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10 de Junho com Portugal a 
sair de uma pandemia global

Estava planejado um 10 
de Junho na ilha da Madeira, 
mas a pandemia que fechou 
o mundo em casa fez com 
que a cerimônia, habitual-
mente cheia de celebrações, 
se resumisse a uma ação 
simbólica no Mosteiro dos 
Jerónimos e que contou com 
apenas sete participantes, 
convidados pelo Presidente 
da República, Marcelo Rebe-
lo de Sousa.

O Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades 
Portuguesas teve como pre-
sidente este ano o Cardeal D. 
José Tolentino de Mendonça. 
Os outros convidados passa-
ram pelo presidente do Tri-
bunal Constitucional, Manuel 
da Costa Andrade, o presi-
dente do Supremo Tribunal 
de Justiça, António Piçarra, 
o presidente do Tribunal de 
Contas, Vítor Caldeira, a pre-
sidente do Supremo Tribunal 

A secretária de Es-
tado das Comunidades 
Portuguesas, Berta 
Nunes, recordou  as 
famílias afetadas pela 
pandemia de covid-19, 
numa mensagem aos 
portugueses no estran-
geiro, por ocasião do 
Dia de Portugal, no dia 
10 de junho.

“Quero deixar uma 
palavra de conforto 
para as famílias dos 
nossos conterrâneos 
que, em Portugal ou no 
estrangeiro, foram viti-
mados pela pandemia, 
bem como para aqueles 
que estão a sentir os 
seus efeitos negativos 
nas suas vidas”, diz a 
secretaria  da SECP.

Na mensagem, diri-
gida “aos portugueses e 
lusodescendentes que 
vivem em mais de 190 
países”, Berta Nunes 
lembra que se vivem 
“por estes dias, tempos 
de exceção” .

“Juntos, com o traba-
lho louvável do pessoal 
de saúde, das forças 
de segurança, dos pro-
fessores, entre tantos 
outros profissionais 
valiosos, nos quais se 
incluem também os por-
tugueses que vivem e 
trabalham no exterior, 
estamos a começar a 
retomar, com adapta-
ções, o nosso dia-a-
dia”, acrescentou a go-
vernante.

A secretária de Es-
tado reiterou também 
que os emigrantes por-
tugueses são bem-vin-
dos nas férias de verão, 
depois de o primeiro-
ministro, António Costa, 
ter assegurado em 29 
de maio que em Por-
tugal Continental não 
irão vigorar normas de 
quarentena para quem 
venha de fora do país, 
e de ter escrito na rede 
social Twitter, dez dias 
antes, que o país con-
tava com a visita dos 
emigrantes.

“Porque sei que mui-
tos portugueses no es-
trangeiro querem vir de 
férias a Portugal, repito 
que são muito bem-vin-

Governo envia palavra 
de conforto a emigrantes 
afetados por pandemia

dos e tudo faremos para 
que possam reencon-
trar a família e amigos 
neste verão”, escreveu 
Berta Nunes.

Na mensagem, a 
secretária de Estado 
recordou ainda que cer-
ca de um terço da po-
pulação com naciona-
lidade portuguesa,  5,3 
milhões,  vive fora de 
Portugal, com comuni-
dades com mais de 75 
mil pessoas espalhadas 
pela Europa, América, 
África e Ásia, além de 
núcleos relevantes na 
Oceânia. Berta Nunes 
elogiou ainda o contri-
buto dos portugueses 
no estrangeiro para a 
afirmação de Portugal 
no mundo.

“Temos perto de 700 
cidadãos portugueses 
e lusodescendentes 
eleitos, a desempenhar 
funções politicamen-
te relevantes”, disse a 
secretária de Estado, 
elogiando ainda o pa-
pel das “cerca de 2.000 
asociações de matriz 
portuguesa no mun-
do”, que cumprem uma 
importante missão de 
promoção cultural e de 
natureza filantrópica e 
social, que deve ser re-
conhecida”.

No final de março, o 
Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de 
Sousa, comunicou por 
carta ao presidente da 
Assembleia da Repúbli-
ca, ao primeiro-ministro 
e às autoridades da Ma-
deira a sua decisão de 
cancelar as comemora-
ções na Madeira e na 
África do Sul, devido à 
pandemia da covid-19.

O Presidente da 
República escolheu o 
teólogo e poeta madei-
rense José Tolentino 
Mendonça, elevado de 
arcebispo a cardeal, 
para presidir à comis-
são organizadora da 
edição deste ano das 
comemorações do 10 
de Junho, que se reali-
zou  em uma cerimônia 
simbólica no Mosteiro 
dos Jerónimos, com 
apenas oito presenças.

Administrativo, Dulce Neto, 
o primeiro-ministro, António 
Costa, e o presidente da As-
sembleia da República, Edu-
ardo Ferro Rodrigues.

A cerimônia começou 

com o içar da bandeira na-
cional, seguido da deposi-
ção de uma coroa de flores 
no túmulo de Luís Vaz de 
Camões e Homenagem aos 
Mortos ao serviço da Pátria. 

Já nos claustros do Mosteiro 
dos Jerónimos Tolentino de 
Mendonça e Marcelo Rebelo 
de Sousa discursaram. Uma 
cerimônia que durou cerca 
de uma hora.

10 de Junho:

Vai mesmo concretizar-se 
o cenário de substituição do 
ministro das Finanças, que 
há alguns meses vinha sendo 
aventado e colado à eventu-
al entrada para o Banco de 
Portugal. João Leão é o novo 
ministro de Estado  em subs-
tituição de Mário Centeno, que 
deixa o Governo. A remodela-
ção foi apresentada em nota 
do Presidente da República, 
que aceitou as propostas, re-
cebidas pelo primeiro-ministro, 
e exoneração, a seu pedido, 
do Ministro de Estado e das 
Finanças, Professor Doutor 
Mário Centeno, e de nomea-
ção, em sua substituição, do 
Professor Doutor João Leão.

O anúncio foi feito por An-
tónio Costa no final do Conse-
lho de Ministros, com o atual 
e o futuro governante presen-
tes. A tarde, foi marcada no 
Ministério das Finanças uma 
conferência de imprensa para 
apresentação dos detalhes 

técnicos da proposta do Gover-
no de Orçamento Suplemen-
tar, aprovada esta terça-feira 
em Conselho de Ministros. A 
cerimônia da tomada de posse 
do novo ministro está marcada 
para a próxima segunda-feira 
(15 de junho), às 10 horas. E 
a estreia parlamentar acon-
tecerá quatro dias depois, no 
debate na generalidade do Or-
çamento Suplementar.

Também Ricardo Mourinho 
Félix, até agora secretário de 
Estado das Finanças, e Álvaro 
Novo, responsável pela secreta-
ria de Estado do Tesouro, estão 
de saída do Governo. Depois 
de confirmar a remodelação 
na pasta das Finanças, António 
Costa agradeceu a dedicação 
de Mário Centeno e garantiu 
uma política de continuidade, 
sem qualquer alteração, e uma 
tranquila fase de transição.

“A vida é feita de ciclos, e 
quero aqui expressar publi-
camente que compreendo e 

O presidente do 
PSD, Rui Rio, afirmou 
que previu a saída de 
Mário Centeno do Go-
verno na discussão do 
programa do executi-
vo, e considerou que o 
ministro das Finanças 
começou a prazo e ter-
minou sem condições.

Um link para um 
vídeo elaborado pela 
PSD TV, no qual se re-
cuperam imagens do 
programa de Governo 
em 30 de outubro de 
2019: na altura, Rio 
questionou o primei-
ro-ministro se poderia 
garantir que Centeno 
estava de pedra e cal 
e não iria sair do exe-
cutivo quando terminar 
a presidência do Euro-
grupo e ao mesmo tem-
po o mandato do atual 
governador do Banco 
de Portugal, ambos em 
meados de julho.

O vídeo intitulado 
“O ministro começou a 
prazo e terminou sem 
condições”, recorda de-
pois declarações de 13 
de maio de Rio, após a 
polêmica sobre o Novo 
Banco, em que o líder 
do PSD defendeu que 
Mário Centeno já não ti-
nha condições para con-
tinuar no Governo, ale-
gando que não foi leal 
ao primeiro-ministro.

Rio sobre saída 
de Mário Centeno: 

“Só não acerto
na loteria “

Centeno sai do Ministério
das Finanças, entra João Leão

respeito que Mário Centeno 
queira abrir um novo ciclo na 
sua vida”, declarou, lembrando 
que, pela segunda vez em 46 
anos de democracia, um mi-
nistro das Finanças cumpriu os 
quatro anos de uma legislatu-
ra, e que, pela primeira, ainda 
preparou o início da segunda. 
Questionado por duas vezes 
sobre o futuro de Mário Cente-
no e a possibilidade de este ser 
o futuro governador do Banco 
de Portugal, o primeiro-minis-
tro foi evasivo, limitando-se a 
explicar que em devido tempo 
ouvirá os partidos e analisará a 
questão com o próximo minis-
tro das Finanças.

Mário Centeno destacou 
os “1664 dias” passados no 
Governo, a que se somaram 
900 dias na presidência do Eu-
rogrupo. Os números sempre 
certos, destacou em jeito de 
brincadeira, acrescentando ter 
a certeza de que os números 
vão continuar a estar certos 
com o sucessor.

João Leão destacou o tra-
balho conjunto com Mário Cen-
teno, participando na prepara-
ção de cinco orçamentos do 
Estado, chegando a sublinhar 
o fato de serem doutorados 
na mesma cidade dos Estados 
Unidos como coincidência que 
reforça a ideia de continuidade 
no trabalho pretendido à frente 
das Finanças. João Leão toma 
posse no dia 15 de junho.

A queda da atividade econômica devido à cri-
se da pandemia terá andado muito perto dos 20% 
nos meses de maior confinamento com a para-
gem quase total da economia. O valor é apontado 
pelo economista Miguel St. Aubyn, do Conselho 
das Finanças Públicas, com base nos consu-
mos de eletricidade. Para chegar a este resulta-
do calculou a elasticidade do consumo de ele-
tricidade em relação à atividade econômica, ou 
seja, o impacto que uma queda tem no produto 
do país, chegando à conclusão de que a relação 
é positiva de 1,42 pontos.

Numa primeira análise publicada no final 
de  maio apontava para uma queda na ordem 
dos 17,9%. Extrapolando para o resto do ano, 
calculava uma estimativa aproximada para a 
queda no PIB anual de -3%. Uma atualização 
dos dados com base na informação mais recen-
te dos consumos de eletricidade no país para 
avaliar não só os efeitos, mas também se já se 

notavam os efeitos do desconfinamento.
O consumo de energia é um indicador muito 

fidedigno, apesar de imperfeito, que traduz de 
forma muito próxima à realidade o andamen-
to da economia de um país. O mês de abril, 
o primeiro com as medidas de confinamento 
implementadas, foi mais castigado, com uma 
queda no produto de 19,7%. Os resultados 
indicam que a severidade das medidas não 
foi apenas sentida através do confinamen-
to da população, mas também na parada da 
atividade, numa queda sem precedentes. É 
uma cifra que não está muito longe dos resul-
tados apurados por St. Aubyn na análise aos 
consumos de energia até ao dia 2 de junho.                                                                                      
O mês de maio já indicia alguma recuperação. 
E o mesmo se pode aferir dos primeiros dias 
deste mês. No conjunto do ano de 2020, o PIB 
deverá cair 6,9%, de acordo com o cenário ma-
croeconômico traçado pelo Governo.

Consumo de eletricidade
indica queda do PIB de 20%



É de Camões o felizardo português

Portugal em FocoEdição Especial 10 Junho - São Paulo

Neste mês em que Portugal come-
mora o seu Dia Nacional, o Dia 

de Luis de Camões, transcorrido on-
tem, 10 de junho, celebrará, também, 
com pompa e circunstância, os 806 
anos de nosso idioma, assinalado 
pelo primeiro texto escrito comple-
tamente em vocábulo português, o 
Testamento do Rei Dom Afonso II O 
Gordo (1185 – 1223), em 27 de junho 
de 1214. Foi considerada, em 2014, a 
segunda língua mais feliz do planeta, 
quando de seu jubileu de 800 anos, 
em estudo realizado pela universida-
de americana de Vermont, ao Norte 
de Nova York, na região da Nova 
Inglaterra – conforme aqui relatei na 
edição de 25 de setembro daquele 
ano. A primeira é o castelhano, da 
vizinha Espanha, e a terceira, o in-
glês. O último colocado foi o idioma 
predominante na China, o mandarim, 
classificado pelos especialistas de 
Vermont como uma língua com pou-
quíssimas palavras positivas. O por-
tuguês, falado nos cinco continentes, 
foi consagrado na poesia de Luis de 
Camões (1524 – 1580), em “Os Lusí-
adas”. O alemão ficou em quarto lu-
gar, seguido do francês, em quinto. O 

sexto foi o russo, o sétimo, o coreano, 
o oitavo, o indonésio, e o penúltimo, o 
árabe. O italiano não consta na pes-
quisa.

O português é um dos sete idiomas 
que têm raiz no latim. O mais ve-

lho deles, o que pode surpreender a 
muitos, é o romeno, língua da Romê-
nia, adotado desde o século VI na 
Península dos Bálcãs. É usado ainda 
hoje em partes da Moldávia, Ucrânia, 
na área do delta do Rio Danúbio, e 
em Vojvodina, território autônomo da 
Sérvia – que integrava a Iugoslávia. 
Graças, provavelmente, ao isolamento 
geográfico, o romeno, das línguas lati-
nas, é a que mais preservou a estrutu-
ra do vernáculo do Império Romano, 
mantendo, inclusive, as declinações, 
ao contrário das demais. Eram rome-
nos e escreviam na milenar língua dos 
dacios, antigos habitantes da atual 
Romênia, alguns dos grandes nomes 
das letras e da filosofia europeia do 
século passado, como Mircea Elia-
de (1907 – 1986) e Emil Cioran (1911 
– 1995) – para além do dramaturgo 
Eugen Ionescu (1909 – 1994), criador 
do Teatro do Absurdo. O romeno se 
assemelha bastante ao italiano, que, 

aliás, é o caçula dos idiomas latinos, 
estabelecendo-se, a rigor, com a “Divi-
na Comédia” de Dante Alighieri (1265 
– 1321). O castelhano comemorou em 
1978 os mil anos dos primeiros escri-
tos no idioma de Miguel de Cervantes 
(1547 – 1616) em “Dom Quixote”. São 
do século IX o francês, o catalão e o 
galego – os dois últimos são idiomas 
oficiais de Espanha, segundo a Cons-
tituição de 1978, juntamente com o 

castelhano e o euskera, isto é, o bas-
co. Os primeiros registros em catalão 
são do século XII. Sua obra prima é 
de 1460, “Tirant lo Blanc”, por Joanot 
Martorell (1413 – 1468) – autor épico 
como Camões e Cervantes. Já o gale-
go é a língua que daria origem ao por-
tuguês, consolidado na independência 
de Portugal, em 1139, com a conquis-
ta do Condado Portucalense por Dom 
Afonso Henriques (1109 – 1185).

O idioma falado à época ainda era 
o galaico-português – ou gale-

go-português. O português escrito só 
surgiria no Testamento de Afonso II, 
terceiro rei de Portugal, filho do mo-
narca Sancho I (1154 – 1211), que, por 
sua vez, era filho de Afonso Henriques. 
Foram feitas 13 cópias do documento. 
Existem agora apenas duas. Uma está 
no Arquivo Nacional da Torre do Tom-
bo, em Lisboa, e a outra, no acervo da 
Catedral de Toledo – antiga capital da 
Espanha medieval. As preocupações 
com a família, vassalos e todo o rei-
no, reveladas no testamento por Dom 
Afonso II, não parecia indicar, há oito 
séculos, que a nossa língua seria con-
siderada, neste novo Milênio, uma das 
mais felizes do mundo.

2

Aos dois povos irmãos, Brasil
e Portugal, nossa saudação pela 
data máxima da comunidade lusa 

neste 10 dE JunhO.
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Próximo Ano
O dia 10 de junho, Dia de Portugal, das Comuni-

dades e de Camões, este ano não será comemora-
do na Câmara Municipal, e deixará em todos nós,  
a lembrança do isolamento e da tristeza imposta 
pelo maldito coronavírus. Sinto um aperto  no cora-
ção ao lembrar que, nos últimos 15 anos, no início  
apoiada pelo inesquecível marido, Gerson Bergher, 
infalivelmente, celebramos  esta data tão significati-
va para todos os portugueses e luso descendentes. 
Quanta saudade dos fados da nossa querida Ma-
ria Alcina, do vinho verde do nosso Mário Simões, 
da linda voz de Izaura Milhazes, da concertina do 
animado Serapico, da participação dos  pares re-
presentando o folclore das Casas Regionais e da 
nossa queridíssima Neumara entoando os hinos do 
Brasil e Portugal. Como esquecer a da emociona-
da presença do nosso querido e saudoso Roberto 
Leal,  quando em 2016 recebeu o Título de Cidadão 
Honorário do Município do Rio de Janeiro,  através 
de minha iniciativa? Precisaria algumas páginas 
para poder relatar 15 anos de tanta alegria, soli-
deriedade, abraços e beijos de irmãs e irmãos, de 
todas as classes sociais, participando, me atrevo 
a dizer, de um autêntico evento português! Se o 
Todo Poderoso permitir e vai permitir, fica adiado 
para o próximo ano, quando mais uma vez, no sa-
lão nobre da Câmara, brindaremos ao nosso que-
rido Portugal!

O Bloco de Esquerda 
queria fazer cessar a vigên-
cia do decreto-lei do Gover-
no sobre o novo regime para 
os contratos de parcerias 
público-privadas  na Saúde 
mas a sua proposta ficou 
pelo caminho com o voto 
contra do PS, PSD, CDS, 
Chega e IL e a abstenção do 
PCP, PAN e PEV  só a depu-
tada não-inscrita Joacine Ka-
tar Moreira votou com eles .                                                                    
O PCP, que é também fron-
talmente contra a existência 
de PPP, preferiu outra estra-
tégia: apresentar propostas 
de alteração ao diploma que 
o expurgam de todas as refe-
rências às PPP e reforçam o 
caráter público da gestão de 
todos os equipamentos e va-
lências do Serviço Nacional 
de Saúde. Também o PSD e 
a Iniciativa Liberal entrega-
ram propostas de alteração 
ao diploma do Governo por-
que querem que as PPP se-
jam possíveis quando isso 
for vantajoso para o erário 
público.

No debate no plenário 
sobre os pedidos de apre-
ciação parlamentar do de-
creto-lei do Governo, o Bloco 
lamentou que o executivo so-
cialista venha agora insistir 
nas PPP quando no ano pas-
sado, na discussão da nova 
Lei de Bases da Saúde, se 
combinou que as regras que 
as permitiam eram revoga-
das. Moisés Ferreira criticou 
que o Governo insista na 
possibilidade de entregar a 
gestão do SNS aos grupos 
que falharam ao país na pan-
demia, que vá entregar 860 
milhões para uma nova PPP 
em Cascais, que permita que 

Bloco e PCP insistem no fim das PPP
na Saúde, PSD e IL querem até aumentar

os privados possam usar 
as instalações do SNS para 
exercerem medicina priva-
da. “São decisões tomadas 
ao arrepio da LBS porque a 
lei diz que o Governo tinha 
que aprovar legislação com 
os termos da gestão pública 
do SNS, mas publicou os ter-
mos para a gestão privada.”                                                                                                    
A comunista Paula Santos 
considerou que o Governo 
fez uma “interpretação abu-
siva e contrária ao princípio 
da gestão pública do SNS” 
e lembrou que aos setores 
privado e social cabe ape-
nas um papel supletivo onde 
a gestão dos equipamentos 
não tem lugar”. Porém, o de-
creto do Governo mantém as 
atuais e permite novas PPP, 
não defende o interesse pú-
blico, é prejudicial para os 
pacientes e não garante os 
direitos dos trabalhadores”. 
A deputada do PCP apontou 
os desrespeitos aos contra-
tos de algumas PPP identi-
ficados em inspeções, como 
a recusa de prestação de 
cuidados de saúde, encami-
nhar pacientes para outros 

hospitais, alteração da situa-
ção de saúde dos pacientes 
para cobrar por cuidados não 
prestados e das prioridades 
no serviço de urgência para 
evitar penalização por eleva-
dos tempos de espera.

O social-democrata Ál-
varo Almeida criticou a obs-
tinação ideológica de PCP 
e Bloco obrigarem o SNS a 
ter gestão exclusivamente 
pública custe o que custar e 
elogiou a capacidade do PS 
de fazer a esquerda aprovar 
a lei de bases que excluía 
as PPP e agora vir legislar 
para as manter. O deputado 
do PSD defendeu as vanta-
gens associadas a um mo-
delo misto e apontou que “o 
Programa Nacional de Refor-
mas já referia que as PPP na 
Saúde têm garantido eficácia 
e eficiência para o Estado”.

João Cotrim criticou a ob-
sessão ideológica da nova 
lei de bases, à revelia do que 
acontece no resto da Europa, 
e das avaliações positivas do 
Tribunal de Contas e da Uni-
dade Técnica de Acompa-
nhamento de Projetos. “Uma 

PPP é uma boa solução mas 
não satisfaz a esquerda”, 
lamentou. E André Ventura 
pediu a PCP e BE que não 
se façam de ofendidos, por-
que o PS não os enganou: 
António Costa sempre disse 
que haveria PPP supletivas e 
temporárias.

Ana Rita Bessa, pelo 
CDS, defendeu que o recur-
so aos privados é uma boa 
solução, sobretudo numa 
altura em que o SNS sus-
pendeu cirurgias e consultas 
devido à pandemia. “Aprova-
ram a lei para ficar tudo na 
mesma, com a paz mórbida 
com este adiamento. E ago-
ra o Governo faz um decreto
-lei que decalca o anterior e 
a lei de bases e a esquerda 
comporta-se como o marido 
enganado”, apontou a depu-
tada do CDS.                                                                                         

Do lado do PS, Paulo 
Marques veio vincar que o 
decreto-lei “concretiza o que 
está na Lei de Bases da Saú-
de – a existir tal contrato de 
gestão com privados tem que 
ser supletivo e fundamenta-
do, e não como na anterior, 
em que o privado concorria 
com o público”. A secretária 
de Estado Jamila Madeira – 
que há um ano liderava as 
negociações parlamentares 
à esquerda – enveredou pelo 
mesmo argumento, vincando 
ser uma “solução equilibrada 
e a que melhor serve o SNS” 
e recusando voltar ao regime 
de 2002. “As PPP não são 
um dogma; são instrumentos 
de gestão com partilha de 
responsabilidades e a me-
lhor solução para financei-
ramente fazer a gestão” de 
alguns equipamentos.

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) admi-
tiu, esta terça-feira, que 
“é muito raro” o risco de 
contágio por doentes de 
covid-19 sem sintomas. 
Especialistas portugueses 
dizem contudo que há evi-
dências em contrário.

Foi a própria Organi-
zação Mundial de Saú-
de (OMS) quem o disse, 
numa conferência de Im-
prensa. “Pelos dados que 
temos, parece ser raro al-
guém sem sintomas poder 
passar o vírus a outra pes-
soa”, afirmou Maria Van 
Kelkhove, líder da área de 
doenças emergentes da 
OMS. Embora ressalvan-
do que é possível alguém 
sem sintomas aparentes 
poder transmitir a doença, 
a responsável afirmou que 
não são essas pessoas 
que estão a ser os princi-
pais agentes de transmis-

OMS diz que é raro pessoas sem 
sintomas transmitirem o coronavírus

são, a nível mundial.
Maria Van Kelkhove su-

blinhou que é preciso mais 
informação para “verda-
deiramente responder a 
esta questão”. “Mas temos 
vários relatórios vindos de 
países que estão a fazer 
um trabalho muito detalha-
do no seguimento dos con-
tactos; estão a seguir os 
contactos e não estão a en-
contrar muita transmissão 

secundária por pessoas 
sem sintomas que, ainda 
assim, testam positivo ao 
novo coronavírus. É muito 
raro isso acontecer”, reve-
lou a responsável da OMS.

Por isso, Maria Van Ke-
rkhove defende que os es-
forços das autoridades de 
saúde devem ir, principal-
mente, no sentido de isolar 
indivíduos com sintomas e 
detetar os seus contatos

PSD alerta para incertezas
de emigrantes sobre

vinda a Portugal 

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

O PSD alertou para 
as incertezas que os 
portugueses residentes 
no estrangeiro têm ma-
nifestado sobre a vinda 
a Portugal no verão, de-
vido às restrições da Co-
vid-19, e lamentoua au-
sência de apoios a estas 
comunidades.

Na mensagem a pro-
pósito do Dia de Portugal, 
de Camões e das Co-
munidades Portuguesas, 
que se assinalou quarta-
feira, o grupo parlamentar 
do PSD refere que este 
ano, devido à pandemia 
da covid-19, tudo será 
diferente. “As cerimônias 
oficiais que iriam decorrer 
na Madeira e na África do 
Sul, foram canceladas,  
ficando reduzidas a uma 
sessão em Lisboa, no 
Mosteiro dos Jerónimos”, 
prossegue a mensagem. 
O PSD considera que 
isso não retira, de for-
ma alguma, a importân-
cia a este dia.

Segundo o PSD, a 
pandemia de Covid-19 
impediu também a ha-
bitual planificação das 

férias de verão em Por-
tugal, tendo em conta as 
restrições à circulação de 
pessoas que foram impos-
tas pelos diversos países 
e a incerteza que ainda 
existe quanto ao futuro.                                                                                                             
“É uma situação que tem 
preocupado muitos dos 
nossos compatriotas re-
sidentes no estrangeiro e 
o grupo parlamentar tem 
procurado obter o máximo 
de informações apresen-
tando várias perguntas 
ao Governo sobre esta 
matéria e alertando, em 
diversos momentos, na 
Assembleia da República 
para a necessidade de se 
esclarecer, em tempo útil, 
esta situação”.

O PSD lamenta que a 

mensagem do Gover-
no não tenha permitido 
clarificar esta questão, 
permitindo o avolumar 
de muitas incertezas 
entre os portugueses re-
sidentes no estrangeiro, 
quanto à possibilidade 
de virem ou não a Por-
tugal no verão.

“Ao mesmo tempo, 
não podemos também 
deixar de lamentar a au-
sência de medidas de 
apoio na área das comu-
nidades portuguesas, 
no sentido de mitigar as 
consequências da pan-
demia da Covid-19, ao 
contrário do que aconte-
ce já noutros setores em 
Portugal”, prossegue a 
mensagem.
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Este sábado, dia 6 de junho, logo ao ama-
nhecer o areal da Praia da Torre voltou a ser 
a tela para mais um desenho do artista Bruno 
Maurício, conhecido pelos desenhos que faz 
nos areais.

O Presidente da Câmara Municipal de Oei-
ras, Isaltino Morais e a Vereadora Joana Baptis-
ta, estiveram com o artista no areal onde apre-
ciaram mais de perto este desenho artístico que 
homenageia o nosso Município.

Em jeito de celebração da abertura da época 
balnear no concelho de Oeiras, desta vez o artista 
desenhou no areal um ‘V’ alusivo a Oeiras Valley. 

Capaz de surpreender em cada desenho que 
faz nos areais, este ‘V’ pretende dar as boas 
vindas aos utentes das praias de Oeiras e à 
época balnear 2020.

Areal da Praia de
Torre recebe desenho

ourém

O concelho de Ourém 
vai ser a sede da associa-
ção de santuários marianos 
europeus, constituída por 
Portugal, Alemanha, Áus-
tria, França, Itália, Polónia 
e Suíça, cuja formalização 
acontecerá brevemente, dis-
se à agência Lusa o presi-
dente do município.

“A associação europeia 
conta com cidades com san-
tuários marianos: Altötting 
(Alemanha), Mariazell (Áus-
tria), Lourdes (França), Lore-
to (Itália), Einsiedeln (Suíça), 
Czestochowa (Polónia) e 
Fátima. A sede da associa-
ção será em Ourém, na sede 
do nosso concelho. Temos 
andado a trabalhar nisto há 

ourém vai ser sede da associação 
de santuários marianos europeus

PombAl

viseu

fáTimA

No âmbito do apoio que tem vindo a ser 
dado pelo Município de Oeiras e pela Rede 
Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) aos 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, 
foi hoje oferecido a São Tomé e Príncipe um 
conjunto de equipamentos de tratamento médi-
co e proteção individual para fazer face à crise 
provocada pelo Covid-19.

Dois ventiladores, 10 mil máscaras cirúrgi-
cas, 10 mil pares de luvas e 2 mil máscaras 
reutilizáveis foram entregues, esta manhã, ao 
Embaixador de São Tomé e Príncipe em Lisboa 
pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras e pelo Representante Diplomático do 
Imamat Ismaili.

Esta doação a São Tomé e Príncipe faz par-
te da iniciativa solidária de ajuda aos PALOP, 
que tem um valor total superior a 700 mil eu-
ros, e através da qual tem sido entregue este 
tipo de material a todos aqueles países.

Parte do equipamento hoje entregue deverá 
chegar a São Tomé e Príncipe nos próximos 
dias num voo humanitário da União Europeia.

Imagem: Entrega simbólica do material ao 
Embaixador de São Tomé e Príncipe em Lis-
boa, António Espirito Santo, feita pelo Vice-Pre-
sidente da Câmara Municipal de Oeiras, Fran-
cisco Rocha Gonçalves, e pelo Representante 
Diplomático do Imamat Ismaili, Nazim Ahmad.

oeiras e rede Aga Khan oferecem 
material médico e de proteção 

individual a são Tomé e Príncipe

A Confraria Gastronômi-
ca do Dão quer incentivar a 
população a regressar aos 
restaurantes, ajudando-os 
a superar destes últimos 
meses que tiveram de fe-
char as portas. O objetivo 
é dar o exemplo e mostrar 
que é seguro regressar e, 
para isso, a Confraria criou 
a iniciativa “Eu ajudo a gas-
tronomia de Viseu”.

Durante este mês, os con-
frades vão visitar vários es-
paços e tirar uma fotografia 
que será publicada na página 
usando o slogan da campa-
nha. “O que pretendemos é, 
de certa forma, abrir portas à 
gastronomia e incentivar as 
pessoas para que venham 
desfrutar dos restaurantes. 
Se fizerem contas fica muito 
mais barato adquirirem uma 
refeição ou levarem para casa 
do que propriamente estarem 
a confeccionar e, assim, aju-

Confraria Gastronômica convida
viseenses a regressar aos restaurantes

Peregrinação a 12 e 13 de Junho já será com peregrinos

já alguns anos e agora fi-
nalmente chegamos a um 
entendimento para criar uma 
associação, que permitirá 
depois aceder a fundos co-
munitários para divulgação e 
dinamização de todos estes 
locais marianos na Europa”, 
explicou à Lusa o presidente 
da Câmara de Ourém, Luís 
Albuquerque.

Segundo o Politico, que re-
velou a informação durante a 
conferência de apresentação 
da estratégia de promoção 
dos Caminhos da Fé e Espi-
ritualidade, a associação “está 
em condições de ser criada”.

“Estamos apenas a 
aguardar que todos os meus 
colegas desses países pos-

sam ter agenda para virem 
a Portugal ou para enviarem 
uma procuração a dar-me 
poderes para poder constituir 
a associação em Portugal”, 
precisou Luís Albuquerque.

A rede ‘Shrines of Europe’, 

como é apelidada, funciona 
como uma “rota cultural eu-
ropeia”. Trata-se de “uma rota 
turística destes sete, onde 
serão evidenciadas todas as 
suas potencialidades e virtu-
des como locais de culto”.

O Santuário de Fátima 
recebe nos dias 12 e 13 
do corrente mês a primeira 
peregrinação internacional 
aniversária do ano com a 
presença de peregrinos na 
Cova da Iria, depois do con-
finamento resultante da pan-
demia de Covid-19.

“A peregrinação interna-
cional aniversária de Junho 
é a segunda do ano pastoral, 
que está a ser vivido em Fá-

tima sob o tema ‘Tempo de 
graça e misericórdia: dar gra-
ças por viver em Deus’, refe-
re uma nota do Santuário.

O programa das cele-
brações, que serão presi-
didas pelo bispo auxiliar de 
Lisboa D. Américo Aguiar, 
inclui, como habitualmente 
e entre outros momentos, 
o rosário internacional na 
Capelinhas das Aparições 
às 21h30 de dia 12, segui-

O prazo de pagamento mé-
dio da Câmara de Pombal ci-
fra-se entre 10 e 15 dias, anun-
ciou a autarquia na sexta-feira, 
ao informar da aprovação do 
Relatório de Gestão e Presta-
ção de Contas de 2019.

Em nota de imprensa, a 
Câmara de Pombal refere 
que a “dívida de médio/longo 
prazo tem vindo a reduzir nos 
sucessivos anos e a de curto 
prazo tem-se mantido estável, 

a ponto de o município conti-
nuar a manter prazos médios 
de pagamento na ordem dos 
10 a 15 dias”. A dívida do mu-
nicípio de Pombal a 31 de De-
zembro de 2019 cifrou-se em 
cerca de 6,2 milhões de euros, 
dos quais 3,4 milhões de mé-
dio/longo prazo, que “tem des-
cido de forma gradual”.

A dívida de curto prazo, no 
montante de 2,8 milhões, in-
clui as cauções prestadas por 

terceiros a favor do 
município, no mon-
tante de 2,4 milhões, 
informa ainda. “O 
município cumpre, 
claramente, com o 
limite legal imposto 
para 2019, fixado 
em 49,1 milhões, 
dispondo ainda de 
uma margem positi-
va superior a 45,5 milhões de 
euros, mantendo um desen-

Câmara tem prazo de pagamento médio entre 10 a 15 dias

dam as empresas que já so-
freram muito. Estamos a ter 
esta atitude, que é precisa, 
para que as empresas consi-
gam, de certa forma, continu-
ar porque há custos fixos que 
têm de suportar”, explicou 
Nelson Augusto, presidente 
da Confraria.

O início desta campanha 
arrancou na quinta-feira, no 
Espaço M, conhecido pela 
gastronomia tradicional, situa-

do na Bairro de Santo Estê-
vão, em Viseu, onde cerca 
de 10 confrades almoçaram 
na esplanada.

Este é um exemplo que 
a confraria espera que ve-
nha a ser seguido por mais 
pessoas. “A população em 
geral deve entender que os 
restaurantes abriram e que 
precisam da sua ajuda”, real-
ça Nelson Augusto.

Enguias fritas e nacos de 

vitela grelhados com arroz de 
feijão foram os pratos sabore-
ados neste estabelecimento, 
que à semelhança dos de-
mais implementou as normas 
da Direção-Geral de Saúde.

“É nosso dever dar ga-
rantias que os restaurantes 
estão seguros, quer com os 
selos de garantia (Clean & 
Safe) quer com as pessoas 
que se estão a empenhar 
para dar essa garantia. 
Tudo isto vai gerar um mo-
vimento e é isso que pre-
tendemos”, afirma.

A Confraria Gastronômica 
do Dão tem como objetivo 
promover o levantamento e 
a investigação do patrimô-
nio gastronômico português, 
nomeadamente da região do 
Dão. Promove, ainda, a rea-
lização de encontros e con-
vívios gastronômicos asse-
gurando a genuinidade dos 
produtos e a sua confecção. 

do da Procissão das Velas. 
Na manhã de dia 13, o re-
cinto recebe uma missa, 
benção dos doentes e a 
Procissão do Adeus.

Na peregrinação será as-
sinalado o centenário da es-
cultura de Nossa Senhora de 
Fátima que os crentes vene-
ram na Capelinha das Apari-
ções, imagem cujo ‘modelo 
inicial’ foi criado em 1920, 
refere o Santuário.

volvimento notável no cum-
primento da dívida municipal”, 
lê-se na nota de imprensa.
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minho

marinha grande

PonTe de Lima

guarda

viLa nova de Cerveira

aLdeias do xisTo

minho registra subida 
preocupante de novos infetados 
O boletim epidemioló-

gico da Direção-Geral da 
Saúde (DGS) de ontem 
apresentou uma subida 
preocupante do número 
de infetados na região 
do Minho. Trata-se de 
um aumento de 59 novos 
casos confirmados, em 
relação aos números de 
sexta-feira.

A região minhota pas-
sa assim a ter um total 
de 4.025 casos confirma-
dos, mais 59.

Depois de algumas 
horas de atraso em rela-
ção à hora habitual, devi-
do a problemas técnicos, 
o boletim diário sobre a 
covid-19 foi divulgado e 
não trouxe boas notícias 
para a região do Minho.

O concelho de Braga 

Requalificação de 12 
km na antiga estrada 
da Beira perto de seia

Político de Cerveira critica 
“descoordenação” do Governo

interior mais 
procurado para as 
férias deste verão

Conduta adutora em obras até s. Pedro

Ponte de Lima vai retirar 
plantas invasoras do rio

Cerca de 330 mil euros 
é quanto a Câmara Muni-
cipal da Marinha Grande 
está a investir na requa-
lificação da conduta adu-
tora desde os reservató-
rios de abastecimento de 
água do Alto dos Picotes 

e até São Pedro de Moel
A obra, que já está em 

curso, visa a reformulação 
da conduta entre o Alto 
dos Picotes e a localida-
de de São Pedro de Moel, 
dada “a idade avançada 
da infraestrutura existen-

te e as frequentes ruturas 
que se verificavam”, como 
faz saber a autarquia em 
nota de imprensa.

“Esta é uma obra im-
portantíssima que a Ma-
rinha Grande esperava 
há muitos anos e que faz 

parte de um plano de re-
qualificação da rede de 
distribuição de águas e 
saneamento que temos 
feito ao longo deste man-
dato”, explica a presiden-
te da Câmara Municipal, 
Cidália Ferreira.

A Câmara Municipal de 
Ponte de Lima aprovou na 
última reunião a empreita-
da de “Controlo de Espé-
cies Exóticas Invasoras 
Aquáticas no Rio Lima”, 
pelo valor de 455.847,40€.

Face ao crescimento 
significativo de espécies 
exóticas invasoras no leito 
e margens do Rio Lima, a 
autarquia de Ponte de Lima, 
com os respetivos parece-
res positivos da APA – Agên-
cia Portuguesa do Ambien-
te, e do ICNF – Instituto da 
Conservação da Natureza 
ed Florestas. I.P., aprovou 
a execução de uma emprei-
tada com vista à eliminação 
das referidas espécies.

A intervenção de for-
ma manual e mecânica 
vai decorrer entre junho e 
outubro e visa criar condi-
ções para a instalação e 
recuperação de espécies 
autóctones, no caso da 
margem, e de salvaguarda 
ao habitat natural do Rio.

Esta intervenção que 
vai abranger diversas fre-
guesias, nomeadamente, 
Arca e Ponte de Lima; Ar-
cozelo; Ribeira; Brandara; 
Refóios do Lima; Gemieira 
e Gandra, foi alvo de uma 
candidatura ao Portugal 
2020 – POSEUR – Progra-
ma Operacional de Sus-
tentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos.

A Infraestruturas de 
Portugal publicou em Di-
ário da República, no dia 
5 de junho, o concurso 
público para a elabora-
ção do projeto de requa-
lificação do troço do IC7, 
com aproximadamente 
12 quilômetros, localiza-
do no concelho de Seia, 
distrito de Guarda.

O projeto a desenvol-
ver tem como objetivo a 
melhoria das condições 
de segurança e mobili-
dade deste lanço do IC7 
(EN17, Estrada da Bei-
ra), entre o quilômetro 
81,983, na zona de limite 
dos distritos de Coimbra 
e Guarda, e o entron-
camento com o IC37 ao 
quilômetro 93,750.

Recorde-se que esta 
via é importante no eixo 
de ligação Cova da Bei-
ra-Serra da Estrela-
Coimbra.

Para beneficiação das 
condições de circulação 
e segurança, será feita a 
intervenção ao nível do 
pavimento; a reformula-
ção de interseções, com 
redefinição geométrica, 

com implementação de 
gares de viragem à es-
querda ou através da 
redefinição/construção 
de ilhéus; a intervenção 
nas zonas de atravessa-
mento urbano, com im-
plementação de medidas 
promotoras de acalmia 
de tráfego, criação de 
condições para discipli-
na de estacionamento; a 
melhoria das condições 
de circulação de peões, 
com a construção de 
passeios e de proteção 
de travessias pedonais; 
o reforço, uniformização 
e adequação do sistema 
de sinalização e de se-
gurança, às novas condi-
ções da via; o tratamen-
to dos locais definidos 
como paragens de trans-
portes públicos, garan-
tindo, sempre que pos-
sível, a imobilização dos 
autocarros para recolha 
de passageiros, fora da 
faixa de rodagem.

O concurso para ela-
boração do projeto para 
a reabilitação do IC7 en-
contra-se agora em fase 
de receção de propostas.

O autarca de Vila Nova 
de Cerveira, Fernando No-
gueira, criticou a “descoor-
denação” no Governo de 
Portugal e entre este e o de 
Espanha, depois da situação 
da abertura de fronteiras.

“Estamos completa-
mente desiludidos. La-
mentamos a descoorde-
nação dentro do Governo 
e entre Governos, mas 
lamentamos ainda mais a 
desvalorização que fazem 
da situação concreta da 
região de fronteira do rio 

Férias longe das mul-
tidões podem ser uma 
oportunidade para o turis-
mo em espaço rural. Al-
deias do Xisto estão a ter 
maior procura do que nos 
últimos anos. E as casas 
mais caras são as primei-
ras a alugar

Mal o estado de emer-
gência acabou, os tele-

fonemas e mensagens 
começaram a chegar ao 
Moinho do Maneio, um pa-
raíso natural situado a oito 
quilómetros de Penama-
cor, perto da Reserva Na-
tural da Serra da Malcata.

“Não faço mais nada 
do que atender telefone-
mas e ver o correio ele-
trónico”, conta, ao JF, 

Minho, sistematicamente 
prejudicada por políticas 
centralistas dos suces-
sivos Governos que não 
atendem às justas reivin-
dicações das populações 
de fronteira, ignorando ou 
desconhecendo a realida-
de local”, referia o autarca.

Recorde-se que ainda 
neste semana 12 autarcas 
dos dois lados da fronteira 
do rio Minho reclamavam, 
na Ponte da Amizade, a 
reabertura das fronteiras 
sobre o Minho.

Anabela Martins, que, 
com o marido Rui Mar-
celo, trocou Lisboa por 
um projeto de alojamen-
to local, onde a natureza 
continua em estado puro 
e onde é possível pernoi-

tar numa bolha insuflável 
transparente, no meio de 
vegetação abundante. 
Um verdadeiro luxo!

Há também casas que 
custam 500 euros por noi-
te que já estão ocupadas.

volta a liderar, registrando 
mais 23 novos casos em 
comparação com os nú-
meros de quinta-feira, pas-
sando para 1.256. 

Quanto ao concelho de 
Guimarães registrou  mais 
cinco novos infectados, 
passando para 725.

Por seu turno, no con-
celho de Famalicão foi 
contabilizado mais quatro, 
passando agora para 404. 
Segue-se Barcelos, com 
mais três infectados confir-
mados, passando para um 
total de 307. 

Quanto ao concelho de 
Vila Verde, também viu 
confirmado mais quatro  
pessoas infectadas, regis-
trando agora 237; enquan-
to que Esposende contabi-
bilizou um aumento de três 
novos casos, chegando à 
meia centena.

O concelho de Vizela re-
gistrou mais um caso, tendo 
agora 149, bem como os 
concelhos de Fafe  e Póvoa 
de Lanhoso, que registra-
ram mais um caso cada.

Os concelhos de Ama-

res, Vieira do Minho, Ce-
lorico de Basto, Cabecei-
ras de Basto e Terras de 
Bouro não registraram 
quaisquer aumento de 
casos, ou seja, não fo-
ram afetados  por esta 
subida algo inesperada.

De referir que o con-
celho de Braga pode es-
tar a ser afetado já por 
alguns infectados pro-
venientes da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, 
que entretanto se muda-
ram para Braga. 

Uma informação que 
foi adiantada pelo Dele-
gado de Saúde de Bra-
ga, uma ação de sensi-
bilização e prevenção 
da covid-19, junto dos 
moradores dos bairros 
sociais de Braga.
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Economia

O Governo estima uma 
queda do PIB de 6,9% este 
ano, devido à pandemia da 
covid-19, e prevê um cresci-
mento de 4,3% em 2021, se-
gundo o Programa de Estabi-
lização Econômica e Social.                                                                                                           
A resolução do Conselho de 
Ministros que aprova este 
programa já foi publicada 
no suplemento do Diário da 
República e inclui o cená-
rio macroeconômico 2020-
2021, que ainda não tinha 
sido apresentado na  confe-
rência de imprensa que se 
seguiu à reunião semanal 
do executivo.

“Para 2020, perspectiva-
se uma forte contração da 
economia portuguesa, em re-
sultado do choque econômi-
co provocado pela pandemia 
e das medidas de contenção 
implementadas. Neste con-
texto, prevê-se uma queda 
abrupta na taxa de variação 
real do PIB para 6,9%, a 
maior contração de que há 
registo nas últimas décadas”.

O Governo estima que o 
impacto ocorra principalmen-

Governo estima queda 6,9% na
riqueza do país, a maior em décadas 

te no segundo trimestre do 
ano, após a queda de 2,3 % 
no primeiro trimestre de 2020.

O crescimento do PIB 
em 2019 foi de 2,2%, se-
gundo dados do INE.                                                                                                                
Segundo as estimativas 
apresentadas no Programa 
de Estabilização Econômica 
e Social, a procura interna 
deverá cair 5,1% este ano 
e subir 3,8 % em 2021. Em 
2019, este indicador registou 
um aumento de 2,7% .

Quanto à procura exter-
na líquida, deverá cair 1,8 
% este ano e subir 0,4 % 
em 2021. Em 2019, registou 

uma contração de 0,6 %.
“Para 2021, projeta-se 

uma recuperação significa-
tiva do crescimento do PIB 
(+4,3%), por via de um au-
mento da procura externa e 
de um maior dinamismo na 
procura interna, refletindo-se 
num contributo positivo do 
consumo privado e investi-
mento. A atividade econô-
mica deverá recuperar para 
os níveis registados antes 
da pandemia, com a exce-
ção de alguns setores da 
economia, como o turismo, 
para os quais a recupera-
ção se antecipa mais len-

As unidades de aloja-
mento turístico no Algar-
ve acolheram mais de 2 
milhões de hóspedes em 
junho, julho e agosto de 
2019. Um número que 
não se irá repetir em 2020. 
Mas os empresários estão 
moderadamente otimis-
tas, convictos de que os 
turistas vão chegar no ve-
rão, apesar de a Europa ,  
principal mercado emissor 
de turistas para o Algarve, 
e em particular o Reino 
Unido, só agora estar a 
retomar gradualmente a 
normalidade nas ligações 
aéreas e de muitos estran-
geiros e portugueses ain-
da terem medo de viajar.

O Algarve conta ain-
da com o turismo interno. 
Muitos portugueses que 
habitualmente escolhiam 
o estrangeiro para passar 
uns dias de férias podem 
eleger Portugal e o Sul 
do país como alternativa 
mais segura. E deverão 
ser os alojamentos turís-
ticos, independentemente 
de serem hotéis ou aloja-
mento local, os mais pro-
curados, considera João 
Fernandes, da Região de 
Turismo do Algarve. “Ain-
da é muito cedo para ti-
rarmos conclusões, face 
a um processo que evolui 
à medida que a confian-
ça se restabelece, mas 
as tipologias que favore-
cem um maior isolamento 
poderão, sobretudo  vir a 
beneficiar de maior pro-
cura no atual momento”.                                                                                                                             
Os feriados de junho cos-
tumam ser a  saída para 
a época alta a Sul. João 
Fernandes e Elidérico Vie-

gas, da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve, con-
firmam a existem de reser-
vas para os próximos dias, 
sobretudo de turistas na-
cionais, mas não se atre-
vem a falar de números.

“Temos tido um fee-
dback positivo da procura 
do mercado nacional, pelo 
que estamos esperanço-
sos de que os feriados na-
cionais  sejam o mote para 
os portugueses fazerem 
uma ponte com estadia 
na região”, considera João 
Fernandes.

Elidérico Viegas ga-
rante que para o verão 
há reservas, embora se 
saiba que este ano não 
vai ser igual. O habitu-
al, quer nos feriados de 
junho, quer em julho e 
agosto, era que as uni-
dades hoteleiras estives-
sem praticamente cheias. 
Este ano, não deverá ser 
assim. Um inquérito re-
cente da Associação da 
Hotelaria de Portugal, re-
alizado junto de unidades 
de todo o país, indica que 
muitos dos hotéis que es-
tão de portas abertas não 
vão ter toda a sua capaci-
dade instalada utilizada.

O presidente da AHETA 
reconhece, ainda assim, 
que há muitos pedidos de 
reservas, quer de nacio-
nais, quer de estrangeiros, 
para julho e agosto. “ Es-
tamos confiantes de que 
será possível as unidades 
hoteleiras reiniciarem a 
sua atividade e ter recei-
tas que ajudem as esbater 
os elevados prejuízos dos 
últimos três meses”.

Algarve tem esperança 
que portugueses 

salvem verão  

A Associação Portuguesa 
de Centros Comerciais  aler-
tou para a possibilidade de 
falências e desemprego em 
resultado da decisão do Go-
verno de adiar a reabertura 
dos centros comerciais em 
Lisboa para 15 de junho.

A APCC alerta para o im-
pacto que o prolongamento 
das limitações ao funciona-
mento dos Centros da Área 
Metropolitana de Lisboa tem 
para todos os intervenientes 
nesta cadeia de valor, au-
mentando a probabilidade de 
se verificarem grandes pre-
juízos, e mesmo falências, 
para as empresas, com as 
consequências que daí re-
sultam quanto ao emprego 

Shopings de Lisboa podem
ir à falência se não reabrirem    

que o setor dos centros co-
merciais cria.

Em causa está a decisão 
do Governo, anunciada de 
adiar a reabertura dos cen-
tros comerciais de  Lisboa 
para 15 de junho, face à evo-
lução dos casos de contágio 
por Covid-19 nesta zona.

De acordo com a APCC, 
na AML concentram-se 35% 
dos centros comerciais do 
país, que asseguram 50% do 
emprego total gerado pelo 
setor a nível nacional.

Os centros comerciais 
têm mostrado, como poucos 
outros espaços, capacidade 
de garantir a segurança de 
visitantes, lojistas e colabo-
radores das lojas, cumprindo 

ta”, considerou o Governo.                                                                                                                                      
O cenário macroeconômico 
traçado pelo Governo indi-
ca ainda uma previsão de 
queda, este ano, de 4,3% 
no consumo privado e uma 
subida de 3,8%, em 2021. 
Já o consumo público de-
verá registar um crescimen-
to de 3,1% em 2020 e uma 
descida de 0,8% em 2021.                                                                                                                           
“O consumo privado deverá 
reduzir-se em 4,3%, após re-
gistar um crescimento supe-
rior a 2% durante 6 anos con-
secutivos (2,2% em 2019). 
A redução, que deverá ser 
mais acentuada na compo-
nente de bens duradouros, 
reflete a diminuição espera-
da no rendimento disponível 
das famílias”.

No investimento, é esti-
mada uma redução de 12,2% 
este ano e um aumento de 
6,1% em 2021. “Esta evo-
lução é explicada por uma 
contração no investimento 
privado, que deverá ser par-
cialmente compensada por 
um aumento do investimento 
público”, acrescenta.

António Costa anunciou, 
que as fronteiras irão reabrir 
e as rotas aéreas voltarão 
no dia 15 de junho mas com 
um aumento de segurança 
e com um esforço para que 
o turismo retome a sua ati-
vidade em pleno. O primei-
ro-ministro falou ainda do 
aeroporto do Montijo e que 
a crise não vai afetar os pla-
nos do Governo.

Numa visita ao aeroporto 
Humberto Delgado, Costa 
diz que depois desta crise 
conjuntural de uma forma 
mais rápida ou mais lenta 
a retoma da circulação das 
pessoas à escala global irá 
acontecer e que Portugal 
foi, é e continuará a ser 
um país aberto ao mundo.  

“Os aeroportos nacionais 
estão prontos para acolher 
o tráfego aéreo com toda 
a normalidade”, garantiu o 
primeiro-ministro.

Sobre a construção do 
aeroporto no Montijo, Antó-
nio Costa mostrou-se satis-
feito com a decisão do gru-
po Vinci de avançar com a 
infraestrutura aeroportuária.  
“Num momento de grande 
incerteza, em que a esma-
gadora maioria dos aviões e 
em que o tráfego aéreo caiu 
drasticamente, o compro-
misso firme da Vinci de afir-
mar: ‘Vamos avançar com o 
novo Aeroporto de Lisboa’, 
é um gesto de grande con-
fiança naquilo que é o futu-
ro do país”, disse.

Fronteiras reabrem e
rotas aéreas regressam

no dia 15 de junho

O Índice de Volume de 
Negócios na Indústria caiu 
33,1% em Abril (depois de 
uma redução de 9% em Mar-
ço). Segundo os dados di-
vulgados Instituto Nacional 
de Estatística, a redução do 
volume de negócios duran-
te o mês que o país passou 
inteiramente sob estado de 
emergência por causa da 
covid-19 foi particularmente 
pronunciada no agrupamen-
to de bens de investimento .

Este agrupamento regis-
tou uma queda de 64,7% 
(mais que duplicando a re-
dução de 26% ocorrida em 
Março). Para esta queda 
contribuíram essencialmen-
te a fabricação de veículos 
automóveis, reboques, se-
mi-reboques e componentes 
para veículos automóveis.                                                                                                                                 
A energia, os bens de con-
sumo e os bens intermédios 
também contribuíram para 
a redução do índice total, 
com descidas homólogas de 
33,4%, 27,3% e 21,7%, res-
pectivamente.  O índice de vo-
lume de negócios relativo ao 
mercado nacional caiu 26,4% 
enquanto o índice que mede 
as vendas para o mercado ex-
terno reduziu-se 42,5%.

O emprego e as remu-
nerações recuaram 2,8% e 
6,1%, respectivamente, en-
quanto as horas trabalhadas 
diminuíram 23,9%.

não apenas as regras esta-
belecidas pelo executivo e 
as recomendações da Dire-
ção-Geral da Saúde, mas 
também as melhores práti-
cas desta indústria a nível 
global”, afirma, em comuni-
cado, o presidente da APCC, 
António Sampaio de Matos.

“Os associados da APCC 
acolheram esta decisão com 
grande desagrado e preocu-
pação, pois não vislumbram 
razões objetivas para que se 
mantenham estas restrições”, 
acrescenta o responsável.

Quanto ao Plano de Es-
tabilização Econômica e 
Social, já apresentado pelo 
Governo, a APCC conside-
ra positivo o apoio à retoma 
da atividade empresarial, as 
linhas de apoio ao comércio 
e a alteração das regras do 
pagamento especial por con-
ta, isentando as empresas 
com quedas de faturamen-
to superiores a 40%, o que 
considera de extrema impor-
tância para a tesouraria, es-
pecialmente nas empresas 
de comércio.

Volume de 
negócios na 
indústria cai 
33% em Abril
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Política
de Junho 

Esta pandemia do coronavírus que atravessa 
o planeta Terra e que assola o Brasil de norte 
a sul, que tem sacrificado milhares e milhares 

de vidas, nos impede de comemorar à altura o 
dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas.

É tradição as instituições portuguesas e luso-bra-
sileiras comemorarem o dia maior de Portugal. Há 
muitos anos o Real Gabinete Português de Leitura 
assinala com uma grandiosa cerimônia, em que se 
desloca um palestrante vindo de Portugal e outro 
brasileiro, manifestando o amor às duas pátrias.

Infelizmente, por determinação das autoridades 
sanitárias foi-nos vedado grandes concentrações de 
público, mas nem por isso deixarão os portugueses 
e luso-brasileiros de lembrar os nossos maiores e a 
sua gesta universal; universal como é o nosso idio-
ma falado em todos os recantos do mundo.

Pensamos na Pátria onde nascemos e tam-
bém a saudade que a envolve, a emoção que nos 
invade, aquilo que foi base e foi ponto de partida 
para construir a vida e o destino de cada um e 
que está trespassado de um sentimento que se 
chama “Portugal”.

Desde quando deixamos a terra de berço, nunca 
nos separamos espiritualmente dela. Acompanhou-
nos no sol aberto das vitórias e no crepúsculo das 
perdas; o seu nome ficou sempre nos nossos lábios; 
os seus símbolos fizeram-nos vibrar muitas vezes e 
outras tantas fizeram explodir de orgulho o que guar-
dávamos ciosamente no coração. O percurso da 
vida fez-nos esquecer muitas coisas; o tempo dissol-
veu muitas lembranças e consumiu patrimônios; as 
decepções levaram-nos a mudar o imaginário; as re-
alizações maiores fizemo-las noutro país; os amores 
e os filhos nasceram fora das fronteiras e moldamos 
destinos diferentes perdidos pelas sete partidas do 
mundo – mas dentro de nós sempre ficou Portugal.

Neste dia 10 de junho não brindaremos com vi-
nho do Porto, mas cantaremos do fundo do coração 
“A Portuguesa”. Longe uns dos outros, mas todos 
presentes na lembrança do nosso querido Portugal.

O Presidente da Repúbli-
ca disse,  “A primeira conclu-
são provisória que decorreu 
foi a de que não há sinais 
que as duas primeiras fases 
de desconfinamento tenham 
provocado, em termos do 
país, um agravamento da ex-
pressão do surto epidémico”. 
Pelo contrário, continuou, “a 
haver sinais, é no sentido de 
uma estabilização na desci-
da, lenta”. O chefe de Estado 
acrescentou que Portugal está 
em linha com outras experiên-
cias europeias de desconfina-
mento, em que o “R” anda à 
volta de 1, embora haja países 
em que o valor esteja bem aci-
ma, como a Suécia. Os esfor-
ços visaram achatar a curva, 
prolongando o surto, mas fa-
zendo-a descer.

Quanto à evolução do 

surto em Lisboa e Vale do 
Tejo, que, à semelhança do 
que aconteceu nos dias an-
teriores, soma hoje 78% dos 
novos casos de infecção,  
Marcelo diz “houve uma aná-
lise muito cuidadosa daquilo 
que se passa. A região teve 
sempre uma tendência rela-
tivamente estável de casos, 
nunca subiu muito, ao contrá-
rio da região Norte e Centro, 
e também não desceu, não 
direi a pique, mas de forma 
acentuada, como aconteceu 
nessas regiões”. Uma hipó-
tese, adiantou, é ter havido 
um atraso na expressão mais 
intensa do surto na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, relati-
vamente às outras regiões. 
“Esta subida a que assisti-
mos é retardada no tempo”.                                                                                                                                          
 Além disso, Marcelo defende 

Marcelo: “Não há sinais de que 
desconfinamento tenha agravado surto”

que há uma percepção pela 
opinião publica de um agra-
vamento superior ao agra-
vamento efetivo. Percepção 
que até é injusta para ou-
tras regiões, uma vez que, 
nos primeiros 10 municípios 

com maior incidência de 
surto, não está nenhum mu-
nicípio de Lisboa e Vale do 
Tejo. “Já esquecemos o que 
houve no Norte e Centro de 
forma muito acentuada em 
fases anteriores”.

A Comissão Nacional do 
partido, órgão máximo entre 
congressos, tem encontro 
marcado para 4 de julho, em 
Lisboa e seguindo as reco-
mendações de distanciamen-
to, pelo que grande parte dos 
mais de 250 militantes parti-
ciparão às distância. Fonte 
do partido disse que é nesse 
dia que vão ser agendadas 
as datas dos congressos fe-
derativos, que se prevêem 
para setembro, da eleição do 
líder e do congresso nacional 
do PS, que só acontecerão 
depois de janeiro, ou seja, 
depois das presidenciais. 
Estes foram passos da or-
ganização interna do partido 
que estavam marcados para 
o meio de março e final de 
maio e que acabaram por ser 
adiados, depois de algumas 
hesitações, devido ao novo 
coronavírus. Com o país a 
começar o desconfinamento, 
o PS relança o próximo ca-
pítulo, numa reunião de onde 
ainda não deverá sair a de-
cisão sobre as presidenciais, 
já que na última reunião da 
Comissão Política, em maio, 
o secretário-geral António 
Costa deixou esse tema para 

PS marca reunião para 4 de
julho para relançar congresso
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uma reunião da Comissão 
Nacional mas só mais para 
o final do ano, mais perto do 
período de campanha para a 
Presidência .

Em maio, depois de uma 
visita com o Presidente à 
Autoeuropa, Costa surpre-
endeu Marcelo com aquilo 
que foi entendido como uma 
declaração de apoio à sua 
recandidatura a Belém. Com 
o Presidente ao seu lado, e 
perante os jornalistas, o so-
cialista colocou na agenda 
um tema que ainda estava 
longínquo,  e sobretudo no 
meio de uma pandemia,  ao 
desafiar Marcelo para volta-
rem ali depois da reeleição, 

numa altura em que o Presi-
dente ainda não fez saber se 
se recandidata. “Se viemos 
cá no primeiro ano do atual 
mandato do Presidente da 
República, e agora voltamos 
cá no último ano do manda-
to, a terceira data é óbvia: é 
no primeiro ano do próximo 
mandato do Presidente da 
República, e faço-me desde 
já convidado para acompa-
nhar o senhor Presidente da 
República para aqui virmos 
para o ano partilhar essa re-
feição”. A declaração levan-
tou críticas no PS, a começar 
por Ana Gomes, que disse: 
“Nunca se viu o relançamen-
to da candidatura de um Pre-

sidente ser anunciado numa 
fábrica de automóveis por 
alguém que não estava na 
qualidade de dirigente par-
tidário mas na qualidade de 
primeiro-ministro”.

O ataque ao líder teve 
resposta imediata da direção 
do partido, sobre a parte em 
que a socialista acusou o 
partido de falta de democra-
cia interna. Ana Gomes não 
foi, no entanto, voz isolada 
nesta crítica, com Francisco 
Assis a ir no mesmo sentido, 
numa entrevista o histórico 
Manuel Alegre expressou 
seu desagrado com as de-
clarações de Costa. Nas 
entrelinhas das palavras 
do líder foi lido um apoio à 
recandidatura de Marcelo. 
O PS pode optar por este 
caminho, mas o mais pro-
vável é que se mantenha 
neutro nessa batalha, não 
tomando parte oficialmente. 
Nas últimas presidenciais, 
Costa tinha dois candidatos 
do espectro político do PS, 
António Sampaio, Maria de 
Belém e ainda Henrique 
Neto, o PS optou por não 
oficializar apoio a nenhuma 
candidatura.

Rui Rio acusa Governo 
de só permitir 

ajuntamentos de esquerda
O presidente do PSD 

questionou o critério do 
Governo para permitir ajun-
tamentos em tempos de 
pandemia de covid-19, na 
sequência das manifesta-
ções de esquerda durante o 
fim de semana. “Qual será 
o critério para o Governo 
permitir ajuntamentos? Fu-
nerais, futebol, missas, dis-
cotecas, desporto em geral, 
não! Comícios e manifesta-
ções de esquerda, sim! Es-
peremos que o vírus enten-
da aquilo que mais ninguém 
consegue entender”, disse  
Rui Rio. No sábado, milha-
res de portugueses saíram 
à rua em manifestações 
contra o racismo em algu-
mas cidades portugueses, 
em solidariedade para com 
outras ações do gênero que 

evocam a morte de George 
Floyd, um afro-americano 
de 46 anos que morreu em 
25 de maio, em Minnea-
polis, depois de um polícia 
branco lhe ter pressionado 
o pescoço com um joelho 
durante cerca de 8 minutos 
numa operação de deten-
ção. A maior parte dos ma-
nifestantes usou máscara, 
mas o distanciamento social 
imposto pela prevenção da 
covid-19 esteve longe de 
ser cumprido. No domingo, 
o PCP organizou um comí-
cio, em Lisboa, com lugares 
marcados e distância entre 
os militantes, muitos deles 
de máscara, no jardim Amá-
lia Rodrigues, no alto do 
parque Eduardo VII, contra 
a perda de direitos em tem-
pos de pandemia.

BE adia Convenção Nacional para a primavera de 2021

A Mesa Nacional do BE 
adiou a XII Convenção do 
partido para a primavera do 
próximo ano devido à pan-
demia, tendo ainda determi-
nado que o acampamento 
Liberdade e o Fórum So-
cialismo, a rentrée bloquis-
ta, não se realizarão. Estas 
decisões foram anunciadas 
pela coordenadora do BE, 
Catarina Martins, numa con-
ferência de imprensa, na 

sede bloquista, em Lisboa, 
após a reunião do órgão 
máximo entre convenções, 
que se voltou a realizar por 
videoconferência devido à 
pandemia de covid-19. “Foi 
decidido terminar o proces-
so convencional a que tí-
nhamos dado início. A con-
venção não se realizará em 
outubro próximo”, explicou 
Catarina Martins.

Assim, para outubro 

ficará a decisão sobre a 
data da reunião magna 
do partido, nessa ocasião 
com mais informações so-
bre a evolução da situação 
pandémica e, se for neces-
sário, adaptando a forma 
como este debate tem sido 
feito no BE às novas ne-
cessidades. “A Convenção 
Nacional realizar-se-á ne-
cessariamente na próxima 
primavera. Não será possí-
vel ser antes”, explicou aos 
jornalistas. A XII Conven-
ção Nacional do BE estava 
marcada para 24 e 25 de 
outubro, no Porto, mas o 
seu adiamento foi  decidido 
pela Mesa Nacional devido 
à pandemia de covid-19, 
depois de em 18 de abril o 
mesmo órgão ter suspendi-
do os prazos e regulamen-
to da reunião magna do 
partido.
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Esportes

Liga irá marcar uma nova 
assembleia-geral que terá de 
ser de alteração estatutária da 
Liga, uma vez que vai implicar 
alterações no formato de ges-
tão e aí será definida a mar-
cação de um novo processo 
eleitoral. Apesar destas alte-
rações substanciais, não está 
datada qualquer alteração.

Pedro Proença vai man-
ter-se ao comando da Liga 
de Clubes após assembleia-
geral que decorreu esta se-
gunda-feira na sede da Liga 
Portuguesa de Futebol Pro-
fissional e que tinha cinco 
pontos na ordem de traba-
lhos, entre os quais a discus-
são do modelo de governa-
ção do organismo presidido 
por Pedro Proença.

Os clubes aprovaram a 
alteração do modelo de go-
vernar da Liga proposto por 
Pedro Proença, sendo que 

Novo modelo de governar da liga prevê 
eleições. Para já, Pedro Proença fica

A Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF) reciclou milhares 
de cachecóis de apoio à sele-
ção para a produção de másca-
ras sociais reutilizáveis, com o 
valor angariado a reverter para 
a Rede de Emergência do Ban-
co Alimentar contra a Fome.

“Com estas máscaras soli-
dárias, em tamanhos adulto e 
infantil, a FPF não está apenas 
a mostrar um design único, 
mas também a contribuir para 
um mundo mais sustentável”, 
indica uma nota publicada 
hoje no site oficial do organis-
mo federativo na Internet.

As máscaras, que estão à 
venda na FPF Portugal Store, 
são produzidas com material 
reciclado dos cachecóis de 
apoio à seleção nacional, com 
o objetivo também de ajudar 
no combate à pandemia de 
covid-19, para o qual a fede-
ração já angariou mais de 2,5 
milhões de euros em ações de 
solidariedade.

“Todo o valor gerado rever-
terá na sua totalidade para a 
Rede de Emergência do Ban-
co Alimentar contra a Fome. 

Queremos muito que as pes-
soas deem a sua cara por esta 
causa e usem a máscara com 
orgulho nacional, sabendo que 
todo o lucro gerado irá alimen-
tar famílias carenciadas”, afir-
mou o diretor de marketing da 
FPF, Nuno Moura.

A presidente da Federação 
Portuguesa dos Bancos Ali-
mentares contra a Fome, Isa-
bel Jonet, elogiou a iniciativa 
da FPF, que alia as componen-
tes ambiental e social: “Por um 
lado, há a reciclagem dos ca-
checóis. Por outro, a responsa-
bilidade social, ao fazer rever-
ter para a Rede de Emergência 
Alimentar os valores da venda 
das máscaras”, observou.

A pandemia de covid-19 já 
provocou quase 408 mil mortos 
e infetou mais de 7,1 milhões de 
pessoas em 196 países e terri-
tórios, segundo o balanço feito 
pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 
1.492 pessoas das 35.306 
confirmadas como infetadas, 
de acordo com o boletim 
mais recente da Direção-Ge-
ral da Saúde.

FPF transforma cachecóis em 
máscaras e dinheiro reverte 

para o Banco Alimentar

agora será constituído um 
grupo de trabalho constituído 
por clubes da I e II Liga que 
irá detalhar este modelo.

Após essa definição, a 
Liga irá marcar uma nova as-
sembleia-geral que terá de ser 
de alteração estatutária da 
Liga, uma vez que vai implicar 
alterações no formato de ges-
tão e aí será definida a mar-
cação de um novo processo 
eleitoral. Apesar destas alte-
rações substanciais, não está 
datada qualquer alteração.

A liderança do antigo ár-
bitro tem sofrido contestação 
e a sua direção já registrou 
as ‘baixas’ de Benfica e Cova 
da Piedade, antes de Proen-
ça apresentar um modelo de 
governação com uma dire-
ção executiva, sem clubes 
representados – permane-
cem no elenco FC Porto, 
Sporting, Tondela, Gil Vi-

cente, Mafra e Leixões.
Uma carta remetida pelo 

presidente da Liga de Clubes 
a Marcelo Rebelo de Sousa 
e outra com o mesmo teor 
remetida ao Governo, terá 
estado no centro do descon-
tentamento, apurou a “Rádio 
Renascença”: “Na missiva, 
Pedro Proença sugeria a “in-
fluência” do chefe de Estado 

com vista a que as operado-
ras de televisão permitissem 
a transmissão de jogos em 
sinal aberto, na reta final da I 
Liga. As operadoras, e a NOS 
em particular – sendo patro-
cinadora direta da prova -, e 
por consequência os clubes, 
não gostaram da proposta”.

A 22 de maio, e após al-
gumas indicações que pa-
reciam apontar para esse 
desfecho, a operadora de te-
lecomunicações NOS anun-
ciou o fim de uma ligação de 
sete anos à Liga portuguesa. 
O patrocinador principal e 
‘naming sponsor’ do princi-
pal campeonato de futebol 
português comunicou que 
“após sete épocas, o valor 
que esta parceria represen-
tava para ambas as partes 
e os objetivos que lhe esti-
veram subjacentes estarão 
totalmente atingidos”.

Em conjunto com a confir-
mação de subida de Nacional e 
Farense, e de descida de Cova 
da Piedade e Casa Pia, o plano 
de apoio aos clubes do segun-
do escalão mereceu a aprova-
ção da maioria dos clubes. 

A assembleia-geral ikjhjuda 
Liga, que decorreu esta segun-
da-feira na sede da Liga Portu-
guesa de Futebol Profissional, 
aprovou esta segunda-feira o 
fundo de apoio a clubes da II 
Liga, no montante de 1,52 mi-
lhões de euros.

Em conjunto com a confir-
mação de subida de Nacional e 
Farense, e de descida de Cova 
da Piedade e Casa Pia, o plano 
de apoio aos clubes do segun-
do escalão mereceu a aprova-
ção da maioria dos clubes.

Este mecanismo de com-
pensação vai-se concreti-
zar através de um fundo de 
tesouraria no valor de 1,52 
milhões de euros (ME), com-
plementar ao de um milhão 
criado pela Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF).

Os dois fundos ascendem a 

Assembleia aprova fundo
de apoio a clubes da II Liga

no valor de 1,52 milhões
2,52 ME, o que pode represen-
tar individualmente para cada 
clube cerca de 170 mil euros, 
108.500 euros através do me-
canismo criado pela LPFP e 
62.500 euros pelo da FPF.

A possibilidade de serem 
feitas cinco substituições na I 
Liga foi esta segunda-feira apro-
vada por maioria dos clubes na 
Assembleia-Geral da Liga Por-
tuguesa de Futebol Profissional 
(LPFP), que validou também a 
promoção de Nacional e Faren-
se ao principal escalão.

Fonte oficial de um dos 
clubes presentes na reunião 
magna confirmou hoje à Lusa a 
aprovação da alteração tempo-
rária do Regulamento de Com-
petições da LPFP para permitir 
a inscrição de nove suplentes e 
a realização de cinco substitui-
ções por equipa nos remanes-
centes jogos da I Liga.

A medida aprovada por lar-
ga maioria, de acordo com a 
mesma fonte, entrou em vigor a 
partir da 26.ª jornada, cujo pri-
meiro jogo está foi Gil Vicente a 
Famalicão, em Barcelos.

Ao longo da última déca-
da, o mundo do futebol tem 
estado dividido entre Lionel 
Messi e Cristiano Ronaldo. 
Cada um tem a sua opinião, 
mas agora um estudo da 
Universidade Católica de 
Leuven (Bélgica), em par-
ceria com a empresa ho-
landesa SciSports, revela 
dados que podem ajudar a 
esclarecer a dúvida.

“O valor de um jogador de 
futebol é geralmente determi-
nado através dos gols e das 
assistências, mas estima-se 
que cada jogador participe em 
cerca de 1600 ações por mé-
dia. Este modelo analisa cada 
uma dela, desde remates, 
passes, dribles ou roubos de 
bola. Desta forma, fornece-se 
uma imagem mais completa 
de um jogador e o seu valor 
para a equipe”, explicou o pro-
fessor Jesse Davis.

O estudo concentra-se 
entre 2013 e 2018, no perío-

Estudo esclarece 
dúvida sobre

Messi e Ronaldo

do em que Ronaldo e Messi 
estavam na Liga espanhola. 
Sem ter em conta a presta-
ção de ambos em jogos das 
competições europeias e nas 
respetivas seleções nacio-
nais, o argentino levou vanta-
gem sobre o português.

“Nas primeiras tempora-
das analisadas, as pontua-
ções de Messi e Ronaldo são 
muito próximas. A partir da 
temporada 2015-2016, Mes-
si afastou-se do seu eterno 
rival. Há jogadores que têm 
menos bola, mas com grande 
impacto. É o caso de Cristia-
no Ronaldo, enquanto Messi 
realiza um número muito alto 
de ações”, disse o estudante 
Tom Decroos, que participou 
do estudo, citado pelo canal 
televisivo belga Sporza.
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“Puxão de orelhas”
não cai bem a todos

Dragão cai em Famalicão e deixa 
liderança à mercê da Àguia

O empate com o Tondela 
na Luz (0x0) desencadeou 
acontecimentos raros em 
torno da equipe do Benfica, 
alguns verdadeiramente ver-
gonhosos e alheios ao pa-
norama desportivo, outros, 
então sim, já diretamente 
relacionados com a pressão 
competitiva e o rendimento 
do grupo.

E nesse botão carregou, 
pois, Luís Filipe Vieira, que 
estava zangado como há 
muito não se via, conta quem 
sabe, no final do jogo. O pre-
sidente do Benfica reservou 
para o centro de estágio do 
Seixal uma conversa relati-
vamente curta, mas grossa, 
com o grupo, focando proble-
mas que identificou na equi-

pe. A equipe que, considera, 
tem tudo para fazer melhor e 
à qual o clube nada deixou 
faltar durante o período mais 
delicado da pandemia.

Vieira sente que tem de 
haver mais empenho e de-
dicação, mais entusiasmo e 
vontade para chegar ao tí-
tulo de campeão, mas, nes-
te capítulo,  sabe a impresa 
que alguns jogadores não 
concordam. Sentem, pois, 
que tudo fazem em função 
do que lhes é pedido pelo 
treinador e que se não é su-
ficiente  então o problema já 
os ultrapassa. Não concor-
dam vários jogadores que 
tenha havido falta de empe-
nho no jogo com o Tondela, 
preparado com esforço nas 

últimas semanas e totalmen-
te ao abrigo das ordens do 
Benfica e de Bruno Lage.

Há, na verdade, senti-
mentos diversos dentro do 
plantel do Benfica, que teve 
de ficar no centro de estágio 
do Seixal depois do jogo com 
o Tondela, não recebendo 
permissão para regressar a 
casa. Os jogadores, apurou 
também o nosso jornal, sen-
tem-se desmoralizados pe-
las críticas e ao  mesmo tem-
po receosos e preocupados 
por causa da violência física 
e psicológica que os cercou. 
Mas sentem-se igualmente 
revoltados por estarem a re-
ceber críticas que conside-
ram injustas e em relação às 
quais pouco poderão fazer.

Está perto o jogo com o 
Portimonense, no Algarve. 
Bruno Lage disse não haver 
margem, sendo obrigatório 
vencer. Será jogo de alto ris-
co, não apenas pela reação 
dos adeptos a qualquer outro 
resultado menos agradável, 
mas não só. Foi após a der-
rota em Portimão da época 
passada que Rui Vitória foi 
despedido e abriu caminho à 
entrada de Bruno Lage.  

No final do jogo com o 
Tondela, Luís Filipe Vieira 
não escondeu o desagrado 
perante o plantel do Benfica. 
O presidente das águias re-
cusa, porém, falar em ‘caso’ 
e lembra que todos, incluindo 
o líder do clube, tem direito a 
um desabafo.

“O grupo sempre foi forte, 
é um grupo sério, profissional, 
são todos unidos, funciona 
como uma família. Querem 
fazer um caso onde não exis-
te. Todos nós temos desa-
bafos, o presidente ou quem 
quer que seja”, referiu, depois 
de participar na Assembleia 
Geral da Liga, no Porto.

“Ficava preocupado se 
o Benfica tivesse salários 
em atraso, se baixasse os 
salários aos jogadores ou se 
estivesse em lay-off. O Ben-
fica assume todas as res-
ponsabilidades com os seus 

“Ficava preocupado se o 
Benfica tivesse salários em 

atraso, baixasse os salários”

O FC Porto foi, derrotado 
por 1x2 em casa do Famali-
cão, na 25.ª jornada da Liga, a 
primeira desde a retomada do 
campeonato após a pausa de-
vido à pandemia.

Os gols surgiram todos na 
segunda parte. O Famalicão co-
locou-se na frente do marcador 
por intermédio de Fábio Martins 
(48’), a aproveitar um erro ina-
creditável de Marchesín num 
passe mal medido

Aos 74’, Tecatito Corona 

restabeleceu o empate mas a 
igualdade pouco durou, já que 
o médio Pedro Gonçalves, qua-
tro minutos depois, disparou de 
fora da área e bateu novamente 
Marchesín para dar os três pon-
tos aos famalicenses.

Com a terceira derrota no 
campeonato, o FC Porto deixou 
a liderança com o Benfica: de-
pois do empate de 0x0 com o 
Tondela, na Luz, as águias (60 
pontos) ultrapassam os dragões 
(60 pontos) no topo da tabela.

Jorge Nuno Pinto da 
Costa assumiu o 15.º man-
dato como presidente do 
FC Porto. À frente dos dra-
gões desde 1982, o líder 
azul-e-branco reafirmou a 
missão para os próximos 
quatro anos.

“A equipe que eu es-
colhi, que teve coragem de 
enfrentar o que nos espera, 
é a garantia de que nos mo-
mentos difíceis não se foge. 
Dá-se a cara e luta-se. Te-
nho muito orgulho no pas-
sado do FC Porto e nos 38 
anos em que tive a honra de 
ser presidente. Não foi, cer-
tamente, a pensar no que eu 
fiz que os sócios me deram 
quase 70% dos votos. Foi 
porque sabem que estamos 
aqui para tornar o FC Porto 
maior, cada vez melhor. Não 

“No sul também
há gente boa”

é só resolver problemas, 
mas ir além com novas reali-
zações. Tenho a certeza ab-
soluta que a equipa que vai 
entregar o clube aos vindou-
ros, daqui a quatro anos, vai 
ter muito orgulho”, começou 
por explicar.

Pinto da Costa frisou 
ainda a importância do FC 
Porto a nível nacional.

“É muito importante 
para Portugal que o FC Por-
to se imponha. Porque é um 
dos baluartes do Norte, que 
resiste ao centralismo. Não 
esqueceremos as nossas 
raízes, as nossas origens. 
É no Porto, na região Nor-
te, que queremos solidificar 
a nossa presença. Mas ela 
estende-se até ao Algarve, 
porque no Sul também há 
gente boa”, concluiu.

profissionais, no dia em que 
não o puder fazer, será o 
primeiro a dizê-lo”, realçou 
Luís Filipe Vieira, deixando, 
porém, o alerta: “O que se 
passou é demasiado grave 
e o que está para vir… va-
mos ter bastantes proble-
mas neste País e o futebol 
irá sofrer com isso.”

“Dizem que há dinheiro 
para tudo mas não há nada. 
Tem é de haver dinheiro para 
as pessoas comerem”, frisou.

O Sporting empatou com 
o Vitória de Guimarães (2X2), 
em jogo a contar para a 25.ª 
jornada do campeonato. Foi o 
segundo jogo de Rúben Amo-
rim no comando da equipe

Num jogo de parada e 
resposta, Sporar (18’) come-
çou por deixar os leões em 
vantagem, mas João Carlos 
Teixeira (32’) restabeleceu 
a igualdade. No segundo 
tempo, o avançado eslove-
no bisou (54’), mas Marcus 
Edwards (68’) voltou a igua-
lar o marcador para o conjun-
to vimaranense.

Joelson Fernandes, 17 
anos, é mais uma pérola da 
formação leonina que está 
a despertar a cobiça de po-
derosos clubes europeus e, 
numa lista onde já estavam 
os alemães do RB Leipzig e 
os espanhóis do Barcelona 
à cabeça, volta agora a sur-
gir o nome de mais um clube 
germânico, no caso o Dort-
mund, como estando tam-

Joelson 
desperta 

atenção do 
Dortmund

bém interessado no jogador.
Desconhece-se, para 

já, que valor monetário 
pode apresentar a equipa 
para tentar resgatar o pas-
se de Joelson Fernandes, 
mas uma das ideias dos 
germânicos passará por 
incluir jogadores no negó-
cio, o que pode ser logo um 
sinal menos positivo, uma 
vez que a política da admi-
nistração dos leões passa 
por negociar sem a inclu-
são de jogadores.

Entretanto, aparente-
mente indiferentes ao in-
teresse em torno do jovem 
extremo, os responsáveis 
do emblema verde e branco 
tentam prolongar o contrato 
de Joelson Fernandes, mas, 
de acordo com o que  a im-
prensa noticiou em tempo 
oportuno, o valor da cláusu-
la de rescisão, que os leões 
querem colocar nos 100 mi-
lhões de euros, está a per-
turbar um possível acordo 
futuro acordo de renovação.

Sporting 
empata com 

Vitória de 
Guimarães
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Maria
Alcina

Maneca Lindo Visual na Câmara dos vereadores

Destaque da Semana

Bons momentos, sempre deixam saudade, esta palavra sau-
dade,  é muito valiosa, como vemos na foto, os maninhos: 
Diego e Leonardo, D. Adelaide, demostrando a alegria de es-
tar com os meninos e a Mamãe, D. Rosângela, pessoas muito 
queridas e ansiosas,  para que  volte tudo ao normal, para 
alegria geral. D. Adelaide, vamos aguardar mais um pouqui-
nho, que em breve, estaremos nos abraçando e curtindo os 
nossos Clubes: Luso-Brasileiro, se Deus quiser, com o desejo 
de muita saúde para todos.

Radio Metropolitana 
e Acontecimentos

Devido a pandemia, no termino do nosso 
Programa, como sempre, e como vemos na 
foto, entram os amigos, Antonio Simões e 
filho: Simões Junior, como eu procuro sem-
pre analisar os prós e os contra, gostei muito 
de escutar o nosso técnico, Amigo Geraldo, 
também vemos neste lindo cenário, dizer 
que vibrava quando escutava, nós anunciar-
mos a vida Associativa, Luso -Brasileira, que 
sente falta disso, imaginem nós, mas  tenho 
um pressentimento, que em breve, tudo vai 
voltar ao normal se Deus quiser, com um 
abraço, muita saúde,  para nossos leitores e 
todos os amigos

Teresa e Gerson 
Bergher, amor eterno

Casal iluminado, 
exemplo de amor

Avô e neto na mesma sintonia!

O amor supera a arte

A minha querida amiga, Vereadora Teresa Bergher, portugue-
sa de Viseu, na foto com seu grande amor, Deputado Gerson 
Bergher,  que há 4 anos, subiu aos Céus, mas continua  em 
nossos corações para sempre. Muitas Benção O meu filho do coração, Antõnio  Marques, muito feliz, virou 

criança no aniversário de 5 anos, de seu neto, Arthur Marinho 
Almeida, no Mundo de Harri Potter, na Universal Studio, Em 
Orlando. Parabéns para o arthur, muitas bençãos para toda 
a família.

PENSAMENTO DA SEMANA
TenhA equiLiBRiO e ALeGRiA

SAiBA SeR ReCOnheCiDO
PROCuRe SeR huMiLDe,

nãO LAnCe PeDRAS A queM O BenefiCiOu.

Amigos muito importantes, 
no folclore português

A minha grande amiga, Marlene Ribeiro, do Rancho do Arou-
ca, junto com o meu afilhado do coração, Américo Saraiva, 
(ex Tricanas de Ovar, atualmente no Arouca). Saudades dos 
amigos maravilhosos. Muitas bençãos

Glória Meneses 
e Tarcizio Meira, 

festejaram 61 anos 
de casados, o amor 

verdadeiro va iá 
eternidade Casal 
abençoado, que 

nos proporcionaram 
tantas alegrias na 

telinha da TV. Glo-
bo, hoje são  exem-
plo de amor eterno 

para os nossos 
corações. Muitas 

Bençãos, gratidão 
e muita luz.

O querido 
casal Daisy 
e  Ventura, 
festejaram 
52 anos de 
casados, em 
Bragança 
Paulista, 
perto de suas 
filhas gen-
ros e netos. 
Enfim família 
abençoada. 
Dá gosto 
vê-los sem-
pre felizes, 
exemplo de 
união e muito 
amor. Para o 
casal ventu-
ra, muitas 
bençãos 
e  venturas 
mil.

Todos os Anos no mês de 
Junho, a Sr.ª Vereadora, 
Teresa Bergher, presta 
homenagem ao Dia de  
Portugal e das Comuni-
dades,  na foto vemos  a 
estimada Fadista Maria 
Alcina, com duas amigas 
minha filha Rosângela, e 
uma convidada  mas de-
vido aos problemas que 
passamos, segundo me 
consta, a Sr.ª Vereadora, 
irá expor algo a respeito 
através dos meios de Co-
municação,  assim sen-
do, desde já, parabenizo 
e Sr.ª Vereadora, com o 
desejo de muita saúde.  

um Brinde em 
Comemoração a 

grande festa
A Diretoria do Clube Português de Niterói, sem-
pre recebem  a Comunidade,  com muito cari-
nho,  como vemos na foto, o Sr. Presidente, Dr. 
Fernando Guedes, uma pessoa muito querida, e 
com  toda essa elegância, faz um brinde com o 
amigo, Cantor Romântico Mário Simões,  para 
nos  deixar de água na boca, mas se Deus qui-
ser, em breve, estaremos curtindo esse convívio 
maravilhoso, para a alegria de todos, um grande 
abraço e muita saúde 

Dois grandes 
Baluartes da nossa 

Comunidade

Essa foto, é muito especial vêm do meu arquivo, pessoal fi-
quei feliz em poder publicar na minha coluna, dois grandes 
homens, da nossa comunidade Manuel Vieira, diretor – pre-
sidente da Benfica Lustre, Agostinho dos Santos, presidente 
da Casa do Minho, numa noite memorável no solar minhoto. 
Forte abraços amigos.

feliz aniversário jovem 
Bernardo de Deus

Junto da família aben-
çoada, mãe, Leélia de 
Deus, seu pai João de 
Deus, e sua amada irmã, 
Joana, festejaram no dia 
31 de maio o aniversá-
rio do jovem atleta, Ber-
nardo de Deus, menino 
iluminado, cercado de 
muito amor. Na mesa, 
apetitosos bolo, feito 
pela sua mãe, Leélia. Ao 
som dos parabéns para 
vocês, Bernardo apagou 
a velinha, casa cheia 
de convidados virtuais, 
como  presentes os co-
rações cheios de amor, 
desejando muitas bên-
çãos para o Bernardo de 
Deus. Muita Luz.


