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“Estamos no começo de uma crise 
muito profunda”, diz Marcelo  

O Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de 

Sousa, admitiu  que atraves-
samos o começo de uma cri-
se muito profunda. “Já várias 
vezes a qualifiquei como bru-
tal. Estamos ainda na ponta 
do icebergue”, afirmou, em 
declarações aos jornalistas 
numa visita a serra de Mon-
chique, em Faro.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa lembrou, porém, que têm 
sido implementadas medidas 
como o lay-off simplificado, 
os complementos, o regime 
de sucessão do lay-off simpli-
ficado e outros apoios sociais 
que têm amortecido o au-
mento do desemprego. “É um 

Um abaixo-assinado a 
favor do respeito pela 

objeção de consciência dos 
pais que não queiram que 
os seus filhos frequentem a 
disciplina escolar de Educa-
ção para a Cidadania e o De-
senvolvimento juntou perto 
de 100 personalidades entre 
a direita e setores conserva-
dores, como o ex-Presidente 
Cavaco Silva, o ex-primeiro-
ministro Passos Coelho e o 
cardeal patriarca de Lisboa, 

Cavaco, Passos e D. Manuel Clemente defendem
objeção de consciência de pais que não queiram

filhos nas aulas para a Cidadania
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A 44.ª edição da Festa do 
Avante! só vai ter luga-

res sentados nos diversos 
espetáculos, incluindo no 
maior e principal palco, de-
nominado 25 de Abril, se-
gundo o Plano de Contingên-
cia divulgado pelo PCP.

Devido à situação pandé-
mica de covid-19, a organiza-
ção político-cultural comunis-
ta já tinha reduzido a lotação 
máxima diária para um terço 
da oficial: 33 mil pessoas. 
Mas a  DGS  em seu parecer 
técnico sobre a festa informa 
que o consumo de bebidas al-
coólicas será proibido depois 
das 20h00,e a lotação total do 
evento é de 16.563 pessoas 
em simultâneo no recinto, o 
uso de máscara é obrigatório 
nos espaços assinalados, bal-
cões de atendimento, instala-
ções sanitárias, exposições, e 
nos recintos dos espetáculos 
não será permitido o consumo 
de bebidas alcoólicas.

“Todos os lugares de to-
das as plateias de todos os 
palcos, incluindo as do teatro 
e as do cinema, são definidos 
com lugares sentados, cum-
prindo a lotação e ocupação 
máxima, de acordo com orien-
tações da DGS e contribuin-
do para que as pessoas não 
permaneçam em pé, o que 
facilitará o movimento e circu-
lação às mesmas”, diz o PCP.                                                                                                    
A organização estabeleceu 
que as cadeiras devem estar 
distanciadas dois metros para 
garantir o distanciamento ade-
quado e nos espaços de espe-
táculo, está assegurada uma 
distância mínima de pelo me-
nos 2 metros entre o palco e 
a primeira fila de espetadores.

O mesmo vai suceder com 
o grande comício de encerra-
mento, no domingo, protago-
nizado pelo secretário-geral 
comunista, Jerónimo de Sou-
sa, pela primeira vez, perante 
uma plateia sentada. 

Festa do Avante! só lugares 
sentados nos espetáculos 

A Federação Nacional dos 
Professores  conside-

ra não estarem criadas as 
condições para a abertura 
das escolas entre 14 e 17 de 
setembro, por falta de tes-
tes, a inexistência de regras 
de distanciamento e a não 
proteção de professores em 
grupos de risco.

“Somos a favor do ensino 
presencial, mas entendemos 
não estarem reunidas as 
condições sanitárias para as 
escolas abrirem. O Governo 
desperdiçou dois meses para 

Fenprof avisa : “ Não
estão criadas condições

para abrir escolas”
criar essas condições e ago-
ra só tem 15 dias”, acusa o 
secretário-geral da Fenprof, 
Mário Nogueira.

O dirigente afirma que 
tentou reunir com o Ministé-
rio de Educação e com a Di-
reção-Geral da Saúde para 
discutir as condições para a 
reabertura das escolas, mas 
nunca obteve resposta.

A falta de testes nas es-
colas, o não distanciamento 
no primeiro ciclo e pré-esco-
lar (onde estão previstas tur-
mas de mais de 20 alunos e 

sem máscaras) e não haver 
proteção para os professores 
em grupo de risco (cerca de 
12 mil, segundo a Fenprof) 
são as principais queixas da 
Federação, que não conside-
ra, no entanto, fazer greve.

“Vamos insistir junto do 
Governo e fazer um levan-
tamento exaustivo, escola a 
escola. Outras medidas não 
estão, neste momento, a ser 
equacionadas”, aponta Má-
rio Nogueira.

amortecimento de uma reali-
dade social que corresponde 
à paragem brutal que houve 
na economia portuguesa, 
como nas economias euro-
peias e muitas economias 
mundiais”, acrescentou. 

A crise vai ter impacto 
profundo em muitas famílias, 
disse o Presidente da Repú-
blica, “sobretudo nos menos 
jovens com dificuldade de re-
ajustamento ao mercado de 
trabalho e nos mais jovens 
que tinham projetos e que 
tem adiados esses projetos 
e que, em muitos casos, por-
que tinham empregos precá-
rios são dos primeiros a se-
rem dispensados”.

D. Manuel Clemente.
O abaixo-assinado sur-

ge na sequência do caso de 
irmãos de Vila Nova de Fa-
malicão, com 12 e 14 anos, 
que foram inicialmente impe-
didos de progredir para o 7º 
e o 9º ano, respetivamente, 
por não terem frequentado 
as aulas de ECD, do Agru-
pamento de Escolas Camilo 
Castelo Branco, por decisão 
dos seus pais.

As crianças em causa 

não frequentaram qualquer 
aula daquela disciplina, onde 
se fala de temas tão díspa-
res como direitos humanos, 
igualdade de género, sexu-
alidade, media ou mundo do 
trabalho,  no 6º e no 8º ano. 
Inicialmente, o Conselho de 
Turma acabou por aprovar 
os alunos. Porém, essa de-
cisão foi mais tarde dada 
como revertida, por se enten-
der que não reter os alunos 
violava a lei, já que eles não 
tinham frequentado nenhu-
ma aula de ECD. Foi ainda 
proposto aos encarregados 
de educação dos dois alunos 
que eles frequentassem um 
plano de recuperação à dis-
ciplina, hipótese que os pais 
rejeitaram.

Perante aquela recusa, e 
mantendo o retenção à disci-
plina de ECD sem qualquer 
presença em aula, a escola 
reprovou os 2 alunos com efei-
tos retroativos, obrigando-os a 

começar o ano letivo de 2020-
21 no 6º e 8º ano, apesar de 
já terem passado para o 7º e 
9º. Esta decisão foi entretanto 
suspensa pelo Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Braga, 
que aceitou uma providência 
cautelar interposta pelos pais 
daqueles dois alunos.

Porém, este desfecho 
mais recente não demoveu os 
quase cem signatários de um 
abaixo-assinado lançado pelo 
professores da Universida-
de Católica Manuel Braga da 
Cruz e Mário Pinto, este último 
deputado à Assembleia Cons-
tituinte de 1976 pelo PSD.

O abaixo-assinado cita 
também vários artigos da 
Constituição da República 
Portuguesa, entre eles o ar-
tigo 43, onde se lê que “o 
Estado não pode programar 
a educação e a cultura se-
gundo quaisquer diretrizes fi-
losóficas, estéticas, políticas, 
ideológicas ou religiosas”.

O secretário do Turismo 
da Madeira revelou que, 

uma semana depois de o Rei-
no Unido ter incluído Portugal 
nos corredores seguros de 
viagens para os britânicos, as 
reservas do mercado inglês 
para a região cresceram 64%.

“ A Madeira, no espaço de 
uma semana, cresceu 64% 

no mercado inglês”, declarou 
Eduardo Jesus na conferên-
cia  para apresentação do 
programa das Festas da Flor 
e do Vinho Madeira, que de-
correm de 3 a 27 de setembro.                                                                                                                                  
O governante madeirense 
salientou que este número 
foi alcançado na primeira se-
mana, que é a do impulso, 

não é a semana das férias 
programadas.

Em 20 agosto, o gover-
no britânico incluiu Portu-
gal na lista dos países com 
corredores de viagem para 
Inglaterra cujos passagei-
ros ficam isentos de cumprir 
uma quarentena de duas 
semanas imposta devido à 

pandemia da Covid-19.
Os últimos dados anun-

ciados pela autoridade re-
gional de saúde informam 
que a Madeira não registrou 
novos casos de infeção nos 
últimos dois dias, mantendo 
o total cumulativo de 158 
casos, já com 118 recupera-
dos e 40 ativos.

Mercado inglês cresce 64% na
Madeira após inclusão no corredor aéreo

O mercado alemão está a dar 
sinais muito positivos para 

o turismo do Algarve, assistin-
do-se a um retomar de um in-
teresse crescente pelo destino, 
quer da parte dos turistas, quer 
dos agentes. A garantia é dada 
pelo Turismo do Algarve. 

“A comprovar esta tendência 
estão os resultados da mais re-
cente campanha de “flash sale” 
que o Turismo do Algarve orga-
nizou, em conjunto com a com-
panhia aérea Eurowings, para 
potenciar reservas de última 
hora até ao final de outubro, e 
que registrou uma enorme ade-
são, provocando um aumento 
de vendas de 94%”, acrescen-
tando que a Eurowings, neste 
momento assegura 8 ligações 
entre Faro e cidades alemãs, é 
apenas uma das companhias 
aéreas com as quais o Turismo 
do Algarve está a operar este 
tipo de campanhas, estando 
também a decorrer, até ao final 
do ano, a realização de ações 
semelhantes com a Ryanair ou 
a Easyjet, que voam igualmente 
para o mercado alemão.

“Estamos muito entusias-
mados perante o interesse e a 
receptividade com que têm sido 
acolhidas as várias iniciativas 
que o Algarve tem estado a re-

alizar junto deste mercado”, diz 
João Fernandes, presidente da 
entidade. “O mercado alemão é 
o segundo mais expressivo para 
a região, em número de turis-
tas, a seguir ao Reino Unido, e 
tem sido, ao longo dos últimos 
3 anos, o alvo do maior inves-
timento no que diz respeito à 
nossa estratégia promocional 
para o destino”, avança.

Também a campanha de co-
municação digital que o Algarve 
lançou em julho e agosto em 
plataformas como o Facebook, 
Instagram ou Youtube, dirigida 
ao mercado alemão, tem resul-
tados positivos. Tendo como 
mote “Die Algarve tut dir gut” (“O 
Algarve fica-te bem”), a campa-
nha consiste na promoção de 
um vídeo, que mostra o Algarve 
como um destino onde é possí-
vel viver experiências únicas e 
desfrutar de paisagens serenas 
e de um grande contato com 
a natureza, ambientes ótimos 
após o grande período de confi-
namento que todos vivemos.

“Acreditamos que, de forma 
progressiva, estamos a conse-
guir restabelecer a confiança 
que os turistas alemães sem-
pre tiveram no Algarve, um 
destino que já lhes é familiar”, 
diz João Fernandes.

Mercado alemão está a
dar sinais positivos para

o turismo no Algarve
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Bolinho de Bacalhau delicioso é no
Cantinho das Concertinas na Cadeg

Qualidade e paladar do bolinho de bacalhau do 
Cantinho das Concertinas é nota 1000, com os 

amigos sempre marcando presença para saborear o 

melhor bolinho de bacalhau da Cadeg, preparado por 
verdadeiros mestres,  se estiver na Cadeg não deixe 
de prestigiar. O Cantinho das Concertina.

É muito bom ver as coisas pouco a pouco voltando a normalidade no 
Cantinho das Concertinas no Polo Gastronômico do Cadeg

O jovem dinâmico João vem cada dia, dia mais recebendo os para-
béns dos amigos que prestigiam o Cantinho das Concertinas

Mais um Almoço das Quartas 
das Beiras sensacional

Prá-la de maravilho-
so o último Almoço 

das Quartas na Casa 
das Beiras, como sem-
pre sucesso, com os 
amigos marcando pre-
sença para saborear 
aquele Bacalhau La-
gareiro, muitos vinhos 
português, mas uma 
vez o Presidente José 
Henriques, seus cola-
boradores dando um 
show de simpatia, e 
atenção aos convida-
dos na oportunidade o 
presidente convida a 
todos para a Festa de 
N. S. dos Remédios, no 
próximo dia 13 de se-
tembro domingo, com 
Missa as 11 horas e 
logo a seguir o tradicio-
nal almoço festivo.

Nosso presi-
dente Felipe 
Mendes duran-
te o joguinho 
de sueca com o 
radialista José 
Chança, ami-
gos sob aten-
ção do amigo 
Júlio Robalo

Mas uma mesa de 
destaque no Almoço 

das Quartas na Casa 
das Beiras, o  sorri-

dente Casimiro Lima 
da Servi Temper 

Cristal Line, , Casi-
miro Morais,  Luiza 

ambos da J. Moraes 
Maquinas , Roberto 
Cezar, Humberto da 

Conceição, ambos 
da Delrey Design e 

Comunicação

Num senário fotográfico no Almoço das Quartas nas Beiras os 
amigos. Serginho, José Chança e Tuninho Mendes

Um brinde ao verdadeiro encontro entre os amigos: Tuninho da 
Ótica Primor e Brandão, Pinheiro

Existi um ditado popular que se encaixa bem aqui 
neste registro na famosa Cadeg, “o olho do dono é 

que engorda o gado” pois o empresário Sr. Luís Albu-
querque é um exemplo deste ditado, sempre incansável 
com  ou sem mascara não deixa de atender seus clien-
tes e amigos que prestigiam a Orla Alimentos, como 
podemos ver neste flagrante que fizemos sem ele per-
ceber. Agora esta com ótimas promoções imperdível e 
imperdiveis.

Orla Alimentos
tudo em promoção
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LIÇÃO DE
CIDADANIA

Amigos, é de chorar a situação que vive a nos-
sa querida Cidade Maravilhosa. Abandono total! 

Ruas esburacadas;  aumento assustador da popu-
lação em situação de rua; insegurança que assus-
ta! Além da favelização invadindo locais com boas 
moradias, que para angústia de seus proprietários, 
destrói seu patrimônio. Por outro lado, faço questão 
de aplaudir a incrível capacidade de superação das 
pessoas que habitam esses locais, ou mesmo aque-
las que vivem em comunidades que chamo de exclu-
ídas! Vejam, no  Complexo da Penha,  numa região 
chamada Quatro Bicas, a Dra. Penha, que mora há 
décadas ali, é um dos casos que viu sua rua de casas 
de bom nível ser agregada à comunidade carente.

Não desistiu!  Foi à luta e acabou com um enor-
me lixão instalado em frente à sua residência e de 
outros vizinhos! Transformou  aquele horrível proli-
ferador  de doenças numa horta comunitária, com 
direito é um bonito painel! Sinto muito orgulho de 
ter participado dessa empreitada! Afinal, ali moram 
pessoas   muito queridas! Com a proximidade das 
eleições de 15 de novembro, quando serão eleitos 
os vereadores que irão representar o município na 
Câmara Municipal,  e também o novo prefeito, é 
hora de responsabilidade e reflexão. Não podemos 
errar mais uma vez, o Rio pede socorro!

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

O Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), 
aprovado por resolução do Conselho de Ministros a 23 de julho, procura 
valorizar as comunidades portuguesasresidentes no estrangeiro enquanto 
ativo estratégico para Portugal em dimensões como a atração de investi-
mento e internacionalização da economia, bem como promover a coesão-
territorial, fulcral para o crescimento económico e desenvolvimento susten-
tável do país, e reforçar a ligação da Diáspora ao território nacional.

Este programa, tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, atra-
vés da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, e pelo Minis-
tério da Coesão Territorial, através da Secretaria de Estado da Valorização 
do Interior, e para cuja elaboração contribuíram quinze áreas da governa-
ção, tem como linhas de ação: reforçar o apoio ao regresso de portugueses 
e de lusodescendentes; apoiar o investimento da Diáspora em Portugal; 
contribuir para a fixação de pessoas e empresas nos territórios do interior e 
para o seu desenvolvimento económico; fazer das comunidades portugue-
sas um fator de promoção da internacionalização de Portugal e de diversi-
ficação de mercados da economia portuguesa.

Sistematizando medidas de apoio já existentes através de uma aborda-
gem integrada e multidisciplinar, o PNAID introduz novos elementos com 
valor acrescentado relevante, entre os quais a criação do estatuto do Inves-
tidor da Diáspora, que possibilita a elegibilidade para apoios e incentivos 
próprios com benefícios adicionais para investimentos no interior do país. 
O Programa prevê a elaboração de um Guia de Apoio ao Investidor da 
Diáspora, expande a função de apoio ao investimento nos Gabinetes de 
Apoio ao Emigrante existentes nos municípios e cria uma Rede de Apoio 
ao Investidor da Diáspora.

Este programa nacional dá continuidade à valorização do empreende-
dorismo das comunidades portuguesas que tem sido desenvolvida pelo 
Governo, designadamente através do Gabinete de Apoio ao Investidor da 
Diáspora e dos Encontros de Investidores da Diáspora.

XXII GOVERNO CONSTITUCIONAL

NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aprovação do Programa Nacional de
Apoio ao Investimento da Diáspora

HR HIGIENE
& LIMPEZA

Linha completa de
produtos para higienização

(21) 3251-7569
www.hrhigiene.com.br

Hospitais 
* Hotéis * 

Restaurantes 
* Cozinhas 

Industriais * 
Lavanderias 
* Industrias * 

etc.

(

ÓRGÃO CARGO TITULAR
CASA DO MINHO - TRIÊNIO 2020-2023
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Regiões & Províncias

MACEDO DE CAVALEIROS E MIRANDELA

bOtICAS

VILA REAL

e ambiental, mantendo todos 
os critérios de segurança e 
qualidade.

O projeto já se encontra 
em fase de execução, estan-

do a ser substituídas todas 
as caixilharias dos diferen-
tes edifícios. Encontram-se, 
também, a decorrer interven-
ções no sistema de aqueci-

Projeto de reabilitação dos sistemas 
energéticos em fase de execução

O projeto de reabilitação 
dos sistemas energéti-

cos aprovado no âmbito da 
candidatura ao POSEUR – 
Programa Operacional e Efi-
ciência no Uso de Recursos 
encontra-se, atualmente, em 
fase de execução no Centro 
Hospitalar de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro (CHTMAD).

Este projeto visa imple-
mentar novas medidas de 
racionalização de consu-
mos energéticos na Unidade 
Hospitalar de Vila Real do 
CHTMAD e pretende, igual-
mente, melhorar os sistemas 
existentes para uma maior 
sustentabilidade energética 

A temporada balnear ar-
rancou, oficialmente, a 6 

de junho, com as idas à praia 
deste ano a serem bem di-
ferentes do habitual. O novo 
coronavírus obrigou a mu-
danças, desde logo no con-
trolo da lotação, mas nem 
por isso os areais ficaram 
vazios

Por estes dias, as praias 
da Albufeira do Azibo, em 
Macedo de Cavaleiros, en-
chem-se de turistas. Mas, se 
em tempos era normal ver 

grandes aglomerados, agora 
as pessoas fazem por man-
ter a distância de segurança, 
e com a lotação reduzida, é 
preciso vir mais cedo.

É o caso de Carla Teixei-
ra que veio de Vila Nova de 
Gaia com a família. “Viemos 
cedo e quando chegamos 
apercebemo-nos do controlo 
que estava a ser feito, não 
só para não entrarem muitas 
pessoas, mas também a dar 
conta das medidas que fo-
ram tomadas”.

Praias cheias 
mesmo em tempo 

de pandemia

As obras de requalifica-
ção da escola básica 

e secundária de Paredes 
de Coura, num investi-
mento de quase 2,5 mi-
lhões de euros, financia-
da por fundos do Portugal 
2020, vão ser inaugura-
das hoje à tarde pelo Mi-
nistro da Educação Tiago 
Brandão Rodrigues.

A cerimônia de inaugu-
ração da empreitada de 

requalificação está marca-
da para hoje às 15:45.

O investimento de quase 
dois milhões e meio de eu-
ros foi realizado ao abrigo 
do Programa Operacional 
Portugal 2020, no âmbito 
da assinatura dos acordos 
de colaboração para a mo-
dernização das escolas, 
celebrado entre os dez mu-
nicípios do Alto Minho e Mi-
nistério da Educação.

PAREDES DE COuRA
Ministro da Educação 

inaugura hoje Escola básica 
de Paredes de Coura

Município de Oeiras inicia
obras de substituição de 

pavimento no bairro do Pombal

No âmbito da empreitada denominada por “Substitui-
ção de pavimentos em Espaços de Jogo e Recreio”, 

o Município de Oeiras irá proceder a trabalhos de be-
neficiação no Largo Francisco Lucas Pires, no Bairro do 
Pombal, em Oeiras.

A empreitada teve início esta semana, e centra-se 
na colocação de pavimento de borracha insitu, em vá-
rias cores.

No referido espaço, o pavimento que se encontra a 
ser substituído é revestido com calçada.

Esta obra está a cargo do empreiteiro URBANLUDIC 
LDª e em comunicado, a Câmara de Oeiras solicita a co-
laboração de todos no sentido de facilitar o acesso ao 
referido espaço e pede compreensão à população.
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Os técnicos do Posto de 
Turismo do Alto Tâme-

ga visitaram o concelho de 
Boticas, a fim de conhecer 
o patrimônio cultural, arqui-
tetônico e natural existente 
neste território.

O périplo teve início no 
Centro de Artes Nadir Afon-
so, local onde a comitiva foi 
recebida pelo Presidente da 

Câmara de Boticas, Fernan-
do Queiroga, juntamente 
com o Vice-presidente, Gui-
lherme Pires, seguindo para 
outros pontos de interesse 
turístico, como a Praça do 
Município, o Centro Euro-
peu de Documentação e 
Interpretação da Escultura 
Castreja (CEDIEC), o Mu-
seu Rural de Boticas 

técnicos do Posto de 
turismo do Alto tâmega 

visitaram boticas

mento de águas sanitárias, 
na climatização, na ilumina-
ção interior e exterior, bem 
como a instalação de painéis 
fotovoltaicos.

Em comunicado, o Con-
selho de Administração 
congratula-se pelo avançar 
destes trabalhos, acreditan-
do que este investimento 
na ordem dos 4,6 milhões 
de euros (M€), será uma 
“mais-valia não apenas 
para a redução da fatura 
energética do centro hos-
pitalar, mas também para o 
aumento do conforto, segu-
rança e humanização nos 
cuidados de saúde”

“Acho que as regras es-
tão a ser cumpridas, é assim 
que tem de ser”, acrescenta.

Já Vitor Ribeiro, de Via-
na do Castelo, veio um pou-
co mais tarde e acabou por 
ter sorte em conseguir en-
trar na praia. “Há uns anos 

estive a trabalhar aqui, na 
barragem, e agora decidi 
voltar para uma escapadi-
nha. Chegamos aqui por 
volta das 11 horas e tive-
mos que esperar um boca-
dinho para conseguir entrar, 
mas valeu a pena”.

Projeto trata da saúde oral dos idosos do Pinhal Interior
O almoço e o jantar torna-

ram-se desafios para Maria Ce-
línia Costa quando a sua próte-
se dentária começou a provocar 
desconforto. A mulher folquen-
se de 86 anos chegou a perder 
peso por causa disso.

No entanto, Maria Celínia 
Costa não é a única a enfrentar 
este problema.

“Infelizmente a saúde oral 
em Portugal ainda é bastante 
negligenciada”. As palavras são 
de Benedita Duarte, coorde-
nadora do projeto Sorrisos de 
Porta em Porta. A iniciativa da 

organização não governamen-
tal Mundo a Sorrir, selecionada 
pelo Portugal Inovação Social, 
está a promover a melhoria 
da saúde oral em serviços de 
assistência à terceira idade 
em sete municípios do Pinhal 
Interior Norte: Arganil, Lousã, 
Miranda do Corvo, Oliveira do 
Hospital, Tábua, Vila Nova de 
Poiares e Penela.

Saúde oral fica para trás nos 
cuidados. “Os idosos têm um 
caminho um pouco negligen-
ciado na saúde oral”, tanto ao 
nível de apoio domiciliário como 

institucionalizado, considera a 
representante regional do Cen-
tro do Portugal Inovação Social, 
Alexandra Neves. “Mesmo na 
consulta com o médico de fa-
mília, esta é uma parte pouco 
valorizada”, acrescenta.

É assim que a alimentação 
é prejudicada: “por vezes co-
mem mal porque as próteses 
estão desajustadas”, refere Ale-
xandra Neves. A atenção à saú-
de oral pode prevenir infeções e 
detetar problemas mais graves.

Foi o que aconteceu num 
episódio contado por Rita Mon-

teiro, uma das estudantes de 
Medicina Dentária da Univer-
sidade de Coimbra voluntária 
neste projeto. Foi através deste 
programa que um idoso com 
uma dor na língua descobriu 
que tinha uma lesão pré-malig-
na e carcinoma.

“Estamos a despistar coi-
sas importantes”, considera 
Rita Monteiro, mas também si-
tuações mais comuns, como o 
caso de uma idosa que tinha 
uma afta na boca há um ano e 
que estava convencida que isto 
não era algo anormal.

O Município de Oeiras assumiu, numa deliberação 
aprovada em reunião de Câmara, um entendimento 

com o Instituto Superior Técnico (IST) para a elaboração 
de um programa de desenvolvimento do Campus Univer-
sitário do Taguspark e a programação das atividades do 
IST no seu Pólo de Oeiras para o quinquénio 2020-2025.

Esta é uma oportunidade de consolidar a presença 
territorial de uma das mais prestigiadas e conceituadas 
escolas de engenharia do mundo que, a par de outras 
instituições de ensino e de investigação, compõem o 
ecossistema de referência territorial nas áreas da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação e que contribui para alavancar 
a visão futura de um concelho altamente qualificado e 
atrativo para universidades e empresas de base científi-
ca e tecnológica.

Atualmente afirma-se, no contexto nacional, como 
um exemplo positivo de aproximação sustentada entre 
formação de elevada qualidade, investigação aplicada e 
ligação permanente ao tecido empresarial, com grande 
potencial de inovação e internacionalização.

Ora, este é o espírito que norteia a visão do município 
de Oeiras para transformar este território na capital de Ci-
ência e Inovação e no qual incide a afirmação identitária 
do território como Oeiras Valley.

Numa visão de futuro pretende-se garantir um potencial 
de atração continuado, a captação de mais e melhor investi-
mento e valor, novas empresas e mais emprego qualificado 
que contribua para elevar o valor deste território, a atrativi-
dade global da região e o valor percecionado do país.

 
Neste sentido, é reconhecida a

necessidade de intervir em dois domínios:
1) Enquadramento paisagístico e oferta de instala-

ções desportivas e de lazer que melhorem a envolvente 
e permitam criar uma ideia de verdadeiro campus parti-
lhado por quem estuda, trabalha ou habita, integrando-o 
na vida local;

 
2) Melhoria das acessibilidades e acolhimento no 

campus do IST de forma a assegurar deslocações orgâ-
nicas e funcionais, mais amigas do ambiente e condições 
de residência adequadas e acessíveis, em sintonia com 
os objetivos do desenvolvimento sustentável.

Município assume entendimento 
com Instituto Superior técnico para 

programa de atividades até 2025
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caminha

arcos de valdevez

alijó

estrada entre safres, amieiro
e Franzilhal entra em obras 

o Presidente da Câ-
mara Municipal de 

Alijó, José Paredes, as-
sinou no, 27 de agosto, 
o contrato de execução 
da empreitada relativo 
à requalificação da Es-
trada Municipal 596, que 
liga Safres, Amieiro e 
Franzilhal.

Esta obra terá início 
dentro de duas semanas 
e tem um prazo de execu-
ção de três meses.

O investimento neste 
importante eixo turístico 
inserido no Parque Natu-
ral Regional do Vale do 
Tua ronda os 400 mil eu-
ros. O Presidente da Câ-

a tradicional Romaria de 
São João d’Arga vai 

contar este ano apenas com 
a celebração das duas Eu-
caristias devido à pandemia 
da COVID-19. A organização 
das festividades refere que 
serão duas Missas campais a 
que teve lugar na sexta-feira, 
às 8h30, e sábado, às 11h00.

Mesmo assim, serão apli-
cadas restrições ao trânsito 
automóvel. Até ao próximo 
sábado à noite não é permi-
tido estacionar na faixa de 
rodagem ou na berma da 
EM552, em ambos os senti-

haverá romaria… mas não será a
tradicional romaria de s. joão d’arga

dos desde Arga de São João 
até Arga de Baixo. A infração 
fica sujeita a reboque.

Não é também permitido 
estacionar fora dos locais 
destinados para o efeito e 
devidamente assinalados. 
Estão previstas zonas de es-
tacionamento junto à antiga 
casa florestal e nos estra-
dões florestais de acesso aos 
parques eólicos.

Ao contrário de anos an-
teriores, o trânsito faz-se 
em ambos os sentidos, pelo 
que será necessário mais 
prudência, quer a automobi-

mara de Alijó, José Pare-
des, considera que “esta 
empreitada representa 
uma grande aposta para 
alavancar ainda mais o 
Concelho enquanto des-
tino turístico, e que vai, 

simultaneamente, servir 
as populações destas 
aldeias”.

Esta obra ao longo da 
margem direita do Rio 
Tua é considerada estru-
turante para a valoriza-

listas quer a peões.
Nas Missas campais serão 

cumpridas as normas da DGS 

ção turística desta zona 
do Concelho e pretende 
potenciar as característi-
cas únicas deste corredor 
visitável.

A requalificação da 
EM596 é complementar 
a outros investimentos 
já implementados ou em 
curso, nomeadamente 
os miradouros do Ujo, da 
Senhora da Cunha e de 
Santa Bárbara, em Santa 
Eugénia, os percursos pe-
destres das Fragas Más, 
da Senhora da Cunha e 
de Santa Eugénia - Car-
lão, ou a Porta de Entrada 
no Vale do Tua, em São 
Mamede de Ribatua.

vários espaços culturais 
municipais em Arcos de 

Valdevez já foram contem-
plados com o Selo Clean&-
Safe, que certifica o cumpri-
mento das recomendações 
da Direção-Geral da Saúde 
para evitar a contaminação 
dos espaços com o novo 
coronavírus (COVID-19).

O Turismo de Portugal, 
em articulação com a Enti-
dade Regional do Turismo 
do Porto e Norte de Por-
tugal, atribuiu, este mês, 
o selo Clean&Safe à Casa 
das Artes/Biblioteca Muni-
cipal, ao Centro Interpreta-
tivo do Barroco e ao Paço 
de Giela, após já ter atri-
buído o mesmo selo à Loja 
Interativa de Turismo de Ar-

e da CEP, como o distancia-
mento físico, a higienização 
das mãos e o uso de máscara.

espaços culturais do concelho
receberam selo ‘clean&safe’

cos de Valdevez.
O selo exige a imple-

mentação de um plano de 
contingência que, de acor-
do com as recomendações 
da Direção-Geral da Saú-
de, deve assegurar o uso 
obrigatório de máscara, o 
cumprimento da etiqueta 
respiratória e do distancia-
mento social e higieniza-
ção necessária dos espa-
ços, para evitar riscos de 
contágio e garantir os pro-
cedimentos seguros para o 
seu funcionamento.

Devido ao atual contexto 
e à necessidade de trans-
mitir informação acerca 
das medidas de prevenção, 
bem como, incentivar a re-
toma do setor do turismo, 

Edital de Seleção
de Candidatos a

6 (seis) “BOLSAS DE
PESQUISADOR JÚNIOR”

“o Município de Arcos de 
Valdevez congratula-se por 
ter recebido este reconhe-
cimento, representando a 
aceitação de um compro-
misso permanente, e refor-
çando, assim, a confiança 
de todos o destino Arcos de 
Valdevez, assim como nos 
seus recursos turísticos”.
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Portugal vai receber, no 
âmbito do nova linha de 

crédito da Comissão Euro-
peia para ajudar a pagar os 
apoios ao emprego, cerca 
de 5,9 bilhões de euros. Em 
valor é o quinto maior apoio 
na proposta de Bruxelas, 
mas em função do tamanho 
da economia portuguesa em 
2020  terá, na verdade, a 
maior linha de crédito em ter-
mos proporcionais entre os 
16 países elegíveis para esta 
rede de segurança financeira, 
o equivalente a 2,9% do PIB. 

A Comissão aprovou a 
proposta do Governo por-
tuguês para aceder ao Su-
pport to Mitigate Unemploy-
ment Risks in an Emergency 
(SURE), isto é, o apoio à mi-
tigação dos riscos de desem-
prego numa emergência, a 
pandemia. Esta linha de fi-
nanciamento em condições 

muito vantajosas ainda terá 
que ser aprovada pelo Con-
selho Europeu de final de se-
tembro. Depois, Portugal e 
os outros países receberão o 
referido empréstimo em tran-
ches, ao longo de 18 meses 
(a partir do dia em que a lei 
seja publicada no Jornal Ofi-
cial da União Europeia).

“A Comissão apresentou 
ao Conselho uma proposta 
de decisão relativa à conces-
são de 5,9 bilhões de euros 
de apoio financeiro a Portu-
gal no âmbito do instrumen-
to SURE. Na sequência das 
propostas ao Conselho rela-
tivas à decisão de conceder 
um apoio financeiro de 81,4 
bilhões de euros a 15 Esta-
dos-membros, a Comissão 
propõe agora incluir Portu-
gal”, fazendo subir o total 
para “87,3 bilhões de apoio fi-
nanceiro no âmbito do SURE 

Em Bruxelas Portugal
é o que mais ganha
face à sua riqueza

De acordo com o Boletim 
Estatístico Trimestral 

da ANAC, no aeroporto do 
Porto, a TAP representou 
apenas 3% dos movimentos 
registrados no período em 
análise, passando do segun-
do para oitavo lugar na lista 
das 10 maiores companhias 
a operar naquele aeropor-
to, ficando atrás da Federal 
Express Corporation (18%), 
Star Air (14%), European 
Air Transport Leipzig (13%), 
Ryanair (10%), Swiss In-
ternational Air Liens (8%), 
Deutsche Lufthansa (4%) e 
Luxair (4%).

Voos da TAP no Porto
passam de 25% para 3% 

Também no Aeroporto 
Humberto Delgado, em Lis-
boa, o número de movimentos 
da TAP no total da operação 
baixou de 54% no segundo 
trimestre de 2019, para 15% 
no mesmo período deste ano, 
mantendo-se, porém, em pri-
meiro lugar na lista das 10 
maiores companhias.

Em segundo lugar, man-
teve-se a Ryanair com os 
mesmos 9% também regis-
trados entre Abril e Junho 
de 2019.

No caso do aeroporto de 
Faro, onde a companhia aé-
rea portuguesa representou 

7% do total de movimentos no 
segundo trimestre de 2019, 
este ano nem sequer entra 
na lista das 10 maiores com-
panhias (4.º lugar no mesmo 
período do ano passado).

No Aeroporto de Ponta 
Delgada João Paulo II, nos 
Açores, a transportadora 
passou de representar 9% 
dos movimentos no segun-
do trimestre de 2019, para 
6% no mesmo trimestre des-
te ano, mantendo-se como 
terceira maior companhia 
naquele aeroporto, a seguir 
à SATA Air Açores e à SATA 
Internacional.

Apenas no Aeroporto In-
ternacional da Madeira au-
mentou a representatividade 
da TAP no total dos movi-
mentos no segundo trimestre, 
passando de 27% para 28%.

No entanto, neste último, 
a TAP deixou de ser a maior 
companhia aérea, passan-
do para segundo lugar, a 
seguir à Swiftair (30%).                                                                                                                                         
Em Portugal houve uma que-
da de tráfego na ordem dos 
91% em  movimentos e de 
97,5% em número de passa-
geiros transportados.

a 16 estados-membros”.
Fonte oficial da CE garante 

que os empréstimos concedi-
dos a Portugal terão condi-
ções favoráveis e ajudarão a 
fazer face aos aumentos súbi-
tos da despesa pública desti-
nadas a preservar o emprego.

Em junho, no Programa 
de Estabilização Econômica 
e Social, o Governo já tinha 
planos para financiar três 
medidas de combate à crise 
com verbas do SURE, num 
total de quase 1,2 bilhões. A 
maior é o lay-off simplifica-
do. Mas o executivo de An-
tónio Costa enviou uma lista 
maior, claro, onde pretende 
aplicar a nova dívida. A CE 
diz que os 5,9 mil milhões 
terão de ser pagos dentro de 
15 anos, no máximo.

Os fundos servirão, por 
exemplo, para financiar o 
lay-off convencional e simpli-
ficado; programas de forma-
ção especiais a quem esteve 
em lay-off; apoiar a retoma 
da atividade das empresas; 
o complemento de estabiliza-
ção dos trabalhadores abran-
gidos pelo lay-off; o apoio 
especial para trabalhadores 
independentes, informais e 
sócios gerentes; o abono de 
família a trabalhadores com 
filhos menores de 12 anos 
ou outros dependentes; en-
tre outras medidas.

O Instituto Nacional de Es-
tatística confirmou que 

a queda do Produto Interno 
Bruto no segundo trimestre 
foi de 16,3% em termos ho-
mólogos e de 13,9% em ca-
deia, de acordo com as Con-
tas Nacionais Trimestrais.

“No 2.º trimestre de 2020, 
o Produto Interno Bruto  re-
gistou uma taxa de variação 
homóloga de -16,3% em 
volume, após a redução de 
2,3% no trimestre anterior. A 
forte contração da atividade 
econômica refletiu o impacto 
da pandemia covid-19 que 
se fez sentir de forma mais 
intensa nos primeiros dois 
meses do segundo trimes-
tre”.

Já face ao primeiro tri-
mestre do ano, a diminuição 
de 13,9% é explicada princi-
palmente pelo contributo ne-
gativo (-10,7 %) da procura 
interna, verificando-se igual-
mente um maior contributo 
negativo da procura externa 
líquida (-3,1 %).

Os números conhecidos 

INE confirma queda do
PIB no 2.º trimestre de 16,3%

seguem-se às duas anterio-
res estimativas divulgadas 
pelo INE. A primeira, no dia 
31 de julho, apontava para 
uma queda de 16,5% em 

termos homólogos e 14,1% 
em cadeia, e a segunda, de 
14 de agosto, duas décimas 
abaixo, é igual à divulgada 
esta semana.

O preço médio da eletrici-
dade em Portugal caiu 

cerca de 33% no segundo 
trimestre do ano, revelou  a 
Entidade Reguladora do 
Serviços Energéticos . Entre 
abril e junho, o preço esteve 
perto dos 23,26 euros/MWh.                                                            
A análise à evolução do pre-
ço da eletricidade em Portu-
gal indica que a queda face 
a 2019  excede já os 50%. 
Ainda assim, em junho regis-
trou-se uma recuperação do 
preço para valores acima do 
registrado em março de 2020.                                                                                                                                 
Em março e abril a ERSE 
aprovou medidas extraordi-
nárias para o setor energé-
tico devido à pandemia. As 
medidas visavam, sobretudo, 
permitir que os consumidores 
em situação de redução de 
rendimentos ou os clientes 
empresariais com redução da 
sua atividade tivessem pro-
teção contra interrupções e 
mecanismos para reduzir ou 
fracionar custos.

Esta medida permitiu mi-
tigar os efeitos dos incum-
primentos e das cessações 
de atividade, que poderiam 
mesmo colocar em risco a 
própria sustentabilidade do 
Sistema Elétrico Nacional  e 
do Sistema de Nacional de 
Gás Natural ..

Atividade seguradora 
cai 27,5% no primeiro 

semestre
No primeiro semestre de 

2020, a produção global de 

Preço da eletricidade cai
33% no segundo trimestre

Cafés e restaurantes da 
freguesia da Amora, no 

Seixal, vão fechar portas du-
rante a Festa do ‘Avante!’, 
como forma de protesto con-
tra a ‘reentrée’ comunista. 
Cerca de 40  estabelecimen-
tos já confirmaram que não 
abrirão entre 4 e 6 de setem-
bro, para evitarem riscos de 
contágio por Covid-19.

Além deste boicote do 
comércio, nos arredores da 
Quinta da Atalaia circula tam-
bém um pedido para que os 
moradores coloquem panos 
negros nas janelas, mostran-
do assim o seu descontenta-

Comércio fecha portas
ao ‘Avante!’ em protesto

mento. Segundo o ‘Sol’, há 
mesmo habitantes que admi-
tem deixar o concelho neste 
fim de semana, para não cor-
rerem quaisquer riscos.

No apelo, que circulou nas 
redes sociais, os comercian-
tes lembram que é melhor 
não abrir do que arriscar um 
fecho forçado mais à frente 
se existir contaminação, so-
bretudo em negócios de di-
mensão familiar. Apesar da 
redução da capacidade, vão 
passar até 33 mil pessoas por 
dia na Festa do ‘Avante!’.

Apesar da polêmica, Je-
rónimo de Sousa reforçou 

seguro direto relativa à ativi-
dade em Portugal diminuiu 
cerca de 27,5%, face ao se-
mestre homólogo de 2019.  
Os números são da ASF e 
indicam que esta evolução 
reflete um comportamen-
to distinto dos diferentes 
ramos: o ramo vida apre-
senta um decréscimo de 
50%, enquanto os ramos 
Não Vida apresentam uma 
evolução positiva, com um 
crescimento de 4,8% no 
mesmo período.

Em junho de 2020, o valor 
das carteiras de investimen-
to das empresas de seguros 
sob supervisão prudencial 
da ASF totalizou cerca de 
51 bilhões de euros, repre-
sentando um decréscimo de 
3,7% face ao final do ano 
anterior. No mesmo período, 
as provisões técnicas, cujo 
valor foi de 45,3 bilhões de 
euros, apresentaram uma 
queda  de 2,5%, face ao fi-
nal de 2019

que o partido fará a Festa do 
‘Avante!’. O secretário-geral 
lamentou ainda a violenta 
ofensiva contra uma festa 
onde estão garantidas condi-
ções de segurança e tranquili-
dade. Contudo, as regras não 
descansam os comerciantes, 
que recordam situações de 
excesso de anos anteriores. 
Já a Ordem dos Médicos de-
fendeu uma fiscalização sani-
tária independente.

A edição deste ano encer-
ra no domingo, após a inter-
venção do líder comunista, 
com um concerto dos Xutos 
& Pontapés. 
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Política A PRAGA DA
CORRUPÇÃO

cias e cuja voracidade é 
maior do que o tamanho 
do país. E o desfecho, 
quase sempre, é a impu-
nidade, o discurso laxista 
e cúmplice dos senhores 
da República - também 
eles isentos da mora-
lidade e até, às vezes, 
comprometidos com as 
derrapagens da adminis-
tração e da política. 

Se a República sofre 
e o contribuinte paga 
as bandalheiras que 
minam as instituições 
e arrebentam com o or-
çamento, o que já não é 
pouco e deveria ser su-
ficiente para despertar 
as forças vivas da Na-
ção e pôr um fim a este 
estado de coisas que 
deprime a sociedade e 
atinge principalmente 
as novas gerações.

Não é difícil descobrir 
o que os brasileiros jo-
vens pensam ao ver os 
vícios e os desacertos 
que dominam a política 
nacional: as lambanças 
e os crimes que são co-
metidos contra a fazen-
da e o patrimônio públi-
co; o cinismo dos que 
infestam os partidos e 
ainda se vangloriam das 
traficâncias, a indiferen-
ça e anestesia dos que 
deviam gritar e se aco-
modam no silêncio...

Que exemplo esta-
mos a dar a esta juven-
tude que em breve vai 
assumir os destinos do 
País? Que legado de 
baixarias e ilicitudes lhe 
estamos a transferir? 
Que moral lhe ensina-
mos, metendo a mão no 
saco da tolerância e do 
“deixa correr”, sem uma 
reação firme e um pro-
testo em cheio contra 
os malfeitos? 

Precisamos de uma 
assepsia para nos livrar, 
além da covid 19, do ví-
rus da corrupção – e co-
ragem para correr com 
aqueles que na sua ga-
nância e apetência patri-
monialista estão a roer, 
como cupins, os viga-
mentos éticos do Brasil.

A corrupção continua 
atingindo níveis 

preocupantes. A im-
prensa denuncia todos 
os dias novos escân-
dalos que se espalham 
como tumores pelo ven-
tre da Administração. A 
corroborar as reporta-
gens dos jornais e das 
revistas, está o Ministé-
rio Público, também a 
apontar os desvios de 
conduta de altas autori-
dades e de altos funcio-
nários da República.

As verbas escorrem 
a rodos para o bol-
so dos ladrões e dos 
cúmplices, sempre vo-
razes a aumentar o pa-
trimônio, enquanto as 
verbas para a saúde 
e para a educação es-
casseiam, os desequi-
líbrios da previdência 
aumentam e a carga 
tributária, de tão pesa-
da, sufoca os cidadãos 
e as empresas.

Esta é a descrição   
de uma realidade que 
estamos a viver no quo-
tidiano. Parece haver 
uma ambição deses-
perada por parte de 
alguns políticos e ges-
tores públicos de sugar 
tudo o que puderem, 
não importando nem 
a licitude, nem os limi-
tes. É nos sobre-pre-
ços dos contratos e nos 
subsídios atribuídos às 
ONGs de gaveta e de 
fachada; é nas concor-
rências previamente 
acertadas; é nos tram-
biques encharcados de 
fisiologismo – e assim 
por diante. Contra es-
sas enxurradas de cor-
rupção de pouco adian-
tam os contrapontos 
morais e éticos: quando 
muito, afasta-se um go-
vernador, apeia-se um 
ministro, demite-se um 
diretor-geral, alivia-se 
a fraude atirando-se a 
responsabilidade sobre 
os assessores – e pas-
sa-se a mão leve sobre 
o lombo das crias...

A corrupção política, 
como um câncer devas-
tador, é a pior de todas, 
que tomou conta, de 
maneira descarada, das 
estruturas do Estado. 
Sucedem-se todos os 
dias os escândalos. Um 
abafa o outro - e vida 
que segue. Amplia-se o 
número dos protagonis-
tas e a faixa do cinismo. 
A comunicação social 
não para de denunciar 
as falcatruas e as ma-
zelas da classe política. 
O Estado brasileiro virou 
propriedade dessas ca-
marilhas que se aloja-
ram em todas as instân-

Depois de dramatizar o 
cenário de crise política, 

António Costa pediu consen-
sos, embora não tenha feito 
menção direta aos partidos 
da esquerda. Em Coimbra 
para participar na rentrée so-
cialista, uma conferência que  
juntou autarcas e dirigentes 
do PS no Convento São Fran-
cisco, em Coimbra, o primei-
ro-ministro apelou a um con-
senso econômico, político e 
social para ultrapassar a cri-
se causada pela pandemia.                                                                                                                                        
“Não podemos simultanea-
mente dizer que estamos a 
enfrentar a maior crise eco-
nômica de sempre e esperar 
que essa crise vá desapare-
cer por milagre amanhã, se 
a covid desaparecer, disse 
Costa. “Não vai, vai deixar 
marcas, porque houve em-
presas que foram destruídas, 
há empresas que não vão re-
abrir e há capital que se per-
deu”, afirmou onde estabele-
ceu os pontos prioritários do 
programa de recuperação do 
país. A recuperação desta 
crise é um trabalho de fundo 
e muito exigente, acentuou 
o secretário-geral do PS. O 
chefe de governo diz que 
está a trabalhar para criar 
as condições para que, no 
horizonte da legislatura haja 

Para recuperar o país serão
necessários consensos, diz Costa

estabilidade necessária para 
aprovar todos os programas 
que o seu executivo prepa-
ra , lembrando que alguns 
deles vão para lá desta le-
gislatura e outras mesmo 
que transcendem a próxima 
legislatura.

Antes de se lançar na 
descrição da estratégia dos 
socialistas para recuperar o 
país, Costa disse que esta 
conferência do PS, toman-
do as devidas medidas de 
segurança, é a prova de que 
nada obriga os partidos po-
líticos a pararem a sua ati-
vidade, num claro piscar de 
olho ao PCP, que tem visto 
a realização da sua festa do 
Avante questionada.

Os avisos ficaram por 
conta da líder parlamentar do 
PS, Ana Mendes, que arran-
cou os primeiros aplausos 
do dia quando falou na ne-
cessidade de haver estabi-
lidade política, mas também 
de uma agenda de esquerda 
para a recuperação do país. 
“É aí, meus caros camara-
das, à esquerda, que que-
remos continuar a liderar a 
solução política de que Por-
tugal precisa”, disse .

Após Costa ter sido obri-
gado a explicar-se sobre a 
entrevista ao Expresso, tida 

como um ultimato aos parti-
dos à esquerda, Ana Mendes 
estendeu a mão aos partidos 
da esquerda, mas com um 
carregado sublinhado nos 
avisos: o PS conta com o 
sentido de responsabilidade 
dos partidos que compõem 
a maioria de esquerda no 
Parlamento, respeitando as 
diferenças, mas pondo sem-
pre o interesse nacional de 
Portugal acima de qualquer 
agenda ou tática partidária.                                                                                                                               
“O tempo não é de expec-
tativas irrealistas, feitas de 
pressões, chantagens ou 
olhares sobre o umbigo”, 
avisou a líder parlamentar. 
O caminho em direção a um 
bloco central está posto de 
parte, considerou, uma vez 

“Ridículo e inaceitável!”, 
escreveu Rui Rio, na 

plataforma social Twitter, de-
pois de a Direção-Geral da 
Saúde ter anunciado a entrega 
da versão final do parecer téc-
nico sobre a Festa do Avante! 
ao PCP, remetendo a divulga-
ção do seu conteúdo para o 
partido, se assim o entender.

“A insensata DGS está 
pura e simplesmente a gozar 
com todos nós. Em democra-
cia, pior era impossível”, cri-
ticou o líder do PSD, defen-
dendo que impõe-se, agora, 
que o Governo, que tutela 
este serviço, faça a divulga-
ção do documento.

“Para todos percebermos o 
que é que a DGS está a querer 
esconder”, sustentou Rui Rio.

A DGS anunciou, em nota 
de imprensa, que entregou 
ao PCP , tal como estava 

Rui Rio exige que Governo divulgue
parecer da DGS sobre a Festa do Avante

previamente previsto, o pa-
recer final sobre a realização 
da Festa do Avante! durante 
a pandemia .

Contudo, a DGS entende 
que compete à entidade or-
ganizadora do evento comu-
nista, que solicitou o parecer 
técnico, divulgar o seu conte-
údo se assim o entender.

Na quarta-feira, o PCP, 

que organiza a Festa do 
Avante! entre 4 e 6 de setem-
bro, no  Seixal, considerou 
que é a DGS que deve dar a 
conhecer relatórios, parece-
res ou outras reflexões que 
tenha produzido, esteja a 
produzir ou venha a produzir.

A nota surgiu depois de 
o presidente da República  
ter manifestado, no Algarve, 
preocupado com a indefini-
ção de orientações pela DGS 
para a realização da Festa 
do Avante!, lamentando que 
a 5 dias do evento não fos-
se conhecida a posição das 
autoridades sanitárias sobre 
as regras a serem aplicadas.
Para o chefe de Estado, im-
punha-se saber com clareza 
as regras para se perceber 
se há respeito pelo princí-
pio da igualdade, o de tratar 
igualmente situações iguais.

“O dr. Santana Lopes 
não vai recandidatar-

se à presidência da Direção 
Política Nacional no Congres-
so de 26 e 27 de setembro, 
em Torres Vedras. Tem dispo-
nibilidade para continuar no 
partido, mas ainda não está 
definido qualquer lugar ou po-
sição”, disse à Agência Lusa 
o vice-presidente da Aliança 
Bruno Ferreira da Costa.

Ainda segundo o também 
diretor executivo desta força 
política, Santana Lopes “já ti-
nha suspendido as funções 
executivas em junho”.

A inscrição da Aliança 
no Tribunal Constitucional 
foi aceite em 23 de outubro 
de 2018 e o partido concor-
reu em 2019 às eleições 
europeias e às legislativas.                                                                                                                     
O primeiro congresso do parti-
do realizou-se em fevereiro de 
2019, em Évora, e o próximo 
será nos dias 26 e 27 de se-
tembro em Torres Vedras.

O partido liderado por Pe-
dro Santana Lopes não elegeu 
qualquer deputado em ambos 
os sufrágios. Em 26 de maio de 
2019 obteve 1,86% dos votos 
(61.753) e em 06 de outubro 
ficou-se por 0,77% (40.487).

Antes de fundar a Aliança, 
Pedro Santana Lopes candi-
datou-se à liderança do PSD 
contra Rui Rio, tendo perdido 
para o atual presidentes dos 
sociais-democratas.

O PCP afirma que o pa-
recer da Direção-Geral 

da Saúde sobre a Festa do 
Avante é mais exigente com 
esta iniciativa do que com 
outras, em particular quanto 
à lotação dos espaços.

“Não podemos deixar de 
assinalar que o parecer da 
DGS contém em vários do-
mínios graus de exigência 
maiores relativamente à Fes-
ta do que tem estabelecido 
para outras iniciativas, parti-
cularmente na capacidade e 
lotação de recintos e espa-
ços fixados, que contrastam 
seja com os espetáculos 
que se estão a realizar no 
país como as feiras do livro 
a decorrer em Lisboa e no 
Porto, seja com outras inicia-

PCP critica graus de exigência maiores
da DGS com a Festa do Avante                                

tivas”, no qual os comunistas 
denunciam uma gigantesca 
operação reacionária em tor-
no da realização do evento, 
que visa atacar o PCP.

“No seu conteúdo, o pa-
recer traduz a tomada de 
conhecimento que na Fes-
ta do Avante! estão preen-
chidas condições de segu-

rança iguais ou superiores 
àquelas que se dispõem na 
frequência das praias, nos 
numerosos espetáculos e 
festivais que se realizam 
pelo país ou simplesmente 
nas idas a centros comer-
ciais”, diz o PCP.

Os comunistas acrescen-
tam que, sem prejuízo do re-
gisto de recomendações que 
se acolherão, em função da 
avaliação concreta do Plano 
de Contingência apresenta-
do pelo PCP, este preenche 
e respeita o conjunto de nor-
mas em vigor. Num quadro 
em que a garantia de prote-
ção sanitária deve respeitar 
simultaneamente os direitos, 
liberdades e garantias consti-
tucionalmente consagradas.

Santana Lopes 
abandona 

liderança da 
Aliança

que  a receita que a direita 
tem para oferecer é exclusi-
vamente feita de cortes e de 
austeridade. Sendo estas as 
circunstâncias, este cimento 
tem que ser mais que sufi-
ciente para unir toda a es-
querda parlamentar.

Na apresentação, Costa 
delineou o roteiro: primeiro, 
controlar a pandemia; depois 
a recuperação tem de ser 
transversal, atacando vulne-
rabilidades sociais, estrutu-
rando o potencial produtivo 
e promovendo a competiti-
vidade e coesão territorial. 
Debaixo desses três guar-
da-chuvas cabem várias áre-
as, do Serviço Nacional de 
Saúde às respostas sociais 
para a população idosa, do 
problema da habitação à 
necessidade de qualificar 
os portugueses, passando 
também por questões das 
infraestruturas, das florestas 
e da demografia.

António Costa disse que 
mesmo havendo uma grande 
disponibilidade de fundos co-
munitários, o governo pres-
cindiu do poder, transferindo 
a bola para os autarcas das 
regiões. “Isto significa que 
quisemos e queremos envol-
ver todos neste esforço de 
recuperação do país”. 

FRANCISCO GOMES DA COSTA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

LUIS DE CAMÕES
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Os gregos do PAOK, que é orientado pelo técnico Abel 
Ferreira, estão no caminho do Benfica, segundo ditou o 

sorteio da terceira pré eliminatória da Liga dos Campeões, 
que decorreu na Suíça.

O Benfica irá jogar no campo do PAOK.
O jogo irá decorrer sem público e será tudo decidido numa 

partida.
Os jogos desta fase vão decorrer entre 15 e 16 de setembro.
Se garantir a vitória irá defrontar o Krasnodar na próxima 

ronda da Champions.

Benfica enfrenta
Paok na Champions

O Benfica quer resolver 
a transferência de 

Mariano (Real Madrid) e 
exige uma resposta ime-
diata do avançado sobre a 
hipótese de assinar pelas 

Benfica exige 
resposta de 

Mariano

águias, segundo revela a 
Imprensa espanhola.

De acordo com o “AS”, 
o Benfica já tem um princí-
pio de acordo com o Real 
Madrid, que passa por um 
empréstimo, com opção 
de compra avaliada em 20 
milhões de euros.

O principal problema é 
o salário elevado do avan-
çado, que recebe 4.2 mi-
lhões de euros por época.

O limite salarial en-
carnado é de 2.5 milhões 
de euros e o clube não 
queria passar dos quatro 
milhões.

Resta saber se o joga-
dor estará disponível para 
ceder e viabilizar a trans-
ferência.

Sem espaço nas con-
tas de Antonio Conte 

para a próxima tempora-
da, João Mário está com 
futuro indefinido. De acor-
do com o Calciomercato, 
o internacional português 
é um dos alvos do Benfica 
para a próxima tempora-
da, mas o Sporting terá 
uma palavra num eventu-
al acordo entre águias e 
Inter de Milão.

Isto porque, João Má-
rio tem uma cláusula no 

Italianos falam em negociações entre Inter e Sporting 
devido a proposta do Benfica por João Mário

contrato que estipula que, 
na eventualidade do re-
gresso a um clube portu-

guês, o emblema italiano 
teria que pagar €30 mi-
lhões ao Sporting. Segun-

do a mesma fonte, este 
fato levou o Inter de Milão 
a negociar com os leões 
esta cláusula para assim 
permitir a saída para o 
Benfica.

Formado no Sporting, 
João Mário assinou pelo 
Inter de Milão em 2016. 
Na última temporada, o 
médio de 27 anos esteve 
cedido ao Lokomotiv de 
Moscovo, clube ao servi-
ço do qual fez 22 partidas 
e marcou um gol.

O que têm em comum 
Cláudio Ramos, Car-

raça e Zaidu? Além de 
serem, para já, as únicas 
caras novas do plantel 
portista, os três confirmam 
a teoria de que o FC Porto 
está a privilegiar o merca-
do interno para reforçar 
a equipa de Sérgio Con-
ceição, com a vantagem 
suplementar - até por-
que as finanças portistas 
não são as ideais - de o 
guardião (28 anos) pro-
veniente do Tondela e do 
defesa (27 anos) que jo-
gava no Boavista terem 
chegado ao reino azul e 
branco a custo zero.

Aliás, o próprio Taremi, 

Dragões apostam
no mercado Interno

cada vez mais próximo de 
se tornar oficialmente jo-
gador do FC Porto, pode 
ser incluído no mesmo 
lote de Cláudio Ramos, 
Carraça e Zaidu, pois foi 
no Rio Ave que o golea-
dor iraniano brilhou, con-
vencendo a SAD a inves-
tir €5M na sua aquisição.

Taremi chegou no início 
da tarde a Lisboa, num 

voo proveniente de Tee-
rão, que fez escala no Du-
bai. O ponta de lança, ao 
invés do que era expectá-
vel, decidiu finalizar a via-
gem na capital e regressar 
ao Norte na companhia 
de um amigo, em viagem 
efetuada de carro, fintan-
do assim os jornalistas 

que o esperaram durante 
a tarde de ontem na gare 
de chegadas do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, em 
Pedras Rubras.

Ainda assim, este drible 
do internacional iraniano 
não altera em nada aquilo 
a que o jogador se pronti-
ficou a fazer há várias se-
manas, quando deu a sua 
palavra aos responsáveis 

do FC Porto.
O atacante ainda pas-

sou por Vila do Conde 
para tratar de algumas 
questões burocráticas 
com os responsáveis do 
Rio Ave - recorde-se que o 
avançado é detentor de 40 
por cento do seu passe - e 
também aproveitará hoje 
para se despedir dos ex-
companheiros e recolher 

Taremi já chegou a Portugal
e hoje deve ser apresentado

os pertences nas ins-
talações do clube vila-
condense.

Marcos Acuña está de 
saída do Sporting e 

o acordo pode mesmo fi-
car definido nas próximas 
horas. É que o Sevilha, o 
último clube a entrar na 
corrida pelo internacional 
argentino de 28 anos, vai 
fazer seguir para Alvala-
de, nas próximas horas, 
uma proposta formal.

A BOLA sabe que o 
emblema sevilhano, após 
ponderação e informa-
ções recolhidas junto dos 
representantes de Acuña, 

€10m mais bónus por Acuña
vai colocar em cima da 
mesa da administração 
da SAD uma oferta de dez 
milhões de euros, pagos 
no imediato, mais bónus 
por objetivos, nomeada-
mente número de jogos 
de Acuña como titular e, 
claro está, metas cole-
tivas da própria equipe, 
tanto na Liga Espanhola 
como nas competições 
europeias.

O Sporting, tal como 
A BOLA tem vindo a no-
ticiar, mantém-se intran-

A primeira semana de 
treinos de Andrea Pir-

lo parece ter deixado o 
plantel da Juventus rendi-
do aos métodos do antigo 
jogador. Esta terça-feira, 
a Gazzetta Dello Sport dá 
largo espaço ao assunto, 
começando por dizer que 
Pirlo “anulou” os métodos, 
muitas vezes assunto na 
imprensa italiana ao longo 
da última época, de treino 
de Maurizio Sarri em ape-
nas sete dias.

Refere o jornal que Pir-
lo, antigo jogador do clu-

Pirlo corta com os métodos de
Sarri e coloca Ronaldo “no trono” 

be, recuperou o ADN da 
Juventus. Os jogadores 
pretendiam ter no ban-

co algo parecido ao que 
o Real Madrid tem com 
Zidane: alguém que co-

nheça a casa, com pulso 
firme e capaz de lidar com 
um balneário recheado de 
estrelas. Algo que parece 
não ter acontecido com 
Sarri, sobretudo com Cris-
tiano Ronaldo.

Dá conta a Gazzetta 
de que, ciente da impor-
tância do internacional 
português, Andrea Pirlo 
irá entregar ao atacante 
o papel de destaque e de 
estrela principal que en-
tende merecer ter: “Deu-
lhe o trono”, pode ler-se 
no artigo.

A parceria simboliza a 
vontade da Amazon em 

fortalecer os seus negócios 
na vertente desportiva e po-
derá ser um primeiro passo 
para expandir o seu campo 
audiovisual neste segmen-
to, não só com a veiculação 
de jogos desportivos da 
NFL (futebol americano), 
mas também com a produ-
ção de documentários no 
seu serviço de streaming, o 
Prime Video.

O grupo liderado por 
Jeff Bezos lançará um do-
cumentário sobre o clube 
britânico e utilizará os da-
dos dos utilizadores que o 
visualizaram para oferecer 
merchandising. Adicional-
mente a parceria entre os 
dois fará com que o Totte-
nham utilize os especialis-
tas em marketing digital da 
Amazon para lançar a sua 
nova loja online, segundo o 
portal “Palco23”.

Esta parceria simboliza 
a vontade da Amazon em 
fortalecer os seus negócios 
na vertente desportiva e po-
derá ser um primeiro passo 
para expandir o seu campo 
audiovisual neste segmen-
to, não só com a veiculação 
de jogos desportivos da 
NFL (futebol americano), 
mas também com a produ-
ção de documentários no 
seu serviço de streaming, o 
Prime Video.

Um dos exemplos é a 
série ‘All or Nothing’, onde 
a Amazon produziu docu-
mentários sobre os Dallas 

Tottenham de José Mourinho
faz parceria com a Amazon
para lançar nova loja online

Cowboys (NFL), a equipe 
de futebol da Universida-
de de Michigan (Michigan 
State Spartans) ou o clube 
da Premier League, Man-
chester City.

O serviço Prime Video 
está prestes a lançar uma 
série documental sobre a 
temporada 2019/2020 do 
Tottenham, onde a estreia 
será usada para divulgar a 
nova loja online do clube.

O Tottenham FC é um 
dos clubes mais valiosos da 
Europa, fechou a tempora-
da 2018/2019 com um lucro 
líquido de 68,6 milhões de 
libras (74,3 milhões de eu-
ros), o que representa uma 
queda anual de 39,3%. A 
razão para a redução são 
as menores mais-valias 
com transferências, visto 
que o negócio normal au-
mentou 21%.

A entidade desportiva 
obteve receitas de 460,7 
milhões de libras (499 mi-
lhões de euros), impulsio-
nadas pela qualificação 
para a última final da Liga 
dos Campeões.

sigente na fasquia dos 15 
milhões de euros, depois 
de já ter descido cinco mi-

lhões em relação às pre-
tensões iniciais. Facto é 
que Acuña já foi afastado 
do plantel, está a treinar-
se à parte e corre o ris-
co de desvalorizar ainda 
mais. Desta forma, adivi-
nha-se negociação pelo 
tal bónus a acrescentar 
aos dez milhões da pro-
posta, sendo certo que se 
uma parte substancial da 
verba for saldada por ob-
jetivos facilmente alcan-
çáveis, o negócio pode 
mesmo avançar.
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Maria
Alcina

Relembrando Algo, Que 
Ficou nas nossas mentes

Belo Preparo, Aguardando a volta da Vida Social Normal

PENSAMENTO DA SEMANA
COMUNHÃO!

COMUNGAR É O SACRAMENTO DA PARTILHA,
NO QUAL O ATO DE DAR E RECEBER

SE TRANSFORMA NA MAIS IMTIMA COMUNICAÇÃO
ENTRE DOIS OU MAIS SERES. QUEM COMUNGA

PARTICIPA DE UM ÚNICO ESPIRITO DE VIDA.
COMUNGO COM A MINHA ALMA
NO MEU TEMPPLO DE SILENCIO

E TUDO ME É DADO POR ACRÉSCIMO.

 Lindo Visual das Meninas da Comunidade
Simpático Casal, Sempre Presente, 

nos Bons Acontecimentos

Ângela Abreu em Sergipe, 
com a filha e neta de Lampião

Maneca

Todos se Preparam, 
Para Uma 

Volta Maciça

Rosa Mota, a atleta  eterna, 
orgulho de Portugal

D. Rosa Boaventura, 
um anjo alegrando o céu

Saudades do meu amigo Francisco

Casal elegante e feliz

Foi para todos uma 
grande dor,  a 

passagem da minha 
querida amiga, D. 
Rosa Boaventura, 
Matriarca  de uma fa-
mília linda e também 
de todos os feirenses 
e frequentadores da 
nossa Casa da Vila 
da Feira. Lembro 
com saudade, quan-
do chegava  ao clu-
be, o seu sorriso bon-
doso, oferecendo-me 
o lugar ao seu lado. 
Conversávamos e re-
afirmávamos a nossa 
amizade sincera. Meus sentimentos a essa família  tão es-
timada, que D. Rosa soube conduzir pela senda do bem 
muita luz, muitas bênçãos.

Foi com muito or-
gulho que num 

evento no Navio Es-
cola Sagres, tive a 
alegria de reencon-
trar  a atleta maior 
do nosso querido 
Portugal. Rosa Mota, 
muito simpática e 
simples, fez  ques-
tão de uma foto co-
migo. Certa vez tive 
a oportunidade  de 
participar  de um 
programa esportivo 
na Globo Sat,  lendo 
uma crônica sobre 
Rosa Mota, no auge 

de sua carreira, dirigida pelo saudoso Diretor Alcides Moreira. 
Muitas bênçãos, Rosa Mota.

A minha querida 
amiga, Már-

cia e seu esposo, 
Alcídio Morgado, 
Presidente da  
Casa de Viseu, 
RJ. Estão em lua 
de mel em Portu-
gal (Moura Mor-
ta), aproveitando 
Portugal inteiro, 
festejando o ani-
versário da que-
rida Márcia Mor-
gado. Curtindo 
um grande amor, 
o querido casal  
é exemplo de fa-
mília, duas filhas 
muito amadas. 
Muitas bênçãos, 
muita luz.

Numa viagem 
a Aracajú 

Sergipe, Ângela 
minha filha, fez 
amizade  com 
a Sra. Expedita 
Ferreira Nunes 
filha de Lampião 
e sua neta Vera 
Ferreira, autora 
do livro A História 
de Lampião, Ma-
ria Bonita “Bonita 
Maria do Capi-
tão”. Ângela fi-
cou maravilhada, 
com o carinho e 
atenção recebi-
dos. Saboroso 
Lanche e o con-
vite para voltar 
sempre. Muitas 
Bênçãos.

Amigos do Coração

O querido casal, amigos de muitos anos, a iluminada, Aldi-
na e seu esposo Fernando Palmeira,(Palmeira Tintas), 

em companhia de amigos queridos, na Casa de Trás os Mon-
tes. Muitas bênçãos.

José Francisco Correia, 
orgulho da comunidade 

portuguesa, a quem preso 
muito. Sempre gentil com 
todos nós, dançando e 
colaborando com os Ran-
chos Folclóricos por onde 
passava. Minha maior 
convivência com ele, foi 
em Portugal no Rancho 
Português  do Rio de Ja-
neiro com A saudosa D. 
Bemvinda Maria. Fran-
cisco era o nosso anjo da 
Guarda, sempre gentil e 
amoroso com todos. Meu 
amigo em todas as horas. 
Saudades, muitas bên-
çãos, abraços fadistas.

Lindo Cenário fotográfico de um casal, que  admiro, por 
tratar-se  de pessoas que alem seu trabalho Profissional, 

( Restaurante)  tudo fazem para estarem curtindo e convi-
vendo nas nossas Casas Regionais, como vemos, Sr. José, 
Diretor do Restaurante, Casa Clipe, com sua Esposa, que 
não perdem uma, para o distinto Casal, as maiores felicita-
ções e parabéns  

Como vemos, duas Se-
nhoras que adoram vi-

ver os bons princípios da 
Pátria Mãe, neste visual, 
com muita calma, um jogui-
nho uma geladinha, aguar-
dando a anormalidade total, 
por isso dou os parabéns  as 
jovens Senhoras, Dona Lu-
cília e Dona Leonarda, que 
em breve se Deus quiser, 
estaremos todos irmanados 
no belo convívio Luso-Brasi-
leiro, saúde amigas.

Segundo meu in-
formante, as jo-

vens senhoras da co-
munidade,  estão-se 
reunindo, para voltar 
as atividades Sociais,  
chegarem com boas 
novidades, será que 
vem alguma recém 
casada, não acredito, 
porque não fui convi-
dado, se for verdade, 
sejam bem vindas, 
muita alegria em ve-
las felizes e com mui-
ta saúde, é o meu 
desejo.

Neste Visual Fotográfico, nosso Maestro 
Rogério, com muita propriedade, repas-

sa o microfone para sua simpatia esposa, 
Dona  Neide que dentro de pouco tempo, 
estará dando aquele recado, para todos os 
fãs,  do Conjunto: Típicos da Beira Show, 
fico no aguardo, com  o desejo de muita saú-
de e muito sucesso. 

Lembranças do passado, com tecnologia da época, para 
mostrar aos filhos ou netos, que não tiveram o prazer de 

conhecer, como vemos na foto, o moinho,  era movido com 
água dos rios, encanada para o local,  batendo em algo, que 
faz rodar a grande  pedra, moendo o milho  e a farinha, já 
cai, diretamente num saco, só para relembrar.
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“Minhotos do Rio de Janeiro 
prolongam seus mandatos  até 2023”

N.S. do Sameiro festejada na Casa do Minho

Posse da Nova Diretoria da Casa do Minho, do Rio de Janeiro presidida pelo Agostinho dos Santos, para mais essa missão, na foto com 
toda sua diretoria

Presidente 
Agostinho dos 
Santos, ao lado 
da imagem de 
N.S. do Samei-
ro, Padroeira 
da Casa do 
Minho, reeleito 
para mais um 
mandato

Vice-Presidente da Casa do Minho, Casimiro Ferreira, assinando o 
Livro de Posse

Um discurso 
memorável 

do Presiden-
te Agostinho 
dos Santos, 

que foi 
aplaudido 

por todos os 
presentes

Durante a posse vemos os Vices-presidentes, Casimiro Ferreira, J. 
Maciel, Joaquim Fernandes, Presidente Agostinho dos Santos e Ana 
Isabel Cartaxo, vice-presidente do Conselho Deliberativo

No Solar Minhoto a alegria e satisfação dos Vices-presidentes Casi-
miro Ferreira e Joaquim Fernandes

O Presidente da Casa do Minho Agostinho dos Santos, durante a 
posse num bate papo com a Ana Isabel Cartaxo, Vice-presidente do 
Conselho Deliberativo

Diante da 
linda da ima-
gem de N. S. 
do Sameiro, 
vemos o Pa-

dre Silvério 
Klassem, 

ladeado pelo 
Presidente 
Agostinho 

dos Santos, 
os Vices-pre-

sidentes 
Joaquim 

Fernandes, 
J. Maciel e o 

diretor, Paulo 
Morgado,

Outro belo 
registro onde 
vemos o ca-
sal Manuelzi-
nho, esposa 
Alice Santos 
e o amigo 
Manoel 
Simões

Durante o 
ato religio-
so vemos 
o Padre 
Silvério 
Klassem

1º Vice-presidente,  J. Maciel participando da celebração ao lado do 
Padre Silvério Klassem, ao fundo vemos a Banda Irmões Pepinos 
que participou da celebração Eucaristica em Louvor a Nossa Senho-
ra do Sameiro

No almoço em homenagem a N.S. do Sameiro, Vice-presidente, Jo-
aquim Fernandes, esposa Maura e a diretora Belinha

Mais Ami-
gos que 

foram presti-
giar a Missa 

em Louvor 
a N.S. do 

Sameiro, Sr. 
Claudino e 

esposa Ma-
ria do Céu

Foi realizada na úl-
tima terça-feira dia 

25 de agosto no So-
lar Minhoto a posse da 
Nova Diretoria com o 
Presidente Agostinho 
dos Santos, reeleito 
em mais um mandato a 
frente da administração 

da sua querida Casa do 
Minho do Rio de Janeiro, 
onde com apoio de sua di-
retoria continuará realizan-
do mais um belo trabalho, 
levando a Casa do Minho 
no mais alto patamar, va-
lorizando suas tradições e 
sua cultura.

 No seu belíssimo 
discurso presidente 
Agostinho dos Santos, 
deixou mais uma vez 
bem claro o seu amor, 
respeito e carinho e de-
terminação pela institui-
ção. 

Um domingo de fé e emo-
ção da família minhota 

que homenageou a Padro-
eira da Casa do Minho no 
Rio de Janeiro Nossa Se-
nhora do Sameiro, devido 
ao  momento que passamos 
com a pandemia programa-
ção esse ano foi bem restri-
ta com a celebração de uma 
Missa Solene nas depen-
dências da Casa do Minho, 
com a presença  de Direto-
res, Associados e Amigos, 
foram momentos de emo-
ção e fé durante a celebra-
ção religiosa presidida pelo 
Padre Silvério Klassem que 
também contou com a par-
ticipação da Banda Irmãos 
Pepinos, entoando os hinos 
Sacros, Regida pelo Maes-
tro José Ferreira.

Dando sequência ao 
dia, festivo à diretoria mi-
nhota ofereceu aos amigos 
presentes um almoço es-
pecial, na oportunidade o 
Jornal Portugal em Foco, 
através do seu Presidente 
Felipe Mendes parabeni-
zou o Presidente da Casa 

do Minho Agostinho dos 
Santos e toda sua Diretoria 
pela bonita festa em louvor 

e homenagem a sua Padro-
eira Nossa Senhora do Sa-
meiro.

Num close no domingo minho-
to vemos, Cláudio com seu pai 
Claudino

Panoramica do Almoço festivo, Vice-presidente Joaquim Fernandes, 
Diretor Paulo Morgado, Presidente Agostinho dos Santos, Vice-pre-
sidente J. Maciel, Manuelzinho e Ermelinda


