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Costa saúda aprovação
da primeira vacina mas 

pede cuidados 
O primeiro-ministro sau-

dou  a aprovação da 
primeira vacina contra a co-
vid-19 por parte da Agência 
Europeia do Medicamento, 
mas advertiu que os cida-
dãos terão de continuar a 
manter todos os cuidados 
sanitários.

“Hoje é um dia de gran-
de alegria e esperança para 
a Europa e para todos os 
Europeus, com a aprova-
ção da vacina, por parte da 
Agência Europeia do Me-
dicamento, que combaterá 
a propagação do novo co-
ronavírus no espaço euro-
peu”, disse  António Costa .

Na mesma mensagem, 
o primeiro-ministro consi-
derou que se trata de uma 
conquista da ciência agra-

decendo depois a todos os 
investigadores que, a ní-
vel global, têm trabalhado 
para este objetivo.

“É um grande momen-
to de confiança para todos 

nós. Porém, temos de con-
tinuar a manter todos os cui-
dados”, avisou logo a seguir.

A Comissão Europeia 
autorizou a colocação no 
mercado da vacina contra 

a covid-19 desenvolvida 
pela Pfizer e BioNTech, 
horas após a Agência Eu-
ropeia do Medicamento 
(EMA) ter dado o seu pa-
recer científico favorável, 
anunciou a presidente do 
executivo comunitário.

“Hoje acrescentámos 
um importante capítulo ao 
nosso combate contra a co-
vid-19. Tomámos a decisão 
de disponibilizar aos cida-
dãos europeus a primeira 
vacina contra a covid-19. 
Concedemos autorização 
comercial condicional à va-
cina produzida pelo BioN-
Tech e Pfizer”, anunciou 
Ursula von der Leyen, numa 
declaração à imprensa des-
de a sede da Comissão Eu-
ropeia, em Bruxelas.

Pedro Passos Coelho fez 
duras críticas ao Gover-

no socialista numa interven-
ção em que abordou os te-
mas quentes da atualidade 
política, como a situação na 
TAP ou a morte de um cida-
dão ucraniano nas instala-
ções do Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras.

Numa conferência desti-
nada a assinalar os 150 anos 
do nascimento de Alfredo da 
Silva, o ex-primeiro-ministro 
acusou o Governo de facili-
tismo nas políticas de Edu-
cação. “O que se passou, 
por exemplo, com os resul-
tados do programa TIMMS, 
que avalia competências na 
área das Ciências e da Ma-
temática dos estudantes que 
terminaram o primeiro ciclo 
do ensino básico é um dos 
casos lastimáveis de fuga às 
responsabilidades”. Passos 
Coelho alerta que estas políti-
cas educativas trarão um pre-
juízo grande para a formação 
dos jovens portugueses.

O ex-líder do PSD con-
sidera que a procura de 

Passos Coelho
arrasa Governo

um bode expiatório nota-se 
também no caso do SEF. 
Passos acusa o Governo de 
uma incompreensível ina-
ção durante nove meses.

O ex-primeiro-ministro 
classificou ainda o caso da 
TAP como emblemático da 
insustentável leveza da ir-
responsabilidade pública 
na condução do interesse 
coletivo, apontando o dedo 
aos milhares de milhões 
que serão injetados na 
companhia e que superam 
o investimento na Saúde.                                                                                                                               
Depois de muitas críticas ao 
Governo de António Costa, 
o ex-líder do PSD defendeu 
que está na hora de fazer-
mos o que tem de ser feito 
para evitar voltar a passar 
por experiências tão trau-
máticas. Ou seja, disse, 
para fugir à cauda da Eu-
ropa é preciso assumir as 
reformas de estruturas polí-
ticas, sociais e econômicas 
necessárias para construir 
uma história diferente da 
que se tem desenhado de 
há anos a esta parte.

Números do Relatório de 
Indicadores de Integra-

ção de Imigrantes 2020, do 
Observatório das Migrações, 
revelam contributo para o 
país dos estrangeiros que 
escolheram Portugal para 
viver. A grande maioria dos 
imigrantes fixados em Por-
tugal é ativa. Mais precisa-
mente, 81 %. E, em 2019, os 
estrangeiros residentes no 
nosso país contribuíram para 
a Segurança Social com 884 
milhões de euros. Os núme-
ros são inéditos, segundo a 
secretária de Estado para a 
Integração e as Migrações, 

Imigrantes rendem 884 milhões
de euros à Segurança Social

Cláudia Pereira, que os des-
tacou na abertura da ses-
são de divulgação pública 
do Relatório de Indicadores 
de Integração de Imigrantes 
2020, elaborado pelo Obser-
vatório das Migrações.

“Um dos mitos das mi-
grações é que os imigrantes 
vêm para o país beneficiar 
dos subsídios da Seguran-
ça Social. Mas a imigração 
em Portugal é, essencial-
mente, contributiva e ativa. 
Oitenta e um por cento da 
população imigrante é ati-
va”, deixou claro a gover-
nante, sublinhando o papel 

dos cidadãos estrangeiros 
no crescimento e na recu-
peração do país.

Para a secretária de 
Estado, os números do re-
latório são o espelho da in-
tegração e de como as so-
ciedades beneficiam com a 
imigração. Por isso, realçou, 
também, os dados relativos 
à educação, que mostram 
a melhoria consistente do 
sucesso dos alunos estran-
geiros em Portugal. “Entre 
2011/2012 e 2018/2019, 
período ao qual se refere o 
documento, a taxa de pas-
sagem de ano subiu 7%. É 
um passo significativo para 
a redução das desigualda-
des e consequente acesso 
ao mercado de trabalho”, 
realçou Cláudia Pereira.                                                                                                                                       
Como forma de sublinhar o 
papel da comunidade imi-
grante no país, a secretária 
de Estado socorreu-se da 
história, real e verídica, de 
Ednilson Santos, natural da 
Guiné, residente no muni-
cípio de Oeiras e rosto da 

campanha “Eu sou do bair-
ro”, lançada recentemente 
por aquele município. “Che-
gou a Portugal aos 11 anos, 
com a mãe, que precisava 
de cuidados de saúde. E 
a mãe viu no nosso país 
oportunidades de educação 
para o seu filho”, contou a 
governante. Já em territó-
rio luso, Ednilson viveu em 
barracas, muitas vezes não 
tinha o que comer e sentiu 
uma tripla discriminação: a 
cor da pele, a pobreza e o 
fato de viver em barracas.

Apaixonado, desde cedo, 
por política, o jovem prosse-
guiu os estudos, tendo a sua 
família sido, em 2009, uma 
das que foi realojada pelo 
município de Oeiras. “Hoje, 
é licenciado em Direito, é 
jurista e assessor do presi-
dente da Câmara Municipal 
de Oeiras”, concluiu Cláudia 
Pereira, para quem a história 
de Ednilson Santos é a de 
muitos estrangeiros que pro-
curam Portugal para cons-
truir projetos de vida.

Os associados da Asso-
ciação Portuguesa de 

Centros Comerciais dizem 
que não hesitarão em pro-
cessar o Estado, no sentido 
de serem ressarcidos dos 
prejuízos causados pelo 
inadmissível atropelo ao Di-
reito, ao serem aprovadas 
leis desproporcionais e in-
constitucionais.

“Os Associados da 
APCC, não hesitarão em 
processar o Estado, no 
sentido de serem ressar-
cidos dos prejuízos cau-
sados pelo inadmissível 
atropelo ao Direito, ao se-
rem aprovadas leis des-
proporcionais e inconsti-
tucionais”, afirma António 
Sampaio de Mattos, Presi-
dente da APCC, através de 

um comunicado.
Em causa está a aprova-

ção na Assembleia da Re-
pública, com o voto favorá-
vel do PAN, PCP, BE e PSD, 
que fez baixar à Comissão 
de Economia, Inovação, 
Obras Públicas e Habitação 
a discussão de uma propos-
ta que aplica efeitos retro-
ativos à lei das rendas em 
Centros Comerciais.

“A retroatividade já tinha 
sido três vezes rejeitada 
em sede de Parlamento e 
refere-se a uma altura em 
que o setor se autorregu-
lou, como tem feito sempre, 
pois há acordos entre os 
Centros e 90% dos lojistas 
para este período em cau-
sa”, diz o responsável.

Para António Sampaio 

Centros comerciais admitem processar o Estado

de Mattos, com esta vota-
ção associam-se a uma lei 
inconstitucional os efeitos 
perversos que desequili-
bram e prejudicam a ativi-
dade econômica dos Cen-
tros Comerciais, ao aplicar 
cegamente medidas com 
efeitos retroativos.

“Os Centros Comerciais 

portugueses atribuíram aos 
seus lojistas os maiores 
descontos de todos os pa-
íses da Europa no período 
de Abril a Dezembro de 
2020 e, apesar disto, es-
ses partidos entenderam 
que os Centros deveriam 
ser ainda mais penaliza-
dos”, lamenta.

RENOVANDO OS
SENTIMENTOS NESTA

CORRENTE DE FRATERNIDADE
É chegado o Natal? Mais uma vez 

acende em nossos corações o mais 
puro dos sentimentos que é o amor 

fraternal. Novamente mira-
mos a humilde cena: Maria 
e José, adorando o meni-
no Jesus na manjedoura... 
Suave é a noite, os sen-
timentos são recíprocos. 
Em cada um de nós pulsa 
um sentimento forte e calo-
roso, que se reflete sob a 

divina mensagem do Se-
nhor, que nos mandou 
o seu filho. Ele nos deu 

tudo e de nós nada 
exigiu, apenas 
que amássemos 

uns aos ou-
tros. Há uma 
intensa tro-
ca de car-
tões. Entre 
c u m p r i -
m e n t o s , 

sorrisos e 
p resen tes , 
o desejo de 
s i g n i f i c a r 

algo a alguém. 
O que importa 
é que as pala-

vras carreguem 
a força, a energia 
desta quadra tão 
un ive rsa lmen te 

festejada. Isto nos leva a uma renovação do espírito. Lim-
pando nossas alma de todas as impurezas. Os corações 
se abrem na expectativa de receber o Ano Novo, com ta-
manha dose de otimismo e grandes esperanças. Todos 
nós somos capazes de manter acessa a chama da frater-
nidade, fazendo de todos os dias o Natal que os homens 
precisam para serem mais irmãos. Assim, somos os por-
tadores das mais alegres e sensíveis mensagens de Paz, 
Saúde e Prosperidade. Aqui reunidos, vamos elevar as 
nossas preces e receber o Natal com toda sua luz, que 
nos conduzirá em todos os dias do Ano Novo por caminho 
abençoados por tantas venturas. Feliz Natal, um grandio-
so 2021 na Paz do Senhor!

Nossa Mensagem de Natal para os amigos
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Sorriso do Natal na Santa Belém
Grande inspirador e considera-

do, com razão, o verdadeiro 
Pai dos Descobrimentos Marítimos 
da Idade Moderna (1453 – 1789), o 
Infante Dom Henrique (1394 – 1560), 
O Navegador, natural do Porto, foi o 
fundador, em 1417, da mítica Escola 
de Sagres – formadora de homens 
que deram mundos ao mundo. Como 
o alentejano Vasco da Gama (1469 – 
1524), o genovês Cristóvão Colombo 
(1451 – 1506), o minhoto Fernão de 
Magalhães (1480 – 1521), 
o florentino Américo Ves-
pucci (1454 – 1512), os bei-
rões Pero da Covilhã (1450 
1530) e Pedro Álvares 
Cabral (1467 – 1520) e os 
algarvios Bartolomeu Dias 
(1450 – 1500) e Gil Eanes 
(1395 - 1450). O visionário 
idealizador de Sagres era 
filho de Dom João I (1357 
– 1433), o Rei de Boa Me-
mória, Patriarca da Dinas-
tia de Avis, e irmão do soberano Dom 
Duarte (1491 – 1438), O Eloquente. 
O Infante tinha especial devoção à 
Virgem Maria e, por isso, mandou 
erguer em Lisboa um pequeno san-
tuário destinado à Nossa Senhora, 
às margens do Rio Tejo, no Restelo, 
para além do bairro de Alcântara. A 
imagem venerada na ermida, a pedi-
do de Dom Henrique, é a réplica de 
um precioso ícone bizantino de Santa 
Maria de Belém, cidade da Judeia, 
na Terra Santa, onde nascera Jesus 
Cristo – e na qual, mil anos antes, vie-
ra ao mundo o célebre Rei David de 
Israel. Nossa Senhora é retratada, ao 
contrário da maioria das vezes, com 
um doce sorriso, no altar da  Igreja da 
Natividade, no centro da cidade, hoje 
sob controle da Autoridade Palestina 
- de hegemonia islâmica. Também 
está a sorrir, nos seus braços, o filho 
que acabara de nascer na humilde 

manjedoura. A singela imagem de 
Maria ilustra esta coluna natalícia.   

O bairro lisboeta dedicado à 
Virgem Maria da Terra San-

ta ganhou, naturalmente, o nome 
de Belém, que deriva da expressão 
hebraica Lar do Pão, tornando-se, 
emblematicamente, o marco das pro-
ezas dos valorosos portugueses da 
Idade Moderna. Encontram-se, ali, 
diante do Tejo, voltado para o Atlân-
tico, símbolos dos feitos dos lusita-

nos, como a própria Torre 
de Belém e o esplêndido 
Mosteiro dos Jerônimos, 
ambos monumentos cons-
truídos por determinação 
do Venturoso Rei Dom Ma-
nuel I (1469 – 1521), em es-
tilo neogótico, consagrado, 
universalmente na arquite-
tura manuelina. O Mosteiro 
foi edificado exatamente no 
local onde o Infante criara o 
santuário à Nossa Senhora 

de Belém. Foi na ermida, inclusive, 
que Vasco da Gama, passaria a noi-
te em orações e assistiria à Santa 
Missa, na véspera da partida, no dia 
oito de julho de 1497, para a pionei-
ra viagem à Índia - após contornar 
o Cabo da Boa Esperança, na atual 
África do Sul. Pedro Álvares Cabral 
cumpriria ritual semelhante  antes 
da expedição que o levaria à desco-
berta do Brasil e à segunda incursão 
ao Oceano Índico. Dom Henrique 
acreditava que a mesma Estrela de 
Belém, que guiara os Reis Magos à 
manjedoura, conduziria os portugue-
ses à rota para a Índia. Está também 
no adorável Belém a sede da Presi-
dência da República - num afrance-
sado palácio rosado. Assim como um 
dos clubes mais tradicionais do País, 
Os Belenenses, e a popular confei-
taria ‘alfacinha’, precursora dos deli-
ciosos Pasteis de Belém. O fascínio 

luso por Santa Maria estimularia a 
Coroa de Lisboa a batizar de Belém 
a capital do Estado do Pará, o histó-
rico Grão-Pará, que englobava toda 
a Amazônia e o Maranhão – com o 
epíteto de Feliz Lusitânia. Um dos tí-
picos bairros paulistanos chama-se, 
com efeito, Belenzinho. Aliás. belén, 
grafado deste modo, significa presé-
pio em castelhano.   

Abençoados pelo sorriso de 
Santa Maria, rogamos, neste 

Natal, que a Terra Santa deixe de ser 
o epicentro das discórdias. Que seja, 
como indica sua origem judaica, um 
Lar do Pão, mas, igualmente, de paz.  

2

A  Veneravel Irmandade 
de Santo Antonio dos 

Pobres. Faz o  Natal de 
seus assistidos todos os 
anos distribuindo 150 ces-
tas de alimentos com 17kg. 
Ainda mais a doacao de um 
frango com 3kg,  panetone e 
leite em pó.

A distribuição foi realiza-
da no último dia 22 com a 
diretoria da Irmandade pre-
sentes junto ao Provedor 
José Queiroga, ajudando na 
distribuição das cestas.

Foi mais um ato de Amor 

Veneravél Irmandade Santo Antônio dos Pobres,
Benemerência, respeito e  amor ao próximo, Feliz  Natal

ao proximo que se repete 
há 168 anos. Dando início 
ao evento foi realizada uma 
Santa Missa as 7.30h. Ce-
lebrada pelo paróco Padre 
Valnei, ao som do orgão e 
canto. Após a benção e dis-
tribuição dos pães. Depois 
foram distribuidas roupas e 
calçados com as cestas de 
alimentos. Um trabalho  in-
cansavél mas prazeiroso 
onde o retornou e o sorriso 
dos idosos assistidos que 
levam o seu sustento. O pro-
vedor José Queiroga agra-

dece a presença  do irmãos 
que contribuiram neste Na-
tal. Irmão Francisco Gomes 
da Costa, Emilia Rocha, 
Gonçalo Meirelles, Manuel 
Ramos, os Casais Marcal e 
Lolita, Antonio Ribeiro e Ma-
ria Antonia, Orlando Pereira 
e Ana Maria, e o José Leite 
e a D.G.A.C.C.P.

Desejamos a comuni-
dade  Luso .Brasileira um 
Santo Natal e um  Ano Novo 
com Paz. Saúde e Amor 
são os votos do  provedor 
José Queiroga.

Panorâmica 
da Missa 

em Ação de 
Graças, na 

Igreja Vene-
rável Santo 
Antônio dos 

Pobres, 
celebrada 

pelo Padre 
Valnei

Momento 
quando Pa-
dre Valnei, 
abençoava 

os pães 
antes da 

distribuição

Num belo trabalho de amor, carinho e respeito ao próximo, vemos Pro-
vedor José Queiroca e esposa Sra. Ana Maria, distribuindo as cestas

Registro das cestas básicas distribuidas aos amigos, assistidos pela 
Veneravél Irmandade Santo Antônio dos Pobres

Outra presen-
ça sempre 
marcante, 

o empresá-
rio Manuel 

Ramos, amigo 
dos amigos 

sempre parti-
cipando deste 
belissimo ges-

to de carinho 
ao próximo, 

na foto junto a 
provedora Ana 
Maria, durante 

a distribuição 
das cestas 

básicas

Belíssimo regis-
tro aos pés de 
Santo Antônio 
dos Pobres, 
o Provedor 
José Queiroga, 
Padre Valnei e 
a diretoria da 
Irmandade

Prove-
dor José 

Queiroga, e 
esposa Pro-
vedora Ana 
Maria, num 

gesto de ca-
rinho e so-
lidariedade 
entregando 

a cesta 
a jovem 

cadeirante 
Pátricia
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Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

A que ponto chegou a política! Como questionar 
o fato de mais de 50% da população não ter 

ido votar nas últimas eleições, quando assistimos 
a atitudes  de parlamentares, envolvidos nas mais 
sórdidas práticas, que tanto depõem contra a po-
lítica? Inconcebível o que aconteceu na  semana 
passada  na Câmara Estadual de São Paulo. Ati-
tudes como aquela, protagonizada pelo deputado 
Fernando Cury, me levaram  a uma enorme difi-
culdade para escolher um partido político, quando 
me desfiliei  daquele ao qual pertencia. Ao me filiar 
ao Cidadania tive a certeza que havia escolhido 
um partido ético, distante das criminosas práticas 
da corrupção, comprometido acima de tudo com 
os valores da democracia. Esqueci que o compor-
tamento humano, independe de posições partidá-
rias. Por isso fiquei chocada, revoltada, quando 
assisti pela TV ao indecoroso comportamento  de 
Lyra, um deputado fanfarrão, canalha, da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, abraçando e apal-
pando os seios de uma deputada, e mesmo diante 
do repudio da colega, repetiu o nojento assédio. 
Revoltante ver o deputado que presidia a sessão, 
e estava de frente para a ultrajante cena, não ter 
tomado nenhuma atitude. Parabéns ao meu par-
tido, o Cidadania, que ao tomar conhecimento da 
indecorosa atitude do deputado assediador, o ex-
pulsou imediatamente do partido, despertando em 
mim, um enorme orgulho de ser cidadania. Que 
seja exemplo para aqueles que abrigam em seus 
quadros partidários, parlamentares comprometi-
dos com as mais diversas práticas criminosas.

CIDADANIA 

Nos termos do Artigo 38 alínea B do Estatuto, venho convocar os membros do 
Conselho Deliberativo para a reunião ordinária do CONSELHO DELIBERATIVO 
da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, a se realizar no dia 4 de janeiro de 2021, 
segunda-feira, às 18:00 horas, em primeira, e às 18:30 horas em segunda convo-
cação, à Av. Melo Matos 15/19, Tijuca, para deliberar em sua Sede Social sobre a 
seguinte Ordem-do-Dia:

a) Posse da DIRETORIA ADMINISTRATIVA e CONSELHO FISCAL para
o Biênio 2021/2022 eleita em 25/11/2020; e
b) Assuntos Gerais.

Dada a relevância dos assuntos a serem tratados, solicito e agradeço a presença 
de todos.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

Convocação

Missa do Sétimo dia de fale-
cimento do nosso saudoso ami-
go o 2° Vice Presidente da Casa 
das Beiras do Rio de Janeiro Sr. 
Fernando Oliveira, o ato religioso 
será realizado no.

SANTuáRIO BASíLICA DE 
SãO  SEBASTIãO - FRADES 

CAPuCHINHOS. 

Queridos
amigos,

Sr. Fernando Oliveira
MISSA DE 7 DIA

Rua Haddock lobo, 266  - Tijuca, no dia 26/12 às 11: 00 hs.

Final de ano show na 
Aldeia Portuguesa

Panorâmica 
do sábado 
passada Aldeia 
Portuguesa do 
Cadeg no Bar 
e Restaurante 
Cantinho das 
Concertinas

Que final de semana maravilhoso na Aldeia Portu-
guesa, no restaurante Cantinho das Concertinas, 

com a comunidade luso-brasileira marcando presença 
em peso. Tudo perfeito, ambiente agradável, e um show 

de simpatia do anfitrião João, numa descontração com 
amigos, que prestigiam a Aldeia Portuguesa do Cadeg. 
Enfim, um pedaço de tarde muito especial, esperando 
você no próximo sábado.

Num close para 
o nosso Portugal 

em Foco, o jovem 
João, sempre 

atencioso com os 
amigos da Comu-
nidade Portugue-
sa que prestigiam 

o Cantinho das 
Concertinas

Fim de Ano no 
Polo Gastronô-
mico da Cadeg  
é só alegria ver-
dadeiro encon-
tro de amigos 
num belíssimo 
concentração 
apesar do ano 
difícil que pas-
samos na foto 
o dinâmico, Ce-
ará, Diretor da 
famosa Loja Art 
dos Vinhos, 
com os ami-
gos, Advogado 
da sua terra e 
Amilton
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O apoio às famílias ca-
renciadas do concelho de 
Cantanhede vai “sofrer” 
este ano um reforço de 500 
cabazes de Natal. A medi-
da, operacionalizada pela 
Divisão de Acção Social e 
Saúde, com apoio das Jun-
tas de Freguesia, nomea-
damente na sinalização 
das pessoas em situação 
de vulnerabilidade que são 
beneficiárias das ofertas, 
bem como na distribuição 

Oeiras já isentou empresas em perto de
1 milhão de euros, desde abril de 2020

desde o início da pandemia que o Município de Oeiras 
tem prestado apoio às micro e pequenas empresas do 

concelho, que devido aos constrangimentos causados pela 
atual pandemia se encontram em risco real de colapso, o 
que se traduz em efeitos recessivos na economia local e 
no crescimento do desemprego, com as implicações sociais 
que tal potencia.

Fazendo estas empresas parte da estrutura elementar 
econômica do concelho, a Câmara Municipal de Oeiras pre-
tende contribuir para a sua recuperação e regresso à ativi-
dade, pelo que aprovou um novo período de isenção de pa-
gamento de remunerações em imóveis municipais cedidos 
para fins não habitacionais, para os meses de novembro e 
dezembro de 2020, abdicando, desta feita, de uma receita 
total de 234.980,54€. Deste modo, as empresas que desen-
volvem atividades de restauração e bebidas ou hotelaria em 
imóveis municipais ficam, neste período, isentas do paga-
mento de remunerações ao Município. Esta isenção esten-
de-se aos espaços comerciais sitos em bairros municipais 
e aos armazéns do Bairro do Alto dos Barronhos e também 
aos mercados e feiras.

Relativamente às entidades que já tenham pontualmente 
efetuado os pagamentos, designadamente do mês de no-
vembro, o Executivo Municipal deliberou que seja emitida a 
correlata nota de crédito.

A deliberação aprovada pelo Executivo Municipal segue 
agora para a Assembleia Municipal.

Recorde-se que as primeiras medidas de apoio e estí-
mulo à economia local foram tomadas pela autarquia qua-
se de imediato após o início da Pandemia, nomeadamen-
te entre abril e junho de 2020. Uma dessas medidas foi a 
isenção de pagamento de taxas de ocupação de via pública 
com esplanadas até 31 de dezembro de 2021, bem como 
a viabilização da criação de novas estruturas deste tipo e o 
alargamento das já existentes, em todos os casos em que o 
espaço físico o permita.

O valor total de isenções para apoio às micro e pequenas 
empresas aplicadas pelo Município, desde abril até agora, as-
cende ao valor total de perto de 1 milhão de euros.

Oeiras reforça apoio às micro
e pequenas empresas

Meio milhar de cabazes
reforça apoio às famílias

arganil

O IEFP – Instituto de 
Emprego e Formação 

Profissional de Arganil de-
verá transferir o Centro de 
Formação da Quinta do 
Mosteiro, em Folques, para 
as antigas instalações da 
superfície comercial Lidl, no 
centro da vila.

O presidente da autar-
quia, Luís Paulo Costa, 
anunciou que há conversa-
ções nesse sentido, envol-
vendo o diretor regional do 
IEFP e a direção da super-
fície comercial, acrescen-
tando que “as instalações 
terão de ser asseguradas 
gratuitamente pelo municí-
pio ao IEFP, à partida, na 
figura de um contrato de 
comodato”.

autarquia negoceia com lidl
para instalar formação do ieFP

estarreja

a Câmara Municipal de 
Estarreja assinou, an-

teontem, com os grupos 
de Carnaval, protocolos de 
colaboração financeira re-
lativos à edição de 2021 do 
Carnaval, no valor de cerca 
de 20.000 euros.

A autarquia deliberou 

aprovar a atribuição dos 
subsídios correntes às 
quatro escolas de samba 
e aos sete grupos de fo-
lia participantes na edição 
do próximo ano do Carna-
val, correspondente a 55 
por cento do subsídio atri-
buído neste ano.

carnaval de 2021 vai receber 
metade dos subsídios

Mira

no distrito de Coimbra, uma 
pessoa paga, por mês, 

da fatura de abastecimento 
de água 1,50 euros se viver 
no concelho de Mira ou 6,96 
euros - cerca de quatro vezes 
mais - se residir no concelho 
de Tábua. Este é apenas um 
dos indicadores que cons-

tam da 5.ª edição do Estudo 
Comparativo dos Tarifários 
de Abastecimento de Água 
de Portugal, realizado pela 
Associação Portuguesa de 
Famílias Numerosas (APFN) 
e que revela “grandes dispa-
ridades no custo da água” de 
município para município.

Tarifa fixa mais
barata e tábua com
o valor mais elevado

O Município de Oeiras aprovou, em dezembro, a transferên-
cia de 231.432,56€ para as Uniões de Freguesias de Algés, 

Linda-a-Velha e Cruz Quebrada – Dafundo e de Oeiras e São 
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias. Este montante, atribu-
ído no âmbito da Delegação de Competências, corresponde ao 
somatório das verbas para remuneração concretizadas pelas 
referidas autarquias durante o 5º bimestre de 2020 e face à 
apresentação dos respetivos relatórios de atividades.

Do valor total, 133.564,55€ corresponde ao somatório das 
verbas para a remuneração das ações concretizadas respeitan-
tes a despesas correntes e verbas atribuídas para fazer face a 
custos administrativos. Os restantes 97.518,01€ correspondem 
a despesas de capital. Nota ainda para a disponibilização de 
350,00 € em despesas correntes para fazer face à despesa de 
aluguer de um autocarro de passageiros para passeio de muní-
cipes, pela União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz 
Quebrada – Dafundo, ainda em período pré-pandémico.

Intervenções em ruas, conservação e limpeza de valetas e 
de sistemas de escoamento de águas, conservação e repara-
ção de calcetamento, limpeza de espaços públicos, manuten-
ção de parques infantis e intervenções de conservação de equi-
pamentos de apoio à infância e à terceira idade são algumas 
das atividades realizadas pelas uniões e juntas de freguesias 
do concelho de Oeiras, na área das respetivas jurisdições, no 
âmbito do Protocolo de Delegação de Competências celebrado 
entre o Município e aquelas autarquias.

Mais 231.432,56€ para 
freguesias em dezembro

investimento do ieFP 
pode ascender a 2,4 

milhões
Em contrapartida, o IEFP 

compromete-se a fazer, no 
âmbito desse contrato de co-
modato, o necessário inves-

timento, “que não está ainda 
totalmente fechado, mas os 
números de que ouvi falar 
apontavam para algo entre 
os 2,4 e os quatro milhões 
de euros”, adiantou o autar-
ca em reunião camarária.

“Por outro lado, temos 
esta negociação com o Lidl 
que estamos a tentar con-
cretizar”, referiu Luís Paulo 
Costa, mas “a questão das 
instalações e a utilização 
para este fim é uma solução 
que deixa toda a gente con-
fortável e inclusivamente o 
Lidl que, certamente, não es-
taria interessado em ter ou-
tra superfície comercial com 
um fim similar”.

Quanto à Quinta do Mos-
teiro, o entendimento da au-
tarquia é de que “tem muito 
potencial, se não para forma-
ção profissional, para outras 
valências”, nomeadamente 
para o turismo, “pese em-
bora a conjuntura não seja a 
mais favorável”.

destas, surge no âmbi-
to da decisão do municí-
pio de canalizar as verbas 
que tinha previsto gastar 
com a animação de Natal, 
cujo programa, devido às 
normas de distanciamento 
impostas para fazer face 
à pandemia de Covid-19, 
teve de ser fortemente limi-
tado a algumas iniciativas 
pontuais, a maioria delas 
com visibilidade nas plata-
formas digitais.



Notícias dos
AÇORES

O concurso de montras daquela cidade micaelense é 
uma tradição de longa data, mas este ano, devido à 

pandemia, foi forçosamente diferente. Ainda assim, cerca 
de duas mil pessoas votaram via Internet, o que, segundo 
a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, ul-
trapassou as expetativas.

Na cerimônia de entrega dos prêmios, o vice-presiden-
te da Câmara do Comércio disse que um dos objetivos do 
evento este ano passou por dar ânimo aos comerciantes.

Para além da retrosaria “Pano p’ra Mangas”, que ven-
ceu a competição, em segundo lugar ficou a empresa 
“Matéria 47 arts & crafts” e o terceiro lugar foi atribuido à 
montra da livraria “Letras Lavadas”.

No total foram distribuidos mil euros pelas lojas das 
montras vencedoras, com a primeira classificada a receber 
500 euros, a segunda 300 e que fechou o pódio, 200 euros.

Concurso de montras de 
Ponta Delgada com boa 

adesão de votantes online 

Notícias da
MADEIRA

A Junta de Freguesia da Ribeira Brava disponibilizou cer-
ca de dois mil euros em vales de 25 euros para a com-

pra de bens de primeira necessidade num supermercado 
local, para ajudar as famílias mais carenciadas da freguesia.

A medida conta com o apoio da Confraria Vicentina e da 
Adbrava que se juntaram para tornar mais feliz o Natal das 
famílias carenciadas.

Marco Martins, presidente da Junta, refere que o apoio 
social às famílias e as instituições da freguesia é primordial e 
representa “um claro investimento no bem estar e protecção 
dos mais carenciados, bem como de todos aqueles que es-
tão ao serviço da população”, relembrando os apoios já con-
cedidos aos bombeiros, psp, centro de saúde, paróquias, 
lares, casa abrigo, escolas, associações desportivas e a dis-
tribuição aos comerciantes da freguesia de 3 máscaras por 
cada estabelecimento, representando um valor estimado em 
quarenta mil euros.

A junta de freguesia da Ribeira Brava não se fica por 
aqui e encontra-se a distribuir brinquedos por todas as es-
colas da localidade, desejando um feliz natal e um próspe-
ro ano novo em especial aos ribeirabravenses e aos madei-
renses em geral.

Junta da Ribeira Brava oferece 
bens de primeira necessidade
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PONtE DE lIMA

Protecção Civil apela a cuidados de 
autoproteção no Natal e Ano Novo

A Proteção Civil da Moita 
esteve reunida na últi-

ma segunda-feira, no audi-
tório da Biblioteca Municipal 
Bento de Jesus Caraça, com 
vista a analisar a situação da 
pandemia no concelho, num 
encontro que contou com a 
presença de todas as entida-
des que integram esta comis-
são e onde foi feito o ponto 
de situação a Tual das suas 

áreas de intervenção.
- A reunião aconteceu 

numa altura em que se conti-
nua a assistir “a um aumento 
de número de casos positi-
vos detectados diariamente” 
e após a Direção-Geral de 
Saúde ter atualizado o nível 
de risco do município para 
Muito Elevado, com medidas 
agravadas a partir do próxi-
mo dia 23.

Biblioteca Itinerante estimula
a leitura em tempo de pandemia

A Biblioteca Itinerante, ve-
ículo de promoção do 

livro e da leitura, afeto à Bi-
blioteca Municipal de Ponte 
de Lima, continua a projetar 
a ação educativa, cultural e 
social das bibliotecas muni-
cipais para além dos seus 
edifícios, serviços e públicos 
convencionais.

O Município de Ponte de 
Lima continua a investir na 
Biblioteca Itinerante e a acre-
ditar que as unidades móveis, 

MOItA

pela sua natureza dinâmica, 
informal e flexível, reúnem 
as melhores condições para 

promover um serviço eficien-
te e vital para a sociedade, 
enquanto espaço de conheci-

vIlA fRIA OlIvEIRA DE AzEMêIs

Apesar de genericamen-
te, as regras “estarem a ser 
cumpridas pela maior parte 
da população”, continua a 
“notar-se a existência de fal-
sa sensação de segurança 
sentida pelos cidadãos em 
momentos de reencontros 
familiares e de amigos”, re-
sultando na “diminuição nos 
cuidados de autoproteção e 
alguma permissividade nos 
comportamentos de segu-
rança”, o que, segundo a 
câmara municipal, “implica, 
necessariamente, uma maior 
facilidade de transmissão e 
disseminação da Covid-19”.

Os representantes das 
entidades presentes, acentu-
aram ainda “a necessidade 
de manutenção do distancia-
mento físico, sobretudo em 
espaços fechados, com várias 
pessoas, onde se permaneça 
mais do que breves minutos”.

- Vincadas foram ainda 

a necessária utilização de 
máscara e a frequente hi-
gienização das mãos, como 
medidas de autoproteção es-
senciais “em todos os locais, 
interiores ou exteriores, onde 
as pessoas se encontrem 
com as outras não coabitan-
tes, independentemente do 
seu vínculo familiar, de traba-
lho ou outro”.

Na altura, a comissão 
manifestou-se “preocupada 
com as taxas de ocupação 
dos hospitais” e com a “apro-
ximação das festividades de 
Natal e Ano Novo, em que se 
preveem reuniões familiares 
e de amigos alargadas”, com 
um eventual relaxamento na 
adopção de medidas de au-
toproteção. A autarquia es-
pera que a situação “possa 
alterar-se brevemente, se to-
dos cumprirem as regras de 
proteção adequadas” contra 
a crise pandémica.

mento e como difusor da cul-
tura e do crescimento social.

A Biblioteca Itinerante 
continua a servir a comu-
nidade educativa e a levar 
sorrisos e histórias aos lei-
tores de palmo e meio, que 
frequentam os jardins-de-in-
fância e creches do concelho 
e a aguardar que seja possí-
vel visitar os lares de idosos 
para lhes disponibilizar uma 
vasta oferta literária e mo-
mentos de partilha.

Em novembro foi o dia do 
nosso padroeiro São Mar-

tinho, e para que o dia não 
fosse tão nostálgico o nosso 
pároco padre Gaudêncio Gi-
gante, animou-nos com mú-

sica gravada, o que se agra-
dece para que a melancolia 
não se apodere de todos os 
conterrâneos. Fazia parte da 
programação das atividades 
do Grupo Danças […]

Dia de são Martinho e 
Grupo de Danças e Cantares

Comércio deposita 
esperanças no Natal

Com o Natal à porta, são 
muito os comerciantes lo-

cais que se enchem de moti-
vação para tentar recuperar al-
gum do tempo perdido devido 
à pandemia da Covid-19. Ain-
da que seja uma altura propí-
cia para compras, as opiniões 
dividem-se. Alguns comercian-

tes consideram que o negócio 
começa a ter algum retorno 
dos esforços feitos, mas outros 
ainda não veem a luz ao fundo 
do túnel. Ainda assim, espe-
rança é a palavra na ordem do 
dia para que seja possível um 
futuro mais risonho para o co-
mércio tradicional.

Açores com 56 novos casos
Nas últimas 24 horas foram diagnosticados nos Açores 56 

novos casos positivos de Covid-19, sendo 53 em São Mi-
guel e 3 na ilha Terceira, resultante de 790 análises realiza-
das nos dois laboratórios de referência da Região.

Em São Miguel, 31 dos novos casos estão relacionados 
com cadeias de transmissão anteriormente identificadas, 8 
são resultantes de sete novas cadeias na Ribeira Grande 
(uma nova cadeia com um elemento, e seis cadeias relacio-
nadas com os testes em massa em Rabo de Peixe), um cor-
responde a um residente, com histórico de viagem ao exterior 
e que testou positivo ao 6º dia, e 13 encontram-se ainda por 
aferir, sendo que destes, 11 estão relacionados com o ras-
treio realizado em Rabo de Peixe.

Já na ilha Terceira, os 3 novos casos estão todos por aferir.
Segundo a Autoridade de Saúde, foram registradas 11re-

cuperações. Dez na ilha Terceira e uma na Ilha do Pico, fican-
do assim esta ilha sem casos positivos ativos.

A Região conta agora com 64 cadeias de transmissão ati-
vas, sendo 48 na ilha de São Miguel, 15 na ilha Terceira e uma 
partilhada entre a ilha de São Miguel e a ilha de São Jorge.

Existem presentemente 485 casos positivos ativos, sendo 
384 em S. Miguel, 100 na Ilha Terceira e um no Faial.
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O número de desem-
pregados inscritos 

nos centros de emprego 
aumentou 30,2% em no-
vembro em termos ho-
mólogos e diminuiu 1,3% 
face a outubro.

No final de novembro, 
estavam registrados nos 
serviços de emprego do 
continente e regiões au-
tónomas 398.287 desem-
pregados, segundo dados 
divulgados pelo Instituto 
do Emprego e Formação 
Profissional . Este número 
representa 69,6% de um 
total de 571.866 pedidos 

Mais 30,2% de desempregados
face a novembro do ano passado                            

de emprego.
O número de casais 

com ambos os elemen-
tos inscritos nos centros 
de emprego aumentou 
15,9% em novembro face 
ao mesmo mês de 2019. 
De acordo com o IEFP, do 

total de desempregados 
casados ou em união de 
fato, 12.228 (8,1%) têm 
também registro de que 
o seu cônjuge está igual-
mente inscrito como de-
sempregado.

O número de casais 

O Governo convocou 
os sindicatos dos tra-

balhadores da Adminis-
tração Pública para duas 
reuniões em 4 e 6 de ja-
neiro, nas quais serão 
negociados aumentos sa-
lariais para o próximo ano.                                                                                                                                             
“O Governo, através do 
secretário de Estado da Ad-
ministração Pública, José 
Couto, convocou as estrutu-
ras sindicais representativas 
dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública, para as 
reuniões de negociação 
dos aumentos salariais 
para 2021, nos dias 4 e 6 
de janeiro“, anunciou, em 
comunicado, o executivo.

No documento, o Mi-
nistério da Modernização 
do Estado e da Adminis-
tração Pública notou que, 

apesar do impacto da 
pandemia de Covid-19 e 
do consequente esforço 
orçamental, o Governo 
quis proceder a um novo 
aumento dos salários da 
Administração Pública.

O processo que agora 
se inicia vai refletir a subi-
da da “retribuição mínima 
mensal garantida nas re-
munerações da Adminis-
tração Pública, designada-
mente no que se refere aos 
vencimentos mais baixos”.

As atualizações anuais 
dos salários na função pú-
blica foram retomadas em 
2020, após dez anos de 
congelamento, com au-
mentos generalizados de 
0,3% e subidas de 10 eu-
ros para as remunerações 
mais baixas.

Governo reúne-se com sindicatos 
em 2021 para negociar aumentos 

para função pública

Com o anúncio do en-
cerramento obrigatório 
dos restaurantes às 22h30 
na passagem de ano, o 
Governo vai permitir que 
estes estabelecimentos 
possam pedir uma com-
pensação pelas perdas de 
faturamento registradas 
nesse dia, através da me-
dida “Apoiar Restauração”.

O programa está em 
vigor desde 25 de novem-
bro e aplica-se aos fins de 
semana, feriados e vés-
peras de feriados em que 
vigore a suspensão de 
atividades decretada pelo 
Governo. Agora vai esten-
der-se também ao dia 31 
de dezembro. Permite aos 
restaurantes recuperar 
20% da queda de fatura-
mento, face à média dos 
primeiros fins-de-semana 
de 2020, e está aberto a 
micro, pequenas e médias 
empresas do setor da res-

Restaurantes podem pedir compensação 
pela queda de faturamento no Ano Novo

A dotação inicial da 
medida era de 25 mi-
lhões de euros, mas o 
Ministério da Economia 
diz que, até ao momento, 
foram feitas 12.880 can-
didaturas, corresponden-
do a um apoio solicitado 
de 142 milhões, sendo 
que foram já pagos “mais 
de 35 milhões de euros”.

Para acederem ao pro-
grama, as empresas têm de 
preencher um formulário no 
Balcão Portugal 2020, sen-
do selecionadas em função 
dos critérios de elegibilida-
de até se esgotar a dotação.                                                                                                                        
A medida integra o Progra-
ma APOIAR, que tem uma 
dotação de 750 milhões de 
euros a fundo perdido e 
permite às empresas com 
quedas de faturamento 
superiores a 25% nos pri-
meiros 9 meses de 2020, 
dos setores particularmen-
te afetados pelas medidas 

de confinamento, recupe-
rar 20% da faturação per-
dida, limitado a 7.500 eu-
ros nas micro empresas e 
40.000 euros no caso das 
pequenas empresas. Até 
sexta-feira, tinham sido 
submetidas 38.461 candi-
daturas, com pedidos de 
358 milhões de euros, dos 
quais já foram pagos cerca 
de 98,6 milhões de euros.                                                                                                                                         
O primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, anunciou um au-
mento das restrições para a 
noite de passagem de ano. 
O recolher obrigatório vai, 
assim, começar às 23h00 
de dia 31 de dezembro, 
sendo que os restauran-
tes têm de fechar portas 
às 22h30. A medida está 
a levantar críticas do setor, 
que via nas celebrações 
de Ano Novo um “balão de 
oxigénio”, mas depara-se 
agora com uma onda de 
cancelamentos.

em que ambos os côn-
juges estão registrados 
como desempregados foi, 
no final de novembro de 
2020, de 6.114, ou seja, 
mais 15,9% (840 casais) 
do que no mês homólogo 
e de menos 1,5% (92 ca-
sais) em relação ao mês 
anterior.

Os casais nesta situação 
de duplo desemprego têm 
direito a uma majoração de 
10% do valor da prestação 
de subsídio de desemprego 
que se encontrem a rece-
ber, quando tenham depen-
dentes a cargo.

A grande maioria dos 
portugueses (72%) vai 

comprar menos presentes 
este Natal, acima da mé-
dia da União Europeia, 
mas vai optar por apoiar 
o comércio local, segundo 
um estudo da Intrum.

“Portugal ocupa o pri-
meiro lugar no top de pa-
íses europeus que estão 
mais sensibilizados para 
a sustentabilidade. Dos 
inquiridos, 72% afirmam 
não gostar do desperdício 
gerado pelos presentes 
de Natal e, este ano, vão 
comprar menos presen-
tes em comparação com 
o ano anterior”, revelou o 
European Consumer Pay-
ment Report 2020.

Esta percentagem está 
acima da média Euro-
peia (47%) e de países 
como a Espanha (45%), 
que ocupa o 15.º lugar.                                                                                                                                   
Por sua vez, 76% dos in-
quiridos pretendem fazer 
as suas compras no co-
mércio local, uma percen-
tagem também superior à 
média europeia, que está 
fixada em 59%.

O grupo dos 55 aos 64 
anos é o que apresenta 
uma maior consciencia-
lização no que se refere 
a limitar os seus gastos, 

passando de 59% em 
2019 para 72% em 2020.

Já 44% dos inquiridos 
defenderam que as redes 
sociais continuam a de-
sempenhar um papel im-
portante na sensibilização 
dos consumidores no que 
se refere a gastos mais 
sustentáveis, percentagem 
que se compara com os 
35% da média europeia.

A nível europeu, por 
seu turno, metade dos 
consumidores vão com-
prar menos presentes 
nesta época, tendo em 
vista reduzir a sua pegada 
de resíduos.

“O impacto social da cri-
se está a dar aos consumi-
dores uma pausa para re-
flexão. A maioria demonstra 
um interesse crescente 
pelo tema da sustentabili-
dade e isso reflete-se numa 
preocupação pela limitação 
dos gastos, que aumentou 
em todos os grupos etários, 
comparativamente com 
2019”, afirmou o diretor-ge-
ral da Intrum Portugal, Luís 
Salvaterra. 

A Intrum, que opera 
no setor dos serviços de 
gestão de crédito, realizou 
este estudo, no mercado 
europeu, entre agosto e 
outubro deste ano.

Estudo revela que maioria dos 
portugueses vai comprar menos 

presentes e apoiar comércio local

O Instituto Nacional de 
Estatística confirmou  a 

intensificação da queda da 
atividade turística em ou-
tubro, com os hóspedes a 
recuarem 59,7% e as dor-
midas a diminuírem 63,3% 
face ao mês homólogo do 
ano anterior.

Quer a quebra de 59,7% 
verificada em outubro no 
número de hóspedes, para 
um milhão, quer a redução 
de 63,3% das dormidas, 
para 2,3 milhões, foram li-
geiramente mais intensas 
do que o INE tinha previsto 
na sua estimativa rápida de 
30 de novembro (-59,3% e 
-63,0%, respectivamente).

Esta evolução represen-
ta uma nova aceleração das 
quebras homólogas da ati-
vidade turística, fortemente 
impactada pela pandemia 
de Covid-19, que em setem-
bro já tinha sofrido recuos 
de 50,3% nos hóspedes e 
de 53,4% nas dormidas.

Os proveitos totais re-
gistraram uma queda de 
67,6%, acentuando a des-
cida de 59,1% já registrada 

em setembro e fixando-se 
em 126,2 milhões de euros.

Os proveitos por apo-
sento, por sua vez, atingi-
ram 90,7 milhões de euros, 
diminuindo 68,7% (-59,5% 
no mês anterior), segundo 
a informação atualizada de 
outubro já divulgada .

Num mês em que 
32,1% dos estabelecimen-
tos de alojamento turístico 
estiveram encerrados ou 
sem movimento de hóspe-
des (contra 25,9% em se-
tembro), o mercado interno 
(com um peso de 51,1%) 
contribuiu com 1,2 milhões 
de dormidas, o que repre-
sentou um decréscimo ho-
mólogo de 21,7% (-8,6% 
em setembro).

Já as dormidas dos 
mercados externos dimi-
nuíram 76,4% (-71,8% no 
mês anterior) e atingiram 
1,1 milhões.

No conjunto dos primei-
ros 10 meses do ano, veri-
ficou-se uma diminuição de 
61,5% das dormidas totais, 
resultante de variações de 
-32,4% nos residentes e de 

-73,8% nos não residentes, 
sinaliza o INE.

De acordo com o INE, 
a totalidade dos 16 princi-
pais mercados emissores 
de turistas para Portugal 
manteve “decréscimos 
expressivos” em outubro, 
tendo representado 91,9% 
das dormidas de não resi-
dentes nos estabelecimen-
tos de alojamento turístico 
neste mês.

As maiores reduções re-
gistraram-se nos mercados 
norte-americano e chinês 
(-95,7% em ambos), cana-
dense (-94,9%) e irlandês 
(-92,6%), enquanto os dos 
Países Baixos (-44,3%), es-
panhol (-50,4%) e francês 
(-58,1%) foram, entre os 
principais, os que registra-
ram menores decréscimos.

No acumulado desde o 
início do ano, todos os prin-
cipais mercados registraram 
“decréscimos expressivos”, 
superiores a 60%, com 
maior enfoque nos merca-
dos irlandês (-89,8%), nor-
te-americano (-86,8%) e 
chinês (-80,5%).

Em outubro, a estada 
média nos estabelecimen-
tos de alojamento turístico 
(2,31 noites) reduziu-se 
9,0% (-0,9% em setembro), 
com a estada média dos re-
sidentes a aumentar 3,7% 
e a dos não residentes a 
crescer 6,5%.

A taxa líquida de ocupa-
ção-cama nos estabeleci-
mentos de alojamento tu-
rístico (20,6%) recuou 27,8 
pontos percentuais em ou-
tubro (-26,9 pontos percen-
tuais em setembro), com 
as taxas de ocupação mais 
elevadas a registrarem-se 
na Madeira (30,1%) e no 
Alentejo (23,2%).

No conjunto dos estabe-
lecimentos de alojamento 
turístico, o rendimento mé-
dio por quarto disponível 
situou-se em 18,0 euros em 
outubro, o que correspon-
deu a um decréscimo de 
64,2% (-54,2% em setem-
bro), enquanto o rendimen-
to médio por quarto ocupa-
do atingiu 68,9 euros, uma 
queda de 18,2% (-15,4% 
em setembro).

Atividade turística piora em outubro
com redução de 63,3% nas dormidas

tauração e similares.
Em comunicado, o Mi-

nistério da Economia infor-
ma que “a medida Apoiar 
Restauração vai abranger, 
no dia 31 de dezembro, 
todos os estabelecimentos 
de restauração do território 
nacional continental, visan-
do compensar as perdas 
de faturação decorrentes 
das restrições aos horários 
de funcionamento impostas 
pelo Estado de Emergên-
cia, decretado no âmbito da 
pandemia de Covid-19″.
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Política É NATAL

FRANCISCO GOMES DA COSTA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

LUIS DE CAMÕES

O Presidente da Repúbli-
ca emitiu uma nota no 

site da Presidência a comu-
nicar que este ano não fará 
a tradicional mensagem de 
Ano Novo, uma vez que na 
qualidade de candidato às 
eleições presidenciais irá 
participar em debates com 
outros candidatos nos dias 
imediatos. Embora destaque 
que o dia 1 é bem antes do 
início da campanha eleitoral, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
destaca a proximidade dos 
combates televisivo. Logo no 
dia 2 de janeiro terá, aliás, 
um debate com a candidata 
apoiada pelo Bloco de Es-
querda, Marisa Matias. Sam-
paio e Soares tinham optado 
pela mesma solução, mas 
tinham uma razão mais for-
te: já estavam em campanha 
eleitoral.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa destaca, na mesma nota, 
que a mensagem de Ano 
Novo do Presidente da Re-
pública no primeiro dia do 

Marcelo decidiu não fazer a
tradicional mensagem de Ano Novo

Embora não nos pos-
samos esquecer da 

crise na saúde que se 
alastra por toda a parte, 
o Natal chegou e com 
ele a alegria, a sauda-
de e o amor.

Alegria porque nós 
católicos celebramos o 
nascimento de Jesus, 
com a ternura e o en-
cantamento do Presé-
pio, os ensinamentos 
da Igreja, a mensagem 
do Deus que se fez Ho-
mem, de um lado, para 
se cumprir as profecias 
da Sagrada Escritura 
e, do outro, para salvar 
o mundo e dar uma di-
mensão existencial à 
própria eternidade.

Tem outro sentido e 
agrada à natureza hu-
mana olhar a imagem 
do Menino deitado so-
bre as palhas douradas 
da gruta de Belém; ou-
vir a música e o cântico 
das Catedrais; ler a nar-
rativa dos evangelistas; 
a chegada dos Reis 
Magos, trazendo ouro 
e prata, mirra e incenso 
para louvar o messias. 
É um momento único 
da humanidade.

Natal também é 
saudade. Lembramos 
outros Natais e senti-
mos que faltam muitos 
que amamos durante a 
vida e deveriam estar 
conosco – e não estão. 
Guardamos a sua ima-
gem inteira no coração 
e na memória.

Por último, há o Na-
tal do amor. Um amor 
que não é apenas para 
aqueles que estão per-
to de nós o ano inteiro, 
para os que compar-
tilham de percursos e 
de afetos, das alegrias 
e tristezas de cada dia; 
nem só para aqueles 
que têm o nosso san-

gue e que tratamos pelo 
nome, que se deitam no 
nosso colo e passam 
os dedos por nossos 
cabelos, nem só para 
aqueles a quem per-
didamente nos entre-
gamos todos os dias. 
O amor, no Natal, tres-
passa as paredes da 
nossa casa, do  nosso 
bairro e da nossa cida-
de – e vai estender-se 
e espraiar-se até junto 
dos pobres que não têm 
sequer um casebre, e 
vai repercutir junto aos 
velhinhos abandonados 
e solitários que já não 
podem nem ao menos 
estender a mão para 
uma esmola; e vai pular 
as grades das prisões 
onde muitos choram de 
arrependimento pelas 
maldades e malfeitos 
cometidos; e vai, até a 
grande quantidade de 
crianças que dormem 
sob as marquises dos 
prédios do centro da 
cidade e não têm como 
pedir ao Papai Noel a 
prenda de um brinque-
do.  Natal é a maior 
festa da cristandade. 
Nasceu Jesus, que Ele 
fique no coração de to-
dos nós a alimentar a 
esperança e a condu-
zir-nos por sua mão.

FELIZ NATAL!

ano “é uma tradição de mui-
tas décadas, praticamente 
desde que há televisão em 
Portugal“. O Presidente faz 
depois um histórico em que 
regista que depois do 25 de 
Abril, todos os cinco Presi-
dentes da República eleitos 
depois da Constituição de 
1976 dirigiram tais mensa-
gens aos Portugueses. Des-
taca, no entanto que houve 
duas exceções, a dos Pre-
sidentes da República Mário 
Soares e Jorge Sampaio, 

que não o fizeram respetiva-
mente a 1 de janeiro de 1991 
e a 1 de janeiro de 2001, pois 
se estava em pleno período 
de campanha eleitoral para 
as eleições de 13 de janeiro 
de 1991 e de 14 de janeiro 
de 2001, tendo-se a campa-
nha eleitoral iniciado a 30 de 
dezembro de 1990 e a 31 de 
dezembro de 2010, 14 dias 
antes do ato eleitoral em que 
foram reeleitos.

No caso de Ramalho 
Eanes, explica Marcelo, este 

fez a mensagem tradicional 
a 1 de janeiro de 1981, mas 
já estava reeleito desde 7 de 
dezembro de 1980. Ou seja: 
a mensagem foi já depois do 
escrutínio. O único que este-
ve na mesma situação que 
Marcelo está agora  foi Ca-
vaco Silva, fato que o atual 
Presidente se limita a regis-
trar: “Já em 2011, em que as 
eleições presidenciais se de-
senrolaram a 23 de janeiro, 
o Presidente Cavaco Silva 
proferiu a mensagem a 1 de 
janeiro, portanto antes do iní-
cio da campanha eleitoral.”

Marcelo deixa assim claro 
que toma uma decisão dife-
rente da de Cavaco Silva, jus-
tificando a decisão com a tal 
proximidade dos debates: “O 
Presidente da República de-
cidiu não dirigir a tradicional 
mensagem de Ano Novo aos 
Portugueses, pois participa, 
na qualidade de candidato 
às eleições presidenciais, em 
debates com outros candida-
tos nos dias imediatos”.

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, foi con-

siderado contato com ex-
posição de alto risco à 
covid-19, ficando em iso-
lamento profilático na Re-
sidência Oficial até ao final 
do período de vigilância ati-
va de 14 dias, anunciaram 
as autoridades de saúde.

“Na sequência da expo-
sição a caso de covid-19, 
ocorrida no dia 16/12/2020, 
o primeiro-Ministro, Dr. An-
tónio Costa, e após avalia-
ção de risco efetuada por 
Autoridade de Saúde, este 
foi considerado contato 
com exposição de alto ris-
co”, afirma em comunicado 
a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo .

António Costa fica as-
sim sujeito “a vigilância 
ativa durante 14 dias, des-
de a data da última ex-
posição, com isolamento 
profilático na Residência 
Oficial até ao final do pe-
ríodo de vigilância ativa”, 
adianta a ARSLVT.

António Costa já estava 
em isolamento profilático 
preventivo da covid-19, 
após ter estado na quarta-
feira, no Palácio do Eliseu, 
em Paris, com o presi-
dente francês, Emmanuel 
Macron, que se encontra 
infetado com o novo coro-
navírus.

Um comunicado do ga-
binete de António Costa 
divulgado nesse dia refe-
ria que o primeiro-ministro 
estava em isolamento pro-
filático preventivo, aguar-
dando que a autoridade 
de saúde definisse o con-
finamento resultante do 
contato de risco, mas que 
mantinha toda a atividade 
executiva e a agenda de 
trabalho não presencial

Costa considerado 
contato com 
exposição de 

alto risco fica em 
isolamento

O presidente do PSD, Rui 
Rio, disse esperar que 

todos os partidos, à exceção 
do PS, estejam disponíveis 
para aprovar uma iniciativa 
social-democrata que pre-
tende garantir o acesso pú-
blico a contratos como os do 
Novo Banco.

No parlamento, o líder do 
PSD defendeu a necessi-
dade de mais transparência 
nas relações entre o parla-
mento e o Governo e enqua-
drou neste objetivo um proje-
to-lei que o partido pretende 
entregar na Assembleia da 
República  e cujos traços 
gerais já tinha antecipado à 
Lusa. O diploma, adiantou, 
não visará apenas o contra-
to de venda do Novo Banco, 
que não é público.

“Vamos fazer uma lei 
equilibrada que permita que 
no futuro situações como 
esta não se repitam não só 
na banca como noutros seto-
res de atividade - imaginem, 
na TAP, na CP - desde que o 
contribuinte seja chamado a 
participar em montantes su-
periores a um X que vamos 
determinar”, explicou.

Questionado se já falou 
com outras bancadas sobre 
este projeto-lei, Rio respon-
deu negativamente, mas ma-
nifestou-se confiante em que 
quase todos concordam com 

o seu objetivo.
“Acho que todos os ou-

tros partidos à exceção do 
PS, penso eu, são favoráveis 
a que o contrato do Novo 
Banco seja conhecido, o úni-
co que quer esconder o con-
trato é o Governo e, logo, o 
PS”, considerou.

Segundo Rio, o diploma 
não pretende revogar o sigi-
lo bancário, uma das razões 
pelas quais o contrato ainda 
não é público, mas criará “si-
tuações em que se pode ul-
trapassar” esse regime.

“O que é intolerável é o 
país inteiro a pagar, pagar, 
pagar, o Governo a dizer que 
têm de pagar e depois o con-
trato é secreto. O que é que o 
contrato tem de especial que 
tem de ser escondido dos 
portugueses, daqueles que 
têm de pagar?”, questionou.

Rui Rio tem defendido, no 
caso do Novo Banco, que o 
Estado deve cumprir o con-
trato assinado, desde que se 
comprove que aquela insti-
tuição bancária também o 
cumpriu, tendo aprovado em 
sede orçamental a proposta 
do BE que anula a transfe-
rência de 476 milhões de eu-
ros do Fundo de Resolução 
para o Novo Banco prevista 
para 2021 até que a auditoria 
do Tribunal de Contas com-
prove que é devida.

Rio espera que todos os partidos 
exceto o PS queiram acesso a 

contrato do Novo Banco

O secretário-geral do PCP 
atribuiu culpas a PS, 

PSD e CDS-PP pelas dificul-
dades que se fazem sentir 
no Serviço Nacional de Saú-
de, as quais não são apenas 
uma consequência da epide-
mia” da Covid-19.

A falta de recursos téc-
nicos e humanos que se fa-
zem sentir e que levaram à 
acumulação de atrasos nas 
consultas, nos exames de 
diagnóstico e nas cirurgias, 
são, em primeiro lugar, o re-
sultado de dezenas de anos 
de política de direita na saú-
de e de uma estratégia de 
redução das capacidades 
do SNS, da responsabilida-
de de PS, PSD e CDS, de 
que o subfinanciamento, a 
desvalorização dos profis-
sionais, a degradação das 
infraestruturas e equipa-
mentos são exemplo”, disse 
Jerónimo de Sousa.

O líder comunista discur-
sava numa sessão pública, 
em Vila Franca de Xira, de-
fendendo que uma das prin-
cipais causas da situação 
difícil que se vive no SNS é 
a crescente entrega de ser-

viços e meios e recursos 
aos interesses privados para 
negociarem com a doença 
dos portugueses, objetivo 
no qual as Parcerias Público
-Privadas se inserem.

“Aproveitando algumas 
dificuldades que subsistem 
no SNS, fruto da política de 
direita, os adversários do 
serviço público exploram 
sentimentos genuínos das 
populações de ver garanti-
do o direito à saúde a todos, 
para afirmarem que o melhor 
é entregar aos grupos priva-
dos da saúde a recuperação 
dos atrasos, garantindo as-
sim a drenagem de centenas 
de milhões de euros do or-
çamento do SNS para estes 
grupos”, criticou. 

Segundo Jerónimo de 
Sousa, “os grupos privados 
retiram e sugam ao SNS, 
através da contratualização 
de serviços clínicos, mais 
de bilhões de euros/ano, 
garantindo desta forma uma 
parte significativa dos seus 
orçamentos e os meios fi-
nanceiros para os muitos 
investimentos que têm vin-
do a realizar”.

Jerónimo de Sousa culpa PS,
PSD e CDS pelos males do SNS

Àqueles bilhões/ano, o 
líder comunista junta os di-
nheiros recebidos dos vá-
rios subsistemas públicos de 
saúde, como acontece com 
a ADSE, acumulando-se as-
sim, pelas suas contas, mais 
de 2 bilhões de euros/ano.

Não admira pois que, 
perante a possibilidade de 
deitarem a mão a mais uma 
fatia do orçamento do SNS, 
venham agora mostrar uma 
grande abertura para aju-
darem, disponibilizando 
centenas de camas e assim 
poderem garantir a contra-
tualização de milhares de 
cirurgias, das mais de 130 
mil em atraso. Disponibili-
dade que não mostraram 
para tratarem doentes Co-
vid-19, a parte que não lhes 
interessa porque só dá des-
pesa”, afirmou.

O secretário-geral su-
blinhou que o PCP não 
desistiu e apresentou, na 
discussão do Orçamento do 
Estado para 2021, mais de 
50 propostas para reforço 
do SNS, 23 das quais foram 
aprovadas.

“Propostas que repre-
sentam um aumento do or-
çamento do SNS num valor 
superior a 600 milhões de 
euros, que vão permitir con-
tratar milhares de profissio-
nais em falta, nos cuidados 
de saúde primários, reforçar 
a estrutura de saúde pública, 
preparando-a para enfren-
tar situações como a que 
estamos a viver desde mar-
ço, renovar equipamentos, 
construir novos hospitais e 
centros de saúde”, disse.
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Maria
Alcina

Maneca
Folclorista de 
Corpo e Alma 

e Coração

Este ano, Papai Noel, diferente no Prix

Parabéns querida neta pelo seu Aniversário

Neste cenário fotográfico, é só alegria

NEM TUDO E FOFOCA .NEM TUDO E FOFOCA .NEM TUDO E FOFOCA

NEM TUDO E FOFOCA .NEM TUDO E FOFOCA .NEM TUDO E FOFOCA

Família unida jamais  será vencida

PENSAMENTO DA SEMANA
ANJO DAPACIENCIA. 

COM A QUALIDADE DA PACIENCIA
SABEREMOS SEGUIR O FLUXO DA ENERGIA

MINHA PACIENCIA OPERA  MILAGRES
NA MINHA VIDA.

Belas Lembranças

Medalha da Amizade

Proteção para o casal 
Fátima e Manuel Vieira

Amigos de verdade, na Vila da Feira

Feliz aniversário Mário Simões

Casal exemplo da nossa Comunidade

Gente importante nas nossas vidas

Parabéns Deputada Marta Rocha. A nossa querida Deputada, foi 
homenageada  pela Policia Civil com a Medalha da Amizade. 

Numa  cerimônia   exemplar, comemorando os 30 anos de policia 
Civil, e também a primeira mulher a ocupar  o cargo da Secretaria 
Civil do Estado. Com merecidíssimo louvor. Muitas bênçãos.

Num evento no Palácio S. Clemente, o nosso embaixador  
de Portugal em Brasília, Dr.  Jorge Cabral, num excelente 

papo com a Vereadora Teresa Bergher  e Maria Alcina. Muitas 
bênçãos. Abraços fadistas.

O cantor romântico Mário Simões, aniversariou no dia 15 de 
Dezembro, e nun brinde de recordação vemos ele distribuindo 

lindas rosas para suas milhares de fãs. VAMOS BRINDAR, AO 
VINHO VERDE QUE É DO MEU PORTUGAL...... TIM...TIM... 
Muitas bênçãos

O casal muito estimado, Fátima e Manuel  Vieira, já se recu-
perando, da quarentena que  os tomou de surpresa, graças 

a Deus estão recuperados. Xô covid, deixa meus amigos em 
paz. Muitas bênçãos.

Na foto: O meu amigo querido, Antônio Correia da Casa 
de Portugal de Volta Redonda, sendo homenageado pelo 

meu primo Adriano, ex Presidente do Clube Camponeses de 
Portugal, meu amigo Sr. Manuel Coelho,  e a atual Presidente 
do Camponeses, D. Rita Couto. Abraços fadistas. Muitas 
bênçãos.

Na foto: O presidente Ernesto Boaventura  tendo ao lado a sua 
saudosa mãe D. Rosa, e do outro lado outra bela Rosa, es-

posa do  Sr. João Martins da Dirija, Mário Simões, Adão Ribeiro, 
Embaixador de Castro Daire, sua esposa Irene,  e amigos. Muitas 
bênçãos. Amigo é pra trazer do lado esquerdo do peito.

O meu grande amigo Manuel 
Cardoso, (SANFONA BIO-

NICA), e sua elegante e meiga 
esposa, Graça Diniz, juntos na 
saúde e na doença. O Nosso 
Manuel Cardoso, estava em S. 
Lourenço, passou mal e teve que 
ser internado, sua querida Gra-
ça, abriu mão de tudo e cuidou 
com muito amor do seu amado. 
Graças a Deus estão bem, 
como dizem os entendidos, tudo 
passa, quando há muito amor. 
Muitas bênçãos. Saudades.

Como vemos nesta bela 
foto, uma reunião fa-

miliar,  para homenagear a 
querida neta:   Marcela pelos 
seus 13 aninhos de vida, 
que Deus te abençoe, são os 
sinceros  votos de toda a fa-
mília e em pauta, a esquerda, 
mamãe Ana, Daniella, vovô 
Maneca, Marcella, a aniver-
sariante, vovó Idália Maneca 
com o filho Ronaldo Maneca. 
Que Deus Abençoe a todos 
e muitas felicidades querida 
Netinha, nós te amamos 
muito Beijos

Neste belo visual, a amizade é total, 
pois falo de gente, que faz jus a esta 

linda palavra, Gente e como gostei de 
ver, tanta gente de saco na mão, para po-
der comemorar, com seu amigo, com seu  
irmão, mas com toda a cautela, como 
vemos a esquerda a jovem secretaria, 
Tarssia, a seu lado, os Empresários, Luís 
Augusto e  Sr. Adão Ribeiro, pessoas 
muito queridas na nossa Comunidade, 
que são meus amigos de fé e com 
certeza, fiz questão de ficar nesta foto, 
para registrar e dizer o quanto gosto de 
reforçar a palavra, gente e desejar um  
Ano Novo, com muita saúde extensivo 
a toda a família

Uma imagem mar-
cante ainda mais 

com a chegada do Na-
tal esta aí um exemplo 
de família portuguesa 
juntos e unidos não im-
porta o que acontecer; 
na foto, meu amigo 
José Lopes, Presi-
dente do Conselho da 
Casa de Viseu, esposa 
a Sra. Virginia Lopes, 
suas filhas, genro, ne-
tas, parabéns e um 
feliz Natal  a linda 
família.

Como todos sabem, que pelo problema que o mundo, passa 
andamos afastado daquilo que tanto gostamos, um Belo 

convívio e outros mais mas com muita fé, pedir ao Pai Maior 
que possamos, logo, logo voltarmos a registrar estes lindos 
sorrisos, como vemos, um casal muito querido, a esquerda, D. 
Fernanda, e seu marido, a direita, o grande tocador e cantor 
de bela tradição (desgarrada), faz isto esportivamente pois 
estamos falando de um empresário muito querido por todos que 
o conhecem, como vemos, sempre cercado por bons amigos, 
para todos boas festas e muita saúde.

Como vemos, nossa amigo Ramos, Diretor da Ferragens 
Pinho e a Casa mais completa para marceneiros,não e  

só,  também  Presidente do Rancho Folclórico  Serões  das 
Aldeias e como vemos na foto, alegria contagiante, segundo 
ele, quando as coisas normalizarem, tem que ir a forra do 
tempo perdido, é  isso aí,  grande Madeirense, amigo desejo 
muita saúde , para o amigo, para sua mana, Dona Maria com 
extenso a toda a família Feliz Natal.
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LIGA PRO 2020 - 2021

LIGA NOS 2020 - 2021
RODADA 10

RODADA 12

Cristiano Ronaldo agra-
deceu a honra de ter 

vencido o prémio Golden 
Foot e, assim, ver o seu 
nome imortalizado no 
Passeio dos Campeões.

“Estou honrado por ter 
vencido o Golden Foot e 
por ser imortalizado no 
Passeio dos Campeões 

O Sporting vai passar o Na-
tal na liderança da Liga, 

após vencer o Farense por 
1x0. Um penálti, convertido 
por Andraz Sporar já em tem-
po de compensação, valeu o 
triunfo aos leões.

A equipe de Rúben Amo-
rim, longe da qualidade exi-
bicional que vinha eviden-
ciando, tem agora 26 pontos, 
contra 21 do Benfica, segun-
do classificado, que só este 
domingo joga em Barcelos, 
diante do Gil Vicente.

Sporting vence Farense 
com penálti nos descontos

O Benfica foi, na tar-
de deste domingo, 

até Barcelos bater o Gil 
Vicente por 2x0, partida 
da 10.ª jornada da Liga. 
As águias jogaram toda 
a segunda parte com 
mais um jogador – Ygor 
Nogueira foi expulso em 

Águia só desatou 
nó em Barcelos na 

segunda parte
cima do intervalo – e só 
conseguiram desatar 
o nulo aos 59’, golo de 
Everton de cabeça. Seis 
minutos depois, o extre-
mo brasileiro repetiria a 
jogada e bisou, fazendo 
o 2x0 final para a equipe 
de Jorge Jesus.Dois gols na primeira parte, por Sér-

gio Oliveira (de penálti) e Marega, vale-
ram a vitória do FC Porto na recepção ao 
Nacional. Os dragões somam o quarto 
triunfo consecutivo no campeonato, pas-
sam a ter 22 pontos e seguem na perse-
guição a Sporting (26) e Benfica (24).

Fc Porto vence 
Nacional em ritmo 

de passeio

“Honrado por ser 
imortalizado no passeio 

dos campeões”

no Mónaco, juntamente 
com algumas das maio-
res lendas de sempre do 
futebol. Estou emociona-
do e quero agradecer aos 
adeptos de todo o mun-
do por terem votado em 
mim”, escreveu o avança-
do português da Juventus, 
nas redes sociais.

O SC Braga voltou a ganhar 
uma vantagem de dois gols na par-
tida com o Estoril, a contar para os 
quartas de final da Taça da Liga. 
Paulinho conseguiu o hat trick.

O avançado português respon-
deu da melhor maneira a um cru-
zamento de Galeno.

Paulinho
consegue o
‘Hat Trick’



PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 24 A 30 de Dezembro de 2020

ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS
E LUSO-BRASILEIRAS
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Feliz 2021!



Feliz Natal e um Ano Novo
de Sonhos  Realizados

Com a presente 
edição, este jor-
nal comemora a 

suprema data da cristan-
dade, o nascimento de 
Jesus Cristo, o Salvador. 
O mundo inteiro rejubila, 
frente de alegria e de sen-
tida emoção á aproxima-
ção do 25 de dezembro. 
Não há recanto nenhum 
do universo em que não 
se processe, á época 
natalina, uma mutuação 
nos espíritos. A bondade 
toma conta dos corações. 
Cessam as questiúncu-
las. Amainam as paixões.

Declinam os ódios. E 
uma serenidade natural 
se insinua em todas as 
almas, ungridas de uma 
sentimental Âsia de fa-
zer o bem. É a data do 
nascimento do SALVA-
DOR que opera este mi-
lagre faz com que todas 
as dores sejam supera-
das e esquecidos todos 
os distúrbios e tormen-
tos. Essa metamorfose 
nos corações não se si-
tua aqui ou ali, acolá ou 
mais além. É geral qua-

“Para que haja Paz no mundo em que vivemos antes
será necessário que a Paz esteja em nosso coração”

drante do mundo cris-
tão. Daí, os dias belos, 
emocionantes, cheios 
de volutuosa alegria, de 
delicia euforia que, mes-
mo nos lares mais mo-
destos, desprovidos de 
tudo, estão sendo vivi-
dos de tudo, estão sen-
do vividos á aproxima-
ção da maior data – do 

25 de dezembro.
Na velha Europa, na 

África, na Ásia, na nos-
sa grande América, não 
há disparidade nessa 
febre de jubilo que sa-
code a todos e faz revi-
ver seculares tradições. 
Vale atentar, então, para 
o inolvidável graça e po-
esia que marcam os fes-

tejos do Natal. Velho Por-
tugal, onde tudo ganha 
fulgores na grande noite; 
na Espanha, tradicional-
mente católica; na França 
na Itália, berço do catoli-
cismo e, por que não afir-
mar, em todos os países 
europeus, sinceramente 
apegoados a costumes 
e tradições que não fe-

necem, nem declinam. 
No Brasil, igualmente, 
nada há que supere a 
festa do Natal.

E cada Estado des-
se País novo tem suas 
maneiras de festejar o 
nascimento do CRIA-
DOR. No Norte, princi-
palmente, é a festa por 
excelência do povo, 
dos humildes, que se 
derramam pelos bair-
ros e subúrbios, ruas 
cheias, flores e luzes, 
numa demonstração 
de tudo quanto é belo, 
grandioso, eloquente e 
emocional. É o instan-
te de proternaçao de 
todos são servos do 
SENHOR, cujo nasci-
mento se festeja. Ao 
ensejo, pois, da gran-
de data – 25 do que se 
aproxima – o PORTU-
GAL EM FOCO saúda 
seus amigos, anun-
ciantes, leitores, e a 
todos os brasileiros do 
velho país amigo e ir-
mão, que é Portugal, 
desejamos a todos 
um Natal Feliz.

CADERNO ESPECIAL DE NATAL 2020
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