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Marcelo Rebelo de Sousa
sobre coronavírus: “É uma

batalha por Portugal”
O Presidente da Repúbli-

ca, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, afirmou  que há razões 
para ter esperança e acres-
centou que os portugueses 
estão todos a remar no mes-
mo sentido para atravessar 
o período difícil trazido pelo 
novo coronavírus.

Depois de um reunião no 
Infarmed sobre a situação 
epidemiológica de Portugal 
onde esteve reunido com o 
primeiro-ministro, o presi-
dente da Assembleia da Re-
pública e líderes partidários, 
além da ministra da Saúde, 

Marta Temido, e com a dire-
tora-geral de Saúde, Graça 
Freitas, Marcelo afirmou que 
“é preciso manter esta coe-
são” e “cimentar esta união”.                                                                                            

“É uma batalha por Por-
tugal e uma batalha de to-
dos os portugueses, uma 
batalha por todos os res-
ponsáveis políticos e eco-
nômicos e sociais portu-
gueses”, disse, deixando 
um agradecimento aos pro-
fissionais de saúde e des-
tacando o papel essencial 
dos especialistas: “Um obri-
gado não é suficiente”.

ComuniCado
Aos nossos

Leitores e Assinantes

Entre dois e três mil 
portugueses precisam de 
apoio para regressarem a 
Portugal, afirmou o minis-
tro dos Negócios Estran-
geiros, Santos Silva. Esta 
estimativa foi feita pelo 
chefe da diplomacia por-
tuguesa aos deputados 
da comissão parlamentar 
de Negócios Estrangeiros, 
numa audição de urgência 
solicitada pelo PSD.

Desde o início da crise 
do novo conoravírus, e so-
bretudo a partir da declara-
ção de pandemia por parte 
da Organização Mundial de 
Saúde, Santos Silva reve-
lou que quatro mil portugue-
ses pediram auxílio às au-
toridades de Lisboa para o 
seu regresso. “Está conclu-
ído o processo na Argélia, 
Egito, China, Chipre, dos 
que estavam ao largo dos 
Estados Unidos num na-
vio de cruzeiro, bem como 
no Irã, Japão, Maldivas, 
Mongólia, Marrocos, com 4 
voos, Singapura e Tunísia”.                                                                                                                          
Estes processos são consi-

Dois a três mil portugueses precisam
de apoio para voltar a Portugal

derados concluídos ao dia 
da audição, destacou o res-
ponsável do MNE. Por outro 
lado, foram a dos cerca de 
4 mil estudantes e no es-
trangeiro ao abrigo do pro-
grama Erasmus.

Até agora, os processos 
de mais fácil resolução fo-
ram os relativos aos países 
da União Européia, onde 
vigora o princípio da mobili-
dade e à livre circulação, si-
tuação que também ocorre 
na Suíça e no Reino Unido, 
que são países associados. 
Isto, apesar de exceções 
sanitárias entretanto decre-
tadas em Itália ou Espanha.

No lado oposto, as ques-
tões de maior dificuldade 
decorrem dos países com 
as quais as ligações aéreas 
foram cortadas foi fechado 
o respectivo espaço aéreo 
ou foi imposta a lei marcial. 
Ainda assim, Santos Silva 
destacou as exceções con-
seguidas com os Países de 
Língua Oficial Portuguesa. 
Deste modo a TAP voa para 
as cidades do Sal e da Ci-

As empresas portuguesas 
estimam quedas nas vendas 
em cerca de 20% por causa 
do surto de Covid-19 e pe-
dem ao Estado a redução de 
impostos e que efetuem os 
pagamentos a horas, segun-
do um inquérito da Câmara 
de Comércio e Indústria Por-
tuguesa .

A CCIP adiantou que 
levou a cabo um inquérito 

sobre o impacto do corona-
vírus na atividade empresa-
rial dos seus associados e 
que os resultados são pre-
ocupantes: queda nas ven-
das, problemas de liquidez 
e dificuldade de pagamen-
tos de salários.

Os resultados do inqué-
rito, realizado a 161 empre-
sas, mostram que “mais de 
68% das empresas inquiridas 

Empresas estimam quedas de 20% e
pedem pagamentos a horas do Estado

Comunicamos que devido a esse momento difí-
cil, que o mundo está vivendo com essa pan-
demia do coronavírus, que está assolando à 

todos tornando nossas vidas totalmente comprome-
tidas, com nossas atividades pessoas profissionais, 
mas a saúde é mais importante em tão devido a esse 
clima grave mundial, que estamos passando com 
essa pandemia, estaremos reduzindo à nossa edição 
com apenas dos cadernos com notícias de Portugal.

Para não deixarmos nossos assinantes clientes e 
amigos sem notícias da nossa terrinha Portugal.

Infelizmente devido de não está havendo ativida-
des sociais e recreativas nas nossas Casas Regionais 
Portuguesas, não estaremos circulando com nosso 
querido tabloide, mas com a graça de DEUS, em bre-
ve isso tudo vai passar e retornaremos as nossas vi-
das normais com muita força e raça e mais vontade 
de realizar nossos objetivos e ideais.

Pedimos a todos assinantes clientes e amigos 
para ficarem em casa e só sair em caso de muita 
necessidade uma emergência médica, ou algo muito 
importante.

Força amigos e muita coragem para juntos ven-
cermos mais uma batalha, pois com ajuda de DEUS, 
triunfaremos. 

O primeiro-ministro afir-
mou  que não é previsível que 
venha a faltar nada no SNS 
durante a pandemia de Co-
vid-19. Em entrevista à TVI, 
António Costa sublinhou que 
já houve “um reforço de mil 
médicos e de 1800 enfermei-
ros” para o combate ao novo 
coronavírus e que o Serviço 
Nacional de Saúde “não vai 
atingir o ponto de ruptura”.

Além disso, afirmou 
que o governo pagou 10 
milhões de dólares para 
comprar 500 ventiladores 
à China e que, no pior dos 
cenários, nunca vamos per-
der o controle da situação.                                                                               
Questionado em relação ao 
número de testes disponí-
veis em Portugal para dar 
resposta às necessidades da 
pandemia, o primeiro-minis-
tro confirmou que o SNS tem 
capacidade para fazer 10 mil 
testes e o privado mil. E que 
estão encomendados 280 mil 
testes rápidos que vão che-
gar nos próximos dias. Até ao 
final da semana está prevista 
a chegada de 80 mil.

Depois de, este domingo, 
terem sido detidas sete pes-
soas por desobediência, An-
tónio Costa revelou que esta 
segunda-feira já houve mais 
nove detenções efetuadas 
pelas autoridades.

Em relação ao cruzeiro 
que atracou em Lisboa, o pri-
meiro-ministro garantiu que 

“Até agora não faltou nada
no SNS e não é previsível que 

venha a faltar”, diz Costa

os tripulantes estrangeiros 
só sairão de lá diretamen-
te para o aeroporto. Os 27 
cidadãos nacionais a bordo 
só poderão desembarcar de-
pois de testados.

Quanto aos apoios para 
as empresas, disse que as 
medidas adotadas são de 
emergência, recordando as 
linhas de crédito, as mora-
tórias de crédito e o ‘lay-off’” 
anunciados recentemente.

“Não há boias que nos 
ajudem num tsunami”, acres-
centando que a ideia é aju-
dar as empresas até ao final 
de maio para que, em junho, 
com dados sólidos, se  pen-
se no futuro.

No final da entrevista, An-
tónio Costa destacou ainda o 
esforço que o sistema edu-
cativo português tem feito 
para manter as aulas à dis-
tância, afirmando que, no dia 
9 de abril, vai ser reavaliada 
a possibilidade de reabertura 
das escolas.

dade da Praia, em Cabo 
Verde, ontem, a companhia 
aérea fez uma ligação de 
repatriamento a Maputo e 
para estão marcados voos 
para Bissau, São Tomé e 
Príncipe e Luanda.

Entre as situações mais 
difíceis, está a da Venezue-
la, país que já tinha impe-
dido a TAP de voar por 90 
dias, recentemente, o fecho 
do espaço aéreo venezue-
lano à Europa. Dada esta 
situação, a distribuição de 
medicamentos à comuni-
dade de luso-descendentes 
foi interrompida. “Ainda não 
há solução”, reconheceu 
o chefe da diplomacia. É 
que os medicamentos eram 
enviados através da mala 
diplomática e, com a proibi-
ção da TAP voar para Cara-
cas e com fim das ligações 
aéreas à Europa, o recurso 
à Ibéria já não é possível.

Para Santos Silva, são 
três as prioridades neste 
domínio: ajudar os viajan-
tes ocasionais, de turistas 
a homens de negócios, que 

sentem um impacto negativo 
ao nível das vendas no mer-
cado nacional”, sendo que 
57,7% “estima que o declínio 
das vendas em 2020 possa 
ser superior a 20%”.

No caso das microem-
presas a expectativa é ainda 
maior, com 72,4% a prever 
“uma queda de 20% nas 
vendas”.

Tendo em conta estes 
resultados, as empresas 
pedem a implementação de 
várias medidas e destacam 
a importância das empresas 
públicas e Estado pagarem a 
horas. Os tempos médios de 
pagamento em Portugal têm 
vindo a diminuir, no entanto 
o Estado demora em média 
75 dias a pagar a fornece-
dores, quando a média eu-
ropeia é de 42 dias”, asse-
gurou a organização.

No inquérito, as empre-
sas indicam como fatores 
que mais podem prejudicar a 

atividade empresarial a dimi-
nuição da procura (78,8%), 
problemas de tesouraria 
(55,9%), queda na produção 
(35,4%), restrições de via-
gens (36,6%) e cancelamen-
to de feiras (34,1%), desta-
cou a CCIP.

Além disso, as organiza-
ções inquiridas estão preo-
cupadas com a falta de liqui-
dez e 23,1% dos inquiridos 
referem que não conseguem 
resistir mais de 30 dias sem 
receber um apoio para as 
necessidades de tesouraria.

Paralelamente, 30% das 
empresas diz não estar em 
condições de cumprir com as 
obrigações salariais e fiscais 
de março e abril.

Este inquérito recolheu 
respostas de 161 empresas, 
de diversos setores de ativida-
de, como o comércio (16,2%), 
indústria (18,6%) e serviços 
(65,2%) entre 18 e 22 de mar-
ço, revelou a entidade.

foram surpreendidos pelo 
fecho das ligações aéreas 
e querem regressar a Por-
tugal; apoio aos estudantes 
do Erasmus; estrangeiros 
residentes em Portugal que 
querem regressar.

Aos portugueses, o ti-
tular dos Negócios Estran-
geiros lançou um apelo. 
“Não saiam para o estran-
geiro, ninguém hoje conse-
gue garantir acudir a todo o 
lado”, alertou.



Portugal em Foco2 Rio de Janeiro, 26 de Março a 1 de Abril de 2020

Casa do Porto Esporte Clube
Cancelamento

A Assembleia Ordinária do dia 26 de março de 2020 foi cance-
lada, por motivo de segurança para todos, devido ao Coronavírus.

Informaremos nova data.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2020.

Manuel Ferreira Monteiro Branco
Presidente

NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

Se possível,
fique em casa

Assim como na semana passada e, ao que tudo 
indica, continuará pelas próximas semanas, os 
efeitos do Corona vírus são o principal assunto em 
todo o planeta. Uma ameaça tão urgente que pra-
ticamente todos estão sendo obrigados a repensar 
suas rotinas.

E como já foi amplamente divulgado e repetido, 
é fundamental tentarmos retardar os contágios, 
fazendo com que os novos casos sejam espalha-
dos ao longo de meses, para que nossas redes de 
Saúde sejam capazes de atender a maior parte dos 
casos graves. Lamentavelmente, se demorarmos a 
tomar as medidas necessárias, logo estaremos na 
mesma situação da Itália, obrigados a escolher os 
pacientes mais jovens para receber atendimento e 
mandando alguns doentes para casa, mesmo com 
risco de morte, simplesmente por não existirem lei-
tos para todos.

Portanto é muito importante que o máximo de 
pessoas leve a sério a recomendação de isolamen-
to social. Idosos continuam sendo as principais ví-
timas, mas jovens e crianças podem servir como 
transmissores da doença e, em alguns casos, tam-
bém podem apresentar complicações apesar de 
não serem considerados grupo de risco. Não mini-
mize o corona vírus, não estamos falando de uma 
simples gripe e atitudes como a paralisação dos 
esportes ao redor do planeta não são histeria. Faça 
sua parte cidadã e, se possível, fique em casa. 
Aproveite as possibilidades tecnológicas, consuma 
entretenimento digital, mantenha contato com ami-
gos e familiares nas redes sociais e deixe o abraço 
e a cervejinha para uma outra oportunidade quando 
a crise tiver passado.

Pode ser um pedido chato, mas nossa socieda-
de precisa passar por esse teste.

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

ViDA ASSOciAtiVA
CASA DE ESPINHO

Av. Braz de Pina, 1988 – V Alegre - 
Tel: 3253-1244

ABRIL – 5 – Domingo – 12:30hs – Almoço de Páscoa 
Cárdapio: Churrasco com diversos acompanhamentos e 
sardinhas na brasa, para dançar Conjunto Os Vilacon-
denses. Apresentação. Rancho Folclorico Padre Tomáz 
Borba da Casa dos Açores. Desconto para maiores de 
60 anos 50% de desconto para folcloristas (apresentan-
do carteirinha com foto)  bebidas e doces a parte. Infor-
mações e Reservas - (21) 3253-1244.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 –

Tels.: 3391-6730 
ABRIL  – 5 – Domingo – 12:30hs. – As vindimas vise-
enses vão acontecer no dia 5/4 às 12:30 h. Na ocasião, 
celebraremos a páscoa. Apresentação do Rancho Fol-
clórico Adulto da Casa de Viseu. Para animar, os Amigos 
do Alto Minho. Cadapio: Churrasco completo, sardinhas 
portuguesas, mesa self service com acompanhamentos, 
saladas variadas, frutas da época e caldo verde.

Pediatra integra equipe 
médica de Macau envolvida 
na linha da frente do com-
bate à pandemia.

O médico português re-
presentante dos Serviços 
de Saúde de Macau Jorge 
Sales Marques disse esta 
segunda-feira à Lusa que a 
‘receita’ para vencer a guer-
ra contra a covid-19 passa 
pelas máscaras, desinfe-
tantes, isolamento e ras-
treios.

O pediatra, que integra 
a equipe médica de Macau 
envolvida na linha da fren-

Médico português dá ‘receita’ para
vencer a guerra contra o coronavírus

te do combate ao surto do 
novo coronavírus, mostrou-
se “preocupado”, enquanto 

médico e português, com 
o aumento de casos em 
Portugal e com “algumas 

imagens” que ilustram situ-
ações de incumprimento de 
regras básicas, afirmou em 
entrevista à Lusa. “Vejo às 
vezes, com preocupação, 
como português, (...) ima-
gens na rua e em locais” 
que mostram pessoas “que 
não estão a seguir regras”, 
que é preciso “cumprir 
numa situação de pande-
mia”, afirmou o especialis-
ta, salientando que, “a curto 
prazo (...) será diferente: 
quando surgirem mais ca-
sos e mais mortes o impac-
to será maior”.

A Câmara de Beja lançou 
hoje um serviço de apoio do-
miciliário para entregar bens 
de primeira necessidade a 
idosos, doentes crônicos ou 
pessoas do concelho em 
quarentena obrigatória, devi-
do à pandemia de covid-19.

“A Câmara Municipal de 
Beja, em articulação com as 
Juntas e Uniões de Fregue-
sias do concelho e outras en-
tidades parceiras, implemen-
ta uma medida de carácter 
temporário e excecional, para 

proteger a população mais 
vulnerável do risco de contá-
gio, estimulando as boas prá-
ticas a nível concelhio”, lê-se 
numa nota divulgada pena 
autarquia de Beja.

O serviço ‘Co(m)sigo’ foi 
criado devido aos “níveis 
alarmantes de propagação 
e severidade dos casos” de 
covid-19 e considerando “o 
facto de terem sido atribuídas 
competências acrescidas aos 
serviços municipais de prote-
ção civil na preparação de um 

sistema de proteção, apoio e 
socorro aos cidadãos, assegu-
rando as condições às popula-
ções mais vulneráveis e para 
quem a pandemia representa 
um risco acrescido” e que, por 
isso, devem ficar em casa.

Com o lema ‘Nós vamos 
até si’, o serviço tem como 
principal objetivo prestar 
apoio a habitantes do con-
celho com 65 ou mais anos, 
doentes crônicos, pessoas 
em quarentena obrigatória 
decretada pela Direção-Ge-

ral da Saúde (DGS) ou nou-
tras situações suscetíveis de 
avaliação técnica, através da 
entrega de bens de primeira 
necessidade em casa.

A autarquia apela aos be-
neficiários para se protege-
rem, cumprirem todas as re-
comendações e não saírem 
de casa e informa que caso 
necessitem do serviço devem 
efetuar o pedido através do 
número 967042294, de se-
gunda a sexta-feira, entre as 
09h e as 18h.

Beja lança serviço para apoiar idosos,
doentes e pessoas em quarentena

Numa moção aprovada 
por unanimidade pelos conse-
lheiros espalhados pelo mun-
do, o Conselho das Comuni-
dades Portuguesas (CCP), 
recomenda ao Governo que, 
numa altura de pandemia do 
Covid-19, não sejam “esque-
cidas” as comunidades portu-
guesas” no estrangeiro.

Na moção enviada ao 
‘Mundo Português’ pelo pre-
sidente do Conselho Perma-
nente do CCP, Flávio Mar-
tins, os conselheiros dizem 
esperar que “as comunida-
des portuguesas espalhadas 
por todos os continentes, não 
sejam esquecidas e que Por-
tugal esteja em permanente 

Moção do CCP pede que o Governo não 
esqueça os portugueses no mundo

contato com os postos con-
sulares e com os Governos 
dos países de acolhimento”, 
a fim de saber como estão e 
do que precisam.

Os conselheiros afirmam 
ainda que o CCP está “em 
diuturna atenção para acon-
selhar, informar e colaborar 
com os nossos órgãos de 
soberania, a bem das por-
tuguesas e dos portugueses 
que vivem ou que estão no 
estrangeiro”.

No mesmo documento, os 
conselheiros recomendam ao 
Governo português, ao Presi-
dente da República e a todos 
os órgãos de soberania “uma 
rápida, serena, responsável 

e eficiente ação visando a 
proteção e o atendimento 
de todos, especialmente aos 
mais vulneráveis, de modo a 
suavizar o quanto possível os 
danos que serão sofridos”.

Deixam ainda o pedido de 
que a pandemia de Covid-19, 
“a estender-se por meses”, 
não seja motivo de “manifes-
tações irracionais, precon-
ceituosas e xenófobas, nem 
de ações político-demagógi-
cas ou que ponham em risco 
a saúde coletiva”.

“O momento é de refle-
xão, de solidariedade, de 
acolhimento e de cumpri-
mento das orientações ou 
determinações da OMS, dos 

Governos e do bom senso 
coletivo”, destacam.

O CCP é o órgão de con-
sulta do Governo para a área 
da emigração portuguesa.

Portugal registrava ontem 
1.600 pessoas infetadas, mais 
320 casos do que no sábado, 
segundo o boletim da Direção-
Geral da Saúde (DGS).

A contadora de histó-
rias infantis Mariana Men-
des, residente em Nyon, 
na Suíça francesa, entre-
tém crianças através de 
vídeos publicados na rede 
social ‘Facebook’, onde lê 
histórias de temas relacio-
nados com a pandemia do 
novo coronavírus. A lisbo-
eta, residente na Suíça há 
12 anos, mãe de dois filhos 
adolescentes, e com um 
gosto pronunciado pela lei-
tura em voz alta, usou “o 
pretexto” da covid-19 para a 
criação de vídeos, onde de-
clama histórias destinadas 
ao público infantojuvenil.

“Visto que a situação 
atual nos traz de volta o 
tempo que anteriormen-
te não dispunhamos, senti 
que seria a ocasião indica-
da para lançar as minhas 
leituras sob forma de vídeo, 
destinados não só às crian-

Portuguesa na Suíça conta histórias através 
de rede social em tempo de epidemia

ças, mas a todos os portu-
gueses que se encontram 
confinados em casa”, afir-
mou à Lusa a declamadora.

A lisboeta explicou que 
o primeiro objetivo dos 
seus vídeos é o “incenti-
vo à leitura”, mas assumiu 
que foi o contexto atual 
derivado da pandemia da 
covid-19 que a impulsionou 
a avançar com esta ideia, 
que já vinha a conceber há 

alguns meses.
Na Suíça, à semelhança 

do que acontece em Portu-
gal, com o confinamento a 
que está sujeita a popula-
ção, situação que já dura 
há uma semana, as pesso-
as procuram ocupar o seu 
tempo em casa.

“As escolas fecharam, 
as propostas culturais são 
poucas ou nenhumas, mas 
as crianças estão em casa e 
precisam de ser ocupadas”, 
salientou Mariana Mendes, 
acrescentando: “Visto que 
muitos pais não têm hábitos 
de leitura, vi nestes vídeos 
uma forma de poder conti-
nuar a fazer o que gosto e, 
ao mesmo tempo, despertar 
o interesse das crianças pe-
los livros e entreter os pais 
que com elas me escutam”.

Os vídeos da declama-
dora encontram-se dis-
poníveis numa página da 

rede social Facebook – ‘As 
leituras da Mariana-Ma-
riana Storyteller’ – através 
da qual se pode assistir às 
suas leituras todas as ter-
ças-feiras e quintas-feiras. 
Os vídeos são filmados no 
jardim do apartamento da 
família Pedrosa Mendes, 
um local a partir do qual a 
leitora leva até a casa das 
pessoas que assistem “um 
pouco de ar puro” e uma 
“mensagem de positividade 
e de calma”, notou.

Apesar dos vídeos se-
rem destinados essencial-
mente aos “miúdos”, há 
cada vez mais adultos que 
se interessam pelas leituras 
de Mariana. “São muitos os 
adultos que me pedem a 
leitura de histórias das suas 
infâncias”, contou a portu-
guesa, até porque, frisou: 
“Todos temos uma criança 
dentro de nós”.
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Como éramos
felizes e não 

sabíamos!
 Tínhamos a liberdade de ir e vir sem proble-

mas, mas hoje, há uma extrema necessidade 
de ficar em casa, porém, há pessoas sensatas 
que obedecem e as insensatas que não ligam 
para si mesmo; mas, precisamos aprender a 
separar as coisas, porque para todas as coi-
sas, há tempo determinado por Deus, e esse é 
o tempo de nos unirmos em oração, para que 
dias melhores possam chegar.

Um excelente inicio de semana, boa consci-
ência a todos, e que Deus nos abençoe, bom dia.

O Governo anunciou 
a criação de uma equipe 
multidisciplinar de acompa-
nhamento permanente dos 
lares que pode ser chama-
da em caso de emergência, 
enquanto as Forças Arma-
das podem ajudar na higie-
nização de lares.

Os anúncios foram feitos 
pela Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança 
Social, Ana  Godinho, no 
final de uma reunião com 
a comissão permanente 
do setor social, para tentar 
controlar a disseminação 
do novo coronavírus, em 
especial nos lares de ido-
sos que nos últimos dias 
registou vários casos de 
doentes com Covid-19.

Esta é a segunda reu-

forças armadas poderão ser chamadas
para higienizar os lares e apoiar sem-abrigo

nião a realizar-se nas úl-
timas três semanas entre 
entidades do setor social 
para encontrar medidas 
para controlar a pande-
mia, que já matou 29 pes-
soas em Portugal.

No encontro e em de-

clarações , Ana  Godinho 
lembrou que as Forças Ar-
madas têm sido um parcei-
ro essencial.

Além de irem participar 
num “programa de sensi-
bilização dos lares sobre 
formas de agir”, que será 

lançado em breve, “em al-
gumas situações, as For-
ças Armadas poderão aju-
dar em alguma situação 
que seja preciso fazer a 
higienização”.

As Forças Armadas tam-
bém estão preparadas para 
atuar no caso de haver ca-
rência de voluntários que 
atualmente dão apoio à po-
pulação sem-abrigo, acres-
centou a ministra, referindo-
se  à distribuição de comida.

A ministra lembrou que 
é fundamental que haja re-
cursos humanos que per-
mitam alternar equipes e 
sublinhou a importância de 
recorrer a voluntários ou 
pedir ajuda à nova equipa 
de acompanhamento per-
manente.

O novo coronavírus es-
vaziou os transportes públi-
cos que, em poucos dias e 
em alguns casos, perderam 
mais de metade dos passa-
geiros. A CP foi a primeira 
a fazer ajustes na oferta, 
após ter registado quedas  
na ordem dos 60%.

No deserto em que as 
ruas se transformaram, 
passam a circular menos 
ônibus ou metro com pouco 
mais uma dúzia de pessoas 
nas horas de ponta, como 
se viu na semana passada.

A contagem já não é 

A diretora-geral da 
Saúde, Graça Freitas, su-
blinha que dão uma falsa 
sensação de segurança. 
Já o coordenador do ga-
binete de crise da Ordem 
dos Médicos, Filipe Froes, 
acredita que a produção 
de máscaras em materiais 
sintéticos pode ser uma 
alternativa eficaz para 
impedir o contágio por 
Covid-19.

“O pano da   máscara 
não é impermeável. Vai 
ficar húmido e o vírus vai 
passar”, assegurou no do-
mingo Graça Freitas, em 
conferência de imprensa. 
“Mais importante é redu-
zir ao mínimo o gesto de 
levarmos as mãos à cara, 
porque é o contato das 
mãos contaminadas com 
o nariz e com a boca que 
nos infeta”, insistiu.

A diretora-geral da 
Saúde insistiu na reco-
mendação do distancia-
mento social. “A máscara, 
neste momento, não é a 
panaceia para tudo, e não 
vale a pena usarmos más-
caras que nem sequer são 
impermeáveis”, alertou. 
“Servem para praticamen-
te nada”.

Embora concorde que 
é fundamental não tocar 

nas mucosas da boca, do 
nariz e dos olhos para evi-
tar o contágio pelo vírus, 
o médico pneumologista 
Filipe Froes defende que 
“há máscaras de tecido 
produzidas em fibras sin-
téticas, com capacidade 
para filtrar partículas mui-
to pequenas , que podem 
ser eficazes”.

“Não tenho a menor 
dúvida de que vão ter 
um mercado enorme, nos 
próximos meses”, afirma 
o pneumologista e con-
sultor da DGS. Considera 
ainda essencial que estas 
máscaras possam ser la-
vadas a alta temperatura, 
“sem perderem qualida-
de”, para que possam ser 
reutilizadas. “Poderão ser 
uma alternativa no futuro.”

Filipe Froes esclarece, 
no entanto, que todos os 
equipamentos de proteção 
individual terão de obede-
cer às indicações do In-
farmed. Nos últimos dias, 
empresas, instituições e 
particulares têm tentado 
desenvolver máscaras e 
outros equipamentos, em 
tecido, para impedir o con-
tágio pelo Covid-19, por 
não haver stock suficiente 
no mercado para todas as 
necessidades.

máscaras de pano servem?
a opinião não é unânime

Pandemia decreta fuga ao transporte público

possível atualmente, por-
que as operadoras, para 
conter a propagação do ví-
rus, eliminaram a validação 
de bilhetes. O metro foi o 
último serviço de transporte 
a adotar esta medida, pelo 
que os números são mais 
evidentes: entre a sexta-
feira 13 de março, dois dias 
depois de a Organização 
Mundial declarar pandemia 
de Covid-19, e a segunda-
feira 16, no Porto registrou-
se uma queda na ordem 
dos 60% e superior a 40% 
em Lisboa.

Na capital, em apenas 
quatro dias, entre 12 e 16, 
verificou-se um decrésci-
mo acumulado de quase 
metade da procura, em 
comparação com o período 
homólogo do mês anterior. 
No Porto, depois de cerca 
de 270 mil clientes diários 
em janeiro e fevereiro, pas-
sou-se para valores pouco 
acima dos 50 mil em dias 
úteis,  uma redução na or-
dem dos 80%.

Nos ônibus, deixou de 
ser necessário validar o tí-
tulo de transporte desde o 
início da semana passada. 
A Sociedade de Transpor-
tes Coletivos do Porto so-
freu uma redução estimada 
em 40%, entre os dias 12 
e 13. A Carris apenas con-
segue juntar um número ao 
cenário: no domingo, dia 
15, perdeu um terço dos 
utilizadores.

Para garantir o acesso 
aos serviços essenciais a 
quem continua a trabalhar 
fora de casa, entra  em vi-
gor um despacho do minis-
tro do Ambiente, João Fer-

nandes, que impõe regras 
às operadoras nos cortes 
na oferta: não deverão ser 
superiores a 40% no trans-
porte rodoviário e fluvial, e 
a 30% no caso do metrô.

As frequências serão 
reduzidas, mas terão de 
ser mantidos os horários 
de arranque e de término 
da operação em todas as 
linhas e, além disso, todas 
as paragens, estações e 
terminais terão de ser ser-
vidos. Tal como já foi anun-
ciado, os veículos terão um 
número limitado de luga-
res e o número máximo de 
passageiros a transportar 
é de um terço da lotação 
da viatura, de forma a ga-
rantir a distância de se-
gurança entre os clientes.                                                                                                                      
O Metrô do Porto foi o que 
registrou a maior queda 
na procura (60%): no dia 
13 registrou mais de 150 
mil validações e no dia 16 
mais de 60 mil. No Metro de 
Lisboa, a queda registrada 
foi de 46%: houve 357 809 
validações no dia 13 e 190 
973 no dia 16.

“Há várias linhas de enco-
mendas. Hoje mesmo sai uma 
avião com destino à China 
para trazer material. Temos 
também uma escala nas próxi-
mas semanas, tanto para com-
pras de estado como algumas 
ofertas que têm aparecido”, 
disse o secretário de Estado 
da Saúde, António  Sales.

Nos próximos dias vão 
chegar mais quatro milhões 
de máscaras , além de 50 mil 
zaragatoas, essenciais para 
se fazerem os testes, acres-
centou António Sales. “Esse 
material será distribuído con-
soante as necessidades. Os 
equipamentos de proteção 
pessoal são um bem cuja 
disponibilidade não é, mui-
tas vezes, imediata, temos 
de fazer uma gestão crite-
riosa e distribuí-los primeiro 
onde são mais necessários, 
ou seja, os profissionais de 
saúde que estão a tratar do-
entes Covid e depois aos ou-
tros, no mais breve espaço 
de tempo possível”.

Segundo aquele Gover-
nante, o Sistema Nacional 
de Saúde tem atualmente 

capacidade para fazer 2500 
testes por dia à Covid-19, a 
que acrescem 1500 nos pri-
vados. “No total, temos uma 
capacidade em stock, de 20 
mil testes, entre público e pri-
vados”, adiantou.

Segundo o secretário de 
Estado, há neste momento 
165 infetados entre pessoal 
médico, dos quais 37 en-
fermeiros, 82 médicos. Os 
restantes são assistentes 
operacionais e técnicos. “Te-
mos de agradecer a todos os 
profissionais de saúde, isso 
é importante”, acrescentou.

António Sales abordou o 
problema dos lares de ido-
sos, uma situação que ins-
pira preocupação. Os casos 
agora conhecidos deixam 
ainda mais clara a urgência 
destes estabelecimentos 
ativarem planos de contin-
gência, com espaços de 
confinamento, apesar de re-
conhecer que em alguns ca-
sos será difícil.

“Estas instituições podem 
recorrer agora a bolsas de 
voluntários para prestação 
de cuidados aos seus Ido-

Portugal vai à China buscar material de
proteção e aposta no reforço dos testes

sos”, para suprimir a falta de 
pessoal, acrescentou.

Graça Freitas, Diretora-Ge-
ral da Saúde reconheceu que, 
em face dos últimos números, 
há mais cadeias de transmis-
são comunitária, como a que 
levou à instauração de uma 
cerca sanitária em Ovar.

“Sim, há indícios de trans-
missão comunitária noutras 
localidades, Esses indícios 
são mais acentuados em al-
guns locais mais que outros 
e dependem também da ca-
pacidade de identificar e triar 
os casos. Mas é verdade que 
há outras localidades onde 
pode haver já transmissão 
comunitária”, disse a direto-

ra-geral da Saúde.
“Mas tudo indica que esta 

transmissão comunitária 
é muito controlada”, disse 
Graça Freitas. “Se houvesse 
uma transmissão comunitá-
ria mais exuberante, tería-
mos mais casos” positivos, 
do que os 2060 anunciados 
pela DGS, que contabiliza 30 
mortos desde a chegada da 
pandemia a Portugal.

Sobre os doentes nos Insti-
tutos de Oncologia, Graça Frei-
tas disse que se algum doente 
oncológico acusar positivo 
para Covid-19 será transferido 
para um hospital de referência 
para o tratamento do coronaví-
rus. “Esse é o plano”.
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Regiões & Províncias

 Comunicado do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isalti-
no Morais, sobre o as decisões tomadas pelo Município.

Na sequência das informações anteriormente prestadas, sobre as 
decisões do Município de Oeiras no âmbito da pandemia do Covid-19, 
por dever de informação e transparência, e com vista ao esclarecimen-
to da população, informamos do seguinte: 

1. Apoio excecional ao Serviço Nacional de Saúde
• Foram já encomendados 43 ventiladores e 90 seringas elétricas.
• Em ambos os casos, as primeiras unidades deverão chegar no 

decurso da próxima semana e serão imediatamente colocados à dispo-
sição do seu destino final.

2. Sistema de testes de infeção por covid-19
• Em articulação com as autoridades de saúde locais, está a ser im-

plementado um sistema de testes de infeção pelo covid-19, em colabo-
ração com os laboratórios Joaquim Chaves, aumentando a capacidade 
localmente instalada.

• Este sistema privilegiará os profissionais da “linha da frente” do 
combate ao covid-19 (agentes da autoridade, elementos dos bombeiros 
e da proteção civil, trabalhadores operários municipais e funcionários 
municipais de serviço).

3. Limpeza e higienização
• Estão em curso ações de limpeza, higienização e desinfeção do 

espaço público, das viaturas municipais, viaturas das forças de segu-
rança, viaturas do sistema de transporte combus e das viaturas dos 
bombeiros e proteção civil.

4. Implementação de banco de voluntariado excecional
• Foi criado um banco de voluntariado especificamente para a situa-

ção de emergência pandémica atual. Estão já inscritos 145 voluntários.
• Caso queira ser voluntário, contacte as linhas: 214 420 463 / 210 

977 439; ou, o correio eletrónico: b.voluntariado@cm-oeiras.pt.
5. Apoio a idosos ou pessoas em situação de fragilidade
• Estão já em curso as entregas de alimentos, compras para abas-

tecimento doméstico, medicamentos e refeições confecionadas para 
idosos e população fragilizada.

• Temos contado com o apoio de condutores da “Uber” que se dis-
ponibilizaram gratuitamente para apoio a estes transportes.

• Caso necessite deste sistema de apoio, contacte a seguinte linha 
de emergência: 915 407 455.

6. Apoio a pessoas em situação de sem-abrigo
• Foi implementado no Centro de Dia da Santa Casa da Miseri-

córdia de Oeiras, em Paço de Arcos, um sistema de acolhimento de 
pessoas em situação de sem-abrigo

• Esta resposta garante alojamento, higiene pessoal, alimentação 
e medicação.

7. Apoio psicológico
• Conscientes dos problemas psicológicos que a atual conjuntura 

pode gerar na população, foi criada uma linha específica para apoio a 
quem dele necessite.

• Caso necessite de apoio psicológico, não hesite em contactar a 
seguinte número: 914 354 326.

8. Apoio aos profissionais das funções essenciais
• Estão já disponíveis a creche e as escolas da rede pública para 

apoio aos filhos dos profissionais das funções essenciais.
o A creche funciona na Creche e jardim-de-infância “1º de Maio”, 

em Carnaxide.
o As escolas, uma por agrupamento, são as seguintes:
n ES Aquilino Ribeiro, em Porto Salvo;
n EB Conde de Oeiras, em Oeiras;
n ES Quinta do Marquês, em Oeiras;
n ES Sebastião e Silva, em Oeiras;
n ES Luís de Freitas Branco, em Paço de Arcos;
n EB S. Bruno, em Caxias;
n EB Sophia de Mello Breyner, em Carnaxide
n EB Alto de Algés, em Algés;
n ES Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha;
n EB Prof. Noronha Feio, em Queijas (que também serve a fregue-

sia de Barcarena);
n ES Prof. José Augusto Lucas, em Linda-a-Velha.
• O Município assegura, durante este período, a entrega de refei-

ções gratuitas aos profissionais das funções essenciais e aos colabora-
dores municipais e das freguesias que se encontram de serviço.

• Está a ser implementado um sistema de acolhimento dos pro-
fissionais de saúde, em unidade hoteleira no Concelho, com vista a 
permitir o repouso sem deslocações a casa, evitando colocar em perigo 
os familiares.

• Esta a ser implementado sistema de acolhimento para profissio-
nais de funções essenciais para quarentena ou tratamento (em situa-
ções menos graves, mas com devido acompanhamento), em unidade 
hoteleira do Concelho.

• O Município já acordou com as cadeias “Lidl” e “Auchan” um ho-
rário excecional, no qual poderão ser atendidos prioritariamente os pro-
fissionais das funções essenciais. Durante o dia de hoje continuaremos 
os contactos com os responsáveis dos grupos Sonae e Jerónimo Mar-
tins, com vista a obter igual resposta para estas pessoas.

Chamamos atenção para a correta deposição dos resíduos produ-
zidos por parte das pessoas infetadas pelo covid-19:

• Os resíduos devem ser colocados num saco plástico cheio até 2/3 
da sua capacidade.

• Este saco, depois de devidamente fechado, deverá ser coloca-
do dentro de outro saco plástico que também deve ser devidamente 
fechado.

• Apenas após estas duas operações, os resíduos podem ser colo-
cados no contentor de resíduos indiferenciados.

Apelamos novamente para o correto cumprimento das orientações 
das autoridades de saúde.

Agradecemos o civismo e o empenho da população que, na sua 
muito larga maioria, tem sabido acolher as orientações das entidades 
competentes.

Agradecemos também as muitas instituições que contactaram o 
Município, querendo connosco colaborar. O Vosso apoio é apreciado 
e bem-vindo.

Com espírito cívico e de respeito mútuo certamente ultrapassare-
mos esta crise. Mantenha o distanciamento social aconselhado, mante-
nha-se em casa. Respeite-se a si próprio e aos outros.

Nesta circunstância, que tanto exige de todos, importa prestar 
profundo reconhecimento às pessoas e empresas que todos os dias 
se empenham, que nos manifestam a sua disponibilidade e apoio, 
gerando o clima de confiança que garante que todos juntos vence-
remos esta crise.

Vamos todos ficar bem!

O Presidente,

Isaltino Morais
#vamostodosficarbem

Comunicado | Informação 
sobre as decisões do 

Município
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PóvoA de vArzIM

O Município de Caminha 
criou uma Rede Comple-
mentar de Apoio para minimi-
zar os efeitos da COVID 19 
na população do concelho. A 
prioridade são os idosos em 
situação de isolamento.

A Rede, coordenada pelo 
Município de Caminha, in-
tegra um representante de 
cada Junta de Freguesia 

Prioridade são os 
idosos em situação 

de isolamento

LouSã

A Câmara Municipal da 
Lousã instalou duas tendas 
junto ao Centro de Saú-
de para apoio à atividade 
dos profissionais de saúde 
do concelho no combate à 
pandemia da covid-19.

Este município do dis-
trito de Coimbra refere que 
se tratou de uma resposta 
à solicitação das Unidades 
de Saúde Familiar Serra 
da Lousã e Trevim Sol, 

destinada a serviços de 
triagem e encaminhamen-
to de doentes.

“A autarquia continuará 
a trabalhar em parceria e 
permanente contacto com 
as autoridades de saúde lo-
cais, regionais e nacionais, 
de modo a tomar todas as 
medidas adequadas à pro-
teção dos lousanenses”, 
salienta um comunicado en-
viado à agência Lusa.

Tendas de apoio ao Centro de Saúde

Anadia assegura refeições escolares
a alunos apoiados do ensino básico

Município realiza desinfeção diária da cidade

A Câmara Municipal de 
Anadia assegura, a partir 
de hoje, o fornecimento, no 
formato de ‘take-away’, da 
refeição escolar do almoço a 
todas as crianças apoiadas 
nas escolas da rede pública 
deste concelho bairradino.

As refeições serão dis-
tribuídas aos encarregados 
de educação dos alunos do 
escalão A da Ação Social 
Escolar que frequentam os 
jardins-de-infância e escolas 
do 1.º ciclo, todos os dias da 
semana, no formato de ‘take
-away’ (em embalagens).

Para poderem usufruir 
deste serviço, os encarre-
gados de educação devem 
contactar o serviço muni-
cipal responsável por tele-
fone, através dos números 
919 868 645 / 913 510 992 
ou através do endereço de 
correio eletrónico: educa-

A Câmara Municipal 
iniciou, ontem, o serviço 
de desinfeção diária de 
contentores, ecopontos e 
áreas envolventes, assim 
como desinfeção de áre-
as propícias a maior mo-
vimentação de pessoas, 
como entradas de super e 
hipermercados, entradas 
de farmácias, mercado mu-
nicipal, áreas de comércio, 
praças e bancos de jardim.

O serviço irá decorrer 
diariamente enquanto se 
prolongar a situação de 
pandemia por COVID-19 
em toda a cidade e nas fre-
guesias, com o apoio das 

Juntas de Freguesia.
A desinfeção segue as 

recomendações da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) sobre o SARS e o 
MERS (dois coronavírus da 
mesma família), onde se 
recomenda a desinfeção 
de ambientes com o hipo-
clorito de sódio, peróxido 
de hidrogénio ou álcool.

Pede-se a compreen-
são e colaboração da po-
pulação na implementação 
desta medida que visa re-
duzir o risco de contágio 
por coronavírus, manten-
do-se afastados aquando 
do processo de desinfeção 

cao.c.costa@cm-anadia.pt, 
até às 17:00.

“Desse contacto resulta-
rá a prestação de todos os 
esclarecimentos relaciona-
dos com o procedimento a 
adotar com vista à recolha 
da refeição, nomeadamente 
o local e o horário. Desde 
já se adianta que os encar-
regados de educação não 
terão necessidade de se 

munirem de recipientes para 
acondicionamento da refei-
ção”, esclarece a autarquia 
presidida pela independente 
Teresa Cardoso.

As refeições serão entre-
gues em horários desfasa-
dos, de maneira a evitar a 
concentração de pessoas no 
local de recolha, respeitan-
do as indicações da Direção 
Geral da Saúde para conter 

(Presidente da Junta), bem 
como uma equipe técnica 
orientada pelas chefias de 
Divisão.

A Rede Complementar de 
Apoio vai permitir que sejam 
assegurados diversos bens e 
serviços de primeira necessi-
dade, atuando como rede lo-
gística, sobretudo de apoio a 
idosos em situação de isola-

mento, de modo a evitar que 
tenham que sair das suas 
casas para comprar alimen-
tos e medicamentos em su-
permercados e farmácias.

Os munícipes que pos-

sam necessitar deste apoio, 
poderão contactar o Presi-
dente da Junta de freguesia 
da sua área de residência, 
ou os responsáveis da equi-
pe técnica municipal.

a propagação da Covid-19.
Os principais serviços da 

autarquia estão encerrados 
até dia 31 de março, data 
em que será efetuada uma 
nova avaliação da situação, 
tendo em conta a evolução 
do Covid-19.

Mais informações acerca 
desta interrupção temporária 
podem ser obtidas em ht-
tps://www.cm-anadia.pt/pa-
ges/811?news_id=382.

Em Portugal, a Direção-
Geral da Saúde (DGS) ele-
vou na terça-feira o número 
de casos confirmados de in-
feção para 448, mais 117 do 
que na segunda-feira, dia em 
que se registou a primeira 
morte no país.

 Dos casos confirmados, 
242 estão a recuperar em 
casa e 206 estão internados, 
17 dos quais em Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI).

uma vez que, apesar dos 
produtos utilizados não se-
rem nocivos para a saúde 
poderão provocar manchas 
na roupa.

O serviço tem início fora 
das horas de maior presen-
ça das pessoas na rua, no 
entanto, irá prolongar-se 
para além desses horários.
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Regiões & Províncias
Figueira da Foz

góis

melgaço

penacova

À semelhança de outros 
município do Alto Minho, 
Melgaço decidiu cancelar 
a Festa do Alvarinho e do 
Fumeiro, que estava agen-
dada para 01 e 03 de maio.

Em comunicado envia-
da à Imprensa, a autar-
quia liderada por Manoel 
Batista anunciou ainda 
outras medidas, segundo 
as orientações da Direção 
Geral de Saúde.

Até ao dia 30 de abril vão 
implementar o seguinte pla-
no de contigência:

1. Não são autorizadas, 
a partir de hoje, desloca-
ções em serviço, para fora 
dos limites do município, 
incluindo atividades de for-
mação;

2. É suspensa a utili-
zação dos equipamentos 
culturais, bem como o So-
lar do Alvarinho, a Porta de 
Lamas de Mouro e a Loja 
Interativa de Turismo, com 
exceção de atividades leti-
vas ou de ensaios;

3. São suspensas as 
atividades e eventos des-
portivos que se realizem 
em equipamentos Muni-
cipais ou espaço público 

câmara oferece ‘bungalows’ do parque de
campismo para alojar profissionais de saúde

Festa do alvarinho e do Fumeiro 
de melgaço foi cancelada

municipal;
4. É suspensa a utili-

zação de equipamentos 
desportivos municipais, es-
tando apenas autorizados 
os treinos e competições 
oficias para equipas de atle-
tas federados, bem como as 
atividades curriculares, sen-
do que nos treinos e compe-
tições não está autorizada a 
assistência de público;

5. São suspensos os 
eventos em salas/auditó-
rios dos equipamentos mu-
nicipais;

6. São suspensas as ati-
vidades em articulação com 
outras entidades, nomeada-
mente, “Projeto Atividade” e 
“Diabetes em Movimento”;

7. Ficam suspensas as 
feiras semanais dos dias 
13, 20 e 27 de março.

A Festa do Alvarinho e do 
Fumeiro começou em 1995, 
por se apresentar como uma 
mostra de produtos locais, 
contando com a participação 
de seis produtores de vinho 
Alvarinho e quatro de fumeiro 
e produtos da região, e, em 
2009, viu reconhecido o seu 
interesse para o turismo pelo 
Turismo de Portugal.

A Câmara de Penacova 
confirmou ontem a saída da 
Associação Intermunicipal 
de Ambiente do Pinhal Inte-
rior (APIN), que já tinha sido 
aprovada pela Assembleia 
Municipal (AM).

A decisão foi tomada por 
unanimidade, após idêntica 
posição ter sido aprovada 
pela AM, no dia 11, na se-
quência de uma proposta do 
presidente da mesa, Pedro 
Coimbra, que reuniu os votos 
favoráveis de todos os parti-
dos com assento no órgão: 
PS, PSD e CDU.

“Tendo ouvido a razão 
e sendo sensível aos argu-
mentos dos cidadãos que me 
elegeram e em mim confiam 

– e não deixando de atender 
à sua vontade expressa – agi 
em total articulação com o 
presidente da Assembleia”, 
afirma em comunicado o pre-
sidente da Câmara de Pena-
cova, Humberto Oliveira.

O autarca do PS era o pri-
meiro presidente do conse-
lho de administração, empre-
sa multimunicipal com sede 
no concelho de Penela, que 
passou a reunir 10 municí-
pios, contra 11 que estavam 
desde a fundação, em 2018.

A sessão da AM de Pe-
nacova, no distrito de Coim-
bra, começou no dia 29 de 
fevereiro, mas não passou 
do período destinado ao pú-
blico, na sequência de uma 

Lotação máxima total dos 
10 ‘bungalows’ é de 42 lugares.

O município da Figueira 
da Foz disponibilizou a tota-
lidade dos ‘bungalows’ exis-
tentes no parque municipal 
de campismo para alojar pro-
fissionais de saúde desloca-
dos ou que queiram um local 
alternativo de estadia, anun-
ciou a autarquia.

Em informação presta-
da à agência Lusa, fonte do 
município do litoral do distrito 
de Coimbra explicou que a 
lotação máxima total dos 10 
‘bungalows’ é de 42 lugares.

Encontram-se disponí-
veis sete alojamentos de 
tipologia T1 (que compor-
tam um máximo de quatro 
pessoas cada), um T0 com 
capacidade para duas pes-
soas e dois T2 que conse-

Foi inaugurada, na esco-
la sede do Agrupamento de 
Escolas de Góis, uma Sala 
de Aula do Futuro, um pro-
jeto promovido pela Câmara 
de Góis, no âmbito da can-
didatura ao Plano Integrado 
e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar da CIM 
Região de Coimbra.

Trata-se de um espaço 
onde os alunos e os profes-
sores encontram ambientes 
inovadores de educação, 
inspirados no projeto Future 
Classroom Lab, desenvol-
vido pelo European Scho-
olnet, constituindo-se como 
um “laboratório de aprendi-
zagem”, onde estão ao dis-
por dos utilizadores as no-
vas tecnologias.

guem albergar 12 pessoas 
no total.

O município acrescenta 
que os profissionais de saú-
de que pretendam a referida 
estadia no parque municipal 
de campismo, localizado na 
zona norte da cidade, “de-
vem articular a disponibilida-

de” com o conselho de admi-
nistração do Hospital Distrital 
da Figueira da Foz.

O coronavírus responsá-
vel pela pandemia da Co-
vid-19 infetou mais de 180 
mil pessoas, das quais mais 
de 7.000 morreram.

Das pessoas infetadas 

O investimento foi de 25 
mil euros, comparticipado em 
85% por fundos europeus, 
cabendo ao município supor-
tar os 15%.

Na inauguração, Cristina 
Martins, diretora do Agrupa-
mento de Escolas de Góis, 
realçou a importância, para 
os alunos, destas novas sa-
las equipadas com dispositi-
vos tecnológicos.

Presente na cerimônia, 
Isabel Damasceno, presiden-
te da CCDRC, afirmou que 
este projeto vem “tornar a es-
cola mais atrativa”, permitin-
do “fazer as coisas com aber-
tura para a criatividade, para 
as novas tecnologias, para a 
inovação e para o combate 
ao insucesso escolar

tábua

O PCP defendeu ontem 
que a pandemia de Covid-19 
não pode pôr em causa os 
direitos laborais e acusou o 
grupo Aquinos de “impor ile-
galmente” o gozo de férias a 
milhares de trabalhadores.

“O PCP tem chamado a 
atenção para aproveitamen-
tos, por parte de setores do 
patronato e de grupos eco-
nómicos, para o ataque aos 
direitos dos trabalhadores a 
propósito da pandemia”, afir-
mam, em comunicado con-
junto, os setores de empre-
sas dos distritos de Coimbra 

pcp acusa grupo aquinos de impor férias ilegalmente
e Viseu do partido.

A esses aproveitamentos, 
segundo os comunistas, “jun-
tam-se pressões do patrona-
to para marcação forçada de 
férias, como no caso do gru-
po Aquinos”, produtor de so-
fás e colchões com sede em 
Tábua, distrito de Coimbra, 
que tem também unidades 
em Carregal do Sal e Nelas, 
distrito de Viseu, além de 
França e Polônia.

Frisando que a pandemia 
“não pode acelerar a explo-
ração dos trabalhadores”, 
as duas estruturas regionais 

exigem “respostas que as-
segurem a salvaguarda da 
saúde dos trabalhadores 

sem colocar em causa os 
salários, nem o direito ao 
gozo de férias”.

Penacova confirma saída de empresa
multimunicipal de água e saneamento

em todo o mundo, mais de 75 
mil recuperaram da doença

Em Portugal, a Direção-
Geral da Saúde (DGS) elevou 
hoje o número de casos con-
firmados de infeção para 448, 
mais 117 do que na segunda-
feira, dia em que se registou a 
primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 
242 estão a recuperar em 
casa e 206 estão internados, 
17 dos quais em Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela 
DGS assinala 4.030 casos 
suspeitos até hoje, dos quais 
323 aguardavam resultado 
laboratorial.

Das pessoas infetadas em 
Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, 
há 6.852 contactos em vigilân-
cia pelas autoridades de saúde.

concentração de munícipes 
que contestavam o preço 
dos bens e serviços públicos 
disponibilizados pela APIN 
(água, saneamento e recolha 
de resíduos), exigindo que 
o município saísse da nova 
empresa.

Os trabalhos foram reto-
mados no dia 11 de março, 
com Pedro Coimbra, que é 
também deputado na As-
sembleia da República e lí-
der da Federação de Coim-
bra do PS, a avançar com 
uma proposta de abandono 
da APIN, que foi aprovada 
por unanimidade.

Na nota ontem divulga-
da, Humberto Oliveira afirma 
que ajustou a sua posição 
com a Pedro Coimbra, “ime-
diatamente após a suspen-
são da sessão” da AM, “para 
que o município abandonas-
se a APIN”.

“Eu e o Pedro Coimbra 
articulámos todas – mas 
absolutamente todas – as 
ações e medidas que foram 
por ele apresentadas na 
Assembleia Municipal. Tive-
mos de trabalhar arduamen-
te para apresentar medidas 
exequíveis aos penacoven-
ses como, aliás, já tantas ve-

zes fizemos juntos noutras 
ocasiões”, sublinha.

Na linha das reivindicações 
do Movimento Espontâneo de 
Cidadãos (MEC) de Penaco-
va, a CDU e o PSD também 
apresentaram moções pró-
prias na AM pela saída do con-
celho da APIN, as quais foram 
chumbadas pelo PS.

O movimento lançou 
uma petição na internet em 
defesa da saída da APIN, 
iniciativa que está a repli-
car-se noutros concelhos, 
como a Lousã, onde 500 
pessoas subscreveram até 
hoje um abaixo-assinado 
promovido pelo MEC da 
Lousã a exigir a saída des-
te município da APIN.

A empresa de capitais 
exclusivamente públicos in-
tegra agora os municípios de 
Alvaiázere, Ansião, Casta-
nheira de Pera, Figueiró dos 
Vinhos, Góis, Lousã, Pam-
pilhosa da Serra, Pedrógão 
Grande, Penela e Vila Nova 
de Poiares, nos distritos de 
Leiria e Coimbra.

A APIN anunciou um pla-
no de investimentos superior 
a 40 milhões de euros para 
os primeiros cinco anos de 
atividade.

 sala de aula do Futuro dá 
acesso às novas tecnologias
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Economia
Principais medidas do Governo sobre

pagamento de impostos e contribuições
O Governo anunciou  um 

conjunto de medidas para 
atenuar os efeitos da pan-
demia de Covid-19, entre 
as quais se incluem a flexi-
bilização do pagamento de 
impostos e contribuições, já 
há novas datas para o cum-
primento de algumas obri-
gações fiscais, possibilidade 
de pagamento fracionado 
de impostos e contribuições 
e diferimento do pagamento 
de contribuições.

No IRC, o pagamento 
especial por conta, que em 
circunstâncias normais teria 
de ser efetuado no mês de 
março, muda para 30 de ju-
nho de 2020. A data do pri-
meiro pagamento por conta 
e do primeiro pagamento 
adicional por conta fica ate 
ao final de agosto, e não fi-
nal de julho.

A entrega da declaração 
de rendimentos do IRC (Mo-
delo 22) relativa ao exercício 
de 2019 pode, por sua vez, 
ser cumprida até 31 de ju-
lho. A data prevista na lei é 
31 de maio.

No pagamento de impos-
tos, as empresas e os tra-
balhadores independentes 
podem fracionar a entrega 
do IVA, quer se encontrem 
no regime mensal ou no tri-
mestral,  e das retenções na 
fonte do IRS e IRC.

O pagamento destes im-
postos pode, assim, ser fra-
cionado em três prestações 

A Comissão Europeia 
considerou que quatro re-
gimes de garantia portu-
gueses para as pequenas 
e médias empresas e as 
empresas de média ca-
pitalização afetadas pelo 
surto de coronavírus es-
tão em conformidade com 
as regras da UE em ma-
téria de auxílios estatais.                                                                                                                                  
Os regimes, com um orça-
mento total de 3 bilhões de 
euros, foram autorizados 
ao abrigo do quadro tem-
porário relativo a medidas 
de auxílio estatal em apoio 
da economia no atual con-
texto do surto de Covid-19 
adotado pela Comissão 
em 19 de Março de 2020, 
o que quer dizer que apro-
vação veio 2 dias depois, 
salienta Bruxelas.

“Autorizamos estas 
medidas ao abrigo do novo 
Quadro Temporário rela-
tivo aos auxílios estatais, 
em estreita colaboração 
com o Governo portu-
guês”, afirma Margrethe 
Vestager.

As medidas portugue-
sas abrangem, em espe-
cial, garantias relativas a 
empréstimos ao funciona-
mento com um prazo de 

Bruxelas autoriza ajuda de três 
bilhões a PME portuguesas

vencimento e uma dimen-
são limitados e limitam 
também o risco assumido 
pelo Estado a um máximo 
de 90%, destaca Bruxelas.

Portugal notificou à 
Comissão, ao abrigo do 
Quadro Temporário, 4  re-
gimes de garantia para 
as PME e as empresas 
de média capitalização 
afetadas pelo surto de co-
ronavírus e que operam 
em 4 setores diferentes; 
turismo; bares e  restau-
rantes; indústria extrativa e 
transformadora; e ativida-
des das agências de via-
gens, animação turística, 
organização de eventos.                                                                                                                                       
Estes regimes visam limi-
tar os riscos associados 
à concessão de emprés-
timos de funcionamento 
às empresas gravemente 
afetadas pelo impacto eco-
nômico do surto de coro-
navírus”. O objetivo das 
medidas é assegurar que 
estas empresas dispõem 
de liquidez suficiente para 
preservar os postos de tra-
balho e continuar as suas 
atividades apesar da situ-
ação difícil causada pelo 
surto de coronavírus, subli-
nha a Comissão Europeia.

Já são dois os bancos 
a anunciar que vão permitir 
a suspensão temporária do 
pagamento das prestações 
no crédito à habitação. O 
Banco BPI está disponível 
para adotar uma moratória, 
depois de a Caixa Geral de 
Depósitos ter admitido a 
mesma medida. O objetivo 
é libertar as famílias mais 
afetadas pela crise provo-
cada pela pandemia de co-
ronavírus do pagamento ao 
banco da prestação mensal 
da casa.

Ministério das Finanças 
escusou-se a tecer comen-
tários sobre as negociações 
em curso com a Associação 
Portuguesa de Bancos e o 
Banco de Portugal, com vista 
à adoção de uma suspensão 
generalizada do pagamento 
das prestações da casa na 
banca. As condições em que 

será implementada essa mo-
ratória deverão ser reveladas 
em breve. Para já, ainda não 
é conhecido o prazo em que 
vai vigorar a suspensão, fa-
la-se na possibilidade de ser 
até ao final de 2020, nem se 
inclui o capital e os juros ou 
apenas o capital. O objetivo 
dos bancos nas negociações 
com o Governo é garantir 
que não são penalizados em 
termos de solidez.

Portugal vai juntar-se, 
assim, a países como Espa-
nha, Itália, França e Reino 
Unido, que já adotaram a 
mesma medida para ajudar 
as famílias a fazer face aos 
impactos da pandemia. Tan-
to naqueles países como em 
Portugal, vários setores de 
atividade estão paralisados, 
havendo já registo de de-
missões e de encerramento 
de empresas.

Famílias terão folga
na prestação da casa

mensais, sem juros, ou em 
seis prestações, sendo apli-
cáveis juros de mora às três 
últimas prestações mensais, 
sem que seja necessário 
prestar garantia. A medida 
não impede que, quem as-
sim o entenda, possa realizar 
o pagamento de forma ime-
diata, nos termos habituais.

Esta flexibilização aplica-
se a empresas e trabalhado-
res independentes com um 
volume de negócios até 10 
milhões de euros em 2018, 
ou com início de atividade a 
partir de janeiro de 2019.

Os restantes trabalha-
dores independentes e em-
presas podem beneficiar 
deste fracionamento do pa-
gamento de impostos, no 
segundo trimestre de 2020, 
caso registem uma queda 
do volume de negócios de 
pelo menos 20% na média 
de três meses anteriores 
ao mês em que exista esta 
obrigação, face ao período 

homólogo do ano anterior.                                                                                                          
No pagamento das contri-
buições sociais devidas en-
tre março e maio de 2020 
pode ser reduzido a um terço 
nos meses de março, abril e 
maio, sendo o valor rema-
nescente relativo aos me-
ses de abril, maio e junho, 
liquidado a partir do terceiro 
trimestre de 2020, usando 
os moldes do pagamento 
fracionado aplicável ao IVA 
e retenções na fonte. Estão 
abrangidas por esta medi-
da as empresas com até 50 
postos de trabalho, acima, 
até 250 trabalhadores po-
derão ter este mecanismo 
se tiverem verificado uma 
queda no volume de negó-
cios superior ou igual a 20%.                                                                                                                     
Está previsto que os tra-
balhadores independentes 
que nos últimos 12 meses 
tenham tido obrigação con-
tributiva em pelo menos 3 
meses consecutivos, e que 
se encontrem em situação 

comprovada de paragem da 
sua atividade ou da ativida-
de do respetivo setor em 
consequência do surto de 
covid-19, podem pedir o di-
ferimento das contribuições.                                                                                                                                
Este pagamento inicia-se 
no segundo mês posterior 
ao da cessação do apoio e 
pode ser efetuado em até 
12  prestações.

O Governo aprovou tam-
bém um conjunto de apoios 
imediatos de caráter extraor-
dinário, temporário e transi-
tório, dirigido a trabalhadores 
independentes e emprega-
dores afetados pelo surto 
da covid-19, que incluem a 
isenção temporária do paga-
mento de contribuições para 
a Segurança Social. Esta 
isenção visa as contribuições 
referentes às remunerações 
relativas aos meses em que 
a empresa seja beneficiária 
das medidas excepcionais.

Entre as medidas de ín-
dole fiscal que visam garan-
tir os postos de trabalho e 
aliviar a tesouraria das em-
presas, inclui-se também a 
suspensão, por três meses, 
dos processos de execução 
fiscal e contributiva.

Na sequência das novas 
medidas relativas às contri-
buições para a Segurança 
Social, o Ministério do Tra-
balho, da Solidariedade e 
da Segurança Social decidiu 
suspender a data de paga-
mento da Taxa Social Única.

O impacto do novo coro-
navírus já se faz sentir nos 
nossos hábitos de consumo, 
que mudaram drasticamente 
e estão a mudar sem prazo 
de validade. Gastamos mais 
dinheiro em supermercados 
e farmácias, setores que na 
semana passada passaram 
a representar uma em cada 
duas compras dos portu-
gueses. Estamos também 
a comprar mais online e a 
recorrer mais vezes ao MB 
Way. E os dados da SIBS in-
dicam ainda que, depois de 
um aumento, o número de 
levantamentos e de compras 
no Multibanco caiu logo que 
foi conhecido o primeiro caso 
no país, mas em contrapar-
tida cresceram os valores 
transacionados.

Se entre janeiro e feve-
reiro, as compras em su-
permercados e farmácias 
representavam 39,4% das 
transações na rede, no fim 
da primeira quinzena des-
te mês, com o aumento do 
surto em Portugal, elas já 
valiam 49%. “Passaram a 

Coronavírus já mudou os hábitos
de consumo dos portugueses

representar uma em cada 
duas compras em Portugal 
na última semana, isto é, um 
incremento de cerca de 8% 
na semana de 2-8 de março 
e de 23% na seguinte com-
parando com média diária do 
início do ano”, explica Gon-
çalo Amaro, diretor de digital 
e e-commerce da entidade 
que gere a rede Multibanco 
em Portugal.

Logo que foram conhe-
cidos os primeiros casos de 
Covid-19, surgiu um com-
portamento pouco estrutura-

do, objetivo e racional, nota 
Mafalda Ferreira, docente 
no Instituto Português de 
Administração de Marketing 
do Porto : “Primeiro, aconte-
ceu com as compras no su-
permercado, de uma forma 
incoerente com as necessi-
dades dos agregados fami-
liares, num cenário de qua-
se radicalização, e depois, 
nas farmácias, onde muito 
do consumo, pelos dados 
de que disponho, está a ser 
feito quase para fazer stock 
dos medicamentos que as 
pessoas usam numa base 
regular nos momentos crôni-
cos ou outros”.

Segundo Pedro Pimen-
tel, da Centromarca, houve 
uma mudança dos padrões 
de consumo expectável e 
atípica: “As pessoas estão 
a fazer uma opção pelos 
produtos que consomem 
em casa. Durante este pe-
ríodo, vamos ver no cabaz 
de compras poucos produ-
tos que associamos à vida 
exterior, à autoestima e ao 
comportamento quando es-

tamos em sociedade.”
Os efeitos da pandemia 

também se refletem no nú-
mero de levantamentos e de 
compras no Multibanco, que 
começaram por apresentar 
um aumento na primeira se-
mana de março, mas diminu-
íram na segunda. E se pas-
samos a comprar com menos 
frequência porque andamos 
menos na rua, a verdade é 
que gastamos mais: o valor 
médio dos levantamentos 
subiu de 67,8 para 74,8 eu-
ros e o das compras de 34,7 
para 37,4 euros.

Em compensação, duran-
te a primeira quinzena verifi-
cou-se um recurso crescente 
ao MB Way, solução que per-
mite o pagamento sem conta-
to com o terminal: “Tem a ver 
com os fatores de proteção, 
já que o contágio pode acon-
tecer no terminal ou no ATM, 
e com a informação veiculada 
de que o dinheiro poderia ser 
um transmissor ativo de vírus 
os lojistas passaram a incen-
tivar essa prática”, explica 
Mafalda Ferreira.

Um avião com capaci-
dade para 254 passageiros 
descolou  do Terminal Civil 
Aeronáutico de Beja com 
destino ao Rio de Janeiro, 
para fazer o repatriamento 
de portugueses retidos no 
Brasil, face à pandemia de 
Covid-19 , o Airbus A340-
300 destino a “Cidade Ma-

ravilhosa” e com 2 tripu-
lações, 24 pessoas, para 
realizar a viagem de ida e 
volta a Portugal.

O JN questionou o mi-
nistério dos Negócios Es-
trangeiros sobre se o voo foi 
fretado pelo Executivo e se 
o avião ia buscar cidadãos 
portugueses, tendo a tutela 

respondido apenas que o 
voo não foi fretado pelo Go-
verno Português. Mas fonte 
da ANA-Aeroportos confir-
mou que o voo tinha como 
destino o Rio de Janeiro e 
que voltaria a Portugal com 
cidadãos lusos.

No site da Hi Fly, a com-
panhia aérea portuguesa 

justificou que está a fazer 
dos voos de repatriamento 
uma realidade, por forma 
a levar as pessoas para as 
suas famílias. “A nossa ex-
celente equipe está heroi-
camente a intensificar-se, 
causando um impacto posi-
tivo no mundo. Nós voamos. 
Nós importamo-nos”.

Avião já partiu para o Rio de Janeiro para repatriar portugueses
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Política

“O Presidente da Re-
pública recebeu o Ministro 
de Estado e das Finanças, 
Mário Centeno, que ouviu 
sobre a situação econômi-
ca e financeira internacio-
nal e nacional, na sequên-
cia da Pandemia Covid-19 
e a quem agradeceu a sua 
manifestação de total en-
foque no enfrentar dessa 
situação”.

Marcelo Rebelo de 
Sousa reconhece que a 
aplicação do orçamento 
de Estado vai ter de se 
ajustar ao novo contexto 
vivido, mas, sobretudo, 
sensível à necessidade de 
um quadro financeiro que 
sirva de base às medidas 
que o Governo já anunciou 

A expetativa era gran-
de após um conselho de 
ministros que se prolon-
gou de manhã à noite em 
2 dias, teve 2 conferências 
de imprensa e o anúncio 
de novas medidas. Antó-
nio Costa deixou a maioria 
das novidades para de-
pois, quando anunciou o 
que mudaria com a decla-
ração do estado de emer-
gência. Depois foi mais 
modesto no número de 
medidas: anunciou que, 
para terem acesso às li-
nhas de crédito, as empre-
sas afetadas na sua ativi-
dade pela Covid-19 têm 
de garantir a manutenção 
dos postos de trabalho. E 
que o comércio também 
vai ter acesso a apoio, 
mas da linha de crédito 
que já tinha sido anun-
ciada. No campo social: 
o prazo de caducidade 
dos contratos de arrenda-
mento são suspensos e os 
subsídios de desemprego, 
complemento solidário 
para idoso e rendimento 
social de inserção serão 
automaticamente renova-
dos. A normalidade? Essa 
só deverá chegar em ju-
nho, se tudo correr bem.                                                                                                                                  
“A contrapartida que exi-
gimos é que não pode ha-
ver demissões.  É absolu-
tamente razoável que se 

António Costa avisa: 
normalidade não deve
voltar antes de junho

Medidas do Governo
são limitadas, diz PCP

exija. Temos uma medida 
especial de apoio à manu-
tenção de emprego onde 
a Segurança Social paga-
rá parcialmente o salário e 
o trabalhador também terá 
alguma perda do seu ren-
dimento para não perder o 
seu posto de trabalho. E é 
neste esforço coletivo que 
temos de enfrentar e viver 
esta situação, não é pos-
sível atravessar esta pan-
demia mundial sem custos 
para as empresas, pesso-
as, famílias e Estado”.

Se, por um lado, os 
despejos já estão suspen-
sos, António Costa anun-
ciou agora a suspensão 
do prazo de caducidade 
dos contratos de arrenda-
mento que caducassem 
nos próximos três meses.
Durante o período desta 
suspensão, mantêm-se 
os direitos e deveres de 
ambas as partes. Serão 
ainda renovados, automa-
ticamente, os subsídios de 
desemprego, o comple-
mento social para idosos 
e o rendimento social de 
inserção. O Governo vai 
ainda apoiar o setor social 
para continuar a desen-
volver trabalho imprescin-
dível de apoiar as famílias 
mais necessitadas. Mas 
sobre esta medida, não 
deu mais pormenores.

Marcelo promulga Orçamento de Estado

e outras que venham a ser 
exigidas pelos efeitos eco-
nômicos e sociais provoca-
dos pela Pandemia, o que, 
com o regime de duodéci-

mos, não seria possível.
Após a reunião, Mário 

Centeno afirmou que o do-
cumento agora aprovado 
tem uma almofada finan-

A coordenadora, Ca-
tarina Martins, conside-
rou que está na altura 
da banca também dar 
alguma coisa à economia 
devido à pandemia de 
Covid-19, defendendo a 
imposição de regras tal 
como está a acontecer 
com outros setores.

Catarina Martins con-
siderou que, em termos 
de respostas no âmbito 
da economia, “a principal 
preocupação tem que ser 
proteger o emprego”. “É 
preciso olhar para aque-
les setores que têm um 
grande peso nos custos 
das empresas, das pe-
quenas empresas e eles 
têm que ser chamados a 
contribuir: os custos de 
energia, as rendas e a 
banca”, defendeu.

Na perspectiva da lí-
der bloquista, o sistema 
financeiro não pode ficar 
simplesmente na posi-

Catarina Martins: “Está na altura da banca 
também dar alguma coisa à economia”

ção do intermediário do 
crédito durante a respos-
ta a esta crise, pedindo 
moratórias às hipotecas 
e suspensão das pres-
tações bancárias que as 
empresas estão a pagar.                                                                                                                                           
“Toda a economia portu-
guesa tem pago milhares 
de milhões à banca, está 
na altura da banca tam-
bém dar alguma coisa à 
economia”, reivindicou.

Garantindo que o BE 
tem toda a solidariedade 
com o Governo por saber 
que este é um momento 
difícil, para Catarina Mar-
tins é evidente que não 
se pode estar a tentar ne-
gociar com a banca. “É 
preciso impor-lhes regras, 
como se impõe a outros 
setores da economia. Se 
nós não impusermos re-
gras ao sistema financei-
ro, então a economia e 
as empresas não vão ter 
capacidade de manter o 

O PCP considera que 
as medidas anunciadas 
pelo Governo para as fa-
mílias portuguesas são 
insuficientes.

“Nos últimos dias, o Go-
verno anunciou medidas 
para responder ao agrava-
mento da situação econô-
mica e social. Deste con-
junto de medidas, e sem 
prejuízo de outras que pos-
sam vir a ser assumidas 
nos próximos dias, ressalta 
o seu caráter insuficiente e 
limitado face à situação de 
emergência nacional”, afir-
mou Vasco Cardoso.

O dirigente comunista 
saúda o prolongamento 
das prestações sociais ou 
o impedimento de cessa-
ção dos contratos de ar-
rendamento, mas acusa 
o executivo de António 
Costa de ignorar a impres-
sionante vaga de despedi-
mentos, de cortes nos sa-
lários e remunerações dos 
trabalhadores.

O PCP defende a in-
terrupção imediata dos 
despedimentos e a ga-
rantia do pagamento in-
tegral dos salários a to-
dos os trabalhadores.

Para o CDS-PP, as 
medidas de apoio às em-
presas e famílias anun-
ciadas pelo primeiro-mi-
nistro, António Costa, 
são insuficientes para 
responder à crise provo-
cada pela pandemia do 
novo coronavírus.

A porta-voz do par-
tido, Cecília Anacoreta 

Correia, diz que o CDS 
saúda as medidas excep-
cionais anunciadas, mas 
aponta-lhes críticas: não 
chegam, dizem os cen-
tristas, para minimizar os 
danos que a parada do 
país está já a provocar 
às famílias e empresas 
portuguesas. Por isso, 
o partido liderado por 

ceira para sustentar as 
medidas adicionais anun-
ciadas devido ao novo co-
ronavírus, remetendo uma 
decisão sobre um possí-
vel orçamento retificativo 
para mais tarde. Um ponto 
fundamental para saber o 
que vai acontecer com a 
economia do país é saber 
se o pico da pandemia em 
Portugal vai ser atingido 
na data prevista , entre 7 
e 14 de abril.

O Presidente da Repú-
blica recebeu Mário Cen-
teno em Belém e “agra-
deceu a sua manifestação 
de total enfoque” na atual 
situação econômica e fi-
nanceira face à pandemia 
da covid-19.

emprego”, justificou.
Catarina Martins enal-

teceu haver empresas e 
empresários que estão 
a fazer o que podem e o 
que não podem para man-
ter emprego, mas lamen-
tou haver empresas que a 
primeira coisa que fizeram 
foi despedir todos os pre-
cários que puderam.

“Quem pense que 

neste momento é mais 
fácil despedir, pense 
duas vezes. Se todas as 
empresas fizerem o mes-
mo, quando este surto 
passar e estivermos em 
crise econômica nenhu-
ma empresa vai conse-
guir pôr-se de pé outra 
vez, porque não há nin-
guém com salário para 
ser cliente”, advertiu.

CDS diz que Governo escolheu a via de mais 
endividamento para as empresas e lembra dos precários

Francisco Rodrigues vai 
apresentar na próxima 
semana um conjunto de 
medidas complementa-
res de apoio à economia, 
como um contributo para 
a ação governativa.

Entre as críticas dei-
xadas pelo CDS-PP está 
a opção do Governo em 
escolher a via do adia-
mento do pagamento 
de impostos e de mais 
endividamento para as 
empresas, o que nos 
parece desadequado no 
momento em que so-
bretudo as pequenas e 
médias empresas se en-
contram paradas a acu-
mular prejuízos. “Não só 
é importante”, diz o CDS, 
fazer diferente, como 
pode-se fazer melhor 
para responder a tempos 
muito difíceis do ponto 
de vista social e econô-
mico que se avizinham.                                                                                                                                       

   O partido considera 
mesmo urgente fazer 
um choque de tesoura-
ria para que as empre-
sas não fechem portas e 
apoiar os trabalhadores 
para não perderem os 
seus empregos, sobretu-
do os precários. Também 
urgente é “prever medi-
das de apoio aos milhares 
de profissionais liberais e 
prestadores de serviços a 
recibos verdes.

O CDS-PP alerta ain-
da para o problema de 
empresários que encer-
ram os seus estabele-
cimentos mas mantêm 
os encargos e não têm 
como pagar salários e 
considera necessário 
reforçar o apoio às IPSS 
e ao setor social, para 
que não lhes falte meios 
para ajudar quem mais 
precisa, sobretudo os 
nossos idosos.
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PENSAMENTO DA SEMANA
ACREDITANDO NA NOSSA SENHORA DA SAUDE.

AMIGOS QUERIDOS, ACREDITEM QUE TUDO 
PASSA.

É TEMPO DE REFLETIR E ACREDITAR. 
A REFLEXÃO ELEVANOS AO I NFINITO
DE ONDE VEM A RESPOSTA SAGRADA 

DO NOSSO PAI MAIOR.
SIGAMOS AS LEIS CELESTIAIS E TEREMOS 

RESPOSTAS DE ESPERANÇA
E CONFORTO.

A ENERGIA POSITIVA , SALVA-NOS DE 
TODAS AS MASÉLAS,

TODO O MEU SER É SADIO E PLENO 
DE ENERGIA AMOROSA.

TUDO PASSA.
MUITAS BENÇÃOS.

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

Iluminados na 
Rádio Metropolitana

Os nossos queridos Fernando, Neumara 
e Juju e o técnico nota mil, do programa 
Momento Beirões, muito unidos, dando aos 
ouvintes alegria e paz. Após o programa, 
Neumara, serve um gostoso lanche,  vou 
lá. Muitas Bênçãos

Maria Alcina, festejando 
aniversário na Casa do Bacalhau

No dia 12 de Março, a minha grande amiga, protetora dos fadistas e do Fado, D. Ma-
ria da Conceição Meireles, levou um grupo  de amigas, para um saboroso almoço na 
Casa do Bacalhau. No grupo  sentadas, a querida Ellen de Lima, D. Maria Meireles,  
Delfina Horto e marido, D. Alice e marido, D. Alcinda  e amigas queridas. Gratidão e 
amor ao fado. Muitas Bênçãos.

25 anos de amor e 
gratidão por tanta felicidade

Os meus queridos ami-
gos, Dra. Fátima e Dr. 
Reinaldo Pinheiro  “Pi-
rai dragagens”, provan-
do que nas suas bodas 
de prata,  o amor 
persiste em  todos os 
momentos, haja visto o 
beijo longo e apaixona-
do   e verdadeiro. Que 
assim seja eternamen-
te. Muitas Bênçãos.

Associação Portuguesa do Espirito Santo

O meu querido amigo  Alexandre Mendes, Presidente da “APES” 
esteve presente nas festividades da Comunidade Portuguesa 
de Belo Horizonte, em Anchieta, Minas Gerais. A convite  das 
lideranças Vera Brandão, Gildo  Jr. e Andressa Brandão. Sem-
pre acompanhado pela sua elegante esposa, mostrando que a 
felicidade é o lema do tão querido casal. Muitas Bênçãos.

Vilma Guimarães 
“A voz da Mulher”

A nossa amiga muito querida, Wilma Guimarães, 
transmitindo muito amor á sua netinha querida. 
Não Percam, o Programa A Voz da Mulher, na 
Rádio Bandeirantes todas as  terças e quintas 
feiras ás 12 horas. Muitas Bênçãos.

Sacerdotes Iluminados
O padre José Resende, novo mestre em Direito 
Canônico, pela  Universidade Gregoriana  de 
Roma,  onde o Conego Abílio de Vasconcelos 
teve a honra de ser professor e diretor da tese 
de mestrado. Parabéns e muita luz, para os 
amigos tão queridos. Muitas Bênçãos.

Maria
Alcina

Maneca

Mensagem de 
Fé e Esperança

Estimados leitores, amigos em geral, neste mun-
do tumultuado que vivemos, tomei a liberdade de 
expor com muito carinho, que  me merecem, nós e 
nossos entes queridos no passados, viveram fazes 
de muita dificuldades, guerras e outra tantas, por 
isso vamos ter calma,  fé em Deus, não levem mui-
to a sério, tudo que se escuta e se vê,  na TV.  hoje 
vale tudo, para ter audiência, mas a mentira tem 
as pernas curtas, dentro de dias as coisas estarão 
normalizando, porque já se anunciam Remédios 
para combater o problema, Deus é Pai, Muita Fé, 
Meus Irmãos.    

Pé de Valsa da Semana, 
Com Sabor de Alegria

Gosto muito, de falar o que sinto, este maravilhoso ca-
sal em pauta, ainda não  cheguei a conclusão, se num 
almoço dançante,  eles gostam mais de um bom meny, 
ou de uma boa pista de dança é  fantástico, mal começa 
o musica, são os primeiros, que maravilha, continuem 
assim, é maravilhoso e muito saudável, D. Prudência e 
amigo Manuel, mais conhecido, ( Manuelzinho da Tiju-
ca,) parabéns e muita saúde. 

Saudade e Gratidão
Nobreza em 
atitudes, como 
vemos na foto,  
D. Glória San-
tos, viúva do 
saudoso Carlos 
Santos, que  foi 
Presidente da 
Casa dos Po-
veiros, posou 
ao lado de uma 
placa em home-
nagem ao seu 
marido, feita 
pelo Sr. Presi-
dente da Câmara  Municipal de Póvoa de Varzim e como a 
saudade apertou, relembramamos um dos bons momentos 
que viveu.  D. Glória seja feliz, e guarde tudo de bom no seu 
coração, não se martirize, porque faz muito bem, a quem 
vive em outra dimensão, beijos e muita saúde.

O Amor é lindo, Casal Nota 10
Como vemos neste lindo cenário fotográfico, D. Maria Si-
mões e seu marido, o Cantor Romântico: Mário Simões, 
que em breve, terá surpresa para todos seus fâs, vamos 
aguardar, pois tudo  que chega, para enriquecer os cos-
tumes Luso-Brasileiros, serão sempre bem vindos, fica-
mos no aguardo, com o desejo de muita saúde. 

Com Alegria, Publico Este 
Lindo Trio, Beirão

Achei por bem, publicar esta foto, porque eu, até acho que 
ela é um bom incentivo para muitos que lutam pelo bem 
estar da Vida Associativa Luso-Brasileira, porque a amabi-
lidade entre as pessoas, faz parte do que Deus nos ensina, 
e eu quero aprender cada vez mais, lindo cenário Beirão, 
com vemos, D. Verônica Trindade, primeira dama,  seu sim-
pático marido, Sr José Henrique e a simpática secretaria, 
doce e dinâmica, Cris, sempre atenta a todos os aconteci-
mentos, para o trio tudo de bom, com muita saúde. 

Parabéns Querida Sophia 
Pelo Seu Aniversário

Registando a linda data da menina Sophia, com vemos na 
foto, o casal amigo D. Iolanda e seu marido, Joaquim Ber-
nardo, Diretor Social da Casa Trás os Montes e Alto Dou-
ro, numa alegria total, não é para menos, os avós, sempre 
são muito felizes , com a felicidade dos netinhos e fami-
liares, como vemos, amigo Bernardo, D.Iolanda  (esposa), 
Sophia, Miguel, Michele, Norma, Isa, o grande Fernando, 
do Jornal Portugal em Foco, sempre com seu tradicional, 
Boné, a seguir o jovem Pedro, para todos, em especial para 
a Aniversariante, Sophia, milhões de felicidades, e muita 
saúde.
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Um galeão chamado Botafogo 
A palavra Botafogo, amando-

se ou não o nobre e viril es-
porte bretão, é sinônimo em todo o 
mundo de um dos maiores times da 
História do futebol. O clube da Es-
trela Solitária homenageia em seu 
nome o queridíssimo bairro do Rio 
de Janeiro, diante da Baía da Gua-
nabara – onde morei por dois anos, 
1973 e 1974, à Rua Theodor Herzl, 
travessa próxima às ruas Bambina 
e São Clemente. O Botafogo foi tão 
fabuloso, nos anos 1950 a 1970, 
quanto o Santos, do Rei Pelé, o 
Real Madrid, do argentino Don Al-
fredo Di Stefano, e o Benfica dos 
lusos-moçambicanos Coluna e A 
Pantera Eusébio. Envergaram a 
gloriosa camisa alvinegra, em lis-
tras verticais, verdadeiros gênios 
universais do futebol, entre os quais, 
o inventor da ‘bicicleta’, o Diamante 
Negro Leônidas da Silva, o tempe-
ramental Heleno de Freitas, Nilton 
Santos, a Enciclopédia, Zagalo, o 
Furacão Jairzinho, o zagueiro cen-
tral argentino Oscar Basso, con-
tratado em 1949 ao portenho San 
Lorenzo, o Canhotinha de Ouro 
Gérson, Mané Garrincha, o Mestre 
da Folha Seca Didi, o Possesso 
Amarildo, o super goalkeeper Man-
ga, o goleador Quarentinha, o late-
ral-esquerdo Marinho e o atacante 
Túlio Maravilha, herói do título bra-
sileiro de 1995. Mais recentemente 
vieram três admiráveis estrangeiros: 
o uruguaio Loco Abreu, o holandês 
Seedorf, nascido em Paramaribo, 
no vizinho Suriname, e, neste 2020, 
o habilidoso japonês Honda.

O Botafogo foi fundado em 
1894 e serviu de inspiração 

para diversos outros clubes no País. 
Há pelo menos um homônimo em 
cada estado. Três se destacam. O 

mais antigo é o Botafogo Sport Club, 
de Salvador, surgido em 1914, com 
o escudo vermelho e branco, sendo, 
por isso, Diabo Rubro, sete vezes 
campeão baiano. O segundo é o 
tricolor paulista de Ribeirão Preto, o 
Botafogo Futebol Clube, criado em 
1918, com as cores da bandeira de 

São Paulo. O caçula é o paraibano, 
de João Pessoa, alvinegro como o 
original, trazendo no peito a mesma 
Estrela Solitária, porém, com o fun-
do vermelho – tendo sido 30 vezes 
campeão do certame estadual. O 
que muitos não sabem, provavel-
mente, é a origem do nome do bair-
ro carioca que acolhe O Glorioso, 
à Rua General Severiano, sede da 
agremiação desde o início do século 
passado. O bairro e o clube devem 
a denominação ao invencível Galeão 
São João Baptista, da Marinha Por-
tuguesa, ostentando os tradicionais 
quatro mastros, que foi lançado às 
águas em 1534, recebendo, em se-
guida, a alcunha de ‘Botafogo’ por 
ser a mais possante embarcação de 
guerra, no século XVI, equipado com 
o impressionante número de 366 bo-
cas de fogo – saindo vitorioso em ba-
talhas memoráveis no Mediterrâneo 
e no Atlântico. A maior delas acon-
teceu em 1535, no Mare Nostrum, 

em Túnis, capital da atual Tunísia, 
metrópole do antigo Reino Púnico 
de Cartago, território fenício do Im-
pério de Tiro, ao Sul do Líbano de 
nossos dias. O Galeão Botafogo foi 
emprestado ao soberano do Sacro 
Império Romano Germânico, Carlos 
V, também Rei das Espanhas, com o 
título de Carlos I, para a conquista do 
estratégico porto de La Goleta, que 
estava em poder das temidas tropas 
dos Janízaros da Sublime Porta do 
Império Turco Otomano.

O galeão foi comandado em 
Túnis pelo próprio Infante 

Dom Luís (1506 – 1555), irmão, por 
sua vez, do Rei de Portugal, Dom 
João III (1502 – 1557), O Coloniza-
dor – ambos filhos do Bem-Aventu-
rado Dom Manuel I (1469 – 1521), 
em cujo reinado o Almirante Vasco 
da Gama (1469 – 1524) chegaria 
à Índia, em 1498, e, dois anos de-
pois, o Fidalgo Pedro Álvares Cabral 
(1467 - 1520 ) descobriria o Brasil. 
Um dos grandes chefes da artilha-
ria do potente galeão, João Pereira 
de Sousa (1540 – 1627), nobre na-
tural da cidade alentejana de Elvas, 
também viria a ser conhecido por 
Botafogo e, ao se aposentar, ganha-
ria da Coroa de Lisboa, em sinal de 
gratidão, uma área rural no Rio de 
Janeiro – onde residiria com a vasta 
família. A localidade passaria a se 
chamar Botafogo e os seus descen-
dentes seriam registrados com esse 
sobrenome. A expressão ascenderia 
ao imaginário do planeta. Do galeão 
lusitano, com o qual Carlos V triun-
fou em Túnis, ao bairro do legendá-
rio clube da Estrela Solitária, que 
deslumbrou os estádios de todos os 
continentes graças aos desconcer-
tantes dribles de Mané Garrincha e 
a genialidade de seus craques.

Dia 26.03.2020
Sr. José da Cruz Lopes (pai dos amigos 
José, Albino e Francisco da Transportadora 
Cruz de Malta e Embaixador de Malta); Mar-
ta Maria Feijão (ex-Zarco Turismo); Beatriz 
Pereira (filha do casal Sra. Marli Pereira e o 
esposo Sr. Raul Neves Pereira o conhecido 
Raul das Lingüiças).
Dia 27.03.2020
José de Sá (empresário do cantor que já nos 
deixou Roberto Leal que neste ano de 2.020 
comemora seus 75 anos bem vividos); Car-
los Duarte (filho do casal amigo Sra. Concei-
ção e Sr. Alberto Duarte ambos do Arouca).  

Dia 28.03.2020
Sra. Maria Eli Bodas; Faria aniversario nes-
te dia a amiga Sra. Maria Intropedi (ex-Con-
selheira do Centro Trasmontano); Sr. Mauro 
Fernandes (do Marques Buffet da Casa de 
Portugal).
Dia 29.03.2020
Albano Correia Junior (Rancho Aldeias da 
Nossa Terra do Arouca São Paulo Clube); 
Agostinho Bacelo (Lanchonete Mac´s Ibira-
puera); Dr. Paulo dos Santos Scardine (dire-
tor da Roca Contabilidade); Deputada Zulaiê 
Cobra; Izadora (filha do casal Fátima e Fer-
nando da Cidade de Campinas); Dr. Osvaldo 

Dias de Souza.
Dia 30.03.2020
Marcelo Franco Pereira Filho (ensaiador 
do Rancho Folclórico da Casa do Minho); 
Sr. Belarmino da A. Marta Junior (filho do 
casal Sra. Nívia e Sr. Belarmino Marta); 
José Correia (representante da Federação 
do Folclore Português no Brasil em São 
Paulo).
Dia 31.03.2020
Anthony G. Moreira (filho do casal amigo 
Antonio Graça Moreira e Rosangela); Ani-
versaria neste dia o conhecido Sr. Pardal; 
Sra. Maria Isabel Dias. 
Dia 01.04.2020
Antônio Osório (ex - Câmara Portuguesa); 
Faria aniversario nesta data o nosso amigo 
que já nos deixou, o cantor Marciano.

O Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado 
de São Paulo reuniu todos os seus membros associados 
para a realização de uma
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no ultimo dia 11 de 
março de 2.020 em sua sede, na Casa de Portugal. A 

ORDEM DO DIA foi a seguinte:
 I – Assembléia Geral: -a) Eleição dos novos membros 
da Diretoria. -b) Eleição dos membros do Conselho De-
liberativo. -c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 
-d) Posse dos novos membros eleitos  -e) Aprovação da 
criação da Medalha Com. Valentim dos Santos Diniz. 
II – Conselho Deliberativo: Na seqüência da reunião, e 
assim concordando os novos membros do Conselho De-
liberativo, será por este eleita a MESA DIRETIVA para o 
próximo triênio, que tomará posse no ato. III – Conselho 
Fiscal -a) Eleição entre os membros eleitos do Presidente 
do Conselho Fiscal. - b) Posse do Presidente eleito IV – 
Diretoria: Estando a mesa diretiva de acordo, e sempre 
seguindo o espírito da objetividade e praticidade, sem 
prejuízo das disposições legais atinentes, o Conselho 
Deliberativo fará: a) Eleição dos Membros da DIRETO-
RIA (Presidente, 3 Vice-Presidentes, Diretor Jurídico, 
Diretor Financeiro e Diretor de Comunicação. -b) Posse 
dos membros da Diretoria eleita -c) Ciência acerca dos 
Comitês formados. Como só houve uma chapa única, os 
estatutos permitem a eleição por aclamação e foi apro-
vada a Medalha Valentim dos Santos Diniz, em home-
nagem a esse baluarte que já nos deixou. O Dr. Magno 
no uso da palavra disse: A nova chapa fica inalterada 
com poucas mudanças. O plano estratégico feito há 2 
anos, vem sendo implantado e ao propormos uma nova 
chapa e não termos uma chapa concorrente, demonstra 
que a administração atual, avaliza o trabalho que vem 
sendo feito. Encerrados os trabalhos houve um coquetel 
de confraternização. Chapa Eleita para o triênio 2020-
2023 Diretoria Manuel Magno Alves Presidente; Antero 
José Pereira Vice-Presidente; Nuno Rebelo de Sousa 
Vice-Presidente; Marcelo Stori Guerra Vice-Presidente; 
José Manuel Ferreira Almeida Secretário Geral; Lisandra 
Duarte Ferreira Catalano1ª Secretária; Artur Andrade 
Pinto Diretor Financeiro; Fernando Ferreira Dinis Comitê 
Financeiro; Ricardo J. de Magalhães Corrêa Comitê Ce-
rimonial; João Manuel Vieira de Carvalho Comitê Social; 
Paulo Roberto Esteves Diretor Jurídico; Nilton Cesare 
Padredi Comitê Jurídico; Marco Antônio Marcondes Pe-

reira Comitê Jurídico; Antônio Roberto Catalano Junior 
Comitê Jurídico; Antônio Joaquim O. P. Freixo Comitê de 
Comunicação; Antônio Martins Araújo Diretor de Comu-
nicação; Comitê Ação Social e Voluntariado Maria Fatima 
S. P. Macedo e Giulia do Livramento Ferrão; André Pinto 
de Sousa Comitê de Assuntos Relacionados com a Na-
cionalidade Portuguesa; Comitê de Relação Empresarial 
Oscar Augusto Ferrão Filho e Luiz Antônio Pereira Marti-
nho e Rodrigo Nunes Alves e Antonio Manoel da C. Melo 
Junior; Margarete de Carvalho Paterno Comitê de Direi-
tos da Cidadania; Felipe Ferreira de Almeida Comitê de 
Tecnologia. Conselho Deliberativo Antônio Almeida e Sil-
va – Presidente; Antônio dos Ramos – Vice-Presidente; 
Carlos José Rodrigues – Secretário; Albino Castro- Su-
plente; e os titulares Albino da Cruz Lopes; Alcides Felix 
Terrível; Antônio José Louçã Pargana; Antônio Rodrigues 
Ferreira; Benjamin Sequeira Barreira; David Augusto da 
Fonte; Ferdinando Rosa Pereira; Fernando Prado Ferrei-
ra; Fernando Ramalho Leite da Silva; Jorge da Conceição 
Lopes; José Duarte de Almeida Alves; Paulo Manuel P. S. 
Almeida; Roberto Vilela; Teresa de Jesus Pires Morgado; 
Vasco de Frias Monteiro. Membros do Conselho Fiscal 
José Manuel Dias Bittencourt Coordenador; os titulares 
Horácio Rodrigues Baeta e Sérgio Fidaldo Soeiro; Fer-
nando Mauricio de Abreu Suplente.

Eleição e Posse no Conselho da Comunidade

Composição da mesa dos trabalhos

Sra. Maria Cristina B.Camarinha Perdiza
Alvo de Homenagem Pelos Veteranos

Foi alvo de homenagem, no ultimo 
dia 20 de Março de 2.020, a Sra. Sra. 
Maria Cristina Bernardino Camari-
nha Perdiza, portadora do RG n.o 
12.337.297-5 e CPF. 040.419.578-42 
pelos seus relevantes serviços pres-
tados ao Grupo Folclórico dos Vete-
ranos de São Paulo do Rotary Pe-
nha. A homenagem partiu da direção 
do referido grupo, onde a Sra. Maria 
Cristina é integrante há pelo menos 6 
anos. Ali ela tem se dedicado duran-
te os ensaios, tem estado presente 
a quase todas as apresentações e 
sempre muito participativa nos even-
tos realizados pelos Veteranos. O 
Grupo dos Veteranos, fundado em 
fevereiro de 2.000 se orgulha em di-
fundir em terras do Brasil, os usos e 
costumes de Portugal. Tem se exibi-
do em todas as muitas associações 
luso-brasileiras do Estado de São 
Paulo, e até no Rio de Janeiro. É de 
se salientar, que a direção do referido 
grupo, leva a cada dois anos, seus 
componentes a Portugal com tudo 
pago como passagem, hotel, alimen-

Sra. Sra. Maria Cristina B. Camarinha Perdiza recebendo a homenagem dos 
Veteranos da diretora Dulcimara Leal.

tação e transporte durante 15 dias 
como prêmio. O rendimento dos Ve-
teranos oriundo de apresentações, 
apoios, patrocínios, e seus almoços, 

é todo ele investido em seus compo-
nentes, já que ninguém ganha abso-
lutamente nada. Parabéns Sra. Maria 
Cristina, homenagem merecida.

Esteve reunido em São Paulo nos últimos dias 
12 e 13 de março de 2020 na Casa de Portu-
gal, o Conselho Regional da América do Sul 
do Conselho das Comunidades Portuguesas 
com presença do ilustre Cônsul de Portugal 
em São Paulo Dr. Paulo Nascimento. Os obje-
tivos destes conselhos regionais é o de fazer 
um balanço dos avanços que ocorreram e das 
necessidades que ainda existem para enviar 
ao Conselho Permanente que se reúne mais 
adiante em maio provavelmente em Lisboa. 
Nestas reuniões tem sido feitos documentos, 
relatórios onde apresentam as propostas. Nes-
te dia foram discutidos os funcionamentos con-
sulares, ainda a participação eleitoral pois foi 
feita mudança na lei e hoje temos muito mais 
eleitores do que havia antes, mas há ainda uma 
serie de dificuldades desde a falta de informa-
ção até mesmo a realização das eleições. As-
sim os conselheiros têm de ouvir quais foram as 
dificuldades das eleições, ate por que em janei-
ro próximo haverá eleições para Presidente da 
Republica de Portugal. Outra questão que foi 
abordada foi a simplificação da lei da naciona-
lidade, que aqui no Brasil tem causado alguns 
problemas. Quando foi aprovada a regulamen-
tação da lei em 2017, até o referido conselho fez 
varias criticas pela burocracia. Outra questão 
é a do ensino do português, a própria cultura, 
outro tema, a própria questão da visibilidade da 
autonomia do orçamento do CCP. O Dr. Flavio 
Martins presidente do Conselho Permanente 
disse: “São importantes estas reuniões para 
que conheçamos a realidade de outras comu-
nidades. Há 5 conselhos regionais e pela lei os 
conselhos regionais reúnem-se em suas regi-
ões uma vez por ano. Já fizeram em Santos, 

Reunião em São Paulo do Conselho Regional da América do Sul 
Do Conselho das Comunidades Portuguesas 

Buenos Aires, Brasília e esta é a ultima reunião 
deste mandato que vai até o final deste ano. 
Nós fazemos nossas reuniões, as secções lo-
cais não conseguem fazer muita coisa, porque 
o orçamento apesar de ter sido aumentado nos 
últimos anos ainda é insuficiente. O caso da as-
sistência a segurança social como o que esta-
mos passando na Venezuela, discutimos esses 
assuntos e outros e ao final redigimos um do-
cumento e enviamos para o Conselho Perma-
nente, onde temos 3 conselheiros do conselho 
regional eu Flavio  o Dr. Ângelo e a Dra. Maria 
de Lurdes da Venezuela. Somos conselheiros, 
propomos, nós discutimos, aconselhamos, mas 
sabemos que o poder político efetivo das trans-
formações esta com o governo e com a Assem-
bléia da Republica e temos que entender isso 
ate porque não somos donos da verdade”. Já o 

Deputado Dr. José Cesário disse: “O Conselho 
das comunidades é um órgão muito importante 
para aconselhar o governo e os outros órgãos 
de soberania para o desenvolvimento de polí-
ticas úteis em favor das comunidades. Muitas 
vezes não sendo este conselho nós estando no 
governo ou na Assembléia da Republica, não 
sabemos o que se passa em muitos postos 
consulares, as grandes dificuldades verificadas 
no atendimento consular. Eu mesmo vou daqui 
já com um retrato muito mais correto do que é 
a realidade de questões sobre a participação 
política das nossas Comunidades, o que estão 
a passar as associações, a mobilização dos jo-
vens para a vida associativa, o futuro do CCP, 
os problemas das Comunidades atingidas por 
graves crises sociais e o seu regresso a Portu-
gal, aqui se recolhe muito essa sensibilidade”.
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Esportes

Conheça nossas propostas profissionais
de desempenho e conforto

Serviços
Desenvolvemos projetos para climatizar casas, escritórios, indústrias e 

muito mais. Somos capazes de desenvolver projetos de acordo com suas 
necessidades, oferecendo também manutenção preventiva e corretiva.

Nosso objetivo não é só fornecer e instalar o ar condicionado, nos preocupamos 
com o pós-venda, que realiza serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva.

Estamos inteiramente à sua disposição em todos os momentos.

Vendas
prontoar@gmail.com

Contato@prontoar.com.br
www.prontoar.com.br

(21) 97024-3952

Desenvolvendo
Soluções

Numa perspectiva de fu-
turo, a SAD do FC Porto já 
está a estudar vários dossi-
ês no sentido de renovar o 
ataque. Soares, Marega e 
Aboubakar, cujos vínculos 
terminam em junho de 2021, 
muito dificilmente irão reno-
var contrato, pelo que po-
derão mesmo ser vendidos 

Zé Luís, um das contra-
tações mais caras do último 
defeso do FC Porto, tem li-
gação ao clube até junho de 
2023 e está protegido por 
uma cláusula de rescisão de 
40 milhões de euros. No mer-
cado de inverno, o internacio-
nal cabo-verdiano esteve na 
iminência de se mudar para 
os ingleses do Tottenham, 
treinado por José Mourinho, 
no entanto, o facto de não ter 
o número de internacionaliza-
ções suficientes impediram a 
mudança para o mundo fan-
tástico da Premier League.

Por fim, Fábio Silva tem 
uma cláusula milionária de 125 
milhões de euros e contrato 
assinado até junho de 2022, 
com a promessa de renovação 
quando atingir os 18 anos. O 
jovem craque do plantel é visto 
como o futuro homem-golo dos 
dragões, ele que já nesta épo-
ca pulverizou alguns recordes 
e chegou mesmo a ser titular 
em algumas partidas das pro-
vas nacionais.

O FC Porto abre cami-
nho para estabelecer uma 
academia na Nigéria, con-
cretamente, em Akwa Ibom, 
um dos principais estados 
produtores de petróleo na-
quele país. Uma comitiva 
do FC Porto, chefiada pelo 
Head of FC Porto Interna-
cional Pedro Albuquerque, 
e apoiada por Tiago Calisto, 
representante em Portugal 
do presidente da SAD do 
Feirense, o nigeriano Kun-
le-Soname, foi recebida na 
semana passada pelo go-
vernador do estado, Udom 
Emmanuel, para discutir e 
planear a parceria destinada 
a ter a marca FC Porto asso-
ciada a uma nova academia 
de alto rendimento.

O governo local mostrou 
total recetividade para finan-

Sad prepara renovação do ataque

Pinto da Costa lembra
“forte relação de amizade” 

com Lorenzo Sanz

Academia dos Dragões Nasce na Nigéria

ciar o projeto, o que demons-
tra a repercussão que os dra-
gões têm naquele território. 
Aproveitando a passagem 
pela Nigéria foi organizado 
um campus para avaliar e 
recrutar potenciais talentos 
que possam vir a integrar as 
camadas jovens do FC Por-
to. Durante dois dias, vários 

futebolistas do FC One Ro-
cket, da Academia de Fute-
bol  Blessed Stars e do Port 
Harcourt City FC, entre ou-
tros projetos, estiveram em 
ação no estádio Internacional 
Godswill Akpabio. De acordo 
com o jornal The Nigerian 
Voice, oito talentos foram si-
nalizados pelos dragões. 

no final desta temporada, 
ainda que, por esta altura, a 
pandemia do Covid-19 não 
ofereça qualquer garantia 
de datas sobre o eventual 
regresso das competições 
e do período de mercado de 
transferências.

A SAD precisa de di-
nheiro para fazer face ao 

rombo financeiro, em muito 
devido à não entrada na fase 
de grupos da Champions, e 
será imperioso faturar mais 
de 100 milhões de euros em 
mais-valias no final desta 
campanha. Se houver inte-
ressados no brasileiro, no 
maliano e no camaronês, os 
dragões não hesitarão em 
vender o trio, perante o risco 
de os jogadores entrarem no 
último ano de contrato e saí-
rem, depois, a custo zero, tal 
como aconteceu com Brahi-
mi e Herrera.

Soares e Marega têm 
sido habituais opções para 
Sérgio Conceição na presen-
te temporada. Ao contrário, 
Aboubakar não joga com fre-
quência, uma vez que esteve 
muito tempo parado devido a 
uma grave lesão nos joelhos.

O FC Porto e o presi-
dente Jorge Nuno Pinto da 
Costa apresentaramm as 
sentidas condolências à fa-
mília e ao Real Madrid pelo 
falecimento do antigo pre-
sidente Lorenzo Sanz, que 
sucumbiu ao vírus Covid-19.

«Os dois clubes estive-
ram na génese da criação do 
G-14, ainda durante a déca-
da de 90 do século passado, 
altura em que os então dois 
presidentes de FC Porto e 
Real Madrid conviveram, 
trocaram experiências e cria-
ram forte relação de amizade 
que durou até ao infeliz de-
saparecimento de Lorenzo 
Sanz», lê-se na  nota emitida 
pelo emblema portista. 

O mais caro e 
o mais jovem

 Contrato Cláusula de rescisão

Marega ......................Junho de 2021............... €30 milhões

Soares .......................Junho de 2021............... €40 milhões

Aboubakar .................Junho de 2021............... €50 milhões

Zé Luís.......................Junho de 2023............... €40 milhões

Fábio Silva .................Junho de 2022............. €125 milhões

Depois de confirma-
do o adiamento do Euro-
2020 e da Copa América, 
a FIFA anunciou também 
o retardamento para 2021 
do novo Mundial de Clu-
bes, que tinha arranque 
previsto com o repensado 
formato – alargamento do 
número de equipas parti-
cipantes.

Segundo informação 
veiculada por comunica-
do, o organismo explicou 
que, em causa, está o 
adiamento das duas prin-
cipais provas de seleções, 
além do Mundial, para as 
datas previamente reser-
vadas para a competição 
entre clubes.

Mundial de clubes adiado e
participação do Flamengo em risco

No entanto, ficaram 
ainda por decidir quais as 
novas datas para a reali-
zação da referida compe-
tição, que, de acordo com 
Gianni Infantino, presiden-
te da FIFA, será «recalen-
darizada para uma data 
entre 2021, 2022 e 2023».

Algo que poderá con-
dicionar a participação do 
Flamengo neste novo mo-
delo do torneio, uma vez 
que, segundo os critérios 
do órgão organizador, fi-
cam apurados os vence-
dores das competições 
continentais dos dois an-
teriores anos, o que signi-
ficaria que, a ser realizado 
em 2022 ou 2023, o em-

blema do Rio de Janeiro 
veria o lugar garantido 
pela conquista da Liberta-
dores em 2019, anulado.
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1. Coloque as garrafas na geladeira durante a noite anterior;

2.Você pode usar uma manta térmica ou uma icebag, mas enquanto 
estiver sob o sol prefira deixar a garrafa no cooler entre camadas gene-
rosas de gelo;

3. Leve taças de acrílico, por segurança e coloque-as no cooler para 
mantê-las com aquela camadinha refrigerada e inspiradora;

4. Mantenha seu vinho embaixo do guarda-sol, assim ele consegue se 
manter na temperatura ideal por mais tempo.

Veja nossas dicas para aproveitar a temporada
de praia na companhia do seu vinho favorito:

Com o futebol suspen-
so por tempo indetermi-
nado também no Brasil, 
a Imprensa de São Paulo 
deu ontem conta de que 
Pedrinho, extremo do Co-
rinthians contratado pelo 
Benfica, poderá viajar 
mais cedo para Lisboa 
para se juntar às águias. 
Face à situação atual o 
Corinthians pondera não 
utilizar mais o jogador. 
Pedrinho, recorde-se, fi-
cou de quarentena após 
viagem a Lisboa. Fez tes-
te negativo ao Covid-19.  

Esta segunda-feira, a 
CMVM decidiu suspender as 
negociações dos títulos das 
águias, enquanto “aguarda 
a divulgação de informação 
relevante ao mercado”. Tal 
como o JE noticiou em 23 de 
março, o Benfica prepara-se 
para pedir a revogação da 
OPA sobre a sua própria SAD 
com base em “alteração im-
previsível das circunstâncias” 
devido aos efeitos da crise 
provocada pela Covid-19. 

A Comissão do Merca-
do de Valores Mobiliários 
(CMVM) suspendeu esta 
segunda-feira, 23 de março, 
a negociação dos títulos da 
SAD do Benfica, enquanto 
aguarda por mais informa-
ção relativa à oferta pública 
de aquisição (OPA) do clube 
sobre 28,06% das ações da 
própria SAD disponíveis no 
mercado.

“O Conselho de Admi-
nistração da Comissão do 
Mercado de Valores Mobili-
ários deliberou, nos termos 
do artigo 214º e da alínea b) 
do n.º 2 do artigo 213º do Có-
digo dos Valores Mobiliários 
a suspensão da negociação 

Cmvm suspende negociação com Benfica

das ações da Sport Lisboa 
e Benfica – Futebol, SAD, 
aguardando a divulgação de 
informação relevante ao mer-
cado”, informou a CMVM.

Tal como o JE noticiou 
no dia 20 de março, na sua 
edição impressa, o Benfica 
pondera agora retirar a OPA 
sobre a sua própria SAD por 
“alteração imprevisível das 
circunstâncias”. A opera-
ção tinha por objetivo tornar 
o clube da Luz detentor de 
95% da sua SAD.

Devido à crise do Co-
vid-19, a Sport Lisboa e Ben-
fica, SGPS (designação em-
presarial do clube) pondera 
retirar a OPA sobre a Benfica 
SAD, lançada a 18 de no-
vembro. A operação está a 
ser avaliada pelo regulador 
há quatro meses.

Para retirar a oferta, que 
visava controlar 95% do ca-
pital da SAD, o Benfica terá 
de fazer o pedido, de forma 
fundamentada, à CMVM, 
onde argumentará “a alte-
ração imprevisível e subs-
tancial das circunstâncias” 
devido aos efeitos da propa-
gação do novo vírus no país, 
nomeadamente no futebol 
que suspendeu o campeo-
nato nacional. Mas a palavra 
final será sempre do regula-
dor que, até à data, nunca 
aceitou esta possibilidade à 
luz das regras das OPA.

No momento em que a 
negociação das ações da 
Benfica SAD foram suspen-
sas, os títulos dos encarna-
dos tombavam 8,47%, para 
2,70 euros. O valor é infe-
rior aos 2,76 euros a que as 
ações da Luz cotavam antes 

José Mourinho quer fazer 
do Tottenham um sério can-
didato à conquista do título 
em Inglaterra, na próxima 
época. Para tal, adianta-se 
em terras de Sua Majestade, 
pretende reforçar o plantel 
dos spurs com contratações 
cirúrgicas.

Com efeito, têm sido vá-
rios os nomes apontados 
como potenciais alvos do 
treinador português na rea-
bertura do mercado de trans-
ferências.

Para o lado esquerdo da 
defesa, Ben Chilwell, do Lei-
cester, afigura-se como uma 
das opções a ter em conta. 

Grimaldo apontado ao
Tottenham de Mourinho

Porém, o elevado preço do 
passe do internacional in-
glês, de 23 anos, bem como 
o previsível interesse de ou-
tros emblemas de nomeada 
da Premier League, deverão 
levar Mourinho a virar agu-
lhas para outras alternativas.

Pois bem, segundo o Foo-
tball London, Álex Grimaldo, 
apresentado como “talentoso 
defesa espanhol”, pode mui-
to bem entrar nos planos do 
treinador português já para 
2020-2021.

O lateral, de 24 anos, tem 
contrato com o Benfica até 
junho de 2023, com cláusula 
de rescisão de €60 milhões.

do lançamento da OPA, em 
novembro de 2019, quando 
o clube anunciou querer fi-
car com a quase totalidade 
do capital da própria SAD 
(95%), oferecendo cinco eu-
ros por cada ação dispersa 
no mercado (28,06%).

O Benfica é dono de 40% 
da Benfica SAD e ainda de-
tém mais 23%, através da 
Benfica SGPS. A oferta apre-
sentada significa que o Ben-
fica pagaria 32 milhões de 
euros aos investidores.

De acordo com a edição 
do Correio da Manhã de dia 
21 de março, a decisão de 
avançar com a revogação do 
negócio está tomada e, por 
conseguinte, os 32 milhões 
que o clube gastaria na OPA 
poderão ser canalizados 
para enfrentar eventuais per-
das de receita, face à crise 
suscitada pela pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
e ganhar capacidade de con-
tratar reforços na próxima ja-
nela de transferências.

Benfica pondera retirar 
OPA sobre SAD por “alte-
ração imprevisível das cir-
cunstâncias”

Pedrinho
pode vir

mais cedo

Está a ser uma época 
aquém das expectativas 
para José Mourinho. Atu-
almente no oitavo lugar, o 
Tottenham luta por conse-
guir um lugar de acesso às 
competições europeias.

Perante esta situação, o 
técnico português começa 
já a planear a próxima tem-

porada, e a Sky Sports dá 
conta de seis nomes que 
constam da lista de com-
pras do emblema londrino 
para a próxima temporada. 

Percorra as fotos de 
forma a descobrir os jo-
gadores com que o portu-
guês quer revolucionar o 
Tottenham.

O presidente da FIFA, 
Gianni Infantino, anunciou, 
esta terça-feira, a “contribui-
ção direta de dez milhões de 
dólares” à Organização Mun-
dial de Saúde para fazer face 
à pandemia de Covid-19.

“Graças à sua sólida situa-
ção financeira, a FIFA está em 
condições de propor medidas 
de solidariedade proativas 
destinadas especificamente à 
crise do coronavírus”, afirmou 
o dirigente, em comunicado.

Neste sentido, Gianni 
Infantino irá propor «uma 
contribuição direta de dez 
milhões de dólares [corres-

pondente a cerca de nove 
milhões de euros] da FIFA ao 
Fundo de Resposta Solidária 
COVID-19 da Organização 
Mundial da Saúde».

Além disso, o presidente 
do organismo que tutela o fu-
tebol mundial quer “discutir a 
possibilidade de estabelecer 
um Fundo Mundial de Assis-
tência ao Futebol para ajudar 
os membros da comunida-
de futebolística afetados por 
esta crise”.

Neste sentido, Infantino 
apela a que todos os fute-
bolistas “contribuam com 
estes esforços”.

Gianni Infantino anuncia 
donativo de €9m para
combate ao covid-19

Os seis nomes de Mourinho 
para revolucionar o Tottenham
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Foi no passado dia 6 que, 
de forma oficial, Wendel ficou a 
saber aquilo que já se espera-
va: estava convocado para os 
Jogos Olímpicos de Tóquio, ao 
serviço da seleção brasileira, 
numa lista de 23 nomes.

“Um sonho tornado re-
alidade», disse o médio de 
22 anos do Sporting, nas 
suas redes sociais, minutos 
depois da divulgação da lis-
ta, sobretudo depois de, em 
janeiro, ter ficado de fora do 
torneio pré-olímpico, para o 
qual também tinha sido con-
vocado, mas impedido de dar 
o seu contributo à seleção por 
imposição do Sporting (que 
terá de autorizar também ida 
aos Jogos). Recorde-se que 
o Torneio Sul-Americano de 
qualificação para os Jogos 
Olímpicos, recuperado pela 
CONMEBOL, teve lugar na 
Colômbia mas fora das datas 
FIFA - de 18 de janeiro a 8 de 
fevereiro -, pelo que os clubes 
não estavam obrigados a ce-
der os jogadores. Wendel foi 
um dos cinco riscados, além 
de Emerson (Bétis), Marti-
nelli (Arsenal), Gabriel (Lille) 
e Douglas Luiz (Aston Villa). 
Agora, depois do Brasil ter 
ultrapassado o grupo B, com 
Paraguai, Bolívia, Uruguai e 
Peru, e ter garantido o passa-
porte para Tóquio com triunfo 
categórico diante da eterna 
rival Argentina (3-0), Wendel 
continuou a merecer a con-

Sonho de Wendel em risco

fiança de André Jardine.
“Sempre deixei claro 

que representar o meu país 
nos Jogos Olímpicos era um 
grande objetivo, um sonho. 
Gostaria de ter ido ao pré-o-
límpico mas respeito o plane-
amento do clube e ter ficado 
no Sporting foi também im-
portante porque era um mo-
mento turbulento e consegui 
dar uma boa resposta em 
campo. Só vou ser lembra-
do para a seleção se estiver 
bem no clube”, afirmou à im-
prensa brasileira o médio dos 
leões, entusiasmado com o 
futuro a curto prazo: “Estou 
numa boa fase, bem prepa-
rado e muito confiante. Sei 
que posso ajudar a seleção e 
fico feliz com a confiança do 
professor Jardine. Temos de 
nos preparar, sabendo que 
nos Jogos Olímpicos não te-
remos margem para erros”

De ansiedade
em ansiedade

A verdade é que, se em 
janeiro, foi o Sporting a im-

pedir a presença de Wendel 
na seleção brasileira, ago-
ra é o surto de Covid-19 a 
ameaçar a realização dos 
Jogos Olímpicos e, por 
consequência, o realizar 
do sonho do médio dos le-
ões que, recorde-se, leva já 
onze jogos e um golo mar-
cado pela seleção olímpica 
canarinha, tendo já um títu-
lo no currículo: em junho do 
ano passado, onde chegou 
a envergar a braçadeira de 
capitão, Wendel fez parte 
do lote de jogadores que 
conquistou o Torneio de 
Toulon, ao derrotar o Ja-
pão, nos penáltis, na final 
da prestigiada competição 
de seleções.

“Dá um pouco de an-
siedade. É a primeira vez 
que vou a uns Jogos Olím-
picos. Ficamos um pouco 
ansiosos. A minha primeira 
convocatória para a seleção 
foi nos sub-23. Nunca tinha 
sido chamado antes na for-
mação, por isso chegar aos 

sub-23, jogar, ser titular… 
é uma sensação muito bo-
a”referia Wendel ao Globo-
esporte.

Plano já estava traçado
Para esta altura esta-

vam então marcados os 
primeiros dois jogos de 
preparação da seleção 
olímpica. Wendel já tinha, 
por isso, planos para viajar 
para o Brasil, matar sauda-
des da família e começar 
a convencer André Jardine 
a dar-lhe, novamente, um 
lugar entre os titulares. A 
Confederação Brasileira de 
Futebol mantinha conversa-
ções para dois particulares 
nos Emirados Árabes Uni-
dos, contra a Coreia do Sul 
e o Egito, mas rapidamente 
os planos foram cancela-
dos, uma vez que o surto 
de Covid-19 era por demais 
evidente naquela zona. E 
por aí ficou, uma vez que a 
FIFA decretou a anulação 
das datas para jogos de se-
leções e os atletas ficaram 
retidos nos respetivos paí-
ses dos seus clubes.

A possibilidade de os 
Jogos Olímpicos realizarem-
se nas datas inicialmente 
marcadas, de 24 de julho a 
9 de agosto, continua de pé, 
muito embora ainda ontem o 
próprio Comité Olímpico do 
Brasil tenha apelado ao adia-
mento. E o sonho de Wendel, 
para já, em claro risco.

A pandemia de covid-19 suspendeu a grande parte 
dos campeonatos profissionais de futebol. No entanto, 
ainda existem algumas competições que continuam a 
resistir, a grande parte das quais apenas com restrições 
de público.

Na Europa – agora considerada pela Organização 
Mundial de Saúde como o epicentro da epidemia – ape-
nas se joga na Rússia, Turquia e Ucrânia. Com a grande 
maioria dos restantes campeonatos a serem jogados no 
continente africano, o menos afetado pelo Covid-19.

 
Confira a lista de todos os países
com campeonatos em atividade:

 
País ...........................................................Continente

Turquia ................................................................ Europa
Ucrânia ................................................................ Europa
Rússia.................................................................. Europa
Chile ....................................................... América do Sul
Austrália....................................................................Ásia
Hong Kong................................................................Ásia
Palestina ...................................................................Ásia
Cambodja .................................................................Ásia
Uzbequistão..............................................................Ásia
Myanmar...................................................................Ásia
Angola ....................................................................África
Zâmbia....................................................................África
Nigéria ....................................................................África
Quénia ....................................................................África
Camarões ...............................................................África
Congo .....................................................................África
Gâmbia ...................................................................África
Jamaica ...............................................América do Norte

As Ligas que
resistem à pandemia


