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Imunidade de grupo e libertação
total da sociedade no fim do
verão, prevê António Costa

O primeiro-ministro estima 
que Portugal deva atin-

gir a imunidade de grupo no 
final do verão, “um momento 
importantíssimo para a con-
fiança e libertação total da so-
ciedade”. E prevê que se pos-
sam bater este ano recordes 
na captação de investimento.                                                                                                                    
Na cerimônia de quatro con-
tratos fiscais de investimento 
no valor global de 141 milhões 
de euros, no Centro Cultural 
de Belém, António Costa sa-
lientou que todas as previsões 
apontam para que, entre 2021 
e 2022, a economia portugue-
sa possa crescer cerca de 9%.                                                                                                           
“Significa que, neste momento, 
em que com a aceleração do 
processo de vacinação pode-
mos olhar para o final deste ve-
rão como podendo atingir esse 
momento importantíssimo para 

a confiança e libertação total 
da sociedade que é a imunida-
de de grupo, nós temos já em 
execução um conjunto de in-
vestimentos que assegurarão 
o crescimentos sustentado da 
economia portuguesa, a manu-
tenção de postos de trabalho e 

a criação de mais e melhores 
postos de trabalho no futuro, 
essenciais para absorver o de-
semprego criado pela crise”.                                                                                                            
“Em termos de investimento 
direto estrangeiro, os contratos 
já apoiados pela Aicep, já são 
92% do valor do melhor ano, 

que foi 2019. Estamos ainda 
em julho, há ainda muito traba-
lho para fazer, há ainda a opor-
tunidade de em 2021 batermos 
o recorde de 2019”, disse .

“Quando no meio de uma 
crise como a que estamos a vi-
ver tivemos, no primeiro trimes-
tre do ano, o melhor trimestre de 
sempre, significa que podemos 
estar confiantes no futuro da 
nossa economia”, destacou. 

Mesmo em 2020, um ano 
crítico, o primeiro-ministro des-
tacou que os investidores com-
preenderam que a crise não tem 
razões estruturais, mas conjun-
turais e foi possível à AICEP ce-
lebrar 35 novos contratos. Para 
Costa, a assinatura destes con-
tratos é um sinal claro de con-
fiança no futuro da economia e 
neste ciclo de ouro do investi-
mento privado em Portugal.

O presidente do PSD, Rui Rio, 
afirmou que a pandemia da 

covid-19 não pode servir para 
desculpar tudo e acusou o Go-
verno de optar pela via do facili-
tismo e irresponsabilidade na se-
gurança interna e na educação.

“A pandemia não pode ser-
vir para desculpar tudo. A pan-
demia não serve de explicação 
para o facilitismo e irresponsa-
bilidade crescente do Governo”, 
afirmou Rui Rio na apresenta-
ção da candidatura de Cancela 
Moura à Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia.

O líder do PSD salientou que, 
em matéria de segurança inter-
na, o Governo vai pelo facilitismo 
e pela irresponsabilidade, exem-
plificando com os desacatos em 
Reguengos de Monsaraz. Na 
sexta-feira à noite, desacatos 
numa esplanada em Reguen-
gos de Monsaraz tiveram como 
consequência 3 feridos, 2 deles 
ligeiros, vítimas de atropelamen-
to por um homem que posterior-
mente abandonou a viatura en-
volvida, disseram fontes da GNR 

Rui Rio acusa Governo de 
optar pela via do facilitismo

e irresponsabilidade

O Governo voltou, esta sema-
na, a incluir mais concelhos 

na lista dos municípios em risco 
elevado e muito elevado de in-
cidência da covid-19. Medidas 
como o recolher obrigatório a 
partir das 23 horas alargam-se 
a 90 concelhos.

Quase 70% da população, 
cerca de 6,6 milhões de pesso-
as, reside nos 90 concelhos sob 
risco elevado ou muito elevado 
de incidência de covid-19, estan-
do sujeita às medidas mais res-
tritivas no âmbito da pandemia.

A lista de municípios em 
risco muito elevado subiu de 

Recolher obrigatório passa a vigorar
em 90 concelhos e 70% da população

33 para 47, onde residem 
4.463.869 pessoas.

A lista dos concelhos de ris-
co elevado, subiram de 27 para 
43, abrangendo uma população 
de 2.190.419 residentes.

Assim, nos 90 concelhos de 
maior risco residem 6.654.288 
pessoas, o que corresponde a 
67,8% do total de 9.802.128 resi-
dentes em Portugal continental.

Há 47 concelhos que, por 
terem tido duas vezes seguidas 
mais de 240 casos por 100 mil 
habitantes, estão em risco muito 
elevado. 

Concelhos: Albergaria-a-

A execução do atual Orça-
mento do Estado ainda 

vai a meio, mas o governo já 
se esforça por demonstrar aos 
partidos que o viabilizaram à 
esquerda que está tudo a correr 
bem. O objetivo é chegar a outu-
bro e fazer que a negociação do 
próximo Orçamento para 2022 
não seja ensombrada pela ideia 
de que o governo não cumpriu 
o que prometeu a PCP, PEV e 
PAN, e às deputadas não ins-
critas Joacine Katar Moreira 
(ex-Livre) e Cristina Rodrigues 
(ex-PAN), quando obteve des-
tes a viabilização do OE 2021. 
Inês Sousa Real, nova porta-
voz do PAN e líder parlamentar 
do partido, sintetizou numa fra-
se as dúvidas e suspeitas que o 
executivo tenta dissipar: “Só po-
deremos partir para a mesa de 
diálogo no Orçamento de 2022 
com a garantia da execução 
plena das medidas que temos 
inscritas no OE de 2021.” 

No executivo já circulam lis-
tas tanto das medidas ainda em 
desenvolvimento como das já 
executadas. Pelo meio, tenta-se 
deixar claro que, tanto na fase 
de negociações definitivas (se-

tembro/outubro) como na da vo-
tação final (fim de novembro) do 
OE 2022, jamais será possível 
assegurar uma execução a cem 
por cento, porque o ano não es-
tará ainda concluído.

O parceiro principal destas 
conversações, o PCP, já fez 
saber, através do respectivo lí-
der parlamentar, João Oliveira, 
que há exemplos flagrantes de 
incumprimento governamental 
das promessas orçamentais, 
dando como exemplo a criação 
de um subsídio de risco para as 
forças de segurança e a redu-
ção das portagens das ex-scuts, 
cuja entrada em vigor estava 
prevista para o início do segun-
do semestre.

Nas medidas acordadas 
com os comunistas e assumi-
das pelo governo como ainda 
em desenvolvimento, na prática, 
ainda não cumpridas, consta, de 
fato, de acordo com as contas 
do governo, a questão dos sub-
sídios de risco para as polícias. 
Mas também investimentos em 
cuidados de saúde primários, 
substituição de equipamentos 
médicos pesados, recuperação 
das consultas nos cuidados de 

saúde primários, investimentos 
em hospitais, a criação do Labo-
ratório Nacional do Medicamen-
to, habitações para forças de 
segurança, reforço da oferta nas 
residências estudantis e reforço 
do investimento em creches e 
lares públicos.

Já com o PEV, partido parcei-
ro do PCP na Coligação Demo-
crática Unitária e que, nestas al-
turas, vota sempre alinhado com 
a bancada comunista, o que está 
por cumprir prende-se com a 
Avaliação Ambiental Estratégica, 
isto é, a aferição das melhores 
opções aeroportuárias, a exe-
cução da empreitada de conso-
lidação na antiga mina de Jales, 
a integração dos trabalhadores 
das sociedades Polis na Agên-
cia Portuguesa do Ambiente, o 
reforço dos apoios ao tratamento 
de águas residuais, a criação de 
um sistema de monitorização da 
qualidade da água e a recupera-
ção do pinhal de Leiria.

Com o PAN, a lista das me-
didas em desenvolvimento é 
maior: adaptação das casas de 
abrigo das vítimas de violência 
doméstica e albergues para 
pessoas em situação de sem

-abrigo para receberem animais 
de companhia, interdição da co-
mercialização de produtos cos-
méticos e de detergentes que 
contenham microesferas/mi-
croplásticos, reforço dos meios 
de combate à corrupção, das 
equipes de perícia no âmbito da 
estratégia nacional de combate 
à corrupção, proibição da incor-
poração de óleo de palma nos 
biocombustíveis, criação de pro-
gramas para a produção de agri-
cultura biológica, reforço da in-
tensidade no combate ao tráfico 
de seres humanos, disponibili-
zação de verbas para instalação 
da Entidade da Transparência, 
criação de uma rede nacional 
de acompanhamento a vítimas 
de abuso sexual e intervenção 
com jovens agressores e cria-
ção de medidas de apoio a 
vítimas de casamento infantil, 
precoce ou forçado.

Também há medidas por 
cumprir acordadas com Joaci-
ne Katar Moreira, a criação de 
um observatório independente 
do discurso de ódio, racismo e 
xenofobia e com Cristina Rodri-
gues, a aprovação de um siste-
ma de prostituição.

Governo tenta dissipar sombras na 
negociação do próximo Orçamento

Velha; Albufeira; Alcochete; 
Almada; Amadora; Arruda dos 
Vinhos; Aveiro; Avis; Barreiro; 
Benavente; Cascais; Elvas; 
Faro; Ílhavo; Lagoa; Lagos; Lis-
boa; Loulé; Loures; Lourinhã; 
Mafra; Matosinhos; Mira; Moita; 
Montijo; Nazaré; Odivelas; Oei-
ras; Olhão; Oliveira do Bairro; 
Palmela; Peniche; Portimão; 
Porto; Santo Tirso; São Brás de 
Alportel; Seixal; Sesimbra; Se-
túbal; Silves; Sines; Sintra; So-
bral de Monte Agraço; Vagos; 
Vila Franca de Xira; Vila Nova 
de Gaia; Viseu.

Estes conselhos tem as 
seguintes regras: Teletrabalho 
obrigatório quando as funções 
o permitam; Restaurantes, ca-
fés e pastelarias podem funcio-
nar até às 22.30 horas, com um 
máximo de 6 pessoas por gru-
po; em esplanada, 10 pessoas 
por grupo; - Espetáculos cultu-
rais até às 22.30 horas; Casa-
mentos e batizados com 25% 
da lotação; Ginásios sem aulas 
de grupo e permitidas modali-
dades desportivas de baixo e 
médio risco; Comércio a reta-

lho até às 21 horas durante a 
semana. Aos fins de semana 
e feriados, comercio alimentar 
até às 19 horas e não-alimentar 
até às 15.30 horas; - Limitação 
da circulação na via pública a 
partir das 23 horas.

Há 43 concelhos que, por 
terem tido duas vezes seguidas 
mais de 120 casos por 100 mil 
habitantes, estão em risco ele-
vado. Aplicam-se as mesmas 
medidas.São estes: Alcobaça; 
Alenquer; Arouca; Arraiolos; 
Azambuja; Barcelos; Batalha; 
Bombarral; Braga; Cantanhede; 
Cartaxo; Castro Marim; Chaves; 
Coimbra; Constância; Espinho; 
Figueira da Foz; Gondomar; 
Guimarães; Leiria; Lousada; 
Maia; Monchique; Montemor-o-
Novo; Óbidos; Paredes; Pare-
des de Coura; Pedrógão Gran-
de; Porto de Mós; Póvoa de 
Varzim; Rio Maior; Salvaterra de 
Magos; Santarém; Santiago do 
Cacém; Tavira; Torres Vedras; 
Trancoso; Trofa; Valongo; Viana 
do Alentejo; Vila do Bispo; Vila 
Nova de Famalicão; Vila Real de 
Santo António.

e dos bombeiros. A GNR escla-
receu ainda que será instaurado 
um processo de averiguações 
para apuramento de eventual 
responsabilidade disciplinar à 
atuação dos militares da Guarda.

“Assistimos em Reguengos 
de Monsaraz a uma cena de 
pancadaria perante a repleta 
passividade das autoridades. 
Não é assim que se constrói 
o futuro. Assim, constrói-se o 
caos”, afirmou.

Em matéria de segurança 
interna, Rui Rio criticou ainda o 
ministro da Administração Inter-
na, Eduardo Cabrita, a propósito 
dos festejos da Liga Portu, consi-
derando que tal foi uma enorme 
irresponsabilidade.

“É de uma enorme irrespon-
sabilidade saber-se agora que 
autorizou os festejos do cam-
peonato nacional em Lisboa da 
forma tal e qual como eles de-
correram. Aquilo que o próprio 
Governo critica, afinal, foi autori-
zado por esse mesmo Governo”, 
salientou Rui Rio. E acrescentou, 
“são irresponsabilidades atrás de 
irresponsabilidades”.

O líder do PSD criticou ainda o 
Governo relativamente às políticas 
de educação, por ter pressionado 
as escolas para passar os alunos 
mesmo que estes não saibam e 
eliminado metas curriculares.

“Sei que todos os alunos 
gostam mais de passar de ano 
do que reprovar, mas todos nós, 
do que gostamos mesmo é de 
dar um futuro aos nossos filhos 
e esse futuro só é dado se eles 
na escola aprenderem e, só pas-
sam de ano, sabendo”

Inauguração da nova Loja na Rua
José Bonifácio, 642 - em Todos os Santos

Reportagem PÁGs. 10 E 11

As famílias portuguesas gas-
taram 4.7 bilhões de euros 

em compras para o lar nos pri-
meiros 6 meses do ano, o que 
representa um aumento de 2,7% 
face ao período homólogo, em 
que o setor dos bens de gran-
de consumo havia já crescido 
10,4%. Os dados da Nielsen 
mostram que o consumo de ar-
tigos de mercearia e congelados 
cresceu 2%, mas foram as bebi-
das, em especial as alcoólicas, 
que mais dispararam, com um 
aumento de 15%. Para a Asso-
ciação Portuguesa de Empresas 
de Distribuição, estes números 
são o resultado das limitações 
no acesso à restauração.

“A transferência de consumo 
para o lar é uma tendência e que 
se nota, sobretudo, nos segmen-
tos premium, quer de destilados, 
quer de vinho, o que é muito in-
teressante, sobretudo se aten-
dermos ao fato de ainda estar 
em vigor a limitação de venda 
de bebidas alcoólicas a partir 
das 21h00, medida que não tem 
absolutamente lógica nenhuma 
nem qualquer justificação cientí-
fica, e só traz constrangimentos 
e problemas logísticos”, diz o di-
retor-geral da APED.

Gonçalo Xavier fala, ainda, 
numa alteração de consumo das 
famílias neste primeiro semes-
tre, comparativamente ao com-
portamento verificado em 2020: 
“O ano passado, os portugueses 
iam menos vezes às compras e 
faziam compras em maior quan-
tidade, numa lógica de armaze-
namento. Este ano, vê-se que 
vão mais vezes e fazem tickets 
mais pequenos, o que mostra 
que perderam o receio e per-
ceberam que estes são espaço 

sem risco nenhum”.
Em termos de canais de ven-

da, mostra a Nielsen que os por-
tugueses passaram a privilegiar 
a compra nos grandes supermer-
cados, cujas vendas, em valor, 
cresceram 10%, em detrimento 
dos pequenos supermercados 
ou do comércio tradicional, que 
caem 1,9% e 2,8%, respetiva-
mente. “Provavelmente, isto de-
ve-se à percepção do espaço por 
parte dos consumidores, tentan-
do acreditar que, quanto maior a 
loja, menor o risco de serem bar-
rados à porta por causa da taxa  
que limita a ocupação máxima 
do comércio a cinco pessoas por 
cada 100 metros quadrados”, 
admite Gonçalo, que conside-
ra a manutenção destas taxas 
completamente inaceitáveis na 
conjuntura atual, e sem qualquer 
paralelo na Europa. “Quase to-
dos aboliram esta taxa e mesmo 
os poucos países que o mantêm 
têm valores que são o dobro ou 
o triplo do nosso”, critica.

O diretor-geral da APED teme 
que o Governo se tenha esque-
cido deste ponto e continua-se, 
assim, a penalizar o retalho que 
tanto precisa de clientes em loja, 
defende, reclamando o fim das 
limitações de horário do retalho 
não alimentar ao fim de sema-
na. “Qualquer limitação horária é 
lesiva para as empresas e con-
trária aos interesses de combate 
à pandemia, porque promove a 
concentração de pessoas nos 
espaços”, lembrando que as lojas 
de moda, de cosmética, de brin-
quedos e de mobiliário, entre ou-
tras, precisam de ter mais horas 
de funcionamento para tentarem 
recuperar vendas, num ano que 
está a ser extremamente difícil.

Portugueses gastaram 
4,8 bilhões de euros nos 

supermercados no 1.º semestre
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E Portugal conquistou a Amazônia 
Os holofotes de todo o planeta estão 

permanentemente focados, desde 
o final do século passado, nas imensas 
florestas do Norte do Brasil – que incluem, 
na chamada Amazônia legal, nove esta-
dos: Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, 
Rondônia, Acre, Tocantins, Mato Grosso 
e grandes áreas do Maranhão. Alguns paí-
ses, como a escandinava Noruega, do Rei 
Haroldo V, de 83 anos, ao Norte da Europa, 
chegaram a propor a ‘internacionalização’ 
da Amazônia para a preservação de suas 
selvas, consideradas, por muitos ativistas, 
o ‘pulmão’ do mundo. As pressões sobre o 
Brasil aumentaram, a partir de 2018, com a 
eleição do Presidente da República, o ex-
Capitão do Exército, Jair Bolsonaro, nas-
cido há 66 anos no interior de São Paulo, 
acusado de favorecer o expansionismo do 
agronegócio. A Amazônia voltaria, triste-
mente, às manchetes em todos os conti-
nentes na pandemia do Covid-19, quando 
Manaus, a capital do Estado do Amazonas, 
tornou-se o epicentro do maldito vírus no 
hemisfério sul. Bolsonaro também é res-
ponsabilizado por discordar das medidas 
de ‘lockdown’ adotadas em diversas na-
ções, a começar pela própria China, berço 
do coronavírus, e por vários estados brasi-
leiros – iniciado em São Paulo e ganhando 
adesão, principalmente, na Bahia e no Ce-
ará. Poucos levam em conta, cá e, sobretu-
do, na Europa, é que, a rigor, a Amazônia, 
não era destinada a Portugal pelo Tratado 

de Tordesilhas, lavrado, com a chancela do 
então Papa Alexandre VI (1431 – 1503), da 
família espanhola valenciana dos Borgia. 

Quem acabaria por anexar toda a 
Amazônia ao futuro Brasil foi um 

dos mais valorosos bandeirantes enviados 
pela Coroa de Lisboa ao enorme Portugal 
do Novo Mundo, Pedro Teixeira (1585 – 
1641), explorador natural de Cantanhede, 
no Distrito de Coimbra. Destemido, com 
admirável capacidade de liderança, par-
ticipou, inclusive, da fundação de Belém, 

no Pará, e comandou numerosas lutas 
contra os invasores franceses, holande-
ses e ingleses na colônia lusitana. Teixei-
ra navegaria de Gurupá, perto de Belém, 
até Quito, capital do Equador, ao Norte da 
América do Sul, em 1637, desbravando 
para Portugal as florestas tropicais que 
seriam incorporadas, definitivamente, à 
Sereníssima Casa de Bragança, em 1750, 
no célebre Tratado de Madri. Mas a Coroa 
de Espanha, nas negociações do novo 
acordo, não permitiu o acesso ao Oceano 

Pacífico – através de um corredor aber-
to pelo conquistador cantanhedense no 
território equatoriano. Conforme relata, 
aliás, o perspicaz estudioso lisboeta, An-
tónio de Bacelar Carrelhas, 83 anos, na 
obra “Descida do Amazonas – Caminho 
de Pedro Teixeira”, publicada em 2017, 
na qual reviveu e narrou a epopeia de seu 
compatriota. Ilustra a coluna a curiosa foto 
de Carrelhas durante o périplo que fez 
seguindo o roteiro de Teixeira. “Eram 45 
canoas de grande porte, com 20 remeiros 
cada uma, mais 70 soldados portugueses 
e 1200 índios remeiros e flecheiros, muitos 
foram com as famílias, somando cerca de 
duas mil pessoas” -  escreveu Carrelhas, 
com quem tive o prazer de almoçar, quase 
à mesma semana da explosão no Brasil da 
pandemia, em cinco de março de 2020, na 
Casa de Portugal, em São Paulo. 

A odisséia de Teixeira durou pouco 
mais de dois anos e, no percur-

so, segundo seu entusiasmado biógrafo, 
descobriu trilhas fluviais, dentre as quais, 
o principal afluente do Amazonas, o Rio 
Negro, à margem de onde seria construída 
Manaus. Ao atingir a foz do Rio Napo, no 
Peru, ele e seus homens navegaram até a 
aldeia equatoriana de Baeza, prosseguin-
do a pé e de mula para alcançar Quito. De-
terminados europeus, como o norueguês 
Haroldo V, questionam ainda hoje o madri-
lenho Tratado que consagrou a proeza de 
Teixeira para Portugal.   
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É  PRECISO URGÊNCIA
NO RETORNO ÀS AULAS

O Brasil precisa encarar como prioridade o retorno 
às aulas presenciais.  Estamos entre os países 

que há mais tempo permanecem com suas escolas 
fechadas. Apontando como resultado o comprome-
timento do ensino e o futuro de suas crianças. Boa  
parte vivendo todo o tipo de carências, inclusive ali-
mentares. Não é exagero afirmar que muitas delas 
tinham como única refeição apenas a merenda es-
colar. Além de todas as necessidades, também po-
demos constatar  que a volta às salas de aula vem 
acontecendo de forma arrastada e desigual  entre 
as escolas públicas e privadas. Aqui, os alunos  es-
tão voltando de forma gradativa, enquanto na rede 
pública não chega a 40% o número de estados e 
capitais que autorizaram esse retorno. Contribui a 
falta de estrutura e o péssimo  estado de conser-
vação das escolas, que no Rio, segundo levanta-
mento recente do TCM atinge 70% das unidades  
municipais. Alarmante verificar que os alunos que 
entraram em 2020 no primeiro ano do ensino fun-
damental, estarão próximos a ingressar no terceiro 
ano sem terem  pisado uma vez sequer na escola, 
e, em muitos casos, sequer terem vivido o acesso 
ao ensino remoto. Penso que o resultado imediato 
será uma significativa evasão escolar, consequên-
cia da falta de base para acompanhar o processo 
de aprendizado. Volto a dizer- sem futuro é o país 
que não    investe na  educação, no conhecimento 
e na capacitação de seus filhos.

O Presidente Administrativo da Casa de 
Espinho, no uso de suas atribuições, convoca a Assem-
bleia Geral, na forma do art. 36, I e art. 56, V, ambos do Es-
tatuto, para se reunir, ordinariamente, no dia 13/08/2021, 
às 20h em primeira convocação – com a presença de, no 
mínimo, 50 (cinquenta) sócios no gozo de suas prerroga-
tivas estatutárias – e às 20h30 em segunda convocação 
– com o quórum registrado em lista de presença –, com o 
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Eleição do Conselho Deliberativo (art. 44 do Estatuto);
2 – Eleição do Conselho Fiscal (art. 48 do Estatuto);
3 – Eleição do Presidente e Vice-Presidente Administrat 
vo (art. 52, parte final, do Estatuto).
4 – Assuntos gerais.
 Devido a pandemia de COVID-19 pela qual estamos 
passando, visando evitar aglomerações e pensando na 
segurança dos associados, a assembleia geral será re-
alizada de forma on line através do aplicativo Microsoft 
Teams (podendo baixa-lo na Iphone (Apple Store), An-
droid (Play Store), MacOS ou Windows através do site do 
mesmo, no link da sala de reunião abaixo informada, com 
os dados para acesso:

Link TEAMS:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ame-
eting_NmUwNmFlNmYtNmZhOC00NWUxLTliOW-
QtMWE2ODA3Y2ZjMDI1%40thread.v2/0?contex-
t=%7b%22Tid%22%3a%222aea48c2-9d5a-4904-b-
931-e8fbc0e41873%22%2c%22Oid%22%3a%22397
b1a7f-90f8-4df5-9a8f-e51867591612%22%7d

Link curto: https://encurtador.com.br/sKNOQ
 Não haverá atendimento presencial na Sede Social 

com endereço na Avenida Brás de Pina, 1988, 2º Andar 
para a realização da eleição.
 Consoante o art. 41, §1º do Estatuto, somente serão 

consideradas válidas as chapas que tiverem sido proto-
colizadas na Secretaria, sempre de terça a sábado, das 
09:00h as 13:00h, horário de funcionamento da secreta-
ria do clube durante a pandemia de COVID19, até o dia 
08/08/2021.

Rio de Janeiro, 29/07/2021.

Fabio da Cruz Monteiro
Presidente Administrativo

Fundada em 07/09/1964 – Considerada Utilidade 
pública – Grupo Folclórico Fausto Neves

CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL

Fabio da Cruz
Monteiro

Assinado de forma digital por
Fabio da Cruz Monteiro
Dados: 2021.07.12 20:22:13-03‘00’

QUINTA TRANSMONTANA

CANTINhO DAS CONCERTINAS

Mais uma bela Quinta, 
com a presença de 

grandes Transmontanos 
que marcaram presença 
para colocar os assun-
tos em dia e saborear a 
gastronomia portuguesa, 
como sempre o Presiden-
te Ismael Loureiro dando 
um verdadeiro show de 
simpatia.

Um verdadeiro 
time de craques, 

Pacheco, Luís Fe-
lipe, Luís Augusto, 

Antônio Peralta, 
Zeca e demais 

amigos prestigian-
do o Presidente 

Ismael Loureiro da 
Casa de Trás-os-

Montes e Alto 
Douro

Saborean-
do a gas-
tronomia 
Transmon-
tano, sr. 
Peixoto e o 
Marcelo

Presenças 
marcantes 

que também 
sempre 

prestigiando 
a Tradicio-
nal Quinta 
Transmon-
tana, entre 

eles, Antônio 
Peralta, Luís 

Augusto, 
Samico, Zeca 

e demais 
amigos

Está ficando cada 
vez melhor o sá-

bado no Cantinho 
das Concertinas 
no Cadeg, que aos 
poucos está rece-
bendo seus clientes 
e amigos para curtir 
a Aldeia Portugue-
sa, é muito bom ver 
que a vida aos pou-
cos vai melhorando 
com todos tomando 
a vacina.

Infelizmente na edi-
ção passada uma 
falha imperdoável 
trocamos o nome 
do nosso amigo e 
empresário Orlando 
Pereira, Diretor Pre-
sidente da Loja BIG
-Store no Cadeg, na 
foto com a Camilla, 
seu filho Alexandre, 
o Presidente do 
Orfeão Português 
Joaquim Bernardo

Aspecto do interior do Cantinho das Concertinas com o jovem João 
atendendo seus cliente e amigos

Claúdio Santos e amigos sempre agitando a Aldeia Portuguesa no 
Cadeg, não podemos destacar a cantora “Fafá”

Quem marcou 
presença no 

sábado na Al-
deia Portugue-

sa do Cadeg 
foi o Cleber da 

Casa do Minho, 
Presidente do 
Órfeão Portu-

guês, Joaquim 
Bernardo ,  

Serginho e uma 
amiga

69º Aniversário da Casa dos Açores
Parabéns a família açoriana pelos seus 69º anos de fun-

dação, devido a pandemia a comemoração foi diferente, no 
dia 16 sexta feira a tradicional reza do terço ao divino Espírito 
Santos, com transmição pelo facebook da Casa dos Açores.

No sábado uma live para apresentação oficial do recém
-eleito membro do Conselho da Diáspora Açoriana do Go-
verno dos Açores, Sr. Daniel Evangelho Gonçalves, no Ins-
tagram da Casa dos Açores.

No domingo uma publicação de um vídeo em comemo-
ração ao aniversário da casa, com a Tocada do Grupo Fol-
clórico Padre Tomaz Borba, também transmitido pelo Canal 
Oficial da Casa do Açores no Youtube. O Jornal Portugal em 
Foco já mais poderia de deixar de parabenizar a família aço-
riana pelo 69º anos de fundação da Casa dos Açores.
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As obras de requalificação 
do Passeio Vitorino Ne-

mésio já estão concluídas e 
foram inauguradas, pelo Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Oeiras, Isaltino Morais, no 
dia 17 de julho, às 11H00, na 
Quinta das Palmeiras.

O objetivo desta interven-
ção, realizada entre fevereiro 
e julho de 2021, foi a requali-
ficação do espaço público ao 
nível dos pavimentos, equi-
pamentos e espaços verdes, 
criando uma imagem urbana 
mais atual, fomentado o con-
forto e segurança da circula-
ção pedonal, potenciando, 
desta forma, uma ainda mais 
aprazível vivência local da 
zona da Quinta das Palmei-
ras. Tratou-se de um investi-
mento municipal de 155.660€.

Esta requalificação incluiu 
a substituição parcial da cal-
çada por lajetas de betão, de-
finindo uma alameda central 
e criando corredores de circu-
lação pedonais confortáveis. 

Foram igualmente melhora-
das as acessibilidades para 
pessoas com mobilidade re-
duzida, nomeadamente junto 
às zonas de comércio.

Ao nível dos espaços ver-
des foram significativamente 
reforçadas as plantações nos 
canteiros existentes (com a 
introdução de Olaias, Árvores 
de fogo e Oliveiras), para além 
de ter sido criada uma cortina 
arbórea delimitando a zona de 
estacionamento adjacente ao 
Passeio. Por outro lado, foram 
substituídas as delimitações 
dos diversos canteiros, eno-
brecendo o espaço pela esco-
lha dos materiais usados (re-
vestimento a tijolo tradicional). 
Foi ainda revista e prolongada 
a rede de rega.

Por último, foram recupe-
rados os equipamentos urba-
nos (bancos, papeleiras, be-
bedouro, muretes e corrimãos) 
e melhorada a iluminação pú-
blica, através da integral subs-
tituição dos equipamentos.

Inauguração das obras de 
requalificação do Passeio 

Vitorino Nemésio

AlfâNdegA dA fé

ArgANIl

Afilhado de Camilo de Men-
donça, Marcelo Rebelo de 

Sousa não faltou às comemora-
ções do centenário do nascimen-
to do transmontano responsável 
pelo desenvolvimento da agri-
cultura e indústria no Nordeste 
Transmontano

Camilo de Mendonça nasceu 
em Vilarelhos, no concelho de 
Alfândega da Fé, foi agrônomo, 
político e o impulsionador da 
construção do Complexo Agro
-industrial do Cachão, em 1962, 
e de algumas barragens no Nor-
deste Transmontano. Em sua ho-
menagem foram realizadas con-
ferências e visitadas barragens 
e o Presidente da República 
não quis faltar. “Ele viu aqui em 
Trás- -os-Montes, com o projeto 
do Cachão, aquilo que era, mes-
mo na Europa, muito avançado. 
Há 60 anos criar a mudança que 
ele quis criar na agricultura, ligar 
a agricultura à indústria, criar no-
vos canais comerciais, fazer isto 
longe de Lisboa, sem vias de co-
municação, num regime de dita-
dura, em condições econômicas 

Marcelo rebelo de Souza diz
que regadio é o futuro da agricultura

no Nordestino teransmontana

No ano em que o concelho 
tem como lema ‘Viseu 

Cidade-Jardim’, a autarquia 
viseense quer incentivar a 
população a colocar florei-

ras nas janelas e varandas.
Como incentivo, o edi-

fício da Câmara de Viseu, 
no Rossio, começou a re-
ceber as primeiras floreiras 

no final da semana passada 
e a colocação de mais va-
sos vai continuar por estes 
dias, antes de passar tam-
bém para outros edifícios 

públicos, como é o caso da 
Casa-Museu Almeida Mo-
reira, junto ao Jardim das 
Mães, e o Museu de Histó-
ria da Cidade.

Município incentiva população a colocar floreiras nas janelas
VISeU

A CDU vai recandidatar à Câ-
mara de Arganil nas próxi-

mas eleições autárquicas José 
Tiago Almeida, anunciou hoje a 
coligação formada por Partido 
Comunista e Partido Ecologista 
“Os Verdes”.

À agência Lusa, José Tiago 
Almeida, de 72 anos, explicou 
que devido à idade era “natural 
que estivesse na altura de ser 
substituído”, mas a sua experi-
ência na autarquia, onde traba-
lhou cerca de 36 anos, acabou 
por revelar ser o candidato que 
“estava melhor posicionado, 
mais uma vez”.

O candidato, que já foi ca-
beça de lista noutros sufrágios, 
incluindo nas autárquicas de 
2017, salientou que este conce-
lho do distrito de Coimbra apre-
senta “vários problemas econô-

micos, sem grande dinâmica e 
está a ficar, acentuadamente, 
desertificado”.

“A economia foi perdendo 
dinâmica, agravada na crise da 
2008, e, com a pandemia, as 
situações agravaram-se muito 
mais”, considerou.

Referindo que, “internamen-
te, havia outro problema”, numa 
alusão às acessibilidades, José 
Tiago Almeida reconheceu que 
“hoje as coisas modificaram-se 
em termos de vias”.

“A ligação entre o sul e norte 
do concelho esteve miseravel-
mente colocada numa degrada-
ção permanente”, notou, para 
assinalar que “foi feita uma me-
lhoria entre Coja e Arganil, mas 
a estrada, pesar de ter sido pa-
vimentada, não corresponde à 
dinâmica que é necessária”.

CdU recandidata José Tiago Almeida à Câmara 
No âmbito da floresta, o ca-

beça de lista recuou aos incên-
dios de 2017, que “destruíram 
quase 99% da floresta do con-
celho”, sublinhando que “a reflo-
restação é insignificante para a 
dimensão do concelho”, além de 
que “começa a ser preocupante 
o crescimento desordenado de 
vegetação”.

Já “ao nível da agricultu-
ra não há projetos, o mesmo 
sucedendo com a pecuária”, 
declarou, observando que a po-
pulação “procura o litoral e es-
trangeiro, para ter melhores de 
condições de vida”.

José Tiago Almeida defen-
deu a necessidade de “fixar as 
pessoas”, mas tal só sucederá 
se lhe forem oferecidas “condi-
ções de dignidade”. “Sem popu-
lação este deixa de ser um con-
celho com futuro”, alertou.

Para o candidato da CDU, a 
discussão destas matérias deve 
ser feita “de forma coletiva, para 
convocar todas as experiências, 
de forma a dar a dinâmica” que 
o concelho precisa a longo pra-
zo, lamentando que o debate “se 
faça só com os votos em cima da 
mesa, para agradar e influenciar, 
mas depois fica tudo no papel”.

José Tiago Almeida apontou 
ainda como prioridade “a elabo-
ração de um projeto que envol-

vesse todas as áreas – floresta, 
indústria, agricultura e turismo”, 
notando que Arganil é um “con-
celho com alguma riqueza tu-
rística, mas isso só não chega”. 
“É importante dedicar atenção 
a estas áreas, projetando-as no 
tempo, para que possam, gra-
dualmente, vir a ser concluídas”, 
acrescentou.

Segundo informação da 
CDU, José Tiago Almeida foi 
técnico superior principal no 
Município de Arganil, além de 
ter integrado a Direção Regional 
de Coimbra do Sindicato Nacio-
nal dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local durante cerca 
de 25 anos e corpos sociais de 
várias associações.

À Assembleia Municipal de 
Arganil, a CDU candidata Dora 
Lemos, artesã e trabalhadora na 
agricultura familiar.

A Câmara de Arganil é lide-
rada pelo PSD, que conquistou 
nas eleições autárquicas de 
2017 quatro mandatos. O PS al-
cançou três.

Os sociais-democratas re-
candidatam o atual presidente 
do município, Luís Paulo Costa, 
enquanto o PS aposta no pre-
sidente do Cearte – Centro de 
Formação Profissional para o 
Artesanato e Património, Paulo 
Teles Marques

Oeiras é Candidata a Capital 
europeia da Inovação na categoria 

‘Cidade europeia da Inovação 
Crescente /european Innovation’

e sociais muito diferentes das 
de hoje, foi excepcional”, referiu 
Marcelo Rebelo de Sousa, que 
no seu discurso o caracterizou 
de “adiantado mental”, por todo 
o trabalho que desenvolveu com 
um pensamento muito além da-
quela época. A ministra da Agri-
cultura também acompanhou 
o chefe de estado e aproveitou 
para avançar que serão disponi-
bilizados 700 milhões de euros, 
de fundos comunitários, para 
aproveitamentos hidroagrícolas, 
como o da Camba, no concelho 
de Alfândega da Fé, inaugurado 
recentemente. Marcelo Rebelo 
de Sousa fez suas as palavras 

da ministra e destacou que a re-
vitalização da agricultura no Nor-
deste Transmontano passa pelo 
regadio. “O que se trata agora, 
num futuro próximo, e até na 
utilização de fundos europeus, é 
de apostar em aproveitamentos 
hidroagrícolas e na importância 
da água para Trás-os-Montes. 
O regadio é fundamental para a 
nossa agricultura e essa é uma 
posta de futuro como era vista 
de futuro há 60 anos”. Cerca de 
60 anos depois da criação do 
Complexo do Cachão são agora 
poucas as empresas que ainda 
se mantêm. A sua reativação é 
há muito pedida pelos transmon-

tanos. O Presidente da Repú-
blica não deixou certezas, mas 
referiu que “o que seja possível 
fazer, em tempos diferentes, em 
condições diferentes, para pegar 
na mesma ideia que é puxar pelo 
Nordeste Transmontano e criar 
fórmulas de criação de riqueza e 
de justiça social, deve ser feito”. 
“O problema é que ainda temos 
desigualdades muito grandes 
territoriais e não podem haver 
portugueses de primeira ou de 
segunda, ou de terceira e isto 
aplica-se também às desigual-
dades sociais todas”, afirmou 
Marcelo Rebelo de Sousa. Na 
sua passagem pelo distrito de 
Bragança, nesta sexta-feira, o 
Presidente da República esteve 
também em Macedo de Cava-
leiros, onde agradeceu àqueles 
que continuam a seguir os pas-
sos de Camilo de Mendonça. 
Passou ainda por Vilarelhos, no 
concelho de Alfândega da Fé e 
pela barragem do Peneireiro, 
em Vila Flor, uma das barragens 
mandadas construir por Camilo 
de Mendonça.

Oeiras é hoje uma cidade 
inovadora polinucleada 

com um forte ímpeto de cres-
cimento ambicionando ser o 
ecossistema número um em 
Portugal na atração de em-
presas de base científica e 
tecnológica. 

A Comissão Europeia 
lança anualmente o Prêmio 
Capital Europeia da Inova-
ção com o objetivo de reco-
nhecer as cidades europeias 
que melhor promovem a 
´inovação` nas suas comu-
nidades. Esta sétima edi-
ção pretende homenagear 
a contribuição das cidades 
para o desenvolvimento de 
ecossistemas de inovação 
locais, para o benefício dos 
inovadores e para o bem-es-
tar de seus cidadãos.

O conceito de governação 
de Oeiras tem como missão 
criar um ecossistema único 
para a inovação e desenvol-
vimento do município. Inte-
grando sistemicamente todo 
o concelho, Oeiras Valley 
pretende não só atrair mais 
e novas empresas e investi-
mentos para o território, como 
pretende contribuir decisiva-
mente para a promoção das 
empresas já sediadas, bem 
como, projetar Oeiras no ra-
dar internacional da Inovação 
nas áreas da Cultura, da Edu-
cação, da Ciência, da Tecno-
logia e do Ambiente. 

A ambição do conceito 
Oeiras Valley tem como vi-
são a aplicação de medidas 
próprias de atuação visando 
desta forma contribuir posi-
tivamente para a transfor-
mação da cidade e apoiar o 

desenvolvimento de um ecos-
sistema de inovação robusto 
e sustentável. 

Oeiras é hoje uma cidade 
inovadora polinucleada com 
um forte ímpeto de cresci-
mento ambicionando ser o 
ecossistema número um em 
Portugal na atração de em-
presas de base científica e 
tecnológica. 

Há um sentimento cres-
cente de que este é já um 
projeto de todos os Oeirenses. 
Que esta não é uma iniciativa 
setorial, ou apenas uma estra-
tégia política de curto prazo, 
mas uma visão com uma no-
tável amplitude global. A sua 
globalidade concretiza-se, não 
só através do envolvimento 
de toda a estrutura dos servi-
ços municipais, onde todos o 
definiram como um objetivo 
amplamente desejado, assim 
como através de um forte en-
volvimento de toda a comuni-
dade da região de Oeiras. 

Essa foi a ideia inicial por 
trás do conceito. Este é o con-
ceito que sustenta o projeto. 
Chegou o momento deste 
notável projeto conhecido por 
´Oeiras Valley` ser partilhado 
com muitos outras cidades.  O 
reconhecimento do seu empe-
nho inovador na forma deste 
prémio visa, por sua vez, au-
mentar a atratividade do con-
ceito e da região, contribuindo 
assim para a criação de um 
novo ciclo virtuoso em Oeiras.

Porque em Oeiras a Ino-
vação é uma prioridade es-
tratégica, contamos com a 
participação de Todos: Oeiras 
– Innovation for All (OEIRAS - 
INOV4ALL).
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Ciência e Tecnologia

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

a Google estabeleceram um 
acordo que prevê a atribui-
ção de 1,7 milhões de euros 
para projetos de investiga-
ção na área de Inteligência 
Artificial (IA) em Portugal.

A informação é avança-
da pela FCT que explica 
que este apoio “vai-se tra-
duzir na disponibilização 
de créditos em serviços de 
IA na plataforma da Google 
Cloud no valor de dois mi-
lhões de dólares”.

As verbas serão atribu-
ídas através de um con-
curso para projetos, que 
será lançado em setembro 
pela FCT.

A iniciativa tem a dura-
ção de dois anos e, numa 
primeira fase, a FCT apon-
ta duas subáreas prioritá-
rias de investigação dentro 
da IA: processamento de 
Língua Natural, “nomeada-
mente a criação de modelos 
e ferramentas computacio-
nais para a língua portu-
guesa”; e a IA Responsável, 
que visa o desenvolvimento 
de sistemas que sigam prin-
cípios éticos e que permi-
tam a explicabilidade do seu 
comportamento.

No segundo ano, pre-
vê-se a criação de um 
ecossistema de suporte 
às atividades de investiga-

Um projeto da Univer-
sidade de Évora (UÉ) 

para mapear combustí-
veis florestais por satéli-
te e obter cartografia es-
sencial para a prevenção 
e supressão de incêndios 
foi aprovado pela NASA, 
anunciou hoje a institui-
ção de ensino superior 
alentejana.

Coordenado pelo inves-
tigador Sérgio Godinho, 
do Laboratório de Deteção 
Remota (EarsLab) do Ins-
tituto de Ciências da Terra 
(ICT) da UÉ, o projeto foi 
desenvolvido no âmbi-
to do programa ICESat-2 
Applied Users Program da 
Agência Espacial Norte-A-
mericana (NASA).

“Pretende, com recurso 
a deteção remota, desen-
volver métodos inovado-
res para mapear os com-
bustíveis florestais e obter 
cartografia essencial para 
apoiar o planeamento e 
gestão das atividades de 
prevenção dos incêndios 
florestais”, explica um co-
municado enviado pela 
UÉ à agência Lusa.

De acordo com decla-
rações do coordenador, 
o projeto irá permitir, ao 
longo dos próximos três 
anos, a “colaboração 
com alguns dos melhores 
investigadores e cientis-
tas mundiais da tecnolo-
gia Light Detection and 
Ranging (LIDAR) a partir 
do espaço”.

Google atribui 1,7 milhões 
de euros para investigação 

em IA em Portugal

Projeto da Univ. de Évora para mapear combustível 
florestal por satélite aprovado pela NASA

“Será também uma for-
ma de projetar o nome da 
UÉ, dando visibilidade à 
investigação especializa-
da dos incêndios flores-
tais, uma problemática 
premente da sociedade 
contemporânea”, acres-
centou Sérgio Godinho 
em declarações à asses-
soria de imprensa da ins-
tituição.

O objetivo do projeto 
é “testar e combinar um 
conjunto de metodolo-
gias” que permitam “tra-
duzir o sinal laser emitido 
e registado pelo satélite 
ICESat-2” em informa-
ção quantitativa, obtendo 
“dados precisos sobre a 
estrutura e quantidade da 
vegetação existente na 
superfície da Terra”.

O satélite ICESat-2 da 
NASA, que orbita a 500 
quilômetros da Terra des-
de 2018, dispõe de tecno-
logia de ponta que permi-
te criar um retrato global 
tridimensional do planeta 
e possibilita o “mapea-
mento com extrema preci-
são das características do 
território”.

Isso permite aos cien-
tistas, através dos dados 
obtidos, “acompanhar as 
mudanças no terreno, in-
cluindo o degelo dos gla-
ciares, a subida do nível 
dos mares ou alterações 
na vegetação”.

É precisamente na 
área das alterações na 

vegetação que se insere 
o projeto liderado por Sér-
gio Godinho, que recorre 
ao sensor Advanced To-
pographic Laser Altimeter 
System (ATLAS), a bordo 
do ICESat-2, para enviar 
“pulsos de laser para a 
superfície da Terra” e re-
colher “através de um te-
lescópio, os fotões que 
são refletidos novamente 
para o espaço”.

Ao registrar “o tempo 
de viagem dos fotões” en-
tre a Terra e o telescópio, 
o ATLAS converte-o em 
“distância percorrida” uti-
lizando a “constante da 
velocidade da luz”.

“Sabendo a posição 
exata do ICESat-2, atra-
vés de um GPS de alta 
precisão incorporado no 
sistema, a distância per-
corrida pelos fotões é 
convertida em altura, ou 
seja, para cada fotão re-
gistrado ficará associado 
a respectiva coordenada 

e altitude”, explica a UÉ.
Com base nesta infor-

mação, os investigadores 
podem reconstruir o perfil 
vertical da vegetação, o 
que permitirá, entre ou-
tras, gerar um conjunto 
de variáveis, incluindo 
“a altura das copas ou 
altura da base da copa” 
das árvores e “estimar a 
quantidade de biomassa 
acima do solo”.

O programa ICESat-2 
Applied Users Program, 
da NASA, pretende “gerar 
um benefício direto para a 
sociedade em diferentes 
áreas”, entre as quais as 
florestas, agricultura, bio-
diversidade e atmosfera.

Nesse sentido, a NASA 
selecionou um conjunto 
de projetos de investiga-
ção orientados para di-
ferentes aplicações cien-
tíficas, tendo o projeto 
submetido pelo investiga-
dor da UÉ “um dos con-
templados”.

A biotecnológica portu-
guesa Immunethep 

anunciou hoje que os en-
saios não clínicos da sua 
vacina contra o coronaví-
rus já terminaram e de-
monstraram “uma eleva-
da segurança e eficácia” 
numa infeção letal por 
SARS-CoV-2.

Em comunicado, a em-
presa sediada em Can-
tanhede, no distrito de 
Coimbra, refere que nos 
ensaios não clínicos fo-
ram usados como modelo 
animal os ratinhos trans-
gênicos k18-hACE2 que, 
infetados com o corona-
vírus, desenvolvem uma 
doença semelhante aos 
humanos.

Citado no documento, 
o cofundador e diretor 
científico da Immunethep 
afirma que, “através des-
tes ensaios não clínicos 
e da taxa de sobrevivên-
cia de 100% observada, 
foi possível confirmar a 
eficácia da vacina em in-
feções letais por SARS-
CoV-2”.

A biotecnológica por-
tuguesa sediada em Can-
tanhede, Portugal, estava 

Vacina portuguesa termina ensaios não 
clínicos com “elevada segurança e eficácia”

a realizar ensaios pré-clí-
nicos da sua vacina SIlba 
(SARS-CoV-2 Inactivated 
for Lung B and T cell Acti-
vation), há vários meses.

“Após a infeção com 
um inóculo letal do vírus 
verificamos que, compa-
rativamente com ratinhos 
controlo (que não sobre-
viveram), os animais va-
cinados tinham uma so-
brevivência de 100% nos 
animais vacinados com a 
vacina SIlba, observável 
logo na primeira sema-
na após a infeção, além 
disso, não demonstraram 
quaisquer efeitos adver-
sos após a vacinação”, 
lê-se na nota.

Segundo explicou ao 
JMG, foi durante o pe-

ríodo de confinamento de 
março e abril de 2020, du-
rante o qual esteve impos-
sibilitada de exercer a sua 
profissão, que a advogada 
marinhense Catarina Leal 
teve a ideia de, através da 
Internet, possibilitar “um pri-
meiro contato” entre poten-
ciais clientes e advogados.

“Muitas vezes as pes-
soas deparam-se com si-
tuações que não sabem se 
merecem a tutela do Direi-
to, se vale a pena ou não 
avançar para Tribunal, e a 
ideia de criar este site é pre-
cisamente para potenciar o 
esclarecimento de dúvidas, 
explicar quais os passos a 
dar, fornecer uma estimati-
va de custos e encaminhar 
devidamente”.

Segundo a causídica, 
no fundo trata-se de uma 
“consulta virtual” em que 
é garantida uma resposta 
personalizada a cada uma 
das questões colocadas. E 
o processo é muito simples: 
basta aceder ao site www.
primeiroparecer.pt, colocar 
a questão/problema, incluir 

Advogada marinhense 
cria site inovador

Desde a sua fundação, 
em 2014, que a Immune-
thep se tem dedicado ao 
desenvolvimento de imu-
noterapias, principalmen-
te contra infeções bacte-
rianas multirresistentes, 
contando atualmente com 
10 colaboradores.

“A realização deste 
projeto em Portugal per-
mite o desenvolvimento 
de competências únicas 
à escala global no desen-
volvimento de vacinas e 
outros produtos biológi-
cos”, conclui o cofunda-
dor e diretor executivo 
da Immunethep, Bruno 
Santos.

Este responsável su-

blinha ainda que o rápido 
apoio por parte das enti-
dades governamentais “é 
essencial para que pos-
samos dar continuidade 
aos ensaios clínicos da 
vacina, a tempo de contri-
buir para a resolução da 
pandemia da covid-19”.

A pandemia de co-
vid-19 provocou pelo me-
nos 4.044.816 mortos em 
todo o mundo, entre mais 
de 187,2 milhões de ca-
sos de infeção pelo novo 
coronavírus, segundo o 
balanço mais recente da 
agência France-Presse.

Em Portugal, desde o 
início da pandemia, em 
março de 2020, morre-
ram 17.173 pessoas e fo-
ram registados 912.406 
casos de infeção, de 
acordo com a Direção-
Geral da Saúde.

A doença respiratória 
é provocada pelo corona-
vírus SARS-CoV-2, dete-
tado no final de 2019 em 
Wuhan, cidade do centro 
da China, e atualmente 
com variantes identifica-
das em países como o 
Reino Unido, Índia, África 
do Sul, Brasil e Peru.

ção e inovação em IA em 
Portugal.

“O desenvolvimento da 
investigação da Inteligência 
Artificial nestas subáreas 
permite, por exemplo, dis-
ponibilizar em grande esca-
la o acesso à informação e a 
comunicação entre idiomas, 
culturas e competências, 
e Portugal tem já grandes 
histórias de sucesso neste 
campo, como a Unbabel e a 
Priberam”, explica a FCT e 
comunicado divulgado.

A colaboração com a 
Google vai permitir com-
plementar os apoios que 
já existem e são presta-
dos pela FCT no âmbito da 
Rede Nacional de Compu-
tação Avançada (RNCA).

A RNCA disponibiliza re-
cursos computacionais de 
elevado desempenho atra-
vés dos seus centros ope-
racionais, nomeadamente o 
Minho Advanced Computing 
Centre (MACC), o Labora-
tório de Computação Avan-
çada da Universidade de 
Coimbra (LCA-UC), o High 
Performance Computing 
da Universidade de Évora 
(HPC-UÉ) e a Infraestrutu-
ra Nacional de Computação 
Distribuída (INCD).

“A tecnologia tem um pa-
pel importante a desem-
penhar na construção de 
uma recuperação inclusi-
va, sustentável e verde. 
As parcerias público-pri-
vadas são a base deste 
trabalho, e a Google con-
tinua a unir esforços com 
o Governo português de 
forma a garantir que nin-
guém é deixado para trás 
na transição digital”, ex-
plicou Fernando Pereira, 
que é vice-presidente da 
Google.

os dados pessoais, será en-
viada uma referência para 
pagamento, o recibo e só 
depois a resposta.

E as vantagens são mui-
tas: “é como se fosse uma 
consulta presencial mas 
mais econômica, sem ne-
cessidade de deslocações 
e sem horário restritivo, 
com respeito pelas normas 
deontológicas do Direito, e 
garantindo o sigilo e a re-
serva dos dados pessoais 
de quem nos procurar”.

De acordo com Catarina 
Leal, o site funciona a nível 
nacional e as respostas se-
rão dadas por advogados 
parceiros do projeto, por 
áreas geográficas. Online há 
cerca de um mês, o balanço 
é, para já, “muito positivo”.
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Economia
Investidores apostam em pequenos

apartamentos no centro de Lisboa e Porto
Uma rápida pesquisa por 

sites de imobiliárias per-
mite perceber que, tanto em 
Lisboa como no Porto, há 
vários apartamentos de pe-
quenas dimensões, com 35 
e 40 metros quadrados, lo-
calizados no coração das ci-
dades, à venda. Nos últimos 
anos, muitos desses imóveis 
terão estado no alojamento 
local, mas o abanão que a 
pandemia gerou no turismo 
fez muitos proprietários mu-
darem de vida.

“Podemos afirmar que 
alguns dos imóveis destina-
dos ao AL estão a entrar no 
mercado de compra/venda e 
outros têm vindo a ser con-
vertidos em arrendamento 
de longa ou média duração”, 
sustenta Rui Torgal, CEO 
da Era Portugal. Reconhece 
que é uma tendência que se 
tem vindo a registar nos últi-
mos meses por se tratar de 

uma solução encontrada pe-
los proprietários para man-
ter uma fonte de rendimento 
até porque a conversão dos 
imóveis de AL para arren-
damento de longa ou média 
duração é considerada uma 
alternativa mais estável para 
os proprietários.

Houve 3762 novos regis-
tros de alojamento local no 
primeiro 1.º semestre, mas 
2425 cancelamentos, segun-

do o Registro Nacional de 
Alojamento Local. Em Lisboa, 
houve 179 novos registros e 
244 cancelamentos. No Por-
to, houve 380 novos registros 
e 699 cancelamentos.

A Remax também reco-
nhece que há recentemente 
um aumento da oferta deste 
tipo de imóveis no mercado 
de venda, sendo que, Diogo 
Severino, da Remax Grupo 
Vantagem, acrescenta que, 

devido à pandemia muitos in-
vestidores optaram por fazê
-lo para reaver o seu investi-
mento de forma mais rápida.

O líder da Era aponta que 
estes imóveis de pequenas 
dimensões, e que muitos po-
deriam ter estado em AL, têm 
sido muito procurados, tanto 
por investidores estrangeiros 
como nacionais, que estão 
sobretudo à procura de uma 
boa oportunidade de negócio, 
ou seja, procuram investir na 
expectativa de, futuramente, 
rentabilizar o investimento re-
alizado. Apesar da queda do 
turismo, Rui Torgal conta que 
muitos turistas continuam a 
procurar casas para alugar 
em território nacional e nota 
um interesse por parte de 
clientes estrangeiros que es-
tão em Portugal em trabalho, 
e optam pelo arrendamento 
enquanto permanecem no 
nosso país.

“Devido à greve do ser-
viço de assistência 

em terra à aviação da Grou-
ndforce, dos 511 voos pre-
vistos para o aeroporto de 
Lisboa estão cancelados, até 
ao momento, 301 voos (160 
chegadas e 141 partidas) e 
previstos serem operados 
210 (102 chegadas e 108 
partidas)”, referiu à Lusa fon-
te oficial da empresa gestora 
de aeroportos.

No aeroporto do Porto, 
este primeiro balanço à Lusa 
indica que, para já, estão 
cancelados para este domin-
go 13 chegadas e 13 parti-
das, a empresa gestora dos 
aeroportos apela aos pas-
sageiros com voo marcado 
para este domingo para que 
se informem sobre o estado 
do mesmo, antes de se des-
locarem para o aeroporto.

“Apelamos aos passa-
geiros com voos cancelados 
que não se dirijam ao aero-
porto de Lisboa e procurem 
informação através de outros 
canais, digitais e telefôni-
cos”, adiantou a empresa.

As companhias aéreas 
que utilizam o Terminal 2 do 
aeroporto de Lisboa, as low 
cost, e as que operam com 
outra empresa de assistência 
em escala, que não a Grou-
ndforce, mantêm a sua ope-
ração regularizada. Este foi o 
panorama do fim de semana 
nos aeroportos em Portugal.                                                                                                              
O fato de a maior parte das 
situações abrangidas pelos 

serviços mínimos decreta-
dos para esta greve se terem 
esgotado durante o dia de 
sábado, deverá levar a uma 
subida do número de parti-
das e chegadas canceladas 
nos aeroportos nacionais. 
No  domingo houve o segun-
do dia da greve convocada 
pelo Sindicato dos Técnicos 
de Handling de Aeroportos, 
como protesto pela situação 
de instabilidade insustentá-
vel, no que concerne ao pa-
gamento pontual dos salários 
e outras componentes pecu-
niárias que os trabalhadores 
da Groundforce enfrentam 
desde fevereiro de 2021.

A paralisação vai prolon-
gar-se ainda pelos dias 31 
de julho, 1 e 2 de agosto. 
Além desta greve, desde o 
dia 15 de julho que os tra-
balhadores da Groundforce 
estão também a cumprir 
uma greve às horas extra-
ordinárias, que se prolonga 
até às 24 horas do dia 31 de 
outubro de 2021.

A Groundforce é detida 
em 50,1% pela Pasogal e 
em 49,9% pelo grupo TAP, 
que, em 2020, passou a ser 
detido em 72,5% pelo Esta-
do português.

A TAP garantiu que não 
tem quaisquer pagamen-
tos em atraso à Groundfor-
ce, depois de a empresa de 
‘handling’ ter acusado a com-
panhia aérea de uma dívida 
de 12 milhões de euros por 
serviços já prestados.

Mais de metade dos voos 
cancelados em Lisboa devido 

à greve da Groundforce

Inscrita na história de Lis-
boa, esta cervejaria fundada 

pelo icónico senhor Ramiro 
mantém-se como ponto in-
contornável para comer bom 
marisco e é procurada tanto 
por turistas como por portu-
gueses. No país não há quem 
já não tenha ouvido falar, pelo 
menos uma vez, dos perga-
minhos da Cervejaria Ramiro, 
essa verdadeira instituição 
da Avenida Almirante Reis, 
aberta desde 1956. A verda-
de é que, ao fim de 65 anos, 
a casa mantém-se viva e de 
boa saúde, atraindo clientes 
locais e estrangeiros, porque 
manteve o saber receber, a 
qualidade da matéria-prima e 
o serviço atento e ágil.

Pedro Gonçalves, geren-
te e genro do fundador ho-
menageado numa obra de 
arte na parede, apressa-se 
a mostrar o marisco do dia, 
exposto numa montra à en-
trada, e em sugerir aquela 

Coisas que sempre dão certo:  
Ramiro, em Lisboa, é um caso 
desses que nunca sai da moda

“No conjunto dos primeiros 
cinco meses de 2021, 

Lisboa registrou 619.200 dor-
midas (12,9% do total), que se 
traduziram numa diminuição 
de 71,5%”, concluiu o relatório 
do INE sobre a atividade turís-
tica, relativo a maio deste ano. 
Entre janeiro e maio, as dormi-
das de residentes em Lisboa 
recuaram 29,5% e as de não 
residentes (peso de 50,4%) di-
minuíram 82,0%.

A capital do país con-
centrou 18,7% do total das 
dormidas de não residentes 
nos primeiros cinco meses 
do ano. No mesmo sentido, 
as dormidas no município do 
Funchal (6,3% do total) dimi-

nuíram 69,8% entre janeiro e 
maio (+17,2% nos residentes 
e -79,1% nos não residentes) 
e em Albufeira (5,2% do to-
tal) as dormidas diminuíram 
66,8% (-4,8% nos residentes 
e -79,3% nos não residentes).

Em maio, o Algarve con-
centrou 24,7% das dormi-
das, seguindo-se a Área 
Metropolitana de Lisboa 
(20,1%), o Norte (19,7%) e o 
Centro (15,0%). No conjunto 
dos primeiros cinco meses 
do ano, as regiões que apre-
sentaram menores diminui-
ções no número de dormidas 
foram o Alentejo (-0,4%), 
a Região Autónoma dos 
Açores (-16,4%), o Centro 

(-26,8%) e o Norte (-39,3%), 
enquanto as restantes re-
giões registraram decrésci-
mos superiores a 50%.

No conjunto dos primeiros 
cinco meses do ano, em ter-
mos de dormidas de residen-
tes, registraram-se aumentos 
na Madeira (+23,6%), Alente-
jo (+16,9%), Açores (+13,9%) 
e Algarve (+8,9%). Naque-
le período, todas as regiões 
apresentaram decréscimos 
expressivos no número de 
dormidas de não residentes, 
com as menores reduções 
a registarem-se no Alentejo 
(-42,2%), enquanto as restan-
tes regiões apresentaram di-
minuições superiores a 60%.

Quanto à taxa líquida de 
ocupação-cama, registrou-se 
um aumento de 12,5%, em 
maio, nos estabelecimen-
tos de alojamento turístico 
(20,9%), depois de ter au-
mentado 6,5 % em abril. No 
entanto, em maio de 2019, 
a taxa líquida de ocupação-
cama tinha sido de 50,1%. 
No mês em análise, as taxas 
de ocupação mais elevadas 
registaram-se no Alentejo 
(25,5%), Madeira (23,8%) e 
Açores (22,8%), sendo que os 
maiores crescimentos neste 
indicador registraram-se nos 
Açores (+20,2 pontos percen-
tuais), Alentejo (+14,2), Algar-
ve (+13,5) e Centro (+13,1).

Turismo em Lisboa cai 71,5% com
619.200 dormidas entre janeiro e maio

O Banco de Portugal instau-
rou 77 e decidiu 29 proces-

sos de contraordenação, no 
decurso do segundo trimestre 
de 2021, revelou o regulador.                                                                                                                                   
Dos 29 processos decididos, 
15 respeitam a infrações de 
natureza prudencial, 6 respei-
tam a infrações às regras em 
matéria de recirculação de 
numerário, 6 respeitam a in-
frações relacionadas com ati-
vidade financeira ilícita, 1 res-
peita a infrações de natureza 
comportamental e 1 respeita a 
infrações a deveres consagra-
dos na lei que aprova medidas 
de combate à criminalidade 
organizada.

No contexto das deci-
sões proferidas foram apli-
cadas multas de quase 464 
mil euros, dos quais perto 
de 46 mil euros suspensos 
na sua execução.

O levantamento pelo Reino 
Unido da quarentena im-

posta a viajantes provenien-
tes de Portugal é um passo 
em frente para o turismo e a 
hotelaria algarvia está expec-
tante quanto ao impacto da 
medida nas reservas, segun-
do a principal associação ho-
teleira regional.

“A medida é mais um passo 
em frente no sentido do levan-
tamento das restrições, que 
têm impedido na prática e con-
tinuam a impedir as viagens, e 
nós estamos de alguma forma 
expectantes relativamente ao 
impacto que isto pode ter no 
aumento da procura por parte 
dos turistas britânicos”, afir-
mou  Elidérico Viegas.

O dirigente disse ser ainda 
cedo para saber como esta 
medida vai impactar na pro-
cura, até porque, recordou, 
algumas das restrições ante-
riores continuam a manter-se, 
designadamente a exigência, 

passados 2 dias do regresso 
ao Reino Unido, de fazer um 
teste PCR.

“O nosso país ainda não le-
vantou as restrições à entrada 
de turistas britânicos com as 
duas doses da vacina, o que 
é pena, e continua a exigir um 
teste para entrar em Portugal”, 
exemplificou Elidérico, con-
siderando que esta restrição 
também, de alguma forma, po-
deria ser levantada.

Em Portugal, os turistas 
têm necessidade ou obriga-
toriedade de apresentarem 
teste negativo ou um certifi-
cado digital, ou terem de fa-
zer teste à entrada do hotel, 
e a medida também se apli-
ca a turistas estrangeiros.                                                                                                              
“As nossas perspectivas são 
de uma ocupação nos meses 
de julho e agosto que poderá 
rondar os cerca de 60%, ainda 
longe dos habituais 100% que 
se verificavam antes da pan-
demia”, estimou.

Algarve diz que fim de quarentena 
no Reino Unido é um  passo a frente

O presidente das AHE-
TA frisou que estas taxas 
de ocupação previstas são 
mais ou menos idênticas às 
do ano passado e lamentou 
que as previsões de ter um 
verão bastante melhor do 
que o ano passado estejam 
a ser comprometidas pelas 
restrições que têm vindo a 
ser anunciadas e pelas reco-
mendações da parte de paí-
ses que são muito importan-
tes na procura turística da 
região, como a Alemanha, 
Holanda ou Irlanda.

“E estamos curiosos para 
saber qual é o verdadeiro im-
pacto do levantamento des-
tas restrições no aumento da 
procura dos turistas britâni-
cos”, reiterou, lembrando que 
o Reino Unido é o principal 
mercado emissor de turistas 
para o Algarve.

“Eu acho que o mundo 
inteiro já percebeu que nós 
vamos ter de lidar com a pan-
demia e temos de encontrar 
soluções diferentes daquelas 
que temos encontrado até 
agora, porque não é possível 
confinar, desconfinar, voltar 
a confinar de forma sucessi-
va. Isso traz prejuízos eleva-
díssimos e, em boa medida 
também, essas medidas ou 
restrições no abrandamento 
da pandemia são também 
muitas vezes contraditórias 
e até com eficácia duvidosa”, 
disse ainda.

que é a combinação mais 
pedida: presunto Pata Ne-
gra, cesto de pão torrado, 
gambas ao alho que che-
gam à mesa ainda a fritar 
no azeite; gambas do Algar-
ve cozidas com sal e outras 
médias, grelhadas.

Tudo acompanhado por 
vinho ou cerveja, é quanto 
basta para dar forma à noção 
de ser feliz à mesa. Da carta 
vale a pena também pedir, 
indo com tempo e compa-
nhia, sapateira e santola, na-
valheiras ou ostras (da ria de 
Aveiro) de qualquer modo, 
tudo dependerá dos gostos 
e dos apetites. Com a clás-
sica sobremesa de prego de 
bife do lombo, termina tudo 
em beleza, seja nas salas 
interiores seja na esplanada, 
que em dias de calor refres-
ca os comensais com vapor 
de água. Este é um lugar que 
quem vai a Lisboa não pode 
deixar de ir .

Banco de Portugal 
aplica multas de 

quase 464 mil euros 
no 2.º trimestre
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PS destaca país que se reinventou e ausência 
de oposição para resolver problemas

O PS defendeu que o 
país se reinventou 

no último ano, fruto da 
adaptação a uma pan-
demia que ainda está 
para ficar, e destacou a 
ausência de oposição na 
tentativa de resolução 
dos problemas.

Em declarações à 
agência Lusa, antes do 
debate sobre o Estado da 
Nação, que vai decorrer 
esta semana, a líder par-
lamentar socialista, Ana 
Catarina Mendes, deixou 
uma palavra de reconhe-
cimento a um país que se 
reinventou durante o últi-
mo ano, que se mobilizou, 
que criou parcerias, que 
não parou, que não bai-
xou os braços perante as 
adversidades.

“A última sessão legis-

lativa foi particularmente 
difícil”, admitiu Ana Cata-
rina Mendes, assinalando  
o aumento de 7% da des-
pesa na saúde, para res-
ponder à pandemia, e os 
apoios aprovados para as 
famílias e para impulsio-
nar o tecido econômico 
de Portugal.

A deputada também 

destacou a campanha 
de vacinação contra a 
covid-19, com a percen-
tagem da população to-
talmente vacinada já a 
ultrapassar 40%, que co-
meçou no final de dezem-
bro. “ Trata-se de um es-
forço hercúleo do Serviço 
Nacional de Saúde e tam-
bém do Governo portu-

PSD critica Governo
com desgasto e estado 

muito mau da nação
O PSD considerou que a 

nação está num estado 
muito mau e que o Gover-
no está gasto e cansado 
e acusou o PS de não ter 
vontade nenhuma de refor-
mar o que quer que seja.

Eu gostava muito de 
não ter que responder 
ao atual estado da nação 
porque a nação está num 
estado muito mau”, afir-
mou o deputado do PSD 
Afonso Oliveira.

Em declarações à 
agência Lusa a propósito 
do debate sobre o Estado 
da Nação, o vice-presiden-
te da bancada considerou 
que antes da pandemia o 
país estava mal, com uma 
economia estagnada há 20 
anos e portanto o estado já 
era mau a esse nível.

“Desde o início da pan-
demia, que é uma circuns-
tância excepcional, e que 
todos os países tiveram 
de enfrentar, o Governo 
não agiu em conformida-
de com o que era exigível 
num caso destes”, criticou. 
E apontou como exemplo 
a falta de apoio que a eco-
nomia devia ter, indicando 
que no quadro europeu 
Portugal foi dos países que 
menos apoiou e isto tem 
consequências muito gra-
ves, uma vez que as pre-
visões apontam que Por-
tugal será dos países que 
mais dificuldades terá em 
recuperar a economia.

Sobre o Governo PS, o 
PSD diz: “Está gasto, can-

sado, com vários ministros 
a cometerem muitos erros, 
com o Governo a cometer 
vários erros em várias di-
mensões da vida do país e 
um primeiro-ministro que vai 
assistindo a esta realidade 
sem tomar nenhuma deci-
são sobre essa realidade”.

O deputado considerou 
também que, num momen-
to em que é necessária 
uma economia mais com-
petitiva, com mais refor-
mas, o PS não tem vonta-
de nenhuma de reformar o 
que quer que seja e o que 
se pode esperar são refor-
mas que também não serão 
boas para o país se forem 
reformas apoiadas pelo 
PCP e pelo BE. E lamen-
tou ainda a forma como o 
Governo tem ocupado a 
administração pública, as 
nomeações que tem feito 
ao longo deste tempo todo.                                                                   
“A polêmica à volta do pro-
curador europeu, que não 
podia ser assim como foi 
feito, a transferência do 
ministro das Finanças para 
o Banco de Portugal, a re-
cente polêmica à volta da 
nomeação de Vítor Fer-
nandes para o Banco de 
Fomento, a nomeação de 
Ana Paula Vitorino para 
uma entidade de regu-
lação. Para o PSD, uma 
democracia mais madura, 
como Portugal deverá ser, 
e mais forte, deverá ter 
reguladores fortes, uma 
economia competitiva com 
reguladores fortes”.

guês na compra das pró-
prias vacinas”, sublinhou.

“Ainda temos muito 
para fazer, não estamos 
libertos desta pandemia e 
esta pandemia veio e ain-
da está para ficar, mas é 
preciso, sempre, perante 
as adversidades conse-
guirmos superá-las e supe-
rá-las significa trabalhar”.

Nesse sentido, a diri-
gente da bancada disse: 
“é de relevar o papel da 
oposição e a ausência de 
oposição na tentativa de 
resolver os problemas do 
país. Quando o PSD há 
um ano recusava votar o 
Orçamento do Estado por-
que dizia que dava tudo a 
todos, é completamente in-
compatível com aquilo que 
hoje diz, que é preciso dar 
mais apoios”, completou.

Apesar de a avaliação 
que os portugueses 

fazem de António Costa 
cair a pique, o PS venceria 
as eleições legislativas, 
se fossem sgora, com 
37,6% dos votos. A mais 
recente pesquisa da Axi-
mage para o JN, o DN e a 

TSF revela que o partido 
do Governo desce 1,3 % 
face às intenções de voto 
de maio, mas ainda está 
isolado na liderança: o 
PSD fica a 12 pontos, nos 
25,2%, subindo 1,2 pon-
tos. Também o Chega e a 
Iniciativa Liberal ganham 

PS aguenta Costa menos popular, mas 
direita ganha terreno. Chega e liberais 

juntos ultrapassam Bloco e CDU

Política

terreno e ultrapassam os 
partidos mais à esquerda.

A contrastar com a 
pequena descida do PS 
está a enorme queda da 
popularidade de António 
Costa. Nos últimos dois 
meses e meio, perdeu 18 
pontos nas avaliações po-
sitivas (são 41% do total) 
em relação ao papel de 
primeiro-ministro e subiu 
16 pontos nas avaliações 
negativas (35%). Já o 
presidente dos social-de-
mocratas, Rui Rio, foi o 
líder partidário que mais 
terreno recuperou, embo-
ra ainda tenha um saldo 
negativo de 18 pontos.                                                                                                                         
O Bloco de Esquerda e o 
Chega estão taco a taco 
na disputa pelo terceiro 
lugar. O partido de Cata-

rina Martins desceu 2 dé-
cimas face a maio (está 
nos 7,8%), enquanto o 
de André Ventura subiu 7 
décimas (para os 7,7%), 
sendo a força política que 
mais cresce desde as le-
gislativas. A Iniciativa Libe-
ral (5,5%, mais três déci-
mas) está em quinto lugar, 
ultrapassando a CDU 
(que desce 9 décimas, 
para 4,8%). Quer isto di-
zer que, somados, os par-
tidos de Ventura e Cotrim 
de Figueiredo (13,2%) têm 
mais votos do que Bloco e 
CDU juntos (12,6%).

Nas intenções de voto, 
o CDS (0,9%) vem atrás 
do PAN (4,6%) e seria 
o partido menos votado 
caso as legislativas fos-
sem agora. Os socialistas, 
mais concretamente, re-
gressam à projeção que 
conseguiram nos picos da 
pandemia, em fevereiro 
(terceira vaga) e novem-
bro (segunda vaga).

O BE defendeu que o es-
tado da nação deve pre-

ocupar, por causa dos pro-
cessos judiciais associados 
ao sistema financeiro e das 
opções do Governo durante 
a pandemia, que não estão 
à altura do momento que o 
país atravessa.

“O balanço do estado da 
nação, quer no sistema fi-
nanceiro, quer da realidade 
concreta da vida das pes-
soas, é um estado da nação 
que nos deve preocupar e 
exigir mais para responder 
a estas urgências que o país 
apresenta”, disse à Lusa o 
líder da bancada bloquista, 
Pedro Filipe , no debate so-
bre o Estado da Nação.

O deputado sustentou 
que os corolários destas 
detenções do sistema finan-
ceiro expõem um retrato de 
uma elite que viveu às cus-
tas do Estado, dos favores 
públicos e debaixo da alça-
da do sistema financeiro. O 
parlamentar referia-se, por 
exemplo, às detenções do 
empresário José Berardo, 
investigado por um proces-
so que terá lesado a CGD, 

Novo Banco e BCP em 439 
milhões de euros, ou de Luís 
Filipe Vieira, processo que 
envolve negócios e finan-
ciamentos superiores a 100 
milhões de euros, com preju-
ízos para o Estado, SAD do 
Benfica e Novo Banco.

Sobre esta matéria, Pe-
dro Filipe sublinhou que o 
BE tinha razão quando exigia 
uma legislação mais exigen-
te, maior regulação e uma 
maior separação entre os in-
teresses públicos e privados.

“As pessoas reconhecem, 
o país percebe, com tantos 
sacrifícios que foram pedi-
dos, para que uma elite des-
governasse o país e vivesse 
às custas desses sacrifícios 
gerais, a pandemia, tópico 
indissociável da análise do 
último ano do governo socia-
lista, também ficou marcada 
por um orçamento curto para 
as necessidades de salva-
guardar os serviços públicos 
de qualidade na saúde. Há 
uma execução orçamental, 
mas também escolhas orça-
mentais que não estão à al-
tura do momento que o país 
vive”, completou.

PCP fez uma retros-
pectiva de um estado 

da nação com grandes 
problemas econômico-
sociais, decorrentes da 
pandemia e adensados 
pela dependência externa 
de Portugal, mostrando a 
necessidade de alterar a 
trajetória política.

“O estado da nação é, 
naturalmente, um estado 
de grandes problemas 
econômicos e sociais, 
que decorrem da epide-
mia e das medidas restriti-
vas tomadas em resposta 
à epidemia, e que vieram 
trazer ao de cima muitas 
das principais vulnerabili-
dades do nosso país. Um 
país dependente em rela-
ção ao estrangeiro. Quan-
do precisávamos de ven-
tiladores não tínhamos 
como os produzir”, disse à 

PCP vê país com grandes problemas 
adensados por dependência externa

Lusa o líder parlamentar, 
João Oliveira, antes do 
debate sobre o Estado da 
Nação.

Para o parlamentar, o 
estado da nação é tam-
bém assinalado pelas di-
ficuldades que atingem 
milhares de trabalhado-
res que, neste momen-
to, estão a ser vítimas de 
demissões coletivas e de 
outros problemas muito 
acentuados que afetam a 
vida dos portugueses.

O deputado identifi-
cou os principais flagelos 
de Portugal: a falta de in-
vestimento na produção 
nacional, na saúde, na 
educação e nos servi-
ços públicos, redução de 
salários e de postos de 
trabalho, perda de direi-
tos dos trabalhadores por 
abusos laborais justifi-

cados com a pandemia.                                                                                                                  
Na ótica de João Oliveira, 
há áreas que são abso-
lutamente chave para a 
vida nacional, como, por 
exemplo, as telecomuni-
cações e os combustíveis, 
mas estão na mão de meia 
dúzia de grupos que, do-
minando esses setores 
estratégicos, acabam por 
dominar importantíssimas 
áreas do país.  “Por isso, 

é preciso encontrar uma 
política verdadeiramen-
te alternativa, através da 
recuperação do controle 
público desses setores 
estratégicos para estar na 
mão de quem tem decidido 
politicamente o destino do 
país a capacidade de uti-
lizar todas essas empre-
sas e setores estratégicos 
como alavanca para o de-
senvolvimento nacional”.

BE diz que situação judicial
e de governo nos preocupa
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Maneca

Maria
Alcina

Uma semana de muita tristeza

Amigos Que Gostam de Que é Bom 

Pedro Cezar 
comemorando seu 

primeiro aninho

Grande Motivo Para Comemorar, Parabéns Duplo

Mesa vip no Solar Transmontano

Abençoado casal visiense!

Amigos de coração

Muitas bênçãos para 
o meu querido amigo, 

Antônio Serapicos e Família

Salve o Avô Coruja, Antônio Cardão

Família Moreira (COFICO) muito  sofrida 
na dor  da perda nosso eterno carinho

Emília Horto recebendo 
bênçãos em Fátima

Bodas de Prata felicidade eterna

PENSAMENTO DA SEMANA
O ANJO DA LUZ

SE NOS ENCONTRAMOS NO ESCURO
NÃO IREMOS CONSEGUIR EMPURRAR A ESCURIDÃO

PARA FORA COM AS MÃOS OU COM A MENTE.
A LUZ DIVINA DA MINHA ALMA

FLUI ATRAVÉS DO MEU SER AGORA.

O simpático casal 
D. Mila  e Dr. 

Paulo Sena, Diretor 
Social da Casa 

de Viseu, sempre 
apaixonados e fe-
lizes.com os filhos 

Lorraine,assistente 
social 31 anos,Na-
than 25 anos pro-

fessor de Literatura 
e Língua Portugusa 

24 anos e o Paulo 
Junior  estudante 

Unversitário  Fede-
ral, 17 anos. Quem 

sabe faremos um 
show de fados nas 

Bodas de Ouro 
do querido casal. 
Muitas bênçãos

O  meu amigo irmão Serapicos, inaugurou mais um grandioso 
SUPER MERCADO da REDECONOMIA. O Supermer-

cado POLI SUPER  ALIMENTOS É DESLUMBRANTE, na 
Rua José Bonifácio, no Bairro de Todos os Santos. Com um 
Coquetel  maravilhoso, Serapicos homenageou convidados 
importantes, autoridades e  marcou muito a presença do novo 
Embaixador Consul Geral de Portugal no Rio de Janeiro; Dr. 
Luís Gaspar da Silva que com sua diplomacia, simplicidade 
e muito atencioso, deixou todos os presentes encantados. 
Abraços Fadistas.

Na foto: Sr. Belmiro Loureiro e esposa D. Alda, grandes Vi-
sienses, enfrente a fachada da  sua empresa, BR . Loureiro 

Materiais de Construção. Muitas bênçãos.

O  grande Visiense  Antônio  Cardão,  representante da Empresa 
Beirão da Serra, Muito orgulhoso  curtindo os seus lindos netos. 

Muitas bênçãos. Abraços Fadistas.

O meu amigo Tony 
Correia, “Nave-

gar é Preciso”, muito 
bem acompanhado 
pelo meu conterrâ-
neo, (Castro Daire), 
Comendador José 
Morais, Grupo Bom 
e Barato,  como 
sempre recebendo 
com carinho os con-
terrâneos  famosos. 
Abraços Fadistas.

Na foto: A Saudosa Matriarca D. Efigênia,  e seu amado filho  Dr. 
Paulo Cesar que partiu para a eternidade ao encontro de seus 

pais tão amados. Dra. Monique Moreira esposa do Dr. Douglas 
Moreira, e os netos muito amados da nossa querida D. Efigênia, 
que está junto a Nossa senhora, amparando o seu amado Paulo 
Cesar. Muitas bênçãos.

A minha que-
rida amiga 

Emília Horto, 
rogando á Vir-
gem Maria pe-
las vítimas da 
covide pedindo 
o fim da pan-
demia. Sei que 
será ouvida, já 
que sua alma 
é pura e ilumi-
nada. Muitas 
bênçãos

Gosto muito de ver este 
maravilhoso grupo, fre-

quentadores assíduos da 
casa Trás os Montes e Alto 
douro,  como é bom ver 
Luso-brasileiros Irmanados, 
conforme foto em pauta, a 
direita, sentados  Sr. Antó-
nio do Detran, Coutinho, e 
Sr.  Tuninho Mendes, ainda 
de pé o, Sr. Ismael (Presi-
dente) , Vanusa., a jovem 
garçonete,  Fernando da 
sanfona, Sr. Alberto Figuei-
redo, Acordeonista e    para 
todos parabéns, muita saú-
de e vamos viver a vida.     

Linda Família reunida para 
comemorar dois aniversários 

no dia 13 de Julho, dona Teresa  
Estevinho, irmã de Dona Idália, 
completou 73 Anos de vida, sua 
filha Rosana Martins Estevinho 
Luparéle e José Cosme Lupa-
rele, completaram  30 Anos de 
Casados, para todos as maiores 
felicidades e como vemos na foto, 
a frente, de camisa verde, Sr. 
Lereno, esposa Teresa, Aniversa-
riante, a seguir, seu genro, José 
Cosme, sua esposa Rosana Lu-
parele, Idália, Rosangela Maneca 
e todo o visual, de filhas e netas, 
que deram um lindo visual, para 
todos as maiores felicidades do 
mundo, parabéns.

No passado domingo, só foi de alegria quando o fofinho 
Pedro Cezar  comemorou seu primeiro aniversário 

junto com toda a família onde seus Avós Paulo Cezar  e 
Eliane, os mais corujas a mamãe Laryssa o papai Deivid 
ficaram muito feliz com a festa do Pedro Cezar, não fal-
tou o carinho do Dindo, Bruno Cezar que não largava o 
querido sobrinho e afilhado, sempre com um sorriso lindo. 
Nos do Jornal Portugal em Foco, damos nossos parabéns 
ao Pedrinho. Na foto o Vovô Coruja Paulo Cezar e vovó 
Eliane parabéns a família e muita saúde

Esta semana 
passada foi 

realmente mar-
cado por muita 
tr isteza com 
muitas perdas 
na nossa Co-
munidade Por-
tuguesa, com 
o Dr.  Pau lo 
Cesar Moreira, 
filho do nosso 
saudoso Tuni-
nho da Cofico, 
que  a esta al-
tura com sua 

esposa Efigênia, receberam seu filho lá no céu. Força 
Dra. Ana Amélia que Deus já o recebeu, ao lado dos 
anjos muita saúde e superação.

Esta foto ficou be-
líssima uma ver-

dadeira mesa trans-
montana os casais 
inseparáveis sempre 
muito unidos, Pache-
co, esposa Fátima, 
a Glorinha e o seu 
amado esposo Luís 
Augusto, num regis-
tro fotográfico com 
o nosso presidente 
Joaquim Felipe Men-
des. Muita saúde a 
todos.
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Casa da Vila da Feira comemorou 68 anos

Numa posse de 
destaque na Igre-
ja dos Capuchi-
nhos, Margarete 
Correia, Elizabeth 
Correia, Marga-
reth Milhazes e 
Ana Pires, com 
os pavilhões, e o 
Presidente Ernes-
to Boaventura, fi-
lha primeira dama 
Rose Boaventura

A tradicional 
foto no Altar 
da Igreja 
dos Capu-
chinhos, 
Presidente 
Ernesto Bo-
aventura, fi-
lha Primeira 
Dama Rose 
Boaventura, 
neta Camila 
diretores e 
associados

Durante a celebração da Missa em Ação de Graças o Celebrante 
Frei Arles

Panorâmica da Missa em Ação de Graça na Igreja dos Capuchinhos, 
o Expresidente Adão Ribeiro e suas irmãs Aida e Fernanda

Linda Imagem 
e marcante 
sentado, dire-
tores: Américo 
Saraiva, Fer-
nando Alves, 
Joaquim Sa-
raiva, em pé: 
Zulmira, Rose, 
Belmira, Felipe 
Mendes, Pre-
sidente Ernes-
to Boaventura 
e Lucia

Diretoria da Casa da Vila da Feira em festa: Rodrigo Correia, 
Marlos Labanca, Rose Boaventura, Jason de Mello  e Ernesto 
Boaventura

Quem 
também foi 
prestigiar 
a família 
Feirense foi 
o Manuel 
da Mota, 
esposa D. 
Emília e a 
sua secreta-
ria Sabrina

Também Presidente no Almoço Feirense o simpático casal D. Pru-
dência, esposo o “bailarino” Manuelzinho e seu cunhado Raul

A Casa da Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria 

completou no dia 12 de julho 
seus 68 anos de fundação.

Foi realizada no domingo, 
dia 18 de julho, uma Missa 
em Ação de Graças, na Igre-
ja dos Capuchinhos, celebra-

da pelo Frei Arles.
Presente na Igreja, além 

de diversos fiéis, o Presi-
dente Ernesto Boaventura, 
a Primeira Dama Rose Bo-
aventura, a linda Princesa 
Camila, o ex-Presidente 
Adão Ribeiro dos Santos, os 
Diretores Fernando Alves, 
Joaquim Saraiva, Marlos 
Labanca e Rodrigo Correia 
e as senhoras do Departa-
mento Feminino Fernanda, 
Aida, Lucia, Zulmira, Belmi-
ra, Alice e Fatima Lopes.

Esteve presente também 
o Feirense Américo Saraiva 
e o Presidente do Conselho 
Deliberativo da Casa, Dr. 
Luiz Carlos Esperon, acom-
panhado de sua mãe, Sra. 
Ely Esperon.

Devido as restrições im-
postas pela pandemia, ape-
nas 4 componentes do Gru-
po Folclórico Almeida Garrett 
podiam comparecer à missa, 
trajadas e empunhando as 
bandeiras de Portugal, do 
Brasil, da Casa da Vila da Fei-
ra e de Santa Maria da Feira, 
eram elas: Margarete Correia, 
Elizabeth Correia, Margareth 
Milhazes e Ana Pires.

A Primeira Dama Rose 
Boaventura, a pedido do 
Frei Arles, pronunciou algu-
mas palavras explicando aos 

presentes a importância do 
papel desempenhado pela 
Casa da Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria.

Almoço Dominical
Após a celebração, e 

como todos os domingos, 
tivemos o almoço, com o 
tradicional cozido, no bar da 
Casa, em ambiente aberto 
e bem arejado. Após a ce-
lebração, e como todos os 
domingos, tivemos o almoço, 
com o tradicional cozido, no 
bar da Casa, em ambiente 
aberto e bem arejado.

Durante o ato religioso na 
Igreja a Primeira Dama Rose 
Boaventura, subiu ao púlpito, 
e explicou a importância da 
Casa da Vila da Feira, junto a 
Comunidade Portuguesa
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COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DA NOVA

Quando o Padre Geraldo abençoava as belíssimas instalações da nova Loja da Redeconomia, junto 
ao empresário Antônio Serapico, esposa sra. Fernanda, filha, Sandra, genro Júlio e o Embaixador de 
Portugal no Rio de Janeiro,  Luís Gaspar da Silva

A Vereadora Teresa Bergher, fez questão de está presente no co-
quetel de inauguração da nova loja da Redeconomia em mais uma 
empreitada do amigo Empresário Antônio Serapicos, na foto vemos 
o Embaixador de Portugal no Rio de Janeiro,  Luís Gaspar da Silva

 O dinâmico 
Antônio 
Serapicos 
num bate 
papo com o 
Embaixador  
de Portugal 
no Rio de 
Janeiro 
Luís Gaspar 
da Silva
e um 
convidado

O anfitrião Antônio Serapicos, ao lado da sua fi-
lha, Sandra, feliz por mais uma conquista na vida

Num bate papo descontraído durante o coquetel, ve-
mos a sorridente Vereadora Teresa Bergher, a senho-
ra Fernanda Serapicos, sempre com aquela simpatia

Mais amigos 
que foram levar 
carinho e apoio 

ao Antônio Sera-
picos, Cláudio 

Ribeiro, ex-pre-
sidente do Arou-

ca Barra Clube 
e o comendador 
Adão Ribeiro, da 

Rede Itahy de 
Restaurantes
e uma amigo

O charme 
feminino no 
coquetel de 

inauguração: 
da esquerda 
para direita, 

Assessora 
da Vereado-
ra, Luciane 

Marquesam, 
a Vereadora 
Teresa Ber-

gher, anfitriã, 
Fernanda 
Serapicos 

e Rosa 
Martins

Um brinde 
do Antônio 
Serapicos, 
com os 
amigos  
entre eles o 
Tuninho

Nosso grande visiense da empresa Comercial Beirão da Serra, An-
tonio Cardão, presente ao evento com o casal de amigos Sr. José da 
Banana Real e Filha . ao fundo vemos a Sandra Serapicos

Destaques dos amigos  o Embaixador  de Portugal no Rio de Janeiro 
Luís Gaspar da Silva e João Martins da Dirija e um convidado

Presente também ao coquetel Cláudio Ribeiro 
e amigos

O Diretor da Redeconomia de Supermerca-
deo Júlio, genro do Antônio Serapicos com 
um convidado

Na Adega de vinhos da Redeconomia você 
encontra diversas marcas de vinhos nacionais 
e importados na foto o Antônio Serapicos,o  
Embaixador de Portugal  Luís Gaspar da Silva  

A Redeconomia inau-
gurou mais uma 

belíssima loja com es-
tacionamento e amplas 
instalações para seu con-
forto e segurança situada 
na Rua José Bonifácio 
número 642 no Bairro de 
Todos os Santos, na últi-
ma terça-feira dia 13.

A solenidade de inau-
guração ficou restrita às 
autoridades o Embaixador 
de Portugal no Rio de Ja-
neiro Sr. Luís Gaspar da 
Silva e da nossa a  Cida-
de. A Vereadora da Câ-
mara Municipal do Rio de 
Janeiro, Teresa Bergher 
e alguns convidados vips 
da Comunidade Portu-
guesa que participaram 
do delicioso coquetel de 
inauguração, que foi mar-
cado pela descontração 
dos amigos da Comuni-
dade que foram prestigiar 
o empresário Português e 
grande empreendedor An-
tônio Serapicos ,que rece-
beu também a presença 
de fornecedores amigos 
que fizeram questão de 
esta presente. Como já 
é tradição foi realizada a 

tradicional benção do es-
tabelecimento  feita pela 
Padre Geraldo, junto com 
toda família Serapicos, 
com certeza um “Dia mui-
tíssimo feliz de toda famí-
lia”.

Antônio Serapicos é 
um português, muito ama-
do e respeitado por todos, 
que ao lado da sua espo-
sa senhora Fernanda, jun-
tos construíram uma lin-
da família, não podemos 
deixar de registrar o amor 
pela música portuguesa 

sempre que pode ele está 
com seu amigo insepará-
vel seu acordeom, para-
béns e sucesso.

O público geral teve 
acesso ao novo empre-
endimento na quarta, 
dia 14, com direito a um 
verdadeiro “ARRAIÁ DA 
ECONOMIA” a rede que 
promete economias, os 
preços estavam competi-
tivos em comparação às 
outras redes de médio e 
grande porte instaladas 
na cidade.
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LOJA NO BAirrO DE TODOS OS SANTOS
Os clientes podem des-

frutar do setor de Car-
nes nobres, Padaria, La-
ticínios, Hortifrúti, Frutas, 
tudo fresquinho das me-
lhores procedências e até 
bem mais em conta que 
outras redes de supermer-
cados da própria cidade. 
Não podemos também 
deixar de destacar Adega 

da Redeconomia com di-
versas marcas de vinhos 
nacionais e internacionais. 

Venha aproveitar e des-
frutar da sua melhor opção 
em compras agora perti-
nho de você a nossas lojas 
funcionam das 08h às 21h 
e aos domingos das 08 às 
14h. É preciso que a popu-
lação, continue com a veri-

ficação de preços nos ou-
tros mercados da cidade, 
pois os apresentados pela 
nova loja da rede, não são 
com preços como o seu 
nome sugere. Apresentan-
do preços menores que os 
da concorrência na cidade, 
disse um consumidor que 
esteve no mercado fazen-
do uma avaliação.

Bonita imagem da faixada da Nova Loja da Redeconomia, na rua José Bonifácio, nº 642, Bairro 
Todos os Santos

Adega 
da Re-
deco-
nomia 
um ver-
dadeiro 
show de 
varieda-
des de 
vinhos 
Nacio-
nais e 
Interna-
cionais

O açougue 
é uma 

vitrine de 
carnes 

bovinas, 
suínas e 

derivados

A Inaugu-
ração da 
Redecono-
mia, foi um 
dia marcado 
para sempre 
para os mo-
radores do 
Bairro pois 
agora tem 
um super-
mercado de 
excelência 
e muitas 
promoções

Frente de loja perfeita com uma equipe de colaboradores bem trainados e capacitados

O setor de 
salgados 
com diver-
sas varie-
dades de 
produtos, 
já emba-
lados, ao 
lado tudo 
para seu 
churrasco 
de fim-de-
semana. 
Sob o 
controle do 
Júlio

O setor de Padaria e o charme, com pão fesco a todo hora, pães doces, bolos, broas de milhos etc.

As frutas 
vendidas 
na Rede-
conomia 
são das 
melhores 
procedên-
cias tudo 
fresquinho

A sessão 
de Horti-

fruti e uma 
atração há 
mais com 

variedades 
de legumes 

e frutas 
variadas e 

etc.

Panorâmica 
da Loja 
Redecono-
mia, rece-
bendo seus 
clientes um 
verdadeiro 
show de 
promoções

O Laticício 
oferece  

produtos 
de alta 

qualidade 
e mantidos 
numa tem-

peratura 
apropriada
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Frederico Varandas inaugurou, na 
manhã desta terça-feira, a Cidade 

Sporting, projeto envolvente ao Estádio 
de Alvalade.

“Depois dos investimentos na Aca-
demia e no Pólo Universitário, chegou 
a hora do Estádio José Alvalade e do 
Pavilhão João Rocha. A Cidade Spor-
ting dá hoje os primeiros passos, com 
a requalificação da Promenade, a inau-
guração da pista de atletismo, do cam-
po de street basket e da artéria verde 
que une o estádio ao pavilhão”, come-
çou por explicar o presidente do clube, 
deixando a garantia:

“Temos o desejo de continuar a cres-
cer, transformando toda a envolvência 
do estádio. Nas próximas semanas ire-
mos inaugura a Lion Store e até ao final 
da época desportiva teremos todas as 
cadeiras do estádio remodeladas. Que-
remos um clube mais moderno, mas so-
bretudo virado para os seus adeptos.”

Frederico Varandas deixou tam-
bém palavras de agradecimento ao 
presidente da Câmara Municial de 
Lisboa, Fernando Medina, que, por 
sua vez, salientou “o papel vastíssimo 
que o Sporting tem em milhares de 
pessoas da cidade”.

Frederico Varandas inaugura 
cidade Sporting e deixa garantia

Assim está a “Cidade Sporting”, entretanto inagurada. 
Trata-se de um projeto de requalificação do espaço exte-

rior de Alvalade e que conta com uma pista de atletismo, um 
campo de street basket e a artéria verde, que une o estádio 
ao pavilhão.

Aí está a
“Cidade Sporting”

Tal como previsto, Pepe e Sérgio Oli-
veira apresentaram-se esta manhã 

no Olival para integrarem os trabalhos 
de pré-temporada do FC Porto. Os dois 
jogadores, que gozaram férias até mais 
tarde por terem estado ao serviço de 
Portugal no Euro-2020, foram subme-
tidos aos habituais testes médicos e 
físicos, conforme demonstram as foto-
grafias divulgadas pelo clube.

O regresso de Pepe
e Sérgio Oliveira

Florentino Pérez, presiden-
te do Real Madrid, enviou 

uma carta a Pinto da Costa, 
presidente do FC Porto, a es-
clarecer toda a polêmica em 
torno das escutas telefônicas 
divulgadas e que denuncia-
vam um alegado esquema 
de desvio de dinheiro por 
parte do máximo dirigente 
dos dragões e Jorge Men-
des, empresário português.

Na página oficial, os 
azuis e brancos revelaram 
o teor da missiva:

“Estimado Presidente, 

Florentino Pérez enviou
carta a Pinto da Costa

escrevo-lhe para informá-lo 
sobre a publicação de uma 
gravação que foi realizada 
por um jornalista de for-
ma ilícita e ilegal e que foi 
publicada por um meio de 
comunicação de maneira 
descontextualizada e abso-
lutamente manipulada.

Como sabemos, todos 
os processos de negociação 
em que participaram os nos-
sos clubes, com a interven-
ção do Senhor Jorge Men-
des em alguns deles, foram 
levados a cabo com máxima 

honestidade e transparência.
Foi sempre assim graças 

à sua seriedade e profissio-
nalismo como Presidente de 
um clube tão prestigiado e 
amigo, e à do Senhor Jorge 
Mendes nas negociações 
em que interveio.

Estou convencido de que 
tanto a nossa amizade pes-
soal como a magnífica re-
lação institucional entre os 
nossos clubes estão acima 
destas manipulações, que 
já coloquei nas mãos dos 
meus advogados.”

Rui Vitória, é o adversário 
do Benfica na terceira 

pré-eliminatória da Liga dos 
Campeões, ditou o sorteio 
realizado ao final da manhã 
desta segunda-feira, em 
Nyon (Suíça).

Será o reencontro 
das águias com o treina-
dor que conduziu o clube 
às conquistas dos títulos 
de campeão nacional em 
2015/2016 e 2016/2017, 
tendo sido demitido em ja-
neiro de 2019.

Rui Vitória, recorde-se, 
depois de uma experiência 
na Arábia Saudita, ao ser-
viço do Al Nassr, assumiu 
recentemente o comando 

Benfica reencontra Rui
Vitória na 3ª pré-eliminatória

do Spartak Moscovo, em 
ano de centenário do clu-
be, que terminou a última 
temporada no segundo lu-
gar da Liga da Rússia.

O primeiro jogo desta eli-
minatória será em Moscovo, 
a 3 ou 4 de agosto, ficando 
a segunda mão para o Está-
dio da Luz a 10 de agosto.

O Benfica joga no dia 4 de agosto, a partir 
das 18h00 portuguesas, em Moscovo, 

diante do Spartak de Rui Vitória, a primeira 
mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos 
Campeões, informou esta terça-feira a UEFA.

O segundo embate terá lugar na Luz no dia 
10, ainda sem hora marcada. Três dias antes, 
os encarnados estreiam-se no campeonato, 
em Moreira e Cônegos, frente ao Moreirense.

Se eliminar os russos, a equipe de Jorge 
Jesus ainda terá de defrontar um segundo ad-
versário, no play-off, para garantir acesso à 
fase de grupos.

Benfica defronta Spartak
no dia 4, a partir das 18h00


