lapa, na Póvoa 
de Varzim, de uma placa que 
marca mais uma das etapas 
das comemorações dos 250 
anos do templo (1772-2022).

No final da eucaristia so-
lene em honra da Senhora d’ 
Assunção, e perante dezenas 
de pessoas, o momento ficou 
registrado na presença de D. 
Rui Valério, bispo das Forças 
Armadas e da Segurança, do 
Almirante Silva Ribeiro, Chefe 
do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, Aires Perei-
ra, presidente da Câmara, e 
outras entidades civis, religio-
sas e militares.

Para o autarca, a Igreja 
da Lapa revela a “união da 
nossa comunidade e o local 
de encontro em tempos de 
pandemia” e assegurou que 

Festa d’ assunção em
dia comemorativo dos

250 anos da igreja da Lapa 

COiMbra

inauguração do conjunto 
escultórico de homenagem 

ao vinho de Carcavelos
O Presidente da Câmara 

Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, inaugu-
rou no dia 7 de agosto o 
conjunto escultórico “Per-
manência do Vinho de 
Carcavelos”, que pretende 
celebrar o vinho produzido 
pelo Município

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, inaugurou 
no sábado, 7 de agosto, 
às 21:30, o conjunto es-
cultórico “Permanência 
do Vinho de Carcavelos”, 
que pretende celebrar o 
vinho produzido pelo Mu-
nicípio e que é uma refe-
rência histórica e identitá-
ria do concelho.

Localizada na rotun-
da de interseção da Rua 
da Estação Agronômica 
Nacional, Avenida da Re-
pública e Rua da Quinta 
das Palmeiras, em Oeiras, 
a obra é da autoria artista 
plástico Rui Sanches.

No conjunto escultó-

rico estão concentradas 
referências associadas à 
atividade milenar da pro-
dução do vinho. 

A forma final da colu-
nata lembra um campo ar-
queológico, onde os restos 
de uma arquitetura clássi-
ca nos apareçam reduzi-
dos aos fustes desiguais 
de uma série de colunas. 
A coluna, elemento essen-
cial do sistema construtivo 
poste e lintel, é uma das 
formas distintivas da nos-
sa cultura Clássica. 

As estruturas em aço 
corten que abraçam as 
colunas sugerem a for-
ma de pipas, empilhadas 
umas sobre as outras. O 
resultado evoca a produ-
ção do Vinho de Carca-
velos Villa Oeiras, efeito 
que é amplificado pela 
plantação, em linhas que 
seguem a orientação do 
eixo maior da rotunda de 
modo a valorizar e ampliar 
o efeito figurativo.

O Executivo da Câmara 
Municipal (CM) de Coim-

bra vai analisar e votar, na 
sua reunião de amanhã, duas 
propostas para a celebração 
de contratos interadministrati-
vos de cooperação com o Go-
verno, ao abrigo do Programa 
de Recuperação e Resiliên-
cia (PRR) na área da Cultu-
ra. A primeira diz respeito à 
requalificação do patrimônio 
cultural imóvel da cidade de 
Coimbra, mais concretamente 
do Mosteiro de Santa Clara-a-
Velha e do Museu Nacional 
Machado de Castro, e pres-
supõe um investimento global 
de 3.4 milhões de euros. Já 
a segunda diz respeito à im-
plementação de cobertura de 
rede wifi nesses dois monu-
mentos nacionais e pressu-
põe um investimento global 
de 400 mil euros. O prazo de 
execução para as obras de 
requalificação e instalação 
dos sistemas WIFI é 31 de 
dezembro de 2025.

O Governo assumiu a re-

Mosteiro de Santa Clara-a-velha e Museu 
Machado de Castro vão ser requalificados 

“vamos reavivar as memórias 
deste edifício nos próximos 12 
meses”, numa alusão aos 250 
anos da construção do templo. 

Uma palavra de agradeci-
mento “e do fundo do coração 
por estar na Póvoa de Varzim, 
com as suas gentes, a sua 
cultura, a sua bravura e o seu 
espírito de iniciativa”, transmi-
tiu o bispo Rui Valério a todos 
os presentes, saudando com 
uma mensagem: “Que Nossa 
Senhora vos abençoe”. 

O bispo apontou o edifí-
cio da Igreja da Lapa como 
um “farol” para o caminho da 
vida, “no início da manhã, ou 
no final da noite”, e expressou 
que “a pandemia represen-
ta um grande desafio. Ao 
assinalar os 250 anos da 
igreja, lancemos esta refe-
rência para o mundo, que 
seja para cada um de nós, a 
Nossa Senhora no primeiro 
e último olhar de cada dia”.

qualificação e a dinamização 
do patrimônio cultural como 
um importante compromisso e 
colocou-o no centro das políti-
cas públicas, designadamente 
no PRR. Está, assim, prevista 
a recuperação e valorização 
de vários museus, monumen-
tos, palácios e teatros nacio-
nais, que sejam considerados 
emblemáticos tendo em conta 
o seu valor cultural, histórico, 
artístico e de acesso ao pú-
blico, que sejam marcos da 

cultura, história, arquitectura, 
arte e memória do país, e cujo 
investimento tenha um impac-
to positivo na sua performance 
econômica. Espera-se, pois, 
que esta opção política tenha 
vários efeitos positivos, não só 
referentes à melhoria dos edi-
ficados e das suas envolven-
tes, mas também na dinamiza-
ção da atividade econômica, 
criação de emprego, requalifi-
cação urbana e promoção do 
turismo cultural.

Ora, na cidade de Coim-
bra existe um conjunto de 
imóveis abrangidos pelo PRR 
e a Câmara Municipal já se 
mostrou disponível para co-
laborar com a Direcção-Geral 
do Patrimônio cultural (DGPC) 
na execução e concretiza-
ção desses investimentos. As 
duas entidades constataram, 
mesmo, que, dada a estrutura, 
capacidade e dimensão dos 
serviços municipais, estes se 
encontram melhor capacita-
dos para a execução célere 
das operações e intervenções 
no edificado, assegurando 
assim um aumento da efici-
ência da gestão de recursos, 
ganhos de eficácia, a melho-
ria da qualidade dos serviços 
prestados às populações e a 
racionalização dos recursos 
disponíveis. Nesse sentido, o 
Governo propõe a celebração 
de contratos interadministra-
tivos de colaboração com o 
Município de Coimbra para a 
realização e execução desses 
investimentos.

a Câmara de Proença-a-
Nova, no distrito de Cas-

telo Branco, promove, a partir 
de sábado e até 29 de agosto, 
o Festival da Tigelada, que de-
corre em 18 restaurantes do 
concelho.

“Fazemos questão, nes-
ta época de muitos visitantes 
no nosso concelho, de di-
vulgar aquele que é o nosso 
doce mais característico e, 
ao mesmo tempo, promover 
os nossos restaurantes, onde 
poderemos encontrar como 
sobremesa a nossa deliciosa 
tigelada”, refere, em comu-
nicado, o vice-presidente do 

município de Proença-a-Nova, 
João Manso.

Esta iniciativa do municí-
pio de Proença-a-Nova teve a 
adesão de 18 restaurantes de 
vários pontos do concelho.

A autarquia oferece os prin-
cipais ingredientes para con-
fecionar este doce, enquanto 
uma empresa produtora de 
ovos, sediada no concelho, 
disponibiliza os 9.000 ovos ne-
cessários para a confeção das 
tigeladas.

Segundo a autarquia, a 
iniciativa permite ainda aos 
participantes usufruírem de 
descontos.

Proença-a-nova promove Festival
da Tigelada até 29 de agosto

Por sua vez, o padre Nuno 
Rocha, sacerdote da Paróquia 
da Lapa, manifestou a sua 
alegria para que “os próximos 
12 meses sejam de agradecer 
histórias que todos partilha-
ram e continuam a partilhar 
connosco”, com um voto espe-
cial para a Comissão Organi-
zadora da celebração dos 250 

anos da existência da Igreja 
da Lapa, nomeadamente à 
Paróquia, Câmara Municipal e 
Associação do Bairro Sul”.

À celebração associaram 
os componentes do Rancho 
Tricanas da Lapa e dos Le-
ões da Lapa, com cânticos em 
honra de Nossa Senhora d’ 
Assunção e da Igreja da Lapa.

“Caso consuma tigelada re-
ceberá um cupão, no qual terá 
quatro possibilidades: prêmio 
no valor de 15 euros, uma so-
bremesa ou um café, ou pode 
não ter prêmio”, lê-se na nota.

Ao contrário de outras edi-

ções, o Festival da Tigelada 
não se realiza nos moldes tra-
dicionais devido à pandemia 
da covid-19, optando o muni-
cípio de Proença-a-Nova por 
um modelo que envolve a res-
tauração do concelho.
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Comparticipação a 100% 
dos testes rápidos de an-

tigénio (TRAg), que vigorava 
até final do mês, foi alargada 
até 31 de agosto. 

A comparticipação a 100% 
dos testes rápidos de antigé-
nio (TRAg), que vigorava até 
final do mês, foi alargada até 
31 de agosto, segundo uma 
portaria hoje publicada em 
Diário da República.

“Perante a atual situação 
epidemiológica, importa as-
segurar a manutenção da vi-
gência do regime excecional 
e temporário estabelecido, 
continuando a intensificar a 
utilização de testes para de-
teção do SARS -CoV -2, rea-
lizados de forma progressiva 
e proporcionada ao risco”, 
refere o Governo na porta-
riam assinada pelo secretá-
rio de Estado da Saúde, Dio-
go Serras Lopes.

A portaria fixa o valor de 
10 euros como preço máxi-
mo para efeitos de comparti-
cipação e limita-a a um máxi-
mo de quatro testes por mês 
e por pacientes.

A comparticipação não 
se aplica aos pacientes que 
têm o certificado de vacina-
ção (que ateste o esquema 
vacinal completo há pelo 

menos 14 dias) ou o certifi-
cado de recuperação, nem 
aos menores de 12 anos.

Depois de publicada a 
portaria que define a compar-
ticipação, no início de julho, 
a Ordem dos Médicos veio 
saudar a decisão, mas de-
fendeu que a medida devia 
incluir quem já tem esquema 
vacinal completo.

“Uma pessoa vacinada 
pode, ainda que raramente, 
ser infetada e, muito rara-
mente, transmitir o vírus a 
outra pessoa”, recordou, na 
altura, o bastonário da Or-
dem dos Médicos, Miguel 
Guimarães, sublinhando a 
importância de incluir os pa-
cientes com certificado de 
vacinação.

A realização dos testes 
poderá ter lugar nas farmá-
cias de oficina e laboratórios 
de patologia clínica ou aná-
lises clínicas devidamente 
autorizadas pela Entidade 
Reguladora de Saúde (ERS).

Atualmente são mais de 
400 as farmácias espalha-
das pelo país que dispo-
nibilizam testes gratuitos. 
Além das farmácias, há 
também 104 laboratórios 
onde estes testes também 
podem ser realizados.

Testes rápidos gratuitos
até ao final de agosto

Imunização da população 
dos 12 aos 15 anos sem 

doença pode avançar com 
prescrição médica, refere 
Graça Freitas ao Expres-
so. A informação é também 
corroborada pelo Governo. 
“Vontade dos pais”, como 
disse Marcelo Rebelo de 
Sousa, não é suficiente e 
está dependente da deci-
são do clínico assistente.

Todas as crianças e 
adolescentes dos 12 aos 
15 anos podem ser vaci-
nadas contra a covid logo 
que o agendamento para 
esta faixa etária seja aber-
to, prevê-se que no final 
de agosto.

A presença de doen-
ças associadas, a norma 
que dá acesso direto à 
imunização, pode ser ul-
trapassada por uma sim-
ples prescrição médica. 
Que está dependente da 
vontade do médico que a 
passar.

Crianças saudáveis podem ser vacinadas 
se os pais quiserem e o médico concordar

Apenas o pedido dos 
pais não será suficiente, 
como afirmou o Presiden-
te da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, durante 
a visita oficial ao Brasil. 
Na verdade, será “sempre 
necessária” a indicação do 
clínico assistente, como 
explica ao Expresso a dire-
tora-geral da Saúde, Gra-
ça Freitas.

A possibilidade de pro-
teger os mais novos sem 

fatores de risco já cons-
tava na recomendação, 
publicada na quinta-feira, 
relativa à vacinação da 
população dos 12 aos 15 
anos com doenças que 
aumentam os riscos as-
sociados à infeção. Mas 
não foi corretamente in-
terpretada. No documen-
to, pode ler-se que a DGS 
“considera que deve ser 
dada a possibilidade de 
acesso à vacinação, a 

qualquer adolescente com 
12-15 anos, por indicação 
médica, de acordo com a 
calendarização da campa-
nha de vacinação”.

Uma fonte do Governo, 
contactada pelo Expres-
so, corrobora a informa-
ção: “Entre os 12 e 15, e 
para além dos casos de 
comorbilidades, a vacina é 
possível por indicação mé-
dica. Portanto, cabe aos 
pais decidir levar os filhos 
ao médico para que este 
determine se recomenda a 
toma da vacina.”

Segundo o coordena-
dor da task force para a 
vacinação, o vice-almi-
rante Gouveia e Melo, a 
vacinação de todas as 
crianças e jovens na faixa 
etária dos 12 aos 15 anos 
está preparada e deverá 
iniciar-se a partir de me-
ados de agosto. A Madei-
ra já começou a fazê-lo e 
para todos.

A NOS investiu nos últi-
mos quatro anos cer-

ca de 28 milhões de euros 
para dotar a Madeira de 
uma das redes de comuni-
cações mais avançadas do 
país e vai gastar mais 12 
ME na implementação do 
5G no arquipélago.

“Nos últimos quatro 
anos investimos cerca de 
28 milhões de euros na 
Madeira com o objetivo de 
implementar as redes de 
futuro e temos na Madeira 
uma rede fixa e rede móvel 
preparada para 5G (quinta 
geração)”, disse o diretor 
executivo da NOS, Manuel 
Ramalho Eanes.

O responsável da ope-
radora deslocou-se à Ma-
deira para inaugurar o 
novo ‘data center’ da em-
presa na região, que re-
presentou um investimen-
to de 500 mil euros.

Falando sobre o “pas-

sado, presente e futuro” da 
NOS na Madeira, salientou 
que os investimentos feitos 
visam “dotar a região das 
mais avançadas redes de 
comunicações do país e 
para garantir também o seu 
desenvolvimento econômi-
co e social” do arquipélago.

O diretor executivo apon-
tou que vão ser investidos, 
em 2022, “mais cerca de 12 
milhões de euros para cons-
truir a rede 5G na Madeira”, 
visando a empresa ter “ser-
viços, produtos e inovação 
que impactem de forma ma-
terial quer as famílias, em-
presas e instituições”.

Sobre o novo ‘data cen-
ter’, considerou que “é um 
marco tecnológico muito 
relevante” e é “demonstra-
dor da ambição de liderar 
a transformação digital dos 
portugueses, em especial 
dos madeirenses”.

Também mencionou que 

O homem mais rico do 
mundo levou consigo 

o irmão mais novo e outros 
dois tripulantes: a pessoa 
mais nova e a mais velha a 
irem ao espaço. A viagem du-
rou cerca de 10 minutos. 

• Incidência, Rt, casos e 
mortes diminuem, mas nú-
mero de internados conti-
nua a crescer

• EM DIRETO | 1.190 no-
vos casos e nove mortes re-
gistradas em Portugal

• Restauração e noite. Alí-
vio de restrições “não é uma 
lufada de ar fresco, mas uma 
ligeira brisa”

• JO. Mamona traz para 
Portugal a segunda meda-
lha olímpica

Jeffrey Bezos, o homem 
mais rico do mundo, foi ao 
espaço e voltou em pouco 
mais de 10 minutos. Para 
a sua primeira viagem fora 
do planeta Terra, o fundador 
da Amazon levou consigo o 
irmão mais novo, Mark Be-

NOS vai investir 12 milhões de euros em
2022 para construir rede 5G na Madeira

O “melhor dia de sempre”
e a visita ao espaço de Jeff 

Bezos foi um sucesso

zos, o jovem holandês, de 
18 anos, Oliver Daemen, e 
a ex-piloto norte-americana 
Wally Funk, de 82 anos – os 
tripulantes mais jovem e mais 
velho a participarem numa 
missão semelhante.

O foguetão New Shepard, 
da empresa Blue Origin, fun-
dada em 2000 pelo magnata 
norte-americano, teve auto-
rização para descolar pelas 
14h (hora de Lisboa) e cerca 
de dez minutos rumou em di-
reção ao espaço. O objetivo 
era atingir uma altitude de 
106 quilômetros e permitir 
que os tripulantes pudes-
sem aproveitar um ambiente 
de gravidade zero durante 
um período de 3 a 4 minu-
tos. A missão foi cumprida 
com sucesso.

Os quatro tripulantes 
aterraram cerca de 10 mi-
nutos numa zona deserta do 
Texas, nos Estados Unidos, 
onde foram recebidos por fa-
miliares e amigos.

este investimento vem reno-
var uma infraestrutura que 
tinha 37 anos, tendo sido 
construído de raiz, “com 
toda a tecnologia associada 
a um novo paradigma digital 
inteligente” que tem de ser 
preparado face à renovação 
da geração móvel (5G).

O novo ‘data center’ 
“permite reforçar toda a 
oferta de serviços e tecno-
logia para as empresas da 
região”, dispõe de “300 me-
tros quadrados de espaço 
para oferecer à região, com 
serviços dos mais moder-
nos e eficientes” neste tipo 
de infraestruturas.

Manuel Ramalho Eanes 
ainda salientou que um dos 
aspectos da construção foi 
a “solução energética que 
garante uma poupança na 
ordem dos 28% face aquilo 
que seria uma construção 
mais tradicional”.

No que diz respeito ao 
futuro, apontou que a ope-
radora pretende “firmar os 
compromissos com a Madei-
ra”, “continuar a ser um só-
lido e verdadeiro parceiro”, 
um “motor de vanguarda” 
tendo em conta a “revolução 
tecnológica” que se avizinha 
e contribuir para que esta 
região “possa marcar o seu 
lugar no mapa dos 5G”.

“Estamos perante de-
safios gigantescos para o 
futuro e a revolução digital 

significa para a região uma 
grande vantagem competiti-
va”, afirmou, por seu turno, 
o presidente do Governo 
Regional da Madeira, Miguel 
Albuquerque.

“A Madeira pode afirmar-
se no campo das novas 
tecnologias como qualquer 
região central na Europa ou 
centro de grande metrópo-
le”, considerou.

O governante insular 
apontou que, os dados 
relativos a 2019, indicam 
que a região tem 27 das 
mais importantes empre-
sas tecnológicas, as quais 
registraram um volume de 
negócios na ordem dos 80 
milhões de euros.

“Isso significa que, neste 
momento, a nossa aposta é 
a renovação digital e capta-
ção de talentos no quadro 
de fixação de empresas e 
inovação na Madeira”, su-
blinhou Albuquerque, dan-
do como exemplo o “trunfo” 
que tem sido a vinda dos 
nómadas digitais.

O chefe do executivo ma-
deirense realçou que “agora 
o desafio é a região avançar, 
em parceria com as princi-
pais empresas, na criação 
de centros de pesquisa e 
investigação relativamente à 
evolução previsível das no-
vas tecnologias”, apontando 
que são esperadas “mudan-
ças brutais” nos próximos 
cinco anos, “sobretudo atra-
vés da utilização da inteli-
gência artificial e sensores”

“A Madeira quer estar na 
linha da frente”, concluiu.

O diretor da NOS Madei-
ra, Ricardo Cardoso, com-
parou o trabalho realizado 
para a requalificação do 
novo ‘data center” da Ma-
deira a “mudar os reatores 
de um avião com a aerona-
ve a voar” para não afetar 
os clientes.
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Economia
Investimento em vistos gold cai 60% 
em julho para 22,1 milhões de euros

O investimento captado atra-
vés dos vistos gold caiu 

60% em julho, face a igual mês 
de 2020, para 22,1 milhões de 
euros, de acordo com as contas 
feitas pela Lusa com base nos 
dados do SEF.

Em julho, o investimento resul-
tante do programa de Autorização 
de Residência para Investimento  
atingiu 22.197.726,03 euros, me-
nos 60% em termos homólogos 
(56 milhões) e um recuo de 39% 
face a junho (36,4 milhões).

Segundo os dados do Ser-
viço de Estrangeiros e Fron-
teiras, no mês passado foram 
concedidos 41 ARI, dos quais 
35 por via da aquisição de com-
pra de bens imóveis (11 para 
reabilitação urbana) e 6 por 
transferência de capitais.

A compra de bens imóveis 
chegou a cerca de 20 milhões de 
euros, dos quais 3,9 milhões de 
euros para reabilitação urbana, 
enquanto a transferência de capi-
tais somou 2,1 milhões de euros.

Por países, foram concedi-
dos 10 vistos dourados à China, 
5 aos Estados Unidos, 5 à Rús-
sia, 4 ao Brasil e 3 à Turquia.

Nos primeiros sete meses 
do ano foram atribuídos 486 
vistos gold. Nesse período, o in-
vestimento captado por via des-
te instrumento chegou a 259,8 
milhões, um recuo de mais de 
40% face aos 439 milhões re-
gistrados nos primeiros 7 meses 
do ano passado.

O programa de conces-
são de ARI, lançado em ou-
tubro de 2012, registrou até 
julho um investimento total de 
5.898.831.577,11 euros. Deste 
montante, a maior parte cor-
responde à compra de bens 
imóveis, que ao fim de mais de 
8 anos soma 5.337.491.502,47 
euros, sendo que a compra 
para reabilitação urbana to-
taliza 319.135.316,77 euros. 
O investimento resultante da 

População em
teletrabalho desce para

14,9% no segundo trimestre
A proporção da população em-

pregada em teletrabalho no 
segundo trimestre deste ano foi 
de 14,9%, uma redução de 7,6 % 
em relação ao trimestre homólo-
go de 2020, adiantou INE.

O INE detalhou ainda que 
estes 14,9% correspondem a 
717,0 mil pessoas.

O instituto indicou, por outro 
lado, que este regime de pres-
tação de trabalho abrangeu 
14,9% do total da população 
empregada, menos 5,8 % que 
no trimestre anterior, corres-
pondendo ainda assim à ter-
ceira proporção mais elevada 
deste indicador desde que co-
meçou a ser acompanhado há 
cinco trimestres.

A taxa de desemprego do 
segundo trimestre deste ano foi 
estimada em 6,7%, valor inferior 
em 0,4 % ao do trimestre anterior, 
tendo, no entanto, aumentado 1 % 

em relação ao período homólogo.
De acordo com a entidade, 

no segundo trimestre deste 
ano a taxa de desemprego foi 
superior à média nacional em 
quatro regiões do país. 

Assim, o INE destacou a 
taxa de desemprego no Algarve 
(10,2%), Região Autônoma da 
Madeira (8,4%), Alentejo (7,9%) 
e Região Autônoma dos Açores 
(6,8%), sendo que na Área Me-
tropolitana de Lisboa foi de 6,7%, 
igual ao valor nacional, e inferior 
nas restantes duas regiões, Norte 
(6,3%) e Centro (6,2%).

O INE acrescentou ainda que 
a população desempregada, esti-
mada em 345,7 mil pessoas, di-
minuiu 4,0% (14,4 mil) em relação 
ao trimestre anterior e aumentou 
24,2% (67,3 mil) relativamente 
trimestre homólogo, o primeiro 
abrangido por uma declaração de 
estado de emergência.

A greve dos funcionários do 
Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras  provocou  atrasos 
de quatro horas no controle de 
fronteira do aeroporto de Lis-
boa, tendo ficado temporaria-
mente suspenso o desembar-
que de alguns voos, revelou a 
empresa gestora ANA, Aeropor-
tos de Portugal. Segundo infor-
mações  pela ANA, “de modo a 
controlar os fluxos e evitar maior 
aglomeração de passageiros, o 
aeroporto conteve sempre que 
necessário, o desembarque de 
alguns voos e foram reforçadas 
as equipes da ANA para prestar 

apoio aos passageiros”.
A adesão ao protesto foi de 

100% tanto no aeroporto de Lis-
boa como de Ponta Delgada, de 
acordo com informações avan-
çadas à Lusa pelo presidente 
do Sindicato dos Inspetores de 
Investigação, Fiscalização e 
Fronteiras, Renato Mendonça. É 
de destacar que a greve foi con-
vocada pelo SIIFF face à falta 
de resposta do Governo quanto 
a futuro dos inspetores na sequ-
ência da aprovação da proposta 
de lei que prevê a dispersão de 
competências policiais do SEF 
pela PJ, PSP e GNR. “A adesão 

de todos mostra o espírito de 
união e demonstra a preocupa-
ção com que estão todos perante 
a falta de resposta do Ministério 
da Administração Interna quanto 
ao futuro destes funcionários”, 
alertou Renato Mendonça.

A greve não contou com a 
adesão do Sindicato da Carreira 
de Investigação e Fiscalização 
do Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras. Na página oficial da 
ANA, a mesma alerta que devido 
à greve prevista de agosto, são 
expectáveis tempos de espera 
elevados no controle de fronteira 
dos aeroportos de Lisboa (5h às 

Greve do SEF provoca atrasos de
quatro horas no aeroporto de Lisboa

O bom tempo está aí, aliado 
ao mês de agosto, aquele 

em que tradicionalmente os por-
tugueses mais tiram férias. E, 
mesmo com a pandemia, o setor 
dá finalmente sinais de franca 
recuperação. Basta uma breve 
pesquisa pelos sites de reser-
vas de hotéis online para per-
ceber que, um pouco por todo 
o país, e principalmente para o 
final do mês, as vagas já são re-
duzidas, com destaque para os 
hotéis de 4 e 5 estrelas, em es-
pecial no Douro e no Algarve.                                                                                                
No Six Senses Douro Valley, 
em Lamego, as reservas até 
ao final do mês de agosto já 
não estão disponíveis porque 
este luxuoso hotel está cheio. 
O mesmo acontece na Quin-
ta do Vallado Wine Hotel, no 
Peso da Régua, e na Quinta 
da Pacheca Wine House Hotel, 
também em Lamego.

Mais a sul, em Porches, 
Armação de Pêra, o Vila Vita 
Parc Resort & Spa, um dos re-
sorts mais imponentes do país, 
tem este fim de semana lota-
ção completa.

Já para este fim de sema-
na, um dos mais luxuosos ho-
téis algarvios, o Conrad, ainda 
tem vagas, mas não muitas. E 

Turismo em agosto no bom caminho
a preços que não são para to-
das as carteiras. Um fim de 
semana a 2 poderá ficar por 
mais de 1.600 euros. Aliás, na 
zona algarvia, 96% dos aloja-
mentos dos sites de marcação 
de hoteís já estão indisponí-
veis para esse fim de semana.                                                                                                                  
No Alentejo, 90% dos alojamen-
tos também já não têm reservas 
para o próximo fim de semana.

“Podemos já confirmar que 
até esse fim de semana há um 
aumento de procura significati-
va pelo Algarve”, diz João Fer-
nandes, presidente do Turismo 
do Algarve. No entanto, para já, 
esta procura é marcadamente 
nacional. “Quase todos os con-
tatos que fiz com operadores 
turísticos dizem que mais de 
90% são portugueses”. Há al-
guns espanhóis e franceses, 
mas a procura por parte do 
mercado externo ainda é mui-
to reduzida. “Para já, só resta 
esperar que a confiança dos 
mercados externos aumente 
com o avançar da vacinação e 
que finalmente se estabilizem 
regras no mercado europeu”, 
espera João Fernandes”.

No centro do país, a reali-
dade é outra. O presidente do 
Turismo Centro de Portugal 

transferência de capitais é de 
561.340.074,64 euros.

Desde a criação deste ins-
trumento, que visa a captação 
de investimento estrangeiro, fo-
ram atribuídos 9.875 ARI: 2 em 
2012, 494 em 2013, 1.526 em 
2014, 766 em 2015, 1.414 em 
2016, 1.351 em 2017, 1.409 em 
2018, 1.245 em 2019, 1.182 em 
2020 e 486 em 2021.

Até julho foram atribuídos 
9.265 vistos por via de compra 
de imóveis, dos quais 885 tendo 
em vista a reabilitação urbana.

Por requisito da transferên-
cia de capital, os vistos concedi-
dos totalizam 590 e 20 por cria-
ção de postos de trabalho.

Por nacionalidades, a Chi-
na lidera a atribuição de vis-
tos (4.953), seguida do Brasil 
(1.028), Turquia (470), África do 
Sul (409) e Rússia (388). Desde 
o início do programa foram atri-
buídas 16.762 autorizações de 
residência a familiares reagru-
pados, das quais 712 este ano.

faz as contas: apesar de ainda 
não existirem dados fidedignos 
quanto à taxa de ocupação 
para este mês, os dados indi-
cativos enviados pelos agentes 
turísticos em julho preveem, 
para a média da região Cen-
tro de Portugal, uma taxa de 
ocupação de 32,3% em julho, 
36,5% em agosto e 30,5% em 
setembro. No entanto, estes 
serão números que ainda terão 
de ser confirmados, lembra Pe-
dro Machado.

O responsável diz que as 
regiões mais procuradas em 
agosto são Viseu-Dão-Lafões, 
com 66%, Oeste, com 47,6%, 

Em plena onda de calor, com 
a utilização generalizada de 

aparelhos de ar condicionado e 
ventiladores, os preços da luz 
têm vindo a oscilar de dia para 
dia, com o preço grossista da 
eletricidade a atingir recordes 
consecutivos. Mas há boas notí-
cias para os consumidores: esta 
semana o preço médio deverá 
baixar para os 88,92 euros por 
MWh, uma descida de 19,2% 
em relação ao dia anterior.

De acordo com os dados di-
vulgados pela OMIE, que gere 
o mercado diário e intradiário 
de eletricidade na Península 
Ibérica, por intervalos horários, 
o preço vai variar entre 109,35 
euros por MWh, às 22h, e 82,60 
euros por MWh às 7 da tarde. 
Este será o dia da semana mais 
barato do último mês.

Ao longo da última semana 
os preços sofreram atualiza-
ções numa tendência crescente: 
106,74 euros por MWh na segun-
da-feira, 111,88 euros na terça-
feira, 113,99 euros na quarta-fei-
ra, 115,83 euros na quinta-feira e 
117,29 euros na sexta-feira.

Estes são valores que os 
comercializadores têm de pagar 
para comprar a eletricidade que 
vendem ao consumidor final, em-
presas ou particulares, e que por 
isso pressionam os preços finais.

Apesar de no fim de sema-
na ter havido uma pequena tré-
gua e o preço da eletricidade 
ter estacionado os aumentos 
após 5 dias consecutivos de 
recorde, e nesta nova semana, 
a tendência de baixa continuar 
(menos 12,5% comparativa-
mente a domingo e quase me-
nos 17% em relação à segun-

da-feira passada), ainda assim 
estes foram os valores mais 
altos alguma vez registrados 
ao fim de semana. No domingo 
o preço médio diário situou-se 
nos 110,02 euros por MWh, o 
valor mais caro alguma vez re-
gistrado a um domingo.

Neste dia, o preço variou en-
tre os 124,91 euros por MWh e 
os 84,97 euros por MWh. Apesar 
de uma queda pelo segundo dia 
consecutivo, a descida foi tão 
mínima que se manteve em ní-
veis históricos, bem acima dos 
últimos domingos: os dois do-
mingos anteriores de agosto ron-
daram os 80 euros e os de julho 
entre 80 e 90 euros por MWh.

Um dos fatores que estão 
a levar os preços de eletricida-
de a subirem é a onda de calor 
que se faz sentir na Península 
Ibérica. A procura por aparelhos 
de ar condicionado registrou 
aumentos significativos nos últi-
mos 2 meses, como revelam os 
mais recentes dados do OLX: 
“No período de 1 de junho a 
30 de julho de 2021, em com-
paração com maio de 2021, a 
procura por ar condicionado au-
mentou 140% no OLX”, tinha já 
detalhado a plataforma.

Mas também os preços do 
gás natural utilizado na produ-
ção de eletricidade, que têm 
também subiram. Também o 
preço a que estão a ser comer-
cializadas as licenças de CO2 
têm pressionado o mercado 
grossista de eletricidade.

Em termos mensais, julho foi 
o mais caro de sempre. O mer-
cado ibérico da eletricidade ter-
minou esse mês com um preço 
médio de 92,60 euros por MWh.

Beira Baixa, com 44,3%, Região 
de Aveiro, com 42,2%, e Região 
de Coimbra, com 42,1%. “Com-
prova-se a tendência que a pan-
demia veio estabelecer, de os 
visitantes privilegiarem destinos 
menos massificados, no interior, 
ou em praias menos frequenta-
das”, diz Pedro Machado.

Na região Norte, “o balanço 
é positivo, tendo em conta o pe-
ríodo em que vivemos”, destaca 
o Presidente do Turismo Porto 
Norte. Embora ainda longe dos 
números anteriores à pandemia, 
os territórios de baixa densida-
de no Porto e Norte apresentam 
taxas de ocupação bastante ele-
vados no mês de agosto, acres-
centa Luís Pedro Martins.

Mas é nas principais cida-
des do litoral, e sobretudo no 
Porto, que a procura apresenta 
sinais de melhoria em relação a 
2020, mas ainda com níveis de 
ocupação menores do que em 
2019, pré-pandemia. A Cruzei-
ros Douro, que organiza pas-
seios pela região do rio Douro, 
diz ter os seus programas quase 
sempre esgotados neste verão.                                                                                                                                          
Assim, aos poucos, o turismo 
recupera. E agosto, sobretu-
do a segunda quinzena, já dá 
bons sinais.

Preço da eletricidade cai quase 20% 
depois de semana de recordes

9h) Porto (20h às 23h), Faro (9h 
às 12h), Funchal e Porto Santo 
(10h às 13h) e Ponta Delgada 
(6h às 8h). Deste modo, reco-
menda aos passageiros com 
destino a países fora do espaço 
Schengen que se dirijam mais 
cedo ao embarque.
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Política

O secretário-geral adjunto 
do PS, José Luís Carnei-

ro, afirmou, em Mondim de 
Basto, que o PSD, até hoje, 

PS acusa PSD de não ser capaz
de apresentar alternativa política

não foi capaz de apresentar 
ao país algo que se pareces-
se com uma alternativa política 
para servir Portugal.

“Ouvi o líder do principal 
partido da oposição a atacar as 
pesquisas, porque as pesquisas 
continuam a dar o PS como o 
grande partido da confiança dos 
portugueses e o primeiro-minis-
tro como aquele que é um dos 
políticos que maior confiança 
suscita na apreciação dos por-
tugueses”, disse  José Luís Car-
neiro na apresentação do candi-
dadato Paulo Mota.

No Twitter, o presidente do 
PSD, Rui Rio, escreveu “No 
campeonato das pesquisas, o 
PS soma escândalos atrás de 
escândalos, mas acaba sempre 
a somar pontos. E você, ainda 

Em comunicado, o partido 
diz que a condução ins-

tável e errática da vacinação 
das crianças e jovens traz 
uma instabilidade que acaba 
por prejudicar gravemente a 
confiança dos pais, dos pro-
fessores e da comunidade 
educativa em geral, numa fase 
em que estamos perto do iní-
cio de mais um ano escolar.

“O Chega lamenta ainda a 
pressão política evidente, quer 
do Governo, quer de outros pro-
tagonistas do espaço público, 
no sentido de condicionar deci-
sões que deveriam ser tomadas 
de acordo com critérios técnicos 
e científicos”, acrescenta.

A posição do partido de 
André Ventura surge um dia 
depois de a Direção-Geral da 
Saúde ter recomendado a va-
cinação universal das crianças 
e jovens entre os 12 e os 15 
anos, que deixou de ficar cir-

Chega lamenta condução instável e
errática da vacinação de crianças e jovens

acredita em pesquisas ?”.
“Não são as empresas de 

pesquisas que têm culpas, não 
são os técnicos das empresas  
que têm responsabilidades, a 
verdadeira responsabilidade por 
estes resultados de reconhe-
cimento público daquilo que 
tem vindo a ser feito é mesmo 
do maior partido da oposição 
que, até hoje, não foi capaz 
de apresentar ao país algo 
que se parecesse com uma 
alternativa política para servir 
Portugal e para servir os por-
tugueses”, afirmou o secretá-
rio-geral adjunto do PS.

Para Carneiro, razão tinha 
Miguel Poiares Maduro, an-
tigo ministro do Governo de 
Passos Coelho, quando dizia, 
numa entrevista recente, que 

Fernando Lima, grão-mestre 
do Grande Oriente Lusitano, 

tal como já tinha declarado, man-
tém que os políticos maçons não 
terão de declarar a sua filiação 
à Maçonaria, apesar do diploma 
promulgado por Marcelo Rebelo 
de Sousa, no passado dia 8. O 
documento obriga os titulares de 
cargos políticos e de altos cargos 
públicos a fazer menção da filia-
ção, participação ou desempenho 
de quaisquer funções em quais-
quer entidades de natureza as-
sociativa, exercidas nos últimos 
três anos ou a exercer cumulati-
vamente com o mandato.

A menção será obrigatória 
sempre e quando não seja sus-
cetível de revelar dados consti-
tucionalmente protegidos, como 
sejam os relativos à saúde, 
orientação sexual, filiação sindi-
cal ou convicções religiosas ou 
políticas, caso em que se torna 
facultativa. É aqui que o grão-
mestre defende a liberdade de 
consciência dos políticos ma-
çons como justificação para tor-
nar a sua declaração facultativa.

Aliás, essa mesma cláusula 
do diploma está referida na nota 
da Presidência da República. “A 
declaração exclui de tal obriga-
toriedade dados que possam 
revelar designadamente convic-
ções religiosas, todas elas ou 
políticas, também todas elas e 
não apenas partidárias, ficando, 
assim, muito significativamente 
circunscrito o escopo da modi-
ficação aprovada pela Assem-
bleia da República”.

Questionado sobre o as-
sunto, o deputado do PSD An-
dré Coelho Lima, considera-
do o pai do diploma, mandou 
para a entrevista dada ao SOL 
na semana passada, em que, 
antecipando já a posição do 
grão-mestre do GOL, revelava 
tristeza. “Tenho mesmo muita 
dificuldade em compreender 
como é que uma organização 
que durante séculos lutou pela 
liberdade, lutou pela transparên-
cia e contra a opacidade agora 
esteja enclausurada num certo 
conservadorismo que procura 
manter essa opacidade”, dizia 
o deputado social-democrata 
na entrevista. O principal argu-
mento de Fernando Lima para 
ilibar os políticos maçons da 
obrigatoriedade desta declara-
ção prende-se com a sua pró-
pria liberdade de consciência. 
Bacelar Gouveia refere que, 
relativamente às convicções e 
da espiritualidade das maçona-
rias, “o art. 41º da Constituição 
protege tais pertenças, nos ter-
mos da sua liberdade de organi-
zação interna, incluindo, sendo 
o caso, a questão do segredo, 
que se apresenta como consti-
tutivo”. “Mais: para o texto cons-
titucional, é indiferente a forma 
que essas pertenças ostentem, 
sendo do mesmo protegidas as 
pertenças de fato que não te-
nham assumido uma qualquer 
estrutura jurídica de associação 
ou fundação”.  Tal acontece por-
que a Constituição pensa sobre-
tudo na substância de não ha-
ver coação externa para quem 
quiser ter a liberdade interior, 
religiosa ou de crença não reli-
giosa, filosófico ou filantrópica, 
de se vincular a tais princípios e 
valores, uma liberdade de defe-
sa de coação externa que pro-
tege a realidade em causa das 
atividades desenvolvidas, inde-
pendentemente das formas e 
vias jurídicas utilizadas”, conclui 
Bacelar Gouveia.

cunscrita a situações especí-
ficas, como os casos em que 
têm doenças de risco. 

O anúncio foi feito pela di-
retora-Geral da Saúde, Graça 
Freitas, que explicou que a DGS 
não esteve surda nem cega ao 
que foi dito sobre a vacinação 
dos adolescentes, mas salien-
tou que esta decisão tinha de 
basear-se num parecer técnico.

A DGS tem um grupo inter-
no que também trabalha a área 

Paulo Portas, antigo ministro 
da Defesa e dos Negócios 

Estrangeiros, acredita que o 
avanço talibã no Afeganistão vai 
ter como consequência mais do 
que previsível a existência de 
uma enorme vaga de refugiados 
afegãos. Para o antigo líder do 
CDS, a Europa vai ter de lidar 
com um desafio político e social 
quase sem precedentes.

“Podemos ter uma crise de 
refugiados à nossa porta”, aler-
tou Paulo Portas no seu habitu-
al espaço de comentário na TVI, 
sem esconder a preocupação 
com o efeito conjugado de três 

fatores: o papel desempenhado 
pela Turquia nas anteriores cri-
ses de refugiadas; as históricas 
dificuldades de relação entre o 
regime de Erdogan e a União 
Europeia; e a ausência de uma 
líder como Angela Merkel, em 
particular numa Alemanha em 
clima eleitoral.

O antigo vice-primeiro-mi-
nistro não deixou também de la-
mentar o avanço absolutamente 
imparável e aterrador de uma 
organização politico-religiosa e 
extremista sobre um Estado que 
nunca existiu.

Mesmo defendendo que a 

invasão do Afeganistão teve ób-
vias vantagens, permitindo apa-
nhar Bin Laden e travar a expor-
tação da Al Qaeda, Paulo Portas 
reconheceu que a operação 
falhou em dois aspetos estrutu-
rais. “Não alterou a natureza do 
Estado afegão e não alterou a 
capacidade das suas forças de 
segurança nem o sentido patri-
ótico das suas elites políticas.”

Portas apontou o dedo às 
forças ocidentais, em particular 
a Donald Trump, que assinou o 
controverso acordo com os tali-
bãs. “Só ele deve ter acredita-
do”, ironizou.

o “PSD está a padecer daque-
la aliança espúria que fez nos 
Açores com um partido radical 
de direita e que o PSD tem de, 
uma vez por todas, clarificar 
aquilo a que vem e se continua 
ou não a ser um partido social-
democrata ou se, afinal, quer 
transitar para um partido de 
extremismo de direita”.

“Nós sabemos bem o que 
queremos para o país. Nós 
queremos aproveitar o Plano 
de Recuperação e Resiliência 
e o quadro financeiro plurianu-
al para investir nas políticas de 
habitação,  no combate aos de-
safios da demografia, para fazer 
face aos desafios do clima que 
nos estão a surpreender, como 
se vê em toda a Europa e em 
todo o mundo”, frisou.

PSD vê com tristeza palavras 
do grão-mestre e maçons 
podem não ter de declarar

Paulo Portas alerta: “Podemos ter uma 
crise de refugiados à nossa porta” O Bloco de Esquerda irá pro-

por a criação de uma car-
reira especializada de sapador 
florestal, caso o Governo não o 
faça, afirmou  a coordenadora 
bloquista Catarina Martins.

“O Governo não avançou 
ainda com nenhuma proposta 
de carreira, o que eu vos posso 
garantir é que, a manter-se este 
impasse, o Bloco de Esquerda 
não deixará de propor essa car-
reira”, disse Catarina Martins.

Em declarações aos jorna-
listas, na Figueira da Foz, e à 
margem de um encontro com 
equipes de sapadores florestais, 
elementos da Proteção Civil e o 
presidente da Câmara, a líder do 
BE lembrou que o partido tem 
acompanhado a reivindicação 
de uma carreira de sapadores 
florestais no país, que reconheça 
a sua especialização e as suas 
qualificações e lhes faça corres-
ponder uma remuneração cor-
respondente às responsabilida-
des e à especialização que têm.

De acordo com Catarina 
Martins, um dos problemas 
de Portugal é não ter as 500 
equipes, que era considerado 
um mínimo para se começar a 
construir uma resposta de sapa-
dores florestais em todo o país 
tem a ver, também, com o fato 
de não existir carreira.

“Como compreendem, é 
difícil encontrar mão-de-obra 
especializada que queira estar 
a trabalhar em sítios do territó-
rio, muitas vezes despovoados, 
pelo salário mínimo nacional, e 
sem que se cumpram direitos 
laborais básicos”, argumentou 
Catarina Martins.

Numa nota enviada às reda-
ções, intitulada “Cumprir 

os direitos dos ex-combaten-
tes”, os comunistas classificam 
como inadmissível que os ex-
combatentes e familiares já 
possuidores do respetivo car-
tão continuem sem acesso aos 
direitos consagrados, desde 
logo os respeitantes ao direito 
aos transportes gratuitos.

“Para o PCP não faz sentido 
que o Governo tenha procedido 
ao envio do cartão, o qual tem 
escrito no verso que o mesmo 
garante isenção de taxas mo-
deradoras, gratuitidade no pas-
se intermodal dos transportes 
públicos e acesso gratuito aos 
museus e monumentos nacio-

nais, sem ter garantido as con-
dições para a efetivação dos 
direitos”, argumentam.

Neste contexto, para o par-
tido, exige-se celeridade na 
resolução dos bloqueios exis-
tentes, garantindo aos ex-com-
batentes e famílias o acesso a 
direitos que já tardam.

O Estatuto do Antigo Com-
batente, uma reivindicação an-
tiga das associações do setor 
da Defesa e dos deficientes 
das Forças Armadas, foi apro-
vado no parlamento em agosto 
de 2020 e prevê o direito de 
preferência na habitação so-
cial, isenção de taxas mode-
radoras no Serviço Nacional 
de Saúde, passe intermodal e 

entrada para museus e monu-
mentos grátis e honras fúne-
bres especiais.

No âmbito deste estatuto, 
mais de 200 mil cartões fo-
ram enviados, dos quais 190 
mil para antigos combatentes 
e mais de 14 mil para viúvas 
ou viúvos de antigos comba-
tentes, segundo informação do 
Ministério da Defesa Nacional 
dada à Lusa no início do mês.

O cartão está a ser enviado 
com uma carta, na qual se ex-
plica que, além dos benefícios 
consagrados pelo Estatuto do 
Antigo Combatente cujo gozo 
já foi possível garantir, a isen-
ção de taxas moderadoras e 
a gratuitidade da entrada nos 

museus e monumentos na-
cionais, existem outros bene-
fícios conferidos através do 
presente cartão cujo acesso 
está dependente da respeti-
va regulamentação e da ado-
ção de um conjunto de me-
didas, de natureza técnica e 
administrativa, que envolvem 
várias áreas governativas.                                                                                                                               
Mas esta informação não está 
a ser devidamente entendi-
da pelos portadores do car-
tão, que o têm apresentado 
nos transportes, convencidos 
de que já podem usufruir da 
isenção do pagamento das 
viagens, de acordo com as as-
sociações que representam os 
antigos combatentes.

BE segue com proposta de 
criar carreira de sapador 

florestal se Governo não o fizer

PCP considera inadmissível que ex-combatentes 
não tenham transportes gratuitos

das vacinas e das doenças in-
fecciosas e, se a recomenda-
ção da Comissão Técnica de 
Vacinação for bem sustentada, 
bem baseada como tem sido, 
a DGS acata essa recomenda-
ção e foi o que aconteceu des-
ta vez, explicou.

No dia 30 de julho, quando 
a DGS emitiu o primeiro comu-
nicado, considerou que não ha-
via ainda a totalidade dos dados 
que dessem segurança para re-
comendar de forma universal a 
vacinação desta faixa etária.

“Nós temos que estar cer-
tos à data, com o que sabemos, 
com os dados que temos, que 
os benefícios superam os ris-
cos e que esses riscos são co-
nhecidos, são controlados, são 
mínimos, têm um caráter e uma 
evolução benigna e são extre-
mamente raros e, há 10 dias, 
faltava-nos alguma informa-
ção, nomeadamente gerada na 

União Europeia”, disse.
Além da direção nacional 

do Chega, a decisão da au-
toridade de saúde mereceu 
já uma posição do líder do 
CDS, que disse esperar que 
a súbita alteração de posi-
ção da DGS sobre a vacina-
ção de crianças entre 12 e 15 
anos radique em novos dados 
científicos e não em “ven-
tuais pressões do Governo.                                                                                                                                      
“A recomendação da Direção-
Geral de Saúde relativamente 
à vacinação do grupo etário 
entre os 12 e os 15, fora dos 
casos de comorbilidade conhe-
cidas, constitui uma mudança 
da posição tomada, pela mes-
ma DGS, há poucos dias atrás. 
Espera-se, contudo, que tal sú-
bita alteração de posição radi-
que em novos dados científicos 
e não em eventuais pressões 
do Governo”, diz Francisco Ro-
drigues dos Santos.

“Para termos as equipes, na-
turalmente temos de reconhecer 
a especialização, a qualificação 
e ter carreiras e salários que 
permitam às pessoas que têm 
vontade dedicar-se a este traba-
lho que é tão fundamental para 
o nosso país”, reafirmou.

A coordenadora do Bloco 
apontou ainda que há condições 
de precariedade, exemplifican-
do com a situação de uma sapa-
dora florestal com quem conta-
tou, que  fez formação, trabalha 
três anos e depois é despedida, 
fica sem emprego.

“Ora, isto é um absurdo. Por-
que as pessoas investem a sua 
vida numa profissão de que Por-
tugal precisa tanto. Têm a forma-
ção, o próprio Estado investe na 
formação da pessoa e depois, 
com a precariedade, as pessoas 
ficam sem emprego, perdemos 
todos o investimento, tanto o que 
o trabalhador fez, como o que o 
Estado fez na sua formação. ”É 
um autêntico desperdício e um 
profundo desrespeito por estes 
trabalhadores e pela necessida-
de do país de sapadores flores-
tais e de prevenção de incên-
dios”, adiantou Catarina Martins.
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O Sporting venceu hoje em 
casa do SC Braga, por 

2x1, resultado que permite aos 
‘leões’ liderarem a prova junta-
mente com o Benfica. Um gol 
em cada parte - Jovane abriu 
o ativo aos 40 minutos e Pedro 
Gonçalves ampliou aos 50’ - 
permitiu aos campeões nacio-
nais chegarem a uma vanta-
gem que parecia relativamente 
confortável. No entanto, a ex-
pulsão de Matheus Reis deu 
um novo fôlego aos minhotos, 
que ainda reduziram nos des-
contos por Abel Ruiz.

Com esta vitória, o Sporting 
junta-se ao Benfica no coman-
do da I Liga, com os mesmos 
seis pontos, enquanto o SC se-
gue em oitavo, com três pontos.

Rúben Amorim apostou 
no mesmo onze que venceu 
o Vizela na primeira jornada, 
enquanto Ricardo Horta foi a 
grande ausência no lado do 
SC Braga, devido a um qua-
dro de “fadiga/contratura mus-
cular”, tendo ficado de fora por 
prevenção.

O Benfica venceu, este sábado, o Arouca, por 2x0, no estádio da Luz, num jogo 
referente à segunda jornada da I Liga.

Logo aos nove minutos, o goleiro do Arouca, Victor Braga, acabou por ser ex-
pulso, depois de tocar com a luva na bola fora da área. Arsénio saiu para entrar 
Fernando Castro.

Luca Waldschmidt inaugurou o marcador na Luz aos 38 minutos e, poucos minu-
tos depois, aos 43 minutos, Roman Yaremchuk fez o segundo gol dos ‘encarnados’.

Já na segunda parte, aos 82 minutos, Luca Waldschmid ainda voltou a fazer 
o gosto ao pé, mas o gol foi anulado, uma vez que Rafa Silva estava em posição 
irregular.

Esta é a quarta vitória do Benfica desde o arranque oficial da época, a segunda 
em jogos do campeonato.

Um ‘bis’ do espanhol Toni 
Martinez permitiu hoje 

ao FC Porto vencer em 
casa do Famalicão 2x1, em 
jogo da segunda jornada da 
I Liga de futebol, juntando-
se a Sporting e Benfica na 
frente da prova.

Martinez, que se eviden-
ciou em Portugal precisa-
mente nos famalicenses, 
colocou os ‘dragões’ em 
vantagem aos 13 minutos, 
tendo, aos 43, ampliado, 
com a equipe de Famali-
cão a reduzir aos 56, atra-

O Estoril Praia e o Vitória de Guimarães 
empataram a zero golos, em jogo da se-

gunda jornada da I Liga portuguesa de fute-
bol, naquela que foi a primeira igualdade da 
edição 2021/22.

Os ‘canarinhos’ desperdiçaram uma gran-
de penalidade aos 48 minutos, por André Clo-
vis, antes de Alfa Semedo deixar os vimara-
nenses em desvantagem numérica, aos 56.

Com este empate, o Estoril Praia passa a 
somar quatro pontos e lidera provisoriamente 
a I Liga, enquanto o Vitória de Guimarães so-
mou o primeiro ponto

Campeão passa na Pedreira com
eficácia máxima, SC Braga 1x2 Sporting

Os minutos iniciais foram 
mais disputados que bem jo-
gados, sendo que a primeira 
oportunidade clara do jogo só 
apareceu aos 38’, numa fase 
em que o SC Braga estava por 
cima: Adán começou por afas-
tar uma primeira tentativa, e na 
recarga Lucas Piazón rematou 
para a defesa com os pés do 
guardião leonino.

O Sporting ainda não ti-
nha criado grande perigo, mas 

acabou por marcar na melhor 
oportunidade de que dispôs. 
Ricardo Esgaio cruzou junto à 
quina da área com e Jovane 
apareceu ao segundo poste a 
cabecear para o 1x0.

Já em cima do intervalo, Fá-
bio Martins tentou o gol de letra, 
mas Adán respondeu com uma 
grande defesa.

Com a confiança reforça-
da pelo gol, o Sporting entrou 
melhor na segunda parte e só 

precisou de cinco minutos para 
fazer o segundo, desta vez pelo 
suspeito do costume. Jovane 
Cabral serviu Pedro Gonçalves 
no interior da área, que atirou 
cruzado para o fundo das re-
des, fora do alcance de Ma-
theus. Tal como Jovane, tam-
bém Pote voltava a marcar ao 
SC Braga, depois de o ter feito 
na Supertaça.

Aos 54’ os minhotos recla-
maram uma bola no braço de 
Ricardo Esgaio, dentro da gran-
de área do Sporting, mas Luís 
Godinho mandou seguir depois 
de ouvir o VAR.

O jogo acabaria por perder 
qualidade, com muitas faltas 
e interrupções - Matheus Reis 
viu o segundo amarelo a dez 
minutos dos 90 - sendo que 
o SC Braga ainda conseguiu 
reduzir na compensação, por 
Abel Ruiz, mas já não foi a 
tempo de evitar a derrota. Sem 
grandes artifícios, mas com 
eficácia máxima, o Sporting sai 
da Pedreira com o mais impor-
tante: três pontos.

Benfica vence Arouca por 2x0 na Luz

FC Porto vence Famalicão 
com ‘bis’ de Martinez e

junta-se a Sporting e Benfica
vés de Riccieli. No quarto 
minuto de compensação, o 
Famalicão ainda chegou a 
introduzir a bola na baliza 
portista, através de Bruno 
Rodrigues, mas o lance foi 
invalidado por fora de jogo.

Com esta vitória, o FC 
Porto junta-se a Sporting, 
Gil Vicente e Benfica na 
frente da prova, todos com 
três pontos, enquanto a 
equipe famalicense se en-
contra na parte baixa da 
tabela, sem qualquer ponto 
somado.

Estoril Praia e Vitória de Guimarães
cedem primeiro empate da I Liga

A 82.ª Volta a Portugal con-
venceu Alejandro Marque 

a continuar mais uma tempo-
rada no pelotão, com o galego 
do Atum General-Tavira-Maria 
Nova Hotel a repensar a deci-
são de abandonar o ciclismo 
após estar na discussão de uma 
edição “espetacular”.

“Vinha para aqui e não que-
ria tomar essa decisão nem 
antes, nem depois, queria ver 
como me sentia, se ia acabar 
com vontade ou não. Real-
mente, está a ser uma Volta 
espetacular para mim. Com 39 
anos, estar aí na luta e na dis-
cussão, fez-me repensar e é 
possível que vá estar também 
em 2022 no pelotão”, revelou à 
agência Lusa.

O vencedor da Volta de 
2013 e quinto classificado na 
edição que hoje acaba com um 
contrarrelógio em Viseu gosta 
demasiado do ciclismo para se 

afastar, embora reconheça que 
a modalidade que tanto ama 
chegue a ser stressante.

“Nestes dias, já estou a de-
sejar que isto termine. Tenho 
perdido muitos aspetos da fa-
mília, tenho dois filhos, pratica-
mente não sei o que é ir à praia 
com eles. É complicado. Isso 
faz-te pensar um bocado. Mas 
estou contente, a minha família 
sempre me apoiou, a minha mu-
lher. Isto (ser ciclista), para mim, 
é algo que não me custa, não 
me custa sair para treinar todos 
os dias, ser profissional, ter cui-
dados com a alimentação no dia 
a dia”, confessou.

A idade pode não influen-
ciar no desempenho na es-
trada, mas começa a pesar 
noutros aspetos, com ‘Alex’ a 
admitir, em jeito de brincadei-
ra, sentir-se “deslocado” no 
autocarro da equipe.

“Antes, soavam músicas da 

VOLTA A PORTUGAL:
Uma edição “espetacular” 

convenceu Marque a 
continuar

nossa época, os Queen… ago-
ra, se deixas um colega pôr mú-
sica, já nem sabes o que estão 
a dizer, põem aquele Reggaeton 
que parece que te tapa os ou-
vidos. Podiam ser meus filhos, 
porque há rapazinhos novos 
que têm 19 anos. Há mesmo um 
a quem digo ‘filho, anda aqui’. 
Digo-o na brincadeira ao Ruben 
Simão”, contou à Lusa.

Mas a despedida, para já 
sem data marcada, está cada 
vez mais próxima, porque “tam-
bém há que deixar um lugar” 
para os mais novos.

“Pelo menos, que tentem fi-
car com notas daquilo que lhes 
podemos transmitir e com isso 
já me dou por satisfeito”, disse 

numa alusão ao colega e ami-
go Gustavo Veloso, que hoje se 
despede da prova rainha do ca-
lendário nacional.

Último resistente no pelotão 
de um grupo que inclui ainda 
David Blanco, o cinco vezes 
vencedor da Volta a Portugal, e 
Ezequiel Mosquera, Marque re-
conhece que o mais difícil é ver 
os amigos partirem.

 “Essa é a pior parte. Ainda 
falo com o David de como foi 
quando saiu, porque é algo que 
me preocupa a mim. Ele diz-me 
que sentiu logo ali um vazio, 
mas com o trabalho acabas por 
te acostumar… mas ele está 
sempre atento. Mal começa a 
Volta, ele manda mensagens. 
Estamos num grupo e todos 
os dias está aí a meter coisas 
sobre a Volta. Há situações de 
corrida que podemos não ver e 
ele desde a televisão vê. Ele e 
o Mosquera dizem que aprovei-
temos o momento, que é muito 
bonito, e a sorte que temos em 
estar cá”, sublinhou.

Um dos ciclistas mais con-
sensuais do panorama nacional, 
o veterano de A Estrada tem 
“muitos amigos no pelotão”, de 
“muitas gerações”, e é isso que 
vai levar do ciclismo quando de-
cidir abandonar a modalidade.
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Lembranças!

Parabéns maria Fernanda 
Canedo moreira, pelos 16 anos

PENSAMENTO DA SEMANA
DESAPEGO

O MAIOR ATO DE DESAPEGO É SOLTAR
O PASSADO E AS PREOCUPAÇÕES

COM O FUTURO E   O MOMENTO PRESENTE.
MINHA VIDA É PERFEITA AQUI E AGORA

13 de agosto, Dia de santa 
Dulce dos Pobres!

Duas personalidades da Comunidade

Oliveira de baixo, sempre em cima, com gente  nossa

Um encontro de emoção, em Fonteita (Vila real)

amigos de sempre, 
nas Terras de Viriato

Casal iluminado que 
é muito estimamos

amigo de longa data

recordar é Viver

No Palácio S. Clemente, num jantar 
de aniversário da Câmara Por-

tuguesa do Comércio, onde sempre 
representei o Fado, acompanhada 
pelos meus músicos, na guitarra Vic-
tor Lopes, na viola Oscar Marques. 
Casa Cheia , cantei sem microfone 
de mesa em mesa, provei a mim 
mesma, que a força do Fado é a alma 
e a certeza de que todos nos ouvem. 
Obrigada meu Deus pelos benefícios  
recebidos.

13 de Agosto, dia ilu-
minado  em que San-

ta Dulce veio ao mundo, 
para nos ensinar a amar 
o Próximo. Dentro de 
um galinheiro desativa-
do, começou o atendi-
mento aos seus doen-
tes  com seu trabalho 
árduo, mas cheio de fé 
e persistência, ali cons-
truiu um hospital que se 
chamaria, “HOsPITaL 
sanTO anTOnIO DOs 
PObres”.  Com ajuda 
de Santo Antônio, Santa 
Dulce Operou milagres 
mil, pela pobreza de-
samparada milagres de 
Cura material e espiri-
tual. Salve Santa Dulce 
dos Pobres, exemplo 
de amor!

A  minha que-
rida menina, 

Maria Fernanda, 
filha muito amada 
da Dra. Monique  

e Dr. Douglas 
Moreira, festejou 

em família  a 
bela idade de 16 
anos. Parabéns 

querida Maria  
Fernanda, espero 

que no próximo 
ano eu possa 

estar presente 
para te abraçar e 
demonstrar todo 

o meu carinho. 
muitas bênçãos. 
abraços Fadis-

tas

A querida amiga D. 
Luísa  Proença, e 

Sr. Rui Proença, estão 
sempre presentes nas 
nossas lembranças e 
nossos corações. Ca-
sal elegante, cheios 
de sabedoria e amor 
á nossa Comunidade 
e ao nosso Vasco da 
Gama. Eu canto na 
vitória e na derrota, 
casaca, casaca, sou 
vascaína. muitas 
bênçãos

maison  meyer, manda  para o universo
O meu querido amigo 

Eduard Fernandes, 
perfeição na beleza femi-
nina, galgando os degraus 
da fama e de muitas 
vitórias. Muito prestigiado 
pela grande Mídia i aten-
dendo  artistas famosas, 
cantoras de renome, gente 
da alta sociedade. Na foto: 
Eduard, sendo entrevistado 
no seu Maison, pelo SBT, 
Televisão. Manda para  o 
universo. muitas bênçãos

O Presidente da Casa do Minho, Comendador  Agostinho 
dos Santos,  trocando ideias  com o  Presidente do Jornal 

Portugal em Foco, Dr. Felipe Mendes, grandes eventos para 
o futuro, na nossa Casa do Minho e do hospital Egas Muniz. 
muitas bênçãos.

O meu grande amigo, Co-
mendador Albano Paren-

te, cantando comigo o Fado  
Meu primeiro amor, num  
evento filantrópico, em que 
ele é benemérito, Casa de 
Ajuda  a Crianças Deficientes, 
“FamaD” Fundação Amélia 
Dias. Evento que se realiza 
todos os anos, festa portu-
guesa com Fado e Folclore. 
Comendador Albano Paren-
te, sempre preocupado em 
ajudar os menos favorecidos. 
muitas bênçãos.

Mais uma vez, visitando amigos de sempre,  em Viseu, como 
vemos na foto, Dona IDALIA, Dona Angelina seu marido, 

José  Chaves, sobrinhos do Comendador; Afonso Bernardo 
Fernandes, que nos receberam com o bom presunto e  com a 
amizade de sempre, a quem agradecemos e desejamos muita 
saúde  a toda a família

Como vemos na foto, após 
um belo almoço, o registro 

de pessoas que fazem parte das 
grandes amizades que temos, 
graças a Deus, a esquerda; 
Dona IDALIA,  muito feliz, ao 
lado de Dona Agripina, irmã  do 
amigo, Afonso Bernardo Fer-
nandes,  do lado direito, Manuel 
Pinto  Aires, da Flora Santa 
Filomena, que tem a seu lado, 
Sr. Manuel, marido da Dona 
Agripina, a quem agradeço todo 
o carinho despensado e que 
Nossa Senhora de Fátima, nos 
Abençoe  a todos

Como é natural, devido aos 
acontecimentos,  a che-

gada foi de bastante emoção,  
mas isto só   acontece  com 
quem tem coração, como 
vemos na Ponta da mesa. 
Manuel Pinto Aires, que veio 
trazer  em memória  Um abra-
ço  a sua cunhada Eulália e 
seu marido, Manuel, vemos 
também, Dona Idalia, Sempre  
presente em todos os momen-
tos, que fezem parte da nossa 
vida e aqui foi encerrada nossa 
visita, com um almoço  a quem 
agradecemos

Fico muito feliz em publicar essa bela foto num almoço dos 
G.F. Serões das Aldeias, o dinâmico empresário Diretor

-Presidente da Loja Ferragens Pinho, e Presidente do G.F. 
Serões das Aldeias, Manuel Ramos num belo registro com sua 
irmã Maria, e o Provedor da Irmandade santo antônio dos 
Pobres, José Queiroga.

Durante um 
Convívio 

Social Açoria-
no meu amigo 
o empresário 
português, 
Domingos  
Cunha num 
belo cenário 
fotográfico 
com o Con-
sul-adjunto de 
Portugal no 
Rio de Janei-
ro, João Mar-
co de Deus, 
esposa Leélia 
Laumet’s



PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 19 a 25 de Agosto de 2021

Dr. Flávio Martins, Presidente do Conselho das Comunidades 
Portuguesa, realizou um belíssimo discurso, enaltecendo ao Pre-
sidente do Orfeão Português, Joaquim Bernardo pelo seu empenho 
excelente e administração à frente do Clube Orfeão Português

Presidente Joaquim Bernardo, feliz com a presença do amigo Nel-
son da Rio Luz, e da Confraria dos Adolescentes

Belo registro 
no Almoço 
do Orfeão 
a 1ª Dama 

Iolanda Ber-
nardo, sempre 

apoiando 
seu esposo, 

Presidente 
Joaquim 

Bernardo, 
incansável em 
prol do Orfeão 

Português

Sempre 
prestigiando o 

amigo Joaquim 
Bernardo Presi-
dente do Orfeão 

Português, o 
presidente da 

Casa do Minho 
Agostinho dos 

Santos, seu  Vi-
ce-Presidente e 
amigo Joaquim 

Fernandes e 
convidadas

Mesa de Desta-
que no domingo, 
Ângelo Horto, 
Presidente do 
Conselho do 
Orfeão, Esposa 
Emília Horto, 
Presidente do 
Conselho das 
Comunidades 
Portuguesas Dr.  
Flávio Martins, 
em pé o presi-
dente Joaquim 
Bernardo

O dinâmico Presidente do Orfeão Português, Joaquim Bernardo, du-
rante o “Bingo” com sua diretoria

Quem também prestigiou com os amigos no Orfeão Português foi o 
Fernando Lisboa

Sem duvida alguma domingo maravilhoso para as famílias que esti-
veram presentes

Prestigiando o Almoço Social do Orfeão Português, senhora Lauren-
tina com grupo de amigos

Agitando a pista de dança do Almoço convívio no Orfeão, Rogério e 
a Banda TB Show

Foi realizado no   último do-
mingo mas  um exelente  

convívio social no  Clube Or-
feão Português que vem aos 
poucos, voltando aos velhos 
Tempos,  com  uma  ótima  
administração e trabalho  do  
grande  e sempre empenha-
do presidente  Joaquim  Ber-
nardo, a  comunidade Portu-
guesa  está  feliz  vendo  o  
Orfeão Português, voltando  
às  origens, de  reencontro  
dos  amigos  para  passarem 
ótimas horas  de   bom  bate  
papo, dançar bastante, e sa-
borearam a  farta  comida  de-
liciosa feita  na  casa. (muita  
fartura). Sempre  que  pos-
sam prestigiem esta  que  foi  
a  primeira  Casa Portugue-
sa  no  Brasil  106  anos de  
bons serviços aos  patrícios 
e  família,  e  fiquei  sabendo  
que  vem  muitos  bons  pro-
jetos  por  aí. Nossa  saudo-
sa Benvinda Maria deve está 
muito Feliz e orgulhosa com 
esse renascimento social do 
Orfeão Português, pois  ela 
tinha um carinho muito espe-
cial pelo clube que  sempre 
de alguma maneira colabo-
rou no  crecimento e manu-
tenção  do clube.

ALMOÇO SOCIAL NO ORFEÃO  PORTUGUÊS


