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Marcelo Rebelo de Sousa quer 
máscaras até meio de setembro
No dia em que mais 33 

mil jovens dos 12 aos 15 
anos foram vacinados, a imu-
nização no fim de semana 
abrangeu cerca de 148 mil, 
38% dos 400 mil desta faixa 
etária, o Presidente da Repú-
blica veio defender que o fim 
do uso obrigatório de másca-
ra no exterior, sempre que a 
distância não possa ser cum-
prida, só deve acontecer em 
meados de setembro.

“Quero ver primeiro os 
números de agosto e de 
setembro”, afirmou Marce-
lo Rebelo de Sousa, frisan-
do que a decisão cabe ao 
Parlamento.

“Vai ser preciso acompa-

nhar com muito cuidado as 
próximas quatro semanas”, 
lembrando ainda que vai ha-
ver regresso de férias e co-
meço de ano letivo, e haverá 
mais circulação de pesso-
as de outros países, alguns 

onde a vacinação não está 
ao nosso nível. O Chefe de 
Estado frisou também que foi 
dos primeiros a pôr máscara 
e será dos últimos a tirá-la.

Marcelo acompanhou on-
tem a vacinação dos jovens 

em Alcabideche e fez um avi-
so. “Se os jovens e os pais 
querem mais prevenir do 
que remediar têm de torcer 
a sua vida e sacrificar as fé-
rias para terem a dupla vaci-
nação. Se hesitam, esperam 
para ver o que acontece com 
o vizinho, estão sujeitos, no 
começo das aulas, a apa-
nhar Covid-19”, alertou.

A vacinação de jovens dos 
12 aos 15 anos regressa no 
próximo fim de semana de 28 
e 29 de agosto. Os menores 
já vacinados tomam as segun-
das doses a 11 e 12 de setem-
bro e os que estão agendados 
para o próximo fim de semana 
nos dias 18 e 19.

Catarina Martins diz que o 
sucesso da vacinação

deve-se a SNS e população
Catarina Martins, defendeu 

que o sucesso da vaci-
nação contra a Covid-19 em 
Portugal deve-se  ao Serviço 
Nacional de Saúde e a uma 
população solidária que acre-
dita nele.

A dirigente do BE fez estas 
declarações em Monte Gordo, 
no concelho de Vila Real de 
Santo António, no último de três 
comícios de verão realizados 
pelo partido no distrito de Faro.                                                                                                                                 
Catarina Martins afirmou estar 
a olhar com entusiasmo para 
a forma como SNS e a popula-
ção portuguesa, que confia no 
SNS, estão a fazer de Portugal 
um dos países em que a popu-
lação mais adere à vacinação 
e, mesmo tendo as doses da 
vacina começado a chegar tar-
de, o país ter conseguido ter 
um processo de vacinação dos 
mais completos na Europa.

“Ainda não está tudo fei-
to, mas estamos a fazer esse 
trabalho e isso deve-se ao 
SNS, isso deve-se a uma po-
pulação que sabe que pode 
confiar no SNS, que é soli-
dária e faz o que pode para 
sair desta crise”, enalte-

O presidente do PSD iniciou 
ontem uma volta pelo país 

no âmbito da campanha para 
as eleições de 26 de setem-
bro, que terá o ponto alto des-
ta primeira semana no Fórum 
Nacional Autárquico, no sába-
do em Faro.

O secretário-geral  do 
PSD, José Silvano, justificou 
que, se no próximo mês a 
prioridade são as autárqui-
cas, Rui Rio irá desde já para 
o terreno num sinal de mobili-
zação do partido, numa volta 
que passará pelos 18 distritos 
de Portugal Continental.

Esta primeira fase de pré-
campanha que se iniciou 
ontem no Porto, com ações 
previstas para Marco de Cana-
veses, Baião e Paços de Fer-
reira, hoje esta em Vila Real e 
amanhã Viseu.

No sábado e no domingo, 
Rui Rio estará no Algarve, 
num fim de semana em que 
também decorrerá na mesma 
região o Congresso do PS, 
marcado para Portimão.

Será em Faro que se re-
alizará o Fórum Nacional 
Autárquico do PSD, que jun-
tará mais de duas centenas 
de candidatos do partido e 
os restantes assistirão por 
meios digitais.

No Fórum, estão previstas 
intervenções de cerca de uma 
dezena de candidatos, entre 
eles, Carlos Moedas candida-
to a Lisboa, Vladimiro Feliz do 
Porto.

Caberá ao presidente do 
partido encerrar a iniciativa e 
no domingo, presidir à apre-
sentação dos candidatos do 

partido no Algarve, uma ses-
são que decorrerá em Albu-
feira, já depois de terminado 
o encontro dos socialistas.                                                                                                                                     
   Na próxima semana  a volta 
de Rio passará pelo Alentejo 
(dias 30 e 31) e pelo distri-
to de Lisboa no dia 01, com 
ações na Amadora e em Tor-
res Vedras. No fim de sema-
na seguinte, ele estará  numa 
iniciativa organizada pelas 
Mulheres Social-Democra-
tas, na Batalha, e na segun-
da semana de setembro irá 
passar por Aveiro, Braga, 
Coimbra e Leiria.

Já na campanha oficial,  
que começa  14 de setem-
bro, o presidente do PSD 
tem previstos os distritos 
da Guarda, Castelo Branco, 
Portalegre, Évora e Santa-
rém, Sintra e Setúbal.

A última semana de cam-
panha está ainda por fechar, 
mas será nesse período que 
Rui Rio se deverá juntar aos 
candidatos às principais câ-
maras do país, como Lisboa 
e Porto. 

O PSD concorre sozinho 
a 153 municípios, integra 146 
coligações (lidera 142 e 4 são 
do CDS-PP). 

Em 2017, o PSD teve o seu 
pior resultado autárquico,  que 
levou à demissão do então 
presidente Passos Coelho: os 
sociais-democratas perderam 
8 câmaras em relação a 2013 
e conquistaram 98 presidên-
cias, embora sem grandes va-
riações em termos de votos e 
percentagens, tendo o partido 
somado, sozinho, 16,08% dos 
votos, em 2013 foram 16,70%.

Rui Rio inicia  pré-campanha 
no Porto e encerra Fórum 

Nacional no Algarve

O partido Chega anunciou 
um projeto de lei para 

introduzir cortes de entre 
25 e 75% nas pensões de 
titulares de cargos públicos 
ou políticos condenados 
pelos crimes de corrupção, 
tráfico de influência, pecu-
lato ou desvio de fundos.                                                                                                                                  
O diploma, a que a Lusa teve 
acesso e que o partido clas-
sifica como uma inovação 
legislativa, altera o Estatuto 
da Aposentadoria no arti-
go relativo à remuneração 
mensal. “Caso os beneficiá-
rios tenham sido titulares de 
cargos públicos ou políticos 
e tenham sido condenados 
pelos crimes de corrupção, 
tráfico de influência, desvio 
de fundos ou peculato, a 
pensão a que têm direito so-
frerá um corte definitivo en-
tre 25% e 75% do seu valor 
definitivamente atribuído”, 

propõe o Chega no articula-
do do projeto de lei.

O partido acrescenta 
ainda que, caso a pena efe-
tiva aplicada seja superior a 
5 anos de prisão, o benefici-
ário sofrerá um corte nunca 
inferior a 50% no valor de-
finitivamente atribuído, po-
dendo chegar a 75% caso 
o beneficiário tenha lesado 
gravemente o erário público 
ou a integridade das fun-
ções públicas que lhe esta-
vam adstritas.

O projeto estipula ainda 
que em caso algum poderá o 
beneficiário auferir, após os 
cortes, de um valor líquido fi-
nal inferior ao salário mínimo 
nacional e salvaguarda que 
estes só poderão ser apli-
cados após a condenação 
definitiva pelos crimes, com 
trânsito em julgado.

O partido inclui este di-

ploma numa tentativa de re-
forma da Segurança Social 
que, segundo o Chega, vá-
rios Governos tentaram fa-
zer infelizmente sempre sem 
grande sucesso. “A reforma 
que agora se pretende, pren-
de-se essencialmente com 
aplicar uma regra básica de 
justiça: aqueles que pesaram 
gravemente o erário público 
ou as funções públicas que 
lhes estavam cometidas de-
vem ser punidos na atribui-
ção legal do valor da pensão 
que lhes é devida”.

Para o partido liderado por 
André Ventura, os sistemas 
de segurança social não são 
alheios, bem pelo contrário, 
aos valores do sistema jurí-
dico global, devendo ser até 
a melhor e mais fidedigna 
expressão desses valores. 
“O que se pretende com esta 
alteração legal é precisamen-

A pandemia atingiu em cheio 
os casinos portugueses. 

Foram dois anos de quedas 
históricas nas receitas. Depois 
de em 2020 terem registado 
uma queda de 50% nos provei-
tos , para um total de 157,9 mi-
lhões, o setor prepara-se para 
uma hecatombe ainda maior. 
Nestes primeiros 7 meses , só 
trabalharam uma média de 65 
dias. O resultado é uma receita 
bruta de jogo de 44 milhões , 
uma descida de 49,5% quando 
comparado com os 87,1 mi-
lhões gerados no mesmo perí-
odo de 2020. Já face ao acu-
mulado de janeiro a julho de 
2019, período pré-pandémico 
em que contabilizaram receitas 
de 178,2 milhões, o decrésci-
mo é de 75,3%.

“Neste ano de 2021, a si-
tuação conseguiu ainda piorar 
um pouco”, diz fonte oficial da 
Associação Portuguesa de Ca-
sinos. À obrigatoriedade de fe-
charem as portas em meados 
de janeiro e até final de abril, 
dentro das medidas restritivas 
implementadas pelo governo 
para controlar a pandemia, so-
maram-se períodos de encer-
ramento determinados pelos 
níveis de risco dos municípios 
e os horários de funcionamen-
to foram sofrendo várias altera-
ções e restrições.

Neste contexto, as ex-
pectativas para este ano são 
pouco animadoras, apesar de 
todos os casinos portugueses 
se encontrarem em funciona-
mento desde 24 de julho, sem 

quaisquer condicionantes de-
rivadas de classificações de 
risco dos concelhos onde se 
situam. Como outras ativida-
des de turismo e lazer, o aces-
so dos clientes está condicio-
nado à exibição do certificado 
de vacinação ou de teste com 
resultado negativo. Já no iní-
cio deste mês, foi também per-
mitida a abertura de portas às 
14 horas e o fecho às duas da 
manhã, em moldes próximos 
da normalidade.

“Dois terços do ano já pas-
saram e já não é possível, 
nos quatro meses e meio que 
faltam até ao fim do ano, evo-
luir para um nível de receitas 
equivalente ao de 2020”, subli-
nha a APC. Nas contas da as-
sociação, mesmo sem novos 
encerramentos ou limitações 
de horário, as receitas de 2021 
deverão ficar entre os 95 e os 
110 milhões de euros, previ-
são que, a confirmar-se, traduz 
uma queda de 30 a 40% face a 
2020, e de 65 a 70% abaixo do 
registado em 2019.

Para reduzir o impacto da 
crise, o governo decidiu isen-
tar os casinos portugueses do 
pagamento das contrapartidas 
anuais até 2022. Também de-
vido à covid-19, as concessões 
das zonas de jogo do Estoril/
Lisboa e da Figueira da Foz, 
que terminavam a 31 de de-
zembro de 2020, foram prorro-
gadas por mais um ano, sem 
que houvesse lugar ao paga-
mento de contrapartidas por 
esse prolongamento.

O Windfloat Atlantic, o par-
que eólico flutuante ins-

talado ao largo de Viana do 
Castelo, acaba de completar 
um ano de operação. Com 
uma capacidade instalada de 
25MW, o projeto atingiu em 12 
meses uma produção total acu-
mulada de 75GWh, o suficiente 
para abastecer 60 mil pessoas. 
Segundo fonte da EDP, que 
lidera o consórcio Windplus, 
promotor do parque a experi-
ência adquirida permitirá, ago-
ra, desenvolver novos projetos 
dentro e fora de Portugal que 
conjuguem as preocupações 
econômicas e climáticas.

Recentemente, empresas 
da área das energias renová-
veis oceânicas defenderam 
que Portugal deve ser mais 
ambicioso na produção de 
energia eólica offshore, cuja 
meta nacional está atualmente 
fixada nos 300 MW até 2030.                                                                                                                                          
Na conferência Energia Re-
novável Offshore Abre Novos 
Horizontes, realizada em julho 
em Viana do Castelo, em que 

Casinos apenas trabalharam 
dois meses em sete

Chega propõe cortar até 75% das
pensões de políticos condenados

te articular o ordenamento 
jurídico-penal, bem como a 
evolução da percepção so-
cial e o escrutínio existente 
relativamente ao exercício 
de cargos públicos, face ao 
sistema de pensões vigente”, 
defende o partido.

O último plenário antes 
das férias confirmou tam-
bém a rejeição do projeto 
de revisão constitucional 
do Chega que, entre outras 
matérias, queria introduzir 
o impedimento vitalício de 
exercício de cargos públi-
cos para quem fosse con-
denado por corrupção.       

Num ano, o WindFloat produziu energia 
suficiente para atender 60 mil pessoas

participaram 3 ministros, Am-
biente, Economia e Ciência e 
Tecnologia, investidores e ou-
tras entidades do setor, afirma-
ram que o país tem potencial 
de crescimento e apelaram à 
abertura de novas concessões 
para atingir até 1000 MW.

O projeto eólico WindFloat, 
instalado há cerca de um ano 
no mar de Viana do Castelo, 
foi apontado como referência 
internacional. É composto por 3 
turbinas eólicas em plataformas 
flutuantes ancoradas ao fundo 
do mar apenas com correntes 
a 100 metros de profundidade.

A estrutura utiliza as maio-
res turbinas eólicas do mundo 
instaladas numa superfície flu-
tuante, de 8,4 MW cada.

As plataformas foram cons-
truídas pelos 2 países da Pe-
nínsula Ibérica: 2 delas nos 
estaleiros de Setúbal  e a ter-
ceira nos estaleiros de Avilés 
e Fene na Espanha. O proje-
to pertence à Windplus, que é 
propriedade conjunta da EDP 
Renováveis (54,4%), ENGIE 
(25%), Repsol (19,4%) e Prin-
ciple Power Inc. (1,2%).

Para apoiar o desenvolvi-
mento da tecnologia pioneira 
das eólicas offshore, o Ban-
co Europeu de Investimento, 
concedeu, em 2018, um em-
préstimo de 60 milhões de 
euros à Windplus. Além disso, 
o projeto foi também apoiado 
com 29,9 milhões  do progra-
ma da UE NER300 e até 6 mi-
lhões de euros do Governo de 
Portugal, através do Fundo de 
Carbono Português.

ceu a coordenadora do BE.                                                                                                                          
A líder do BE disse que estes 
profissionais do SNS, serviço 
que é uma pérola da democra-
cia, são os heróis e heroínas 
deste país e alertou para a res-
ponsabilidade que o país tem 
de lhes dar as melhores condi-
ções para trabalharem.

“Não desistimos de lutar 
e fazer todos os dias lembrar 
aqueles que entre nós estão 
mais vulneráveis, defendendo a 
necessidade de proteger quem 
trabalha pondo termo à preca-
riedade e considerando que é 
necessário ter a coragem de 
fazer diferente”.
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Maneca

Maria
Alcina

Parabéns  Para os Naturais de Manteigas, Portugal

AMigos 
uNidos e 
felizes

e viva Trás os Montes e 
a gente Transmontana

PENSAMENTO DA SEMANA
NOSSA SENHORA FAZ MEIA
COM LINHAS FEITAS DE LUZ

O NOVELO É A LUA CHEIA
E AS MEIAS SÃO PARA JESUS.

MUITAS BENÇÃOS.

saudades do nosso Rochinha

sAudAdes!

Como é  Bom visitar sua Terra Natal,  
Couto de ervededo,  Chaves, Potugal

Natureza Total em Proença-a-Nova e um Casal 
Brasileiro e Amigo, Neste lugar Abençoado
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Marilhoso dia de Recordações, 
na Quinta da serrinha

Belas lembranças

Amigo de longa data

Visual de descanso na Vivenda 
Cabugueira em santa Cruz

Casal abençoado

É difícil de acre-
ditar que o Ro-

chinha, partiu para 
outro plano. A sua 
presença está em 
cada evento da 
nossa Comunidade. 
Seu modo de ser, 
nas suas reporta-
gens, descontraído 
e descontraindo a 
todos nós que tanto 
lhe queríamos bem. 
Rochinha faz muita 
falta   á cobertura do 
nosso Portugal em 
Foco. Rochinha era 
único. Lá no Céu os 
anjos chamam por 
ele RoCHiNHAA-
AAAAAAA! Paz á 
sua alma.

O querido casal 
Antônio Peralta 

e sua esposa D. So-
nia, casal abençoa-
do  espírito bondo-
so, sempre ajudan-
do aos desvalidos 
da sorte,  amando 
sem medidas o seu 
querido clube (Casa 
de Trás os Montes) 
e o nosso Vasco da 
Gama. gratidão, 
muitas bênçãos.

É gratificante  sentir a 
amizade sincera entre os 

dois admiráveis casais. Na 
foto: o Comendador José 
Mota e sua simpática espo-
sa  D. Fátima, e a querida 
Ana Maria e seu esposo 
Orlando Pereira. Abraços 
fadistas. saudades.

Num even to 
no Arouca 

Barra Clube. 
Este casal ma-

ravilhoso, dando 
exemplo de 
muito amor.

Na foto: O Dire-
tor presidente 

da  CHATUBA, 
Sr. Raul e sua 

elegante esposa 
D. Dalva.
Abraços. Na foto: Num evento na Casa de Viseu, onde fui madrinha do 

querido casal, Fernando e Neumara, quando  entraram para a 
Confraria de Saberes e Sabores dos vinhos Dão, brindando com o 
copo  da Confraria, Presentes Igor Lopes, Fernando  e Neumara, 
Ângela Abreu  Maria Alcina, Alcinéli Almeida, Manuel Pinto, e a 
ex-primeira dama da Casa de Viseu, Luciane Marquesan. Muito 
carinho para a nossa amada Neumara, estamos unidos em orações 
pelo seu pronto restabelecimento. Muitas bênçãos.

Na foto: A  
elegante D. 

Fernanda e seu 
esposo, Tuninho 
Serapico, (Rede 
eCoNoMiA), 
sempre felizes 
nas voltas do vira. 
Saudades. Abra-
ços fadistas.

A nossa querida Vandinha, esposa do senhor Eduardo Ro-
cha, aniversariou no dia 17 de Agosto. Os nossos votos 

de felicidades a essa mulher guerreira com jeito ingênua de 
menina. Mulher dinâmica, esposa exemplar, enfermeira dedi-
cada tratando com  carinho o seu querido amor. Dedicando o 
seu tempo a obras humanitárias, além de ser grande relações 
publicas, na organização das comemorações  de aniversário 
dos Programas Portugueses. A esse admirável casal, o nosso 
respeito, admiração, carinho e gratidão. Muitas bênçãos!

Meus amigos, como é gratificante, ver 
a felicidade da Idalia, junto de seus 

familiares que também são meus, num 
almoço fraterno e como se diz, recordar é  
viver, se falou um pouco de tudo, relem-
brando algo das nossas raízes, sou muito 
grato a todos, pelo carinho despensado, 
em especial a nossa cunhada Céu, So-
brinhos: Manuel e ILidio, sem esquecer 
os primos Espanhóis,  Luiz e Maria que 
vieram a Portugal, para rever familiares, 
com esta alegria total, um grande, um 
grande abraço para todos no Brasil, aqui 
de Portugal e que nossa senhora  de 
fátima,  Abençoe a todos.

Amigos do Brasi l , 
como sempre falo 

no nosso Programa, da 
bela família Cabugueira  
aqui de Chaves  (Santa 
Cruz ) como vemos nes-
te maravilhoso cenário  
fotográfico, Idalía  num 
estilo camponês, com 
uma cesta  na mão e 
meu amigão, Agostinho 
Cabugueira, apanhan-
do peras, depois das 
boas ameixas e uvas, 
uma grandeza que vão 
para sobremesa e não  
só,  mas revivendo todo 
isto, me transporto men-
talmente até o Brasil,  
desejando  a todos que 
dentro do possível,  con-
sigam estes belos mo-
mentos, com nosso bei-
jo, para todos aqueles 
que a gente ama

Nosso assinante do Jornal Portugal em Foco,  Manuel  Pinto  Aires  
da flora santa filomena, passou uns dias em Vila  Real na 

casa de seus cunhados, no Domingo, regressou a Chaves,  para 
continuarmos juntos, como vemos, Dona Angelina, Idalia, Manuel 
Pinto e o grande Agostinho Cabugueira, todos  curtindo um pouco 
a vida, fiquem  tranquilos,  aqui tudo bem com esta maravilhosa 
Familia, recebam um abraço todos os familia  Cabugueira , Família 
Maneca e a querida família  da flora santa filomena

Como vemos na foto,  a jovem Idalia, 
Amigo Manuel Pinto Aires, sua so-

brinha, Dona Luíza,  seu marido Júlio 
com seu filho; João, o distinto casal, 
nos convidou para almoçar, nos levando 
para  um Restaurante do Hotel Rural da 
Catrina, espetacular como vemos, fiz 
questão de fotografar, pelo motivo da 
grande simpatia de todos, até  a cozi-
nheira veio nos cumprimentar, gentileza  
gera gentileza, o nosso muito obrigado a 
todos, em especial, ao casal; Dona Luiza 
e Júlio,  muita saúde amigos

Como vemos neste 
lindo visual fotográ-

fico,  gente maravilhosa, 
como vemos a esquerda, 
a grande amiga Mariana,  
moradora da Tijuca,  vi-
sitando  sua Terra Natal, 
(Manteigas,) a seu lado, a 
querida prima, Dona Van-
dete com a querida Idalia,  
a seu lado, o Já  amigo 
António,  Marido de Dona 
Vandete, que nos rece-
beram com tanta  Ama-
bilidade, gostaria muito, 
quem sabe, retribuir em 
Terras do Brasil. Amigos 
que Deus vos Abençoe e 
um grande abraço  muito 
amigo.
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#garraecoragememdefesadorio

FALTA
RESPONSABILIDADE 
Incompreensível que UTIs do Sistema Pú-

blico de Saúde no Rio, estejam no limite 
de leitos ocupados, principalmente por pa-
cientes que se recusaram a receber a va-
cina de combate ao Covid-19, e também 
daqueles  que receberam a primeira dose e 
não compareceram para tomar a segunda. 
Falta  de amor à vida, e ao próximo. Além da 
ausência  de campanhas publicitárias dos 
governos federal, estadual e municipal, que 
deveriam  investir mais na informação! Cha-
mando a atenção da importância da vacina e 
da aplicação da segunda dose. Muitas pes-
soas não retornam para  a segunda etapa, 
por absoluta ignorância e desconhecimento 
do funcionamento do ciclo de imunização. O 
medo, e as incertezas que surgem a cada 
dia, nos levaram a propor o reforço da ter-
ceira dose da vacina, como vem ocorrendo 
em outros países. Na última quinta-feira, 
aprovei, em primeira discussão,   Projeto 
de Lei, que propõe a  aplicação da terceira 
dose da vacina em idosos com mais de 60 
anos. Ficando a Prefeitura responsável pela 
compra do imunizante, diretamente dos fa-
bricantes, caso o fornecimento pelo gover-
no federal seja insuficiente. O Município do 
Rio possui uma ótima logística e mostrou 
sua eficiência ao concluir a vacinação em 
maiores de 18 anos no último final de se-
mana. Parabéns, em  especial ao brilhan-
te secretário  de saúde Daniel Soranz por 
sua atuação e compromisso com a vida dos 
cidadãos do município do Rio  de Janeiro. 
Não se esqueçam, a pandemia ainda não 
passou,  cuidem-se, usem máscara, álcool 
gel e não deixem de se vacina

O sábado foi prá-la de es-
pecial na Loja Arte dos 

Vinhos, com presença de 
uma turma super animada 
prestigiando o dinâmico em-
presário Ceará. Que rece-
beu os amigos numa belíssi-
ma confraternização na foto 
Oton, Rebuzzi, “Haroldinho, 
quem sabe nosso futuro De-
putado Estadual”, presente 
ainda ao evento o Deputado 
Federal Fabricio.

Um verdadeiro encontro de amigos 
na Loja Arte dos Vinhos no Cadeg

QUintA trAnsmontAnA é só ALegriA
Cada se-

mana esta 
cada vez me-
lhor. A Quinta 
Transmontana  
com a diretoria, 
sempre rece-
bendo a todos 
com um show 
simpatia, além 
de um saboro-
so cardápio, Vi-
nhos Portugue-
ses, parabéns 
toda diretoria 
transmontana

Prestigiando nas Quinta Transmontana os empresários, Luis Augusto, Antônio Peralta, Manuel Vieira e o Felipe 
neto do  Salazar

Quinta Transmontana o Ponto de Encontro entre os amigos na foto 
vemos Matos e um convidado

Mais amigos de Marataízes no Espirito Santo, que foram saborear a 
gastronomia, os Vinhos Portugueses

ALdeiA PortUgUesA CAdA diA meLhor

VAsCAinos festejAm AniVersário 123 Anos do CLUBe

A família Luso-brasileira 
mais uma vez marcou 

presença no sábado passa-
do no Cantinho das Concer-
tinas, numa verdadeira con-
fraternização aproveitando 
para saborear a deliciosa 
culinária portuguesa e aque-
las cervejinhas bem gelada, 
aquele vinho português de 
excelência, Aldeias Portu-
guesas um pedacinho de 
Portugal no Brasil.

Explosão de 
alegria na Aldeia 
Portuguesa 
do Cadeg, na 
foto a esquer-
da  vemos  um 
convidado, o 
Adilson, Fátima, 
Márcia Mendes, 
Tuninho Men-
des, curtindo 
o sábado no 
Cantinho das 
Concertinas

O jovem João sempre sorridentes com o casal de amigos Vitor Mar-
condes e esposa Natália no sábado no Cantinho das Concertinas

Cláudio Santos e seus amigos presença marcante na 
Aldeia Portuguesa do Cadeg, com participação da Fá-
tima e Márcia

Mesa do Pre-
sidente José 
Henrique, o 

radialista José 
Chança com 

os  amigo Rui 
Taveira e Már-

cia Ramos, 
coordenado-

ra artística 
da Rádia 

Sulamerica 
Paradiso

Presenças marcante no Almoço das Quartas nas Beiras o empresá-
rio Alfredo, Ricardo Paladino e Paulinho

Panorâmica da torcida vascaína festejando no sábado o aniversário 
do Vasco da Gama

Torcida vascaína esteve reunida no sábado dia 
21 para comemorar os 123 anos de fundação

Mais amigos prestigiando o Almoço festivo dos 123 anos do Vasco 
da Gama 

O belíssimo bolo festivo de 123 aniversário do Vasco da Gama

O  Almoço das Quartas 
na Casa das Beiras 

esteve bem movimenta-

do além dos seus  tradi-
cionais freguentadores, 
foi o palco da torcida 

vascaína para festejar 
os 123 anos de fundação 
do Clube apesar da fase 
não ser boa. Vascaino de 
verdade não abandona o 

barco, foi com grande tar-
de com direito a bolo fes-
tivo e parabéns a todos 
que estiveram presente 
na Casa das Beiras.
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O Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, 

Isaltino Morais, vai inaugu-
rou no sábado, dia 21 de 
agosto, às 11h00, a Praceta 
Dionísio Matias, depois de 
feitas obras de requalifica-
ção que vão dar nova vida 
àquele espaço.

A Praceta Dionísio Matias 
era uma pequena praça que 
envolvia o Mercado Munici-
pal de Paço de Arcos. Agora, 

é um espaço pedonal amplo, 
confortável e multifuncional.

Renovou-se ainda o par-
que infantil e o mobiliário 
urbano e criaram-se dois 
conjuntos de contentores en-
terrados para resíduos.

Este novo espaço, pro-
tegido das vias automóveis, 
trará uma nova centralidade 
a Paço de Arcos e uma nova 
vida comercial com o apoio 
de diversas esplanadas.

Praceta Dionísio Matias
será inaugurada no sábado

Um grupo com 29 mordomas da 
Romaria da Senhora d’Agonia, 

vestidas com todos os tipos de trajes 
que participam no Desfile da Mordo-
mia, preencheu as frisas do Teatro 
Municipal Sá de Miranda para a ceri-
mônia simbólica de cumprimentos ao 
Executivo Municipal.

Em frente ao palco ficou a mor-
doma do cartaz, Renata Guisantes e, 
antes dos discursos oficiais, foi exibi-
do um vídeo com testemunhos emo-
cionados sobre o que representa a 

Romaria. “Fico na dúvida entre amor 
e paixão. A paixão é intensa, mas di-
zem que passa. Como não está pas-
sando, deve ser amor”, disse uma das 
intervenientes do vídeo.

No final da sessão, as mordomas 
estavam sorridentes e felizes por terem 
conseguido sentir “um cheirinho” da 
festa. Mas não escondiam as “muitas 
saudades” de desfilar pela avenida e 
ouvir as palmas e carinho das milhares 
de pessoas que fazem questão de es-
tar em Viana para as ver.

Mordomas encheram de cor e
saudade o Teatro Sá de Miranda

Taguspark. Tecnologia 
BladeInsight já foi usada

em 20.000 inspeções
Desde que entrou no mer-

cado com a solução de 
drones autônomos em 2017, 
a tecnologia BladeInsight foi 
usada em 20.000 inspeções 
com mais de 4.000 horas de 
voo autônomo.

As soluções tecnológicas 
BladeInsight incluem uma pla-
taforma de gerenciamento de 
ativos O&M para todo o ciclo 
de vida da turbina eólica, bem 
como uma solução de inspe-
ção autônoma de drones, para 
inspeções seguras e econômi-
cas de alta qualidade.

Aliando tecnologia pode-
rosa, com experiência lâmina, 

a BladeInsight oferece visibi-
lidade sobre o estado de pás 
para turbinas eólicas e insi-
ghts para a manutenção da 
lâmina, reduzindo o custos e 
auxiliando na tomada de deci-
sões mais assertivas.

As suas soluções de ins-
peção incluem uma nuvem 
impulsionado dados- plata-
forma para priorização de 
manutenção que integra per-
feitamente dados de múlti-
plas fontes, bem como uma 
solução de inspeção de dro-
nes autónoma, fornecendo 
inspeções de alta qualidade, 
consistentes e seguras.

A Câmara Municipal de Lagos 
reconheceu o “relevante in-

teresse público” do projeto de 
requalificação da Ponta da Pie-
dade. A deliberação foi tomada 
por maioria dos votos dos mem-
bros do órgão executivo que 
participaram na reunião realiza-
da no dia 18 de agosto.

Com esta decisão cumpriu-
se mais uma etapa do conjunto 
de procedimentos relativos à 
recolha dos pareceres e auto-
rizações das entidades da ad-
ministração desconcentrada do 
Estado e do Governo necessá-
rios à viabilização de todas as 
componentes do projeto visto 
tratar-se de uma intervenção 
predominantemente localizada 
em áreas do Domínio Público 

Requalificação da Ponta da Piedade
é de relevante interesse público

Marítimo e da Reserva Ecológi-
ca Nacional (REN).

Encontrando-se a nova rede 
de percursos pedonais, passadi-
ços e miradouros e a regenera-
ção dos espaços naturais entre 

a praia da Dona Ana e o Farol 
em processo de adjudicação da 
obra, o reconhecimento do rele-
vante interesse público munici-
pal “é determinante para viabili-
zar as diversas ações previstas, 

Sob o lema “Viver os Remé-
dios”, a romaria realiza-se 

de 27 de agosto a 9 de setem-
bro. Programa está condiciona-
do pelo contexto de pandemia.

As Festas em Honra de Nos-
sa Senhora dos Remédios, em 
Lamego, estão, mais uma vez, 

condicionadas devido à pande-
mia, ainda assim, o programa foi 
adaptado para ajudar os agen-
tes econômicos e culturais.

“Estas festas costumam 
atrair milhares de pessoas à ci-
dade de Lamego. Fruto do con-
texto pandêmico que vivemos, 

Festa da Senhora dos Remédios 
adaptada à pandemia

o município desenvolveu um 
plano de desconfinamento de 
modo a poder mantê-las vivas”, 
explica a vereadora e presiden-
te da Comissão de Festas, Ana 
Catarina Rocha.

Cumprindo todas as orienta-
ções da Direção-Geral da Saúde, 
esta edição contará com o re-
gresso de espetáculos, ainda que 
adaptados, apostando fortemente 
nos agentes culturais locais.

“Vamos ter recinto de festa, 
devidamente organizado me-
diante as regras, e vamos ter 
alguns concertos, tendo o pal-
co principal sido deslocado da 
Avenida Dr. Alfredo Sousa para 
o parque do CTOE (Centro de 
Tropas e Operações Especiais) 
para conseguirmos fazer o con-
trolo de entradas”, referiu.

O objetivo é “respeitar as 
normas e garantir a segurança e 

a integridade de todos aqueles 
que vivem esta festa”.

Haverá também instala-
ções evocativas de momentos 
marcantes, como a marcha lu-
minosa, a batalha de flores e o 
cortejo etnográfico, “para que, 
apesar de não podermos fazer 
estes eventos, as pessoas man-
tenham vivas na memória estas 
componentes da nossa festa”, 
salientou Ana Catarina Rocha.

A vereadora avançou que, 
caso as circunstâncias permi-
tam, realizar-se-ão “as tradi-
cionais partidas de fogo, que 
os lamecenses e os durienses 
tanto apreciam, nomeadamen-
te nos dias 7 e 9″.

“É a romaria possível, é 
uma homenagem que fazemos 
à nossa padroeira e a todos 
aqueles que apreciam a nossa 
festa”, conclui.

AlTO MInhO

lAgOS

lAMegO

ílhAvO

que incluem, entre outras, o or-
denamento do trânsito e a bene-
ficiação da estrada da Ponta da 
Piedade, a implementação de 
uma via ciclável e a criação de 
novas zonas de estacionamen-
to”, explica a autarquia.

O procedimento de reco-
nhecimento do relevante inte-
resse público para ações que 
não possam ser realizadas de 
forma adequada em áreas não 
integradas na REN prossegui-
rá, nos termos da lei, com a 
apreciação e a deliberação da 
Assembleia Municipal de La-
gos, culminando com a obten-
ção do despacho do membro 
do governo responsável pela 
área do ambiente e do ordena-
mento do território.

A Câmara Municipal de Ílhavo reforçou os 
meios de apoio ao banho na praia da 

Barra, na sequência da candidatura à linha 
de Apoio ao Turismo Acessível, criada pelo 
Turismo de Portugal.

Desta forma, a Câmara Municipal acaba de 
reforçar (e alargar) as praias com equipamen-
tos acessíveis que permitem o apoio a banhos 
para pessoas com mobilidade reduzida.

“A disponibilização de equipamentos 
como a cadeira anfíbia para banhos (tiralô), 

o andarilho de praia ou a cadeira de pas-
seio na areia (os dois primeiros equipamen-
tos apenas disponíveis na praia da Barra), 
serão mais um passo importante para tornar 
as nossas praias cada vez mais acessíveis 
a todos”, adianta a autarquia. Os equipa-
mentos estão disponíveis para uso das 10h 
às 19h, mediante solicitação prévia e a dis-
ponibilidade dos nadadores salvadores que 
a associação local ResgatÍlhavo disponibili-
zou para o efeito.

Da Barra com mais equipamentos de banho 
para pessoas com mobilidade reduzida

Foram recentemente apro-
vadas pela Fundação 

para a Ciência e a Tecnolo-
gia 81 bolsas de iniciação à in-
vestigação no âmbito dos pro-
gramas “Verão com Ciência” 
apresentados por 7 Unidades 
de Investigação & Desenvol-
vimento (I&D) com ligação ao 
Técnico.

Entre os centros de inves-
tigação contemplados com 
este apoio estão: o Centro 
de Química Estrutural (CQE) 
– 17 bolsas; o Centro de Físi-
ca e Engenharia de Materiais 
Avançados (CeFEMA) – 4 
bolsas; Laboratório de Instru-
mentação e Física Experi-
mental de Partículas (LIP) – 8 
bolsas; Instituto de Telecomu-
nicações (IT) – 18 bolsas; 
Instituto de Plasmas e Fusão 
Nuclear(IPFN) – 9 bolsas; La-
boratório Associado de Ener-
gia – Transportes e Aeronáu-
tica (LAETA) – 22 bolsas; e 
ainda o Centro de Estudos de 
Gestão do Instituto Superior 
Técnico(CEG-IST) – que po-
derá atribuir 3 bolsas.

A iniciativa “Verão com 
Ciência” é um apoio especial 
atribuído pela FCT para ativi-

dades de investigação cientí-
fica e tecnológica com vista 
à valorização da capacidade 
científica e tecnológica e a 
sua relação com o ensino su-
perior e a sociedade.

Este apoio pretende es-
timular a iniciação à ativida-
de científica, contribuindo 
desta forma para a promo-
ção da cultura científica e 
tecnológica e para a difusão 
e divulgação do conheci-
mento científico e técnico 
junto dos estudantes do en-
sino superior.

Esta é a segunda edição da 
iniciativa “Verão com Ciência” 
destinada apenas às unida-
des de I&D que obtiveram a 
classificação de Bom, Muito 
Bom ou Excelente, atribuí-
da pela FCT no processo de 
avaliação de Unidades de 
I&D 2017-2018.

No total, serão financia-
das 418 bolsas de iniciação 
à investigação integradas em 
67 programas, representan-
do um investimento total de 
190 mil euros. A lista comple-
ta de ações aprovadas para 
financiamento pode ser con-
sultada no site da FCT.

Centros de Investigação do Técnico 
vencem 81 bolsas no âmbito do 
programa ”Verão com Ciência”
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Ciência e Tecnologia

Cientistas e investigadores 
em Portugal consideram 

que o emprego científico não é 
valorizado no país face a outros, 
a grande maioria vive na preca-
riedade, o que leva a que quase 
todos só perspetivem um futuro 
no estrangeiro.

Os dados são as conclusões 
de um inquérito ‘online’ colocado 
a 300 investigadores no mês de 
maio pela Associação Nacional 
de Bioquímicos (ANBIOQ), cujos 
resultados foram divulgados.

A quase totalidade dos inqui-
ridos (94,6%) defende que o em-
prego científico não é valorizado 
em Portugal e 70% declararam 
sentir-se numa situação muito 
precária em termos laborais, 
um sentimento reportado até 
por aqueles que têm contrato 
de trabalho num universo em 
que o vínculo costuma ser uma 
bolsa de investigação, que não 
garante direitos sociais, estabi-
lidade ou perspetivas de futuro, 
de acordo com os testemunhos 
que acompanham os resultados.

“Relativamente à qualidade 
de vida, 53,5% dos inquiridos 
considera estar numa situação 
significativamente mais desfa-
vorável do que a maior parte 
dos empregos financiados por 
fundos públicos. Quando é con-
siderado a duração e estabilida-
de da situação de trabalho, este 
número sobe para 70%. Contra-
riamente ao esperado, os inqui-
ridos com contrato de trabalho 
apresentam valores ainda eleva-
dos (44,8% e 63,8%) revelando 

que o contrato de trabalho é um 
passo em frente, mas não único 
para dar condições de vida e 
trabalho aos investigadores por-
tugueses”, lê-se no comunicado 
da ANBIOQ.

Os inquiridos revelam tam-
bém sentir “desinteresse e fal-
ta de apoio” do país, pelo que 
“84,7% dos inquiridos não se 
vê ou não sabe se realizaria in-
vestigação em Portugal a longo 
prazo” e “da minoria que conse-
gue perspetivar um futuro em 
Portugal (somente 14,4%), uma 
grande percentagem (69,8%) 
tem contrato de trabalho”.

Aspetos formais dos concur-
sos de financiamento são um 
dos fatores de desmotivação, 
com os inquiridos a apontarem 
a transparência e a gestão do 
financiamento como problemas.

O inquérito colocava ques-
tões sobre o nível de habilita-
ções, tipo de vínculo laboral, ori-
gem do financiamento do projeto 
científico, emprego anterior no 
estrangeiro, perspetivas de tra-
balho a longo prazo em Portugal 
e se a remuneração é adequada 
às qualificações e funções.

Segundo os dados divulga-
dos, cerca de 90% dos inquiri-
dos têm grau de mestre ou dou-
toramento, mais de metade é 
remunerado através de uma bol-
sa e apenas pouco mais de um 
terço tem contrato de trabalho.

Mais de 85% é financiado por 
entidades nacionais públicas e o 
financiamento internacional re-
presenta menos de 10% do total.

Cientistas precários 
só perspetivam futuro 

fora de Portugal

Portugal vai doar meio milhão 
de vacinas a Angola no âm-

bito do combate à covid-19, até 
ao final deste ano, anunciaram 
responsáveis dos dois países.

O anúncio foi feito esta quin-
ta-feira à noite no Aeroporto In-
ternacional 4 de fevereiro, em 
Luanda, durante a entrega da 
segunda remessa de vacinas 
doadas por Portugal no âmbi-
to da cooperação com Angola, 
composta por 134 mil doses de 
AstraZeneca, além de seringas, 
agulhas e outros materiais.

A ministra da Saúde de An-
gola, Sílvia Lutucuta, agradeceu 
a solidariedade com o povo an-
golano, que “cimenta os laços de 
amizade e cooperação” entre os 
dois países, classificando Portu-
gal como “um parceiro estratégi-
co” na luta contra a pandemia.

“Esta doação é um apoio muito 
grande. Tivemos informação que 
muito em breve vamos receber 
outros lotes de vacinas, em quanti-
dades superiores e provavelmente 
teremos meio milhão de vacinas 
doadas por Portugal”, destacou.

Adiantou ainda que as vaci-
nas, com prazo de validade até 
outubro, terão “o melhor uso”: 
serão distribuídas por todo o 
país para completar o esquema 
vacinal onde for necessário ad-
ministrar segundas doses, mas 
a maior parte ficará em Luanda, 
devendo começar a ser adminis-
tradas a partir de hoje, explicou.

Portugal vai doar meio milhão de vacinas 
a Angola até ao final deste ano 

“O que queremos garantir à 
nossa população é que estas 
vacinas são seguras e estão 
dentro do prazo”, disse a res-
ponsável da Saúde.

O embaixador de Portugal, 
Pedro Pessoa e Costa, adiantou 
que na próxima semana deverão 
ser enviadas para Angola mais 
185 mil vacinas, doação que 
será reforçada gradualmente até 
atingir as 500 mil doses.

“Isto significa o respeito que 
temos por Angola e pelos ango-
lanos e o reconhecimento pelo 
que está a ser feito no comba-
te à covid-19. Sabemos que só 
estaremos todos salvos quando 
todos estivermos vacinados”, re-
alçou o diplomata.

Pedro Pessoa e Costa 
acrescentou que a doação vai 
ser concretizada até ao final do 
ano e poderá acontecer ainda 
no próximo mês.

“Estamos a trabalhar nisso 
com as autoridades angolanas e 
com a senhora ministra”, afirmou.

O embaixador adiantou que 
as autoridades continuam tam-
bém a trabalhar em soluções 
para garantir a atribuição do cer-
tificado digital europeu a cida-
dãos vacinados em Angola.

A criação de certificados digi-
tais está também a ser tratada em 
Angola, indicou Sílvia Lutucuta.

“Acreditamos que, a curto 
prazo, já teremos resolvido esta 
questão”, salientou, lembrando 
que as pessoas vacinadas tam-
bém podem ser infetadas se não 
tiverem os cuidados devidos, 
pelo que tal não significa o fim 
das restrições.

“Enquanto não tivermos um  
número considerável de pesso-
as vacinadas, acima dos 70%, 
ainda vamos manter as medidas 
vigentes no nosso pais”, avisou, 

notando que Angola tem atual-
mente apenas 6% de vacinados.

A ajuda enquadra-se na se-
gunda fase do Plano de Ação 
na resposta sanitária à pande-
mia de covid-19 entre Portugal 
e os países africanos lusófonos 
e Timor-Leste, que prevê a dis-
ponibilização de, pelo menos, 
5% das vacinas contra a doença 
adquiridas por Portugal.

A operacionalização desta 
ação é resultado do esforço con-
junto do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, designadamente 
através do Camões – Instituto 
da Cooperação e da Língua e 
da Embaixada de Portugal em 
Luanda, e do Ministério da Saú-
de, através da Direção-Geral 
da Saúde (DGS), da Autoridade 
Nacional do Medicamento e Pro-
dutos de Saúde (INFARMED) e 
ainda da ‘Task Force’ do Plano 
Nacional de Vacinação Contra a 
Covid-19 em Portugal.

Angola contabiliza, desde 
o início da pandemia, um total 
de 1.133 óbitos associados à 
covid-19, 45.325 casos positi-
vos de infeção pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, e 42.080 recupe-
rados da doença. Atualmente 
registra 2.112 ativos, dos quais 
oito em estado crítico, 25 graves, 
50 moderados, 30 leves e 1.999 
assintomáticos, estando interna-
das 113 pessoas, em quarentena 
institucional 227 e sob vigilância 
epidemiológica 738 contactos.

Portugal vai aguardar pela 
orientação da Agência Euro-

peia do Medicamento (EMA) em 
relação à administração de uma 
eventual terceira dose de vacina 
contra a covid-19, disse hoje a mi-
nistra da Saúde.

“Vamos seguir aquilo que seja 
a aprovação da EMA (regulador 
europeu) para uma eventual ter-
ceira dose de vacina e a aprova-
ção de uma terceira dose ainda 
não está nas orientações da EMA. 
O que alguns países referem é 
que, caso essa situação se veri-
fique, avançarão nesse sentido. 
Nós aguardamos essa decisão”, 
afirmou Marta Temido, numa en-
trevista à SIC.

A governante lembrou tam-
bém que devem ser conhecidos 
os resultados de alguns estudos 
no final deste mês e que essas 
informações serão tidas em con-
ta, bem como o “conhecimento de 
que os indivíduos não têm uma 

resposta imunitária igual” perante 
o vírus SARS-CoV-2.

Contudo, Marta Temido subs-
creveu também a posição que 
tem sido defendida pela Organi-
zação Mundial de Saúde no senti-
do de haver uma maior equidade 
na distribuição das vacinas pelos 
países mais ricos face a nações 
mais fragilizadas e com baixas 
taxas de vacinação.

“Não há dúvida nenhuma 
de que só conseguiremos ven-
cer este problema em definitivo 
quando todos estivermos prote-
gidos contra ele. Daí os esforços 
que temos tido enquanto país – 
no contexto dos PALOP (Países 
Africanos de Língua Oficial Portu-
guesa) e enquanto Estado-mem-
bro da União Europeia nas rela-
ções com mecanismos como o 
Covax – para distribuir vacinas a 
países mais frágeis. É essencial 
a ideia de que ninguém estará a 
salvo enquanto não estivermos 

todos a salvo”, asseverou.
Já sobre a atual situação epi-

demiológica em Portugal, Marta 
Temido fez questão de notar “al-
guma estabilidade” nos núme-
ros de novos casos de infeção 
em relação ao que se verificou 
em junho ou julho, devido à ge-
neralização da variante Delta. 
“Estamos num planalto bastante 
elevado e isso é o aspeto que 
justifica que mantenhamos a 
precaução”, sintetizou.

A ministra da Saúde comen-
tou ainda o incidente com algu-
mas vacinas no centro de vacina-
ção do Queimódromo, no Porto, 
em que se registrou uma quebra 
na cadeia de frio, garantindo que 
o ministério e a ‘task force’ estão 
ainda à espera de respostas de 
diversas instituições.

“É uma resposta que a análi-
se de farmacovigilância realizada 
pelos peritos do Infarmed irá dar 
a muito curto prazo e depende 

de vários elementos que foram 
pedidos em termos de informa-
ção”, sustentou, acrescentando: 
“Aquilo que se perguntou foi, por 
um lado, às companhias farma-
cêuticas qual era a análise que 
tinham, e, por outro, à Agência 
Europeia do Medicamento o que 
é que recomendava”.

Marta Temido não descartou 
o cenário de uma eventual rea-
dministração de vacinas em al-
guns dos pacientes afetados por 
esta situação.

“As pessoas estão a ser segui-
das para despistar alguma reação. 
Vamos avaliar qual é a condição 
de estabilidade daquele produto e 
aquilo que poderá acontecer, mas 
é uma hipótese remota, é que 
haja necessidade de revacinação 
de algumas pessoas. Apesar de 
as condições não terem sido as 
ideais, podem ainda estar dentro 
do patamar de segurança e é isso 
que queremos saber”, sentenciou.

Portugal vai esperar pelo regulador
europeu para decidir sobre terceira dose

A Bloq.it foi um dos projetos 
em destaque nesta tem-

porada do The Next Big Idea 
onde apresentou o negócio e 
partilhou os planos de expansão 
da empresa. Acompanhe o The 
Next Big Idea todos os sábados 
às 9h45 e domingos às 16h45, 
na SIC Notícias.

A Bloq.it, startup portuguesa 
fundada em 2019 que desenvol-
ve tecnologia para cacifos  inteli-
gentes, integra a lista “10 Lisbon
-based startups to look out for in 
2021 and beyond”, pelo site EU 
Startups. Portugal foi escolhido 
para fazer parte do ranking anu-
al da mesma publicação como 
um dos  melhores hubs de star-
tups, sendo que agora a lista se 
foca na capital portuguesa. 

Todos os anos, a EU-S-
tartups nomeia as startups e 
as cidades europeias que se 
destacam no  velho continente. 
Critérios como a dimensão da 
equipe, o financiamento, cres-
cimento da empresa,  inovação 
ou ainda a sua dimensão nos 
mercados foram alguns dos 
fatores que levaram à nome-
ação  da startup nacional que 
já levou a sua tecnologia além-
fronteiras e que, atualmente, 
disponibiliza os  seus cacifos 
inteligentes em Portugal, Es-
panha, França, Holanda, Ale-
manha, Grécia, Croácia, Es-
tados  Unidos, Peru, África do 
Sul, Quênia, Índia e Egipto. 

“Estamos felizes pelo fato 
do nosso trabalho ter sido distin-
guido pela EU-Startups, numa 
lista que há  muito acompanha-
mos e valorizamos. Apesar de 

isto nos dar mais motivação, 
estamos conscientes de  que 
a sua inclusão em listas como 
esta não faz com que uma em-
presa tenha sucesso por si só 
e  também não é uma garan-
tia para um futuro de sucesso. 
Continuaremos a esforçar-nos 
dia após dia e  a melhorar em 
todas as partes da empresa 
para que essas previsões se 
concretizem, levando a nossa  
solução cada vez mais longe”, 
explica João Lopes, COO e co-
fundador da startup. 

Os fundadores da Bloq.it co-
nheceram-se num programa de 
aceleração de startups nos EUA 
e começaram por fazer um piloto 
nas praias de Carcavelos e Oei-
ras. Com apenas dois anos de 
existência, a Bloq.it nasce com 
o objetivo de ser a solução líder 
do mercado  a nível global para 
cacifos inteligentes. Os seus 
cacifos, são usados em várias 
indústrias, desde o e comercio, 
logística, retalho até aos escri-
tórios, com um processo digital, 
rápido e fácil. 

A startup  tem mais de 700 
cacifos em Portugal, em parce-
ria com empresas como a Galp, 
El Corte Inglês e  Glintt, e pre-
tende disponibilizar ainda mais 
700 através de vários clientes, 
e mais de 2.000 a nível  inter-
nacional antes de fechar o ano. 
A startup, que foi também eleita 
pelo público como a mais  inova-
dora na edição da Web Summit 
no 2019, conseguiu durante o úl-
timo ano, e mesmo em contexto  
de pandemia, aumentar as suas 
receitas em 2.000%.

Bloq.it distinguida como uma das 
10 mais promissoras startups 
lisboetas por portal europeu

A criação de uma ferramen-
ta de inteligência artificial 

que permite, com alta precisão, 
captar dados sobre exoplanetas, 
contribuindo para a missão da 
Agência Espacial Europeia, va-
leu ao investigador Luís Simões 
a vitória no Ariel Machine Lear-
ning Data Challenge.

O prêmio chegou depois de 
Luís Simões ter aperfeiçoado a 
capacidade de deteção de exo-
planetas, através da captação de 
luz emitida por uma estrela, com 
um algoritmo de alta precisão.

O desafio foi lançado pela 
Agência Espacial Europeia (ESA, 
na sigla inglesa) para garantir as 
condições necessárias ao estu-
do de exoplanetas (planetas que 
orbitam à volta de uma estrela, 
mas não pertencem ao sistema 
solar) na missão Ariel, que será 
lançada em 2029.

Para o investigador portu-
guês, que participa “periodica-
mente em competições de ‘ma-
chine learning’ para o espaço”, 
este concurso trazia a vantagem 
de desenvolver as suas “capaci-
dades de abordar os problemas 
e aplicar diferentes algoritmos”, 

bem como de se manter “a par 
dos desenvolvimentos em inteli-
gência artificial”.

Ao desafio, que lhe pareceu 
“excelente, pela relevância e 
pela complexidade”, respondeu 
com a criação de uma solução 
com uma margem de erro médio 
de 0,00007.

“O problema em concreto, a 
deteção de exoplanetas, faz-se 
por diferentes abordagens, mas 
aquela que tem tido mais suces-
so tem a ver com o estudo das 
curvas de luz, portanto, da luz 
que nos chega vinda de uma 
estrela e, quando um planeta, 
na sua órbita, passa à frente, a 
forma que essa curva assume 
diz-nos muito sobre o planeta”, 
explicou Luis Simões à Lusa.

Esse método já foi usado 
“para identificar milhares de exo-
planetas”, reconhece, “mas esta 
missão tem um objetivo bastante 
ambicioso”, que passa por “com-
preender a composição química 
da atmosfera desses planetas”.

“Isso só será possível com 
ferramentas que não existem 
hoje em dia, daí o interesse de, 
10 anos antes, começar-se a 

estudar e a lançar o desafio à 
comunidade”, acrescentou Luís 
Simões.

A solução a que chegou não 
fornece novos dados, mas Luís 
Simões criou um “modelo que, 
praticamente, não tem erro (…), 
um modelo de alta precisão”.

Essa precisão importa, por-
que “a questão da inferência da 
composição química da atmos-
fera é um processamento sub-
sequente àqueles dados que o 
algoritmo dará”.

“Aí, já entra noutras áreas da 
astrofísica, mas a questão é que, 
se neste passo da cadeia de in-
terpretação de dados se fizer 
uma interpretação errada, de-
pois os passos seguintes ficarão 
induzidos em erro sobre o que é 
que serão as características re-
ais do planeta”, concretizou.

Para lá chegar, este algorit-
mo programa-se “automatica-
mente, em função de dados de 
treino”.

Para isso, a equipa que lide-
ra a missão da ESA “criou dados 
sintéticos, através de simula-
dores, que recriam, o mais fiel-
mente possível que se consegue 

neste momento, aqueles que se-
rão os dados futuros que a mis-
são irá recolher”.

Esses dados foram corrom-
pidos “pelos tipos de corrupções 
de dados que surgirão na missão 
– devido a flutuações térmicas, 
devido a todo o desafio de medir 
a centenas de anos-luz a quanti-
dade de fotões que estão a vir de 
diferentes fontes”, mas, sabendo 
quais eram os dados iniciais, foi 
possível avaliar o nível de preci-
são das soluções apresentadas.

“Estamos a anos de distân-
cia, este não é ainda o modelo 
final, mas é já um passo consi-
derável para atingir os níveis de 
precisão que a missão deseja 
ter”, afirmou o investigador.

Luís Simões começou a tra-
balhar na aplicação de inteligên-
cia artificial a problemas do es-
paço, tendo produzido “sistemas 
para a Airbus e para a ESA para 
controlar a aterragem de naves 
noutros planetas”. Em 2008, com 
a crise, foi viver para a Holanda, 
onde começou a colaborar com 
a ESA. Regressou a Portugal em 
2018, onde, com a mulher, criou 
a empresa ML Analytics.

Investigador português vence prêmio com ferramenta 
de inteligência artificial para estudo de exoplanetas
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Economia
Portugueses estão pessimistas quanto

às condições econômicas no País
Os portugueses estão pes-

simistas quanto à situa-
ção econômica do país, com 
mais de metade dos inquiridos 
(52,1%) num estudo do Ob-
servatório da Sociedade Por-
tuguesa da Católica-Lisbon a 
avaliar as condições da econo-
mia como fracas a muito fracas.                                                                                                 
De acordo com o “Estudo da 
sociedade portuguesa: Felici-
dade, satisfação, rendimento, 
poupança e confiança econô-
mica”, que contou com 998 
participantes e foi realizado en-
tre 27 de julho e 10 de agosto, 
34,7% dos inquiridos avalia 
as condições econômicas em 
Portugal como moderadas e 
23,2% como boas a excelentes.                                                                                                          
No que se refere às expectati-
vas em relação ao futuro das 
condições econômicas no país, 
quase metade dos inquiridos 
(48,6%) acredita que vão piorar 
e apenas 27,6% admite que vão 
melhorar, considerando 23,8% 
que vão manter-se inalteradas.                                                                                                                  
“Os resultados indicam que 
os participantes têm, em ge-
ral, uma visão mais negativa 
do que positiva das condições 
econômicas em Portugal. Ainda 
assim, quando comparado ao 
início da pandemia, o Índice de 
Confiança Econômica aumen-
tou 144,1%, demonstrando um 
acordar da confiança dos portu-
gueses e destacando o impacto 
negativo que a pandemia co-
vid-19 teve na confiança econô-
mica”, refere a Católica-Lisbon .

Em relação ao interesse em 
poupar, o estudo conclui que os 
participantes continuam a mos-
trar-se cautelosos e inclinados 

para tal: 59,3% dos participan-
tes indica ter muito interesse 
em fazê-lo, enquanto 30,4% 
demonstra ter algum interesse, 
1,7% indica não ter nenhum in-
teresse em poupar e 2,4% refe-
re ter pouco interesse.

Apesar de a maioria dos par-
ticipantes demonstrar ter muito 
interesse em poupar, o observa-
tório da Católica diz verificar-se 
uma diminuição do número de 
participantes, em cerca de 8 %, 
que assim se posiciona, perante 
períodos anteriores.

Quanto aos rendimentos, 
49,0% dos participantes indica 
que dá para viver com o rendi-
mento atual, 20,2% considera 
que é um pouco difícil, 12,5% 
declara viver confortavelmente 
com o seu rendimento e 5,1% 
dos respondentes admite que é 
muito difícil viver.

Segundo nota a Católi-
ca-Lisbon, a percentagem de 

participantes que vive conforta-
velmente com o seu rendimento 
aumentou ligeiramente (1,2 %) 
face ao período homólogo e su-
biu 0,3% face ao início da pan-
demia em março 2020.

Analisando os resultados 
relativos ao bem-estar pesso-
al, com foco nas dimensões de 
satisfação com o nível de vida, 
a segurança e a segurança no 
futuro, verifica-se que há uma 
ligeira subida no número de por-
tugueses insatisfeitos com o seu 
nível de vida comparativamente 
a março de 2020.

“Em julho de 2021, 2,2% dos 
inquiridos demonstram-se mui-
to insatisfeitos com o seu nível 
de vida, o que corresponde a 
uma subida de 47,0% compara-
tivamente a março de 2020. Já 
a taxa de participantes que se 
declarou  insatisfeito diminuiu 
22,1% comparativamente ao 
período inicial da pandemia”. 

Setembro quente
nos bancos com

demissões e greves  
Ainda não há decisões to-

madas, mas trabalhadores 
e sindicatos estão prontos para 
aumentar a pressão sobre os 
bancos que têm em curso pro-
cessos de saída de colaborado-
res. “Prevê-se que seja um final 
de verão muito quente para os 
bancários”, garante Mário Mou-
rão, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores do Setor Finan-
ceiro de Portugal. “É possível 
que os sindicatos acabem por 
radicalizar as suas ações. E se 
os bancos insistirem nas demis-
sões coletivas, não está excluí-
da uma greve no setor”, adianta.

Por trás da contestação está 
um dos maiores movimentos de 
demissões nos  Bancos de que 
há memória. Só no segundo se-
mestre deste ano, poderão sair 
do setor até 2000 bancários, 
dos quais quase 1600 serão 
afastados do Millennium bcp e 
do Santander.

Nos últimos dias, a situação 
nos dois grandes bancos com 
os maiores processos de redu-
ção de quadros evoluiu. Termi-
nados os prazos de resposta 
dos trabalhadores a propostas 
de saída apresentadas pelo 
Santander e pelo BCP, há já 
alguma clareza sobre o que se 
segue em cada um dos bancos. 
No caso do Santander, o banco 
anunciou que vai dar início a 
demissão de 350 pessoas que 
recusaram propostas para sair 
voluntariamente. No BCP ainda 
não há dados oficiais, mas cer-
ca de 300 trabalhadores terão 
recusado as propostas de saída 
apresentadas. O BCP já tinha 
colocado a hipótese de avançar 
para demissão coletiva dos que 
rejeitassem sair no âmbito do 
plano de reestruturação.

O anúncio de greves por 
parte de sindicatos dos bancá-
rios pode surgir já na próxima 
semana. Mas, para já, ainda 
não confirmam quais serão as 
próximas ações de protesto.

“Os sindicatos não vão ficar 
indiferentes ao que se passa. 
O mês de setembro vai ser 
quente, sem dúvida”, confirma 
Paulo Marcos, presidente do 
Sindicato Nacional dos Qua-

dros Técnicos Bancários. “Po-
demos garantir que isto ainda 
não acabou”,disse.

Usando todos os recursos 
possíveis, depois da primeira 
ação de protesto que juntou 
todos os sindicatos do setor 
pela primeira vez, em julho, 
Paulo Marcos e Manuel Lo-
pes, da União dos Sindicatos 
Independentes, foram recebi-
dos em audiência pelo presi-
dente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa.

“Explicámos ao senhor pre-
sidente que as demissões que 
estão a ser feitas carecem de 
racionalidade econômica. Esta-
mos a falar de empresas com 
acionistas estrangeiros, muito 
lucrativas, que estão a impor 
afastamento de trabalhadores”, 
diz Paulo Marcos. E destaca 
que as grandes empresas sis-
témicas que estão a despedir 
como, Altice, Santander e BCP 
- pertencem a setores que não 
foram afetados pela crise provo-
cada pela pandemia.

Da audiência com Marcelo 
Rebelo de Sousa, os sindicalis-
tas trouxeram a esperança de 
que o PR terá acolhido as pre-
ocupações acerca dos grandes 
processos de despedimentos 
em curso. “O tema político ainda 
está a fazer caminho”, assegura 
o presidente do SNQTB.

Ainda assim, os sindicatos 
prometem não ficar à espe-
ra de uma salvação por parte 
do Governo ou da Assembleia 
da República e preparam-se 
para a arregaçar as mangas. 
Greves, protestos e ações de 
impugnação estão em cima da 
mesa. “Na próxima semana, ire-
mos ter reuniões para fazer um 
ponto da situação. Não vamos 
aceitar o despedimento coleti-
vo”, sublinha Mário Mourão, do 
SBN. Com a demora da justiça a 
afastar o recurso ao litígio legal, 
os bancários ameaçam usar as 
outras armas. Incluindo a greve.

O banco liderado por Pedro 
Castro e Almeida vai cortar 350 
lugares entre os mais de 700 
que recusaram propostas para 
sair. No BCP de Miguel Maya, 
300 terão dito não.

Por outro lado, relativamen-
te a março de 2020 observa-se 
alguma recuperação no que diz 
respeito aos sentimentos de se-
gurança no geral, com uma su-
bida de 18,6% de participantes 
que reporta estar satisfeito com 
a sua segurança e um aumento 
de 57,8% de inquiridos que se 
revelam muito satisfeitos quanto 
à segurança no seu futuro.

Um ano e quatro meses 
após o início da pandemia em 
Portugal, 69,7% dos inquiri-
dos referiu sentir-se satisfeito 
e 66,1% assumiu sentir-se fe-
liz com a sua vida em geral, o 
que evidencia uma recuperação 
para níveis semelhantes ao pe-
ríodo pré-pandêmico, em que 
estes indicadores registravam 
(novembro de 2019) valores de 
69,3% e 68,2%, respetivamente.

“No entanto, destacam os 
autores do estudo, a percenta-
gem de participantes que se de-
monstrou muito feliz com a sua 
vida diminuiu 19,8% quando 
comparada com o período ho-
mólogo, apontando para algum 
sinal de descontentamento”.                                                                                                                          
O estudo da Católica-Lisbon tem 
uma amostra constituída por 
998 participantes do painel de 
estudos online daquela univer-
sidade, dos quais 542 do sexo 
feminino e 456 do sexo mascu-
lino, com idades compreendidas 
entre os 18 e os 74 anos.

De acordo com a ficha 
técnica do estudo, 10,7% dos 
participantes possui entre 18 e 
24 anos de idade, 75,5% pos-
sui entre 25 e 54  e 13,8% dos 
participantes possui 55 anos 
ou mais.

Os produtos novos compra-
dos a partir de 1 de janeiro 

de 2022 terão três anos de ga-
rantia em vez dos atuais dois. O 
Governo português vai transpor 
duas diretivas europeias para 
reforçar a proteção ao consumi-
dor e que também abrangem a 
compra de artigos usados.

Segundo o Jornal de Negó-
cios, no caso de produtos usa-
dos, a garantia passará de 12 
para 18 meses. Se comprar um 
produto recondicionado, como 
um celular ou um computador, 
o prazo da garantia também 
será de três anos, como se fos-
se um bem novo.

Também será alargado o 
conceito de bem, que irá pas-
sar a abranger os bens de 

Garantias dos
produtos aumentam

para três anos em 2022

Crise econômica e medi-
das adotadas na ges-

tão da pandemia alimen-
tam novos máximos em 
dívida, uma tendência que se 
deverá manter ao longo do ano.                                                                                                               
Só num mês, registrou-se um 
aumento de 5 bilhões de euros 
no endividamento da economia 
portuguesa. Famílias, empre-
sas e Estado somam um endi-
vidamento que atingiu um novo 
recorde, ao situar-se, em junho, 
nos 762,5 bilhões de euros.

O endividamento do se-
tor não financeiro tem batido 
máximos todos os meses. E a 
tendência deverá manter-se, à 
medida que se tenta minimizar 
os impactos da crise econômica 
provocada pelas medidas ado-
tadas no âmbito da gestão da 
pandemia. “Os apoios à crise 
vão continuar e, neste cenário, 
muito provavelmente, vai levar 
a que continue a subir o endi-
vidamento”, disse Filipe Garcia, 
economista da Informação de 
Mercados Financeiros. “Os ban-
cos continuam também a querer 
dar incentivos à contratação de 
crédito”, adiantou.

Do total de endividamento, 
350 bilhões de euros respeita-
vam ao setor público e 412,bi-
lhões de euros ao setor privado, 
este último montante repartido 
por empresas (267 bilhões) e 
famílias (143 bilhões, um máxi-
mo desde março de 2015), no 
primeiro semestre deste ano, 
segundo informação divulgada 
pelo Banco de Portugal.

Nas três situações, setor pú-
blico, empresas privadas e famí-
lias, o aumento do endividamen-
to resultou de acréscimos de 
financiamento junto dos bancos, 
de acordo com o BdP.

Estado empurra endividamento 
do país para novo recorde

Em termos comparativos em 
junho face a dezembro do ano 
passado, os aumentos do endi-
vidamento foram de 8,1bilhões 
no setor público, de 4 bilhões 
nas empresas privadas e de 2 
bilhões nas famílias.

Filipe Garcia lembra que, 
devido às moratórias que es-
tão ainda em vigor, o stock de 
dívida não tem diminuído como 
deveria, por haver menos amor-
tização. No caso da moratória 
pública no crédito à habitação, o 
prazo termina no final do próxi-
mo mês de setembro.

No global, o saldo de em-
préstimos abrangidos por mo-
ratórias no final de junho era de 
37,5bilhões de euros, dos quais 
14,4 bilhões de euros respeita-
vam a créditos da casa.

Para Filipe Garcia, os dados 
divulgados pelo Banco de Portu-
gal, que mostram uma evolução 
do aumento do endividamento da 
economia, são preocupantes, ape-
sar de não se esperar para breve 
uma subida das taxas de juro de 
referência nem uma mudança na 
política de estímulos econômicos 
do Banco Central Europeu.

Mas este aumento do en-
dividamento coloca Portugal 
numa situação mais débil. “Um 
maior nível de endividamento é 
sempre uma debilidade”, disse 
o economista. “Quer dizer que 
a economia como um todo está 
vulnerável a choques. Mas o 
Banco Central Europeu estará 
sempre preocupado em não re-
petir uma nova crise de dívida, 
como a de 2011, que foi uma 
grande ameaça à moeda única”.

Para o economista, o apro-
ximar do fim das moratórias 
deverá levar a alguma redução 
do stock de endividamento, 
sobretudo no caso dos particu-
lares. “Mas há um conjunto de 
medidas que vão ser postas à 
disposição das empresas que 
vão contribuir para o aumento 
do endividamento”, adiantou.

No caso das famílias, a 
Deco alertou esta semana que 
há mais famílias a recorrer ao 
crédito fácil, cartões de crédito e 
linhas a descoberto, para pagar 
despesas e avisou que o proble-
ma se vai agravar com o fim das 
moratórias no crédito à habita-
ção no final de setembro.

consumo que incorporem ou 
estejam interligados com ele-
mentos digitais.

O consumidor também irá 
ganhar o direito de rejeição de 
um produto se for identificada 
uma avaria ou defeito do produ-
to nos primeiros 30 dias após a 
entrega; no limite, terá direito a 
devolver o artigo.

As remessas dos emi-
grantes portugueses 

subiram 6,9%, para 306,2 
milhões de euros em Junho 
face ao período homólogo 
de 2020, registrando-se uma 
descida de 2,1% em França, 
um dos maiores mercados 
emissores destas receitas.                                                                                                                
De acordo com os dados do 
Banco de Portugal, dispo-
nibilizados, os portugueses 
a trabalhar no estrangeiro 
enviaram 306,2 milhões de 
euros este ano, o que cor-
responde a uma subida de 
6,89% face aos 286,4 mi-
lhões que enviaram em Ju-
nho do ano passado.

Os emigrantes portugue-
ses na Suíça foram os que 
enviaram o maior montan-
te para Portugal em Junho, 
88,9 milhões de euros, o 
que representa uma subida 
de 9,25% face ao período 
homólogo.

Este valor está ligeira-
mente acima do que foi en-
viado pelos emigrantes por-
tugueses em França (88,6 
milhões de euros).

Em sentido inverso, os 
estrangeiros a trabalhar em 
Portugal enviaram para os 
seus países de origem em 
Junho 45,7 milhões de eu-
ros, o que representa uma 
subida de 5,6% face aos 
43,2 milhões enviados em 
Junho do ano passado.

Remessas dos 
emigrantes 
subiram 7% 

em Junho
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Política

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

neiro, disse que não se ga-
nham eleições sem uma al-
ternativa política clara e que 
ninguém conhece em todo o 
país as propostas do PSD.

“Rui Rio veio dizer que o 
líder do PS deveria conhecer 
as propostas do PSD. Mas 
como é possível conhecer 
aquilo que ninguém conhece 
em todo o país?”, questio-
nou José Luís Carneiro no 
seu discurso durante a apre-
sentação de Orlando Alves, 
candidato à presidência da 
Câmara de Montalegre, no 
distrito de Vila Real.

O dirigente do PS refe-
riu que ou não há projeto ou 
não há liderança, para não 
se conhecerem as propostas 
sociais-democratas.

Na rede social Twitter, o 
presidente do PSD, Rui Rio, 
escreveu : “É grave que um 
primeiro-ministro não leia as 
propostas do principal parti-
do da oposição. Estão quase 

PS diz que ninguém conhece em 
todo o país as propostas do PSD

todas na internet; e algumas 
até lhe foram entregues dire-
tamente. Mas, ainda pior do 
que isso, é exibir a sua igno-
rância em público, assumin-
do que desconhece o que 
devia conhecer”.

Na publicação, Rui Rio 
partilhava declarações do se-
cretário-geral do PS, António 
Costa, em entrevista ao Ex-
presso, em que referia que 
nestas eleições autárquicas 
o único pântano que está à 
vista é o pântano na direita, 
fragmentada, sem liderança, 
sem propostas para o país.

Em comunicado, a dire-
ção nacional do Chega 

informa que, para preparar 
a cimeira, o presidente do 
Chega, André Ventura, irá 
encontrar-se com o líder do 
grupo parlamentar do Vox, 
Ivan Espinoza de los Mon-
teros, durante o mês de se-
tembro.

O encontro entre Ventura 
e Espinoza de los Monte-
ros servirá, segundo a nota 
do Chega, para preparar a 
cimeira que juntará, até ao 
final do ano, os presiden-
tes dos dois partidos, André 
Ventura e Santiago Abascal.

“Esta reunião tem tam-
bém o propósito de delinear e 
alinhar aquela que será a ne-
cessária estratégia europeia 
comum do Vox e do Chega”.                                                                                                                   

Chega quer estratégia europeia comum 
com Vox e prepara cimeira com Abascal

José Luís Carneiro apon-
tou também  que não se 
ganham eleições sem uma 
alternativa política clara, des-
tacando que deve ser credí-
vel e construída pelas pes-
soas para mobilizar o povo 
para a sua concretização e 
desenvolvimento do futuro.

Para o secretário-geral 
adjunto do PS, o Governo, 
durante a pandemia de co-
vid-19, garantiu que o SNS 
fosse capaz de resistir, ape-
sar de todas as más profecias 
que as oposições faziam.

“Conseguimos rechaçar 
todas as más profecias que 
faziam. Enquanto o Governo 
lutava em salvaguardar, em 
Portugal e no estrangeiro, as 
nossas condições de vida, a 
oposição procurava peque-
nos casos, aqui e acolá, para 
fragilizar o primeiro-ministro 
e o Governo”.

O socialista salientou que 
o executivo garantiu em Bru-
xelas não apenas um pacote 
financeiro com o Plano de 

Num requerimento divul-
gado o grupo parlamen-

tar do PSD sustenta que a 
decisão sobre a manutenção 
ou fim do uso de máscara 
não é exclusivamente do 
foro político, uma vez que 
pode ter consequências para 
a saúde pública, pelo que 
deve ser tomada com sus-
tentação científica. 

Como tal, é pedida, com 
caráter de urgência, uma au-
dição parlamentar do grupo 
de epidemiologia da DGS, 
de peritos que têm participa-
do nas reuniões do Infarmed, 
que têm contribuído para 
sustentar cientificamente a 
tomada de decisão política 
do Governo.

O pedido do PSD surge 
um dia depois de a minis-
tra da Presidência, Mariana 
Vieira da Silva, ter afirmado 
que o fim do uso obrigatório 
de máscara nos espaços pú-

blicos será decidido na As-
sembleia da República.

Em conferência de im-
prensa após o Conselho de 
Ministros extraordinário, Ma-
riana Vieira da Silva lembrou 
que o fim da obrigatoriedade 
do uso de máscara na segun-
da fase de desconfinamento 
não depende dos técnicos.

“Essa é uma decisão que 
foi tomada na Assembleia da 
República e que deve ser to-
mada na Assembleia da Re-
pública, é esse o espaço em 
que se deve decidir sobre 
uma medida com tão forte 
impacto nos direitos, liberda-
des e garantias”, disse.

Feito o requerimento, o 
PSD considera que é de ex-
trema importância que esta 
audição ocorra antes de dia 
12 de setembro, data em 
que deixa de estar em vigor 
a lei que obriga ao uso de 
máscaras.

O secretário-geral do PCP, 
Jerónimo de Sousa, 

acusou o Governo de aber-
tura aos propósitos usurpa-
dores do grande capital, que 
já se organizou para tirar o 
máximo proveito dos fundos 
europeus do Programa de 
Recuperação e Resiliência.

Numa intervenção na ce-
rimônia de apresentação dos 
candidatos da CDU às elei-
ções em Valongo, o dirigente 
comunista expressou a pre-
ocupação do partido com a 
gestão dos fundos da bazu-
ca europeia.

“Há muitos anúncios à 
volta do Programa de Recu-
peração e Resiliência, bati-
zado de bazuca, mas não só 
a concretização tarda, como 
está cada vez mais dirigida 
para o sítio errado, para os 
negócios, para os projetos 
do grande capital e para os 
grupos econômicos”, disse.

Apontando o dedo aos 
decisores políticos europeus, 

Jerónimo de Sousa alertou 
que as opções determinadas 
pelas grandes potências que 
estão por detrás do tal dito pla-
no mais fazem temer que uma 
parte importante desses recur-
sos, mas também do quadro 
financeiro plurianual, consti-
tuam, sobretudo, uma trans-
ferência dos fundos públicos 
para alimentar os lucros dos 
grupos nacionais e estrangei-
ros que em Portugal são tam-
bém financiados por essa via.

“São uma preocupação 
as cedências ao grande ca-
pital, que se organizou já 
para tirar o máximo proveito 
dos fundos e que da parte 
do Governo do PS tem uma 
cada vez maior abertura aos 
seus propósitos usurpado-
res”, criticou o secretário-ge-
ral do PCP.

Defendendo a aplicação 
dos fundos através de uma 
política integrada que vise 
o desenvolvimento geral 
do país e de cada uma das 

regiões, o dirigente apelou 
para que o processo contri-
bua para a reconstrução do 
aparelho produtivo nacional, 
para a criação do emprego, 
assim diminuindo a depen-
dência externa e aumentan-
do a dimensão do investi-
mento público.

Para Jerónimo de Sou-
sa, Portugal poderia ir mais 
longe nos apoios sociais ao 
conjunto dos setores afe-
tados pela pandemia, bem 
como no apoio ao investi-
mento, para uma melhoria 
dos serviços públicos e para 
dinamizar a economia.

“Precisamos de recuperar 
o país, recuperar no plano 
nacional, na economia, nos 
domínios da saúde, da edu-
cação, da cultura, nos mais 
variados setores”, reiterou o 
dirigente comunista.

O comunista considerou 
também ser cada vez mais 
necessário preparar o servi-
ço público para responder às 

Recuperação e Resiliência, 
mas um novo quadro finan-
ceiro plurianual que vai per-
mitir modernizar o Estado, a 
economia, as empresas e a 
agricultura.

“Temos bem o sentido 
das prioridades. Deve-se 
transmitir uma mensagem de 
tranquilidade para os mais in-
quietos e preocupados com 
o Orçamento do Estado . Vai 
ter as prioridades certas”.

José Luís Carneiro apon-
tou que o OE terá mais investi-
mento público nos transportes, 
nas infraestruturas de mobili-
dade, nas políticas de habita-
ção, para dar dignidade para 
as condições de habitação, e 
ainda maior dignificação das 
condições laborais e da prote-
ção dos trabalhadores. Para o 
dirigente, são necessários au-
tarcas que partilhem a visão 
do Governo para a descen-
tralização de competências, 
de forma a responderem às 
necessidades e inquietações 
dos seus munícipes.

PSD pede audição
de peritos sobre
uso de máscaras

PCP acusa Governo de abertura ao 
grande capital no acesso a fundos

A líder do Bloco de Es-
querda  defendeu no 

Algarve que é necessário 
agir muito depressa nos ter-
ritórios atingidos pelos in-
cêndios, porque ficam mais 
inseguros quanto mais são 
abandonados.

Catarina Martins falava 
aos jornalistas no concelho 
de Tavira atingidas pelo fogo 
de Castro Marim no início da 
semana e realçou: “O que se 
sabia dos fogos está hoje di-
ferente, já que as alterações 
climáticas fazem com que 
tenham agora características 
diferentes”.

A coordenadora do BE 
afirmou que o partido defen-
de 3 prioridades para que 
o território não fique aban-
donado, sendo a primeira a 
necessidade de intervir rapi-
damente no território ardido, 
já que se ficar abandonado 
vão crescer eucaliptos e as 
espécies invasoras que se 
alimentam do fogo e ficará 
ainda mais perigoso a seguir.                                                                                                                      
“Não podemos esperar e mui-
tas vezes fica simplesmente 
ao abandono”, lamentou.

A segunda prioridade im-
plica uma nova política para 
a diversificação da floresta e 
da agricultura, que contem-
ple o repovoamento, defen-

dendo que é isso que torna o 
território mais seguro.

A terceira centra-se na 
Proteção Civil, principal-
mente do ponto de vista da 
formação e qualificação, 
dos diferentes operacio-
nais, defendendo que é es-
sencial que quem está no 
terreno não sinta a frustra-
ção de nada ser suficiente 
para combater os incêndio 
hoje em dia.

“As alterações climáticas 
não são o futuro, são o pre-
sente e mudou a realidade e 
o território fica mais perigoso 
se não se agir, essa ação e 
esse investimento é impor-
tantíssimo neste momento”.

Questionada sobre se a 
solução está no orçamento 
para 2022, a dirigente afir-
mou que não há ainda or-
çamento, mas há debates 
a acontecer nesta altura no 
país sobre fundos que estão 
disponíveis.

“O debate das alterações 
climáticas é também o de-
bate central sobre como é 
que vamos gastar milhões 
de euros a que o nosso país 
tem acesso nos próximos 
tempos. Seria uma autêntica 
irresponsabilidade fazer tudo 
como de costume”, defendeu 
Catarina Martins.

BE defende que é 
necessário agir 

no território logo 
após incêndios

implicações futuras na saúde 
e qualidade de vida de parte 
daqueles que testaram posi-
tivo à covid-19.

“Não fora, porventura, o 
SNS, com as suas debilidades 
e fragilidades a fazê-lo e nunca 
seria o setor privado a resolver 
este combate à epidemia. Foi 
o SNS, foram os seus profis-
sionais que o defenderam”.

Durante a sua visita a Portu-
gal, além do encontro com 
André Ventura, o líder do 
grupo parlamentar do Vox 
também irá participar, en-
quanto orador convidado, na 
Academia Juventude Chega, 
que se irá realizar a 5 de se-
tembro na Nazaré.

O encontro entre André 

Ventura e Espinoza de los 
Monteros ocorre numa altu-
ra em que o Vox e o Chega 
pertencem a duas famílias 
políticas europeias diferen-
tes: enquanto o Chega per-
tence ao grupo Identidade 
e Democracia (ID), o Vox 
está filiado aos Conservado-
res e Reformistas Europeus 
(ECR, na sigla em inglês).                                                                                                                                  
Durante uma entrevista dada 
a correspondentes estran-
geiros sediados em Portugal 
em fevereiro, André Ventura 
afirmou que o “Chega está 
do lado certo da história” ao 
pertencer ao ID, por conside-
rar que, com a saída do Rei-
no Unido da UE, o ECR “ficou 
muito debilitado”.

“Vamos ver se, brevemen-
te, o Chega não consegue 

convencer o Vox, para ter-
mos um grupo mais forte no 
Parlamento Europeu”, tinha 
referido André Ventura na al-
tura, citado pela agência de 
notícias espanhola, EFE. 

Durante o encontro virtual 
com jornalistas estrangeiros, 
André Ventura tinha também 
afirmado que o Chega e o Vox 
não defendem o fim da União 
Europeia, nem a saída da UE, 
mas querem uma Europa di-
ferente, com a matriz da civili-
zação e da cultura da UE.

“O Chega e o Vox podem 
ajudar nisso, a conseguir-
mos esta transformação não 
só do Parlamento Europeu, 
mas também da Comissão 
Europeia e das instituições 
europeias mais importantes”, 
afirmou Ventura.
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O Sporting venceu este sábado a Be-
lenenses SAD por 2x0, em jogo a 

contar para a terceira jornada da Liga.
Os leões inauguraram o marcador 

logo aos sete minutos, por intermédio 
de Gonçalo Inácio, que correspondeu 
da melhor forma a um cruzamento de 
Rúben Vinagre.

A vantagem aumentou para o cam-
peão nacional bem cedo na segunda 
parte, aos 48 minutos, acabando com 
quaisquer aspirações que os visitan-
tes ainda pudessem ter da partida. Na 
sequência de um livre batido desde a 
esquerda, Palhinha surgiu sem marca-
ção e desviou para uma primeira de-
fesa de Luiz Felipe, que já não evitou 
a recarga do médio defensivo leonino.

O Sporting dominou por completo 
a partida e desperdiçou várias oportu-
nidades para marcar, desde logo por 
Paulinho e por Pedro Gonçalves, mas 
hoje a noite foi mesmo das unidades 
de cariz mais defensiva, que prova-
ram grande eficácia igualmente perto 
da baliza contrária.

Afonso Taira, médio dos azuis, foi 
expulso aos 89 minutos por entrada 
muito dura sobre Palhinha.

A equipe de Rúben Amorim soma 
três vitórias em outras tantas partidas, 
tal como tinha feito o Benfica ao fim 
da tarde, com o triunfo em Barcelos. 
Já a Belenenses SAD acumulou a ter-
ceira derrota. Um péssimo arranque 
para os comandados de Petit.

O Benfica venceu o Gil Vicente em 
Barcelos por 2x0, em jogo da 3.ª 

rodada da Liga.
Jorge Jesus fez seis alterações em 

relação ao onze que apresentou na pri-
meira rodada do play-off de acesso à 
Liga dos Campeões com o PSV, mas 
as “segundas linhas” encarnadas não 
responderam como nas duas primeiras 
jornadas e só uma jogada feliz, a seis 
minutos do fim, desbloqueou uma par-
tida muito complicada que não esteve 
muito longe de provocar a primeira per-
da de pontos no campeonato.

O emblema da Luz atirou uma bola 

ao poste na primeira parte, por intermé-
dio de Taarabt, e acentuou o domínio no 
segundo tempo, com o regresso à com-
petição de Darwin Núñez, mas mostrou 
pouca eficácia nas ocasiões criadas 
até ao remate feliz de Lucas Veríssimo, 
na sequência de um tiro falhado de um 
companheiro, aos 84 minutos.

Grimaldo, que começou o jogo no 
banco, marcou o segundo gol num re-
mate de longe aos 88 minutos.

Com o triunfo, o Benfica mantém o 
pleno de vitórias. O Gil Vicente perde 
os primeiros pontos, depois de dois 
triunfos nas rondas anteriores.

O FC Porto empatou este 
domingo a um gol com o 

Marítimo, no Estádio dos Bar-
reiros, em jogo da 3.ª jornada 
da Liga.

Os dragões chegaram à 
vantagem aos 35 minutos. Ta-
remi confirmou o gol, na sequ-
ência de uma jogada que ele 
próprio iniciou, ao desmarcar 
Otávio, depois de aparente-
mente Luis Díaz ter introduzi-
do a bola na baliza numa pri-
meira instância.

Com grande domínio na 
primeira parte e Luis Díaz em 
destaque, a equipe de Sérgio 
Conceição consentiu a igual-
dade ao quarto minuto de 
compensação numa bela joga-
da dos insulares, construída a 
partir de trás, e que teve como 
principais intervenientes Vítor 

O Estoril foi a Paços de Ferreira vencer por 3x1, 
em jogo da 3.ª jornada da Liga. Aos 30’, Juan 

Delgado deu vantagem ao Paços de Ferreira, com 
Bruno Lourenço, aos 45+1, a repor a igualdade à 
beira do intervalo. A vantagem estorilista chegaria 
no segundo tempo, com André Franco, aos 78’, a 
converter grande penalidade cometida por Flávio 
Ramos sobre Chiquinho. Aos 81’, Joãozinho, num 
espetacular remate de fora da área, selou o 3x1 
para a equipe de Bruno Pinheiro, que continua in-
victa no campeonato.

Com este triunfo, o Estoril iguala os sete pontos 
do FC Porto no 3.º lugar, enquanto o Paços de Fer-
reira continua em 14.º, com três pontos.

O Rio Ave venceu fora o Varzim, por 3x0, em partida da 
terceira jornada da Liga 2. Gabrielzinho (40’), Joca (47’) e 
Guga (53’) foram os autores dos gols da equipe vilacon-
dense.

Com este resultado, o Rio Ave salta à condição para a 
liderança da Liga 2, com sete pontos, mais um que Benfica B, 
Covilhã (2 jogos) e Penafiel (3 jogos).

Já o Varzim continua sem vencer e ocupa o 13.º lugar, com 
dois pontos.

O Leixões recebeu e venceu a Académi-
ca, por 2x1, em partida da terceira jor-

nada da Liga 2.
Traquina (21’) colocou os estudantes na 

frente do marcador, Wendel (48’) e Kiki (66’) 
deram a volta ao marcador na segunda parte.

Com este resultado, o Leixões passa a so-
mar sete pontos e iguala à condição o Rio Ave 
no topo da classificação.

Já a Acadêmica continua sem vencer e 
ocupa o penúltimo lugar, com apenas um 
ponto apenas.

Leões continuam famintos
e abatem Belenenses Sad

Lucas e Grimaldo salvam Benfica em Barcelos

Estoril vence em Paços
de Ferreira com reviravolta

Fc porto perde os
primeiros pontos no 

Funchal com o Marítimo

Costa na assistência e Xadas 
no remate em arco, sem hipó-
teses para Diogo Costa.

O conjunto portista apos-
tou tudo no segundo tempo, 
acabando com Pepê como 
lateral-esquerdo (em vez de 
Marcano, que foi uma sur-
presa no onze inicial), com 
os madeirenses a queixa-
rem-se também de alguma 
infelicidade, com um remate 
ao poste, por intermédio de 
André Vidigal.

Perto do final, também o 
FC Porto acertou no ferro.

Os dragões deixam no Fun-
chal os primeiros pontos, numa 
partida também marcada pelo 
mau estado do relvado, com 
várias falhas, mas que ainda 
assim foi resistindo em condi-
ções mínimas até ao final.

Rio Ave vence Varzim

Leixões vence académica com reviravolta
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ALMOÇO CONVÍVIO TRANSMONTANORESTAURANTE COSTA 
VERDE SUA OPÇÃO
EM GASTRONOMIA

Num close 
para o 
Portugal 
em Foco no 
Restaurante 
Costa Verde 
na Casa do 
Minho, os co-
laboradores 
Leticia, Ana 
Paula e José 
Américo

Panorâmica 
do Restau-
rante Costa 

Verde na 
Casa do Mi-

nho no Almo-
ço, destaque 
para culinária 

portuguesa

Dando ritmo 
musical no 
Almoço do 
Restaurante 
Costa Verde, 
Josevaldo 
nos teclados 
e Marcio no 
violão

Restaurante Costa Verde 
está a sua espera de ter-

ça a sexta-feira das 11,30 às 
22hs, sábados  e domingos 
12 às 17 hs, oferecendo a 
excelência da culinária Por-
tuguesa e Brasileira, com 
uma equipe de colaborado-
res de primeira. Vem você 
também desfrutar das deli-
ciosas iguarias portuguesa, 
ou através do “Deliver” é só 
ligar para os números (21) 
22251820 ou pelo zap 
(21) 996206622, você re-
ceberá rapidinho seu pedido 
Costa Verde sempre  bom e 
cada vez melhor.

É muito bom vermos aos poucos nossa Comuni-
dade Portuguesa voltando a prestigiar as nossas 
Casas Regionais na foto o diretor transmontano 
Luís Augusto e esposa Glorinha

Os “Pés de Valsa” agitando a pista de dança 
em destaque o casal Dona Prudência e o Ma-
nuelzinha

Num momento de descontração no domingo vemos Dona Emília Horto, dançando 
com a senhora Emilía Gonçalves, sob admiração do seu esposo sr. Luís Gonçalves

Quem imagem bonita o belo sorriso do carismáti-
co casal sr. Luis e esposa D. Olinda

Quem estreou nova idade foi a Katia Figueiredo 
na foto num momento de descontração com o Al-
berto Figueiredo

O Domingo foi 
maravi lhoso 

no Solar Trans-
montano com a 
realização de mais 
um almoço  con-
vívio que esteve 
bem movimentado 
com Diretores, As-
sociados curtiram 
o domingo pra va-
ler ao som do Con-
junto  Amigos do 
Alto Minho. 

O Diretor Transmontano, Tuninho Men-
des presença marcante na nosso Conví-
vio Social na foto:   como amigo Antônio
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Camila festejou 6 anos Com familiares e amigos
No sábado, dia 21 de 

agosto, Camila Boaven-
tura Leitão comemorou seus 
6 anos. Seguindo todos os 
protocolos de saúde, a famí-
lia preparou uma linda fes-
ta. Camila estava radiante 
de alegria com a presença 
dos amigos. A Mamãe Rose 
Boaventura, o Papai Camilo 
Leitão e o Vovô Ernesto Bo-
aventura receberam familia-
res e amigos da Camila para 
cantar os Parabéns. Como 
sempre a festa acabou com 
folclore português! Felici-
dades, Saúde e Paz para a 
nossa Camilinha!

A aniver-
sariante-

Camila 
e suas 

amigas, 
com o 

animador 
numa 

alegria 
contagia-

nete

Linda imagem dos parabéns diante do bolo festivo, da Camila com 
seus pais Rose, Camilo e demais familiares

Belo registro, Camila com seus pais Rose e Camilo, irmãs Ana Paula 
e Adriana Camila envolvida pelo carinho de suas irmãs Adriana e Ana Paula

Numa linda posse especial Camila, com seu Padrinho Gabriel e es-
posa Juliana

Vovó Luisa era sá felicidade na foto com sua neta Camila, filha Rose 
e genro Camilo

Vovô Ernesto Boaventura feliz ao lado de sua neta Camila, filha 
Rose e o  neto Gabriel

Rose e o esposa Camilo num registro com os seus  convidados D. Olga, 
Leila Monassa, esposo Felipe Mendes e o Fernando Carrasqueira

Camila, numa linda imagem do 
seu aniversário de 6 anos

Camila feliz num close ao lado da sua madrinha querida Daniela

Uma noite inesquecível para Camila que vemos com os tios, Marcio, 
Michelle e  primas Nicole e Carol

Não tem jeito, não poderia deixar de terminar com o Folclore Portu-
guês, Ivan, Jacó, Camilo e Ana Paula

Que momento especial e inesquecível Camila recebendo um beijo 
carinhoso dos seus pais Rose e Camilo

Que imagem marcante da família Boaventura, o patriarca Ernesto 
Boaventura, com sua princesa Camila

Que foto bonita de se ver, Camila com suas duas avós Luísa e Marly


