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Banco de Portugal  estima 
queda do PIB em 9,5%

O Banco de Portugal 
prevê uma recessão eco-
nômica de 9,5% em 2020 
devido à pandemia de co-
vid-19, abaixo dos 5,7% 
projetados no anterior ce-
nário adverso, com recupe-
rações de 5,2% em 2021 e 
3,8% em 2022.

“As atuais projeções 
apontam para uma redução 
do PIB  de 9,5% em 2020, 
refletindo um impacto ne-
gativo muito marcado pela 
pandemia na primeira me-
tade do ano”, diz o Bole-
tim Econômico do Banco 
de Portugal.

As previsões do Gover-
no apontam para uma que-
da do PIB de 6,9% em 2020, 
as do Conselho das Fi-
nanças Públicas de 7,5%, 
as da Comissão Europeia 
de 6,8%, as da Organiza-
ção para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico  de 9,4%, e as do 
FMI  de 8,0%.

“A redução projetada 

Mais de 70% dos lojistas 
participantes numa pesqui-
sa  da Associação de Mar-
cas denunciam pressões  
dos centros comerciais 
para assinarem cláusulas 
abusivas de forma a acede-
rem apoios para minimizar 
o impacto da pandemia.

De acordo com as 
conclusões feito a mais 
de 1.669 pequenos e mé-
dios lojistas associados da 
AMRR, a proibição de re-
correr a tribunais (87% dos 
contratos), o aumento do 
período de contrato (68%), 
o assumir das responsabi-
lidades por parte do lojista 
em caso de uma nova vaga 
da pandemia (64%) ou até 
o aumento da renda variá-
vel (31%) são algumas das 
cláusulas abusivas com 
que muitos centros comer-
ciais estão a confrontar os 
lojistas, como contrapartida 
de oferecerem um descon-
to sobre o valor da renda 
enquanto as lojas estive-
ram fechadas.

A pesquisa mostra  que 
mais de 80% dos lojistas 
alvo de pressão abusiva 
foram ameaçados com pro-
messas de serem banidos 
dos centros comerciais e 
de não poderem beneficiar 
de determinadas condições, 
caso o acordo não seja ime-

Mais de 70% dos lojistas 
denunciam pressão abusiva

dos centros comerciais
diatamente assinado.

Segundo a associação, 
existem muitos lojistas a 
serem pressionados com 
informações erradas, como 
a de que todos os outros lo-
jistas já assinaram, embora 
os dados recolhidos no in-
quérito apontem que ape-
nas 14% dos lojistas dos 
centros comerciais assina-
ram um acordo referente 
ao período de encerramen-
to das lojas.

Miguel Pina considera 
que não é aceitável que os 
lojistas não tenham poder 
negocial algum neste pro-
cesso e diz estar nas mãos 
do Governo e do parlamen-
to a criação de legislação 
que regule este período 
da covid-19 até à estabili-
zação do setor, no sentido 
de equilibrar a partilha de 
sacrifícios entre lojistas e 
proprietários.

“Caso nada seja feito, o 
desemprego consequente 
e os seus custos inerentes 
estarão também nas mãos 
do Governo”, avisa.

A pesquisa  foi envia-
da a lojistas associados da 
AMRR e aos seus franquea-
dos, com respostas obtidas 
por telefone e por meios ele-
trônicos, entre os dias 12 e 
15 de junho, com uma taxa 
global de rejeição de 0,6%.

para o PIB em 2020 é mui-
to significativa, excedendo 
largamente as quedas ob-
servadas nas recessões 
mais recentes, sendo ne-
cessário recuar aos anos 
20 do século passado 
para encontrar uma que-
da desta magnitude”, se-
gundo o BdP.

No entanto, a recupe-
ração a partir do segun-
do semestre de 2020 e 

em 2021 é mais acentua-
da, caracterizando-se por 
uma retoma mais célere 
do investimento,  assu-
mindo que as medidas de 
política adotadas limitam o 
impacto da crise sobre o 
tecido empresarial e que 
o investimento público 
se mantém relativamen-
te dinâmico.

Em termos de exporta-
ções, que a instituição pre-

Numa breve entrevista, 
António Costa destaca à ca-
deia de televisão norte-ame-
ricana CNN, que em Portugal 
foi celebrado um protocolo 
entre as autoridades de saú-
de e os representantes da 
hotelaria nacional no senti-
do de garantir condições de 
segurança e de higiene a 

quem visitar o país.
“Portugal foi um dos paí-

ses que mais testou por mi-
lhão de habitantes e apre-
senta números de confiança. 
Ora, a confiança é um fator 
essencial para a escolha do 
destino de férias”, disse o pri-
meiro-ministro.

Na notícia, com cerca de 

António Costa: “Portugal é um
destino seguro para os turistas”

três minutos, o repórter da 
CNN Fred Pleitegen assina-
la que o turismo português 
foi duramente atingido pela 
pandemia de Covid-19 e 
acrescenta que a econo-
mia portuguesa é das mais 
dependentes face à procu-
ra turística.

Logo a seguir, aponta 
também que Portugal foi 
dos países que mais cedo 
se confinou para combater 
a propagação do novo co-
ronavírus e que as autorida-
des portuguesas são vistas 
como um caso de sucesso 
no controle da pandemia.                                                                                                                                       
Na reportagem, além de se 
mencionar que quem che-
ga ao aeroporto de Lisboa é 
alvo de um controle de tem-
peratura, é entrevistado um 
casal alemão, no Largo Por-
tas do Sol, na Freguesia de 

“Este orçamento suple-
mentar tem uma natureza 
absolutamente extraordiná-
ria”, defendeu João Leão 
na sua primeira audição 
enquanto ministro das Fi-
nanças, na Assembléia da 
República. “Não tem cortes 
no Estado social, nem nas 
prestações sociais, não im-
põe nenhum aumento de im-
postos”, disse. 

O ministro defendeu que 
Portugal está a enfrentar 
a pandemia, depois de em 
2019 ter atingido três indica-
dores fundamentais de sus-
tentabilidade econômica: o 
crescimento da economia e 
do emprego, um saldo posi-
tivo nas contas externas e as 
contas públicas equilibradas.

Argumentando que este 
foi o um ponto de partida im-

portante. Lembrou a proje-
ção de um déficit orçamental 
de 6,3% para este ano e de 
uma recessão na ordem dos 
6,9% e enunciou as princi-
pais medidas tomadas pelo 
Governo. Disse que a des-
pesa total do SNS terá um 
reforço de 500 milhões de 
euros face ao Orçamento ini-
cial, o que implica um reforço 
no orçamento de partida de 
1.300 milhões de euros.                                                                                                                    

O deputado do PSD 
Afonso Oliveira não deixou 
passar a referência à au-
sência de medidas de aus-
teridade e quis comprome-
ter o ministro com a mesma 
promessa em 2021. “Não 
vamos ter nenhum aumen-
to de impostos em 2020 e 
2021,” perguntou.

João Leão deu uma res-

vê uma queda de 25,3%, 
a recuperação projetada é 
mais lenta do que a obser-
vada na sequência das re-
cessões anteriores, o que 
reflete as tensões comer-
ciais existentes e, sobretu-
do, o comportamento das 
exportações de turismo, 
que aumentaram nos úl-
timos anos e foram muito 
afetadas pela pandemia.

As exportações deverão 
recuperar em 11,5% em 
2021 e 11,2% em 2022. Já 
as importações deverão ter 
uma queda de 22,4% este 
ano, crescendo 13,5% em 
2021 e 8,5% em 2022.

A instituição prevê que 
com o levantamento das 
medidas de paralisação 
da atividade econômica, 
num contexto de relativo 
controle da pandemia, de-
verá haver uma retoma a 
partir do terceiro trimes-
tre do 2020, o que levará 
a crescimentos  quer em 
2021, quer em 2022.

Santa Maria Maior, em Lis-
boa, que diz sentir-se seguro 
na sua visita a Portugal.

António Costa convidou 
os portugueses a fazerem 
férias em Portugal, aprovei-
tando o privilégio de visita-
rem ou redescobrir o país 
que por três anos consecu-
tivos, foi considerado o me-
lhor destino turístico do mun-
do. “Se temos o privilégio de 
viver no melhor destino do 
mundo, então só nos resta 
aproveitá-lo”, argumentou.                                                                                                     
“Temos de proteger a nossa 
saúde, mas temos também 
de proteger os rendimentos, 
o emprego e as empresas e 
de fazer viver estes territó-
rios, que fazem de Portugal 
o melhor destino do mundo 
e que dependem muito de 
haver ou não haver turistas”, 
declarou António Costa.

Portugal está no 37.º lugar 
do Ranking de Competitivi-
dade Mundial do Institute for 
Management Development 
e subiu duas posições com-
parativamente ao ranking do 
ano passado. De acordo com 
o IMD, o ranking este ano foi 
marcado por pequenas eco-
nomias que ganharam espa-
ço e um lugar de destaque 
no ranking. Portugal se re-
cuperou de uma queda de 6 
posições sofrida 2019. O país 
registou uma melhora ligeira 
nos 4 indicadores-chave do 
estudo: desempenho econô-
mico (43.ª para 41.ª posição), 
eficiência governativa (37.ª 
para 34.ª), eficiência empre-
sarial (45.ª para 41.ª) e infra-
estrutura (29.ª para 27.ª)”.

O país obteve melhores re-
sultados em legislação empre-

sarial (22.ª posição), estrutura 
social (22.ª), atitudes e valores 
(24.ª), saúde e ambiente (24.ª) 
e educação (24.ª). No que toca 
aos piores resultados de Portu-
gal destacam-se a política fis-
cal (53.ª posição), as práticas 
de gestão empresarial (52.ª), 
a economia doméstica (48.ª) e 
as finanças públicas (46.ª).

Os resultados do ranking 
refletem uma combinação de 
hard data de 2019 e entre-
vistas realizadas no primeiro 
quadrimestre de 2020 a líde-
res e executivos sobre a for-
ma como veem a economia 
do seu país. “Em Portugal, os 
líderes destacam a mão-de-o-
bra qualificada, a competitivi-
dade dos custos e a fiabilida-
de das infraestruturas como 
os maiores fatores de atrativi-
dade”, diz o comunicado.

Portugal sobe duas posições e 
está no 37.º lugar do Ranking 
de Competitividade Mundial  

“Orçamento não impõe nenhum aumento
de impostos”, garante ministro das Finanças

posta mais definitiva para 
este ano do que para o pró-
ximo, mas tentou afastar o 
fantasma da austeridade: 
“Não há nenhum aumento 
de impostos neste Orça-
mento suplementar, pelo 
contrário, há medidas de 

alívio. O governo não prevê 
nenhum aumento dos im-
postos e considera crucial a 
estabilização da economia e 
dos rendimentos das famí-
lias. Não temos a visão do 
ajustamento macroeconômi-
co nesta fase”, disse.

Reunião das direções das
Casas Regionais Portuguesas

 Reportagem na Pág 3
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Maria
Alcina

Maneca

Aldeia, Lugar de Encontros e Boas Amizades

Pés de Valsa, no Aguardo 
das Pistas de Dança

Como vemos, numa bela disputa, D. Proença, seu marido, Manuelzi-
nho e D. Nadir com o amigo Adão, que nos deu um susto, mas graças 
a Deus, foi só o susto, está apto a repetir o Show na pista de dança, é 
só normalizar a situação , para voltarmos a uma vida normal e Social,   
que já já, vai acontecer, para a alegria do todos, com nosso abraço.

Destaque da Semana, no Aguardo  do Convívio Luso-Brasileiro
Com muito gosto, publico esta 
foto, amigos que admiro, pelo 
seu perfi l, que sempre tem 
uma palavra amiga, como ve-
mos na foto, os casais amigos 
Orlando, Dona. Fátima Fon-
seca, Dona.  Ana, José Mota, 
com o amigo Filipe. Tratando-
se de pessoas que dispensam 
comentários, estão no aguar-
do da abertura, do alegre con-
vívio Luso-Brasileiro, para re-
ver amigos e matar saudade, 
para todos, muita saúde e até 
lá, se Deus quiser   

Amigos admiráveis

Quanta saudade 
do casal beleza

O amor supera a arte

46 anos de casados

O meu grande amigo, Deputado, Carlos Páscoa,  sempre 
bem acompanhado, num evento,  com o simpático casal José 
Leite  diretor  da Nova Coqueiro e Emília. Saudades. Muitas 
Benção

O querido casal Lucinda Folha e Abilio Cardoso, festejaram 
46 anos de casados, Sempre em lua de mel. Familia  linda 
exemplo de amor, musical, caridosa. Vivem em função de aju-
dar o próximo. A caridade é o lema de suas vidas. Parabéns 
ao seu fi lho Cláudio Santos e esposa, pelos pais maravilho-
sos que teem. Muitas bençãos e o nosso carinho.

Família linda, para recordar

Meu afi lhado, Fernando do Jornal Portugal em Foco, com sua 
linda  esposa, Maria, sua fi lha Camila  e seu genro Paulinho. 
Passando  relembrando férias em Rio das Ostras. Muitas 
bençãos

A minha querida 
amiga, Zezé, ele-
gante e simpática, 
sempre atenciosa 
com o seu amado 
Beleza, que nos en-
canta  na arte e no 
amor, que une este 
casal iluminado. 
Maestro Beleza,  na 
arte musical instru-
mental, encanta-nos 
com suas Posta-
gens no Facebook. 
Muitas bençãos, 
saudadesl.

O Mundo da muita volta,  a sau-
dade é grande, Papai do Céu, 
já já, vai nos permitir o regresso 
a aldeia no Cadeg, como vemos 
na foto, a esquerda o Diretor do 
evento, Carlinhos Cadavez, é o 
seu nome, grande Transmonta-
no,  vemos também, o Diretor 
do Jornal, Portugal em Foco, 
amigo Filipe, o amigo, Ceara, 
Eurico dos doces, e amigos, 
que dizem, assim que reabrir, 
vão tirar a diferença, eu que-
ro estar nessa e desde já, um 
abraço para todos, com muita 
saúde.  

Grande Ex. Folclorista, Paulo Mota e sua Linda Família
Neste lindo registo familiar, a minha men-
te, foi ao antigamente, é bom relembrar, 
Paulo Mota, amigo de longa data, dança-
va um lindo folclore Português, dançou 
vários anos, no Rancho folclórico Lavra-
deiras de Portugal, e outros, foi um dos 
escolhidos, pela saudosa Benvinda Ma-
ria, para ir dançar em Portugal, enfi m um 
passado brilhante na arte popular Portu-
guesa ( Folclore ) hoje, Paulo e seu pai,  
José Mota, são Diretores do Restauran-
te:Palanca Negra, Estrada do Quitungo, 
1.919 Parabenizo o amigo, que nuns 
dias de descanso, levou sua família, 
como vemos na foto, este lindo Quarteto: 
Paulo,esposa Márcia e seu lindo casal   
e fi lhos: Beatriz e Lucas, parabéns, que 
Deus vos Abençoe e sejam felizes para 
sempre, são os nossos votos.

Elegância
e Simpatia, 

Homenagem do Dia

Em grandes acontecimentos da nossa comunidade, a presença de 
pessoas de áreas diferentes, mas que muito bem representam a Pá-
tria Mãe, a esquerda o simpático, Dr. João de Deus, Sr. Consul Adjun-
to, do consulado Português, do Rio de janeiro, a seu lado, a grande 
Fadista Maria Alcina, na sequência, Dr.ª Leélia, esposa de Dr. João 
de Deus, depois a Radialista, Dona Idália Maneca, com muito gosto 
faço este registro, com os votos,  das maiores felicidades

Saudades 
do casal 

tão 
querido

Há muito que não 
vejo a Fátima e seu 
esposo José Mota da 
conceituada Pizza-
ria e  Restaurante 
(Palanca Negra), na 
estrada do Quitungo, 
1919 - Vila da Penha 
- Rio de Janeiro, sau-
dades da simpatia es-
pontânea da Fátima 
e do amor  que a une 
ao seu amado José. 
Muita Bênçãos.

Na Casa do Porto, relembrando os  meus amigos do cora-
ção. Na  mesa: Conego  Abílio de Vasconcelos, Comendador 
Henrique Loureiro, o saudoso presidente eterno Sr. Manuel 
Branco, primeira dama, D. Berta e Rosa Loureiro. Saudades 
muitas bênçãos.

Lua de Mel  na Serra da Estrela
A querida 
Luciane 
Marquesan e 
seu esposo 
Dr. Flávio 
Martins, muito 
apaixonados 
na Serra da 
Estrela, em 
Portugal. O 
frio era tanto, 
que seus cor-
pos  tão acon-
chegozinhos, 
unindo cada 
vez mais seus 
corações, 
curtindo lua 
de mel na 
Serra da Es-
trela. Muitas 
Bençãos.
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Hora de 
Reflexão

No último dia 15 de junho lembramos  o Dia 
Mundial de Conscientização da Violência contra a 
Pessoa Idosa. É uma uma data de reflexão! Devo  
confessar que me choca e oprime, pensar que al-
guém possa praticar  qualquer tipo de violência fí-
sica contra uma pessoa idosa. Infelizmente essa 
realidade ainda existe! Às vezes até mesmo no 
seio familiar. Entretanto, poucos  são os casos em 
que é denunciada, quase sempre por vergonha e 
vulnerabilidade do idoso. Mas existe um outro tipo 
de violência que atinge boa parte de nossos mais 
velhos: a falta de atenção, o  abandono, e a falta  
de respeito que muitas vezes levam à depressão, 
doença grave,  que atinge com muita  frequência 
o idoso e que pode levar à morte. Nada é mais 
gratificante que o carinho, o amor, o estar junto 
com filhos, netos e demais familiares. É tão pouco 
que eles querem e pedem! Se você tem pai, mãe e 
avós visite-os sempre! Nada é mais importante pra 
eles que a sua presença e carinho. Ame os seus 
idosos! Tudo passa! Entretanto, o arrependimento 
pode ficar após  a sua partida; sentimento de culpa 
daquilo que deveríamos ter feito e não fizemos. 
Por que não corrigir agora com aqueles que estão 
ao nosso redor? Estou em paz porque me dedi-
quei e amei os meus! Na atual fase, e na condição 
de jovem há mais tempo, quero ser amada pelos 
jovens há menos tempo. Abraços!

Caros leitores, nossa 
missão é trazer notícias de 
Portugal e noticiar os acon-
tecimentos da Comunidade 
Luso brasileira, nesta parte, 
estamos devendo,  não há.                                                                                                            
Mas importante é informar 
a preocupação de todos os 
dirigentes ligados a Casas 
Regionais Portuguesas,                                                                           
suas duvidas, seus temores 
e realizações numa hora tão 
preocupante. Desta forma 
queremos informar a todos 
sobre a última reunião  des-
tes dirigentes e os próximos 
passos que estão programa-
dos, portanto, publicamos 

abaixo a Ata da última reu-
nião  das direções das Casas 
Regionais Luso-Brasileiras 
no Rio de Janeiro, Caxias e 
Niterói realizada no começo 
do mês de junho de 2020, na 
CASA DAS BEIRAS.

Estiveram  presentes, pe-
las Casas Regionais, José 
Henrique e Luís Ramalhoto 
(CASA DAS BEIRAS), Er-
nesto Boaventura (CASA 
DA VILA DA FEIRA), Alcí-
dio Morgado (CASA DE VI-
SEU), Rita Couto e Felipe 
(CAMPONESES DE POR-
TUGAL), Róbson (CASA DE 
ESPINHO), Ismael (CASA 
DE TRÁS-OS-MONTES). 
Também presentes à reunião 
Felipe Mendes, Francisco 
Gomes da Costa (ASSOCIA-
ÇÃO LUÍS DE CAMÕES - 
ALC) e Flávio Martins (Con-
selho das Comunidades 
Portuguesas - CCP),

Flávio Martins  inicia agra-
decendo a presença neste 
momento tão difícil para sair-
mos e estarmos em reunião 
e informa que ela surgiu de 
uma conversa entre Felipe 
e Ernesto, com objetivo de 
reunir as direções de nos-
sas Casas Regionais para 

que trocassem experiências, 
ideias, projetos, dificuldades 
e soluções de como enfren-
tar esse período tão difícil 
durante a pandemia da CO-
VID-19, que mantém todos 
os clubes fechados há qua-
se 3 meses e cuja reabertu-
ra e funcionamento normal 
não se sabe quando virá. 
Informou também que todas 
as 14 Casas Regionais em 
funcionamento foram convi-
dadas mais o Presidente da 
ALC; que fez contato com to-
dos por whatsapp e que jus-
tificaram ausência nesta reu-
nião Agostinho (CASA DO 
MINHO), Leonardo (CASA 
DOS AÇORES), Rogério 
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(ORFEÃO PORTUGUÊS), 
Fernando Guedes (CLUBE 
PORTUGUÊS DE NITERÓI) 
e Fernando Soares (pelo 
AROUCA BARRA CLUBE) 
e Antônio Cardão (convida-
do). Também foi avisado por 
duas direções não terem re-
cebido mensagem enviada 
ontem confirmando esta reu-
nião: Maurício (CASA DOS 
POVEIROS) e Luís Cláudio 
(CASA DO PORTO); e não 
se teve resposta do CLUBE 
RECREATIVO DE JACARA-
PAGUÁ (Olivério). Informou, 
ainda, que no âmbito dessa 
pandemia o CCP recomen-
dou ao Governo português 
um programa de auxílio ao 
movimento associativo nas 
Comunidades, contudo não 
se pode esperar muito, pois 

são centenas de associa-
ções pelo mundo; mesmo 
que algo seja feito a ajuda 
será mínima. E comprome-
teu-se a enviar a todos essa 
recomendação feita pelo 
CCP à Secretaria das Comu-
nidades Portuguesas.

Francisco Gomes da 
Costa parabeniza pela ini-
ciativa, mas afirma que as 
Casas Regionais não devem 
pedir nem esperar ajuda do 
Governo português ou mes-
mo de Câmaras em Portugal, 
mas pensar em como será o 
futuro do Associativismo, es-
pecialmente para que não 
se percam patrimônios, que 
deveriam ser unidos. Felipe 
diz que o tema é importan-
te, mas que, neste momen-
to, precisávamos falar dos 
problemas e das soluções 
que as diretorias precisam 
encontrar agora, antes que 
elas fechem. Ernesto fala da 
fusão entre a Vila da Feira 
e o CPG, fala da fusão do 
Viseu com o CPRJ, e afir-
ma que a CASA DA VILA 
DA FEIRA provavelmente 
não fará qualquer festa so-
cial até dezembro, pois o 
retorno será também muito 
difícil. Vários presidentes e 
vice-presidentes apresenta-
ram suas situações que não 
são boas, havendo mesmo 
situações críticas com clu-
bes recorrendo à ajuda de 
amigos e beneméritos. Mas 
houve uma unanimidade: to-
das as Casas Regionais es-
tão com problemas pois não 
há fluxo de caixa, consumido 
pelas despesas nestes últi-
mos meses, as obrigações 
avolumam-se e não se sabe 
como será feito o “retorno ao 

normal” pois, quaisquer que 
sejam os planos do Gover-
no do Estado e das Prefei-
turas, os clubes estarão nas 
últimas fases de liberação e 
com muitas restrições. Como 
serão feitos os bailes? Nossa 
Comunidade em média com 
mais de 50 anos, voltará logo 
a frequentar as programa-
ções? Quase todos os clu-
bes não têm ou não recebem 
taxa de manutenção dos 
associados e alguns de con-
siderável patrimônio a man-
ter. A situação é grave, por-
tanto! As Casas Regionais 

têm especificidades, mas os 
problemas são, geralmente, 
comuns. Pontualmente fo-
ram discutidos alguns des-
ses problemas presentes:. 
1) contas de fornecedores de 
serviços públicos. 1.a) água 
e esgoto, com as contas 
enviadas pela Cedae com 
valor por consumo médio/
estimativa, que é absurdo 
e ilegal haja vista os clubes 
fechados quase não conso-
mem água. Alguns relataram 
que já contestaram as con-
tas, que devem ser calcula-
das pelo uso real e não pela 
média. Para isso, deverão 
acionar os seguintes canais 
da Cedae – 0800 282 1195 
- para ligações de telefones 
fixos; ou (21) 2211-0773 - 
Para ligações de telefones 
celulares, ou pelo site www.
cedae.com.br 1.b) energia 
elétrica – não houve relatos 
de abusos, devendo cada 
clube gerir e melhorar seu 
consumo para pagar a taxa 
mínima. 1.c) gás encanado 
– foram feitas algumas recla-
mações por conta recebidas, 
que deveriam ser contesta-
das também no chat do site 
www.minhanaturgy.com 
(atendimento de segunda a 
sexta, de 09h às 20h e sába-
do, de 10h às 16h). 2) Impos-
tos – IPTU. Neste âmbito não 
houve algo razoável apre-
sentado pelas Prefeituras 
e, apesar de alguns serem 
isentos, é um tema que ainda 
aflige pois a medida que pre-
via 20% de abatimento será 
para quem tivesse parcelas 
vincendas e as pagasse até 
o dia 4, ou seja, hoje! Alguns 
que tinham Inscrição Esta-
dual a cancelaram por conta 
de ICMS há algum tempo. 
3) trabalhadores: em geral e 
por conta da MP do Governo 
Federal, foram dadas férias 
em abril (com 1/3 a pagar até 
dezembro) e suspensão dos 

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

contratos por Maio e Junho, 
mantendo-se o mínimo pos-
sível em atividade. Alguns 
relataram também que pre-
cisaram dispensar alguns 
trabalhadores, infelizmente. 
Após todos esses relatos, 
foi proposto realizar novo 
encontro e pela Internet con-
vidando-se autoridades de 
Portugal inclusive, todavia a 
maioria decidiu que seja pre-
sencial novamente. Assim, 
ficou combinado de realizar-

mos nova conversa na CASA 
DAS BEIRAS, no dia 20 de 
junho (sábado), das 15 às 
17h00 e que a presidência 
desta Casa providenciará um 
espaço amplo, mantendo-se 
o distanciamento como hoje 
e com computador para que 
os não possam deslocar-se 

estejam “presentes” virtual-
mente nessa conversa. Os 
temas que serão tratados no 
dia 20/6 serão: 1) um bre-
ve relato de 3 minutos para 
cada casa informar como 
foram esses 3 meses de fe-
chamento, suas dificuldades 

e as soluções encontradas; 
2) as perspectivas para 2020 
e o retorno como será; 3) a 
viabilidade de um calendário 
em que não haja conflitos de 
programações. Nada mais 
havendo a tratar, esta con-
versa encerrou-se às 19h45, 
agradecendo-se à direção 
do Solar Beirão pelo salão e 
pelo lanche oferecidos. Redi-
jo este documento que será 
distribuído às presidências 
das Associações Portugue-
sas no Rio de Janeiro.

Flavio Martins 
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FIGUEIRA DA FOZ

Vai a votos, na reunião 
de câmara, a segunda re-
visão às Grandes Opções 
do Plano e Orçamento da 
Câmara de 2020. A instala-
ção de torres de iluminação 
LED do Estádio Municipal 
José Bento Pessoas, no 
âmbito das obras de requa-
lifi cação que ali estão a ser 
realizadas, é um dos moti-
vos da alteração ao docu-
mento. Esta tecnologia já 
está instalada nos campos 

Concelho e estádio 
municipal terão 
iluminação LED

ALCÁCER DO SAL

MONTEMOR-O-VELHO

A época balnear em Oeiras inicia-se no próximo dia 10 
de Junho, com um conjunto de novas orientações e regras 
face à Pandemia por COVID-19. Até esse dia não está as-
segurada a assistência a banhistas, pelo que deverão os 
mesmos tomar as devidas precauções, desaconselhando-
se a prática de banhos.

De acordo com o Decreto-lei n.º 24/2020 de 25 de maio, 
foram defi nidas as regras aplicáveis às águas balneares 
identifi cadas como praias de banhos, onde existe uma 
maior concentração de utentes, comercialização de bens e 
serviços, o que poderá resultar num aumento do risco de 
contágio, caso não sejam adotadas as regras de higiene e 
segurança.

Neste sentido, foi também defi nido pela Agência Portu-
guesa do Ambiente a capacidade de máxima em cada praia 
em Oeiras:
Praia da Torre - Limite de 3.000 utilizadores
Santo Amaro de Oeiras - Limite de 4.100 utilizadores
Paço de Arcos – Limite de 1.000 utilizadores
Caxias – Limite de 1.700 utilizadores

Para cumprimento da legislação em vigor e por forma a 
garantir as melhores condições de segurança aos banhis-
tas, o Município de Oeiras realizou um investimento superior 
a 400.000€ nas seguintes medidas:

• Assistência a banhistas - através da contratação de 22 
nadadores-salvadores e todos os equipamentos necessá-
rios para o efeito;

• Limpeza e desinfeção regular dos equipamentos e 
principais superfícies de contacto - tampas dos ecopon-
tos, chuveiros, lava-pés, instalações sanitárias, papeleiras 
e corrimões;

• Colocação de instalações sanitárias de apoio à prática 
balnear na Praia de Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias;

• Instalação de um conjunto de painéis informativos nos 
parques de estacionamento e nas entradas das praias;

• Sistema de semáforos e sinalética de contagem da ca-
pacidade de carga de cada praia. Este sistema estará ligado 
à App Info Praia e poderá a partir de casa consultar a ocupa-
ção de cada praia, mesmo antes de sair de casa.

• Para que seja possível respeitar a capacidade máxi-
ma de cada praia,  que garanta o distanciamento social de 
segurança, foram limitadas as entradas no areal através da 
colocação de baias. 

• Por outro lado, os parques de estacionamento infor-
mais, foram também fechados, como é o caso da Fontaí-
nhas. No que respeita aos parques de estacionamento for-
mais, foram limitados os dias de utilização, como é o caso 
do estacionamento do Jardim Municipal de Oeiras que esta-
rá encerrado aos fi ns de semana e feriados. 

Regras de utilização das praias:
• Consulte os painéis informativos na entrada de cada 

praia, onde terá informação sobre as entradas e saídas dis-
poníveis, equipamentos de apoio à prática balnear, corredo-
res de circulação e zonas reservadas e grupos de escolas e 
pessoas com mobilidade reduzida;

• Mantenha o distanciamento físico de segurança, 3 me-
tros entre chapéus e 1,5 metros entre toalhas;

• Use sempre calçado nas rampas de acesso às praias, 
apoios de praia, chuveiros, lava-pés e instalações sanitárias; 

• É obrigatório o uso de máscara ou viseira nos apoios 
de praia e instalações sanitárias;

• Coloque os resíduos nos ecopontos de praia, as tam-
pas são desinfetadas regularmente;

• Não abandone máscaras e luvas, coloque-as no con-
tentor para resíduos indiferenciados;

• Solicite o seu eco-cinzeiro junto dos concessionários ou 
nadadores-salvadores e reutilize-o sempre que visita a praia.

 Relativamente às praias dos Pescadores, da Cruz-Que-
brada, Dafundo e Algés, é permitida a estadia e permanên-
cia, sendo garantida a limpeza e manutenção dos areais, de 
qualquer forma é desaconselhada a prática de banhos pela 
Agência Portuguesa do Ambiente.

Ainda que existam novas regras, as praias de Oeiras 
continuam a ser de excelência. Este ano foram todas galar-
doadas com Bandeira Azul.

Queremos que usufrua! Respeite todas as indicações 
de forma a permitir, em condições de segurança, o usu-
fruto por todos.

 
 O Presidente do Município de Oeiras,

Isaltino Morais

Comunicado | Época balnear 
em Oeiras - Orientações

e Novas Regras

de futebol da Praia da Lei-
rosa, Maiorca e recintos de 
treinos e jogos do complexo 
do estádio municipal.

Entretanto, no início de 
julho, começa a ser instala-
da a iluminação pública LED 
em Vila Verde. Este projeto-
piloto, com um orçamento de 
300 mil euros, antecede a 
instalação do mesmo siste-
ma em todo o concelho, por 
6,5 milhões de euros. Para 
esta empreitada, a autarquia 

vai recorrer a um emprésti-
mo bancário, com período de 
maturidade de 10 anos.

A instalação de luminá-
rias LED, geridas através de 
um sistema telemático inteli-
gente, permite ao município 
poupar 300 mil euros por ano 

no consumo de eletricidade, 
que, neste momento, ronda 
1,5 milhões de euros. Por 
outro lado, além da efi ciência 
energética, aquela tecnolo-
gia é mais amiga do ambien-
te do que os outros sistemas 
de iluminação.

Reabre hoje, segunda-feira, a partir das 10hs, o castelo 
de Montemor-o-Velho que, assim, coloca uma pedra sobre 
o confi namento a que a pandemia obrigou.

A reabertura aos visitantes está, todavia, condicionado 
ao cumprimento de todas as normas e recomendações vei-
culadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), pelo Ministé-
rio da Cultura, pela legislação em vigor e pelas autoridades 
de saúde locais.

Vai funcionar no horário das 10hs às 17hs, no que con-
cerne à área descoberta, mantendo-se a interdição de cir-
culação nas muralhas e estando também encerrada a Igre-
ja de Santa Maria da Alcáçova.

Castelo reabre ao público com limitações

O Azeite Virgem Extra, 
produzido pelos Manos Lin-
ce no concelho de Alcácer 
do Sal, foi distinguido com 
Medalha de Prata no “Ber-
lin Olive Oil Awards 2020”, 
concurso que decorreu no 

passado mês de maio na 
capital germânica.

De acordo com a Câ-
mara de Alcácer do Sal, o 
azeite premiado é “extraí-
do a frio”, sendo “um azeite 
de qualidade superior pro-

veniente de azeitonas de 
cultura tradicional, obtido 
unicamente por processos 
mecânicos”.

Recorde-se que, já em 
2018 e em 2019, este foi 
um dos premiados entre 

azeites de todo o mundo no 
London Internacional Olive 
Oil Competition (Inglaterra), 
na modalidade prêmios de 
Qualidade, com a conquista 
de medalhas de bronze em 
ambas as competições.

Azeite produzido em Alcácer premiado

PENACOVA

Governo prevê despesa de 179 milhões 
com conservação ferroviária e rodoviária
O Governo prevê gastar 

81 milhões de euros com a 
conservação ferroviária e 
98,1 milhões de euros com 
a conservação e segurança 
rodoviária este ano, segundo 
o Programa de Estabilização 
Econômica e Social (PEES).

No que respeita às obras 
de manutenção a cargo da 
Infraestruturas de Portugal 
(IP), o documento publicado 
no sábado à noite no suple-
mento do Diário da Repúbli-
ca, depois de o Governo ter 
apresentado as principais 
medidas na quinta-feira, re-
fere que “a despesa total 
prevista com a conservação 
ferroviária deverá atingir 81 
milhões de euros em 2020”.

Este valor abrange inter-
venções como o “reforço das 
atividades de manutenção” 
e trabalhos de “desmatação, 
pelo aumento da extensão 
da área coberta da gestão 
da faixa combustível, em 
cumprimento da legislação 
relativa ao Sistema Integra-
do de Gestão da Floresta 
Contra Incêndios”.

Quanto à conservação e 
segurança rodoviária, o total 
de despesa prevista em 2020 
é de 98,1 milhões de euros.

O documento detalha que 

a “execução da conservação 
corrente, alicerçada maiori-
tariamente nos contratos de 
conservação corrente distritais 
de natureza plurianual, deverá 
atingir em 2020 o montante de 
56 milhões de euros”, e a con-
servação periódica, que visa 
“a restituição da condição es-
trutural inicial da infraestrutura 
(grandes reparações), deverá 
atingir o montante de 42 mi-
lhões de euros”.

No que respeita à conser-
vação periódica, o Governo 
destaca no documento as 
intervenções no IP3 — Nó 
de Penacova/Ponte Sobre o 
Rio Dão, no valor de 8,0 mi-
lhões de euros, no IP1, Pon-
te Internacional Sobre o Rio 
Guadiana — Substituição do 
Sistema de Tirantes, orçada 

em 3,6 milhões de euros, e 
na ER361 — Amiais de Cima 
e Alcanena, no valor de 2,5 
milhões de euros.

Está também previs-
ta uma intervenção no IC2 
(EN1) – Leiria e Boa Vista 
Norte, no valor de 2,5 mi-
lhões de euros.

O Governo aprovou na 
quinta-feira o Programa de 
Estabilização Econômica e 
Social, que vigorará este 
ano para responder à crise 
provocada pela pandemia 
da covid-19.

No documento, o executi-
vo estima uma queda do PIB 
de 6,9% este ano, devido à 
pandemia, e prevê um cres-
cimento de 4,3% em 2021, 
prevendo também uma taxa 
de desemprego este ano de 

9,6% e de 8,7% em 2021.
O Governo vai a1Ama ter-

ça-feira a proposta de revisão 
do Orçamento do Estado de 
2020 relacioabilização Econó-
mica e Social.

ssões em loudeveu ao 
“grave problema de saúde 
que assola o País, às deter-
minações governamentais e 
orientações da Conferência 
Episcopal Portuguesa”. Para 
além das procissões, a Con-
fraria cancelou, também, “a 
Gala das Rosas que estava 
agendada para 26 de Junho 
no Teatro Académico de Gil 
Vicente (TAGV)”.

Desta forma, a programa-
ção religiosa das Festas da 
Rainha Santa fi ca apenas 
restrita às celebrações litúrgi-
cas na Igreja da Rainha Santa 
Isabel, “mantendo-se a pre-
gação do tríduo preparatório, 
com toda a dignidade e es-
plendor que as caracterizam”. 
“Se as condições exigirem 
cuidados especiais, será limi-
tada a participação de fi éis, 
para o que se pede a compre-
ensão de todos, estando a ser 
envidados todos os esforços 
para que as celebrações se-
jam transmitidas pelos meios 
de comunicação à distância”, 
frisam no comunicado.
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SINES

SANTIAGO DO CACÉM

SANTA MARIA DA FEIRA

Lagoa de Santo André
já foi reaberta ao mar

“O túnel da Cruz não tem condições de 
segurança para circulação de veículos e peões”

Câmara distribui máscaras

A Câmara de Sines está 
a distribuir pela população 
de todo o concelho cerca 
de 20 mil máscaras reutili-
záveis, certifi cadas para 25 
lavagens, por forma a res-
ponder às necessidades 

de prevenção no âmbito do 
combate à Covid-19.

Depois de uma primei-
ra fase em que foram dis-
tribuídas 15 mil máscaras 
ao comércio local, a autar-
quia vai agora distribuir 20 

Quase três meses após 
a data habitual, a abertura 
da Lagoa de Santo André 
ao mar realizou-se na pas-
sada quinta-feira, 4 de Ju-
nho, num momento onde 
marcaram presença, entre 
outros, o secretário de Es-
tado da Conservação da 
Natureza, das Florestas e 
do Ordenamento do Terri-
tório, João Paulo Catarino, 
o presidente do Instituto de 
Conservação da Natureza 
e da Floresta (ICNF), Nuno 
Banza, e o presidente da 
Câmara de Santiago do 
Cacém, Álvaro Beijinha.

Recorde-se que a aber-
tura da lagoa estava pro-
gramada para meados de 
Março, mas a situação de 
Estado de Emergência 
devido à pandemia por 
Covid-19 levou ao seu 
adiamento para o início 
de Abril. Contudo, tal aca-
bou por acontecer só em 
junho, depois da Agência 
Portuguesa para o Amben-
te (APA) ter pedido um pa-
recer vinculativo ao ICNF, 
que emitiu um parecer 
desfavorável, evocando 
que a abertura da lagoa 
neste período iria afetar a 
nidifi cação de uma espé-

cie de aves.
Perante essa possibili-

dade, a Câmara de San-
tiago do Cacém fez chegar 
as suas preocupações ao 
secretário de Estado da 
Conservação da Natureza, 
das Florestas e do Orde-
namento do Território e à 
APA, para que esta deci-
são fosse reconsiderada, 
o que veio a acontecer. 
Também a população ma-
nifestou a sua apreensão 
com a situação, tendo 
sido lançada uma petição 
para que lagoa de San-
to André fosse aberta ao 
mar ainda este ano.

Este é um procedimen-
to fundamental do ponto 
de vista ambiental para a 
renovação do sistema la-
gunar de extrema impor-
tância para o habitat das 
várias espécies que vivem 
na lagoa, desde os peixes 
às aves migratórias.

A lagoa de Santo An-
dré é também importante 
para a comunidade pisca-
tória e toda a actividade 
econômica que resulta 
da pesca, como a res-
tauração, estendendo-se 
ainda às pessoas que fre-
quentam a lagoa.

O vereador das Obras 
Municipais, Mobilidade, Pla-
neamento e Ordenamento 
do Território, António Topa 
Gomes, assume o problema 
do túnel da Cruz, agora com 
trânsito proibido nos dois 
sentidos, mas aponta as res-
ponsabilidades de resolução 
da questão para o governo.

Depois de ter estado na 
‘ordem do dia’ das forças 
político/partidárias conce-
lhias e em particular nas re-
des sociais, o caso do túnel 
da Cruz (também conhecido 
como túnel dos Passionis-
tas) chegou, inevitavelmente, 
à discussão em reunião de 
Câmara, concretamente no 
período antes da Ordem do 
Dia, lançado pelo vereador 
do Partido Socialista, Délio 
Carquejo, que questionou o 
executivo sobre o encerra-
mento do túnel – foi recente-
mente colocada sinalização 
de transito proibido nos dois 
sentidos – e “porquê nesta 
altura”. O vereador socialis-
ta questionou ainda “qual a 
posição da Câmara relativa-
mente ao túnel de Picalhos” 
que também problemas de 
acessos, nomeadamente se 
“corremos o risco, de um dia 
para o outro, de termos tam-
bém o seu encerramento”.

A resposta de António 
Topa Gomes versou-se nas 
ideias chave de que há, de 
fato, um problema, mas que 
este deve ser resolvido pelo 
estado central.

O vereador do PSD come-

çou por afi rmar, relativamen-
te ao timing do corte de trân-
sito no túnel da Cruz, que “na 
postura de trânsito de Santa 
Maria da Feira, o trânsito 
sempre foi proibido no túnel 
da Cruz, por isso mesmo é 
que não teve conhecimento 
porque nos limitámos a im-
plementar aquilo que é a pos-
tura de trânsito aprovada por 
esta Câmara. De fato, aquela 
zona sempre teve problemas 
de acessibilidade, mas, sem 
estar perfeita, melhorou mui-
to com as obras e rotundas 
que se criaram próximas do 
Hospital S. Sebastião. O fato 
de termos cortado o trânsito 
agora tem muito a ver com a 
construção das tais rotundas 
no Lidl”.

António Topa Gomes foi 
mais longe e admitiu: “deve-
mos ser frontais, o túnel da 
Cruz não tem condições de 
segurança para circulação 
de veículos e peões”. “E se 

os carros, mesmo que demo-
rando mais tempo, dando a 
volta, ainda podem resolver 
o problema, os peões não 
têm alternativas e não po-
dem conviver com os carros 
em simultâneo. Infelizmen-
te, já tivemos ali alguns aci-
dentes, felizmente não muito 
graves”, acrescentou.

A justifi cação não conven-
ceu Délio Carquejo que re-
torquiu: “quando se diz que 
não foi feito para veículos, 
foram feitas obras no piso 
para que os carros não es-
corregassem por ali abaixo. 
E quando se diz que é para 
passagem pedonal, eu per-
gunto se tem acessibilida-
des para pessoas com mo-
bilidade reduzida. Não tem”.

O vereador do PSD co-
meçou por afi rmar, relativa-
mente ao timing do corte de 
trânsito no túnel da Cruz, que 
“na postura de trânsito de 
Santa Maria da Feira, o trân-

LOUSÃ

GÓIS

Foi adiada por um ano a 
27.ª edição da Concentração 
de Motos, prevista para de-
correr entre os próximos dias 
13 e 16 de agosto.

A entidade organizadora 
– Góis Moto Clube – decidiu 
adiar o evento devido à pan-
demia para “de 11 a 15 de 
agosto de 2021. Nessa altu-
ra, “o Parque do Baião esta-
rá à vossa espera para o tão 
esperado reencontro”, refere 
a direção do grupo.

Concentração Motard adiada por um ano devido à pandemia
“São centenas de pesso-

as envolvidas na preparação 
deste evento, desde colabo-
radores, equipes técnicas, 
produção, patrocinadores e 
prestadores de serviços, e 
todos ansiávamos pela pos-
sibilidade de que, em agosto, 
a situação estivesse contro-
lada, possibilitando a reali-
zação desta edição da con-
centração mas a saúde é o 
nosso bem mais precioso e 
está em primeiro lugar”.

A Piscina do Parque Car-
los Reis irá abrir ao público 
no próximo dia 15 de junho 
(segunda-feira), segundo 
anunciou a Câmara Munici-
pal da Lousã.

Tendo como objectivo ga-
rantir a segurança dos utiliza-
dores, a autarquia preparou 
um plano de funcionamento 
que comtempla a implemen-
tação de diversas medidas de 
segurança como a redução 
da lotação máxima, a criação 
de circuitos de circulação e 
outras medidas de protecção 

dos utilizadores.
O horário de funciona-

mento da instalação será das 
10h00 e as 13h00 e as 14h30 
e as 19h30, sendo permitido 
a utilização de um só perío-
do por dia (manhã ou tarde), 
com o objectivo de possibilitar 
ao maior número de pessoas 
o usufruto da mesma.

“Com mais de 9.000 uti-
lizações por ano, esta ins-
talação pretende manter-se 
como um dos locais de elei-
ção dos munícipes e turis-
tas”, refere a autarquia.

Piscina do Parque 
Carlos Reis Reabriu

sito sempre foi proibido no 
túnel da Cruz, por isso mes-
mo é que não teve conheci-
mento porque nos limitámos 
a implementar aquilo que é a 
postura de trânsito aprovada 
por esta Câmara. De facto, 
aquela zona sempre teve 
problemas de acessibilidade, 
mas, sem estar perfeita, me-
lhorou muito com as obras e 
rotundas que se criaram pró-
ximas do Hospital S. Sebas-
tião. O facto de termos corta-
do o trânsito agora tem muito 
a ver com a construção das 
tais rotundas no Lidl”.

António Topa Gomes foi 
mais longe e admitiu: “deve-
mos ser frontais, o túnel da 
Cruz não tem condições de 
segurança para circulação 
de veículos e peões”. “E se 
os carros, mesmo que demo-
rando mais tempo, dando a 
volta, ainda podem resolver o 
problema, os peões não têm 
alternativas e não podem 
conviver com os carros em 
simultâneo. Infelizmente, já 
tivemos ali alguns acidentes, 
felizmente não muito gra-
ves”, acrescentou.

A justifi cação não con-
venceu Délio Carquejo que 
retorquiu: “quando se diz que 
não foi feito para veículos, 
foram feitas obras no piso 
para que os carros não es-
corregassem por ali abaixo. 
E quando se diz que é para 
passagem pedonal, eu per-
gunto se tem acessibilidades 
para pessoas com mobilida-
de reduzida. Não tem”.

mil máscaras pela popula-
ção através das caixas do 
correio ao longo de todo o 
mês de Junho.

“Estas distribuições fa-
zem parte das medidas de 
prevenção e controlo que 
o Município tem vindo a to-
mar, indispensáveis para a 
mitigação da transmissão 
comunitária do vírus”, subli-
nha o presidente da autar-
quia, que não exclui, ainda, 
a possibilidade de a distri-
buição de máscaras pelo 
comércio e pela população 
vir a ser reforçada para 
além do mês de Junho.

“Importa, neste momen-
to, que se criem as condi-

ções para que o esforço 
feito nos últimos três meses 
surta os resultados desejá-
veis. Por isso, é importante 
repetir e sublinhar que os 
comportamentos individu-
ais e a conduta social são 
determinantes para o su-
cesso do esforço coletivo 
que foi feito. Para isso é ne-
cessário o uso de equipa-
mentos de proteção, como 
a máscara. O Município 
contribui, desta forma, para 
a adopção desse hábito e 
procura, assim, minimizar 
eventuais difi culdades na 
aquisição deste meio de 
proteção”, assinala Nuno 
Mascarenhas.
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Marcelo Rebelo de Sou-
sa promulgou o “decreto
-lei n.º 354/XXII/2020, que 
alarga a moratória dos 
créditos bancários de fa-
mílias, empresas, institui-
ções particulares de soli-
dariedade social e demais 
entidades de economia 
social, até 31 de março de 
2021, amplia a moratória 
aos cidadãos emigrantes, 
passa a considerar a que-
bra de rendimento quanto 
a qualquer elemento do 
agregado familiar, bem 
como os contratos de 
crédito ao consumo para 

Presidente promulga extensão das 
moratórias de créditos até março de 2021

finalidade de educação.
Desde final de março 

que está em vigor uma 

lei que permite a sus-
pensão dos pagamen-
tos das prestações de 

Após a luz verde de 
Bruxelas para o auxílio 
do Estado à TAP, Pe-
dro Nuno Santos re-
corda a importância da 
intervenção pública na 
companhia aérea por-
tuguesa. O ministro das 
Infraestruturas diz que 
falta agora a aceitação 
das condições da ajuda 
estatal pelos acionistas 
privados da TAP.

Pedro Nuno Santos 
informou ainda que dos 
1,2 bilhões de euros au-
torizados pela Comis-
são Europeia de ajuda 
à TAP, o Governo espe-
ra não injetar mais de1 
bilhão de euros até ao 
fi nal do ano. “Estamos a 
trabalhar num contexto 
de elevada incerteza”, 
acrescentou.

Para além da acei-
tação das condições do 
Estado pelos acionistas 
privados, que o ministro 
não quis avançar quais 
são, uma vez que a ne-
gociação ainda decor-
re, Pedro Nuno Santos 
afi rma que a companhia 
aérea portuguesa terá 
de apresentar um plano 
de reestruturação para 
a viabilidade fi nanceira 
a médio e longo prazo, 
caso o reembolso/em-
préstimo de emergência 

não seja feito até seis 
meses. Álvaro Novo, 
secretário de Estado do 
Tesouro, reconheceu 
na mesma conferência 
de imprensa que as di-
fi culdades da TAP vão 
entrar no défi cit e na dí-
vida pública de 2020.

“Sem intervenção pú-
blica, TAP acabaria por 
falir”, destaca Pedro Nuno 
Santos. Por essa razão, 
o ministro salienta que o 
Estado tem de se acau-
telar e por isso, o futuro 
da ajuda pública à TAP 
está agora dependente 
dos acionistas privados. 
“Os portugueses não nos 
perdoariam se os seus in-
teresses não estivessem 
acautelados”, referiu.

A ajuda europeia é 
feita num quadro comu-
nitário de emergência, 
logo parte das regras 
são defi nidas por Bru-
xelas, nomeadamente 
os prazos. Apesar da 
injeção de um emprés-
timo público do Tesou-
ro, o ministro das Infra-
estruturas não exclui 
a possibilidade de um 
empréstimo privado. 
“Precisamos de ter a 
TAP a trabalhar, o Go-
verno português não 
quer uma TAP peque-
na”, concluiu.

Pedro Nuno Santos:
“Sem intervenção pública, 

TAP acabaria por falir”

O Governo espera 
gastar 1.508,9 milhões 
de euros com o subsí-
dio de desemprego, em 
2020, mais 320 milhões 
de euros (27%) do que 
em 2019, e mais 311,2 
milhões de euros do que 
o valor previsto no início 
deste ano.

Este ajustamento da 
despesa com prestações 
de desemprego está con-
templado na proposta de 
Orçamento do Estado Su-
plementar, que o Governo 
enviou ao parlamento, e 
decorre dos efeitos, veri-
fi cados e esperados, da 
pandemia de covid-19 na 
economia.

A evolução desta rubri-
ca de despesa refl ete a 
subida da taxa de desem-
prego que deverá atingir 
9,6% em 2020, contra 
6,5% em 2019.

No relatório que acom-
panha a proposta de al-
teração orçamental, re-

Despesa com subsídio de desemprego 
vai aumentar 27% em 2020 

fere-se que a redução 
do emprego será, ainda 
assim, inferior à contra-
ção da economia, que 
o Governo estima em 
6,9%, devido ao efeito 
das medidas de apoio ao 
emprego adotadas, no-
meadamente o ‘lay-off’ 
simplifi cado e sucedâneo.                                                                                                          
A despesa com subsídio 
de desemprego espera-
da para 2020 está, ainda 
assim, longe dos valores 
anuais observados duran-
te o período da ‘troika’, 
nomeadamente do máxi-
mo de 2.737,7 bilhões de 
euros registado em 2013.                                                                                                                        
O impacto da covid-19 
bem como as medidas 
de mitigação e relan-
çamento da economia 
implicaram vários ajus-
tamentos no orçamen-
to da Segurança Social, 
com o OE Suplementar 
a antecipar um acrésci-
mo de despesa de 8,9%, 
mais 2.572,7 milhões 

O confi namento pôs um 
freio nos processos de di-
vórcio, que sofreram uma 
queda abrupta durante a 
pandemia, motivada pela 
parada das conservató-
rias e dos tribunais.

Em abril, só se regis-
traram 160 separações. 
Mas as primeiras sema-
nas de desconfi namento 
já fi zeram disparar este 

número e, em maio, hou-
ve mais 752 divórcios em 
relação a março. Com a 
retono, dos advogados 
relatam maior procura e 
uma corrida contra o tem-
po por casais que que-
rem o ponto final ainda 
antes das férias judi-
ciais de 16 de julho a 31 
de agosto. O número vai 
aumentar, garantem.

Número de divórcios
dispara após queda

inédita na quarentena

de euros, face ao Orça-
mento do Estado inicial.                                                                                                                                     
“Estes efeitos traduzem-
se na revisão em baixa 
das contribuições e acrés-
cimo das prestações de 
desemprego, bem como 
no fi nanciamento de qua-
se 2.000 milhões de euros 
de medidas temporárias 
no âmbito da covida-19”, 
sustenta o documento.

Relativamente à exe-
cução de 2019, o OE Su-
plementar aponta para 
um aumento da despesa 

de 17,5%, mais 4.662,8 
milhões, que são essen-
cialmente explicados com 
um acréscimo de 1.943,8 
milhões com medidas de 
mitigação dos impactos 
da pandemia e relança-
mento da economia, em 
particular com o ‘lay-off’ 
simplifi cado e o incentivo 
à normalização da ativi-
dade empresarial e apoio 
extraordinários à redu-
ção da atividade econô-
mica dos trabalhadores 
independentes.

créditos à habitação e 
créditos de empresas, 
capital e/ou juros, por 
seis meses, ou seja, até 
setembro, prazo agora 
alargado.

Também os principais 
bancos que operam em 
Portugal acordaram mo-
ratórias para crédito ao 
consumo, não abrangido 
pela lei do Governo, e 
crédito à habitação, sen-
do que podem aceder à 
moratória clientes com 
quedas de 20% nos seus 
rendimentos, que a lei do 
Governo não abrange.

Os membros da As-
sociação Portuguesa 
de Centros Comerciais  
acordaram com mais de 
87% dos lojistas con-
ceder-lhes apoios, no 
montante global de 305 
milhões  devido ao im-

pacto da pandemia. “Em 
causa estão descontos, 
incentivos aos lojistas, 
reduções de custos de 
operação e o regime ex-
cepcional de mora das 
rendas, que permite di-
ferir o pagamento destas 

Centros comerciais vão apoiar
lojistas com 305 milhões de euros

mensalidades para 2021 
e 2022”, refere a  APCC, 
sublinhando que a as-
sociação passou a ser o 
agente econômico que 
mais apoiou o setor  no 
contexto da pandemia”, 
em Portugal.

Para o presidente da 
APCC, António Sampaio, 
estas medidas são resul-
tado de uma postura de 
diálogo e cooperação en-
tre os centros comerciais 
e seus lojistas, desde a 
primeira hora.

Estas medidas, pros-
segue, demonstram a 
capacidade do setor de 
trabalhar em conjunto 
para encontrar soluções 

equilibradas, que asse-
gurem a sustentabilidade 
de todas as partes.

“Tal como na crise 
econômica de 2010-
2012, sabemos como fa-
zer face a estes desafi os 
assegurando a viabilida-
de do setor e de toda a 
sua cadeia de valor, que 
emprega mais de 100 
mil pessoas de forma di-
reta e 200 mil de forma 
indireta”, realçou o res-
ponsável.

A APCC representa 
93 conjuntos comerciais, 
que integram 8.600 lojas 
e mais de 90% da área 
bruta locável total exis-
tente no país.
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Marcelo Rebelo de Sousa 
vai receber entre 22 e 23 de 
junho os partidos com repre-
sentação parlamentar, para 
os ouvir sobre a crise sanitá-
ria, o orçamento suplemen-
tar e o Programa de Estabi-
lização Econômica e Social 
do Governo e do Orçamen-
to Suplementar para 2020, 
dando continuidade a prática 
trimestral, interrompida pelo 
surto pandêmico.

O chefe de Estado tinha 
anunciado há uma sema-
na, em visita à Ericeira, no 
concelho de Mafra, que ten-
cionava receber ainda em 

Presidente da República recebe
partidos entre 22 e 23 de junho 

“Não há um crescimen-
to da pandemia em Lisboa 
e Vale do Tejo”, disse An-
tónio Costa. Segundo o 
primeiro-ministro, há mais 
casos conhecidos porque 
há mais testes realizados.

“Isto não indica que 
haja um descontrole da 
situação ou um aumento 
da pandemia na região de 
Lisboa e Vale do Tejo, que 
concentra a esmagadora 
maioria dos novos casos 
de covid-19 no país, nas 
últimas duas semanas. Isto 
indica é que há um maior 
conhecimento da situação 
e temos uma realidade que 
é, essencialmente, está-
vel”, argumentou .

“Portugal é, em termos 
europeus, o quarto país 

Costa diz que não
há descontrole da

pandemia em Lisboa  
dou a mudança de estra-
tégia na região de Lisboa, 
há três semanas, orienta-
da para testagem massiva 
em alguns setores das so-
ciedade, como a constru-
ção civil e a distribuição. 
“Isto permitiu-nos, com 
este trabalho muito foca-
do, em alguns concelhos, 
freguesias e bairros, ter 
um maior conhecimento e 
isolar mais precocemente 
pessoas que pudessem 
estar infetadas”.

Lisboa e Vale do Tejo 
(LVT) registraram, no do-
mingo, 90,75% dos no-
vos casos de infeção 
relacionados com a co-
vid-19, com 206 dos 227 
novos doentes, seguida 
pelo Norte com cerca de 
5,29%, segundo dados da 
Direção-Geral da Saúde 
. No sábado, a região 
de LVT registou, sensi-
velmente, 76% dos no-
vos casos de infeção, 
enquanto na sexta-feira 
atingiu os 91,1%, abaixo 
dos 91,2% apurados no 
dia anterior. Na terça e 
na quarta-feira, esta re-
gião já tinha concentrado 
92% das novas infeções, 
acima dos 78% regista-
dos na segunda-feira.

Liceu Literário Português
Síntese Histórica

O Liceu Literário Por-
tuguês foi fundado 
em 10 de setem-

bro de 1868 por um grupo 
de portugueses, com a 
fi nalidade de promover a 
instrução pública.

A primeira sede da ins-
tituição foi instalada num 
sobrado da Rua da Saú-
de, 51. Em 1884, foi ad-
quirido um palácio, onde 
funcionara a Academia 
da Marinha, no Largo da 
Prainha. A nova sede foi 
inaugurada pelo Impera-
dor. Em 1848, a falência 
do Banco da República, 
que causou a perda de 
grande parte do patri-
mônio do Liceu, obrigou 
a Diretoria a vender o 
prédio do Largo da Prai-
nha, tendo sido adquirido 
outro na Rua Senador 
Dantas. Este acabou por 
ser destruído por um in-
cêndio em 31 de maio de 
1932, quando se perdeu 
também todo o recheio 
de móveis, livros, pintu-
ras e obras de arte. Ainda 
no rescaldo da tragédia e 
graças à vontade férrea e 
ao trabalho do Comenda-
dor José Raínho da Silva 
Carneiro, começou a ser 
construído o edifício onde 
está a sede atual, que foi 
inaugurada em 10 de se-
tembro de 1938.

Afrânio Peixoto, escri-
tor e acadêmico, lente da 
cátedra de Estudos Ca-
monianos da Universidade 
de Lisboa e primeiro Dire-
tor Cultural do Instituto de 
Estudos Portugueses do 
Liceu, dizia que esta era 
uma das instituições “com 
que se afi rma pelo mundo 
o gênio português. Funda-
da, mantida, dirigida para 
dar instrução a crianças 
brasileiras, sem indagar da 
nacionalidade, da raça, da 
classe, do partido.  Sobre-
tudo, dando sem receber...”

Depois dos cursos de 
instrução primária, cujas 
aulas começaram na Rua 
dos Ourives e na Rua 7 
de setembro, e dos cur-
sos livres de Arte Náutica 
e de Astronomia; depois 
da participação em cam-
panhas de alfabetização 
de adultos, desde que fo-
ram iniciadas pelo antigo 
Ministro da Educação, Dr. 
Clemente Mariani, o Li-
ceu assumiu a  responsa-
bilidade de ministrar cur-
sos de nível secundário e 
profi ssionalizante, o que 
fez durante várias gera-
ções através do Colégio 
Vasco da Gama, além de 
cursos de interpretação 
teatral, cursos de noções 
de comércio, e outros.

Em 1943, foi criado o 
Instituto de Estudos Por-
tugueses, que teve como 
primeiro Diretor Afrânio 
Peixoto, a que sucedeu 
Pedro Calmon e mais 
tarde Ovídio Gouveia 
da Cunha e Raquel de 
Queirós. As atividades do 
Instituto, que envolveram 
mestres notáveis das Le-
tras, das Ciências, do Co-

nhecimento, das Artes, 
da História, da Universi-
dade, marcaram época 
pelo seu prestígio e quali-
dade de excelência. Tam-
bém funcionou no Liceu 
o Instituto Luso-Brasileiro 
de Folclore.

Em 1990, foi criado o 
Instituto de Língua Por-
tuguesa, sobre a orien-
tação de grandes nomes 
de fi lólogos, gramáticos e 
mestres brasileiros, como 
Silvio Elia, Evanildo Be-
chara, Maximiano de Car-
valho e Silva, Antonio Ba-
sílio Rodrigues, Horácio 
Rolim de Freitas, Rosalvo 
do Vale e tantos outros. 
Começou, então, a ser 
editada a revista “Con-
fl uência” e são realiza-
dos cursos, simpósios e 
congressos, inclusive in-
ternacionais, sobre a Lín-
gua. Em 1993 é instalado 
o Instituto Luso-Brasileiro 
de História, com a partici-
pação de Arno Wehling, 
Arivaldo Silveira Fontes, 
Carlos Francisco Moura, 
Marcos Ribeiro Correia 
e outros historiadores e 
pesquisadores. Em 2004 
o Ministério da Educa-
ção reconheceu o Curso 
de Pós-Graduação “Lato 
sensu” em Língua Portu-
guesa, e o início do referi-
do curso no seio do Insti-
tuto, com uma plêiade de 
professores, e represen-
tou uma conquista muito 
importante, que honra a 
instituição e enobrece os 
portugueses do Brasil em 
suas ações coletivas.

Para acolher as ativi-
dades desses Institutos, 
em instalações mais mo-
dernas e com recursos 
das novas tecnologias, 
o Liceu preparou a nova 
unidade de ensino, no 
prédio da Rua Pereira da 
Silva, 322 – Laranjeiras, 
inaugurado em 13 de de-
zembro de 2007.

O Liceu nada cobra 
dos alunos inscritos − 
como em tudo que reali-
za e promove − e o que 
pretende é que se trans-
forme, cada um dos alu-
nos, ao longo de sua vida 
profi ssional, num amante 
e defensor da Língua de 
Camões e de Machado 
de Assis.   

Em 2012 o Liceu ad-
quiriu o Colégio Sagres, 
fundado em 1938, com 
longa e reconhecida tra-
dição nas atividades de 
ensino e que ministra o 
sistema completo da edu-
cação básica: educação 
infantil, ensino fundamen-
tal e ensino médio.

Presidentes do Liceu:
José João Martins de Pi-
nho – Conde de Alto Mea-
rim; Faustino Figueiredo de 
Sá e Gama; José Dantas; 
José Raínho da Silva Car-
neiro; Evaristo de Morais; 
José Adalberto Pizarro 
Loureiro; António Gomes 
da Costa; Edison Chini; 
Manuel Paulino e Francis-
co Gomes da Costa.

O presidente-executivo 
do banco reconheceu, numa 
entrevista conjunta ao “Jor-
nal de Negócios” e à “Antena 
1”, que a instituição vai preci-
sar de mais dinheiro do que 
o previsto para dar resposta 
à crise gerada pela covid-19.

Numa publicação no 
Twitter, Rui Rio defendeu 
que, neste momento, o que 
há mais são empresas que 
precisam de mais dinheiro 
devido à pandemia e que o 
surto de SARS-CoV-2 não 
pode, por isso, servir de jus-
tifi cação a uma nova injeção 
de capital no Novo Banco.                                                                                                                                           
Além disso, o líder social-
democrata aproveitou ainda 
para questionar o contrato de 
venda da instituição bancária. 
“Se a covid-19 ocorreu depois 
da venda do Novo Banco em 
2017, como é que o desgra-
çado contrato, que não se 
conhece, pode permitir uma 
coisa destas?”, escreveu.

junho os nove partidos com 
assento parlamentar, e por-
ventura outros partidos, para 
os ouvir sobre a situação do 
país, afetado pela pandemia 
de covid-19, referindo que 
normalmente estas reuniões 
eram trimestrais.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa recebeu pela última vez 
os partidos com represen-
tação parlamentar entre os 
dias 17 e 18 de dezembro 
do ano passado, após a en-
trega da proposta de Orça-
mento do Estado para 2020 
pelo Governo na Assembleia 
da República.

Rui Rio sobre o 
Novo Banco: “O 
que mais há são 
empresas que 
precisam de

mais dinheiro”

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto San-
tos Silva, disse que o alar-
gamento do recenseamento 
automático a todos os por-
tugueses residentes no es-
trangeiro foi o momento mais 
alto dos últimos anos na va-
lorização da participação po-
lítica dos emigrantes.

“Isto fortalece a participa-
ção política e fortalece a le-
gitimidade política daqueles 
que representam os nossos 
concidadãos que vivem no 
estrangeiro”, afi rmou Santos 
Silva, Segundo o ministro 
dos Negócios Estrangeiros, 
a extensão do recenseamen-
to automático já signifi cou a 

multiplicação dos votos da 
emigração nas últimas elei-
ções legislativas e europeias.

Na sua mensagem, San-
tos Silva, que nas últimas 
eleições legislativas foi eleito 
deputado pelo círculo de fora 
da Europa, recordou ainda 
que existem atualmente cer-
ca de 2,3 milhões de emi-
grantes portugueses, mas 
que se juntarem a esses os 
descendentes de portugue-
ses que se foram estabele-
cendo no estrangeiro se che-
gará facilmente a mais de 
cinco milhões de pessoas.

No Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunida-
des Portuguesas, o ministro 

Recenseamento automático valorizou
os emigrantes, diz Santos Silva

dos Negócios Estrangeiros 
assinalou igualmente o que 
o Governo socialista tem 
feito desde 2015 para valori-
zar as comunidades e estar 
mais próximo das suas aspi-

rações, das suas necessida-
des e também dos projetos, 
apontando como exemplos a 
rede de gabinetes de apoio 
aos emigrantes e o reforço 
da rede consular.

que maior número de testes 
realizou por milhão de habi-
tante”, disse António Costa, 
sublinhando que é preciso 
saber quantos testes é que 
os outros países fi zeram an-
tes de tirar conclusões. “Se 
fi zermos essa comparação, 
verifi camos que temos das 
mais baixas taxas de positi-
vos da Europa ocidental em 
função do número de testes 
realizados”.

“Se em relação a Lisboa 
e Vale do Tejo comparar a 
evolução do número de tes-
tes realizados com a percen-
tagem de testes positivos 
desde março até agora, ve-
rifi ca-se que estamos sen-
sivelmente estáveis”, disse 
António Costa.

O primeiro-ministro recor-
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Esportes

Liga irá m

O FC Porto recebeu 
e venceu o Marítimo por 
1X0, em jogo a contar 
para a 26.ª jornada. Foi o 
regresso às vitórias do FC 
Porto após o empate com 
o Rio Ave (1x1) e derrota 
com Famalicão (1x2).

Um gol solitário de 
Corona (6’) foi o sufi cien-
te para os dragões con-
quistarem os três pontos, 
numa partida que acaba-

O Benfi ca empatou na 
visita ao reduto do Portimo-
nense (2-2), em jogo a con-
tar para a 26.ª jornada. Foi a 
quarta igualdade consecutiva 
das águias no campeonato.

Pizzi (18’) e André Al-
meida (31’) colocaram o 
Benfi ca em vantagem no 
primeiro tempo. No entanto, 
Dener (66’) e Júnior Tava-
res (76’) restabeleceram a 
igualdade para os algarvios. 

Nota ainda para as saídas 
de Jardel (24’) e Grimaldo 
(64’) lesionados.

Com este resultado, o 
Benfi ca isola-se na lideran-
ça do campeonato, à con-
dição, com 61 pontos, mais 
um que o FC Porto (menos 
um jogo). Já o Portimonen-
se somou 20 pontos e en-
contra-se a cinco do Paços 
de Ferreira, primeira equipa 
acima da linha de água.

Valor angariado servirá 
para doar alimentos para os 
afetados pela pandemia na 
zona de Porto Alegre

A família de Cristiano Ro-
naldo colocou esta semana 
em sorteio a camisola utili-
zada por CR7 no encontro 
com o Sassuolo, da tempo-
rada 2018/19, com a qual o 
avançado português marcou 
o seu primeiro gol pela Ju-
ventus. O objetivo do sorteio 
passa por reunir fundos para 
ajudar as famílias afetadas 
pela pandemia de corona-
vírus na zona de Gramado 
e Canela, na serra gaúcha, 
onde Kátia Aveiro tinha um 
restaurante aberto até há 
poucas semanas.

O Sporting recebeu e 
venceu o Paços de Ferreira, 
por 1x0, em partida da 26.ª 
jornada da Liga. Jovane Ca-
bral apontou, de livre direto, 
o único gol do encontro, con-
fi rmando o primeiro triunfo 

dos leões após a retoma.
Um triunfo que permi-

te aos leões igualar o SC 
Braga no terceiro lugar. 
Ambos somam 46 pontos, 
porém, os arsenalistas têm 
menos um jogo.

O Marítimo não ganha-
va há cinco jogos seguidos 
para a Liga. A última vitória 
acontecera com o Paços de 
Ferreira (3x0) a 16 de feve-
reiro. Desde essa partida, os 
madeirenses perderam com 
Belenenses, SC Braga e 
Moreirense. Depois da para-
gem, empate com V. Setúbal 
e derrota com o FC Porto.

Daí que o triunfo frente ao 
Gil Vicente tenha sido bas-
tante festejado pelos joga-
dores do Marítimo. E os três 
pontos tiveram dedicatória 
especial. O grupo dedicou a 
vitória a Rúben Ferreira. O 
lateral esquerdo lesionou-se 
com gravidade na jornada 
passada, no Dragão, dian-
te do FC Porto. Uma rutura 
no tendão de Aquiles que 
vai afastá-lo dos relvados 
durante muitos meses. Os 
jogadores do Marítimo jun-
taram-se e posaram com a 
camisola do colega.

Rúben Ferreira já foi ope-
rado esta semana, numa 
intervenção cirúrgica condu-
zida por Horácio Sousa, mé-
dico do clube madeirense

A Direção-Geral da 
Saúde garante estarem 
reunidas “todas as condi-
ções” para Portugal rece-
ber a fase fi nal da edição 
de 2019/2020 da Liga dos 
Campeões.

Recorde-se que Lisboa 
tem sido apontada como a 
cidade que a UEFA vai in-
dicar, na quarta-feira, para 
a realização de uma ‘fi nal a 
oito’ da liga milionária, com 
a realização, sem público, 
dos jogos dos quartos e 
das meias-fi nais, em ape-
nas uma mão, e da fi nal.

Comunicado da DGS:
 1. A DGS e a FPF têm 

realizado um trabalho con-
junto profícuo na retoma da 
principal liga nacional de fu-

O Marselha estará na 
frente da corrida, mas 
águias e Galatasaray tam-
bém seguem o jogador

Santiago Arias, lateral-
direito do At. Madrid, de 
28 anos, voltou ontem a 
ser colocado no radar do 
Benfica. Segundo a revista 

‘Don Balón’, os colchone-
ros querem retocar o plan-
tel e não há espaço para 
o colombiano, que está 
no mercado por 12 M€. O 
Marselha estará na frente 
da corrida, mas águias e 
Galatasaray também se-
guem o jogador.

Conselho de Disciplina não 
retirou o segundo cartão 
amarelo ao lateral

Alex Telles é mesmo bai-
xa para o jogo do FC Porto 
na Vila das Aves. O Conse-
lho de Disciplina da Federa-
ção Portuguesa de Futebol 
indeferiu o recurso apresen-
tado pelo dragões, sobre 
o segundo cartão amarelo 
mostrado ao lateral na rece-
ção ao Marítimo, confi rman-
do a ausência do mesmo do 
encontro desta terça-feira. 

Desta forma, Alex Telles 
junta-se a Manafá no lote 
de castigados para a des-

Benfi ca volta a tropeçar em Portimão

Santiago Arias volta 
ao radar do Benfi ca

Sporting vence Paços de Ferreira 
com golaço de Jovane Cabral

Dgs garante “todas as 
condições” para Portugal 

receber fase fi nal da champions
tebol profi ssional. 

2. A DGS está 
envolvida no apoio 
à candidatura por-
tuguesa à organi-
zação da “Final 8” 
da Liga dos Cam-
peões.

3. A DGS con-
sidera que, fruto 
do trabalho que 
tem sido desenvol-
vido com a FPF e 
a Liga e da experi-
ência do desenro-

lar da principal competição 
de futebol nacional, se en-
contram reunidas todas 
as condições para o aco-
lhimento do referido even-
to em Portugal. 

4. A DGS salienta a es-
treita articulação que se 
tem verifi cado com o gru-
po de peritos nomeados 
pela FPF e que permite 
confi ar na existência de 
todas as condições para 
receber este evento des-
portivo em Portugal. 

5. A DGS está, natu-
ralmente, disponível para 
a continuação da articu-
lação entre as entidades 
promotoras deste evento e 
as autoridades de saúde.

Família de Cristiano Ronaldo
sorteia camisola de CR7 para

ajudar famílias brasileiras
A camisola, refi ra-se, es-

tava precisamente exposta 
nesse mesmo espaço, sen-
do que naturalmente era o 
alvo de todas as atenções 
dos visitantes. Ora, por ter 
percebido que tinha feito 
sucesso, Kátia Aveiro de-
cidiu usar a camisola para 
tentar ajudar as famílias 
em difi culdades da região, 
organizando por isso esta 
campanha, que funciona 
num esquema de ‘rifas’: os 
interessados fazem uma 
doação de 30 reais (5,26€) 
numa plataforma criada 
para o efeito, garantem a 
sua chance de ganhar a ca-
misola e, mais importante 
de tudo, ajudam as famílias 
mais necessitadas.

Chapéu de Corona isola
FC Porto na liderança

ram reduzidos a 10 por ex-
pulsão de Alex Telles (85’).

Com este resultado, 
o FC Porto isolou-se na 
liderança do campeona-
to com 63 pontos, mais 
dois que o Benfica (61). 
Já o Marítimo ocupa o 
15.º posto com 25 pon-
tos, mais cinco que o 
Portimonense (20), pri-
meira equipa em zona 
de despromoção.

Recurso portista por
Alex Telles indeferido e lateral

não joga na Vila das Aves

locação às Aves, onde Sér-
gio Conceição também não 
poderá contar com Marcano 
(lesionado) e Nakajima (mo-
tivos pessoais).

Vitória dedicada 
a Rúben Ferreira
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ROLO DE PLÁSTICO  BOLHA, PAPELÃO CORRUGADO, LONA PRETA, IMPERMEABILIZANTES 
PARA LAJES, TELHAS, TIJOLOS, PEDRAS, PISCINAS, CAIXAS D’ÁGUA, ENTRE OUTROS

FATURAMOS PARA CONDOMÍNIOS, ESCOLAS, COLÉGIOS, CLÍNICAS, HOSPITAIS E EMPRESAS*
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ESCADAS MADEIRA E ALUMÍNIO
USO DOMÉSTICO E

PROFISSIONAL (EXTENSIVA)

• MEGALOJA - Anil - Est. de Jacarepaguá, 6526 - 2447-6538 • Tijuca - Rua dos Araujos, 1 - 2204-2791
• Cascadura - Av. Dom Hélder Câmara, 9796 - 3899-4295 • Freguesia - Estr. de Jacarepaguá,7666 - 2447-1678
• Eng. Novo - Rua Barão do Bom Retiro, 666 - 2201-4953 • Irajá - Estr. Água Grande,771 - 3371-9900
• Realengo - Av. Santa Cruz, 41 - 3332-2548  • Recreio - Av. das Américas, 15.000 - 2437-5304
• R. Miranda - Rua dos Topázios, 206 - 2471-5859 • Taquara - Estr. do Tindiba, 1.666 - 3414-1866
• Taquara 2 - Av. do Mananciais, 788 - 2440-7715

Visite nosso site: www.riodopincel.com.br   •   E-mail: tintas@riodopincel.com.br    

ENTREGA GRÁTIS NO RIO E GRANDE RIO**

TUDO PARA  SUA CONSTRUÇÃO DESDE AS FUNDAÇÕES ATÉ O ACABAMENTO

F I N A N C I A M E N T O  P R Ó P R I O

Areia - Saibro - Pedras - Tijolos - Telhas - Louças - Ferragens - Madeiras
Ferramentas - Material Elétrico e Hidráulico 
Aterro e Desaterro - Azulejos e Pisos

Av. Vicente de Carvalho, 511 - 521 - 523 
 Vicente de Carvalho - Rio - RJ 

Tel.: 3391-0090 

VENDENDO E
TRANSPORTANDO

PROGRESSO

ANOS
66

1954 2020

F I N A N C I A M E N T O  P R Ó P R I O

Ferramentas - Material Elétrico e Hidráulico 
Aterro e Desaterro - Azulejos e Pisos

TRANSPORTANDO

19541954

TRANSPORTES E 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

IPANEMA - Rua Garcia
D’Ávila, 85

Tels: 2239-1997
3114-8392 / 3647-1440

2239-6499                                                                   

IPANEMA - Rua Visconde 
de Pirajá, 224 - Loja A

Tels: 2523-3625 / 2523-1600
2513-1041 / 2287-0250
2513-3146 / 2247-9782

Aceitamos todos os Cartões de Crédito e Débito
Ticket Refeição e Alimentação. Temos DeliveryTemos Delivery

Fotos meramente ilustrativas.

VIKING
Escritório Contábil Ltda.
Desde 1970

Site: www.grupoviking.com.br  E-mail: contato@grupoviking.com.br

Contabilidade em geral
Assessoria jurídica
Serviços de despachante

Direção:

Adélio Soares da Silva e
José M. Oliveira Barroso

MATRIZ:
Av. Passos, 101 6º Andar, Centro 

Rio de Janeiro - RJ TELS.: 2253-7088 | 3549-7393

Agência
Rua Abreu Sodré, 201 - Centro 
Maricá - RJ TEL.: 2637-2062

Instalação de antena para TV portuguesa 
sem assinatura e conserto de TVs.

RTPI 
SEM ASSINATURA

Rua São Luiz Gonzaga, 436/ Sobrado 
São Cristóvão - Rio / RJ

Tel.: 2589 -8333
Cel.: 99087 -5977

• Sony • Samsung • LG • Philco 
• OAC • Philips • Aparelhos de Som
• Fios • Transitores • Baterias 
• Conectores • Controle Remoto
• Fontes • Plugs, etc..

PLAYCOLOR-RIO
sem assinatura e conserto de TVs.

www.mudancasbigben.com
bigben.transportes@gmail.com

+55 21 4129-4367
+55 21 2561-4573

21 98552-6910

COMEMORAÇÕES DO 
DIA DE PORTUGAL, 
DE CAMÕES E DAS 
COMUNIDADES 
PORTUGUESAS 2020

As Comemorações do 
Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades 
Portuguesas são assinala-
das este ano numa cerimó-
nia simbólica no Mosteiro 
dos Jerónimos, em Lisboa.

As Cerimónias têm iní-
cio no exterior do Mosteiro 
dos Jerónimos onde, pelas 
11h00 e sob a Presidência 
do Chefe de Estado, decor-
re a Cerimónia do Içar da 
Bandeira Nacional, com a 
execução do Hino Nacional, 
21 salvas por unidade na-
val da Armada Portuguesa 
fundeada no rio Tejo e so-
brevoo de homenagem por 
uma esquadrilha de aero-
naves F-16 da Força Aérea.

Depois, na Igreja de 
Santa Maria de Belém, o 

Presidente da República 
deposita uma Coroa de 
Flores no Túmulo de Luís 
Vaz de Camões, e guar-
da um minuto de silêncio 
em homenagem aos Mor-
tos ao serviço da Pátria.

Nos claustros do Mos-
teiro, irá usar da palavra o 
Cardeal D. José Tolentino 
de Mendonça, Presidente 
da Comissão Organiza-
dora do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas, a 
que se segue a interven-
ção do Presidente Marce-
lo Rebelo de Sousa que 
encerra as Cerimónias.

w w w . f a e g v i d r o s . c o m . b r

3390-6170

BOX BLINDEX,  VIDROS, ESPELHOS, 
TAMPOS DE MESA, QUADROS, 

MOLDURAS, PORTAS, JANELAS, 
ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDA, 

PROJETOS ESPECIAIS E 
INSTALAÇÕES COMERCIAIS.
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DE VARANDADE VARANDA
ENVIDRAÇAMENTOENVIDRAÇAMENTO

COMPRE EM ATÉ 12X
IGUAIS.*

BARRA DA TIJUCA: CONSTRULAR 2000 - 2495-9474 • 2495-9465      98183-0235
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS: ARCTURO - (22)2623-2275 • (22)2623-2785 
CAMPO GRANDE 1: OS GIGANTES - 3402-9607
CAMPO GRANDE 2: OS GIGANTES - 2415-0708 • 2416-3661 
CAMPO GRANDE 3: OS GIGANTES - 2412-8885 
GUARATIBA 1: FORTE DA BRISA - 3157-7150
GUARATIBA 2: DE CAMPOS TINTAS - 2417-3559 / 2417-1338     98556-4910
JACAREPAGUÁ PRAÇA SECA: BIG LAR     2464-2460
JACAREPAGUÁ GARDÊNIA AZUL: BIG LAR - 3432-3110     96487-0314
JACAREPAGUÁ VARGEM PEQUENA: BIG LAR - 3988-0658
JACAREPAGUÁ - TAQUARA: POWER RIO - 3116-9600     3116-9620
MACAÉ: RIVIERA FLUMINENSE - MÁRIO TELHAS - (22)2773-4353      (22)99231-7984
REALENGO: DOIS IRMÃOS - 3331-4000 • 3331-0256
RECREIO: OS CARVALHOS - 2490-2232      98436-0453
RIACHUELO: CONDE DE BONFIM - 2581-4404 • 2581-4899 • 2581-4150
ROCHA MIRANDA: ELETROFER - 2471-9653
SANTA CRUZ: SERGIL - 3395-4133 • 3365-7949      96485-6465
SENADOR CAMARÁ: CONSTRUIR - REI DO CIMENTO - 3424-1099 • 3337-4826 • 3335-7008

 - 2490-2232      98436-0453

 - 3395-4133 • 3365-7949      96485-6465

 - 3432-3110     96487-0314
     2464-2460

 - 2417-3559 / 2417-1338     98556-4910

- MÁRIO TELHAS - (22)2773-4353      (22)99231-7984
 - 3116-9600     3116-9620

 - 2495-9474 • 2495-9465      98183-0235

ATENÇÃO CLIENTE E FORNECEDOR:
Somente as lojas indicadas abaixo são da Rede Big Lar Center. 
Entre em contato para mais esclarecimentos. www.biglarcenter.com.br

(21)3400-7600
Central de Atendimento ao Lojista:

TEMOS TUDO EM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO,
POR UM PREÇO QUE VAI SURPREENDER VOCÊ, CONFIRA!

Hidráulico, Sanitário,
Elétrico, Madeira, Tinta,

Ferragens, Pisos,
Tubos de Esgoto.

Est. dos Bandeirantes, 384 - Taquara - Jacarepaguá • Tels.: 2445-0209 e 3342-2215 - Fax: 2445-0520
www.acasadoconstrutor.com.br

LOUÇAS PISOS E REVESTIMENTOSTINTAS

Est. dos Bandeirantes, 384 - Taquara - Jacarepaguá • Tels.: 2445-0209 e 3342-2215 - Fax: 2445-0520
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Dirijo-me a todos, por-
tugueses, brasileiros e ami-
gos de Portugal, por oca-
sião do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunida-
des Portuguesas, que hoje 
celebramos.

Pela primeira vez em 
muitos anos, não poderemos 
acolher os nossos concida-
dãos e amigos em Brasília, 
nem no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Salvador da Bahia, 
Belo Horizonte, Belém do 
Pará, Porto Alegre, Recife, 
Curitiba, ou Fortaleza, ou 
em outras cidades por esse 
Brasil fora. Mas o sentido de 
união não será menor, nem 
tão pouco a vontade de ce-
lebrarmos, em comunhão 

Mensagem do Embaixador Jorge Cabral
por ocasião do Dia de Portugal, de Camões

e das Comunidades Portuguesas

e proximidade, este dia tão 
marcante para todos nós.

Não poderemos partilhar 
um abraço, mas podemos 
trocar mensagens de perten-

ça e amizade, para que esta 
festa não seja menos vivida. 
Uma festa vivida no Brasil, 
país irmão, com o qual par-
tilhamos a mesma língua e 
com o qual mantemos pro-
fundos laços de amizade, 
com uma longa história que 
continuamos a construir e se 
projeta no futuro.

É nesse espírito de 
união e solidariedade que 
festejamos em conjunto com 
todos os postos consulares e 
representações consulares 
honorárias no Brasil e que 
vos convido a ver a mensa-
gem que preparámos para 
esta celebração.

Viva Portugal!


