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Antônio Costa: “Receber a Ligas dos 
Campeões e uma resposta muito clara 
sobre Portugal ser um destino seguro”
Antônio Costa voltou a 

afirmar que a escolha de 
Portugal para receber a fina 
da Liga dos Campeões é a 
prova de que o país é um 
destino seguro para turismo.                                                                                            
“Não estou preocupado com 
a imagem internacional de 
Portugal. A resposta muito 
clara foi dada pela UEFA”, 
disse o primeiro-ministro, em 
declarações no final da reu-
nião do Conselho Europeu.

“Não é momento para 
traçar linhas vermelhas, 
mas sim abrir vias verdes”.                                                                                                                       
Sobre as limitações à en-
trada de portugueses im-
postas por outros países, 
Costa lembrou que é pre-
ciso saber comparar dados 
da pandemia em termos 

O Real Gabinete Português de Leitura, com o 
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, está ofere-
cendo seis bolsas de “pesquisador júnior” para o pro-
jeto Páginas Luso-Brasileiras em Movimento.

Inscrições abertas até 30 de junho de 2020 às 22h.
Edital e ficha de inscrição disponíveis no site do 

Real Gabinete Português de Leitura:
www.realgabinete.com.br
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internacionais.
“Há uma matéria funda-

mental por uma questão de 

transparência em que não 
podemos comparar o nú-
mero de casos positivos ou 

negativos sem ter em conta 
o número de testes que cada 
país realiza”, afirmou o pri-
meiro-ministro.

“Países com metade ou 
com um terço dos testes fei-
tos não se podem comparar 
com Portugal”, assegurando 
que não é para ficar bem na 
fotografia que o país deixaria 
de realizar rastreios à co-
vid-19. “Não vamos deixar 
de fazer aquilo que é preciso 
do ponto de vista da saúde 
pública”, garantiu.

O primeiro-ministro subli-
nhou ainda que só Chipre, 
Estónia e Letónia estão em 
melhor condição que Por-
tugal, proporcionalmente, e 
tendo em conta o número 
de testes realizados.

Em 2019 residiam em Por-
tugal mais de 590 mil estran-
geiros, mais 110 mil do que no 
ano de 2018. Os dados são do 
Relatório de Imigração, Fron-
teiras e Asilo  relativo ao ano 
passado, que dá conta tam-
bém de um aumento de mais 
de 45% no número de vítimas 
sinalizadas no que toca ao cri-
me de tráfico de pessoas,  um 
total de 86 no ano passado.

“Os efeitos da conjuntu-
ra econômica favorável ve-
rificada nos últimos anos, o 
crescimento do emprego, 
potenciou o crescimento 
da população estrangeira 
residente no período com-
preendido entre 2015 e 
2019 (+201.617)”, esclare-
ce o documento, acrescen-
tando que se verificou, pelo 
quarto ano consecutivo, um 
acréscimo da população es-
trangeira residente, com um 
aumento de 22,9% face a 
2018, totalizando 590.348 ci-
dadãos estrangeiros titulares 
de autorização de residência, 
valor mais elevado regista-
do pelo SEF, desde 1976”.                                                                                           
Nas nacionalidades mais re-
presentadas, o Brasil destaca-
se com 151 304 imigrantes, 
seguido de Cabo Verde (34 
436) e Reino Unido (34 358).

A imagem de país seguro, 
regimes atrativos para imi-
grantes e ainda o Brexit terão 

contribuído para o crescimen-
to sustentado dos imigrantes 
provenientes de países da 
União Europeia. No caso do 
crescimento do número de 
italianos existe ainda outra ex-
plicação: “29,5% dos cidadãos 
de nacionalidade italiana são 
naturais do Brasil, o que pode-
rá ser explicado pelo conceito 
vigente de concessão da na-
cionalidade naquele país, não 
impondo limite de gerações, e 
a sua relação com a significa-
tiva comunidade descendente 
de italianos no Brasil”.

O documento diz que 
68,6% está registada em Lis-
boa, Faro e Setúbal. E que 
81,1% dos cidadãos estran-
geiros são população poten-
cialmente ativa.

No top cinco das naciona-
lidades que pediram a dupla 
nacionalidade  estão: Bra-
sil (22.928), Israel (18.433), 
Cabo Verde (6.472), Angola 
(2.993), e Ucrânia (2.738). 
Quase 70% dos casos foi por 
naturalização, 13% por casa-
mento e 11% por atribuição 
originária em 2019.

O RIFA salienta que foram 
controladas mais pessoas nas 
fronteiras portuguesas em 
2019, um total de 20.784.716, 
a maioria em fro nteiras aére-
as. No total, foram recusadas 
4995 entradas, mais 33% do 
que no ano de 2018.

São 590 mil os estrangeiros, 
brasileiros, cabo-verdianos

e ingleses estão no top 3

Mário Centeno está cada 
vez mais perto da lideran-
ça do Banco de Portugal . 
Apesar das resistências que 
foram surgindo nos últimos 
tempos, António Costa, esta 
semana, não deixou margem 
para dúvidas, admitindo ex-
pressamente que o ministro 
cessante é uma hipótese 
para o cargo de governador 
do banco central. E criticou 
quem no Parlamento pre-
tende aprovar uma lei que 
vise impedir a passagem do 
ex-governante para a super-
visão. “Mário Centeno co-
meteu algum crime?”, ques-
tionou o chefe de Governo, 
acusando alguns partidos 
de estarem com alguma fú-
ria e de quererem perseguir 
o ex-ministro.

Em causa está a propos-
ta do PAN de estabelecer 
um ‘período de nojo’ entre o 
exercício de funções gover-
nativas na área das Finanças 
e o desempenho do cargo 
de governador do Banco de 
Portugal, mas que não rece-
beu apoio da maioria para 
aprovar essas mudanças.                                                                                                                      

O PCP considerou que a 
questão que se coloca entre 
incompatibilidades ou impe-
dimentos não é relativa ao 
trânsito entre funções públi-
cas, mas do privado para o 
Estado. “Consideramos que 
a questão da idoneidade que 
se coloca é quando o super-
visor é capturado por quem é 
supervisionado” .

Também do lado do BE 
não há hesitações: “O pro-
cesso não deve ser empa-
tado nem apressado”, disse 
Mariana Mortágua. Ainda 
assim, a deputada defendeu 
que “Mário Centeno não re-
úne as condições políticas 
para ser nomeado governa-
dor do Banco de Portugal e 
que o primeiro-ministro não 
deverá nomeá-lo se a sua 
proposta não obtiver apoio 
maioritário no Parlamento. 
Para o Bloco, esta deveria 
ser uma regra legal, tornan-
do-se uma escolha imperati-
va neste contexto”.

Também o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, apesar de não se 
querer pronunciar sobre a 

Mario Centeno cada vez mais
perto do Banco de Portugal

proposta de lei que pretende 
impedir a ida de Mário Cen-
teno para o BdP, garante que 
não há incompatibilidade em 
que o ex-ministro das Finan-
ças venha a ocupar a posi-
ção. “A lei está no Parlamen-
to. Está a ser votada. Não sei 
quando estará em condições 
de chegar a Belém. Quando 
chegar, darei a minha opi-
nião”, referiu.

O que é certo é que tudo 
está suspenso até ao próxi-
mo dia 3 de julho, altura em 
que o Parlamento vai votar 

na especialidade o diploma.  
Ou seja, poucos dias antes 
da saída de Carlos Costa da 
liderança do banco central.

O ex-ministro nunca es-
condeu a sua ambição, ape-
sar de remeter a decisão 
para o novo ministro das 
Finanças e para o  primeiro-
ministro. E não vê incompa-
tibilidades nesta mudança. 
“Ser governante não é um 
cadastro”, chegou a afirmar, 
lembrando que só em Por-
tugal é que existem essas 
restrições.

O ministro Tiago Rodri-
gues entende que, com o 
começo das aulas entre 14 e 
17 de setembro, as comuni-
dades educativas terão tem-
po para se preparar, após a 
realização da segunda fase 
de exames nacionais na pri-
meira semana daquele mês.

As primeiras cinco sema-
nas de aulas presenciais se-
rão dedicadas à recuperação 
de aprendizagens para todos 
os estudantes, especificou 
o governante, presente na 
Escola Secundária da Ra-
mada, em Odivelas, ao lado 
do primeiro-ministro Antó-
nio Costa. Os alunos com 
dificuldades terão resposta 
através de um programa 
reforçado de tutorias.

“Vamos ter uma aposta 
forte no apoio tutorial especí-

Aulas presenciais começam
entre 14 e 17 de setembro

fico, que já muitos alunos do 
2º e do 3º ciclos usufruem. 
Vamos alargar esse univer-
so para que possa chegar a 
mais estudantes”, garantiu 
Tiago Rodrigues, na cerimô-
nia de lançamento do pro-
grama nacional de remoção 
de fibrocimento nas escolas 
públicas, que chegará a 578 
estabelecimentos de ensino 
e conta com um investimen-
to de 60 milhões de euros 
de fundos comunitários. O 
financiamento destas inter-
venções, a executar pelas 
câmaras locais, é de 100%. 
A Escola Secundária da 
Ramada será uma das pri-
meiras escolas intervencio-
nadas. A obra será lançada 
pelo Município de Odivelas.                                                                             
O plano de remoção de fibro-
cimento é uma das iniciativas 

O presidente executivo da 
TAP admitiu que a Comissão 
Executiva da transportadora 
está disponível para aceitar 
um membro indicado pelo 
Estado, que atualmente só 
está presente no Conselho 
de Administração

“A Comissão Executiva 
está disponível para ter um 
membro indicado pelo Es-
tado”, disse Antonoaldo Ne-
ves, que falava na comissão 
parlamentar de Economia, 
Inovação, Obras Públicas e 
Habitação, na Assembleia 
da República, em Lisboa.                                                                                                                                   
O responsável sublinhou não 
ver qualquer problema que 
o Estado, enquanto acionis-
ta da TAP, esteja também 

TAP aceita membro indicado 
pelo Estado na  Executiva

representado na Comissão 
Executiva, considerando 
até uma opção produtiva.                                                                                                                  
“Mas vai ter que sentar à 
mesa, discutir, tomar deci-
sões difíceis. Não vejo ne-
nhum problema, trabalhar 
com pessoas que querem o 
bem da TAP”, acrescentou.

do Governo para a retoma 
econômica pós-covid para o 
setor da construção, como 
sublinhou António Costa. 
Perspectivando o próximo 
ano letivo, que se quer em 
regime presencial, o primei-
ro-ministro reforçou que um 
dos pilares fundamentais 

será recuperar os déficits de 
aprendizagem. Apesar da 
resposta da telescola e do 
ensino à distância no úl-
timo período do atual ano 
letivo ,que termina na sex-
ta-feira, António Costa re-
conhece que nada substitui 
o ensino presencial.



Justiça a Portugal e a Melo Pimenta  

Portugal em FocoEdição de 25 Junho a 1 de Julho de 2020 - São Paulo

O Representante em São Paulo 
do semanário Portugal em 

Foco, meu querido amigo Arman-
do Torrão, transmontano fronteiriço 
às Espanhas, natural de Miranda 
do Douro, presenteou-me, recente-
mente, com um precioso ensaio do 
historiador luso-brasileiro José de 
Melo Pimenta, “De Sagres à Índia”, 
lançado há 60 anos, pela Editora 
Byblos – um valioso volume, em tira-
gem única, que enriqueceu as estan-
tes lusófonas de minha biblioteca no 
bairro paulistano de Higienópolis. O 
livro foi publicado um ano antes, por-
tanto, da triste capitula-
ção da Índia Portuguesa 
aos independentistas de 
Nova Délhi, ocorrida em 
17 de dezembro de 1961, 
quando a União Indiana, 
criada por Mahatma Gan-
dhi (1869 – 1948), tomou 
de assalto, com cerca 
de 40 mil homens, as 
localidades de Goa, Diu 
e Damão, às margens 
do Oceano Índico, que 
estavam sob controle de 
Lisboa praticamente há 500 anos, 
ou seja, desde a proeza marítima 
da chegada do alentejano Vasco 
da Gama (1469 – 1524), em 1498, 
a Calicute. A obra de Melo Pimenta, 
que, se vivo fosse, completaria 100 
anos neste 2020, narra a epopeia 
da viagem do Almirante de Sines, e 
de como o Príncipe Perfeito, Dom 
João II (1455 – 1495), baseando-se 
nos estudos da Escola de Sagres, 
organizou, por fim, a verdadeira ida à 
Índia. Ao contrário do genovês Cris-
tóvão Colombo (1451 – 1506) que, à 
serviço de Castela, acreditou ter al-
cançado a Ásia, ao avistar a caribe-

nha ilha dividida, atualmente, entre a 
República Dominicana e o Haiti.

Registra “De Sagres à Índia”, 
igualmente, as adversidades 

dos primeiros soberanos lusitanos 
do Oriente, dentre os quais, des-
taca-se, sobretudo, o legendário 
Leão dos Mares, Afonso de Albu-
querque (1452 – 1515), que passaria 
à História também como O César 
do Oriente, conquistador da Índia, 
onde seria coroado Vice-Rei pela 
Corte lisboeta dos Avis, estabele-
cendo sua metrópole justamente em 
Goa. Melo Pimenta foi autor incan-

sável. Escreveu mais de 
30 livros e assinava re-
gularmente colunas nos 
periódicos da imigração 
portuguesa da segunda 
metade do século passa-
do. Mas, diferentemente 
de outros historiadores 
formados no universa-
lismo de mestres como 
Alexandre Herculano 
(1810 – 1877), Oliveira 
Martins (1845 – 1894) e 
Jaime Cortesão (1884 – 

1960), não dedicou sua produção 
aos mundos que Portugal deu ao 
mundo, porém, à comunidade lusi-
tana em São Paulo. Bateu-se, qua-
se sempre, dos anos 1940 a 1980, 
contra a ‘tímida’ presença na socie-
dade paulistana da imensa ‘colônia’, 
calculada à época em aproximada-
mente 600 mil pessoas – contras-
tando profundamente, por exemplo, 
com o ‘ativismo’ de italianos, liba-
neses, japoneses, espanhóis, ale-
mães, sírios, armênios e comunida-
des judaicas provenientes de vários 
países da Europa, Ásia e África. Foi 
intransigente também na defesa do 

fundador da cidade de São Paulo, o 
jesuíta transmontano Manuel da Nó-
brega (1517 – 1570), para que fosse 
homenageado nas datas festivas da 
capital paulista, bem como ao valo-
roso bandeirante António Raposo 
Tavares (1598 – 1658), dito O Ve-
lho, alentejano de Mértola, nascido 
numa família de origem judaica.

O autor compilaria, em 1987, um 
curioso trabalho com textos ela-

borados ao longo de 40 anos para os 
semanários Mundo Português e Voz 
de Portugal, ambos do Rio de Janei-
ro, que circularam até o final do século 
XX. A peça tem como título “Justiça a 
Portugal” e se refere às críticas que 
fazia constantemente aos ‘indiferentes’ 
lusos em São Paulo. Estes, sentindo-
se plenamente aqui integrados, pouco 
se empenhavam em exaltar os fortes 
laços que unem ainda hoje os brasilei-
ros à antiga metrópole. Os artigos de 
Melo Pimenta continuam, infelizmente, 
de grande atualidade.             
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Presidente Marcelo 
Rebelo de Sousa 

Foi com muito orgulho que assisti à aula de 
cidadania realizada pelo carismático presi-

dente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. 
O presidente, que é também professor, deixou 
momentaneamente, o comando da nação por-
tuguesa para voltar ao ambiente escolar, desta 
vez em ambiente virtual,  ministrando ensina-
mentos aos alunos de até 16 anos. A aula foi 
exibida pela TV, onde o ensino à distância foi 
adotado por causa da Covid-19, e é transmitido 
diariamente através da televisão portuguesa. 
Com o carisma e sensibilidade que marcam  a 
sua personalidade, Marcelo Rebelo classificou 
para os jovens estudantes, o período de confi-
namento como uma  “lição de vida” e uma ex-
periência que nenhum deles jamais esquecerá. 
Pergunto, quem de nós esquecerá? A soliderie-
dade e o amor ao próximo não deixaram de fa-
zer parte da aula. Acreditem, fico emocionada 
com a simplicidade e humildade desse extra-
ordinário ser humano, que, apesar da posição 
de líder maior da nação portuguesa, não deixa 
de se aproximar, identificar e manifestar todo o 
seu sentimento de carinho e atenção com seus 
compatriotas. Que desfrute de muita saúde e 
sucesso! Por favor, cuidem-se!

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, 
afirmou  que o partido man-
tém a intenção de realizar 
a Festa do Avante! em se-
tembro, mas promete pesar 
e bem as circunstâncias em 
que vai acontecer.

No final de uma audi-
ência com o Presidente 
da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, o líder 
comunista foi questionado 
se, perante as novas me-
didas restritivas na Área 
Metropolitana de Lisboa, 
o PCP poderia reavaliar a 
realização do evento, que 
marca anualmente a ‘ren-
trée’ comunista.

“Pela enésima vez, dizer 
que a festa está marcada 
desde o ano passado, es-
tamos a pensar realizá-la, 
acompanhada naturalmen-
te de uma avaliação das 
circunstâncias em que ela 
se vai realizar”, disse.

O líder do PCP defendeu 
o que tem sido o sentido de 
responsabilidade do partido 
nesta pandemia e a sua in-
tenção de tentar o regresso 
à normalidade, mas sem 
prejudicar a saúde pública.

“Mantemos a Festa do 
Avante!, mas pesaremos 
e bem as circunstancias 
em que se possa realizar”, 
assegurou. O evento está 
marcado para entre 04 e 06 
de setembro no concelho 
do Seixal, que faz parte da 
Área Metropolitana de Lis-
boa. Nas suas últimas edi-
ções, o Avante, jornal oficial 
do PCP, tem noticiado os 
trabalhos de preparação da 
festa na Quinta da Atalaia, 
Seixal, incluindo os anún-
cios de compra de bilhetes”.

PCP mantém 
Festa do Avante! 

mas promete 
pesar e bem as 
circunstâncias

Os partidos que foram re-
cebidos em Belém pelo pre-
sidente da República , com 
quem discutiram a crise sani-
tária, o Orçamento Suplemen-
tar e o Programa de Estabili-
zação Econômica e Social, 
criticaram a falta de estratégia 
do Governo para relançar a 
economia. CDS, PAN, PEV, 
Iniciativa Liberal e Chega 
exprimiram desilusão com 
algumas medidas, deixando 
também reparos à resposta à 
crise sanitária. O PAN pediu 
mesmo medidas punitivas.

Francisco dos Santos, lí-
der do CDS, disse que Por-
tugal está na liga dos últimos 
no combate à pandemia e 
que são precisas medidas 
mais restritivas, sobretudo 
na região de Lisboa e Vale 
do Tejo. O democrata-cristão 
acrescentou que falta clare-
za ao Governo para transmi-
tir ao país quais os compor-
tamentos permitidos.

Francisco dos Santos in-
sistiu que o Executivo tem 
enviado vários sinais contra-
ditórios, dando como exem-
plo terem sido autorizados 
espetáculos no Campo Pe-
queno, em Lisboa, mas as 
corridas de touros no mesmo 
local continuarem interditas.

Para André Silva, líder do 
PAN, o estado de emergên-
cia acabou cedo e deu uma 
falsa sensação de seguran-
ça aos portugueses. O depu-

O que defendem os líderes
partidários para evitar ajuntamentos

tado , que falou ainda antes 
de conhecer as novidades 
anunciadas por António Cos-
ta, pediu medidas um pouco 
mais restritivas e eventual-
mente também punitivas, de 
modo a limitar comportamen-
tos menos responsáveis.

José Luís Ferreira, do 
PEV, considerou que o Go-
verno está no caminho cor-
reto quanto à pandemia, mas 
disse ser absolutamente 
imoral que o Estado apoie 
empresas que não pagam 
impostos no país. O deputa-
do também se demarcou da 
proposta do PAN para impe-
dir a ida de Centeno para o 
Banco de Portugal, em dis-
cussão no Parlamento.

André Ventura, do Che-
ga, disse que Portugal não 
aguenta voltar atrás no des-
confinamento e criticou a ine-
xistência de uma estratégia 
efetiva em matéria de econo-
mia. O deputado  manifestou 

incômodo por Mário Centeno 
ter delineado o Orçamento 
mas não o ir executar.

João Cotrim Figueiredo, 
da IL, disse que os dados da 
pandemia não são suficientes 
para perceber por que é que 
a situação em Lisboa é tão 
diferente da do resto do país. 
Acrescentou que o Orçamen-
to suplementar não tem qual-
quer espécie de visão ou es-
tratégia, acusando o Governo 
de apenas ficar a espera do 
dinheiro de Bruxelas.

O líder do Chega, André 
Ventura, disse que a mani-
festação que está a promover 
para sábado em Lisboa é de 
tudo menos de supremacia 
branca. Caso as novas medi-
das obriguem ao cancelamen-
to do protesto, o deputado 
garante que este será remar-
cado. Mário Machado, um 
dos líderes da extrema-direita, 
apelou a que os skinheads se 
juntem à manifestação.

O PSD recomendou ao 
Governo um conjunto de so-
luções para regularizar insti-
tuições ilegais para idosos no 
país, no âmbito da Covid-19, 
sugerindo a criação de um 
período excepcional para que 
proprietários possam legali-
zar estas infraestruturas.

Num projeto de resolução, 
que não tem força de lei, en-
tregue na Assembleia da Re-
pública, os sociais-democra-
tas alertam o executivo para 
a situação particularmente 
vulnerável da população ido-
sa no contexto da covid-19, 
lembrando que Portugal 
tem um número elevado 
de população acima dos 65 
anos, com 159,4 idosos por 
cada 100 jovens.

“Esta evolução da estru-
tura demográfica do país de-
veria ter sido acompanhada 
pela criação de condições 
e infraestruturas de apoio à 
população mais idosa”, argu-
menta o PSD no projeto, no 

PSD recomenda ao Governo
soluções para regularizar lares ilegais

qual se aponta que, segundo 
a Carta Social de 2018 a utili-
zação da resposta da Estrutu-
ras Residenciais para Pesso-
as Idosas apresentava uma 
taxa de ocupação de 93%”.

Para os sociais-democra-
tas, a falta de vagas em ins-
tituições legais origina muitas 
vezes o acolhimento de ido-
sos em lares ilegais, apon-
tando que, segundo a Asso-
ciação de Apoio Domiciliário, 
de Lares e Casas de Repou-
so de Idosos , existem 35 mil 
idosos a viver em 3.500 lares 
ilegais em Portugal, em para-
deiro desconhecido.

Assim, o PSD recomenda 
ao governo várias medidas, 
entre elas a criação de um 
período excepcional para que 
os proprietários possam ade-
quar as suas instalações às 
exigências regulamentares 
da segurança social para este 
tipo de infraestruturas.

Os sociais-democratas 
instam ainda o governo a pro-

ceder, no prazo de 120 dias, 
ao levantamento e à identifi-
cação dos lares em situação 
ilegal ou irregular e a criar 
uma equipe técnica e multi-
disciplinar, em cada distrito, 
dedicada ao acompanha-
mento, adaptação e possível 
legalização das unidades em 
situação irregular .

No texto apresentado, o 
PSD refere ainda que na se-
quência de algumas denún-
cias de instituições ilegais a 
Segurança Social garantiu es-
tar a trabalhar com várias au-
toridades, nomeadamente câ-
maras municipais e Proteção 
Civil de forma a salvaguar-
dar a proteção dos idosos.                                                                               
Para o PSD este trabalho 
anunciado pela Segurança 
Social peca por tardio mas 
será fundamental para dar a 
conhecer a verdadeira realida-
de, de forma a articular as si-
nergias e a facilitar a atuação 
das entidades no terreno, jun-
to desta população vulnerável.
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A inauguração de uma escultura evocativa da liberta-
ção dos presos políticos de Caxias e a homenagem aos 
militares mortos na guerra do Ultramar são algumas das 
iniciativas previstas na quarta-feira em Oeiras para assi-
nalar o Dia de Portugal.

Apeça da autoria do escultor Sérgio Vicente ficará co-
locada numa zona ajardinada junto à entrada da Quin-
ta Real de Caxias e da estação de comboios, explica a 
Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, em 
comunicado.

A nota refere que esta obra é composta por um 
material “resistente de aço corten, lembrando uma 
chama viva”.

Relativamente ao local onde ficará colocada a escul-
tura, a Câmara de Oeiras explica que era na estação de 
caminho de ferro de Caxias que “eram esperados pela 
polícia política, provida de cães, os familiares e visitas 
dos presos, com a intenção de os amedrontar”.

A inauguração da escultura terá lugar às 12:00 na Es-
trada da Gibalta.

Outro dos momentos mais importantes das cerimô-
nias do 10 de Junho é a tradicional cerimónia de home-
nagem aos militares do concelho que morreram na guer-
ra do Ultramar.

A homenagem decorrerá a partir das 10:00, na Praça 
do Ultramar, no bairro da Figueirinha.

Pelas 11:00, a autarquia irá inaugurar obras de re-
qualificação urbana do cruzamento da Rua Oeiras do 
Piauí com a Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro e 
Avenida do Ultramar.

“A alteração da configuração do anterior cruzamen-
to, por uma solução de rotunda, teve por objetivo me-
lhorar as condições de circulação no local, entre os 
bairros da Figueirinha e do Moinho das Antas”, justifica 
a Câmara de Oeiras.

Esta obra, orçada em cerca de 440 mil euros, incluiu 
o reforço da arborização da zona.

Oeiras inaugura escultura 
evocativa da libertação
dos presos de Caxias

anadia

valOngO

pOmbal

buaRCOs

sãO pedRO dO sul

mangualde

ministra da agricultura inaugurou
Feira da vinha e do vinho “on-line”

a Feira da Vinha e do Vinho de 
Anadia 2020, este ano em 

formato “on-line” devido Às restri-
ções impostas pela atual pande-
mia, teve honras de abertura com 
a presença virtual da ministra da 
Agricultura, Maria do Céu Albu-
querque, que deixou uma mensa-
gem de alento a todos os produ-
tores vitivinícolas da Bairrada.

Vouga no âmbito da cam-
panha ambiental “Somos 
todos Valongo, Somos 
todos ambiente”, que en-
volveu o agrupamento de 
escolas EB2,3 daquela 
freguesia do concelho de 
Águeda e cujo ponto alto 
foi, na passada sexta-fei-
ra, a inauguração da Pra-
ceta do Cidadão.

Na cerimônia de inau-
guração, o presidente 
da Câmara Municipal de 

Águeda, Jorge Almei-
da, salientou que “novas 
posturas e novas manei-
ras de estar são absolu-
tamente essenciais” para 
que se proteja o bem co-
mum que é o espaço pú-
blico. “As questões am-
bientais e os verdadeiros 
atentados que vamos 
vendo nas nossas ruas 
são assuntos que nos de-
veriam obrigar a parar e 
a refletir”, declarou.

O município de Pombal apresentou, na passada sex-
ta-feira, o projeto de requalificação da zona do in-

terface de transportes da cidade, que visa melhorar a 
articulação dos serviços de transportes públicos e prevê 
um investimento de quatro milhões de euros.

O presidente do município, Diogo Mateus (PSD), dis-
se à Lusa que o projeto vai melhorar a ligação entre 
o Jardim do Cardal e a central rodoviária, criando uma 
ponte para unir as duas zonas, divididas pela linha fer-
roviária do Norte.

Buarcos é caso inédito 
em Portugal, ao possuir 
dois pelourinhos, desde o 
século XVIII (ambos clas-
sificados como Imóvel de 
Interesse Público), após a 
anexação da Vila de Re-
dondos à de Buarcos, em 
1794. Todavia, o estado de 
conservação dos dois mo-
numentos, gera preocupa-
ção no executivo da Junta.

mangualde aprovou as 
contas da gerência, 

relativas ao ano de 2019, 
apontando uma diminui-
ção de 13%. A autarquia 
continua a “demonstrar 
boas práticas na gestão 
orçamental e financeira, 
que contrastam com a pe-
sada herança recebida em 
finais de 2009”.

Segundo nota da au-
tarquia, “o exercício de 
2019 traduz equilíbrio e 
boa execução orçamental 
municipal, obtendo um sal-
do positivo e colocando a 
dívida global do Município 
nos 7.405.617 euros, me-
nos 1.106 .652 euros do 
que a dívida registada no 
início de 2019, que era de 
8.512.269 euos”.

a Câmara de São Pedro do Sul confirmou 
este sábado, dia 20, a existência de um 

novo caso de infecção pelo novo coronavírus.
Este é o 11° doente registado no concelho, 

onde a situação epidemiológica se mantinha 
sem alterações há dois meses. Há ainda 10 
recuperados.

“O vírus ainda não desapareceu! Siga as 
recomendações da Direção-Geral de Saúde! 
Lave as mãos frequentemente, mantenha o 
distanciamento social e use máscara em es-
paços fechados. Cuide de si, cuide de todos!”, 
alerta a autarquia.

praceta do Cidadão inaugurada na freguesia

“Cuidar do ambien-
te é apenas uma 

questão de atitude” é a 

mensagem de uma das 
tarjas espalhadas pela 
freguesia de Valongo do 

Quatro milhões vão permitir requalificar
a zona do interface de transportes

autarca teme pelo futuro dos dois 
pelourinhos e outro patrimônio

dívida baixa
1,1 mihões
de euros

 novo caso em são pedro do sul

Na sessão de inauguração do 
certame, que decorreu no sába-
do, a responsável pela pasta da 
Agricultura referiu que o sector 
“soube ajustar-se a esta nova 
realidade, decorrida da pande-
mia de COVID-19, conseguin-
do levar a toda população os 
melhores produtos em qualida-
de e quantidade”.

O terreno do Espargal, situado na União das fregue-
sias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e 
Caxias, foi vendido por 14 milhões de euros, 40% acima 
do preço base de licitação.

 Depois de adiadas duas sessões de hasta pública 
marcadas para o efeito, devido ao surto pandémico da 
COVID-19, o lote com mais de 21 mil metros quadrados 
foi vendido num leilão que decorreu no salão nobre do 
edifício dos Paços do Concelho, perante o júri nomeado 
para o efeito.

“O preço base de licitação determinado pela Autarquia 
era de 10 milhões de euros, em respeito aos princípios 
de concorrência. Depois de um primeiro leilão, no qual 
não foram feitas licitações, o valor base foi mantido por 
se acreditar no valor do terreno, tendo sido agora com-
provado pela procura e o valor final da venda”, adianta a 
Câmara Municipal de Oeiras, na sua página oficial.

município de Oeiras
vende lote do espargal

O Município de Oeiras em colaboração institucional 
com a CPPME– Confederação Portuguesa das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas (Núcleo de Oeiras), vem 
divulgar o link de acesso a um questionário que visa ava-
liar o impacto da pandemia COVID-19 no tecido empre-
sarial do concelho.

A sua participação é importante e ajudará a compre-
ender melhor os problemas e desafios decorrentes da 
pandemia.

avaliação do impacto da
pandemia por no tecido 
empresarial do concelho
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fundão

manteigas

manteigas limpa 16 
trilhos pedestres 

do concelho

 infantário encerra “por precaução” 
após caso de coronavírus em família

um infantário do conce-
lho do Fundão vai en-

cerrar e estão a ser reali-
zados testes num lar e nos 
bombeiros, depois de um 
caso de contágio por co-
vid-19 em cinco pessoas 
da mesma família, infor-
mou no domingo o presi-
dente da autarquia.

“Estamos a falar da 
primeira vez que há uma 
rede de contágio dentro 
da nossa comunidade, 
mesmo que seja dentro da 
mesma família, e claro que 
é uma situação de enor-
me preocupação enquanto 
não tivermos todas estas 
frentes encerradas”, disse 
Paulo Fernandes numa 
conferência de imprensa 
realizada ao final da tarde 
de ontem sobre a situação. 
Segundo o autarca, foi in-
fetada uma senhora de 60 

o município de Mantei-
gas procedeu à lim-

peza dos 16 percursos 
pedestres do concelho 
integrados no projeto “Tri-
lhos Verdes” para os tor-
nar “mais atrativos”.

“Esta iniciativa de pre-
servação e manutenção 
dos caminhos e das ve-
redas, outrora percorridas 
pelos pastores e gentes 
serranas, enquadra-se na 

valorização e promoção 
do território como destino 
turístico de natureza de 
excelência”, sublinha a 
autarquia em comunicado. 
Segundo a nota, o corte 
de mato realizado foi ad-
judicado aos Conselhos 
Diretivos das Fregue-
sias de Santa Maria e de 
São Pedro pelo valor de 
14.455 euros.

Recorde-se que o con-

celho de Manteigas está 
totalmente integrado na 
área do Parque Natural da 
Serra da Estrela e possui 
mais de 200 quilômetros 
de percursos pedestres, 

que incluem 16 pequenas 
rotas integradas no proje-
to “Manteigas Trilhos Ver-
des” e duas grandes rotas 
do Zêzere e das Aldeias 
Históricas de Portugal.

s. torcato

ferreira do zêrere

a Junta de S. Torcato 
assinalou este domin-

go os 25 anos de elevação 
da freguesia à categoria 

de Vila. A efeméride foi as-
sinalada com uma sessão 
solene que se realizou no 
Terreiro local. Na cerimô-

freguesia festejou 25 anos de elevação a vila

filarmônica frazoeirense 
cancela Via sacra

nia, a Junta de Freguesia 
atribuiu ao professor ca-
tedrático Paulo Novais, 
Medalha da Vila de São 
Torcato pelo seu percurso 
profissional e académico, 
sendo ainda o Juiz da Ir-
mandade de São Torcato.

Este foi um dos mo-
mentos de destaque na 
cerimónia que decorreu 
esta tarde, no âmbito das 
comemorações dos 25 
anos da elevação de S. 
Torcato a Vila, num ano 
que ficou marcado pela 

distinção da Basílica de 
São Torcato, que justificou 
a atribuição do pergami-
nho da Vila à Irmandade 
de São Torcato.

A sessão contou com 
a presença do Presidente 
da Câmara de Guimarães, 
Domingos Bragança, do 
Presidente da Assembleia 
Municipal, José João Tor-
rinha, do Presidente da 
Junta de Freguesia, Alber-
to Martins e do Reitor da 
Universidade do Minho, 
Rui Vieira de Castro.

anos, que sofre de patolo-
gias graves, e foram feitos 
testes à família mais pró-
xima, tendo duas pesso-
as dado negativo e outras 
quatro positivo.

Entre os negativos está 
uma jovem que frequenta 
a Escola Secundária do 
Fundão e cujo resultado 
permitiu afastar a hipóte-

se de encerramento desta 
escola, acrescentou Paulo 
Fernandes. Entre os casos 
positivos estão dois adul-
tos e duas crianças, sendo 
que um dos adultos é co-
laborador dos bombeiros 
do Fundão e o outro traba-
lha no Lar da Misericórdia, 
enquanto as crianças fre-
quentam um infantário em 

Edital de Seleção de Candidatos a
6 (seis) “BOLSAS DE PESQUISADOR JÚNIOR”

características das Bolsas:
As Bolsas de Pesquisa terão a duração de 12 meses, a co-
meçar em 1º de agosto de 2020 e terminar em 30 de julho 
de 2021;
As Bolsas terão o valor de R$ 500,00 por mês, cada;
As Bolsas 2020/2021 serão voltadas unicamente para o 
projeto “Páginas Luso-Brasileiras em Movimento” (ver http://
www.paginasmovimento.com.br/), podendo contemplar as 
áreas de Letras, História, Geografia Cultural, Turismo, Artes, 
Comunicação, e outras áreas afins. O foco desta edição: as 
paisagens  urbanas de Rio de Janeiro e Lisboa.

objetivos:
utilizar, referir e destacar o acervo da biblioteca do Real 
Gabinete Português de Leitura;
produzir o mínimo de 2 textos (um em cada semestre), 
destinados à publicação no site do referido projeto  “Pá-
ginas em movimento”, conforme as diretrizes propostas 
pelo mesmo;
pesquisar material literário e material fotográfico ou ilus-
trativo no acervo do RGPL para utilização no referido 
projeto, colaborando com outros autores na confecção de 
novas páginas;
participar ativamente em atividades organizadas pelo Polo 
de Pesquisas Luso-Brasileiras do RGPL durante o perío-
do de vigência da bolsa.

Público-alvo:
Pesquisadores doutores ou mestres ou especialistas que 
não possuam qualquer outro tipo de bolsa de pesquisa e 
tenham menos de 5 (cinco) anos de obtenção do título;
Estudantes de Graduação ou de Pós-Graduação de Univer-
sidades sediadas no Estado do Rio de Janeiro que não pos-
suam qualquer outro tipo de bolsa de pesquisa;

documentos para inscrição online em arquivo Pdf:
Formulário de dados pessoais preenchido (disponível 
no site do Real Gabinete Português de Leitura e tam-
bém em anexo a este edital);
Histórico escolar no caso de estudantes e diploma da últi-
ma titulação para os pesquisadores;
Projeto de pesquisa próprio que dialogue com o Pro-
jeto “Páginas Luso-Brasileiras em Movimento”, foco 
Rio de Janeiro e/ou Lisboa, elaborado em conjunto 
(no caso de estudantes)    com Pesquisador vinculado 
a qualquer universidade com sede no Estado do Rio 
de Janeiro ou ao Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras 
(PPLB), contendo os seguintes itens obrigatórios: tí-
tulo, resumo, justificativa, questão teórico-crítica 
principal, objetivos, cronograma, fontes existentes 
na Biblioteca do RGPL, bibliografia teórico-crítica. 
extensão máxima do projeto: 15 páginas. o projeto 
deverá indicar o corpus (autores e obras) dos dois 
textos a serem produzidos.
No caso de estudantes, declaração do Pesquisador-O-
rientador (Doutor) concordando em orientar a pesquisa 
e apresentando o candidato à Comissão Julgadora. 
Anexar currículo Lattes (resumido) do Orientador.
Currículo Lattes completo e atualizado do candi-
dato à bolsa.

Local/Prazo de inscrição: somente por e-mail
e-mail para envio: gabinete@realgabinete.com.br
Prazo: até 30 de junho de 2020. as inscrições serão re-
cebidas até 22h.

comissão de seleção:
O Presidente do Real Gabinete Português de Leitura;
Um representante do Centro de Estudos do Real Gabinete 
Português de Leitura;
Um ou mais membros do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras;
Um ou mais membros da coordenação/equipe permanente 
do projeto “Páginas LusoBrasileiras em Movimento”.
obs: A Comissão de Seleção será igualmente responsável 
pela resolução dos casos omissos, não cabendo qualquer 
recurso de sua decisão.

Processo de seleção e cronograma:
A partir da verificação da documentação apresentada, a 
Comissão fará uma primeira seleção de candidatos, então 
habilitados a uma entrevista on line. Divulgação dos no-
mes de candidatos habilitados à entrevista on line e divul-
gação do cronograma de entrevistas individuais – a partir 
de 07 de julho de 2020.
As entrevistas ocorrerão, conforme número de candidatos 
pré-selecionados, no período de 09 a 15 de julho de 2020.
Divulgação final dos nomes dos Bolsistas selecionados: a 
partir de 20 de julho de 2020.

compromissos dos candidatos selecionados:
Os candidatos que tiverem seus projetos selecionados, assina-
rão na Secretaria do Real Gabinete (em período futuramente 
indicado) um Termo de Compromisso referente:

a) à entrega de relatórios trimestrais a serem avaliados pela 
Comissão do RGPL que acompanha a execução das bol-
sas, dando conta da evolução da pesquisa e produção dos 
dois textos acima referidos. A aprovação de cada relatório é 
condição para a continuidade do pagamento da Bolsa;
b) à entrega de relatório final da pesquisa até o término do 
período de bolsa (a ser enviado à Fundação Calouste Gul-
benkian);
c) à entrega semestral dos textos a serem publicados no 
site do “Projeto Páginas LusoBrasileiras em Movimento”, em 
conformidade com as diretrizes do referido Projeto;
d) à participação em atividades do PPLB ao longo do perío-
do de vigência da bolsa;
e) à declaração de ser beneficiário da Bolsa de Pesquisa 
da Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com o Real 
Gabinete Português de Leitura em tudo que vier a produzir 
(palestras, comunicações e publicações) no âmbito do pro-
jeto de pesquisa desenvolvido com a referida Bolsa.

rio de Janeiro, 27 de maio de 2020.

REAL GABINETE
PORTUGUÊS DE LEITURA

com o apoio da
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
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a Filarmônica Frazoeirense  informa que atentos ao pro-
blema do virus Convid-19, e seguindo as indicações 

da Conferência Episcopal Portuguesa, da Diocese de 
Coimbra e pela implementação do estado de emergência 
nacional, a Associação Recreativa Filarmónica Frazoeiren-
se  cancelou o concerto coral e a Via Sacra “Uma vela a 
Jesus” que se realizariam nos dias 4 e 5 de abril.

Aldeia Nova do Cabo.
Por isso, decidiu-se 

realizar testes nos bom-
beiros locais e no Lar da 
Misericórdia do Fundão, 
bem como o encerrar “por 
precaução” o infantário de 
Aldeia Nova do Cabo e re-
alizar testes a todas as 70 
crianças e 30 funcionários 
que o frequentam. O presi-
dente do município adian-
tou que 27 bombeiros da 
corporação foram testados 
no domingo de manhã, 
dos quais 11 testaram 
negativo e os restantes 
aguardam o resultado.

Os utentes e funcioná-
rios do Lar da Misericór-
dia também já começa-
ram a ser testados, mas 
este despiste só termina-
rá esta segunda-feira, não 
existindo ainda resultados 
conhecidos.



6 Portugal em FocoRio de Janeiro, 25 de Junho a 1 de Julho de 2020

Economia

O número de desem-
pregados inscritos nos cen-
tros de emprego em maio 
disparou 34% face ao ano 
passado, o que representa 
em termos homólogos mais 
de 103 mil pessoas.

“No fim do mês de maio 
de 2020, estavam regista-
dos, nos serviços de em-
prego do Continente e Re-
giões Autônomas, 408 934 
indivíduos desemprega-
dos”, indica o boletim men-
sal do mercado de empre-
go divulgado  pelo Instituto 
de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP).

De acordo com os da-
dos, as mulheres e os 
adultos com mais de 25 
anos foram os que mais 
contribuíram para a subi-
da. “Para o aumento do 
desemprego registrado, 
face ao mês homólogo 
de 2019, contribuíram to-
dos os grupos das fichas 
de desempregados, com 
destaque para as mulhe-
res, os adultos com ida-

Desemprego dispara 34% em maio 

Os centros comer-
ciais têm atualmente 
99% das lojas a funcio-
nar e os visitantes estão 
a regressar, uma sema-
na depois da reabertura 
total destes espaços na 
Área Metropolitana de 
Lisboa, informou  a as-
sociação setorial.

“Das 8.600 lojas que 
integram os centros co-
merciais associados da 
APCC, 8.483 estão em 
funcionamento, ou seja, 
99% destes espaços es-
tão de portas abertas”, 
divulgou a Associação 
Portuguesa de Centros 
Comerciais, que repre-
senta 93 shoppings res-
ponsáveis por mais de 
90% da área bruta lo-
cável total existente em 
Portugal.

Citado num comuni-
cado, o presidente da 
APCC considera que 
estes números são re-
flexo da relação de 
cooperação entre os 
centros comerciais e 
os seus lojistas, assu-
mida desde a primeira 
hora neste momento 
desafiante gerado pela 
pandemia de Covid-19.                                                                                                                                  
Segundo António Sam-
paio de Mattos, demons-
tram ainda a capacidade 
do setor de trabalhar em 
conjunto para contribuir 
para a retoma da econo-
mia e a preservação do 
emprego.

De acordo com os 
dados da associação, 
até 12 de junho os 
membros da APCC ti-
nham já acordado com 
mais de 87% dos seus 
lojistas a concessão de 
apoios, num montante 
total de 305 milhões de 
euros durante este ano, 
tornando-se o agente 

econômico que mais 
apoiou o setor do co-
mercio no contexto da 
pandemia em Portugal.

Em causa, explica, 
estão descontos aos 
lojistas e moratórias de 
rendas que vão para 
além da lei das morató-
rias e que permitem di-
ferir o pagamento des-
tas mensalidades para 
2021 e 2022.

Uma semana após a 
reabertura total dos cen-
tros comerciais na Área 
Metropolitana de Lisboa, 
os últimos do país a abri-
rem devido ao surto ativo 
de Covid-19 na região, o 
responsável faz um ba-
lanço positivo da retoma 
da atividade nestes es-
paços, tal como já tinha 
acontecido no resto do 
país desde 01 de junho.                                                                                                                                       
Elogiando o compor-
tamento responsável 
dos visitantes, o líder 
da APCC reitera que os 
operadores e os lojistas 
realizaram investimen-
tos significativos para 
continuar a garantir a 
segurança de visitantes 
e colaboradores das lo-
jas, cumprindo as regras 
estabelecidas por todas 
as entidades governa-
mentais e de saúde.

Segundo a APCC, os 
centros comerciais es-
tão a cumprir a exigente 
limitação de um máximo 
de 5 visitantes por cada 
100 metros quadrados 
de área destinada ao 
público, garantindo o 
distanciamento social e 
o uso de máscara por to-
dos os frequentadores, 
tendo ainda reforçado 
as medidas de higiene e 
segurança em linha com 
o definido pela Direção-
Geral da Saúde.       

Shoppings com 99% 
das lojas a funcionar e 
visitantes a regressar

Foi uma queda históri-
ca na hotelaria portugue-
sa, devido ao impacto da 
pandemia: em abril, os es-
tabelecimentos turísticos 
receberam menos 98,1% 
de hóspedes, faturaram 
menos 98,3% em provei-
tos totais e menos 98% 
nos proveitos de aposen-
to. A queda atira os núme-
ros acumulados do ano 
para negativo: -44,8% de 
hóspedes, -45,8% de dor-
midas, -48,2% de provei-
tos totais e -48,5% de pro-
veitos de aposento.

Em abril, o alojamento 
turístico recebeu 60,1 mil 
hóspedes e 175,5 mil dor-
midas - 45,1 mil residentes 
em Portugal e 15 mil es-
trangeiros. De acordo com 
o INE, o perfil dos poucos 
turistas que pernoitaram 
nos estabelecimentos de 

Queda de 98% no alojamento
turístico em abril

alojamento turístico neste 
mês foi diferente do habi-
tual, tendo sido reportadas 
ao INE diversas situações, 
como, por exemplo, hós-
pedes que ficaram retidos 
em Portugal sem possibi-
lidade de regressarem ao 
seu país, ou de pessoas 
que, por motivos profissio-
nais, tiveram de se deslo-

car no país e pernoitar fora 
do seu local de residência. 
Em consequência da pan-
demia, nesse mês, 83,1% 
dos estabelecimentos 
estiveram encerrados ou 
não registaram qualquer 
movimento de hóspedes.                                                                                                                                    
Todas as regiões foram 
afetadas por quedas supe-
riores a 90%, com as maio-

A Autoridade Bancária 
Europeia anunciou que 
passou o prolongamento 
do prazo para pedir acesso 
à moratória pública e priva-
da até 30 de setembro.

O prazo inicial, lembra-
do pelo Banco de Portugal, 
terminava no próximo dia 
30 de junho, sendo que 
particulares e empresas 
passam a ter mais tempo 
para pedir a suspensão 
temporária do pagamentos 
de empréstimos, no âmbito 

das moratórias, nos casos 
previstos, como a quebra 
de rendimentos provocada 
pela pandemia de covid-19.

A extensão, explica a 
Autoridade Bancária Eu-
ropeia, visa assegurar a 
disponibilidade de trata-
mento adequado para aos 
mutuários em toda a União 
Europeia, “tendo em conta 
que a crise da covid-19 
está a afetar os países de 
maneira diferente e a um 
ritmo diferente”.

Prazo para pedir acesso
às moratórias de crédito

passa para 30 de setembro

des iguais ou superiores 
a 25 anos, os inscritos 
há menos de um ano, os 
que procuravam novo em-
prego e os que possuem 
como habilitação escolar 
o secundário”. Em termos 
de origem do desemprego 
por atividade econômica, 
quase 3/4 vieram do setor 
dos serviços com grande 
destaque para áreas rela-
cionadas com o turismo.

“Este aumento regis-
trou maior expressão no 
setor serviços (+44,7%). A 
desagregação deste ramo 
de atividade econômica 
permite observar que as 
subidas percentuais mais 
acentuadas, por ordem 
decrescente, se verifica-
ram nas atividades de: 
alojamento, restauração e 
similares (+89,3%), trans-
portes e armazenagem 
(+62,8%) e atividades imo-
biliárias, administrativas 
e dos serviços de apoio 
(+57,5%), diz o boletim 
do Instituto de Emprego. 

Os trabalhadores da 
banca sofreram um au-
têntico terremoto no dia 
a dia profissional devido 
às alterações provocadas 
pela pandemia Covid-19. 
Um inquérito do Inquérito 

do Sindicato Nacional dos 
Quadros e Técnicos Ban-
cários, citado pelo Negó-
cios, fala em aumento do 
volume de trabalho, sem 
compensação, dificulda-
de no equilíbrio da vida 

Terremoto na vida 
dos bancários, aponta  

inquérito sindical

profissional e familiar e 
deterioração da saúde fí-
sica e mental.

A Covid-19 trouxe di-
versos desafios, nome-
adamente a conjugação 
da vida pessoal com a 
vida profissional, a ca-
pacidade de resposta 
perante os clientes com 
os padrões de qualida-
de habituais, bem como 
a prestação de serviço 
público com os riscos de 
saúde que são conhe-
cidos. Esta é a principal 
conclusão do inquérito 
que o sindicato fez con-
tando com a participação 
de 1.195 bancários.

Paulo Marcos, presi-
dente do sindicato, diz ao 
jornal que a pandemia de 
covid-19 veio sobrecar-

regar os bancários com 
mais volume de trabalho, 
sem que isso tivesse qual-
quer tipo de contrapartida 
em termos de expressão 
pecuniária ou outras (dias 
adicionais de férias, por 
exemplo). O presiden-
te do sindicato diz que a 
pandemia exigiu acresci-
da flexibilidade, maior nú-
mero de horas de trabalho 
e a assunção de riscos 
acrescidos para quem 
esteve na linha da frente 
a assegurar a continuida-
de do negócio bancário.                                                                                                                              
O estudo revelou, tam-
bém, que uma boa parte 
dos trabalhadores defen-
deu que o teletrabalho 
deve ser a regra enquan-
to não for encontrada va-
cina para a Covid-19.

res reduções nos Açores 
(-99,9%) e na Madeira 
(-99,1%) e o menor impac-
to no Alentejo (-92,6%). No 
conjunto dos primeiros 4 
meses do ano, é no Alen-
tejo (-39,3%) e na Madeira 
(-39,8%) que a queda nas 
dormidas é menos inten-
sa. O Centro (-54,6%) e o 
Algarve (-54%) são as re-
giões mais afetadas entre 
janeiro e abril.

No primeiro mês com-
pleto de confinamento, 
o rendimento médio por 
quarto caiu 90,1% para 
4,5 euros, o que tornou o 
rendimento do ano negati-
vo para todos os tipos de 
estabelecimento de alo-
jamento turístico (-35,5% 
no global). O rendimento 
médio por quarto ocupado 
também caiu 40,7% em 
abril, para 47,8€.

Comparando com o mês 
de abril, no final de maio 
estavam inscritas mais 
16.611 pessoas, uma su-
bida de 4,2%.

Os dados do IEFP 
mostram que a região do 
Algarve manteve-se, no 
mês de maio como a mais 
castigada no desemprego. 
Uma situação que estará 
relacionada com a redu-
ção da atividade turística, 
que nos últimos meses fi-
cou praticamente reduzida 
a zero. O aumento é tanto 

mensal como homólogo. 
“A nível regional, no mês 
de maio de 2020, o desem-
prego registado aumentou, 
por comparação ao mês 
anterior, na generalidade 
das regiões, com exceção 
para a região do Alentejo 
(-1,4%). Quanto aos au-
mentos homólogos, o mais 
pronunciado deu-se na re-
gião do Algarve (+202,4%). 
No oposto encontra-se a 
região dos Açores com 
-2,4%”, indica o boletim 
estatístico do IEFP.
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Política

Em declarações, no 
Centro Cultural de Be-
lém, antes de assistir 
ao concerto comemo-
rativo do 28º aniversá-
rio da Orquestra Me-
tropolitana de Lisboa, 
Marcelo Rebelo de 
Sousa foi questionado 
sobre o que será preci-
so fazer para sensibili-
zar os jovens para não 
adotarem comporta-
mentos de risco, como 
as recentes festas.

“A questão aplica-
se aos jovens - eu fa-
lei nos jovens porque 
eles podem ser um bom 
exemplo -, mas aplica-
se a todos. Na medida 
em que for necessário, 
se for muito necessário, 
terá de se aplicar medi-

Marcelo admite medidas mais
duras para impedir ajuntamentos

António Costa admite punir organizadores
e participantes de festas ilegais

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, admitiu a cria-
ção de um quadro punitivo 
para quem organizar e 
participar em festas ile-
gais e ajuntamentos e 
voltou a apelar ao cum-
primento de todas as re-
gras de segurança.

“O fim do período de 
confinamento obrigatório 
deu-nos mais liberdade, 
mas também mais res-
ponsabilidade. Depois 
de termos feito tudo bem 
até aqui, agora não va-
mos estragar. Senão é 
uma chatice ter as forças 
da ordem a atuar e autu-
ar”, afirmou o governante.                                                                                                                                    

António Costa, que falava 
aos jornalistas à entrada 
de um espetáculo no Tea-
tro Nacional D. Maria II, em 
Lisboa, comentava desta 
forma os recentes aconte-
cimentos que envolveram 
festas ilegais e ajuntamen-
tos, sobretudo de jovens, 
em várias partes do país.                                                                                                                            
“Muita gente mais nova 
pode ter menos risco de 
contrair a covid-19, mas 
tem um enorme risco de 
a transmitir, as forças 
de segurança já atua-
ram nas últimas noites e 
atuarão sempre que for 
necessário”, assegurou.                                                                                                                                       
  António Costa esteve 

das proporcionais ao que é 
necessário”, respondeu. De 
acordo com o Presidente da 
República, esta é a fase de 
tentar apelar e dissuadir.                                                                                                                                       
  “Mas é evidente que se 
houver casos pontuais, 
específicos, em que haja 
necessidade de tomar 
medidas para determina-
das localidades ou áreas 

de freguesias ou haja ne-
cessidade de tomar me-
didas mais duras em ter-
mos de intervenção das 
autoridades para impedir 
ajuntamentos e para res-
ponsabilizar por ajunta-
mentos, multiplicam-se as 
participações ao Ministé-
rio Público e as pessoas 
percebem,  os jovens e 

não jovens,  perce-
bem que começam a 
ter um problema grave 
em cima dos seus om-
bros, avisou.

Na pespectiva de 
Marcelo  todos perce-
bem que se está a fa-
zer uma abertura com 
cuidado, com cautela 
para não prejudicar a 
generalidade dos por-
tugueses.

“Se há minorias, 
qualquer que seja a ida-
de, que criam proble-
mas à generalidade dos 
portugueses e não cum-
prem as regras, terá de 
se aplicar as regras e o 
rigor será tanto maior 
quanto mais for a ne-
cessidade de ser rigo-
roso”, considerou.

As medidas do PCP “ti-
nham e têm pés para an-
dar, tendo em conta a dis-
ponibilidade do Governo 
para as considerar. Só que, 
olhando para o orçamen-
to suplementar, afinal não 
estão lá”, afirmou o secre-
tário-geral comunista, Jeró-
nimo de Sousa.

Para o líder do PCP, o 
orçamento suplementar, 
apresentado pelo Governo 
do PS, centra-se “em me-
didas que só vão favorecer 
as grandes empresas, dei-
xando de lado os trabalha-

dores, os micro, pequenos 
e médios empresários, que 
vivem à beira da falência”.

“Dizem-nos assim: 
‘não há dinheiro que so-
bre para isso tudo’. Não? 
Então para o Novo Banco 
e então os milhares de 
milhões de euros, alguns 
anunciados como a fundo 
perdido, vindos da União 
Europeia’ A virem, vão 
para onde? E vão para 
quem?”, questionou.

Jerónimo de Sousa dis-
cursava num comício em 
Portel, no distrito de Évora, 

PCP acusa Governo de favorecer grandes
empresas e deixar de lado trabalhadores

no Parque da Matriz, um 
espaço ao ar livre no centro 
da vila, com a presença de 
dezenas de pessoas, todas 
com máscaras e em luga-
res marcados, cumprindo 
o mínimo de um metro e 
meio de distância.

O secretário-geral do 
PCP lembrou que os co-
munistas defendem a 
proibição das demissões 
em tempos de pandemia 
da covid-19 e a reposição 
do salário a 100% a todos 
os trabalhadores que es-
tando em regime de lay
-off estejam disponíveis 
para trabalhar.

O PCP, disse, também 
quer a atribuição de um 
apoio de 438 euros para 
quem ficou sem nada e me-
didas para os trabalhadores 
independentes que perde-
ram os seus rendimentos e 
de valorização do abono de 
família e apoio efetivo aos 
micro e pequenas e médios 

empresários e pequenos 
produtores.

A proposta do Governo 
de Orçamento Suplementar  
foi aprovada  na generalida-
de  com os votos contra de 
CDS-PP, Chega e Iniciativa 
Liberal, que representam 7 
dos 230 deputados.

Só a bancada do PS vo-
tou a favor, mas PSD, BE, 
PCP, PAN, PEV e a deputa-
da não inscrita, Joacine Ka-
tar Moreira, abstiveram-se 
na votação do documento, 
que se destina a responder 
às consequências econô-
micas e sociais provocadas 
pela pandemia de covid-19.                                                                                                                                     
Para dia 30 de junho, está 
marcada a votação na es-
pecialidade, cuja eventual 
continuação está prevista 
para o dia seguinte, 1 de 
julho. O processo deverá 
encerrar-se com a votação 
final global do documento 
apresentado pelo Governo, 
às 10:00 do dia 3 de julho.

presente no Teatro Na-
cional D. Maria II para 
assistir ao espetáculo 
“By Heart”, que marca a 
reabertura desta sala de 
espetáculos.

As apresentações de 

“By Heart” estão marca-
das para a Sala Garrett, 
que, devido às regras im-
postas pela Direção-Ge-
ral da Saúde, conta com 
198 lugares (cerca de 
50% da sua lotação).

Tendo emigrado para 
o Brasil desde a Inde-

pendência, os portugue-
ses que para aqui vieram – 
e foram mais de 2 milhões 
– deixaram, em vários se-
tores, contribuições impor-
tantes. Foi nas atividades 
produtivas, com a forma-
ção de grandes empresas; 
foi no campo cultural e ar-
tístico, com a presença de 
núcleos de intelectuais de 
inegável prestígio, que se 
destacaram no magistério 
universitário, na pesquisa 
histórica, na literatura e 
no jornalismo; foi na área 
religiosa, com a criação 
de uma doutrina – o “ra-
cionalismo cristão”, que se 
irradiou a partir da cidade 
de Santos; e foi, acima de 
tudo, no quadrante asso-
ciativo que, em diversas 
vertentes, se manifestou 
por todo o território na-
cional e é aquele em que 
ainda continuam mais cul-
tuadas  as matrizes e as 
tradições d’além-mar. Os 
grandes “impérios” indus-
triais ou as grandes casas 
de comércio de origem 
portuguesa desaparece-
ram, acompanhando o ci-
clo vital de seus fundado-
res; hoje, são poucos os 
intelectuais portugueses 
que vivem no Brasil, ao 
contrário do que aconte-
ceu nos meados do século 
passado, quando, no Rio e 
em S. Paulo, por motivos 
políticos ou outros, tive-
mos aqui figuras de gran-
de prestígio, como Malhei-
ro Dias, Jaime Cortesão, 
Jorge de Sena, Fidelino 
Figueiredo e outros; o “ra-
cionalismo cristão” perdeu 
o vínculo à nacionalidade 
de seus principais artífi-
ces – e, portanto, a única 
das dimensões que ainda 
permanece intimamente 
ligada às origens é a di-
mensão associativa. Os 
“Gabinetes de Leitura”, os 
“Liceus” e os “Grêmios”, 
as Casas de Portugal, os 
clubes, as próprias “Be-
neficências”, ainda con-
tinuam como símbolos 
institucionais da presença 
do imigrante português. É 
claro que as coisas hoje 
são diferentes das do pas-
sado: os “Gabinetes” já 
não existem para empres-
tar a “cartilha” de João de 
Deus, ou os romances de 
Camilo aos patrícios que 
chegavam com escassa 
leitura e queriam aperfei-
çoar seus conhecimentos; 
os hospitais das “Benefi-
cências” já não sobrevivem 
porque as despesas são 
assumidas por “mordo-
mos”, escolhidos entre os 
comerciantes ricos da pra-
ça, como era antigamente; 
e quem dança o vira ou o 
corridinho nas “Casas de 
Portugal” e nos clubes não 
são os minhotos ou trans-
montanos de berço, com 
jeito e sotaque das provín-
cias, mas rapazes e moças 
brasileiras que deram aos 
grupos folclóricos outro rit-
mo e beleza.

Entretanto, o próprio 
“universo associativo”, que 
se foi adaptando às novas 
realidades e que soube in-
tegrar brasileiros em seus 
quadros, corre o risco de 
perder mais algumas de 
suas unidades de maior 
expressão se não houver 
mudanças e reforços, an-

Casas Regionais
do Rio de Janeiroa

tes que seja tarde.
Um hospital, mesmo 

filantrópico, tem de sobre-
viver através de seu fatu-
ramento e hoje não existe 
apenas para dar assistên-
cia aos sócios ou acolher 
os necessitados, como ou-
trora faziam as “Beneficên-
cias”; os clubes e as Casas 
de Portugal podem manter 
os símbolos e as tradições, 
mas têm de se enquadrar 
nos novos requisitos de 
uma sociedade, que não 
é a mesma de há 50 anos; 
as associações de mutua-
lidade têm garantido o seu 
funcionamento até o limite 
das rendas de seu patri-
mônio, e assim por diante.  
Mas, em contraposição, 
pode-se questionar sobre 
o futuro que aguardam as 
“Casas Regionais”.  Pri-
meiro, porque são institui-
ções que sempre foram 
mantidas em funcionamen-
to graças ao mecenato e à 
ajuda   da “colônia” portu-
guesa, o que praticamente 
já não acontece; Segundo, 
porque no Rio de Janeiro 
temos a maioria das Casas 
no mesmo Bairro (Tijuca) 
concorrendo entre elas e 
disputando os portugue-
ses e luso - descendentes 
para ocuparem os salões 
de almoço nos finais de 
semana e Terceiro, porque 
os serviços que prestam 
para serem preservados, 
exigem cada vez mais re-
cursos que não podem 
ser procurados apenas 
nas fontes tradicionais: no 
subsídio das Câmaras Mu-
nicipais ou no suporte de 
alguns Beneméritos.

Neste quadro a exem-
plo do que fizeram o Real 
Gabinete Português de 
Leitura, o Liceu Literário 
Português e a Real e Be-
nemérita Sociedade Portu-
guesa Caixa de Socorros 
D. Pedro V que juntamente 
com o Camões-Instituto da 
Cooperação e da Língua 
I.P.  constituíram a Asso-
ciação Luis de Camões, 
porque não a criação de 
uma grande “Associação 
das Casas Regionais do 
Rio de Janeiro” em que se 
integrem, de início, as que 
desejarem, para um gran-
de e superior objetivo – o 
de se transformar em um 
Grande Clube Português 
do Rio de Janeiro?

Ao invés de ações es-
porádicas e eventuais, 
passaríamos a ter uma ou 
mais instituições a funcio-
nar em carácter perma-
nente para pôr em prática, 
sob a égide da Associa-
ção, uma política de gran-
de alcance e de interesse 
para a comunidade.

FRANCISCO
GOMES DA COSTA
PRESIDENTE DA

ASSOCIAÇÃO
LUIS DE CAMÕES



Portugal em FocoRio de Janeiro, 25 de Junho a 1 de julho de 20208

Maria
Alcina

Maneca
Destaque Social 

da Semana, 
relembrando

Com muito gosto faço este registo, por tratar-se de pessoas, que 
enaltecem a nossa Sociedade e  com certeza, estão ansiosas para 
voltar  as atividades normais de cada um, a esquerda, Amigo An-
tônio Paiva, grande Ex. Presidente da Casa Trás os Montes, a 
seu lado, Dr.ª  Marta Rocha  a seguir Dona Fátima Paiva, esposa 
de Antônio, um casal que marcou com louvor, na gestão do Solar 
Transmontano, nossa admiração e o desejo de muita Saúde.  

Estimado Casal, Ismael e Dona 
Sineide do Solar Transmontano

Recordar é Viver e 
Breve Estaremos Juntos

Ao amigo casal, como vemos, Dona Vera e Dimas Ramos,  ex. 
colegas da comunicação, amiga vera carioca e muito Portugue-
sa também, filha de Portugueses, seu  marido, Dimas Ramos, 
Minhoto natural de Carreço, a seu lado o grande amigo: Co-
mendador Afonso Bernardo Fernandes, uma Pessoa a quem 
tiro meu Chapéu, amigo dos amigos, grande Marido, grande pai, 
avô e Bisa vô, natural de Oliveira de Baixo, juntinho de Viseu, 
já estou com saudade da família, do lado de lá, uma maravilha, 
para todos o desejo, de muita saúde, são nossos votos. 

Parabéns Dona Rita Couto, 
Pelo seu Aniversário

Neste fantástico visual, numa festa Regional, no Clube, Cam-
poneses de Portugal,  com saudade,  mas já já tudo vai voltar, 
enquanto não acontece, Comemora-se o Aniversário da nossa 
querida, Dona Rita Couto, Presidente, desta bela Instituição, 
que no dia 22 passado, Completou, mais um Primavera, pa-
rabéns amiga, que seja por muitos Anos, com muita saúde, é 
o meu desejo e de toda a equipe do Jornal Portugal em Foco. 

Lindo Trio no Solar Feirense

Em final de festa, uma foto, para recordação, com vemos na Casa 
Vila da Feira E Terras de Santa Maria, a esquerda Dona Guilhermi-
na da Flora Santa Filomena, Sr. Presidente: Ernesto Boaventura, 
um batalhador dos princípios das Terras da Vila da Feira, sempre 
dando atenção aos amigos como vemos a seu lado, Amigo Manuel 
Pinto Aires, um dos homens que mais entende no ramo de flores e 
decorações, parabéns para o trio e muita saúde.

NEM TUDO E FOFOCA .NEM TUDO E FOFOCA .NEM TUDO E FOFOCA
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Linda Mesa de Doces 

do Amigo Eurico
Esta foto Supra, é para deixar água na boca e com a certeza 
que  Eurico dos doces fabrica doces a muitos anos, ele enten-
de muito do assunto e gosta de vender para os frequentado-
res das Casas Regionais, porque é uma clientela que conhe-
ce muito, como vemos na foto,Eurico e sua secretária diante 
da linda mesa que dentro de alguns dias, estarão adoçando a 
boca de todos, nosso abraço amigos. 

Na atual conjuntura, 
olhando a seriedade 
dos problemas que 
atingem o Mundo e 
a todos, só posso di-
zer, para os grande 
guerreiros, cujo vo-
cês, são um deles, 
muita calma, tudo vai 
normalizar,  Deus é 
pai e quando este dia 
chegar, a nossa gente 
esta com muita sau-
dade, o calor humano 
vai ser uma mara-
vilha, vamos  todos 
dar sorrisos e muitas 
bênçãos a Deus, por 
isso muita calma,  em 
primeiro lugar, seguir-
mos as orientação 
de segurança, para o 
bem de nossa Saúde, 
que é o meu desejo, 
para todos.

Casal eternamente feliz.

Muitas Saudades

Alegria  e 
muita amizade

A minha grande 
amiga , Aldina 
e seu esposo 

Fernando Palmei-
ra (PALMEIRA 

TINTAS ), radian-
tes de felicidade. 

Sempre presti-
giando os eventos 

da comunidade 
e iluminando os 
ambientes com  

o Carisma da 
felicidade. Muitas 

bênçãos.

Pessoas im-
portantes na 
minha vida, que 
não esquecerei, 
(GRATIDÃO). Na 
foto: Dra. Susana 
Audi, ex cônsul 
adjunta no Rio de 
Janeiro, seu es-
poso João Audi, 
e o nosso muito 
querido Ex-Pri-
meiro Ministro 
de Portugal, Dr. 
Passos Coelho. 
Muitas bênçãos.

A nossa exuberante, Jújú,  mui-
to feliz, recebendo a faixa de 
rainha da alegria, ao lado da 
nossa  muito querida Vandi-
nha, o Anjo bom da Comunida-
de e protetora dos Radialistas 
portugueses. Muito Luz.

Amigos 
inesquecíveis

O  ex-presidente da Casa do 
Minho, Sr Joaquim Fernan-
des, sempre sorridente e feliz. 
Prestigiando todos os eventos 
do Clube que tanto ama, não 
abandona as tradições minho-
tas, e nunca falta ás festas de 
outras associações. Isso se 
chama amor á Pátria. Muitas 
bênçãos.

Feliz Aniversário, D. Rita Couto

Edmar Ferras, 
(Kaká),  atual 
ensaiador da 

Casa do Minho
Edmar, iniciou no 
folclore, em 1980, indo 
para a casa do Minho, 
em 2001. Depois de 20 
anos dedicado ao folclo-
re Português, atualmen-
te é na Casa do Minho, 
que exerce com muita 
propriedade o cargo de 
ensaiador. Parabéns 
Kaká, por ser o ensaia-
dor de tão maravilhoso 
Rancho Folclórico. Pa-
rabéns também para o 
Rancho, Maria da Fonte.

A  Presidente do 
Clube Campone-

ses de Portugal  
de Caxias , D. Rita 

Couto, festejou 
mais um aniver-
sário com muita 

alegria. Exemplo 
de mulher guer-

reira, lutando para 
que o clube que 

preside  e que 
tanto ama, cresça 

mais e mais. Tanto 
na culinária, na 
decoração e no 
bem receber, D. 
Rita é nota mil. 

Muitas  bênçãos  e 
muitas vitórias na 
luta e amor, pelas 
Tradições Portu-

guesas no Rio de 
Janeiro.

Família abençoada

O querido casal, D. Laura e Comendador Orlando Cerveira, 
numa reunião familiar, filhos, noras, e netos, festejando a ale-
gria da Vida. Após, preocupações com a saúde de D. Laura,  o 
Sol,  brilha na mansão desta família adorável. Temos encontro 
marcado na aldeia da Gralheira, onde se come o melhor cozido 
de Portugal. E depois sairmos a esmo pela serra de Monte-
muro, passando por lindas aldeias , para chegarmos a minha 
terrinha querida, Cetos. Abraços queridos amigos, exemplo de 
amor e bem querer á humanidade. Muitas bênçãos.

Senhoras elegantes, orgulho 
da nossa Comunidade

Num evento na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, 
um grupo de união  e amor ás nossas tradições. Na foto: Lu-
ciane Marquesan, Márcia Morgado, Maria Alcina, Lenora Ca-
valiere e Elizabete Marques. Gente fina é outra coisa.
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O Portimomense rece-
beu e venceu o Marítimo 
por 3x2, em jogo a contar 
para a 28.ª jornada do cam-
peonato. Foi o regresso dos 
algarvios aos triunfos, de-
pois de dois empates con-
secutivos.

Tabata (24’), Aylton Boa 
Morte (39’) e Hackman (58’) 
selaram o triunfo algarvio, 

O Benfica muito sofreu 
para regressar às vitórias, 
batendo em Vila do Conde 
o Rio Ave, por 2x1. Os vi-
lacondenses estiveram na 
frente do marcador (Taremi, 
26 minutos), mas os en-
carnados deram a volta na 
segunda parte, com gols de 
Seferovic (64) e Weigl (87), 

O FC Porto não foi além 
de empate a zero nas Aves, 
diante do último classificado, 
ficando novamente à mercê 
do Benfica na frente da clas-
sificação.

Os dragões, que desper-
diçaram uma grande penali-
dade ainda na primeira par-

Micael Sequeira foi o 
rosto do desalento do SC 
Braga após a derrota com o 
Boavista (0x1). No entanto, 
o adjunto de Custódio desta-
cou a boa exibição da equipe 
até ao gol sofrido.

“Faltou dar continuidade 
ao que estávamos a fazer 
nos primeiros 30 minutos. 
Controlamos o adversário, 
não permitimos grandes sa-
ídas, conseguimos anular 
muito bem as referências e 
ainda criámos 2 ou 3 situa-
ções boas, mas não fomos 
eficazes. Depois do penálti, 

Quatro jogos de Rú-
ben Amorim, três vitórias 
e um empate, sendo que 
todos os triunfos foram al-
cançados na fortaleza de 
Alvalade - o primeiro, na 
estreia, com o Aves, ainda 
antes da paragem devido 
à pandemia, e os dois úl-
timos, de forma consecuti-
va, com Paços de Ferreira 
e Tondela, após o empate 
de (2x2) em Guimarães, 
diante do Vitória.

Com estas três vitórias 
de Amorim em Alvalade, 
são já sete os triunfos con-
secutivos do leão no seu 
reino, acrescentando os 
quatro jogos que Jorge Si-
las levou de vencida, como 
visitado, antes de abando-
nar o comando técnico do 
Sporting. Para se encontrar 

Águias regressam às vitórias
contra 9 e igualam Fc Porto no topo

numa altura em que o ad-
versário estava reduzido a 
nove jogadores.

A equipe de Bruno Lage, 
que vinha de cinco empates 
consecutivos (quatro para o 
campeonato), passam ago-
ra a somar 64 pontos, tantos 
como o FC Porto, no topo da 
classificação.

te, por Zé Luís, têm agora 64 
pontos, empatado com com 
Benfica, 

O Aves, após cinco der-
rotas consecutivas, volta a 
somar um ponto, mas per-
manece afundado no último 
lugar da classificação, agora 
com 14 pontos.

Porto
cede nas 

aves e fica 
no empate

“Temos de acreditar”

começamos a dividir mais 
o jogo, a ter menos paciên-
cia… O Boavista defendeu 
bem também”, começou por 
explicar na entrevista rápida.

Com duas derrotas desde 
o regresso da Liga, Micael Se-
queira mostrou confiança no 
plantel para inverter o rumo.

“Não entrámos bem, te-
mos de assumir. Mas é olhar 
para frente. Temos de acreditar 
no processo, nos jogadores e 
procurar pontuar no próximo 
jogo. Esta equipe tem jogado-
res mentalmente muito fortes 
e sei que vão reagir”, concluiu.

Leões igualam
série de Jorge Jesus

semelhante registo de vitó-
rias consecutivas em Alva-
lade, para todas as com-
petições, é mesmo preciso 
recuar a 2017/2018 quando 
o leão, então orientado por 
Jorge Jesus, alcançou se-
melhante marca na reta 
final da temporada, entre 
fevereiro e abril, com Liga 
Europa e Taça de Portu-
gal pelo meio, falhando a 
oitava vitória seguida pre-
cisamente no último jogo 
em casa da época, diante 
do Benfica.

Contando apenas jo-
gos do campeonato, o 
leão vai em seis triunfos 
seguidos, igualando mar-
ca alcançada há mais de 
um ano - entre fevereiro e 
abril de 2019 -, ainda com 
Marcel Keizer.

Portimonense regressa às
vitórias e ganha alento na

fuga ao rebaixamento
enquanto Rodrigo Pinho bi-
sou (52’ e 90+4’) mas não 
conseguiu evitar a derrota 
dos insulares.

Com este triunfo, o Por-
timonense, 17.º classificado, 
passou a somar 24 pontos e 
encontra-se a quatro de Pa-
ços de Ferreira e Marítimo, 
as duas primeiras equipes 
acima da linha de água.
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O Presidente da República 
afirmou que é Portugal quem 
irá decidir sobre a presença 
de público na fase final da Liga 
dos Campeões, e insistiu na 
importância de Lisboa receber 
esta competição.

“Se for uma situação que 
aconselha a que não haja pú-
blico, não há público. Quer 
dizer, quem manda é o país 
onde se realiza”, disse Marcelo 
Rebelo de Sousa, em resposta 
aos jornalistas na zona ribeiri-
nha de Alcântara, em Lisboa.

O chefe de Estado decla-
rou não compreender as críti-
cas à cerimônia realizada no 
Palácio de Belém, na quarta-
feira, para assinalar a decisão 
da UEFA de escolher Lisboa 
para a fase final da Liga dos 
Campeões, em agosto, defen-
dendo que “para a economia 
do país isso significa uma pro-
moção que não tem preço”.

“Quer dizer, se tivéssemos 
de fazer uma campanha inter-
nacional de turismo, custaria 
um balúrdio para ser equiva-
lente ao efeito que aquilo tem. 
Outra coisa, como é evidente, 
são as regras sanitárias, que 
são para respeitar”, acrescen-
tou o Presidente da República, 
para quem, “se fosse hoje, era 
óbvio que não devia haver pú-
blico” nos estádios.

Questionado se compre-
ende as críticas à cerimônia de 
quarta-feira, em que discursa-
ram também os presidentes da 
Federação Portuguesa de Fu-
tebol (FPF), Fernando Gomes, 
da Câmara Municipal de Lis-
boa, Fernando Medina, e o pri-
meiro-ministro, António Costa, 
o chefe de Estado respondeu: 
“Francamente, não percebo”.

A Câmara Municipal de 
Viana do Castelo informou, 
em comunicado, que não vai 
receber este ano a Volta a 
Portugal, devido à situação 
provocada pela pandemia 
de Covid-19. “Neste tempo 
de incerteza e de imprevi-
sibilidade face ao desco-
nhecimento da evolução da 
Covid-19 e de uma eventual 
vaga, o município de Viana 
do Castelo num sentido de 
prudência, responsabilidade 
e respeito pela vida, não vai 
permitir a realização da Volta 
a Portugal no início de agos-
to”, refere a nota, acrescen-
tando que o município tem 
procurado cumprir escrupu-
losamente as orientações da 
OMS, DGS e do governo.

De acordo com a edi-
lidade, permitir a Volta em 

A UEFA divulgou esta 
quarta-feira o novo ca-
lendário do Campeonato 
da Europa. Originalmente 
agendada para 2020, a 
prova teve que ser adiada 
por um ano devido à pan-
demia de Covid-19.

Assim, Portugal irá 
estrear-se na prova a 15 
de junho, em Budapes-
te, diante do vencedor do 

Marcelo diz que é Portugal quem decide 
sobre público na fase final da ‘Champions’

“As pessoas têm de perce-
ber o seguinte: nós estamos a 
fazer o que podemos pela eco-
nomia portuguesa”, prosseguiu, 
argumentando que esta com-
petição permitirá “encher não 
sei quantos hotéis de Lisboa”, 
mesmo “só com as comitivas 
das equipas, sem público”, e 
representará “uma promoção a 
milhões e milhões e milhões de 
espectadores, potenciais turis-
tas de todo o mundo, num mo-
mento em que isso é disputado 
por toda a gente, o que a se-
nhora Merkel gostaria de ter, o 
que os governantes espanhóis 
gostariam de ter”.

Marcelo Rebelo de Sousa 
foi também interrogado so-
bre a afirmação do primeiro-
ministro nessa cerimônia de 
quarta-feira de que a fase fi-
nal da Liga dos Campeões em 
Lisboa “é também um prémio 
merecido aos profissionais de 
saúde”, que demonstraram 
que Portugal tem um Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) “ro-
busto para responder a qual-
quer eventualidade”, e deu o 
seu ponto de vista.

“Eu entendi assim: que 
não era possível obter isto, que 

começou a ser disputado em 
março e abril, e continuou em 
maio e junho, se não tem havi-
do – e continua a haver, e con-
tinuará a haver – uma realidade 
fundamental, que é que são os 
profissionais de saúde que têm 
aguentado em primeira linha o 
combate à pandemia”, expôs.

“Não há dúvida, são eles. 
Os triunfadores são os portu-
gueses, mas dentro dos portu-
gueses quem deu mais o corpo 
ao manifesto foram os profis-
sionais de saúde. Isso é um 
facto”, considerou.

A UEFA, união das fede-
rações europeias de futebol, 
anunciou na quarta-feira que a 
fase final da Liga dos Campe-
ões 2019/2020 se irá realizar 
em Lisboa, com quartos de final, 
meias-finais e final disputados 
entre 12 e 23 de agosto, nos es-
tádios José Alvalade e da Luz, 
em eliminatórias de um só jogo.

A edição 2019/2020 da Liga 
dos Campeões foi interrompida 
em março devido à pandemia 
de covid-19. A final estava ini-
cialmente prevista para maio, 
em Istambul, na Turquia.

A pandemia de covid-19, 
doença provocada por um 
novo coronavírus detetado em 
dezembro do ano passado no 
centro da China, atingiu 196 
países e territórios e já fez mais 
de 454 mil mortos, segundo um 
balanço feito pela agência de 
notícias francesa AFP.

Em Portugal, onde os pri-
meiros casos foram confirma-
dos no dia 02 de março, mor-
reram 1.527 pessoas num total 
de 38.464 casos de infeção 
contabilizados, de acordo com 
o relatório de sexta-feira da Di-
reção-Geral da Saúde (DGS).

Conhecidas as 
novas datas dos 

jogos de Portugal 
no europeu

play-off A (Islândia, Roma-
nia, Bulgária ou Hungria) 
ou D (Geórgia, Bielorrússia, 
Macedónia do Norte e Ko-
sovo). Seguir-se-á um jogo 
com a Alemanha em Muni-
que (19 de junho) e partida 
com a França (23 de junho) 
para encerrar o Grupo F.

Os oitavos de final terão 
início a 26 de junho, os quar-
tos de final a 2 de junho, as 

meias-finais nos dias 6 e 7 
de julho e a final terá lugar 
no dia 11 de julho.

Quanto aos jogos dos 
play-offs da Liga das Na-
ções, que vão decidir as 
últimas quatro equipes 
apuradas para o Euro-
2020, a primeira mão vai 
disputar-se a 8 de outubro 
e a segunda a 12 de no-
vembro.

Viana do Castelo desiste da volta a Portugal

Viana do Castelo daria 
sinais contraditórios aos 
vianenses, que viram as 
centenárias festas e pe-
regrinação da Senhora 
da Agonia serem também 
canceladas.

Viana do Castelo era um 
dos finais de etapa previstos 
antes de se iniciar a pan-
demia. Desde 2010 recebe 
consecutivamente a prova 
rainha do ciclismo português 
e conta com 15 chegadas e 

igual número de partidas.
A subida para o Santuá-

rio de Santa Luzia tem pro-
vocado gigantescas lutas 
no pelotão, as quais fazem 
parte da história da corrida. 
Na última chegada (2018) o 
triunfo pertenceu ao espa-
nhol Enrique Sanz (EUS), 
o último português a ven-
cer em Viana do Castelo foi 
José Gonçalves (CJR) que 
na edição de 2015 se impôs 
aos espanhóis Delio Fer-
nandez e Gustavo Veloso 
(W52). A chegada mais mar-
cante aconteceu em dois 
anos antes quando ganhou 
Rui Sousa (EFG), um ho-
mem da terra que atualmen-
te é presidente da União de 
Freguesias de Barroselas e 
Carvoeiro no concelho de 
Viana do Castelo.


