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António Costa disponível para 
debater o Plano de Recuperação 

e receber partidos
O primeiro-ministro está 

disponível para parti-
cipar num debate no par-
lamento sobre o Plano de 
Recuperação e Resiliência 
e receber os partidos para 
análise deste documento nos 
próximos dias 21 e 22, disse 
fonte do Governo.

Estas iniciativas de Antó-
nio Costa foram transmitidas 
à agência Lusa por fonte do 
Governo, na véspera da pri-
meira reunião da conferên-
cia de líderes parlamentares 
após as férias de verão e 
que deverá fixar os primei-
ros agendamentos da nova 
sessão legislativa na Assem-
bleia da República.

Segundo fonte do exe-
cutivo, o primeiro-ministro 
está disponível para um 

O ministro das Infraestru-
turas, Pedro Nuno San-

tos, disse que o Governo 
quer salvar a TAP, mas lem-
brou que a companhia aérea 
não pode ser maior do que 
as necessidades, para ser 
economicamente viável.

“Nós queremos salvar 
a TAP, porque ela é impor-
tante para o país, mas não 
podemos ter uma TAP ex-
cessivamente maior do que 
as necessidades do que o 

“Governo quer salvar a TAP mas empresa 
não pode ser maior que as necessidades”
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O ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augus-

to Santos Silva, iniciou em 
Bruxelas as discussões for-
mais com o Alto Represen-
tante da União Europeia 
para a Política Externa, Jo-
sep Borrell, sobre a presi-
dência portuguesa do Con-
selho da UE no primeiro 
semestre do próximo ano.

Santos Silva manteve 
encontros também com o 
presidente da comissão de 
Negócios Estrangeiros do 
Parlamento Europeu, Da-
vid McAllister, centrados 
na presidência portuguesa, 
que começara em 1 de Ja-
neiro de 2021.

“Em relação à reunião 
com Josep Borrell, foi um 
momento formal, que era 
necessário, porque as ins-
tituições também precisam 
de formalismo, e portanto 
foi a primeira reunião for-
malmente tida entre o Alto 
Representante e a próxima 
presidência do Conselho, 
mas o enésimo encontro 
entre pessoas que se co-
nhecem há vários anos 
e que são amigos”, disse 
Santos Silva.

Os pontos abordados 
na reunião foram dois, a 
questão da colaboração 
recíproca ao longo da pre-
sidência portuguesa do 
Conselho, tendo em conta 
que, desde o Tratado de 
Lisboa, a política externa e 
de segurança é conduzida 
por um Alto Representan-
te, e não pela presidência 

semestral rotativa. 
“O que eu tinha a dizer ao 

Alto Representante é o que 
invariavelmente os ministros 
dos Negócios Estrangeiros 
das presidências rotativas 
dizem, que é: ‘bom, esta 
é a tua responsabilidade 
primeira, nós estamos aqui 
para ajudar, para realizar 
as tarefas que entendas 
que é útil realizar”.

O outro ponto foi sobre 
as prioridades em matéria 
de política externa da pre-
sidência portuguesa, que 
são conhecidas, casos da 
cimeira com a Índia pre-
vista para Maio no Porto, 
“muito importante para que 
Europa mantenha o seu 
olhar em relação a todas 
as direções do mundo”.

Outras prioridades, 
adiantou, são “a implemen-
tação dos acordos que se 
conseguirem realizar com 
África”, designadamente o 
acordo com os países de 
África, Caraíbas e Pacífico 
e as conclusões da cimei-
ra UE-União Africana, e o 
reforço da relação da UE 
com a América Latina, o 
que também passará pela 
conclusão do acordo eco-
nômico com Mercosul.

“As reuniões correram 
muitobem. Indiquei ao pre-
sidente da comissão de Ne-
gócios Estrangeiros do PE a 
minha inteira disponibilidade 
para vir apresentar à comis-
são, no momento oportuno, 
as prioridades da presidên-
cia portuguesa”, concluiu.

MNE e chefe da diplomacia 
europeia já preparam 

presidência portuguesa

debate temático na Assem-
bleia da República sobre o 
PRR, plano que o Governo 
considera central para a 
recuperação econômica e 
social do país após a crise 
pandêmica da Covid-19.

Para procurar um con-
senso o mais alargado possí-

vel em torno deste documen-
to, António Costa recebe os 
partidos em São Bento nos 
próximos dias 21 e 22. Tam-
bém no dia 22 deste mês, o 
líder do executivo vai discu-
tir o plano com os parceiros 
sociais no Conselho Econô-
mico e Social.

país e economia hoje po-
dem comportar”.

Em declarações aos jor-
nalistas, em  Vila Real, à 
margem da inauguração de 
uma nova ligação rodoviária 
entre aquele concelho e o 
município vizinho de Celo-
rico de Basto, o governante 
recordou que o país vive um 
contexto de elevada incerte-
za, no qual foi pedido um es-
forço a todos os portugueses 
para salvar a TAP.

Pedro Nuno Santos acen-
tuou que não se pode “man-
ter uma dimensão artificial, 
uma dimensão que não é 
economicamente viável”, fri-
sando ser esse o trabalho 
que o Governo está a fazer.

“O plano de reestrutura-
ção está a ser elaborado. 
Toda a gente está a ser ou-
vida para nós conseguirmos 
chegar a uma solução que 
nos ofereça viabilidade para 
uma companhia aérea que 
dá um contributo muito im-
portante à economia nacio-
nal, que nós não podíamos 
desperdiçar e exigiu um 
esforço do Estado e de to-
dos os portugueses”, disse, 
quando questionado sobre 
a redução do quadro de tra-
balhadores, no contexto de 
reestruturação da empresa.

O ministro insistiu que 
é preciso uma dimensão 
mínima ótima para que o 
modelo de negócio da TAP 

seja de fato viável.
“Esse patamar mínimo, 

que está a ser trabalhado, 
determinará as necessida-
des. O que toda a gente 
compreende é que nós es-
tamos a viver uma situação 
de grande dificuldade para 
a economia como um todo, 
em particular para o setor da 
aviação”, reforçou.

“A Parpública está a con-
cluir um processo de sele-
ção da empresa e depois a 
empresa fará esse trabalho. 
De qualquer forma, até ao 
final do mês, nós já temos 
um novo CEO que se chama 
Ramiro Sequeira, que é um 
grande quadro português da 
TAP”, realçou.

Questionado sobre se o 
antigo CEO da companhia, 
Antonoaldo Neves, ainda 
está na empresa, respondeu: 
“O antigo ainda se encontra 
lá, espero que não por muito 
mais tempo”.

A comunidade Portugue-
se Women in Tech lan-

çou um programa virtual de 
pré-aceleração exclusivo 
para mulheres em tecno-
logia. O “Future Female 
Founders” pretende apoiar 
mulheres que querem de-
senvolver ideias de negó-
cio, da primeira fase até à 
criação da empresa. Dotan-
do-as de ferramentas para a 
criação de empresas e pro-
jetos próprios.

O público alvo do progra-
ma são mulheres que quei-
ram criar um negócio próprio 
e fundadoras de projetos que 
estejam numa fase muito 
inicial e que queiram melho-
rar as suas competências. 
As inscrições abriram esta 
quarta-feira e encerram a 20 
de setembro. O programa 
começa a 10 de outubro, 
depois de serem apuradas 
as 20 finalistas, e encerra 

a 14 de novembro.
“É um primeiro passo para 

darmos resposta a um pro-
blema que está amplamente 
identificado: o reduzido nú-
mero de mulheres que criam 
e lideram empresas, em Por-
tugal. Com uma combinação 
de networking, inspiração e 
capacitação, vamos criar as 
bases para que mais mu-
lheres criem os seus negó-
cios, com uma comunidade 
forte de apoio”, afirmou Inês 
Santos Silva, da Portuguese 
Women in Tech.

Dividido em três fases, o 
programa contou com o apoio 
do ScaleUp Porto, através da 
Convocatória Aberta, progra-
ma que pretende impulsionar 
as ações da comunidade de 
empreendedorismo, inova-
ção e tecnologia da cidade 
do Porto, explica a comuni-
dade em comunicado.

Primeiro, o programa tem 

Lançado novo programa para mulheres
em tecnologia. É virtual e gratuito

As exportações portugue-
sas voltaram a dar em 

Julho mais um passo no re-
gresso à normalidade, mas a 
sua variação face ao ano an-
terior continua a ser negativa.

De acordo com os dados 
do comércio internacional pu-
blicados pelo INE, as expor-
tações portuguesas em Julho 
registraram um valor 7,3% 
mais baixo do que em 2019. 
Uma variação negativa que, 
ainda assim, representa uma 
nova melhoria face aos me-
ses em que o impacto da pan-
demia foi mais significativo.

As exportações nacionais, 
um dos motores do cresci-
mento da economia portu-
guesa antes da atual crise, 
registraram logo a partir de 
Março uma queda abrupta. A 
variação homóloga negativa 
foi de 13% em Março e atin-
giu o seu máximo em Abril, 

com uma queda de 41%.
A partir daí, verificou-se 

uma recuperação, em Maio, 
a variação negativa foi de 
38,7% e, em Junho 10,1%, o 
sinal mais forte de uma ten-
dência de regresso à norma-
lidade, que prosseguiu agora 
em Julho, embora de forma 
mais moderada, com a di-
minuição das exportações a 
situar-se nos 7,3%.

Nas importações, a ten-
dência de retoma também 
se verifica, mas de uma for-
ma mais moderada. Depois 
de uma queda de 39,7% em 
Maio e de 22,6% em Junho, 
a variação negativa das im-
portações de bens situou-se 
em 21,2%.

Isto levou a que o saldo 
da balança comercial de bens 
registrasse em Julho uma 
melhoria face ao ano passa-
do de 1147 milhões de euros.       

Há sinais de retoma, mas
exportações ainda caíram em Julho

Na próxima terça-feira, 
na Fundação Calouste Gul-
benkian, em Lisboa, será fei-
ta a apresentação do PRR e 
da “Visão Estratégica”, docu-
mento do gestor e professor 
universitário António Costa e 
Silva, agora já com a inclu-
são de parte das mais de mil 
propostas de contributos que 
recebeu ao longo do período 
de discussão pública, que 
terminou no final de agosto.

Ainda de acordo com o 
Governo, o primeiro esbo-
ço do PPR será analisado 
em Conselho de Ministros 
no próximo dia 17, antes, 
portanto, da série de reu-
niões sobre o documento 
entre o primeiro-ministro e 
os partidos com represen-
tação parlamentar.

uma fase de inspiração, com 
acesso a outras empreende-
dores e mentores que podem 
ajudar à criação dos negó-
cios. Depois, segue-se a fase 
de estabelecer contatos, 
com reuniões e workshops 
com participantes projeta-
dos para aprenderem a criar 
negócios juntas e, por fim, 
a fase de capacitação, que 
conta já com uma vertente 
de formação muito prática, 
com outros empreendedo-

res mais experientes.
As participantes vão ter 

acesso a 20 horas de forma-
ção, 20 horas de mentoria 
e 20 horas de trabalho em 
equipe. Além disso, também 
vão ter acesso a um grupo 
de especialistas como Ca-
rolina Amorim da EMOTAI, 
Marta Palmeiro, da Student 
Finance, Cristina Fonseca, 
da Indico Capital Partners, 
Ana Pinto, da Reckon, entre 
outras empreendedoras.



Basílica lusa de São Tomé na Índia

Portugal em FocoEdição de 10 a 16 de Setembro de 2020 - São Paulo

O Cristianismo surgiu no co-
ração da Terra Santa, na 

Judeia, onde se localiza a cidade 
natal do Rei David, na bíblica Be-
lém, hoje em poder da Autoridade 
Palestina, com o nascimento de 
Jesus. Trinta e três anos depois, 
em Jerusalém, na mesma Judeia, 
seria crucificado, após passar 
grande parte da existência em 
Nazaré, na Baixa Galileia, a 104 
quilômetros ao Norte da capital do 
Reino de Israel e a 80 do atual Lí-
bano - antiga Fenícia. Mas a Igreja, 
a rigor, seria fundada na vizinha Sí-
ria, então Mesopotâmia, a partir da 
conversão de São Paulo, no Cami-
nho de Damasco, que, juntamen-
te com São Pedro, criariam, em 
Edessa, um dos pioneiros templos 
da Cristandade. E em Damasco 
está enterrado São João Batista, 
precursor da Boa-Nova na Síria e 
na Ásia Menor, na Turquia. Pedro e 
Paulo levariam o Cristianismo aos 
gregos e a Roma. São Marcos con-
verteria o Egito dos Coptas. São 
Tiago chegaria à região espanhola 
da Galícia e São Tomé, por inspi-
ração de Jesus, alcançaria a Índia. 
Apenas três dos 12 discípulos de 
Cristo, entre os quais não estavam 
São João Batista, São Paulo e 
São Marcos, foram sepultados sob 
uma imponente Basílica com o seu 
nome: São Pedro, Santiago e São 
Tomé – que precisou ver para crer 
na Ressureição do Senhor. O pri-
meiro repousa em Roma, à Piazza 
di San Pietro, porta de entrada da 
esplêndida Santa Sé papalina, no 
Vaticano, única das sete colinas 
da Città Eterna à margem direita 

do Rio Tibre. Os restos mortais de 
São Tiago se encontram à Praza 
do Obradoiro, no altar da monu-
mental Catedral de Santiago de 
Compostela, capital da Galícia. 
Já São Tomé está no distrito de 
Mylapore, em Madras, denomina-
da Madrasta pelos portugueses, 
hoje, Chennai, capital do Estado 
do Tâmil Nadu, no Golfo de Ben-
gala.  

A deslumbrante Basílica dedi-
cada a São Tomé foi cons-

truída em 1523 pelo Rei de Portu-

gal Dom João III (1502 – 1557), O 
Piedoso, primogênito e herdeiro do 
trono do legendário Dom Manuel I 
(1469 – 1521), O Bem-Aventura-
do. Foi erigida sobre o túmulo do 
Apóstolo no inconfundível estilo 
arquitetônico neogótico português, 
marcadamente manuelino – a exem-
plo do impressionante Mosteiro dos 

Jerônimos, à Metrópole, no bairro 
lisboeta de Belém. O mesmo Dom 
João III mandaria elevar outro tem-
plo na gruta na qual foi morto São 
Tomé - a Capela de Nossa Senhora 
da Expectação, próxima a Mylapore, 
no monte que tem o nome do san-
to, inaugurada em 1547. Os dois 
locais são pontos sagrados do Cris-
tianismo na Índia – que abriga mais 
sete igrejas devotadas a São Tomé. 
Quase todas erguidas pelos lusita-
nos, na margem oposta do Golfo de 
Bengala, concentradas no Oceano 
Índico, onde fica Goa, que foi sede 
por quatro séculos do Império Por-
tuguês do Oriente. O país tem cerca 
de 1,4 bilhão de habitantes – com 
maioria absoluta de hinduístas. Os 
cristãos representam sete por cento 
da população, dentre os quais, exis-
tem famílias convertidas há dois mil 
anos pelo ‘discípulo incrédulo’, bem 
como por Siríacos Nestorianos, na 
Idade Média, e também através dos 
missionários Jesuítas enviados de 
Lisboa, no século XVI, sob o coman-
do do espanhol navarro São Francis-
co Xavier (1506 – 1552). A populari-
dade de São Tomé, à época, junto 
ao poderoso soberano de Mylapore, 
Gondofares, despertou a inveja dos 
brâmanes - religiosos do Hinduísmo. 
Foi, por isso, duramente perseguido 
pelos sacerdotes e assassinado no 
dia três de julho do ano 72 de nossa 
Era Comum, durante macabro rito 
de sacrifícios humanos.  

Os monumentos e catedrais 
levantadas pelos portugue-

ses na Índia são a prova viva da 
apostólica presença do Discípulo 
de Cristo na profunda Ásia.  

Dia 10.09.2020
Aniversário de casamento do Com. Vasco de 
Frias Monteiro e Sra. Edite Simões  Monteiro; 
Pierre de Freitas; Esmeralda Torrão (irmã do Ar-
mando Torrão representante deste semanário).
Dia 11.09.2020
Isabel de Freitas Ramos (mãe da amiga Sra. Fi-
lomena Teixeira); Jorge Manuel T. dos Santos: 
aniversário de casamento dos amigos de lon-
ga data Sr. Hermínio e Sra. Laurinda Loureiro 
(Fundadores do R. F. Pedro Homem de Mello 
que neste ano de 2020 comemoram 55 anos de 
feliz união conjugal).
Dia 12.09.2020
Faria aniversário neste dia o saudoso Sr. André 
Magalhães (ex-presidente da Casa de Portugal 
do Grande ABC que já nos deixou)
Dia 13.09.2020
Ernesto Alves (Galeto’s); Dra. Sirley Aparecida 
S. Doracenzi (Esposa do amigo Sr. Luis Dora-
cenzi); Adriano Augusto da Fonte (filho do ca-
sal amigo Dr. David da Fonte e Sra. Eunice da 
Fonte).  
Dia 14.09.2020
Maria Laura (esposa do Sr. Jorge Fonseca); 
Aniversário de casamento do casal amigo de 
longa data Sr. Abílio e Terezinha Martins (Moi-
nho Anaconda); Aniversário de casamento dos 
amigos Agostinho Alves Bacelos e America Pe-
reira Bacelos; Diego da Mata (filho de Sueli e 
Alfonso); Cris Bezerra (secretaria da diretoria lá 
da Casa de Portugal do Grande ABC).
Dia 15.09.2020
Aniversário de casamento do casal Sr. Manuel 
Moreira da Rocha e Sra. Leonor Rocha; Eduar-

do Silva; Adriana Craveiro (filha do Sr. Lino Sra. 
Alice Lage); Sra. Soledade Malheiros (1º Dama 
do Rancho Raízes de Portugal); Alexandre Jus-
tino (irmão do amigo Carlos Augusto Justino); 
a Fadista Ciça Marinho também comemora seu 
aniversario.

Dia 16.09.2020
Manuel Maria Barbosa; Marina (filha do falecido 
amigo Fernando com a Sra. Silvana do Oregon 
Hamburger); Dr. Romeu Santini (Secretário Mu-
nicipal de Cooperação Internacional da Câmara 
Municipal de Campinas).
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Sábado feliz na Cadeg
Apesar do forte calor do úl-
timo sábado o Restauran-
te Cantinho das Concerti-
nas recebeu um excelente 
numero de amigos, para 
saborearem os deliciosos 
petiscos e iguarias, aquela 
deliciosa cervejinha Bock 
e vinhos portugueses das 
melhores procedências, 
com a chegada do fim de 
ano os sábados vão fican-
do cada vez melhor é só 
chegar e aproveitar.

O dinâmico empresário sr. David, Diretor da famosa Empresa DIZ Ferramentaria e Estamparia, 
prestigiando a Aldeia Portuguesa  do cadeg, com os amigos da confraria. Na foto vemos nosso colabo-
rador Roque do Portugal em Foco cumprimentando os presentes

O sr. Humberto Mendonça, ex-presidente da Casa Unidos de 
Portugal de Alcantâra e amigos prestigiando o sábado na Ca-
deg.

Aldeia 
Portu-
guesa 
do Ca-
deg vai 
ficando 
mais 
fre-
quenta-
da

Mais um 
sábado 

bem movi-
mentado no 

Cantinho 
das Con-

certinas 
com atendi-
mento cem 

por cento 
do João.
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DIAS
MELHORES

No último dia 07 celebramos  o Dia da Indepen-
dência do Brasil. A data, deveria ser lembrada 

com pensamento reflexivo, dado o momento crítico 
que vivemos.  A COVID já tirou a vida de aproxima-
damente 130 mil pessoas! Somada à questão eco-
nômica, à dramática situação de milhões de desem-
pregados, agravada pela pandemia do coronavírus. 
Esta crise, está levando desespero a milhões de 
famílias, e consequente instabilidade psicológica, 
que acaba por motivar  a separação, e a desagrega-
ção  na família. Lembramos o dia, manifestando  o 
nosso reconhecimento e amor  a este lindo gigante, 
acolhedor, que nos motiva a continuar nossas lutas 
todos os dias. Devemos pensar apenas em servir, e 
não ser servido! Todos, mas especialmente os  po-
líticos, temos o dever de nos fixar neste objetivo. 
O momento é triste, grave, mas se cada um fizer 
a sua parte, com toda a certeza teremos um Brasil 
muito melhor. Meu contato direto com comunidades 
carentes, me convida cada vez mais a dar o melhor 
de mim, na defesa de uma sociedade mais justa, 
com realidades menos distanciadas. Salve o Bra-
sil, que acolheu a mim e tantos irmãos portugueses.  
“Pátria amada, idolatrada, Salve, Salve”...

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorioA seis meses do fim do 

mandato do atual Pre-
sidente da República, são  
oito os pré-candidatos ao 
lugar de Marcelo Rebelo de 
Sousa, apesar de o nome 
de um deles ainda ser uma 
incógnita.

As candidaturas a Presi-
dente da República só são 
válidas depois de formal-
mente aceites pelo Tribu-
nal Constitucional, e após a 
apresentação e verificação 
de um mínimo de 7.500 e um 
máximo de 15.000 assinatu-
ras de cidadãos eleitores, até 
trinta dias antes da data da 
eleição, que deverá realizar-
se no final de janeiro do pró-
ximo ano.

Cronologicamente, foi o 
líder e deputado único do 
partido Chega, André Ven-
tura, o primeiro a apresentar 
publicamente a sua intenção 
de concorrer ao mais alto 
cargo da nação, a 29 de fe-
vereiro, em Portalegre.

Seguiram-se, no final de 
julho, as manifestações de 
vontade de concorrerem a 
Belém do advogado e fun-

São oito os pré-candidatos a Belém

Mais de 90% dos portu-
gueses inquiridos num 

estudo sobre a covid-19 refe-
riram usar sempre máscara 
quando saem de casa e 88% 
dizem sentir confiança nos 
profissionais de saúde.

O estudo que pretende 
ouvir as opiniões e captar 
as percepções da popu-
lação portuguesa sobre a 
pandemia de covid-19 com 
enfoque no seu impacto no 
acesso a cuidados de saúde 
foi divulgado na apresenta-
ção do Movimento Saúde em 

Dia, uma iniciativa da Ordem 
dos Médicos e da Associa-
ção Portuguesa dos Admi-
nistradores Hospitalares.

Os dados preliminares 
foram apresentados por 
Francisca Azevedo, diretora 
executiva da GFK Metris, e 
apontam que 94% dos por-
tugueses dizem que usam 
sempre a máscara assim 
que saem de casa.

“Efetivamente os portu-
gueses de uma forma gené-
rica até estão a cumprir com 
as normas e com as diretri-

zes que são passadas e que 
vão ser reforçadas” também 
com a campanha hoje apre-
sentada “Saúde em dia - não 
mascare a saúde”, disse 
Francisca Azevedo.

O estudo pretendeu apu-
rar a importância percepcio-
nada do tema pandemia co-
vid-19, bem como o nível de 
informação que têm sobre a 
mesma e os comportamen-
tos adotados no dia-a-dia, la-
var as mãos com frequência, 
uso da máscara, manter a 
distância de segurança, evi-

tar locais com muita gente, 
isolamento social.

A investigação visou ain-
da avaliar o impacto da pan-
demia e a segurança/insegu-
rança no acesso a cuidados 
de saúde e os seus motivos: 
“sinto confiança para receber 
cuidados de saúde num hos-
pital público”, “no meu Centro 
de Saúde/ Unidade de Saú-
de Familiar”, para “me des-
locar a uma farmácia para 
comprar medicamentos”.

Pretendeu ainda quanti-
ficar até que ponto os por-

tugueses deixaram, ou não, 
de aceder a cuidados de 
saúde durante a pandemia  
e saber a opinião dos portu-
gueses sobre a atuação de 
entidades e setores durante 
a pandemia.

Este conhecimento será 
partilhado e analisado em 22 
de setembro, numa reunião 
de peritos, sendo o objetivo 
promover a reflexão sobre 
o conhecimento adquirido e 
os desafios dos sistemas de 
saúde, por forma a desenvol-
ver propostas efetivas.

A informação foi recolhi-
da através de entrevistas 
diretas e pessoais, em total 
privacidade, com base num 
questionário estruturado, 
elaborado pela equipe do 
projeto e pela GfK Metris.

O universo da pesquisa 
é constituído por indivíduos 
com mais de 18 anos, resi-
dentes em Portugal, numa 
amostra de 1.000 indivídu-
os, proporcional à população 
portuguesa, sendo a margem 
de erro de 3,1% para um in-
tervalo de confiança de 95%.

Mais de 90% dos portugueses dizem usar sempre máscara quando saem de casa

Os trabalhadores em si-
tuação de desproteção 

econômica e social, sem con-
dições de acesso às medidas 
relacionadas com a covid-19, 
já podem pedir à Segurança 
Social o novo apoio extraordi-
nário de 438,81 euros.

O formulário para pedirem 
o apoio, que foi aprovado no 
parlamento em julho, no âm-
bito do Orçamento Suplemen-
tar, já está disponível no site 
da Segurança Social Direta.

O apoio corresponde ao 
valor mensal de um Inde-
xante de Apoios Sociais e 
é atribuído entre julho e de-
zembro de 2020.

A Segurança Social indi-
ca que o apoio referente a ju-

lho deve ser pedido entre 7 e 
13 de setembro, enquanto a 
prestação referente a agosto 
deve ser requerida entre 16 e 
23 de setembro.

Para os meses seguintes, 
o apoio pode ser solicitado 
nos primeiros dez dias do 
mês seguinte, por exemplo, 
o apoio relativo a setembro 
deve ser requerido pelo traba-
lhador entre 1 e 10 de outubro.

“Este apoio destina-se a 
trabalhadores em situação 
de desproteção econômica 
e social e que não tenham 
acesso a qualquer instru-
mento ou mecanismo de pro-
teção social, nem aos apoios 
sociais criados no âmbito 
das medidas excecionais e 

temporárias de resposta à 
epidemia SARS-CoV-2”.

Os trabalhadores que 
pretendam pedir o apoio 
extraordinário devem ter ati-
vidade aberta como traba-
lhador independente, na Au-
toridade Tributária.

A atribuição do apoio 
pressupõe a integração no 
sistema de segurança social, 
pelo menos, durante 30 me-
ses findo o prazo de conces-
são do mesmo.

O apoio extraordinário é 
atribuído em alternativa aos 
apoios aprovados anterior-
mente e em vigor, sempre 
que o valor destes seja infe-
rior a 438,81 euros.

A medida não é acumulá-

vel com outras prestações de 
desemprego, de cessação 
ou redução de atividade ou 
de compensação retribuitiva 
por suspensão do contrato .

A Segurança Social publi-
cou também uma nota onde 
refere que o prazo de entre-
ga do formulário eletrônico 
para requerer o apoio extra-
ordinário à redução de ativi-
dade econômica referente ao 
mês de agosto foi prorrogado 
até ao dia de hoje.

Este apoio é destinado 
aos trabalhadores indepen-
dentes, empresários em 
nome individual e membros 
de órgãos estatutários (só-
cios-gerentes) com queda de 
faturamento superior a 40%.

Trabalhadores sem proteção social
já podem pedir apoio de 438,81 euros

dador da Iniciativa Liberal, 
Tiago Mayan Gonçalves, e 
do presidente do Partido De-
mocrático Republicano, Bru-
no Fialho.

Mas foi na semana em 
que o atual chefe do Estado 
entrou no último semestre do 
seu mandato de cinco anos 
e que, nos termos da Cons-
tituição, perde o poder de 
dissolução da Assembleia da 
República que o tema das 
presidenciais entrou em for-
ça na agenda política.

No sábado, a eurodeputa-
da e dirigente do BE Marisa 
Matias anunciou que voltaria 
a concorrer às presidenciais 

do próximo ano.
Marisa Matias é, dos 

nomes até agora conheci-
dos, a única “repetente” na 
corrida a Belém, depois de 
em 2016 ter conseguido o 
melhor resultado de sempre 
de um candidato da área po-
lítica bloquista, ficando em 
terceiro lugar, com 10,12% 
dos votos.

A ex-eurodeputada socia-
lista Ana Gomes apresentou 
a sua candidatura  na Casa 
da Imprensa, em Lisboa.

Apesar de contar já com 
apoios dentro do OS, do 
antigo líder parlamentar e 
ex-eurodeputado Francisco 
Assis, e do líder da tendência 
minoritária dentro da Comis-
são Política do PS, Daniel 
Adrião, a diplomata não tem 
garantido o apoio formal dos 
socialistas, depois de Antó-
nio Costa ter dito recente-
mente que irá ter uma atitude 
de recato nas presidenciais e 
de remeter a decisão para os 
órgãos do partido.

Também foi apresentada 
uma outra pré-candidatura a 
Belém: a do ex-militante do 

CDS Orlando Cruz, que já 
por 3 vezes fez este anúncio, 
mas que nunca chegou a for-
malizar o processo junto do 
Tribunal Constitucional.

Além destes nomes Vi-
torino Silva, também conhe-
cido como “Tino de Rans”, 
confirmou que ia ser candi-
dato. O calceteiro natural de 
Penafiel diz que quer lutar 
contra populismos.

Finalmente, para sábado 
está prevista a reunião do 
Comité Central do PCP para 
decidir o candidato às presi-
denciais apoiado pelo parti-
do, cujo nome ainda não foi 
revelado, mas com o secre-
tário-geral comunista, Jeró-
nimo de Sousa, a excluir-se 
da disputa a Belém que já 
travou em 1996 e 2006.

“Só lá para novembro”, 
nas palavras do próprio, é 
que Marcelo Rebelo de Sou-
sa anunciará a sua decisão 
quanto a uma eventual recan-
didatura nas presidenciais de 
2021, que manteve em aber-
to ao longo do seu mandato, 
e sempre depois de ter con-
vocado as eleições.
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AROUCA

eSPINHO

bAtAlHA

mara em comunicado, no 
ano lectivo transato bene-
ficiaram desta medida cer-
ca de 60 estudantes, tendo 
a autarquia disponibilizado 
cerca de 30 mil euros para 
esta medida de apoio às fa-
mílias do concelho, estiman-
do-se um acréscimo de 20% 
no valor para o ano le tivo de 
2020/2021.

Reforça programa de bolsas de estudo para
alunos carenciados do ensino Superior

O município da Batalha vai 
disponibilizar um mon-

tante superior para as bolsas 
de estudo aos alunos caren-
ciados do Ensino Superior 
para o Ano-Letivo de 2020-
2021, decorrendo o período 
de apresentação das candi-
daturas desde até dia 15 de 
Outubro.

Segundo faz saber a Câ-

Arouca refugiou-se em casa com o “susto”

 Comércio de Oeiras pode 
estar aberto até às 22h00

Oeiras estabelecimentos comerciais no concelho de Oeiras, 
distrito de Lisboa, podem encerrar às 22:00, desde sába-

do, deixando de ser obrigatório o encerramento às 20:00, devi-
do ao contexto pandêmico, determinou o município.

Aos pedidos formulados pelos vários agentes econômicos 
locais junto do município de Oeiras, foi ponderada a possibili-
dade do alargamento do horário de funcionamento dos seus 
estabelecimentos e atividades econômicas, face às sérias 
dificuldades econômicas sentidas, em consequência da situ-
ação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SAR-
S-CoV-2”, pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da 
Internet da autarquia. De acordo com o município presidido 
pelo independente Isaltino Morais, o horário de encerramento 
dos conjuntos comerciais é fixado até às 22:00, mas a hora de 
fecho do comércio de bebidas que não se encontre em con-
juntos comerciais é estabelecida até às 21:00. “As condições 
para o alargamento faseado do período de funcionamento das 
atividades econômicas no concelho de Oeiras serão revistas no 
prazo de 30 dias ou caso ocorra uma modificação das condi-
ções que determinaram esta previsão”, acrescenta-se na nota.

Em 13 de agosto, o Conselho de Ministros decidiu atribuir 
aos presidentes de Câmara dos 18 municípios da AML, que 
se mantêm em estado de contingência devido à pandemia de 
covid-19, a permissão de alteração dos horários de funciona-
mento dos estabelecimentos comerciais, competência que ti-
nha sido retirada aos municípios no âmbito da pandemia.

A decisão do Conselho de Ministros permite às autarquias 
fazer alterações de acordo com parecer das forças de segu-
rança e da autoridade local de saúde, deixando de vigorar a 
obrigatoriedade de abrirem às 10:00 e encerrarem às 20:00.

Até agora, apenas os supermercados podiam permanecer 
abertos até às 22:00 (mas sem vender bebidas alcoólicas de-
pois das 20:00), enquanto os restaurantes podiam admitir clien-
tes até à meia-noite, tendo de encerrar à 01:00.

Os 18 municípios que integram a AML são Alcochete, Alma-
da, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, 
Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, 
Sintra e Vila Franca de Xira.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 805 mil 
mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 
países e territórios, segundo um balanço feito pela agência 
francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.796 pessoas das 55.597 confir-
madas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente 
da Direção-Geral da Saúde.
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empreitadas de valor su-
perior a 1,7 milhões de 

euros para a requalificação 
da Rua 19, que é a principal 
entrada na cidade de Espi-
nho, arrancam na próxima 
semana (o estaleiro já está 
a ser montado), revelou a 

autarquia, anunciando al-
terações substanciais para 
peões e ciclistas.

Segundo o presidente da 
edilidade do distrito de Avei-
ro, a obra abrange o troço 
desde o nó de acesso às 
auto-estradas A29, A41 e A1 

até à Rua 22, num percurso 
de cerca de 1,6 quilômetros 
praticamente inalterado des-
de os anos 1990. “O objetivo 
é melhorar toda essa artéria, 
por um lado introduzindo 
dissuasores de velocidade 
para resolver problemas em 

três ou quatro pontos que 
são críticos em termos de 
sinistralidade, e, por outro, 
criando ciclovias que esti-
mulem os modos suaves de 
mobilidade e a economia 
verde”, explicou o social-
democrata Pinto Moreira.

entrada principal de espinho
com obras de 1,7 milhões de euros

O centro de Arouca mos-
trava-se, muito menos 

movimentado do que o habi-

tual, depois de o recente au-
mento de casos de covid-19 
nesse concelho ter provoca-

em 2019, o prazo médio de pagamentos efetuados pelo Mu-
nicípio de Oeiras foi de três dias, a contar desde o momen-

to em que a fatura enviada pelo fornecedor chega à Câmara 
Municipal. Este resultado, que premeia o trabalho de todos os 
serviços municipais envolvidos, reflete quer uma lógica de ce-
leridade nos pagamentos, com vista a fazer entrar moeda na 
economia local, quer também um importante princípio de rigor 
na gestão dos processos administrativos.

De fato, nos últimos anos a Câmara Municipal de Oeiras tem 
encurtado substancialmente os prazos de pagamento: em 2016 
este prazo era de 41 dias, tendo sido reduzido para 32 dias em 
2017, para 6 dias em 2018 e para apenas 3 dias em 2019.

O ‘circuito’ da fatura começa quando o documento dá en-
trada no serviço de Expediente, onde é digitalizada, depois re-
metida para a Divisão de Gestão Financeira, onde é registada 
e enviada por via digital para a unidade orgânica responsável, 
ali a fatura é conferida e visada, depois devolvida à Divisão 
de Gestão Financeira, que verifica a conformidade das certi-
dões de não dívida e efetua o registro final. Após esta trami-
tação, é emitida a ordem de pagamento, procede-se à recolha 
de assinatura dos responsáveis – Chefe de Divisão, Diretora 
de Departamento, Vice-Presidente – e é então enviada para a 
Tesouraria, que procede ao pagamento.

Município de Oeiras
tem prazo médio de

pagamento de três dias

do, nos seus habitantes, um 
“susto” que os fez refugiar-se 
em casa.

Nesta vila, a avenida prin-
cipal costuma exibir várias 
dezenas de pessoas ace-
dendo a lojas, cafés, super-
mercados e espaços de refe-
rência, como o Convento, os 
CTT e a câmara municipal, 
mas, ontem, as esplanadas 
estavam muito menos con-
corridas, os bancos de jardim 
quase vazios e, ao identifi-
car-se um ou outro cidadão 

de passagem, a maioria usa-
va máscara, mesmo estando 
ao ar livre.

Numa das esplanadas 
que se apresentava lotada 
na semana passada, antes 
do súbito aumento local de 
casos de infecção pelo ví-
rus SARS-CoV-2, seis se-
nhoras que já tinham bebi-
do o café voltaram a colocar 
as respectivas máscaras e 
mostravam-se satisfeitas 
por notarem a vila menos 
ocupada.

gUARdA e SAbUgAl

A ligação entre a Guarda 
e o Sabugal através da 

EN233 vai ser reabilitada, 
numa parceria entre a In-
fraestruturas de Portugal e 
as Câmaras Municipais da 
Guarda e Sabugal. A Câma-
ra da Guarda já aprovou a 
minuta de acordo de gestão 
na reabilitação do troço da 
EN233 entre a Guarda e Sa-
bugal, uma medida que tam-
bém deverá acontecer, dentro 
de poucos dias, na Câmara do 
Sabugal. Este ponto fez parte 
da agenda da reunião da Câ-
mara da Guarda desta segun-
da-feira, 24 de Agosto e vem 
ao encontro de “uma aspira-
ção antiga” das duas autar-
quias. Carlos Chaves Montei-
ro adiantou que o assunto tem 
vindo a ser desenvolvido em 
colaboração com a Câmara 
do Sabugal e em parceria com 
as Infraestruras de Portugal. 

“Não é um processo recen-
te, é uma vontade antiga de 
requalificar esta Estrada Na-
cional 233, Guarda/Sabugal”, 
explicou. Neste processo, os 
municípios da Guarda e Sa-
bugal vão suportar o valor das 
indeminizações a pagar “com 
o corte de algumas curvas”. 
O presidente da Câmara da 
Guarda disse que “as linhas 
orientadoras do projecto já 
estão definidas, mas haverá 
alguns ajustamentos ainda e 
algumas alterações a fazer”, 
nomeadamente em relação 
“aos cortes das curvas que 
são prejudiciais à circulação”. 
De fora fica a tão desejada al-
teração de percurso junto dos 
aglomerados populacionais, 
nomeadamente na zona de 
Santa Ana D’Azinha, Adão e 
Pêga. Nesta última localidade,  
as obras serão aproveitadas 
para “requalificar e aumentar 

a capacidade das infra-estru-
turas hidráulicas”. Carlos Cha-
ves Monteiro explicou que “no 
futuro, se houver dinheiro, e a 
necessidade se colocar com 
premência, o município da 
Guarda assumirá também as 
suas responsabilidades”, em 
relação às outras localidades 
que são atravessadas pela 
EN233. Sobre este ponto da 
ordem de trabalhos, onde 
foi proposta a aprovação de 
uma minuta de protocolo a 
estabelecer entre a IP – In-
fraestruturas de Portugal, 
o Município da Guarda e o 
Município do Sabugal, com 
vista à elaboração do comple-
mento do projeto de requa-
lificação da EN 233 entre a 
Guarda e o Sabugal, o vere-
ador Sérgio Costa relembrou 
que todo este processo foi 
iniciado há cerca de 1 ano, 
com uma reunião entre os 

Presidentes de Câmara da 
Guarda e do Sabugal, em 
que ele também participou 
na qualidade de Vice-Presi-
dente e Vereador do pelou-
ro, bem como 3 Diretores da 
IP. Recordou que na altura 
alertou os presentes para a 
“necessidade de neste pro-
jeto complementar para re-
tificação de algumas curvas 
e pontes, ter de se tratar 
urbanisticamente as traves-
sias dentro das Aldeias do 
Concelho da Guarda afeta-
das, como sendo Santana 
da Azinha, Adão e Pêga, 
com a construção de pas-
seios, nova iluminação pú-
blica, novas redes de água, 
rede de saneamento básico, 
tratamento paisagístico e ar-
bóreo, bem como dotar a via 
de todas as condições de se-
gurança necessárias para os 
que ali residem”.

estrada entre a guarda e
Sabugal vai ser reabilitada
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mais de 20 infracções por
campismo e caravanismo ilegais

a GNR levantou 21 infra-
ções por campismo e 

caravanismo ilegais em Pe-
niche, durante uma acão de 
fiscalização realizada no sá-
bado, anunciou aquela força 
de segurança.

Em comunicado, a GNR 
refere que foram “detectadas 
21 infrações, das quais 16 
resultantes de caravanismo 
fora dos locais autorizados, 
no âmbito do Regulamento 
Municipal do Concelho e Pe-
niche, puníveis com multa 

Notícias dos
AÇORES

o Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, as-
sinou o despacho que valida o pedido do Centro Açoriano do 

Leite e Laticínios (CALL) de registo da Manteiga dos Açores como 
Denominação de Origem Protegida (DOP).

Ultrapassada a fase de discussão pública nacional para o regis-
tro da Manteiga dos Açores DOP sem que tenha havido qualquer 
declaração de oposição, o processo será agora encaminhado para 
a Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, entidade a 
quem compete remeter à Comissão Europeia este processo.

“A classificação da Manteiga dos Açores DOP está, assim, bem 
encaminhada e, do nosso ponto de vista, reúne todas as condições 
para ser aprovada pela Comissão Europeia”, afirmou João Ponte 
à revista ‘Voz do Camnpo’, acrescentando que esta certificação se 
insere na estratégia regional de valorização e aumento de noto-
riedade das produções agrícolas dos Açores. Para João Ponte, o 
prestígio e o aumento de notoriedade que os produtos certificados 
pelos regimes de qualidade da União Europeia ganham são uma 
mais valia para o sector agrícola na Região, pelo que isso pode 
significar em termos de novas oportunidades de negócio, de uma 
maior valorização e de melhoria do rendimento.

O Secretário Regional considerou que os Açores, pela grande 
tradição que têm ao nível da produção de leite de qualidade, pela 
aposta que tem feito em termos de melhoria genética dos animais 
e do seu bem-estar, bem como da capacidade instalada em termos 
de indústrias transformadoras, reúnem condições excepcionais 
para a produção de manteigas de excelente qualidade.

Certificação da Manteiga
dos açores dop cumpre

mais uma etapa

notícias da
madeira

ao mesmo tempo que decorriam as obras na escola, foi feita a re-
pavimentação da estrada conexa. 

Custaram aos cofres da Câmara cerca de 17 mil euros as obras de 
requalificação da Escola Básica do 1.º ciclo de Santana (Sede). A re-
pavimentação do piso e a substituição da vedação juntaram-se, assim, 
à sustentação da antiga parede junto à estrada, tendo sido colocada 
a pedra à vista, dando melhores condições aos alunos que dentro de 
dias regressam àquele estabelecimento de ensino.

Aproveitando os trabalhos que decorriam no estabelecimento de 
ensino, a Câmara Municipal de Santana procedeu, em simultâneo, à 
repavimentação da Estrada Comandante Camacho de Freitas, bem 
como à construção de uma valeta para o escoamento das águas das 
chuvas, evitando alagamentos que muitos transtornos causavam, con-
forme deu conta ao ‘Diário das Freguesias’ Márcio Dinarte Fernandes, 
presidente da Câmara.

Mas as intervenções da autarquia no parque escolar do concelho 
não se ficam por aqui. Para breve está o arranque das obras com vista 
à colocação de uma cobertura no acesso à paragem de autocarro, 
próxima à Escola Básica do 1.º ciclo do Faial, uma reivindicação dos 
encarregados de educação, de modo a assegurar maior conforte às 
crianças nas deslocações em dias de chuva.

Apoios à educação chegam a várias centenas de alunos
São vários os apoios que a Câmara de Santana disponibiliza aos 

alunos do concelho, procurando abranger várias necessidades. Neste 
momento decorrem as candidaturas aos apoios para a aquisição de 
material e manuais escolares, havendo já 320 alunos indicados para 
uma ajuda financeira que varia entre os 40 e os 100 euros, consoante 
o escalão da Acção Social Escolar atribuído, para todos os níveis de 
ensino, do 1.º ciclo ao secundário.

O apoio ao transporte para os alunos de todos os ciclos é ou-
tras das ‘rubricas’ inseridas na parcela da educação, conforme já foi 
aprovado em reunião de Câmara. No ano passado o valor destina-
do a este apoio rondou os 17 mil euros, valor que não deverá ser 
muito diferente este ano.

Ainda nos apoios à educação, o autarca destaca as ajudas às 
crianças das creches e pré-escolar. A Câmara de Santana ‘chega-se à 
frente’ e assume os 60% do valor da mensalidade que não são asse-
gurados pelo Governo Regional, que garante apenas o apoio de 40%. 
São cerca de 200 crianças abrangidas por esta medida, num total que 
rondará os 100 mil euros.

Refira-se que, para hoje está agendada, a partir das 18 horas, 
nos Paços do Concelho, a entrega dos prêmios aos 70 melhores 
alunos, um número superior ao do ano passado, fazendo com que 
a verba a disponibilizar passe dos 16 mil para os 22 mil e trezentos 
euros. Os premiados vão receber um cheque que varia entre os 
200 e os mil euros.

Santana aposta na educação 
com apoios a vários níveis

de 150 a 200 euros, e cinco 
por estacionamento indevi-
do nas praias, dunas e arri-

bas, puníveis com multa até 
2500 euros”.

A ação de fiscalização foi 

a Biblioteca Municipal Ro-
cha Peixoto, abre as 

suas portas a uma exposição 
de pintura digital “Aproxima-
ções” de Allen Pires.

O autor revela que veste 
a pele artística de Allen Pires 
para identificar a faceta mais 
solar e plástica do seu traba-
lho criativo.

Não precisamos sonhar 
para criar, precisamos tra-
balhar o suficiente para que 
a inspiração se revele numa 
“abordagem marcada por 
uma experimentação inten-
sa e dirigida, mas também 
pela abertura intencional ao 
aleatório e à epifania, Allen 
Pires tenta ir mais “além” da 
comummente chamada arte 
digital (termo vago e pleno 
de equívocos…), procurando 
desenvolver uma nova “técni-
ca” de pintura digital, parado-
xalmente vocacionada para 
ser visualizada, não em su-
porte digital, mas em suporte 
físico, como que desejando 
preservar e afirmar a “alma” 
tátil da pintura”.

Experimentar pode ser o 
caminho para as amadureci-
das composições apresenta-
das em “Aproximações”, de 
inspiração musical e minima-
lista, a fazer uso de um mo-
delo de representação que 
valorize a linha e a textura, 
no quadro de uma paleta di-
versificada, que lhes confere 
um caráter subtil e intrigante.

“Aproximações” represen-
ta para o autor, uma espécie 
de viagem de travessia, uma 
experiência de horizonte 
aberto, de propulsão de um 
olhar novo e de renascimento 
da alegria da descoberta, que 
pode visitar entre os dias 4 e 
25 de setembro.

O autor revela ainda que 
50% das vendas dos traba-
lhos da exposição reverte a 
favor do Instituto Maria da 
Paz Varzim.

realizada com o objeivo de 
fiscalizar a prática de campis-
mo e caravanismo irregular 
na orla costeira do concelho 
de Peniche. Aquela força de 
segurança alertou que o cam-
pismo e caravanismo selva-
gens são “fator de destruição 
de ‘habitats’, alguns deles 
protegidos, além de repre-
sentar uma ocupação ilegal 
da qual resulta uma degrada-
ção dos locais utilizados por 
deposição descontrolada de 
resíduos”.

“aproximações” 
na Biblioteca

o centenário de Amália Rodri-
gues vai ser celebrado em 

Seia com um concerto de Vox An-
gelis, no Cineteatro da Casa Muni-
cipal da Cultura, no próximo dia 19, 
pelas 21h30. O concerto realiza-se 
no âmbito das comemorações na-
cionais do centenário de Amália 
Rodrigues (1920-2020).

Seia

tarouca

concerto celebra 
100 anos da fadista 
amália rodrigues

o município de Tarouca 
inaugurou na segunda-

feira a nova sede do Julga-
do de Paz, na antiga escola 
primária do plano centená-
rio, assinalando-se assim 
o arranque do novo ano ju-
dicial num edifício que se 
enquadra numa política de 
proximidade e de valoriza-
ção dos edifícios devolutos 
municipais.

antiga escola primária dá lugar a Julgado de paz



6 Portugal em FocoRio de Janeiro, 10 a 16 de Setembro de 2020

Economia

Face ao ano passado, a 
queda nas reservas che-

ga a 51% em Lisboa. Os 
dados mostram que os pre-
ços por noite caíram mais 
no Norte. São dados ani-
madores para os proprietá-
rios de alojamento local. As 
reservas aumentaram des-
de junho, apesar de ficarem 
longe dos valores de 2019 
e também de antes da crise 
pandêmica. Mas não está a 
ser igual para todo o país.                                                                                                                   
As estatísticas disponibiliza-
das pela AirDNA para os AL 
registados nas plataformas 
da Airbnb e da Vrbo para as 
2 principais cidades mostram 
uma recuperação a 2 veloci-
dades: o Porto está à frente 
de Lisboa, tanto em termos 
mensais como homólogos.

Esta diferença poderá es-
tar relacionada com o fato de 
freguesias da Área Metropo-
litana de Lisboa terem ficado 
mais tempo em estado de 
calamidade, quando o resto 
do país já estava em situa-
ção de alerta.

Na cidade do Porto, as 
quedas mensais e homólo-
gas foram mais suaves do 
que em Lisboa e a recupera-

Porto à frente de Lisboa
na recuperação do turismo

ção está a ser mais rápida.
No mês de julho as re-

servas subiram 30% face a 
junho. Já em Lisboa, as re-
servas aumentaram apenas 
19% em cadeia, mas conti-
nuavam 51% abaixo de julho 
do ano passado.

Comparando com os pio-
res dias da pandemia, a re-
cuperação do Porto é ainda 
mais visível. Por exemplo, 
comparando a semana ini-
ciada a 13 de abril deste ano 
(577 novas reservas) com 
a de 17 de agosto (4061 
reservas), o aumento é de 
600%, quando em Lisboa a 
variação se fica pelos 342% 

(para o mesmo período). 
Um valor muito próximo ao 
do conjunto do país, que re-
gistou uma subida de 334% 
para o mesmo período.                                                                                                                                        
Analisando os preços por 
noite, também há recupera-
ção, mas a um ritmo lento. 
E neste caso Lisboa passa 
à frente. Na capital, a varia-
ção mensal em julho já foi 
positiva com aumentos de 
1,5%, mas comparando com 
o mesmo mês do ano passa-
do, ainda estão 9% abaixo.

Em julho, o preço médio 
por noite era de 93,32 euros 
num alojamento local, uma 
subida de 1,5% face ao mês 

anterior, mas ainda abaixo 
dos 102,63 euros de 2019. 
Já para os hotéis registra-se 
uma recuperação mensal de 
2,4%, mas ainda com uma 
queda de 13,4% face ao mes-
mo período do ano passado.

No Porto, a evolução 
mensal em julho ainda foi 
negativa. Registrou-se uma 
queda de 0,4% e face ao ano 
passado ainda estão 12% 
abaixo.

Seja como for, a pan-
demia parece ter mudado 
mesmo algumas das pre-
ferências dos clientes dos 
alojamentos locais, quer em 
Lisboa quer no Porto. 

Pelo que este verão nos 
tem mostrado, pelo menos 
neste ano os turistas têm ele-
gido casas inteiras em vez de 
optarem por quartos partilha-
dos. Em julho, a queda ho-
móloga foi de 63% para este 
tipo de oferta tanto em Lisboa 
como no Porto, mas na cida-
de portuense a diminuição 
mensal ainda era de 9%.

Na capital já houve alo-
jamentos com reservas para 
quartos partilhados em ju-
nho face a julho com uma 
subida de 13%.

O grupo Vista Alegre au-
mentou em 5,2 milhões 

de euros o volume de negó-
cios nos meses de julho e 
agosto, comparativamente a 
2019, divulgou a empresa.

Em comunicado à Comis-
são do Mercado de Valores 
Mobiliários, o grupo que de-
tém as marcas centenárias 
Vista Alegre e Bordallo Pi-
nheiro, com sede em Ílha-
vo, indicou que no mês de 
agosto atingiu um volume de 
negócios de 10 milhões de 
euros, superando em cerca 
66% o período homólogo”. 
Assim, os resultados do mês 
de agosto continuam a mos-
trar um sinal da recuperação 
gradual da atividade do grupo 
Vista Alegre, face à situação 
de pandemia de covid-19, 
revelando que os segmentos 
que mais contribuíram para 
esta recuperação foram o 
‘Grés Forno’ e o ‘Grés Mesa’, 
essencialmente com vendas 
para países como França, 
Holanda e Espanha.

Depois do encerramento 
das lojas nos meses de mar-
ço, abril, maio e junho devi-
do à pandemia, o canal do 
‘Retalho’ adaptou-se à nova 
realidade, implementando 
todas as recomendações 
existentes para este setor, e 
registrou no mês de agosto 

um notável crescimento de 
vendas neste canal, atingin-
do praticamente o mesmo 
nível que o período homólo-
go”. No contexto da situação 
pandêmica, o grupo avançou 
com uma aposta estratégica 
de alargamento de mercado 
das vendas ‘online’, o que 
levou a um crescimento de 
184% em relação a agosto 
de 2019.

Alavancado numa boa 
dinâmica comercial, o canal 
‘Private Label’ foi o que mais 
contribuiu para o crescimen-
to do volume de negócios re-
gistado em agosto, com um 
crescimento de 164%, reve-
lou a empresa.

“Apesar da queda veri-
ficada, são já evidentes os 
sinais positivos de retoma 
da atividade“, reforçou a 
empresa, referindo-se ao 
impacto da pandemia de Co-
vid-19 que continua a deixar 
a atividade econômica num 
cenário de incerteza. Para 
o grupo, mantendo-se uma 
evolução positiva do cenário 
macroeconômico, tendo em 
conta os contratos conquis-
tados, e a tendência de cres-
cimento mensal registrada 
nos últimos 3 meses, os res-
tantes meses de 2020 serão 
de uma gradual recuperação 
das vendas do grupo.    

Negócios da Vista Alegre 
aumentam 5,2 milhões

de euros no verão

Nos primeiros seis me-
ses deste ano, no novo 

crédito concedido pelas ins-
tituições financeiras para 
aquisição de habitação, foi 
registado um crescimento, 
em termos homólogos acu-
mulados, de 8,4%, para 5342 
milhões de euros.

Estes são os dados da 
Associação dos Industriais 
da Construção Civil e Obras 
Públicas e revelam ainda 
que os valores de avaliação 
imobiliária da habitação efe-
tuada para efeitos de crédi-
to bancário registraram, em 
junho, um valor mediano de 
1115 euros por m2, o que 
traduz um aumento de 8,3%, 
face aos 1023 euros por m2 
apurados no mês homólogo.

Segundo a AICCOPN, 
ainda nos primeiros seis me-
ses do ano, o consumo de ci-
mento no mercado nacional 

registrou um crescimento de 
9,7%, em termos homólogos, 
totalizando cerca de 1,76 mi-
lhões de toneladas.

Até junho, foram licencia-
das pelas câmaras munici-
pais 7764 obras de constru-
ção nova e reabilitação de 
edifícios habitacionais, o que 
corresponde a uma redução 
de 7,4%, em termos homólo-
gos acumulados.

No que diz respeito ao 
licenciamento de fogos em 
construções novas verifica-se 
um decréscimo de 3,7%, em 
termos homólogos, para um 
total de 11.308 habitações.

“Note-se que, analisan-
do apenas o mês de junho, 
apura-se um crescimento de 
9,4% nas obras em edifícios 
residenciais e de 4,8% no 
número de fogos em cons-
truções novas, em termos 
homólogos”, diz a AICCOPN.

Novo crédito à
habitação cresce 8,4%
no primeiro semestre

Um em cada três restau-
rantes (34%) admite 

não ter dinheiro para pagar 
salários, serviços ou a for-
necedores já em setembro. 
A perspectiva é traçada por 
um estudo da AHRESP, que 
comprova que a maior dinâ-
mica do verão não foi sufi-
ciente para estabilizar as 
contas das empresas. As-
sim, num país com cerca de 
75 mil restaurantes, haverá 

25 mil em verdadeira asfixia 
financeira.

A maior associação do 
setor fala de um faturamento 
devastador em agosto, com 7 
em cada 10 restaurantes a re-
gistrarem quedas acima dos 
40%. É esperado que esse 
cenário se agrave ainda mais 
com o fim das férias dos por-
tugueses e o menor uso de 
esplanadas no outono e in-
verno: em setembro, cerca de 

25 mil restaurantes sem
dinheiro para as contas

duas em cada 10 empresas 
estimam perdas acima dos 
75%, em comparação com o 
mesmo mês de 2019.

Apesar da maior procu-
ra nacional no verão, fechar 
portas continua a ser cená-
rio em mente para 38% dos 
restaurantes, em linha com o 
estudo anterior. A insolvência 
mostra-se o caminho a seguir 
perante a incapacidade de 
cobrir as despesas fixas. Por 
exemplo, em agosto, 19% 
das empresas não consegui-
ram pagar salários ou fize-
ram-no de uma forma parcial

O corte na mão de obra 
é uma realidade no setor, 
com 14% dos restaurantes 
a confirmarem já terem feito 
demissões, 1 em cada 4 não 
conseguirá manter todos os 
empregos até ao final do ano.

Mais de metade das em-
presas já recorreu aos novos 
apoios do Estado para man-

ter empregos bem como ao 
financiamento bancário, que 
não se estão a mostrar su-
ficientes para lidar com as 
quedas na procura. A secre-
tária-geral da AHRESP, Ana 
Jacinto, tinha já insistido na 
urgência de novas medidas 
por parte do Estado para 
responder a este período de 
outono e inverno, como a re-
posição do layoff simplificado 
ou a descida do IVA.

Quatro em cada dez hotéis 
ou alojamentos esperam ficar 
vazios ou ter uma ocupação 
até 10% em setembro. Em 
agosto, mês de férias, esse 
bolo fixou-se nos 28%. Uma 
proporção semelhante de em-
presas, 27%, reconheceu já 
não conseguir pagar salários 
ou tê-lo feito de forma parcial 
no mês passado. Perante este 
cenário de dificuldades, a in-
solvência é a opção indicada 
por 16% do setor.

As salas portuguesas de 
cinema receberam per-

to de 276 mil espectadores, 
em agosto, numa queda de 
85,5% face ao período ho-
mólogo de 2019, anunciou 
o Instituto do Cinema e do 
Audiovisual.

Em termos de receitas, o 
valor alcançado em agosto 
foi de cerca de 1,5 milhões 
de euros, o que representa 
uma redução de 85% em 
relação ao mesmo mês do 
ano passado.

O filme mais visto no mês 
de agosto foi “Bem-Vindos a 
Àfrica”, de James Huth, que 
contou com 50.450 especta-
dores, seguindo-se “Tenet”, 
de Christopher Nolan, com 
43.573, depois “Scooby!”, 
de Tony Cervone, com 

Cinemas com queda de 85,5%  em agosto
35.725 espectadores, “Bora 
Lá”, de Dan Scanlon, com 
14.435 espectadores, e os 
cinco mais vistos do mês, 
“O Segredo: Atreve-te a so-
nhar”, de Andy Tennant, com 
12.917 espectadores.

No agregado do ano, a re-
ceita total teve uma queda de 
71,7% face aos primeiros 8 
meses de 2019, para 15,723 
milhões de euros, enquanto 
o número total de espectado-
res de 2020, até ao final de 
agosto, é de 2,9 milhões, o 
que significa uma redução de 
72,1% face ao ano anterior.

Em agosto do ano pas-
sado, por exemplo, foram às 
salas de cinema, portugue-
sas, 1,9 milhões de pessoas.

As salas portuguesas de 
cinema, que puderam reabrir 

em 01 de junho, tiveram cer-
ca de 12.400 espectadores 
em junho, o que representou 
1% da assistência registrada 
em junho de 2019.

Os exibidores contavam 
com os lançamentos de 
novos filmes de Hollywood 
para atraírem os públicos 
de volta às salas, mas os 
principais destaques têm 
sido sucessivamente adia-
dos, quando não cancela-
dos por completo.

Em 2019, a exibição co-
mercial de cinema, em Por-
tugal, gerou 83,1 milhões de 
euros de receita de bilhetei-
ra, dos quais 50,9 milhões de 
euros (61,3%) foram regis-
trados nas 219 salas explo-
radas pela NOS Cinemas.

Desse total de receitas, a 

exibidora UCI obteve 9,3 mi-
lhões de euros, a Cineplace 
9,1 milhões de euros, a Cine-
ma City 6,1 milhões de euros 
e, a Castello Lopes/Socora-
ma, 3,8 milhões de euros.

Segundo a Associação 
Portuguesa de Empresas 
Cinematográficas, as empre-
sas de exibição de cinema 
empregam cerca de 2000 
trabalhadores.
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Política LICEU
152 ANOS

buições de mestres 
da Língua.

O Liceu Literário 
Português é Asso-
ciado Fundador jun-
tamente com o Real 
Gabinete Português 
de Leitura, a Real e 
Benemérita Socieda-
de Portuguesa Caixa 
de Socorros D. Pe-
dro V (Fundadores 
Brasileiros) e o Ca-
mões - Instituto da 
Cooperação e da Lín-
gua (Fundador Portu-
guês) da Associação 
Luis de Camões.

INDEPENDÊNCIA
No dia 7 de setem-

bro, o Brasil celebrou 
o transcurso do ”Dia 
da Independência”. 
É uma data que os 
portugueses também 
evocam com orgu-
lho: foram seus ante-
passados que até os 
princípios do século 
XIX delinearam, afir-
maram e construíram 
a grande Pátria que 
somos. E por obra 
de D. Pedro e graça 
de Deus a separa-
ção política dos dois 
Reinos unidos fez-se 
sem traumatismos 
políticos e sem lutas 
sangrentas. E ainda 
bem. Ao contrário do 
que aconteceu com 
outras rupturas entre 
metrópoles europeias 
e as colônias, no 
caso do Brasil e de 
Portugal – até porque 
foi o Rei Português a 
promovê-la  -  a auto-
nomia da nova Pátria 
deu-se sem deixar 
maiores sequelas. 
Tanto assim que a in-
dependência foi sem-
pre celebrada de um 
lado e do outro do 
Atlântico na teia da 
fraternidade e do pa-
triotismo.

Neste dia 10 de se-
tembro completa 

mais um ano de exis-
tência o Liceu Lite-
rário Português. Foi 
fundado em 10 de 
setembro de 1868. É 
uma das mais admi-
ráveis associações 
de raiz portuguesa 
no Brasil.

Desde a segunda 
metade do século 
XIX, o Liceu ocupa 
um lugar de desta-
que na área de en-
sino e da instrução. 
Tão alto chegou a 
ser o seu prestígio 
que o Imperador Pe-
dro II assistia às suas 
aulas de Náutica. 
Desde as grandes fi-
guras da “colônia”, a 
intelectuais brasilei-
ros de primeira linha, 
como Afrânio Peixo-
to e Pedro Calmon, 
deram ao correr de 
várias gerações, im-
pulsos marcantes às 
atividades do Liceu.

Na construção de 
sua sede atual (duas 
anteriores foram des-
truídas por incêndios) 
o Com. José Rainho 
teve um papel fun-
damental, ainda na 
primeira metade do 
século passado.

Depois de cursos 
profissionais, de cur-
sos de alfabetização, 
ginasial e comple-
mentar do comércio, 
hoje o Liceu através 
do Colégio Sagres 
ministra o sistema 
completo da educa-
ção básica: educa-
ção infantil, ensino 
fundamental e ensi-
no médio e mantém 
o curso de pós-gra-
duação em Língua 
Portuguesa, em con-
vênio com as Univer-
sidades do Estado 
do Rio de Janeiro e 
de Coimbra, além de 
outros cursos avul-
sos pós-universitário 
a cargo de professo-
res e especialistas 
renomados.

O Liceu é um dos 
motivos maiores para 
a nossa comunidade 
sentir orgulho do que 
oferece às novas ge-
rações brasileiras.

Edita a revista 
“Confluência” – an-
tes impressa e agora 
“online”, com contri-

FRANCISCO GOMES DA COSTA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

LUIS DE CAMÕES

O Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebe-

lo de Sousa, entrou no 
último semestre do seu 
mandato de cinco anos 
e, nos termos da Cons-
tituição, perdeu o poder 
de dissolução da As-
sembleia da República.                                                                                                                              
O artigo 172.º da Consti-
tuição determina que “a 
Assembleia da República 
não pode ser dissolvida 
nos seis meses posterio-
res à sua eleição, que se 
realizou no dia 6 de outu-
bro de 2019, nem no últi-
mo semestre do mandato 
do Presidente da Repúbli-

Marcelo já não pode dissolver
a Assembleia da República

ca, entre 9 de setembro e 
9 de março de 2021”.

Há duas semanas, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
lembrou que em breve iria 
ficar impedido de exercer 
este poder, a propósito da 
aprovação do Orçamento 
para 2021, e pediu diálogo 
aos partidos, qualificando 
como ficção a possibilida-
de de nos próximos tem-
pos haver uma crise polí-
tica ou a ameaça de crise 
política que se somasse à 
crise resultante da pande-
mia de Covid-19. “O Presi-
dente da República não vai 
alinhar em crises políticas, 

portanto, desenganem-se 
os que pensam que, se 
não houver um esforço de 
entendimento, vai haver 
dissolução do parlamento 
no curto espaço de tempo 
que o Presidente tem para 
isso, que é até ao dia 08 de 
setembro”, avisou.

Nestas declarações 
aos jornalistas, na Feira 
do Livro de Lisboa, no dia 
27 de agosto, o chefe de 
Estado acrescentou: “Em 
cima da crise da saúde e 
da crise econômica uma 
crise política era a aventu-
ra total. A alternativa seria 
uma crise a prazo, isto é, o 

A socialista Ana Gomes 
confirmou que será 

mesmo candidata à Presi-
dência da República. A can-
didatura será oficialmente 
anunciada hoje em Lisboa.

“Serei candidata”, dis-
se Ana Gomes, remeten-
do declarações adicionais 
para o dia da apresenta-
ção oficial.

No passado domingo, 
no seu espaço habitual de 
comentário televisivo na 
SIC Notícias, Ana Gomes 
tinha dito que estava qua-
se a concluir a sua reflexão 
sobre o tema. “Estou no fim 
da minha reflexão, dentro de 

dias estarei em condições 
de anunciar”, sublinhou Ana 
Gomes ao ser questionada 
sobre uma candidatura às 
presidenciais.

“Estava a fazer essa re-
flexão em conjunto com o 
meu marido, quando ele 
adoeceu e faleceu. Eu tive 
de continuar a fazer essa 
reflexão noutras condições, 
sozinha. O que posso dizer 
é que estou a chegar ao fim 
e, em breve, comunicarei o 
resultado dessa minha refle-
xão”, continuou.

Ana Gomes sublinhou 
ainda que esta seria uma 
decisão muito individual, in-

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda disse em 

Viseu que não pode haver 
nem um tostão no Orçamen-
to para 2021 para os des-
mandes do Novo Banco, na 
primeira iniciativa da rentrée 
política do partido.

Para o Bloco de Esquer-
da há uma condição mui-
to séria: no Orçamento de 
Estado de 2021 não pode 
haver nem um tostão para 
continuar a pagar os des-
mandes do Novo Banco. Já 
provámos que nos estão a 
enganar, é preciso travar e 
é preciso proteger o país, 
quem aqui vive, quem aqui 
trabalha e que precisa de 

BE “Orçamento para 2021sem
um tostão para Novo Banco”

Ana Gomes confirma que será
candidata à Presidência da República

O presidente do PSD, 
Rui Rio, afirmou que 

é fundamental um reforço 
da vigilância para o cum-
primento das regras nos 
lares, embora não haja 
muito mais a inventar na 
defesa dos utentes.

Após a reunião do In-
farmed com peritos e po-
líticos, no Porto, Rui Rio 
disse  aos jornalistas que 
é premente reforçar a vigi-
lância sobre os lares, as-
sim como testar todas as 
pessoas que tiveram con-
tato próximo com infetados 

Presidente empossado no 
dia 9 de março, seja ele 
quem for, estar a dissolver 
para eleições em junho”. E 
concluiu: “Isto não existe, 
isto é ficção”.

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de 

Sousa, não descarta a 
possibilidade de voltar a 
ser o candidato do PCP às 
eleições presidenciais.

“Eu candidato? Cos-
tuma dizer-se que não 
há duas sem três. Já fiz 
duas.... Não lhe posso 
dar nenhuma informação 
apressada, mas de certeza 
teremos outro candidato ou 
outra candidata”, afirmou o 
líder comunista, durante 
uma visita a uma escola de 
Lisboa. Essa candidatura, 
acrescentou, deverá ser 
formalizada, em princípio, 
no dia 12.

Questionado sobre a 
candidatura de Ana Gomes 
e o impacto que pode vir 
a ter na divisão do eleito-
rado à Esquerda, Jeróni-
mo foi parco em palavras: 
“Nós fazemos o registro, 
alguém que quer exercer 
o direito constitucional que 
lhe assiste. Muito bem. A 
nossa preocupação princi-
pal é o papel que a nossa 
candidatura vai propor aos 
portugueses. Particular-
mente na defesa dos tra-
balhadores, das camadas 
que estão profundamente 
atingidas por esta situação 
pandêmica”.

Jerónimo candidato 
a presidente? “Não 
há duas sem três”

Rui Rio: “É fundamental um
reforço da vigilância nos lares”

dependentemente dos con-
selhos que decida ouvir.

“Obviamente que prezo 
muito várias pessoas que 
tenho vindo a ouvir, mas, em 
última análise, é uma deci-
são que se tem de tomar so-
litariamente”. E questionada 

com o vírus. “Há um con-
junto de regras e normas 
e ações que se podem 

responder a uma crise”, de-
fendeu Catariana Martins.

Após inaugurar a oitava 
edição da Sementeira, inicia-
tiva cultural organizada pela 
coordenação do distrito que 
decorre este fim de semana, 
Catarina Martins apontou as 
sucessivas mentiras desde o 
Governo de Passos Coelho 
relativamente ao processo 
do Novo Banco.

Fizemos todas as exi-
gências no parlamento e o 
Governo na altura garantiu-
nos que não existiriam no-
vas injeções no Novo Banco 
sem o resultado da auditoria 
e depois fez uma injeção no 
Novo Banco sem o resultado 
da auditoria”, recordou.

Auditoria da Deloitte 
indica, mas afasta, poten-
ciais conflitos de interesses 
por trabalhos feitos para o 
Novo Banco.

“Pergunto: Podemos nós 
acreditar numa auditoria que 
foi feita numa parte interes-
sada num dos negócios rui-
nosos do Novo Banco? Que 
credibilidade tem afinal uma 

auditoria que até diz que está 
tudo mais ou menos bem? 
Como é que foi possível o 
Governo deixar levar até ao 
fim como auditor do Novo 
Banco alguém que tinha um 
conflito de interesses óbvio 
no Novo Banco, alguém que 
foi parte num dos negócios 
ruinosos do Novo Banco?”, 
questionou.

Catarina Martins defen-
deu assim que a auditoria 
da Deloitte tem de ir para 
o caixote do lixo uma vez 
que não tem credibilidade 
e a administração do Fundo 
de Resolução e a do Novo 
Banco, que são cúmplices 
com esta situação, não se 
podem manter.

Neste sentido, Catarina 
disse: “ É muito sério e não 
é de somenos e não se pode 
estar distraído sobre isto até 
porque, já são milhares de 
milhões de euros que são in-
jetados” e, no seu entender, 
é o dinheiro que faz falta no 
apoio social e econômico, 
principalmente, com a crise 
da pandemia da Covid-19.

sobre se a candidatura da 
bloquista Marisa Matias põe 
em causa a sua, a socialista 
e antiga eurodeputada ga-
rantiu que não: “De maneira 
nenhuma, acho que a Mari-
sa Matias é uma excelente 
candidata”.

Ana Gomes considera 
um erro o PS não ter um 
candidato próprio e nunca 
quis uma candidatura que 
dividisse o partido.

Entre as vozes contra esta 
candidatura, no PS,  é citada 
a de Carlos César, presiden-
te do PS, que afirmou que só 
numa situação limite votaria 
em Ana Gomes.

desenvolver. Chegados a 
novembro, temos de estar 
mais bem defendidos. O 
governo tem essa respon-
sabilidade de conseguir 
preparar o melhor possí-
vel”, disse  o líder do PSD.

“Há lares que estão 
a fazer bem as coisas, 
mas há muitos que não 
estão a fazer bem. É fun-
damental um reforço da 
vigilância para o cumpri-
mento das regras. Já não 
há muito mais a inventar 
na defesa dos utentes 
dos lares”, completou.
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Evanilson, promissor ata-
cante que brilhou no 

Brasileirão ao serviço do 
Fluminense, está a caminho 
do FC Porto. Internacional 
canarinho pelas seleções 
jovens, o atacante tem um 
contrato de cinco anos à sua 
espera no clube portista, 
num negócio que irá impli-
car um investimento de 10 
milhões de euros.

Foi depois de um comu-
nicado emitido pelos trico-
lores que a imprensa brasi-
leira estourou com a notícia 
da aquisição de Evanilson, 
furando a estratégia de se-
gredo adotada pela histórica 
agremiação carioca. “O ata-
cante Evanilson acertou a 
sua transferência para uma 
equipe de Portugal. (...) O 
Fluminense esclarece ainda 

Depois de Fábio Silva, mais um jovem 
dragão prepara-se para rumar ao Wol-

verhampton. Vítor Ferreira, 20 anos, acer-
tou a mudança para o clube orientado por 
Nuno Espírito Santo, por empréstimo de 
uma temporada.

Segundo foi possível apurar, o clube in-
glês terá direito de compra obrigatória em 

junho de 2021, fixada em 20 milhões de 
euros. Tinha contrato com os dragões até 
2024, onde participou na última temporada 
em 12 partidas.

Vítor Ferreira está atualmente integrado na 
Seleção de sub-21, que defronta esta terça-fei-
ra a Bielorrússia, devendo seguir viagem para 
Inglaterra na quarta-feira.

Óscar ‘Tacuara’ Car-
dozo, atacante pa-

raguaio que representou 
o Benfica entre 2007 e 
2014, anunciou o seu 
“apoio incondicional” à re-
candidatura de Luís Filipe 
Vieira à presidência dos 
encarnados.

“Espero que esteja 
sempre à frente do Benfi-
ca e seja campeão muito 
mais vezes”, deseja Car-
dozo, hoje com 37 anos, 
num vídeo divulgado nas 
redes sociais pelo Movi-
mento de Apoio à candi-
datura de Vieira.

Depois de Hilário da 
Conceição (1958-

1973), Aly Hassan 
(1988-1991), Chiquinho 
Conde (1997-1998), 
Gonçalves Fumo (1999-
2000) e Paíto (2003-
2006), chegou a vez de  
Geny Catamo vestir a 
camisa da equipe sé-
nior do Sporting Clube 
de Portugal. Trata-se 
do sexto futebolista mo-
çambicano a represen-
tar a equipe principal 
leonina.

O extremo de 19 anos 
somou os primeiros mi-
nutos pela equipe prin-
cipal leonina diante do 
Farense há duas sema-
nas e terá convencido 
Ruben Amorim, reflexo 
disso é que na sema-
na passada assinou um 
contrato profissional 
com o clube lisboeta. Di-
ga-se de passagem que 
potencial não falta ao 
talentoso futebolista mo-
çambicano para singrar 

Vítor Ferreira também a
caminho do Wolverhampton

Óscar Cardozo anuncia 
“apoio incondicional”

a Luís Filipe Vieira

Geny: O sexto leão 
moçambicano

Evanilson custa €10 milhões

que não divulga o clube de 
destino do atleta a pedido 
da direção da referida equi-
pe, que pretende anunciar a 
contratação do atleta de for-
ma exclusiva através dos ca-
nais de comunicação”, lia-se 
na nota informativa do Flu.

Ainda assim, foram avan-
çados os pormenores defi-
nitivos relativos à operação 

que culminará, entre hoje e 
amanhã, com a apresenta-
ção do ponta-de-lança sul
-americano como reforço do 
FC Porto - será a quinta cara 
nova do plantel às ordens 
de Sérgio Conceição, após 
as aquisições de Carraça 
(lateral-direito, 27 anos, ex
-Boavista), Cláudio Ramos 
(goleiro, 28 anos, ex-Tonde-
la), Zaidu (lateral-esquerdo, 
23 anos, ex-Santa Clara) e 
Taremi (avançado, 28 anos, 
ex-Rio Ave), os quatro, inclu-
sivamente, já envolvidos nos 
trabalhos de preparação da 
temporada 2020/2021.

“O Fluminense tinha 10% 
de direitos econômicos do 
atleta e 20% de taxa de vitri-
ne (ndr: refere-se à valoriza-
ção do jogador pela ligação 
ao clube a que foi cedido), 

nos seniores do leões, 
após ter se evidenciado 
pelos juniores. 

Refira-se que aos 18 
anos, Geny foi lançado 
pelo técnico português 
Luís Gonçalves nos 
Mambas em setembro 
de 2019 diante das Ilhas 
Maurícias, tendo marca-
do um gol e  provado ter 
qualidade para ser um 
jogador e eleição e dei-
xar a sua marca nna se-
leção e no futebol portu-
guês. Chegou a vez de 
Geny mostrar que tem 
valor para ocupar um 
lugar no Sporting e se 
tornar numa referência.

razão pela qual ficará com 
30% do resultado financeiro 
obtido pela Tombense (MG) 
na venda para o clube portu-
guês. O Tricolor permanecerá 
com 6% de direitos econô-
micos sobre o percentual da 
Tombense numa futura venda 
que seja realizada pelo clube 
português”, explicou o último 
clube de Evanilson no Brasil. 

Esta será a segunda ex-
periência do atacante na Eu-
ropa, depois de ter atuado a 
última metade da temporada 
2017/2018 na Eslováquia, 
em representação do STK 
Samorin. Nessa passagem 
fugaz pelo Velho Continente, 
fez seis jogos e dois gols.

No FC Porto, terá o ali-
ciante de se poder exibir na 
maior montra europeia: a 
Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo é primeiro europeu  alcançar a
grande marca pela seleção e fica perto de recorde

Portugal venceu de forma 
clara a Suécia, no se-

gundo jogo do grupo A3 da 
Liga da Nações. Sem sur-
presa, Ronaldo foi a figu-
ra num estádio onde tinha 
sido muito feliz em 2013. 
As duas bombas do capitão 
aumentaram para 101 o re-
gistro de gols pela Seleção.

CR7 foi a única novi-
dade face ao onze que tão 
bem tinha estado na gole-
ada caseira com a Croá-
cia. Ao contrário do duelo 
no Dragão não houve nota 
artística para além dos 
gols, mas houve o mais 
importante: domínio claro 
e triunfo.

Depois de recuperar 
de uma infecção no pé di-
reito, Ronaldo mostrou já 
estar em bom momento no 
seu primeiro jogo oficial da 
temporada. Antes de mar-
car obrigou Olsen a duas 

grandes defesas. Já perto 
do descanso o momento 
fatídico para os suecos: 
Svensson é expulso após 
falta numa zona frontal 
e, na cobrança do livre, a 
bomba que aproxima o por-
tuguês do iraniano Ali Daei 
como máximo goleador por 
seleções (109).

A Suécia baixou as li-
nhas e Portugal carregou. 
Bruno Fernandes atirou à 
barra antes de novo lance 
de gênio de Cristiano Ro-
naldo. Depois de receber 
um passe de João Félix, 
disparou novamente de 
fora da área para cimentar 
ainda mais o epíteto de um 
dos mais letais finalizado-
res da história do futebol.

A equipe de Fernando 
Santos continua a consoli-
dar a imagem de ser uma 
das melhores seleções 
europeias. Joga com se-

101
gols

gurança, sempre de olhos 
no ataque (com ou sem 
Ronaldo). A França, cam-

peã do mundo, que se 
cuide no próximo jogo, em 
outubro.

Os organizadores dos 
Jogos Olímpicos de Tó-

quio 2020 não estenderam 
os contratos com os patro-
cinadores que terminam no 
final do ano. A situação, de 
acordo com a “Reuters”, fez 
com que alguns patrocina-
dores se perguntassem se 
deveriam continuar a apos-
tar na realização “normal” 
do evento depois da pande-
mia de Covid-19 ter forçado 
o adiamento até 2021.

O adiamento do evento 
implica a renegociação dos 
contratos, que expiram no 
final de 2020. A situação, 
aliada à incerteza provoca-
da pela pandemia de Co-
vid-19, poderá levar a que 
muitos dos patrocinadores 
não queiram renovar o con-
trato, colocando em causa 
a viabilidade financeira do 
Jogos Olímpicos (JO) de 
Tóquio, adiados para 2021, 
segundo o portal “Palco23”.

O adiamento dos JO 
envolveu custos adicio-
nais para os patrocinado-
res, como taxas de adia-
mento. O problema que 

Jogos Olímpicos de Tóquio adiados 
para 2021 podem perder patrocínio

surge, consequentemen-
te, é que o abandono do 
projeto pode prejudicar a 
imagem do maior evento 
desportivo à escala global, 
que, como indicam os pa-
trocinadores, “é um acon-
tecimento nacional e polí-
tico importante”.

Os organizadores dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
2020 não estenderam os 
contratos com os patroci-
nadores que terminam no 
final do ano. A situação, de 
acordo com a “Reuters”, fez 
com que alguns patrocina-
dores se perguntassem se 
deveriam continuar a apos-

tar na realização “normal” 
do evento depois da pande-
mia de Covid-19 ter forçado 
o adiamento até 2021.

Os patrocinadores ques-
tionam os benefícios de 
apoiar o evento, sublinhan-
do o corte de despesas ao 
mesmo que expressam 
preocupação com a ca-
pacidade reduzida no que 
diz respeito à presença de 
público. Os JO de Tóquio 
2020 arrecadou 3,1 mil mi-
lhões de dólares (2,6 mil 
milhões de euros) em pa-
trocínios domésticos.

No entanto, a situação 
no país é especial. Se-
gundo agência japonesa 
“Kyodo”, apenas 24% dos 
japoneses são a favor da 
realização do evento. O 
problema dos contratos é 
um dos muitos derivados 
do adiamento, numa altura 
em que é necessário tra-
balhar para demonstrar a 
viabilidade dos jogos e per-
ceber quais os protocolos 
de segurança que vão ser 
colocados em prática pela 
organização.
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Almoço de domingo na Casa Trás-os-Montes
Domingo bem movi-

mentado na Casa de 
Trás-os-Montes e Alto 
Douro, com a Casa re-
cebendo associados e 
amigos com todo res-
peito, carinho e fidalguia 
atendendo com rigor os 
protocolos da Organiza-
ção Mundial da Saúde, 
Presidente Ismael e seus 
diretores dando um show 
de competência, simpa-
tia e além de oferecer um 
cardápio transmontano da 
melhor qualidade, aquela 
cerveja bem gelada não 
faltando uma música am-
biente para descontrair o 
salão transmontano, nota 
10 para o domingo na 
Casa de Trás-os-Montes.

Presidente Transmontano Ismael Loureiro, com a sua esposa Sinei-
de, sua  princesinha  filha Sandy,  nun close com o dinâmico Diretor 
Junior, durante o almoço dominical na  Casa de Trás-os Montes

Um verdadeiro encontro entre amigos no domingo passado na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Manuel Mota, esposa Emília, sua secretária Sabrina, nosso radialista, Maneca e o Casal João e esposa

Explosão de 
alegria no do-
mingo passado 
na Casa de 
Trás-os-Mon-
tes, o eclético 
José Matos, 
Manuelzinho e 
uma amiga

Outro grupo 
de amigos 

no domingo 
transmonta-

no, Manoelzi-
nho, esposa e 
D. Prudência 

e o casal .Ma-
ria  Sameiro 
esposo Raul

Presiden-
te Ismael 
Loureiro, 

sempre 
atencioso 

com os ami-
gos, na foto, 
o casal Alice 

e Arnaldo 
e demais 

convidados
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Maria
Alcina

Pé de Valsa do Ano em Dose Dupla

Família Boaventura
 Nossos Sentimentos

Amigos de longa data

PENSAMENTO DA SEMANA
COOPERAÇÃO.

A COOPERAÇÃO é A VERDADEiRA CuRA PARA A SOliDÃO.
È imPOSSíVEl FiCAR iSOlADO QuANDO NOSSOS 

tAlENtOS E hABiliDADES
EStÃO A SERViÇO DA AlEgRiA DE tRABAlhAR juNtOS
POR um OBjEtiVO COmum  A COOPERAÇÃO FAz PARtE 

DA miNhA ViDA DiáRiA!

Familia  massena   Cultivar Nossas Origens, Visitando  Coimbra
Belo trio da 

Casa das Beiras

mAiSON mEiER
em destaque na tv. globo

Maneca

Visitando a linda Cidade de Viseu

Festa da Senhora do
Sameiro Casa do minho

Cristiano Ronaldo, filho adorável

missa em Ação de graças, por um ano 
de falecimento do nosso Roberto leal

Amigos de longa data

maria Alice Ferreira, grande 
dama da Casa do minho

Nos festejos de Nossa Senhora do Sameiro,  na Casa do 
Minho, a Fé e Vitórias alcançadas pelo nosso Presidente 

Agostinho dos Santos e sua Diretoria. Na foto: O vice-presiden-
te Joaquim Fernandes, Padre Silvério Klassen e o presidente 
eterno, Agostinho dos Santos, sempre  junto com o vice-pre-
sidente Joaquim Fernandes, para que a Casa do Minho, seja 
mais vitoriosa. muitAS BENÇÃOS.

A querida amiga Maria 
Alice Ferreira, irmã do 

Presidente Agostinho dos 
Santos, Ilumina com mui-
to amor a Casa do Minho.  
Cantando e dançando no 
Rancho Maria da Fonte, 
Colaborando com seu ir-
mão, na organização ge-
ral, dessa casa que tanto 
nos honra. Parabéns Maria  
Alice, a união na família, é 
o vinculo eterno do amor. 
muitAS BENÇÃOS.

Numa entrevista, 
o nosso astro 

eterno  no esporte, 
declarou que jamais 
deixará sua mãe 
sozinha. Jamais 
esquecerá, que sua 
mãe foi uma lutado-
ra, trabalhando dia 
e noite, por vezes 
sem se alimentar 
direito, para alimen-
tar o filho querido 
que precisava estar 
forte para os treinos 
e jogos dos quais participava. È gratificante esse exemplo de amor 
filial. Sua mãe morará com ele enquanto viver. Na foto: Cristiano Ro-
naldo, num abraço emocionado com a santa de sua vida, sua mãe. 
muitas Bênçãos para dois seres tão iluminados.

O meu querido amigo Eduard. Fernandes , o cabeleireiro das 
Estrelas, grande empreendedor, não para de crescer na sua 

Maison Meier. Junto com o William e sua equipe, atendendo com 
o critério de proteção, em função da pandemia, praticando a cari-
dade de distribuir cestas básicas, para os profissionais de beleza, 
inclusive  profissionais de outros salões que precisam de ajuda. 
muitAS BENÇÃOS muitA luz.

No dia 15 de Setembro, missa por alma do nosso Rei Roberto 
Leal,  que será celebrada pelo querido padre Antônio Maria, A 

missa será Online pelo  Instagram:@padreantoniomaria.original,  
Fecebook: padreantoniomaria ,  youtube:padreantoniomariaorigi-
nal,  realizada pela Sá Leal produções. muita luz para sua alma

O Sr. Eduardo Lameira, 
Diretor  Presidente da 

famosa empresa Pm tuRiS-
mO, na foto, com seu  amigo 
de juventude, de  formatura 
Sr. Ilídio Lopes corretor de 
Seguros e grande amigo da 
nossa comunidade, presti-
giando todos os eventos. È 
exemplar, a amizade destes  
queridos amigos , que se for-
maram juntos e solidificam 
essa amizade verdadeira. 
ABRAÇOS FADiStAS

O nosso Presidente Agostinho dos Santos, foi reeleito com 
justiça para mais um mandato, Na presidência da Casa 

do Minho. Na foto: O 1ª diretor financeiro, Sr. Abilio S. Ro-
drigues, Sr. Alfredo Diretor  Administrativo e sua esposa, Na 
posse da nova Diretoria. ABRAÇOS FADiStAS.

Ilustre Confrade da Academia Luso-Bra-
sileira de Letras Dr. Victor Massena,  

um Homem intelectual visitando a Casa 
do Saber, Universidade de Coimbra, 
como vemos na foto, a esquerda suas 
irmãs, Inês e Márcia, na sequencia, sua, 
esposa Michelle  grande amiga e incen-
tivadora, do Dr.Victor,  que em Fevereiro 
deste Ano, estiveram curtindo as lindas 
Terras de Portugal, o Ilustre Medico, 
com quem que tive o primeiro contato, 
quando de uma consulta a Dona Idália,  
no Hospital Silvestre, a quem agrade-
ço, dou os parabéns perla bela viagem 
e feliz em saber que já escreveu otimos 
artigos, é um grande amigo da Família: 
Jornal Portugal em Foco. 

Numa das visitas a Portugal, em 2007 na Ci-
dade de Viseu, em frente a praça do Sodado 

desconhecido, nesta linda Cidade, vemos Sr. Au-
rélio, esposa Dona Emília Loureiro Durão, natural 
da Frequesia de Moselos, Campo de Madalena, 
sua irmã  Filomena Loureiro Durão da mesma fre-
guesia, e seu esposo, Sr. Armando Barbosa da 
Cunha, que é da Freguesia de Linhares, em Pare-
des de Coura, Viana do Castelo, que no próximo 
mês de Outubro, estarão comemorando, 35 anos 
da doce união e quando se fala em Paredes de 
Coura, me trás grandes recordações do saudoso 
Amílcar, que foi ´Presidente da Casa do Minho, 
uma pessoa muito gente, com certeza, esta terra 
é cheia de gente boa, para  o destinto casal ,que 
esta data se repita por muitos Anos com a benção 
de Deus  e muita saúde .

Mexendo no meu baú, onde tenho coisas valiosas, encontrei 
esta foto supra, que a meu ver tem um valor muito acentuado, 

por tratar-se de pessoas que dedicaram grande parte de sua vida, 
a cultura Luso- Brasileira, como vemos, Dona Ilda seu  esposo Sr. 
Julio Robalo, pais do amigo José Henrique, Presidente da Casa 
das Beiras, a quem dou os parabéns, com eles a grande guerreira, 
carinhosamente,  Vandinha, que tanto tem trabalhado pela mesma 
causa, ela Brasileira a quem coloco o tapete para ela passar, hoje 
peço muito a Deus que seu marido Eduardo, venha a melhorar, 
pois esta precisando muito das nossas preces e a você  Vandinha, 
grande guerreira ao lado de seu marido fazendo todo que pode, 
parabéns amiga e as melhoras de seu marido.

Como vemos 
neste magnifi-

co treino na pista 
de dança, um pre-
paro para em bre-
ve estarem dando 
Show e irem a forra 
do tempo parado. 
Dona Matilde e seu 
marido Sr. Álvaro, 
relembrando os 
bailaricos  trans-
montanos e com 
saudade das Ca-
sas Regionais e o 
casal: Dona Lurdes 
e seu maridão Cus-
todio, também no 

mesmo barco, com uma diferença, saudade da vida associativa 
das casas, mas também  o arrasta pé Visiense, mais precisamen-
te: Pindêlo dos Milagres, torcendo muito, por um Milagre, para que 
possamos em breve, estarmos todos Irmanados, com a benção do 
Pai, muita saúde amigos         

Saudosa Dona Rosa Bo-
aventura, esta em outra 

dimensão, junto ao Nossa 
Pai, com certeza, ela ape-
nas foi na nossa frente, 
assim foi determinado, que 
Deus conforte seus familia-
res e amigos, vamos rezar 
por sua alma e guardar 
estes bons momentos de 
alegria, ao dançar um Vira 
livre  com seu querido filho, 
Ernesto Boaventura, quem 
sabe,  uma despedida de 
dança, a ser registada, 
com muito carinho e ago-
ra saudade, que Deus vos 
conforte a todos e nosso 
carinho verdadeiro.  

Roberto leal, um  Ano de Saudade

Senhores leitores, no próximo  Dia 15 de  setembro,  às 20, 00 Ho-
ras, será celebrada  um missa, pelo Padre  Antônio Maria, pelo 

sistema Online, em Memória a um ano de falecimento do nosso 
inesquecível,  Roberto Leal, ao vivo, pelas redes:  Instagram: @pa-
dreantoniomaria.original,  Fecebook: padreantoniomaria,  youtube: 
padreantoniomariaoriginal,  realização: Sá Leal Produções, termi-
nando com um agradecimento a quem possa participar e rezar, pelo 
grande  Embaixador da musica, no mundo da língua  Portuguesa.


