
    
     Ano 62 . Nº 37| www.portugalemfoco.com.br RIO . R$ 3,00 | SP . R$ 3,00Rio de Janeiro, 16 a 22 de Setembro de 2021

Isaltino Morais é, indiscutivel-
mente, um dos mais icônicos 

autarcas portugueses: pensan-
do em eleições autárquicas, não 
há maneira do nome escapar. 
Para percebermos a sua dimen-
são, reflitamos no fato de Isalti-
no quase tantos anos de gestão 
autárquica como o seu principal 
adversário tem de vida. Isaltino, 
primeiro pelo PSD e desde 2005 
como independente, entre 1986 
e 2021, geriu o concelho duran-
te 28 anos (a matemática não 
está errada, há interregnos). O 
seu principal adversário, Ale-
xandre Poço, tem apenas 29 e 
é umas das principais figuras da 
nova geração social-democrata. 
Presidente da Juventude So-
cial Democrata e deputado pelo 
PSD, apresentou uma campa-
nha – que se tornou mediática 
na internet – sob égide do tema 
“Missão Impossível”, posando 
tipo James Bond por vários car-
tazes espalhados pelo conce-
lho. A interpretação parece clara 
e direta: a missão, que parece 
impossível, é a de tomar a au-
tarquia a Isaltino.

Com mais dois
mandatos, igualará salazar

 Isaltino Morais, que vai avi-
sando que “não se faz tudo de 
uma vez”, não quer deixar es-
capar mais este mandato. Com 
71 anos, sendo eleito, fará o 
seu segundo mandato desta ‘le-
vada’, o que, acreditando num 
terceiro e último a iniciar-se em 
2025, significa que Isaltino aca-
baria a sua missão no concelho 
aos 79 anos (perto da idade de 
Joe Biden, 78, que está a ini-
ciar o mandato nos EUA). Mas 
há mais: fazendo futurologia e 
acreditando que Isaltino Mo-
rais governe Oeiras até 2029 (o 
que não chocaria ninguém), tal 
significariam 36 anos no poder. 
Ora, sem qualquer tipo de pre-
tensa aproximação ideológica 
e apenas para o leitor perceber 
a dimensão temporal da sua 
governação, este número, a 
confirmar-se, será igual ao nú-
mero de anos que Salazar che-
fiou o Governo (36 anos, entre 
1932 e 1968). 

Talvez sejam estas as ra-
zões que levam o jovem Poço a 
considerar “impossível” tomar a 
autarquia a Isaltino, razão pela 
qual optou por um marketing ir-
reverente.

Ainda na corrida, Fernando 

Curto, candidato do PS, tem 
61 anos e quer agora ser Pre-
sidente do concelho a que já foi 
vereador, deputado municipal 
e presidente da Assembleia de 
Freguesia de Carnaxide. Aos 61 
anos, contra um Isaltino imbatí-
vel e um jovem irreverente, quer 
“colocar o município de Oeiras 
no lugar que merece”. A Oeiras, 
candidatam-se ainda, através 
do ‘Movimento Evoluir Oeiras’, 
uma coligação BE-Livre-Volt; 
Rui Teixeira, pelo Chega, Bruno 
Mourão Martins, pela IL; Nuno 
Gusmão, pelo CDS e André 
Levy, pela CDU.

Propostas
Habitação Acessível

Carla Castelo, candidata à 
Câmara Municipal de Oeiras 
pela coligação Evoluir Oeiras 
formada pelo Bloco de Esquer-
da, Livre e Volt, pretende “redu-
zir as assimetrias e as desigual-
dades sociais que existem no 
concelho, com políticas ativas 
para proporcionar o acesso de 
todos a uma habitação acessí-
vel, confortável e adequada às 
necessidades dos residentes”.

Sustentabilidade
As principais bandeiras na 

campanha de Alexandre Poço, 
candidato do PSD à presidên-
cia da Câmara de Oeiras, vão 
estar centradas na sustenta-
bilidade, na mobilidade e no 
Estado Social Local, tendo pro-
metido plantar uma árvore em 
Oeiras por cada voto que tiver 
nestas eleições.

Travar projetos imobiliários
Uma das propostas preconi-

zadas por André Levy, candida-
to da CDU, é “pôr fim a grandes 
projetos imobiliários” que, no 
seu entender, são concretizados 
“muitas vezes com atropelos ao 
Plano Diretor Municipal” (PDM).

Reforçar o potencial
do concelho

O candidato do Chega, Rui 
Teixeira, quer “fazer melhor com 
os recursos que existem, para  
promover uma maior proximida-
de com o território, com o tecido 
empresarial e com as pessoas”.

Uma alternativa liberal
Bruno Mourão Martins pro-

mete uma alternativa ao “ma-
rasmo” e ao “paternalismo po-
lítico” no concelho, tendo as 
pessoas como protagonistas 
das políticas que o candidato 
da Iniciativa Liberal tem proje-
tadas para Oeiras.

Cerca de 1,5% do produto 
interno bruto (PIB) – 2602 

milhões de euros – têm ori-
gem no setor cervejeiro, que 
emprega, direta e indireta-
mente, mais de 50 mil pesso-
as. Os dados foram revelados 
por um estudo da Universi-
dade Nova SBE. Feitas as 
contas, por cada um euro in-

vestido nos cervejeiros portu-
gueses a economia nacional 
é beneficiada em 2,48 euros.

Na última década, 2019 
representa o marco histórico 
da indústria da cerveja em 
Portugal, pois foi o ano com 
o maior volume de produção 
desde 2014, atingindo os 710 
milhões de litros, e o maior 

Setor cervejeiro contribui para 1,5% do PIB
volume de consumo domésti-
co desde 2010, registrando o 
pico de 550 milhões de litros 
de cerveja. Responsável por 
51 739 empregos diretos e 
indiretos: 1,69% dos empre-
gos gerados e/ ou mantidos 
em Portugal, quase o dobro 
de empregos nas indústrias 
às quais compra face aos que 
gera no próprio setor. 

Em termos de rendimento 
de trabalho, a fileira da cer-
veja impactou a economia 
com 821 milhões de euros, 
representando 1,22% do ren-
dimento total nacional. Cada 
colaborador do setor contri-
buiu, nesse ano, com cerca 
de 112.633 €, 1,5 vezes mais 
do contributo médio de um 
trabalhador do Setor das Be-
bidas e 2 vezes mais do valor 
estimado para um trabalha-

dor na Economia Portugue-
sa, levando à conclusão que 
se Portugal fosse tão produti-
vo quanto o sector cervejeiro, 
teríamos o nível de desenvol-
vimento dos EUA.

Atualmente composto por 
cerca de 100 empresas pro-
dutoras – das quais 96 são 
microcervejeiras - sediadas 
em 74 localidades, ao longo 
de 22 concelhos de Portugal, 
os cervejeiros nacionais são 
responsáveis, no que respeita 
ao setor das bebidas, por cer-
ca de 18% da produção total e 
por 30,5% do valor acrescen-
tado no país. Em matéria de 
caracterização de emprego, 
o setor cervejeiro apresenta 
valores acima da média: mais 
de metade (53,9%) recebem 
um salário bruto anual entre 
10 mil e 20 mil euros.

O uso de máscara no ex-
terior deixa de ser obri-

gatório a partir desta segun-
da-feira, 318 dias depois, 
passando a ser facultativo e 
recomendado em algumas 
situações, como os aglome-
rados de pessoas.

Esta obrigação durou, no 
total, 318 dias, desde a apro-
vação da lei, em 28 de outubro 
de 2020, em plena pandemia 
de covid-19, e foi sendo su-
cessivamente renovada pelo 
parlamento, o que não aconte-
cerá agora.

Assim, o fim do uso obriga-
tório de máscaras em espaços 
públicos exteriores acontece 
no dia em que caduca o último 
diploma aprovado pelo parla-
mento e promulgado pelo Pre-
sidente da República, em 11 
de junho, por um período de 
90 dias, não tendo a Assem-
bleia da República proposto a 
sua renovação.

A Direção-Geral da Saú-
de (DGS) avançou à Lusa que 
está a rever a orientação rela-
tiva à utilização de máscaras, 
que passam a ser facultativas 
no exterior e recomendadas em 

algumas situações, que reúnam 
aglomerados de pessoas.

“A orientação relativa à uti-
lização de máscaras, que está 
a ser revista, irá no sentido de 
deixar de recomendar a utili-
zação universal de máscaras 
no exterior, que poderá ser 
utilizada de forma facultativa”, 
segundo a DGS.

No entanto, salienta que, 
em “situações especiais, no-
meadamente aglomerados 
previsíveis ou potenciais de 
pessoas, contextos específi-
cos e situações clínicas par-
ticulares”, a máscara irá ser 
recomendada.

Numa audição na quarta-
feira, no parlamento, a pedido 
do PSD, sobre a obrigatorieda-
de das máscaras, a diretora-
geral da Saúde, Graça Freitas, 
apontou como exceções para 
a continuação do uso de más-
cara o recreio nas escolas, 
assim como em aglomerados 
populacionais e em eventos 
em espaços exteriores.

“A transmissão indireta do 
vírus é por acumulação de ae-
rossóis e obviamente essa via 
é muito menos eficaz no exte-

rior do que no interior. De qual-
quer maneira, a recomenda-
ção vai no sentido de que, em 
aglomerados e em contextos 
especiais”, a máscara deve 
ser utilizada, avançou Graça 
Freitas na audição na Comis-
são Eventual para o acompa-
nhamento da aplicação das 
medidas de resposta à pande-
mia da doença covid-19.

A Direção-Geral da Saúde 
faz recomendações sobre o 
uso de máscara e cabe à As-
sembleia da República deter-
minar o seu uso obrigatório.

O diploma sobre a obriga-
toriedade do uso de máscara 
em espaços públicos exterio-
res foi renovado três vezes 
pelo parlamento.

Por sua vez, a Associação 
de Médicos de Saúde Pública 
defende a continuidade do uso 
de máscara para prevenir a co-
vid-19 e a gripe, e haver um in-
verno “mais controlado”, permi-
tindo ao SNS retomar o atraso 
na atividade assistencial.

Em declarações à agência 
Lusa, o presidente em exer-
cício da Associação Nacional 
de Médicos de Saúde Pública 

(ANMSP), Gustavo Tato Bor-
ges, afirmou que não existe 
uma data certa para deixar de 
se usar a máscara.

“A Associação Nacional de 
Médicos de Saúde Pública con-
tinua a sugerir que, especial-
mente nesta fase de inverno em 
que vamos entrar, a máscara 
continue a ser um equipamento 
de proteção individual utilizado 
por todos ou quase todos de 
maneira a que nos possamos 
proteger, não só da covid-19, 
mas também da gripe”, defen-
deu Gustavo Tato Jorge.

Máscaras deixam de ser obrigatórias na rua
 mas são recomendadas em aglomerados

Oeiras. A 
‘Missão 

Impossível’ 
de tombar 

um gigante
A comissão permanente do 

PSD, o núcleo duro de Rui 
Rio, enviou, esta segunda-feira, 
um comunicado aos militantes 
sobre as eleições autárquicas 
em que deixa um recado inter-
no: “Não é a altura para conjec-
turas, nem para debates inter-
nos sobre o futuro do PSD”.

A nota surge na véspera do 
arranque da campanha oficial 
para as eleições autárquicas 
e pode ser entendida como 
um recado para Paulo Rangel, 
que tem causado desconforto 
na direção por causa da expo-
sição mediática que gerou a 
ideia da sua eventual candida-
tura à liderança do partido.

“Tudo o que possa contri-
buir para nos desviar do obje-
tivo de um bom resultado no 
próximo dia 26 é negativo para 
o partido e não respeita, acima 
de tudo, o valor da lealdade 
e gratidão para com todos os 
nossos candidatos que, no 
terreno, se esforçam dedica-
damente para obter um bom 
resultado para o partido e, es-
sencialmente, para o país”, de 
acordo com o comunicado.

 “Esta não é a altura para 

Direção de Rio avisa críticos: 
“Não é altura para conjecturas 

nem debates internos” 

conjecturas, nem para deba-
tes internos sobre o futuro do 
PSD. O futuro do partido está, 
isso sim, nos resultados das 
próximas eleições autárqui-
cas. Saibamos todos enten-
der e respeitar solidariamente 
esse desafio”, reforça.

A direção de Rui Rio assu-
me que “o clima de mobiliza-
ção e de entusiasmo” testemu-
nhado “um pouco por todo o 
país” leva a criar a “expectati-
va de uma forte participação e 
de um resultado eleitoral muito 
positivo que se traduza numa 
maior implantação do PSD 
a.no território e numa reforça-

da dinâmica da acção política 
de alternativa ao Partido So-
cialista, quer ao nível nacional, 
quer local”.

Neste período de pré-cam-
panha, é salientado que “os 
membros da comissão políti-
ca nacional têm acorrido aos 
inúmeros convites formulados 
pelas estruturas locais para 
participarem em ações de apre-
sentação ou de promoção das 
candidaturas”. O certo é que ou-
tras figuras sociais-democratas 
como Paulo Rangel e Luís Mon-
tenegro também o têm feito.

A comissão permanente 
do PSD enviou a nota com a 

justificação de fazer um pri-
meiro balanço do processo de 
preparação das autárquicas e 
saudou “a forma planeada e 
cooperante como maioritaria-
mente decorreu a preparação 
das candidaturas”, elogiando 
o papel das estruturas locais 
e de José Silvano, secretário-
geral e presidente da comis-
são autárquica nacional.  

O comunicado adianta 
ainda que estão envolvidos 
64.482 candidatos autárquicos, 
dos quais 37.547 são indepen-
dentes, o que “é bem revelador 
da capacidade demonstrada 
pelo PSD em abrir-se à coo-
peração com outros partidos, 
mas, mais importante, a capa-
cidade de incorporar nas suas 
candidaturas a diversidade de 
setores e sensibilidades da so-
ciedade portuguesa e das suas 
comunidades locais”.

Do total de candidatos em 
listas do PSD, 45% são mu-
lheres “bem acima do exigido 
por lei”, 47% têm entre 30 e 
50 anos, 32% têm mais de 50 
anos e 21% são jovens com 
menos de 30 anos, de acordo 
com a mesma nota.

A conserveira Pinhais in-
vestiu três milhões de euros 
num museu-vivo, que deverá 
abrir em Outubro, sobre o pro-
cesso de fabrico e que incluirá 
uma experiência imersiva, em 
Matosinhos, de acordo com um 
comunicado divulgado nesta 
terça-feira.

Assim, “num edifício que 
mantém a traça arquitetônica e 
que, em 2020, recebeu a clas-
sificação de edifício de Interes-
se Municipal”, a Pinhais está 
a lançar o “Conservas Pinhais 
Factory Tour”, “um museu-vivo 
pioneiro da indústria conservei-
ra, que alia a sua fábrica históri-
ca às suas marcas estratégicas 
Pinhais e Nuri”.

“Este é um projeto único no 
panorama do turismo nacional 
e internacional, que conta com 
um investimento de três milhões 
de euros, e proporcionará uma 
experiência imersiva sobre to-
das as fases do processo ao 
vivo”, adiantou a conserveira, 
acrescentando que o museu foi 
“delineado para a promoção da 
comunidade local e do turismo”.

“O projeto da Pinhais, con-
serveira que no ano passado 
celebrou o seu centenário, visa 
contribuir para a preservação e 
valorização da indústria conser-
veira de Matosinhos e tem inau-
guração prevista para Outubro”, 

lê-se na mesma nota.
“A instalação de um museu-

vivo na fábrica Pinhais enqua-
dra-se nos seus objetivos, valo-
res e missão, permitindo assim 
salvaguardar e valorizar a me-
mória da indústria conserveira a 
todos os visitantes, que cada vez 
mais procuram experiências ver-
dadeiras, que activem os cinco 
sentidos e que sejam únicas”, de 
acordo com o comunicado.

A infra-estrutura centenária 
do edifício da conserveira de 
Matosinhos acolherá assim o 
museu, “cuja obra está entregue 
à Norasil, uma empresa local”, 
indicou a Pinhais.

A visita “permitirá conhecer 
uma das mais antigas fábricas 
em atividade, conhecendo um 
espólio diversificado que faz 
parte da história do processo 
produtivo artesanal, mergulhar 
na história da empresa e da in-
dústria conserveira, através de 
conteúdos digitais exclusivos, e 
participar no processo de empa-
pelamento (embrulhar as latas 
segundo as técnicas das artesãs 
da empresa)”, de acordo com o 
comunicado, “sendo que o tour 
culminará numa das salas mais 
imponentes do edifício, com uma 
prova das iguarias da Pinhais e 
ainda na loja, onde se encontram 
conservas e artigos de colecio-
nador”, revelou a empresa

Museu-vivo da conserveira Pinhais
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Ano Horrível de Noronha Goyos  
Obras de ficção literária pos-

suem, invariavelmente, per-
sonagens criados pelo autor. São 
exceções, naturalmente, os roman-
ces históricos, que se tornaram su-
cesso mundial na segunda metade 
do século passado, bem como as 
biografias, que nunca saíram de 
moda, desde os primórdios bíbli-
cos - a partir dos primeiros livros 
do austero Velho Testamento. Mas 
existem obras de ficção nas quais 
os próprios autores são, igualmente, 
irreais. Não, exatamente, um pseu-
dônimo, porém, um heterônimo, isto 
é, um personagem, que é escritor e 
narra, sob seu olhar, um universo 
que nem sempre ele mesmo, com 
nome e sobrenome originais, seria 
capaz de descrever com tamanha 
destrezza. Um dos mestres dos 
heterônimos, na nossa língua, foi 
o lisboeta Fernando Pessoa (1888 
– 1935), intelectual de vocação re-
nascentista, reunindo talentos de 
poeta, filósofo, dramaturgo, ensa-
ísta e exímio crítico literário. Maior 
homem de letras do Portugal do sé-
culo XX, na minha opinião, Pessoa 
construiu, em seus versos, três ex-
traordinários heterônimos - Ricardo 
Reis, Álvaro de Campos e Alberto 
Caieiro. “Pessoa inventava poetas 
inteiros” – sublinhou, com razão, o 
poeta americano Robert Hass, de 
80 anos, nascido em San Francis-
co e professor da Universidade da 
Califórnia. Outro mestre dos hete-
rônimos é o meu caríssimo amigo 
Durval de Noronha Goyos, de 68 
anos, paulista de São José do Rio 
Preto, descendente, por parte do 

pai, de nobre família lusitana, vincu-
lada aos cruzados hospitalários do 
Crato, ao Norte de Portugal, e, pela 
mãe, italianíssimo – e cujo avô, um 
de seus inspiradores, bateu-se con-
tra o nazifascismo no Bel Paese.  

Noronha Goyos, com o hete-
rônimo de António Paixão, 

lançou o memorável “Annus Horri-
biblis 2020” – saudado, inclusive, 
em Lisboa, na celebrada Feira do 
Livro de 2021, inaugurada no último 
dia 26 de agosto. António Paixão, 

embora seja um personagem de 
São Paulo, é, a rigor, um clássico 
jornalista dos anos dourados do Rio 
de Janeiro, que mescla, com rara 
desenvoltura, um bom trago com 
posturas esquerdistas. Como Millôr 
Fernandes (1923 – 2012), carioca 
do Meyer, criador do “Pif-Paf”, o 
genial Sergio Porto (1923 – 1968), 

carioca de Copacabana, que usava 
o pseudônimo de Stanislaw Pon-
te Preta, ou o apaixonado Fausto 
Wolff (1940 – 2008), meu querido e 
saudoso sogro, pai de Dona Andrea 
Wolffenbüttel, gaúcho de Santo Ân-
gelo, mas carioquíssimo da gema e 
um dos fundadores do semanário 
“O Pasquim”. O personagem de No-
ronha Goyos, o jornalista boêmio e 
desempregado, por opção, é uma 
mistura de todos os velhos e rebel-
des homens de imprensa da época 
na qual as composições dos textos 
eram feitas a chumbo, em pesadas 
máquinas Linotype, os linotipos, e 
as fotos reproduzidos em clichês 
de zinco. “Annus Horribiblis” é uma 
obra de autor ficcional, entretanto, 
com crônicas verdadeiras do coti-
diano brasileiro nestes quase dois 
anos de pandemia. “É um livro de 
combate”, afirma, no prefácio, o po-
eta e jornalista Adalberto Monteiro, 
curador da prestigiosa Fundação 
Maurício Grabois e membro da Dire-
ção Nacional do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), aliás, como An-
tónio Paixão. 

Noronha Goyos cultiva, como 
Pessoa, diversos heterôni-

mos valiosos, entre os quais, o na-
politano Beppe Molisano, morador 
do paulistano bairro do Bom Retiro, 
o poeta inglês Tony Malvern, mer-
cenário da pena, que vive no Reino 
Unido, porém, seu principal cliente 
é um irlandês, e o chinês Yuese Fa-
jing, professor de Economia na Uni-
versidade de Pequim. “Annus Horri-
bilis 2020” é um título inesquecível e 
a obra merece ser desfrutada.         

Dia 25.09.2021
Porco no Rolete na Casa de Por-
tugal do Grande ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC 
convida a todos para este almoço a 
partir das 12,30 até as 16 horas. Ha-
verá também feijão tropeiro. Frango, 

lingüiça e torresmo, com cumprimento 
dos protocolos exigidos pelas auto-
ridades. Não haverá reserva, paga-
mento adiantado devido numero redu-
zido de lugares. Criança até 10 anos 
grátis. Convites e informações R. 
Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo 
André – São Paulo - fones (011) 4436-
0223 ou 94675-0425 com Cristiane
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RECORDANDO 
Meu marido, Gerson Bergher,  sempre foi  identifi-

cado como  o político que levava benefícios para 
a comunidade do Complexo da Maré. O que é incon-
testável. Chegamos à região  quando as pessoas ain-
da viviam em palafitas. Foram muitas as conquistas, 
especialmente no Governo do prefeito Conde. Gerson 
levou uma Vila Olímpica, áreas de lazer, creches, esco-
las, iluminação, asfalto e até o lançamento  da primeira 
UPA, inaugurada pelo  Governo do Estado. Tenho muito 
orgulho em dizer que ao lado do meu marido participei 
de todas essas conquistas, chegando a ser subprefeita 
do local. Infelizmente, na última sexta-feira, um incên-
dio atingiu a creche Municipal Pescador Albano Rosa 
na Vila Pinheiro, Maré, que tem um significado muito 
especial pra mim, pois foi um dos benefícios levados 
pela Prefeitura para a região, a nosso pedido, assim 
como a Escola Municipal Professor Paulo Freire,  que 
funciona ao lado da creche. Milagrosamente o desfe-
cho não atingiu fisicamente as crianças, professores e 
o pessoal de apoio, que conseguiram sair com vida e 
sem ferimentos. Vamos acompanhar de perto o rema-
nejamento das crianças para outras unidades. Afinal,  
ainda estamos em tempos de pandemia! Entretanto, foi  
um alerta  à Prefeitura, que após quase nove meses 
de gestão precisa recuperar o péssimo estado de con-
servação  em que se encontram 70% das escolas da 
rede pública municipal. Herança deixada por Crivella, 
que inclui a creche Albano Rosa, agora quase que to-
talmente destruída.

O jornalista Luso-Brasi-
leiro Ígor Lopes está a 

preparar um novo livro-re-
portagem sobre as Festas 
da Agonia em Viana do 
Castelo, dedicado ao pú-
blico brasileiro e lusodes-
cendente.

O livro, que tem previsão 
de lançamento para ainda 
este ano, revela os bastido-
res das Festas da Agonia, a 
forma como cada ponto da 
programação é organizado 
e reúne um conjunto de fo-
tos sobre o evento, produ-
zidas pelo jornalista e por 
fotógrafos locais.

“A ideia é apresentar 
ao público da América do 
Sul, sobretudo do Brasil, 
o trabalho feito por Viana 
do Castelo para promover 
a cultura e as tradições lo-
cais. Por isso, conversei 
com várias pessoas ligadas 
ao evento, desde a parte 
religiosa, passando pelos 
aspetos da segurança pú-
blica e a forma como cada 
vianense vive a Romaria”, 
afirmou Ígor Lopes, que 
é autor de livros-reporta-
gem que conectam Brasil 
e Portugal há vários anos. 
A obra, que tem o título 
provisório “Festas da Ago-
nia para brasileiros e luso-
descendentes”, vai abordar 
pontos como Tradição, De-
voção, História e Festivida-
de em Viana do Castelo, 
Formatação tradicional da 
agenda cultural durante o 

Os portugueses des-
pediram-se de Jorge 

Sampaio numa cerimônia 
solene que recordou o “ho-
mem bom” e ao Presidente 
que amou o seu país, e com 
“vivas” e aplausos de popu-
lares no exterior dos Jeróni-
mos e do cemitério.

As três principais figu-
ras do Estado, o Presiden-
te da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, o presi-
dente do parlamento, Fer-
ro Rodrigues, e o primei-
ro-ministro, António Costa, 
recordaram o percurso 
político de Jorge Sampaio, 
que morreu na sexta-feira, 
aos 81 anos.

A vida política começou 
ainda na ditadura, na dé-
cada de 1960 como líder 
estudantil, foi advogado de 
militantes antifascistas, al-
guns deles do PCP, foi se-
cretário-geral do PS, autar-
ca de Lisboa (1990-1995) 
e Presidente da República 
(1996-2006).

“Nunca quis ser herói, 
mais foi”, resumiu Marce-
lo Rebelo de Sousa numa 
última homenagem ao an-
tigo Presidente, afirmando 
também que “amou Portu-
gal pela fragilidade” e “não 
pela força”.

Os dois filhos, Vera e An-
dré Sampaio, recordaram o 
pai como “um homem bom”, 
que sabia que na vida e na 
política “nada se pode fazer 
sozinho”.

“O nosso pai era um ho-
mem bom, atento e disponí-
vel, para quem as pessoas 
contavam cima de tudo, não 
as pessoas em geral, mas 
cada pessoa com nome e 
rosto”, destacou a filha.

André Sampaio, visivel-
mente emocionado, recor-
dou o pai como um homem 
“popular sem ser populista, 
sempre próximo sem nun-
ca banalizar a proximidade, 

Homenagem a Jorge Sampaio 
com vivas e muita emoção

que foi estadista e simulta-
neamente cidadão comum, 
que foi amado sem gostar 
de ser venerado”.

Seguiram-se as palavras 
de António Costa, primeiro-
ministro, que, em jovem, es-
tagiou no escritório de advo-
gados de Sampaio e foi seu 
diretor de campanha nas 
presidenciais de 1996, em 
que venceu o candidato da 
direita, Cavaco Silva.

A democracia portugue-
sa, disse, “pode e deve or-
gulhar-se por ter sido servida 
por um político maior como 
Jorge Sampaio e a Repú-
blica deve louvar-se por ter 
sido presidida por um cida-
dão exemplar como ele”.

Na parte final da sua in-
tervenção, lembrou as pala-
vras Sampaio no discurso 
de posse como Presidente, 
em 1996, no parlamento: 
“Não há portugueses dis-
pensáveis.”

Ferro Rodrigues, que en-
trou para o PS no mesmo 
ano de Sampaio, em 1978, 
recordou “o amigo”, que 
“escolheu colocar as suas 
qualidades ao serviço de 
causas” e cujo exemplo “vai 
certamente perdurar e inspi-
rar muitas gerações”.

“Jorge Sampaio foi um 
ilustre português e o seu 
exemplo vai certamente 

perdurar e inspirar muitas 
gerações”, afirmou.

E Marcelo Rebelo de 
Sousa, hoje Presidente, 
mas que foi seu adversário 
nas autárquicas de 1989, 
quando Sampaio ganhou a 
câmara de Lisboa com uma 
coligação de esquerda, fez 
o último discurso na ceri-
mônia que terminou com o 
hino nacional.

“Amou Portugal pela 
fragilidade e tantas vezes 
na fragilidade. Mais do que 
isso, fez dessa fragilidade, 
sua, nossa, de todos nós, 
força: sua, nossa, de todos 
nós”, afirmou.

“Nunca quis ser herói, 
mas foi, em tantos e tantos 
dos seus lances de vida, 
heróico. Daquele heroís-
mo discreto, mais lírico do 
que épico, mais doce do 
que impulsivo. Firme, mas 
doce. E também por isso 
o recordamos com doçura. 
E lhe agradecemos o amor 
que nunca negou a Portu-
gal, à sua maneira de amar 
Portugal”, acrescentou Re-
belo de Sousa.

Na cerimônia nos claus-
tros do Mosteiro dos Jeró-
nimos, que pôde ser acom-
panhada do lado de fora 
do mosteiro através de um 
écrã gigante, foi tocado a 
“Lacrimosa”, do Requiem, 

de Mozart, pelo Coro do Te-
atro Nacional de São Car-
los e a Orquestra Sinfônica 
Portuguesa, e declamado o 
poema de Jorge de Sena – 
“Uma pequenina luz”.

Depois do velório, no 
sábado, em que milhares 
de pessoas passaram pelo 
antigo picadeiro real, de 
personalidades da política 
e da cultura e muitos cida-
dãos, hoje de manhã foram 
de novo centenas as pesso-
as que estiveram frente ao 
Mosteiro dos Jerónimos.

Quando saiu o cortejo 
fúnebre, voltaram a ouvir-
se aplausos e palavras de 
ordem como “Viva a Liber-
dade”, “Viva Sampaio”. E o 
cenário repetiu-se à entra-
da para o cemitério, no Alto 
de São João, com a viúva 
de Jorge Sampaio, Maria 
José Ritta, a agradecer, 
com um aceno.

Depois da sessão evo-
cativa nos Jerónimos e das 
honras militares no cemi-
tério do Alto de São João, 
Lisboa, houve um curto 
momento reservado à famí-
lia e amigos, que acompa-
nharam a urna até ao jazigo 
onde foi depositada.

Chefe de Estado durante 
dez anos, após a passagem 
pela Presidência foi nomea-
do em 2006 pelo secretário-
geral da Organização das 
Nações Unidas enviado es-
pecial para a Luta contra a 
Tuberculose e, entre 2007 e 
2013, foi alto representante 
da ONU para a Aliança das 
Civilizações.

Até morrer, presidia à 
Plataforma Global para os 
Estudantes Sírios, funda-
da por si em 2013 com o 
objetivo de contribuir para 
dar resposta à emergência 
acadêmica que o conflito na 
Síria criara, deixando milha-
res de jovens sem acesso à 
educação.

O juiz desembargador do 
Tribunal da Relação do 

Porto, José Igreja Matos foi 
eleito no sábado, por acla-
mação, presidente da União 
Internacional de Juízes, na 
reunião anual desta organi-
zação, que anunciou o re-
sultado, no seu ‘site’.

Na reunião do Conse-
lho Central da União Inter-
nacional de Juízes, que se 
realizou virtualmente, José 
Igreja Matos transitou do 
cargo de vice-presidente, 
que ocupava, para se tornar 
o primeiro português a pre-
sidir à maior organização 
internacional de juízes.

“É com enorme honra 
que fui eleito presidente da 
União Internacional de Juí-
zes. Queria dedicar a minha 
eleição às mulheres juízas 
do Afeganistão. Verifican-
do, com horror, os ataques 
às nossas colegas, o res-
to, tudo o resto, deixa de 
ter importância”, escreveu 
Igreja Matos na sua conta 
da rede social Twitter.

Na sua mensagem à or-
ganização, Igreja Matos dis-
se que “o Estado de Direito 

Juiz desembargador português preside à 
maior organização internacional de juízes

está agora mais ameaçado 
do que nunca em várias 
regiões do globo”, prome-
tendo que a União Interna-
cional de Juízes “continua-
rá na linha de frente desta 
batalha para defender um 
judiciário independente”.

O juiz desembargador 
português prometeu ain-
da dar atenção particular à 
“cooperação internacional, 
integridade judicial, diver-
sidade e gênero”, apostan-
do em levar a organização 
a regiões do planeta onde 
ainda está ausente.

A União Internacional dos 
Juízes foi fundada na Áustria, 
em 1953, com o objetivo de 

promover os valores do Es-
tado de Direito e da indepen-
dência do poder judicial e é 
formada por associações ju-
diciais de 94 países dos cinco 
continentes.

O desembargador José 
Igreja Matos é juiz desde 
1990, e foi promovido ao Tri-
bunal da Relação do Porto 
em 2012.

Igreja Matos foi nomeado 
representante da Associa-
ção Sindical dos Juízes Por-
tugueses (ASJP) na União 
Internacional de Juízes, em 
2011, tendo presidido ao gru-
po regional da Associação 
Europeia de juízes, entre 
2016 e 2021

Jornalista luso-brasileiro vai 
retratar os bastidores das 
Festas da Agonia em livro

evento, Folclore e Etnogra-
fia, Festa do Traje, Orgulho 
em forma de traje, Cortejo 
Histórico-Etnográfico, Des-
file da Mordomia, Procis-
são ao Mar, A imponência 
religiosa, Tapetes floridos, 
Procissão Solene, O Som 
dos Bombos, Estreitar la-
ços com o mundo, Músicos 
dão tom ao espetáculo, A 
importância da Romaria 
da senhora d’Agonia para 
Viana do Castelo, Respei-
to e a Comissão de Honra, 
O “Cartaz” das Festas, Es-
trangeiros Encantados, As 
Festas pelo olhar de quem 
as retrata em imagens, Via-
na turística, Locais de tirar 
o fôlego, Proteção Ambien-
tal durante as festividades, 
Recantos que marcam os 
turistas, Cidade com anos 
de história, entre outros.

O livro conta com o 
apoio da Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo e 
também com a participação 
de várias autoridades entre 
Brasil e Portugal. Ao seu 
lado, na imagem, está Ma-
riana Ribeiro, Designer res-
ponsável pela capa do livro 
e pelas ilustrações. Maria-
na é natural da Covilhã, nos 
pés da Serra da Estrela. Já 
Ígor Lopes é doutorando 
em Ciências da Comunica-
ção, Mestre em Comunica-
ção e Jornalismo, Especia-
lista em Gestão de Redes 
Sociais e Comunidades e 
Licenciado em Comuni-
cação Social, na vertente 
Jornalismo. Nos próximos 
dias, teremos novidades 
sobre o lançamento da 
obra. Este é o quinto livro 
autoral deste jornalista.

Na foto, Mariana e jornalista Ígor Lopes
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“Esta é uma história 
sobre o produtor e o 

consumidor”, garante, entre 
risos, Raul Santos enquan-
to atravessa a entrada da 
vinha onde já tem vários 
amigos a trabalhar. Com 68 
anos, divide o tempo entre 
Leiria, onde mora, e Pa-
ris, onde vive a filha, mas é 
aqui, por Avelar, no concelho 
de Ansião, que se perde fre-
quentemente.

Por norma, vem apenas 

para o convívio, mas hoje 
calhou-lhe também agarrar-
se à tesoura para a vindima.

A Vinha da Moura tem 
cerca de meio hectare, uma 
adega e é o mote perfeito 
para o encontro de amigos. 
A manhã é dedicada à vin-
dima da uva branca, de Fer-
não Pires, mas acaba rápido 
porque este ano “a qualida-
de é boa, mas a produção 
está fraca”, explica o pro-
prietário da vinha.

Vindima é o “motivo perfeito” 

Quinta de Oeiras vai ser 
convertida em residência 

para cientistas
A Casa da Quinta dos 

Sete Castelos, em 
Santo Amaro de Oeiras, 
será transformada numa 
residência para cientis-
tas. O objetivo é recu-
perar o patrimônio arqui-
tetônico para se tornar 
numa residência para 
cientistas que estejam 
a trabalhar em Institutos 
de Investigação no con-
celho de Oeiras.

Vai nascer em Santo 
Amaro de Oeiras uma re-
sidência para cientistas. 
De acordo com o portal 
Oeiras Digital, que avan-
ça com a notícia, já foi 
lançada a primeira pedra 
para a recuperação da 
Casa da Quinta dos Sete 
Castelos que será trans-
formada numa residência 
para cientistas.

Segundo o portal, 
o objetivo é recuperar 
aquele significativo pa-
trimônio arquitetónico, 
respeitando as suas ca-
racterísticas originais 
mas dotando-o de condi-

ções atuais de conforto 
para se tornar numa re-
sidência para cientistas 
(doutorados e pós-dou-
torados), que estejam a 
trabalhar em Institutos 
de Investigação no con-
celho de Oeiras, totali-
zando 11 quartos, distri-
buídos por três pisos.

O investimento muni-
cipal é de 3.100.000,00 
de euros e a obra terá a 
duração de um ano.

No decurso dos tra-
balhos de conservação e 
restauro da Igreja Matriz 
de Oeiras detetou-se de 
que as cantarias que com-
punham a antiga mesa do 
altar-mor estavam desa-
grupadas. Por esse mo-
tivo, foi feito um trabalho 
para recuperar esta peça 
com o propósito de resol-
ver questões de carater 
curativo e estético, devol-
vendo-a ao seu lugar de 
destaque no interior do 
templo, num investimen-
to municipal de 26.505,25 
euros, lê-se no artigo.

Chegou ao fim a iniciativa cultural 
O espetáculo de Isabelle 

Furtado, em Sanfins do 
Douro, encerrou a iniciativa 
“Sons no verão” que voltou a 
dar vida a vários espaços pú-
blicos do Concelho de Alijó.

Durante os meses de 
julho e agosto, o Municí-
pio de Alijó promoveu uma 
programação ao ar livre, 
descentralizada e respon-
sável, em todas as fregue-
sias do Concelho.

O público encheu o Jar-
dim da Carranca, sempre 
em cumprimento das reco-
mendações da DGS, para 
ouvir o concerto de encerra-
mento do “Sons no verão”. 
Além de espetáculos musi-
cais, esta iniciativa também 

Ansião

Proença-a-nova

Alijó

Paredes

Até ao dia 30 de setembro 
será possível visitar o 

“Museu Móvel”, no largo da 
Igreja matriz, em Lordelo, no 

concelho de Paredes.
O projeto artístico encon-

tra-se desde junho no conce-
lho de Paredes. A instalação 

Museu Móvel chega a Lordelo

Foi o segundo ano con-
secutivo em que a Câ-

mara Municipal de Oeiras 
decidiu não promover a 
votação final.

A quarta edição do 
Orçamento Participativo 
de Oeiras contou com 
68 propostas a concurso 
— e já tem as sete ven-
cedoras. O objetivo da 
iniciativa é promover a ci-
dadania ativa, através da 
participação pública nas 
decisões e investimentos 
municipais.

De acordo com o mu-
nicípio, o Orçamento 
Participativo contou com 
11.493 votos. Daí, sur-
giram as dez propostas 
que seguiram para uma 
análise técnica e finan-
ceira, por parte de técni-
cos da autarquia.

As sete que cumpriam 
todos os requisitos são: 
“Rede de Ecocentros de 
Oeiras”, “Jardim Senso-
rial”, “Ciclovia Lombos 
Norte – Paço de Arcos”, 
“Parque Cesário Verde”, 
“Naturalização do Vale 
da Terrugem”, “Parque 
Canino em Porto Salvo”, 
e “Campo Basquetebol 
Arte Exterior”.

O conjunto dos sete 

projetos não atingiu o or-
çamento de dois milhões 
de euros disponível para 
esta edição, pelo que 
a Câmara Municipal de 
Oeiras optou por descar-
tar a votação final e ele-
geu todas para execução.

De acordo com o “Pú-
blico”, a proposta que 
conquistou o maior nú-
mero de votos foi uma 
das excluídas. “Ficamos 
com um sentimento de 
frustração e impotência”, 
comentou Filipa Santos, 
promotora do projeto 
“Queijas Intergeracional 
e Sustentável”, que obte-
ve o apoio de 2154 pes-
soas, ao referido jornal.

Pensado para um ter-
reno de grandes dimen-
sões em Queijas “que está 
a servir como estaleiro de 
obras”, o projeto contem-
plava uma zona com jogos 
tradicionais e um skate 
park. Segundo a mesma 
publicação, a Câmara ex-
cluiu a proposta por “in-
disponibilidade do terreno 
para este fim” e por estar 
a negociar a aquisição de 
uma antiga quinta, “a es-
cassos 100 metros”, onde 
o mesmo projeto pode ser 
implementado.

Estas são as sete propostas 
vencedoras do Orçamento 

Participativo de Oeiras

proporcionou teatro de rua 
que animou os fins de tarde 
de várias localidades.

Todos os espetáculos 
tiveram boa adesão, com-
provando o sucesso da 
iniciativa que se estendeu 
por todas as Freguesias do 

Concelho e incluiu a atua-
ção da Banda Filarmônica 
de São Mamede de Riba-
tua, Homem ao Mar, Ran-
cho Folclórico “O Plátano” 
de Alijó, Carla Silva e Cris-
tiano Ramos, Cassandra 
Cunha, Isabelle Furtado, 

Entre Pedras e Pedros - Te-
atro de Rua e o XII Festival 
Internacional “Acordeão em 
Espetáculo 2021”.

Ao apostar na descen-
tralização destes eventos, 
os “Sons no Verão” levou 
cultura a todos os públicos, 
fazendo chegar a todos uma 
oferta segura e responsável, 
num ano em que as festas e 
romarias estão proibidas até 
ao final do verão.

A peça de teatro “Histó-
rias da Vermelhinha” com o 
Grupo de Teatro Filandorra 
- Teatro do Nordeste, teve 
de ser adiado por motivos 
alheios ao Município, sendo 
que a nova data será anun-
ciada em breve.

artística já esteve localizada 
no parque José Guilherme, 
junto ao edifício dos Paços 
do Concelho de Paredes, e 
na freguesia de Gandra.

O “ Museu Móvel” foi con-
cebido pelo artista plástico 
austríaco e a viver em Portu-
gal, Patrick Hubmann. O pro-
jeto tem como principal obje-
tivo homenagear o concelho 
e os paredenses.

Segundo a associação 
cultural Astro Fingido, “o re-
ferido dispositivo artístico 
contempla elementos foto-

gráficos e textos que reme-
tem para a historicidade do 
concelho, algo com o qual o 
visitante se confronta numa 
visão quase caleidoscópica 
logo que é convidado a en-
trar no dispositivo”.

“Queremos que cada vi-
sitante faça parte deste jogo. 
Que se veja e reveja nos lu-
gares da História que foi feita 
e na que estamos a cons-
truir”, desafia o artista aus-
tríaco, acrescentando que “o 
desenho deste museu cria 
um espaço onde a história e 
o jogo se completam, criando 
uma dimensão lúdica para 
quem o visita”.

Teve inicio  sábado, dia 
11 de setembro, nos 

restaurantes do concelho 
de Proença-a-Nova ade-
rentes, o Festival dos Sa-
bores Caprinos, certame 
que se estende até dia 26 
de setembro.

Diariamente, em 15 res-
taurantes, há sabores capri-
nos para degustar nas suas 
ementas, concretamente 
“propostas que utilizam a 

Sabores caprinos vão andar 
“à solta” no concelho

carne ou o leite de cabra, 
como o cabrito assado ou 
estonado, afogado da boda, 
chanfana, maranho, queijo 
cabreiro ou tigelada”. Se-
rão considerados igualmen-
te pratos de borrego. Os 
clientes dos restaurantes 
aderentes que consumirem 
estas propostas recebem 
um cupão que pode ter 
prêmios a deduzir no valor 
da refeição.

Tal como os festivais do 
Peixe do Rio e da Tigelada, 
os Sabores Caprinos tam-
bém visam “promover os 
pratos com maior tradição 
do território”.

De acordo com dados do 
Gabinete de Apoio ao Agri-
cultor e Empresário, o con-

celho já deteve mais de 30 
mil cabras, entre os anos de 
1940 e 1970, sinal da impor-
tância que o gado caprino 
tinha para as famílias, pois 
possibilitava um rendimen-
to extra, através da venda 
dos cabritos ou do leite. Os 
pratos com cabra eram mais 
frequentes nas principais 
festividades, como o casa-
mento (que originou o afo-
gado da boda) ou as festas 
das aldeias, em que o ma-
ranho e a tigelada também 
não faltavam na mesa. Du-
rante as malhas, nas casas 
mais ricas também havia o 
costume de matar uma ca-
bra para alimentar os ran-
chos que se dedicavam a 
esse trabalho.

Atualmente (números de 
2020), o concelho tem cerca 
de 5200 caprinos adultos, 
distribuídos por 490 proprie-
tários. “Mesmo sem a ex-
pressão de outros tempos, 
mantêm um importante pa-
pel ambiental, ecológico e 
paisagístico, a que se soma 
a questão turística por via 
da promoção da gastrono-
mia com este produto tradi-
cional”, explica o município 
em comunicado.

Em termos de raças, a 
autóctone Charnequeira 
está quase extinta, estando 
a ser substituída especial-
mente por raças exóticas, 
nomeadamente Saanen, Al-
pina e, ultimamente, Murcia-
na e Malaguenha.
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Essa turma sempre dando um show de simpatia, animação no sába-
do na Aldeia Portuguesa do Cadeg parabéns. Ao Claudio Santos e 
amigos, na foto ainda o serginho

Aldeia Portuguesa é no
Cantinho das Concertinas

Realmente os sábados 
no Polo Gastronômi-

co da Cadeg é ponto da 
grandiosa confraterniza-
ção da comunidade por-
tuguesa.

Brasileiros que se en-
contram para desfrutar 
das opções de compras 
nas diversas lojas com 
produtos portugueses: 
vinhos, azeite, bacalhau, 

alheiras e etc. você tam-
bém encontra excelentes 
restaurantes com várias 
opções em iguarias e 
num destaque o Restau-
rante Cantinho das Con-
certinas com a realização 
da sua Aldeia Portuguesa 
que já é patrimônio da Ci-
dade do Rio de Janeiro é 
um verdadeiro ponto de 
encontro de amigos.

Mesa de destaque no Cantinho da Concertina, Marcia Mendes, es-
poso Tuninho Mendes, Antonio, o José Matos, Fernando Lisboa, Ser-
ginho, Ana Maria, Margarida, Manuel Coutinho e Fátima

O empresário Orlando Pereira (diretor da Loja Big-Store) no Can-
tinho das Concertinas com seus convidados prestigiando Cantinho 
das Concertinas

Panorâmica do sábado passado na Aldeia Portuguesa no Cantinho 
das Concertinas, recebendo um bom público

Delícioso Cabrito movimentou
a Quinta Transmontana

Foi muito legal a 
última edição da 

Quinta Transmonta-
na que aos poucos 
está concretizando 
seu Almoço sempre 
movimentado com a 
presença de diretores, 
associados e convida-
dos, amigos da Co-
munidade Portuguesa  
e a atração foi um de-
licioso cabrito prepa-
rado no capricho.

Verdadeira confraternização na Quinta Transmontana, na foto vemos os convidados, Antônio Castanheiro, 
Pavão, Pacheco, Luís Augusto, Salazar, Luís Felipe e um convidado

O grande transmontano, Diretor da Casa de Trás-os-Montes, An-
tônio Peralta, com um grupo de amigos saboreando a gastrono-
mia transmontana

Quem também prestigiou a Quinta Transmontana, na semana passa-
da  saboreando um delicioso cabrito, o empresário José Morais, do 
Grupo Bom e Barato, com o Paulo, Marinho, Mauro e José Chança

Outro time de respeito na Quinta Transmontana o José Magalhães  “o Zeca”, 
Samico, Manuel Vigra da Benfica Iluminação e demais amigos

Quem também esteve presente na Casa de Trás-os-Montes na Quin-
ta-feira foi o empresário Tuninho Mendes e esposa Márcia Mendes, 
Angelino e esposa Guilhermina e Marinete

Outra presença ilustre na última Quinta Transmontana o empre-
sário e grande baluarte da Comunidade Portuguesa, Tuninho 
Serapico, com Dr. Norberto Teixeira e um amigo

Panorâmica da Quinta Transmontana que esteve be mo-
vimentada

O dinâmico empresário “Ceará” como é co-
nhecido carinhosamente pelos amigos 

tem agitado os sábado na sua Loja Arte dos 
Vinhos. Com deliciosos petiscos,  vinhos por-
tugueses e espumantes, tudo da melhor qua-
lidade na foto. Vemos: Carlinhos Maracanã, 
Marcelo “Chefe da Barsa”, o Dr. Cláudio, con-
fraternizando-se com o nosso amigo Ceará

ArTe Dos Vinhos é 
semPre umA boA oPção
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Economia
João Leão promete que revisão dos escalões 

de IRS não representará mais carga fiscal
O ministro das Finanças 

garante que o Governo 
está a preparar, com serie-
dade e responsabilidade, 
a revisão dos escalões do 
IRS no Orçamento para 
2022, deixando a garantia 
de que não haverá aumento 
da carga fiscal.

“Nós estamos, apesar da 
crise e dos seus efeitos signi-
ficativos, já estimamos que a 
dívida deixe um legado muito 
pesado e importante de cerca 
de 35 a 40 bilhões de euros 
face ao cenário em que não 
tivesse havido pandemia, 
a fazer essa análise e esse 
estudo e a ver o que é que é 
possível, mas neste momen-
to não existe nada em con-
creto”, disse João Leão.

“Mas isso tem de ser feito 
com um sentido de respon-
sabilidade e de seriedade 
que as coisas exigem e, por 
isso, é prematuro nesta fase 
adiantar mais”, referiu, rejei-

tando detalhar quais os valo-
res envolvidos.

Já questionado pela Lusa 
se isso não equivale a um 
eventual aumento da carga 
fiscal, João Leão garantiu: 
“Não só há essa garantia de 
que não haverá aumento da 
carga fiscal, pelo contrário, 
mas também a garantia de 
não austeridade e de apostar 
num orçamento que ajude a 

economia recuperar da crise 
e que terá uma componente 
importante do Plano nacional 
de Recuperação e Resiliên-
cia”, assegurou.

“Nós não estamos só 
preocupados com o próxi-
mo ano, mas também em 
garantir que as coisas são 
sustentáveis e que, no ano 
seguinte, não temos de vol-
tar atrás e não temos que 

As exportações portugue-
sas de metalurgia e me-

talomecânica aumentaram 
9,5%, para 1.739 milhões de 
euros, em julho face ao mês 
homólogo, atingindo o oita-
vo melhor registro mensal de 
sempre, informou a associa-
ção setorial.

“Depois de meses em 
que os constrangimentos 
crescentes afetaram a ação 
e o possível crescimento 
do setor do metalúrgico e 
do metalomecânico, com 
possíveis danos irremediá-
veis para a economia nacio-
nal, as empresas do Metal 
Portugal continuam numa 
recuperação surpreenden-
temente acentuada, tendo 
registrado, até à data, um 
ano de 2021 cheio de recor-
des e dos melhores resul-
tados de sempre”, refere a 
Associação dos Industriais 
Metalúrgicos, Metalomecâ-
nicos e Afins de Portugal.

Dizendo que o mês de ju-
lho não fugiu à tendência de 
bons resultados, apresen-
tando um registro que entra 
diretamente para o top 10 
e se destaca como a oitava 
melhor marca de sempre.

Estes resultados surgem 
após o crescimento acumu-
lado de 32% das exporta-
ções do Metal Portugal no 
primeiro semestre deste ano, 
face ao mesmo período do 
ano anterior.

De acordo com a 
AIMMAP, esta evolução re-
sulta, em grande medida, da 
recuperação dos mercados 

tradicionais, que representam 
76% das exportações, como 
Espanha, França, Itália e Rei-
no Unido e Alemanha, sendo 
que Alemanha e Itália ainda 
se encontram aquém dos va-
lores apresentados em 2019.

“Por outro lado, a im-
portância que os mercados 
extraeuropeus assumiram 
é muito relevante, quando 
vemos que mercados como 
Marrocos e Japão tiveram 
um aumento de cerca de 
45%”, acrescenta.

Citado no comunicado, o 
vice-presidente da AIMMAP 
admite que estes resultados, 
mês após mês, acabam por 
ser surpreendentes, tendo em 
conta o cenário pandêmico, a 
grave crise no que diz respei-
to à escassez de matérias-pri-
mas, o aumento exponencial 
do custo das matérias-primas 
e do transporte e o mais re-
cente aumento galopante 
nos preços da energia que 
as empresas têm enfrentado.                                                                                                                                    
“Conseguimos, com todos 
estes constrangimentos, 
mostrar a resiliência das 
empresas portuguesas, que 
conseguiram fazer com que o 
setor crescesse 0,1% face ao 
período homólogo em perío-
do pré-pandemia, ou seja, em 
2019, que foi o melhor ano de 
sempre nas exportações do 
Metal Portugal. Todos estes 
fatores fazem-nos crer que, a 
manter a tendência de cres-
cimento, o ano de 2021 vai 
ser um ano de recorde para o 
setor”, afirma Rafael Campos 
Pereira.

reverter coisas que conse-
guimos e as conquistas que 
conseguimos”, adiantou o 
governante à Lusa.

João Leão apontou à 
Lusa que este é um tema 
exigente e sensível, estando 
a ser estudada de forma rigo-
rosa e séria a margem para 
essa dimensão de revisão 
dos escalões.

O ministro destacou, ain-
da que, desde 2006, Portu-
gal foi dos países que mais 
reduziu o IRS em percenta-
gem do PIB, estando muito 
abaixo da média europeia.

Já referindo que países 
como o Reino Unido e Fran-
ça estão a aumentar impos-
tos para fazer face ao legado 
da crise da covid-19, João 
Leão insistiu que “Portugal 
não precisa de fazer isto 
porque, pelo contrário, se 
preparou e ganhou esta cre-
dibilidade internacional que é 
muito importante”.

Portugal tem quatro escolas 
no ranking do Financial Ti-

mes dos melhores mestrados 
em gestão de 2021. A Nova 
School of Business and Eco-
nomics  continua a ser a fa-
culdade portuguesa mais bem 
posicionada, mas este ano, 
além da Católica e do ISCTE, 
o mestrado da Faculdade de 
Economia do Porto  também 
passou a figurar na lista dos 
100 melhores do mundo.

O ranking do Financial Ti-
mes avalia critérios como o 
nível salarial dos antigos alu-
nos, a empregabilidade ou a 
progressão na carreira e é 
uma forma de as faculdades 
se promoverem junto dos 
alunos e a nível internacio-
nal. Em 2021, a lista voltou 
a ser liderada pela Universi-
dade de St. Gallen, na Suí-
ça, a HEC Paris continuou a 
ocupar o segundo lugar e a 
University College de Dublin 

Portugal tem quatro mestrados em 
gestão entre os melhores do mundo 

subiu à terceira posição.
Olhando para Portugal, a 

Nova SBE continua a ser a 
mais bem posicionada, ocu-
pando o 23.º lugar; seguida 
da Católica Lisbon School of 
Business and Economics, no 
45.º lugar; da ISCTE Busi-
ness School, no 86.º lugar; e 
da Faculdade de Economia 
do Porto, que entrou para a 
98.ª posição.

A Nova SBE destaca-se 
como a faculdade portuguesa 
cujos alunos, num prazo de 
três anos, atingem o nível sa-
larial mais elevado e apresen-
ta também bons resultados ao 
nível das oportunidades de 
carreira em mercados interna-
cionais. Comentando os resul-
tados, Daniel Traça, diretor da 
Nova SBE, considera que a 
posição alcançada destaca a 
Nova SBE como a escola de 
negócios número um em Por-
tugal e coloca-a no Top 25 das 

melhores business schools do 
mundo, realçando a capacida-
de de atratividade da escola 
para alunos internacionais.

Numa nota, o diretor da 
FEP, José Varejão, conside-
ra, por seu turno, que a en-
trada para a lista elaborada 
pela publicação britânica é 
o resultado do trabalho que 
toda a escola tem vindo a 
fazer no sentido da sua re-
novação e internacionaliza-

ção. “Trata-se de mais um 
reconhecimento que nos es-
timula a continuar a trabalhar 
pela qualidade da formação 
dos nossos estudantes e das 
suas carreiras”, destacou.

Entre os critérios mais 
valorizados pelo Financial 
Times na análise ao mestra-
do da FEP estão o aumento 
salarial após a conclusão do 
curso e as carreiras interna-
cionais dos seus diplomados.

A multinacional suíça Fis-
cher Connectors vai in-

vestir um total de 14 milhões 
de euros numa nova unidade 
em Amarante, sendo que 
deste valor, 6,5 milhões de 
euros são ao abrigo do Por-
tugal 2020, segundo o grupo.

Numa informação envia-
da à Lusa, a empresa, que 
fabrica conectores de alta 
tecnologia, adiantou que a 
nova unidade deverá empre-
gar cerca de 100 profissio-
nais numa primeira fase, que 
irão criar nova capacidade 
de montagem de conecto-
res e soluções para cabos, 
admitindo que será possível 
aumentar a capacidade para 
até 200 trabalhadores.

“Este projeto permite uma 
segunda fase, durante a qual, 

Suíça Fischer Connectors investe 
14 milhões de euros em nova 

unidade em Amarante

dependendo das necessi-
dades do grupo para os pró-
ximos dez anos, a unidade 
poderá empregar até 400 pes-
soas“, segundo a empresa.

A nova fábrica pretende 
aumentar a capacidade de 
produção do grupo, otimizan-
do custos através da gestão 
duas áreas de produção, na 
Suíça e em Portugal, indicou 
a Fischer Connectors.

O investimento deverá 
chegar, assim aos 14 milhões 
de euros, detalhou o grupo, 
dos quais 6,5 milhões de euros 
no âmbito do Portugal 2020.                                                                                                                                  
A primeira pedra deste em-
preendimento foi lançada 
esta semana, em Amarante, 
sendo que o grupo conta que 
esteja operacional no final do 
próximo ano.

Exportações de metalurgia
e metalomecânica

crescem 9,5% em julho

Cada aluno custa 6.200 
euros por ano, segundo 

contas do Ministério da Edu-
cação, um aumento da des-
pesa de mais de 30% nos 
últimos seis anos.

“A despesa por aluno 
nestes últimos anos tem au-
mentado muito significativa-
mente”, disse, em entrevista 
à Lusa, o ministro da Educa-
ção, que se registou nos últi-
mos seis anos um aumento 
de mais de 30%”.

Segundo contas feitas 
pelo seu gabinete, em 2015 
cada aluno representava 
um custo anual de menos de 
4.700 euros, mas este ano o 
valor médio está agora nos 
6.200 euros por aluno por 
ano: “É um aumento bru-
tal”, disse Tiago Brandão.                                                                                         
Nestas contas entram todas 
as questões pedagógicas e 
curriculares, assim como o 
investimento feito na for-

mação de professores e 
nas escolas, como o edifi-
cado, explicou.

O ministro salientou ain-
da o aumento de recursos 
humanos feitos nos últimos 
anos, com mais professores, 
assistentes técnicos e assis-
tentes operacionais.

No final da semana pas-
sada, a Unidade Técnica de 
Apoio Orçamental  revelou 
que havia, novamente este 
ano, uma suborçamentação 
na despesa efetiva com pes-
soal do setor da educação.

Questionado sobre o re-
latório da UTAO, Tiago Bran-
dão começou por garantir 
que ninguém ficará com os 
seus vencimentos por pagar.                                                                                                                
“Eu não tive oportunidade de 
ler o relatório, mas o que lhe 
posso assegurar, e nunca 
aconteceu, é que ninguém 
ficará com os seus venci-
mentos por pagar”, disse, 

acrescentando que existem 
dotações centralizadas no 
Ministério.

Segundo o documento 
da UTAO, a despesa refle-
te um grau de execução até 
julho de 2021 de 59,6% no 
Ensino Básico e Secundário 
e Administração Escolar e 
que, à semelhança dos anos 
anteriores, deverá ser obje-
to de reforço orçamental ao 
longo do ano.

Tiago Brandão salien-
tou que o Ministério tem 
aumentado de forma mui-
to consistente e coerente 
os recursos humanos para 
que se consigam cumprir os 
projetos educativos e peda-
gógicos das escolas. 

“Fazemo-lo consciente-
mente, porque sabemos que 
temos de ter professores e 
todos aqueles profissionais 
que sabemos que são tam-
bém precursores do sucesso 

educativo. Os psicólogos, 
mediadores, todos os as-
sistentes sociais estão nas 
escolas porque são impor-
tantes para que o processo 
educativo possa acontecer”.

“Felizmente as carreiras 
estão descongeladas. Feliz-
mente os docentes puderam 
também contabilizar uma 
parte do tempo em que as 
carreiras estiveram descon-
geladas. É importante lutar 
contra a precariedade”.

Uma visão que não é 
partilhada pelos sindica-
tos que se queixam preci-
samente da precariedade, 
baixos salários e dificulda-
des em subir de escalões, 
motivos que levaram à mar-
cação de uma greve para a 
primeira semana de aulas.

As aulas começaram esta 
semana para cerca de 1,2 
milhões de alunos do 1.º ao 
12.º ano de escolaridade.

Cada aluno custa 6200 euros por ano, um aumento 
de 30% desde 2015, afirma Ministro da Educação
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Política
Marcelo lembra lágrimas genuínas de um 
homem bom e evoca Sampaio como um 
grande senhor da nossa pátria comum

O PSD expressou preo-
cupação pelo crescente 

corporativismo e resistência 
a toda e qualquer crítica no 
âmbito do Conselho Superior 
do Ministério Público.

Três membros do CSMP, 
Maria João Antunes e Au-
gusto Arala Chaves, que 
eram vogais do CSMP em 
representação da ministra da 
Justiça, e o vogal e advoga-
do Manuel Magalhães e Sil-
va, renunciaram ao cargo.

As renúncias surgiram 
depois de o CSMP aprovar 
uma deliberação a exortar 
todos os membros para o 
cumprimento do dever de 
reserva contido no Estatuto 
dos Magistrados, no segui-
mento de uma participação e 
pedido de repúdio do Sindi-
cato dos Magistrados do MP 
contra declarações públicas 
do advogado Manuel Maga-
lhães e Silva, que representa 
Luís Filipe Vieira, na comuni-
cação social.

Em comunicado, o PSD 
afirma que se solidariza com 
os membros do Conselho Su-
perior do Ministério Público 
que renunciaram, todos não 
magistrados, solidariedade 
essa extensiva aos que deci-
diram continuar optando por, 
ali, combater frontalmente este 
preocupante estado de coisas.

“As notícias vindas a pú-
blico da renúncia de três 
membros não magistrados do 
Conselho Superior do Minis-
tério Público não podem dei-
xar de preocupar seriamente 
o PSD”, afirma o partido, con-
siderando que se trata de pre-
tender impor a lei da rolha a 
todos os que, no seio daquele 
conselho superior, ousem cri-
ticar a atuação do MP”.

“O PSD defende que tal 
atitude consubstancia um in-
tolerável corporativismo, la-
mentavelmente apoiado pela 
senhora procuradora-geral 
da República, Dra. Lucília 
Gago, que, inclusivamente, 
poderá impedir o cabal de-
sempenho das funções do 
CSMP, já que põe em cau-
sa valores fundamentais em 
qualquer Estado de direito 
democrático, como a liberda-
de de expressão e o escrutí-
nio de cargos públicos, onde 
se incluem as magistraturas”.

“Este grave episódio, 
que levou à renúncia de três 
destacados membros deste 
Conselho, reforça bem a ne-
cessidade de os Conselhos 
Superiores das Magistratu-
ras integrarem uma maioria 
de não magistrados, como, 
de resto, o PSD tem insisten-
temente defendido”, conclui 
o comunicado.

PSD preocupado com censura 
no Conselho Superior do 

Ministério Público

O Chega deu entrada no 
Parlamento de um Proje-

to de Lei que visa a alteração 
do estatuto dos deputados, 
definindo a perda de mandato 
de deputados que ofendam a 
memória nacional ou os sím-
bolos históricos nacionais.

O diploma visa especifi-
camente a deputada não ins-
crita Joacine Katar Moreira, 
que acusa de fazer diversas 
vezes afirmações graves e 
indecorosas contra a história 
e os monumentos nacionais, 
como o Padrão dos Desco-
brimentos, e de solicitar a re-
moção dos painéis dos des-
cobrimentos do Salão Nobre 
da Assembleia da República, 
pela forma como apresentam 
a colonização e os povos in-
dígenas. Com este exemplo 
em mãos, o Chega apresen-
tou uma proposta de extinção 
do mandato parlamentar aos 
deputados que, de forma os-
tensiva e intencional, atenta-
rem contra a história os sím-
bolos nacionais.

“Esta forma de ação políti-
ca, como de outros deputados 
que defenderam a destruição 
do Padrão dos Descobrimen-
tos ou de símbolos do anti-
go império colonial, tem sido 
prejudicial para os interesses 
portugueses, promovendo 
ódios e divisões no tecido 
social nacional e alimentan-

do ressentimentos históricos 
que tinham, há muito, desa-
parecido”, acusa o partido, 
que dá conta de uma espécie 
de vergonha encapotada pela 
história e ação dos seus pro-
tagonistas maiores,  devido 
às Descobertas e ao Império 
Colonial, muitas vezes por in-
fluência externa.

Esta reação surge depois 
de a deputada ter recomenda-
do ao Governo uma contextu-
alização histórica crítica das 
7 pinturas do Salão Nobre da 
Assembleia da República e 
que o Executivo planifique a 
sua retirada para um espaço 
museológico. Segundo a de-
putada, os painéis garantem 
o prolongamento da visão do 
Estado Novo da normaliza-
ção da subjugação de outros 
Povos e Culturas e demais 
violências associadas, assim 
como da glorificação do pas-
sado colonial português.

Joacine diz ainda que as 
pinturas em causa chocam 
pela forma como os pintores 
retratam os povos coloniza-
dos, em posições de subal-
ternidade, permissividade e 
infantilidade e pela forma he-
roica como retratam o poder 
colonial, normalizando-a e à 
sua violência, omitindo os im-
pactos dessa subjugação nos 
povos e territórios capturados 
e explorados.                                                                                                                    

“Não faltarão, nas pró-
ximas semanas, o 

agitar de novas promessas, 
o acenar de milhares e de 
milhões, as tentativas do PS 
de condicionar e chantagear 
os eleitores”, afirmou o líder 
comunista, numa sessão da 
CDU em Évora.

Jerónimo de Sousa lem-
brou do projeto do novo 
Hospital Central do Alentejo, 
a construir em Évora, para 
dar um exemplo daquilo a 
que chamou de manobra 
eleitoral habitual do PS em 
tempo de eleições.

“Não existiu, ao longo da 
última legislatura, justifica-
ção alguma para que o hos-
pital não tivesse avançado, a 
não ser o adiamento suces-
sivo por parte da Adminis-
tração Regional de Saúde 
Alentejo, ou seja, por parte 
do Governo”.

Ao lado da candidata da 
CDU à Câmara de Portel, 
Lúcia Cardoso, o Jerónimo, 
sublinhou que o início da 
obra da nova unidade hospi-

André Ventura quer expulsar 
Joacine do Parlamento

Jerónimo diz esperar do PS manobras 
para condicionar e chantagear eleitores

talar foi anunciado há 9 me-
ses, contudo, que ainda nem 
o estaleiro se vê.

“Da parte do PCP, conti-
nuaremos a intervir com as 
populações para que não se 
adie mais esta obra e para 
que se cumpram os prazos 
de execução da mesma”.

Num discurso de 20 mi-
nutos, Jerónimo de Sousa 
reivindicou para o PCP a res-
ponsabilidade por algumas 
das medidas tomadas este 
ano pelo Governo, como o 
pagamento por inteiro dos 
salários aos trabalhadores 
em lay-off, o subsídio de de-
semprego prolongado para 
50 mil pessoas ou o aumento 
das pensões.

“Foi muito difícil, o PS tei-
mava em não dar nem um 
cêntimo, pois nós insistimos, 
lutámos, dando voz e pro-
testo aos reformados e pen-
sionistas, e a verdade é que 
houve aumento e, estarão de 
acordo connosco, no próxi-
mo orçamento, lá lutaremos 
por um novo aumento das 

pensões e das reformas”.
Dizendo que só foi pos-

sível pela determinação do 
PCP, que esta realidade 
contrasta com os atrasos e 
as limitações que o Gover-
no do PS tem colocado para 
entravar a concretização de 
um conjunto significativo de 
outras medidas inscritas no 
Orçamento do Estado.

Jerónimo apontou ainda 
a necessidade do aumento 
dos salários, a valorização 
das carreiras, o aumento do 

salário mínimo nacional para 
850 euros e o combate à pre-
cariedade ou à desregulação 
de horários de trabalho.

“Um reforço de investi-
mento nos serviços públi-
cos, o indispensável reforço 
do Serviço Nacional de Saú-
de, mas também na educa-
ção e na proteção social, 
e uma outra justiça fiscal 
que desagrave os impostos 
sobre os trabalhadores de 
mais baixos rendimentos”, 
acrescentou.

A coordenadora do BE 
traçou o objetivo de ter 

mais força nestas autárqui-
cas, mas sem quantificar 
metas, considerando que 
mesmo quem não concorda 
com tudo o que defendem os 
bloquistas vai querer o parti-
do nas suas autarquias.

Depois da interrupção 
de agenda pública devido à 
morte do antigo Presidente 
da República Jorge Sam-
paio, Catarina Martins voltou 
à estrada para a corrida au-
tárquica, apesar de ter can-

celado o comício que estava 
previsto  em Portimão, no úl-
timo dia de luto nacional que 
foi decretado.

Foi na Moita, autarquia 
onde o BE elegeu um dos 
seus 12 vereadores em 
2017, que a líder bloquista 
começou o dia, com uma 
visita ao estaleiro naval do 
Mestre Jaime.

Questionada sobre os 
objetivos dos bloquistas nas 
eleições autárquicas do pró-
ximo dia 26 de setembro, 
Catarina Martins começou 

BE: “Temos muita humildade e 
determinação em aumentar a nossa força”

por defender que o Bloco 
de Esquerda já provou que 
muda a política autárquica e, 
por isso, quer ter mais força 
nesta corrida eleitoral.

“Temos muita humildade 
e temos muita determinação 
em aumentar a nossa força 
e quem for votar é que vai 
decidir. Esperaremos tran-
quilamente o que as pesso-
as decidirem”, respondeu, 
quando interrogada sobre o 
número de vereadores que 
espera eleger.

A líder bloquista defende 
que este reforço que que-
rem ter surge num momen-
to em que se discute tanto 
os fundos europeus que 
virão, num país que tem a 
experiência de milhões que 
passam, uma elite enri-
quece e a generalidade do 
povo é deixada para trás.                                                                                                                         
“Eu acho que mesmo quem 
não concorda com todas as 
prioridades do BE vai que-
rer o BE na sua autarquia, 
na sua freguesia, no seu 

concelho para ter a certeza 
que é mesmo uma creche e 
não mais uma rotunda, para 
ter a certeza que é mesmo 
habitação e não mais es-
peculação imobiliária, para 
ter a certeza que é mesmo 
transportes, florestas e não 
mais negócios das PPP ou 
dos eucaliptos”, afirmou.

“E o que nós queremos 
é ter mais força. Mais força 
para responder às grandes 
crises do nosso tempo: à 
crise social, à enorme de-
sigualdade do país em que 
as autarquias têm um papel, 
à crise climática, que é esta 
crise da humanidade em 
que as autarquias têm um 
grande papel na responsa-
bilidade das suas políticas 
ambientais, da sua política 
de transporte e à crise da 
habitação que é uma perda 
de rendimento para tantas 
famílias em tanto território 
porque se deixou que os 
preços da habitação explo-
dissem”, reiterou.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa recordou Jorge 

Sampaio como um homem 
que nasceu e formou-se 
para ser um lutador e a cau-
sa da sua luta foi a liberda-
de da igualdade.

De gravata preta e em 
sinal de luto, na sua decla-
ração a partir do palácio de 
Belém, o atual Presidente da 
República transmitiu à famí-
lia de Jorge Sampaio dor e 
pesar de todos.

Fez também questão de 
sublinhar o currículo político 
do histórico socialista: “Po-
dendo ter-se resignado ao 
caminho mais fácil do jurista 
respeitado, escolheu o cami-

nho mais ingrato: da solida-
riedade, do convívio com o 
concreto, da privação da sua 
saúde frágil em exaustivos e 
desgastantes labores”.

O chefe de Estado lem-
brou ainda as lágrimas genu-
ínas de um homem bom, por-
que era um homem bom, que 
deixa um duplo legado feito 
de liberdade e de igualdade, 
de inteligência e sensibilida-
de, provou que pode-se nas-
cer privilegiado e converter 
a vida na batalha pelos não 
privilegiados.

Ao terminar, Marcelo 
lembrou Sampaio como um 
grande senhor da democra-
cia e da nossa pátria comum.



8 Portugal em FocoRio de Janeiro, 16 a 22 de Setembro de 2021

LIGA BWIN - 2021 - 2022 LIGA Portugal-2 - 2021 - 2022
RODADA 05RODADA 05

O Benfica venceu este sábado o Santa Clara, nos Açores, por 5x0, em 
jogo da quinta jornada da Liga.

Os encarnados inauguraram o marcador aos 43 minutos, por intermé-
dio de Rodrigo Pinho depois de um passe de Grimaldo. 

Aos 54, Darwin assinou o 2x0, a passe de Everton, com Rafa, quatro 
minutos depois, a acrescentar mais um gol ao marcador, num remate de 
fora da área.

Darwin bisou aos 62 e Yaremchuk fechou o resultado numa goleada 
por 5x0, novamente com Grimaldo no passe decisivo.

Após o jogo com o Santa 
Clara, da Liga, que mar-

cou o regresso à competição 
após paragem de duas sema-
nas devido aos compromis-
sos das seleções nacionais, 
Jorge Jesus diz que tinha ha-
vido dois Benfica em campo. 
Sobre qual Benfica quer ver 
jogar na, terça-feira, em Kiev, 
o treinador foi direto. 

“Queremos que haja o 
Benfica da segunda parte, 
em que foi uma equipe forte 
defensivamente que fez com 
que o Benfica não sofresse 
gols não jogando tão bem 
com na primeira parte.”

No que à rotatividade do 
plantel diz respeito, Jorge 
Jesus justificou: “Tem a ver 
com o período, mas também, 

Sporting e FC Porto em-
pataram este sábado em 

Alvalade a um gol em jogo da 
5.ª jornada da Liga.

Os leões tiveram as me-
lhores oportunidades na pri-
meira parte e chegaram ao 
gol aos 16 minutos, através 
de um desvio subtil de Nuno 
Santos após cruzamento de 
Pedro Porro da direita.

Diogo Costa esteve em evi-
dência nos primeiros 45 minu-
tos com uma série de boas in-
tervenções, uma deles perante 
um isolado Nuno Santos.

Os dragões reagiram no 
segundo tempo e empata-

ram com um grande gol de 
Luis Díaz, na sequência de 
um remate de fora da área, 
aos 71 minutos. Jesús Coro-
na contabilizou a assistência.

Os portistas acabaram re-
duzidos a dez, por expulsão 
de Toni Martínez. O espanhol 
foi lançado aos 65 minutos e 
viu dois amarelos em dois 
minutos (85 e 87).

18723 adeptos estiveram 
presentes nas bancadas de 
Alvalade.

Com este empate, o Ben-
fica isola-se ainda mais no 
topo da tabela, agora com 
quatro pontos de vantagem.

O clássico de anteontem 
com o FC Porto termi-

nou com um empate a uma 
bola, no entanto no reino do 
leão existe a convicção que o 
modo como a partida foi geri-
da pela equipe liderada pelo 
juiz da AF Algarve, Nuno Al-
meida, prejudicou o Sporting.

É um sentimento de injus-
tiça em relação à arbitragem 
aquele que paira em Alvala-
de depois do jogo grande da 
jornada 5 do campeonato, 
acreditando os leões que no 
duelo com os dragões houve 

lances em que as decisões 
do árbitro - e restantes ele-
mentos da sua equipe  (João 
Pinheiro foi o responsável 
pelo VAR nesse desafio) - 
prejudicaram o conjunto de 
Rúben Amorim.

Pese o estado de espírito 
vivido, não houve qualquer crí-
tica pública dos leões em rela-
ção a este assunto, não estan-
do descartada uma reação no 
programa Raio-X, na Sporting 
TV, que habitualmente conta 
com o diretor de comunicação 
leonino, Miguel Braga.

Sérgio Conceição vai somar no Wanda Metropolitano, casa do Atlético de 
Madrid, o jogo 400 como treinador.
É num palco de eleição, quarta-feira, na estreia dos azuis e brancos nesta 

edição da Liga dos Campeões, e no primeiro dos grandes duelos que a equipa 
tem pela frente no grupo B, que o técnico do FC Porto alcança o número redon-
do, numa carreira que começou no Olhanense, aos 37 anos.

O jogo 399, com  Sporting, saldou-se num empate a uma bola - o 87.º na 
carreira, que conta com igual número de derrotas e uma significativa margem 
de sucesso, traduzida em 225 triunfos. Sorri pouco Sérgio Conceição, mas sai 
quase sempre mais sorridente (pelo menos por dentro) que os adversários.  Na 
curva do desafio 400 surge agora o poderoso Atlético de Madrid.

Benfica goleia santa 
Clara nos Açores 

Jesus: “tenho um Benfica com mais 
soluções do que no ano passado”

neste momento, tenho um 
Benfica com mais soluções 
do que no ano passado. Te-
nho sempre uma garantia de 
mudar três, quatro ou cinco 
jogadores e a equipe não 
perde rendimento. Tirando 
os jogadores que chegaram 
este ano e não conhecem 

bem as ideias, a equipe está 
muito mais forte. Estou muito 
tranquilo e faço-o com uma 
convicção de que a equipe 
não oscila por jogarem uns 
ou outros.”

Instado a apontar os pon-
tos fortes do Dínamo Kiev, 
Jesus não hesitou: “A grande 

Conceição chega ao jogo 
400 em palco de eleição Sporting empata com o Porto 

no primeiro clássico da época

Leão sente-se injustiçado
após arbitragem no clássico 

maioria dos treinadores tem 
a mesma ideia que Luces-
cu. Acreditam num sistema 
e trabalham esse sistema a 
cem por cento. É o treinador 
com mais títulos do mun-
do e tem razão na ideia de 
jogo dele. Sabemos qual é a 
ideia de jogo, dificilmente irá 
mudar. Vamos jogar contra 
uma boa equipe, tal como é 
o Benfica, o Barcelona e o 
Bayern Munique. Não sinto 
que o Dínamo Kiev tenha 
uma diferença muito gran-
de de Barcelona e Bayern 
Munique, começando logo 
pelo treinador. É uma equi-
pa forte nas bolas paradas, 
ofensivamente tem no um 
bom ataque posicional, que 
temos de tentar parar.”

A carreira de Diogo Costa não podia 
seguir por melhores caminhos. Num 

intervalo de poucas semanas, o goleiro 
ganhou a titularidade no FC Porto, foi 
nomeado pela primeira vez para a Sele-
ção Nacional e, não menos importante, 
eliminou em Alvalade qualquer dúvida 
que talvez pudesse existir acerca do 
seu talento, que já havia sido detectado 
por Iker Casillas.

“O Diogo é um craque, vai ser um 
grandíssimo goleiro”, fez o espanhol a 
previsão quando o atual titular da baliza 

dos dragões tinha apenas 19 anos.
A intuição de Casillas vai batendo 

certo talvez mais cedo do que o pre-
visto e Diogo Costa chegou a Alvalade 
para o primeiro clássico da sua carrei-
ra para a Liga oito dias antes de com-
pletar 22 anos. É tão raro alguém com 
esta idade destacar-se de forma tão 
firme e consistente nas balizas que o 
número 99 se coloca na senda de Ví-
tor Baía e Hilário, valores que também 
se distinguiram em idêntica faixa etária 
com a camisola dos dragões.

Previsão de Casillas está a bater certo

Lee Grant, goleiro suplen-
te do Manchester United, 

em entrevista à rádio britâni-
ca talkSPORT, esta segun-
da-feira, contou um episódio 
que aconteceu no hotel onde 
a equipe estava hospedada 
antes do jogo com o New-
castle, que marcou a estréia 
de Cristiano Ronaldo.

“Normalmente, na noi-
te de sexta-feira, quando 
acabamos de jantar, cos-
tumamos comer uma fatia 
de crumble de maçã ou um 
brownie com chantilly ou 
algo do gênero. Digo-vos, 

Cristiano ronaldo não comeu sobremesa...
E ninguém se atreveu a comer

nenhum jogador tocou no 
crumble de maçã nem em 
nada (risos). Nenhum joga-

dor se levantou para ir bus-
car um pedaço de brownie. 
Estavamos sentados e um 
dos rapazes perguntou-me 
‘O que é o Cristiano tem no 
prato?’ Estávamos a comer 
e, claro, ele tinha o prato 
mais saudável que podem 
imaginar. Parti-me a rir, por-
que nem um único jogador 
ousou levantar-se e comer 
aquelas guloseimas que es-
tavam espalhadas na mesa”

O guardião não quis re-
velar qual foi o discurso de 
Cristiano Ronaldo ao apre-
sentar-se perante o grupo, 

mas revela ter sido inspi-
rador: “Estávamos todos 
ansiosos, a pensar se ele 
ia pôs-se em cima de uma 
cadeira e cantar, como é 
da praxe, mas ele levan-
tou-se e foi brilhante. Ob-
viamente não vou divulgar 
o conteúdo do que disse, 
mas foi muito interessante. 
Estava incrivelmente ani-
mado com a oportunidade 
de voltar e jogar pelo clu-
be, o que é fantástico para 
os adeptos do Manchester 
United e qualquer pessoa 
ligada ao clube.” 
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Almoço convívio trAnsmontAno

Panorâmica 
da pista 

de dança, 
transmon-
tana com 

os “pés 
de valsa” 

matando a 
saudade

O Diretor Trans-
montano, o em-

presário Tuninho 
Mendes, com sua 

esposa Márcia 
Mendes, num belo 

registro com o 
Presidente Ismael 
Loureiro, também 

na foto seu Alberto

O toque 
musical 

ficou com 
o excelen-
te conjunto 
amigos do 
Alto Minho

Muita gente 
boa e amiga 
presente 
registrando 
esse belo pe-
daço de tarde 
como vemos 
a Conceição, 
tirando fotos 
do Conjunto 
amigos do 
Alto Minho

Quem já esta 
de volta ao 
Brasil, depois 
de umas férias 
em Portugal, 
é o casal José 
Matos dos 
Reis, esposa 
Ana Maria, e 
uma amiga

Era nítida 
a alegria 
das famílias 
portuguesas 
presente 
no convívio 
Transmon-
tano, na 
foto José de 
Niterói, com 
sua esposa 
e o amigo 
Luiz Moraes

Explosão 
de Alegria 
das familias 
que foram 
prestigiar 
o Convívio 
Social Trans-
montano, na 
foto mesa da 
Fernanda Pi-
res e esposo, 
coutinho

Presidente 
do Orfeão 
Português 
Joaquim 
Bernardo, 
sempre 
prestigiando 
as Casas 
Regionais 
coirmãs, na 
foto com sua 
amiga a Di-
retora Maria 
Ângela O charme feminino sempre presente no Convívio Social 

Transmontano, senhora Laurentina, filhas e amigas

O domingo foi bem agitado na Casa 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

com sua diretoria, sob o comando do 
Presidente Ismael Loureiro dando um 
show de simpatia ao recepcionar os 
amigos, presentes que saborearam 
o delicioso cardápio transmontano, 
além do som do Conjunto Amigos do 
Alto Minho que colocou os casais para 
dançar, parabéns a todos que estive-
ram presente ao evento.
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Maneca

Maria
Alcina

Em Fátima,  o  Adeus a 
(Nossa Senhora) 

Luto na Comunidade 
Portuguesa de Niterói

PENSAMENTO DA SEMANA
A BENÇÃO DE SER CONSCIENTE, DE ESTAR  ABERTO, 

É A NOSSA MAIOR DÁDIVA.
É ALGO QUE JAMAIS SE RESTRINGE

A UMA SÓ PESSOA.
SOU UM SER ABENÇOADO DE MUITAS MANEIRAS

E ABENÇOO TUDO O QUE TENHO.

Adeus ao amigo Júlio Robalo

Feliz 
aniversário, 
para jovem 

Camilla

Mais Uma recepção, Em Fonteita, Vila Real, Com Gente Muito Legal

Momentos de muita Emoção, 12 de Setembro, em Fátima,  Portugal

Valinhos em Fátima,  Local de 
Aparições  aos Pastorinhos

Maison Meyer, Vitórias mil, 
manda para o Universo

Dois senhores importantes, da 
Comunidade Luso Brasileira

Esta  é  Para Matar Saudade do Nossos Irmãos  do Brasil, inqluindo Vocês

Com a graça de Deus, D. Marli 
está se recuperando

Lembranças  de uma vida  
de Fado. Sr. Júlio e D. 

Ilda, casal elegante e digno, 
que sempre nos encantou 
pela sua simpatia. A  cada 
dia nos sentimos mais po-
bres de amigos queridos. 
Sr. Júlio Robalo  partiu para 
o Céu  amparado por Nossa 
Senhora. Meus sentidos pê-
sames á estimada D. Ilda , 
seus familiares e associados 
da Casa das Beiras. No Céu, 
senhor Júlio está se delician-
do com o cântico dos anjos. 
Paz á sua alma

O Sr. Mário Ranhada, 
proprietário do Res-

taurante Vila de Melgaço 
em Niterói, onde aconte-
ciam eventos culturais que 
nos encantavam, grande  
admirador de Fernando 
pessoa, faleceu deixando 
desolados amigos que 
tanto o estimavam. A sua 
querida esposa D. Ana Ra-
nhada e família, os nossos 
sentidos pêsames. Paz a 
sua alma

O meu cabe-
leireiro ami-

go Eduard. Fer-
nandes, cabele-
reiro  conhecido 
e reconhecido 
na mídia do Rio 
de  Janeiro, tem 
clientela seleta 
no meio artís-
tico, esportivo 
e senhoras da 
alta sociedade. 
Na foto: Edu-
ard, cuidando 
do cabelo do 
atleta Pedro, do 
Flamengo. Com 
muito charme e 
sucesso, Edu-
ard.  Atua em 
todas as áreas, 
dos belos pente-
ados, mostran-
do o bom gosto, 
pela arte de em-
belezar. Abra-
ços fadistas.

Camilla filha da do 
nosso redator  do  

Jornal Portugal em 
Foco, Fernando Morais, 
aniversariou no último 
dia 8 de setembro, ficou  
muito feliz, ao comemo-
rar seu aniversário com 
seu esposo Paulinho, 
sogros Regina, Paulão 
e demais entes queri-
dos, na foto com sua 
mãezinha Maria do So-
corro, Felizes  por mas 
uma data muito impor-
tante, para linda jovem. 
Muitas bênçãos.

Na foto: O Dr. Jaime, presidente da Casa de Portugal  na 
Rua do Bispo, homenageando  com  uma medalha come-

morativa da nossa Casa de Portugal, o Dr. Francisco  Gomes 
da Costa, num evento  no Salão Nobre da Casa de Portugal. 
Amizade justa é para a vida eterna. Muitas bênçãos.

D. Marli, mãe do fadista, Camilo Leitão, teve um mau estar 
que assustou a todos. Mas graças a Deus, já está em casa 

na companhia de seu filho querido, para alegria de todos. 
Muitas bênçãos.

Toninho Vieira, O Rei do Vinho do Porto

A minha querida 
amiga  Emí l ia 

Vieira, sempre ale-
gre e feliz, visto que 
o seu amado Toni-
nho, serve com amor 
cálices do vinho do 
Porto á sua amada. 
A mim  nem café, 
KKKKKK. Muitas 
bênçãos para esse 
casal adorável

Belissima foto, alguns 
familiares do amigo, 

Manuel Pinto, Aires, da 
Flora Santa Filomena, a 
esquerda, Sr. Manuel,  com 
seu irmão, Sr José, na sequ-
ência seu cunhado, Manuel  
Pinto Aires, com Luquinhas 
ao colo, a seguir, papai Sr. 
Rui e mamãe, Dona  Lina, 
Dona Idalia, e a incansá-
vel,  Dona Eulália,  mamãe  
e vovó,  linda família,  a 
quem agradecemos todo o 
carinho e desejamos muita 
saúde  para as famílias, de 
Portugal e do Brasil

Co m  a  g r a -
ça  de Deus, 

mais uma visita 
a este local, que 
eu considero divi-
no , como vemos 
na foto, com ami-
gos de Portugal,  
Dona Angelina e 
seu marido, Agos-
tinho Cabugueira, 
irmãos de coração,  
do Rio de Janei-
ro, Dona Idália e 
o amigão,  Manuel 
Pinto Aires, irma-
nados rezamos 
pelos familiares e 
por toda a comuni-
dade Luso- Brasi-
leira, que Deus nos 
Abençoe  sempre

Neste magnifico cenário  
fotográfico, procissão  

das velas, onde participei 
deste ato de Fé, lágrimas de 
emoção,  com centenas de 
pessoas, incluído o quarte-
to de sempre, Dona Idalia, 
Dona Angelina, Agostinho 
Cabugueira e Manuel da 
Flora  Santa Filomena, todos 
com muita emoção e com 
sua mente focada,de nos 
seus familiares e amigos, 
desejando a todos a  Bênção  
nossa Senhora e com o nos-
so abraço também.

Primeira aparição  aos Pastorinhos, 13 de Maio de 1917  e 
de acordo com a Tradição  Religiosa, nos Meses de Maio  

até  13 de  Outubro, data da ultima Aparicão que foi o último  
adeus aos Pastorinhos, por isso, todos os dias 13  com muito 
emoção, milhares de pessoas de vários  Países, de lenço  na 
mão, dando o adeus a emoção  só  vendo de perto, que Nossa 
Senhora Abençoe a todos no Brasil, com grande Beijo, aqui 
de Fátima,  Portugal.

Mais uma 
m a -

ravi lha de 
Va l i n h o s , 
local onde 
os Pastores 
l e v a v a m 
seus reba-
nhos para 
pastar, local 
de grandes 
a c o n t e c i -
men tos  e 
no  v i sua l 
amigos do 
Brasil e Por-
tugal, com o 
desejo mui-
t a  S a ú d e  
para todos.


