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Primeiro Ministro  registra
melhoria, mas novas variantes

são motivo de preocupação
O primeiro-ministro con-

sidera que se assiste a 
uma tendência positiva de 
descida do número de in-
fectados em Portugal, mas 
salientou que o nível de in-
cidência da covid-19 e as 
novas variantes do corona-
vírus constituem motivos de 
preocupação.

Esta posição foi transmiti-
da por António Costa através 
de uma mensagem que pu-
blicou na sua conta pessoal 
na rede social Twitter, após 
ter participado por videocon-
ferência na 16.ª sessão so-
bre a situação epidemiológi-
ca da covid-19 em Portugal, 
no Infarmed, em Lisboa.

“Assistimos a uma ten-
dência positiva de descida 
da covid-19 em Portugal. No 
entanto, o nível de incidên-

cia é ainda muito elevado, 
na utilização dos serviços 
de Saúde”, referiu o primei-
ro-ministro, no final de mais 
uma reunião com epidemio-
logistas, e na qual também 
participaram o Presidente 
da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, o presidente 
da Assembleia da Repúbli-
ca, Ferro Rodrigues, repre-

sentantes de partidos po-
líticos e parceiros sociais.                                                                                                                                        
Além do elevado nível de in-
cidência que a covid-19 con-
tinua a registrar em Portugal, 
António Costa fez também 
questão de salientar que “as 
novas variantes  são motivo 
de preocupação”.

“Cumprir as regras é fun-
damental para vencermos o 

vírus”, acrescentou o primei-
ro-ministro.

Quando foi decretada a 
última renovação do estado 
de emergência, em 11 de fe-
vereiro, António Costa pediu 
aos cientistas um esforço de 
consensualização científica 
sobre aquilo que devem ser 
os níveis relativamente aos 
quais as medidas devem ser 
adotadas, considerando que 
a existência de opiniões di-
versas tem gerado confusão 
na opinião pública.

Em Portugal, já morreram 
mais de 16 mil pessoas com 
covid-19 e foram contabiliza-
dos até agora mais de 798 
mil casos de infeção com o 
novo coronavírus que provo-
ca esta doença, de acordo 
com a Direção-Geral da Saú-
de (DGS).

Mais de 136 mil trabalha-
dores com vínculos pre-

cários perderam em 2020 o 
emprego, 67 mil dos quais 
mulheres, a maioria delas 
sem ter acesso a subsídio de 
desemprego,diz a CGTP.

De acordo com um estu-
do elaborado pelo Gabinete 
de Estudos Sociais da CGTP, 
com base em dados do INE, 
no ano passado foram des-
truídos cerca de 100 mil pos-
tos de trabalho, em termos lí-
quidos, o que corresponde a 
um recuo anual de 2%, inter-
rompendo o crescimento que 
se verificava há seis anos.

Para a central sindical 
esta é a prova de que as me-
didas que o Governo imple-
mentou como resposta à co-
vid-19 não foram suficientes 
nem adequadas para evitar 
a destruição do emprego e o 
aumento do desemprego.

“Não só não proibiram 
as demissões, como reduzi-
ram os salários e rendimen-
tos a mais de um milhão e 
quatrocentos mil trabalha-
dores em todo o país, com 
repercussões na economia 
e na sociedade, somando 
crise à crise”, considerou o 
documento.

Segundo a análise, os 
trabalhadores com vínculos 
precários foram os primei-
ros a ser despedidos, sendo 
esta a principal razão para 
a perda de emprego e para 
o aumento do desemprego, 
numa proporção mais eleva-

da que em anos anteriores.
O trabalho precário au-

mentou  no segundo semes-
tre do ano passado, embora 
não retomando o nível ante-
rior à pandemia, devido ao 
crescimento do falso traba-
lho independente e de outras 
formas ainda mais precárias 
que o contrato a termo. “No 
4.º trimestre de 2020 a pre-
cariedade medida através 
dos dados do INE atingia 
710,4 mil trabalhadores, sen-
do mais de metade mulhe-
res (384 mil)”, diz  o estudo.                                                                                                                                          
Segundo o estudo, além da 
instabilidade, com repercus-
sões também na vida pes-
soal e familiar, os vínculos 
precários têm como conse-
quência salários 20% a 30% 
mais baixos que os dos tra-
balhadores com vínculos 
permanentes.

De acordo com a CGTP, 
em 2020 o desemprego real 
atingiu quase 600 mil traba-
lhadores, tendo aumentado 
em mais de 68 mil face a 
2019. O número de mulhe-
res desempregadas no ano 
passado chegou quase aos 
318 mil, correspondendo a 
mais de metade do total do 
desemprego real (53%).

No ano passado 20,2% 
das mulheres em Portugal 
estavam em situação de 
pobreza ou exclusão social, 
um valor superior ao dos ho-
mens (19,4%), mas em dimi-
nuição face a 2015 quando 
atingiu os 28,1%.

O voo de apoio ao regres-
so do Brasil por razões 

humanitárias vai ser operado 
pela TAP, segundo o gabine-
te do ministro Santos Silva, 
mas vai custar 837,90 euros 
para quem não tenha bilhete. 
O voo humanitário anuncia-
do por Portugal, é apresen-
tado como voo comercial ex-
traordinário pelo Brasil.

“A embaixada do Brasil 
em Lisboa e os Consulados 
Gerais em Lisboa, Porto e 
Faro informam que os Go-
vernos, por meio dos respeti-
vos Ministérios das Relações 
Exteriores, negociaram a 
realização de um voo comer-
cial extraordinário da TAP 
entre Lisboa e Guarulhos”, 
lê-se no comunicado do Con-
sulado-Geral do Brasil em 
Lisboa.

O voo parte de Portugal 
no dia 26 de fevereiro com 
um máximo de 298 lugares e 
deve regressar de São Paulo 
no dia seguinte. O jornal Pú-

blico escreve que, dos cerca 
de 520 passageiros que pre-
cisam de realizar a viagem 
neste momento, menos de 
metade tem bilhete na TAP.

A Secretaria de Estado 
das Comunidades Portugue-
sas confirmou ao jornal que 
aos passageiros que já dis-
punham de bilhete da TAP, 
e apenas desta, é feita uma 
alteração gratuita do bilhete, 
desde que dentro da mesma 
classe tarifária e que aos res-
tantes aplica-se o preço para 
este voo praticado pela TAP. 
Ou seja, quem tenha, por 
exemplo, voos das operado-
ras brasileiras Azul e Latam.

A operadora Latam, por 
sua vez, planeja pelo menos 
2 voos com escala em Ma-
drid que não deverá ter cus-
tos adicionais para quem já 
tinha bilhete da companhia. 
Ou seja, sem custos, mesmo 
que as pessoas tenham de 
viajar de Lisboa para Madrid 
para apanharem o avião.

Numa carta enviada ao pri-
meiro-ministro, ao minis-

tro da Educação, à ministra 
da Saúde, aos  membros do 
Governo, e ao Presidente da 
República, o grupo, do qual 
fazem parte o virologista Pe-
dro Simas e o epidemiologis-
ta Henrique Barros, diz ser 
possível manter as escolas 
abertas com ensino presen-
cial com as devidas precau-
ções e apontam medidas.

O grupo de pais, profes-
sores, epidemiologistas, psi-
quiatras, pediatras e outros 
médicos, psicólogos, cientis-
tas e profissionais de diferen-
tes áreas, lembra que um lar-
go conjunto de investigações 
mostrou que as escolas não 
são contextos relevantes de 
infeção e, durante o primeiro 
período, as medidas sani-
tárias em vigor nas escolas 
provaram que o curso da epi-
demia foi independente das 
escolas estarem abertas.

Por isso, defendem a re-
abertura de creches e esta-
belecimentos de educação 
pré-escolar no início de mar-

Investigadores, médicos, professores
e pais defendem reabertura das escola

Voo humanitário
entre Portugal e Brasil 

custa 837,90 euros

ço e a abrir o ensino básico 
a partir do início do próximo 
mês de forma gradual e a co-
meçar pelos 1.º e 2.º ciclos.

O grupo considera tam-
bém que devem ser provi-
denciados meios efetivos aos 
estabelecimentos e permitir o 
regresso ao ensino realmen-
te presencial para todas as 
crianças e jovens beneficiá-
rios da ação social escolar, 
sinalizadas pelas Comissões 
de Proteção de Crianças e Jo-
vens, ou para as quais a esco-
la considere ineficaz o ensino 
a distância e estejam em risco 
de abandono escolar.

“Manter e reforçar as medi-
das existentes, arejar os espa-
ços, manter distâncias entre 
assentos, manter os mesmos 
lugares nas salas de aula, e 
evitar o agrupamento de pais 
e alunos, reforçar o rastrea-
mento e assegurar a quaren-
tena de crianças e jovens em 
risco”, são outras das medidas 
apontadas pelo grupo.

Defendem também o in-
centivo ao uso de meio de 
transportes alternativos, como 

Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro A 3 de Março de 2021

Mais de 136 mil 
trabalhadores 

perderam emprego

O líder demissionário 
do partido Chega, 

André Ventura, afirmou 
que Portugal passou do 
milagre que os socia-
listas apontavam para 
ser um péssimo caso, 
em relação à pande-
mia de covid-19.

“Assistimos hoje a 
uma situação caricata. 
No próximo dia 8 de 
março, o Reino Unido, 
que era apresentado 
como um mau caso, vai 
começar a desconfinar. 
Saímos da reunião do 
Infarmed com o sen-
tido de que temos de 
manter o confinamen-
to. Portugal passou do 
milagre que os socia-
listas apontavam para 
ser um péssimo caso”, 
disse André Ventura, 
em declarações aos 
jornalistas, após a reu-
nião entre peritos e o 
Governo sobre a situ-
ação epidemiológica.                                                                                                                     
“Portugal vai continuar 
confinado, pelo me-
nos, até final de março 
e, provavelmente, em 
abril, vai haver um des-
confinamento faseado 
e graduado. Ambiente 
político que se viu foi o 
que vamos manter tudo 
como está”, afirmou.

Para André Ventu-
ra, o “Governo anda a 
ziguezaguear e o Pre-
sidente da República 
hesitante no que deve 
fazer e ninguém quer 
assumir responsabilida-
des e o país continua 
completamente parado”.

Ventura: “Portugal 
passou de milagre 

a péssimo caso”

bicicletas, para ir à escola, au-
mentar a oferta de transporte 
público durante o horário es-
colar e desfasar ainda mais 
os horários de entradas e saí-
das para evitar agrupamentos 
nestes horários.

O grupo destaca  que deve 
ser permitido que os professo-
res de alto risco sejam subs-
tituídos por outros ou deem 
aulas remotamente até que 
estejam vacinados e o refor-
ço ou criação de um espaço 
específico em cada escola 
ou agrupamento para aplicar 
testes rápidos de antigénio e 
iniciar os procedimentos de 
isolamento e quarentena.

“Pedimos, finalmente, que 
seja já elaborado um plano, 
e canalizados os recursos 
suficientes, para recuperar 
o atraso acumulado por al-
guns alunos em competên-
cias-chave e tutelar a saúde 
física e mental das crian-
ças e jovens.”, diz a carta.                                                                                                                
Os signatários dizem estar 
conscientes da necessida-
de de medidas para conter 
a epidemia e reduzir as in-
feções e defendem que as 
medidas apontadas estão ao 
alcance do Governo.

Consideram que o suces-
so de uma medida não se 
mede apenas contando o nú-
mero de infeções hoje, mas 
levando em consideração 
muitos outros fatores socio-
econômicos e psicológicos, 
mas também consequências 
de saúde, física e mental, no 
presente e no futuro.

O líder parlamentar do CDS
-PP, Telmo Correia, vai 

convocar eleições para a es-
colha de um novo presidente 
do grupo parlamentar, e indica 
até à próxima semana se será 
recandidato, disse o próprio 
à Lusa. Telmo Correia, disse 
que até ao final da semana, 
início da próxima” confirmará 
se será ou não candidato a um 
novo mandato.

O novo líder parlamentar 
será eleito no início do próximo 
mês, num dia de plenário, pelo 

que dia 03 ou 11 de março, an-
tecipou o deputado.

Telmo Correia disse tam-
bém que a convocação de elei-
ções estava prevista no seu 
entendimento, pelo fato de o 
mandato ser anual, uma vez 
que o regulamento parlamen-
tar do CDS prevê um mandato 
por sessão legislativa.

O deputado foi eleito líder 
da bancada centrista em 18 
de fevereiro do ano passado, 
por unanimidade, depois do 
congresso que elegeu Fran-

cisco dos Santos como presi-
dente do CDS-PP, manifestou 
vontade de deixar o cargo 
que ocupava desde as legis-
lativas de 2019.

A relação entre os cinco 
deputados e a atual direção 
do partido tem sido atribu-
lada, e no último Conselho 
Nacional, para discussão de 
uma moção de confiança à 
liderança do partido, que foi 
aprovada, os deputados de-
fenderam a realização de um 
congresso antecipado.

Telmo Correia convoca eleições para a 
iderança do grupo parlamentar do CDS-PP   
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Maneca

Maria
Alcina

Dois amigos leais

Parabéns Dona Florbela pelo seu Aniversário
Obrigado Querida 

Neta, Daniella 
Baltar Maneca

O Fado a 
duas vozes

Dr. Prof. Álvaro da Costa Leitão

Dona Luísa, Após  grande 
Preocupação, Voltando

 Para Sua  Casa

Grandes astros 
do passado: saudades

Belas lembranças que emocionam

Fadista Conceição de Freitas 
dai-lhe Senhor, o Descanso Eterno

Casal ilustre das Terras 
de Araribóia

Ser Avô, não velhice, é ter Muitos Anos de Faculdade da Vida

Família Bernardo 
em clima de carnaval

Quando vi a 
publicação 

no FACEBOOK, 
uma  surpresa  do  
dia,  de meu ani-
versário, resolvi 
publicar, como 
vemos, não pela 
foto, mas sim, 
pelo que você 
escreveu, até 
dizem, que tem 
avô, que baba, 
será que estou 
nesse time ?   de 
qualquer forma, 
quer ida,  você 
sabe o quan-
to amo você, e 
toda a nossa fa-
mília, que Deus 
te Abençoe, eu 
sempre serei fe-
liz, com a felici-
dade familiar. 

Só agora tomei 
conhecimen-
to, mas fiquei 

feliz, em saber 
que após uma 

delicada cirurgia, 
conforme vemos 

na foto, Dona 
Luísa retorna  

para sua casa, 
com a graça de 

Deus. Amiga, 
receba meu abra-

ço e da família; 
Jornal Portugal 

em Foco, com o 
desejo, de muita 

saúde, com a 
benção do Pai 

Maior

Estamos com saudade destes 
bons encontros, acredito es-

tarmos perto de um final feliz, para 
podermos ter estes momentos 
fantásticos, nos Clubes Luso-Bra-
sileiros, locais onde podemos en-
contrar famílias Luso-Brasileiras, 
pais com filhos, avós com netos, 
como vemos neste lindo cenário fo-
tográfico, casal amigo: Dona Rosa 
e seu marido Henrique Loureiro, 
muito felizes, com seu lindo casal  
de netos, que lhes, estão cobran-
do outras festas,  espero que seja 
breve, para alegria de todos nós, 
com o meu abraço, para os bons 
amigos, em pauta.

Lembranças dos meus 5 anos de idade, na minha Aldeia de 
Cetos,  acontecia um parto , uma vida preciosa, vinha ao 

mundo  para ser um vencedor. Eu menina curiosa, entrei  na 
pequena casa  ás escondidas, onde a tia Maria dos Anjos,  
dava á luz o seu primogênito. Assisti o parto sem que fosse 
notada, (Inesquecível). O menino Álvaro, cresceu e acompanhei 
a sua trajetória por um tempo. lembro quando guiava o gado, 
vacas, ovelhas, para a Serra, era tão pequeno que mal se via 
no meio do gado que cuidava. Aos 9 anos veio para o Brasil,  
com sua mãe e 3 irmãos, seu pai Américo Leitão, já os espe-
rava, tio Américo, como vendedor, conseguiu formar 5 seres 
incríveis em inteligência e dignidade. De degrau em degrau, 
Álvaro escalou as vitórias na medicina como pesquisador da 
UNIVERSIDADE FEDERAL  DO RIO DE JANEIRO, (UFRJ). 
Alcançou o maior patamar em Biofísica, foto Biofísica Genética, 
além de professor. Casado com  a Sra. Reitora Denise, que na 
sua gestão, abrange o maior sucesso, elevando a UFRJ.  ao 
primeiro lugar das universidades do Brasil. Parece um sonho, 
que assisti o nascimento de um vencedor, num palheiro, e no 
brasil é o orgulho de todos nós. Muitas bênçãos.

O meu amigo, 
Adão Ribei-

ro, embaixador 
de Castro Daire, 
num Evento jun-
to com o cantor 
romântico Mário 
Simões. Amiza-
de  não se com-
pra é como uma 
bela planta que 
se molha  para 
florir até á Eter-
nidade. Muitas 
bênçãos.

A minha amiga e 
colega de profis-

são, fadista e radialis-
ta Lúcia dos Santos; 
cantando belos fados 
e eu participando no 
coro. Saudades da 
minha querida ami-
ga, “a poveirinha dos 
olhos azuis”. Muitas 
bênçãos.

É emocio-
nante 

recordar 
os grandes 
valores, com 
quem convivi 
no início da 
minha carrei-
ra. Na foto: 
Dorival Caími, 
Pixinguinha, 
Vinicius de 
Moraes, e Ba-
dem Powell. 
Astros que 
nos orgulham 
eternamente. 
Muitas bên-
çãos.

Na fo to :  An tôn io 
Campos, fadista, 

compositor dos melho-
res e Rei da Desgar-
rada, a nossa eterna 
Rainha do Fado e da 
canção nacional a sau-
dosa Amália Rodrigues 
e Maria Alcina, num 
evento no Restaurante 
A Desgarrada. Eternas 
Saudades

A minha querida e saudo-
sa amiga, fadista Con-

ceição de Freitas, colega 
sincera, sempre elogiando 
com amor os colegas de pro-
fissão. Trabalhou por muitos 
anos na casa de fados, “Al-
fama dos Marinheiros”, até 
que Deus a Chamou  para 
o descanso eterno, e cantar 
junto com os anjos do amor. 
Ajudando e amando os cole-
gas de profissão. Muita luz.

Na foto: O sr. Dr. Fernando Guedes, presidente do Clube 
Português de Niterói, e sua esposa a primeira dama, Dra. 

Rosa Guedes, degustando um saboroso almoço junto com o 
cantor romântico Mário Simões. Muitas bênçãos.

O mês de fevereiro foi especial para 
o Presidente do Orfeão Português, 

Joaquim Bernardo que festejou os ani-
versários da sua amada esposa Iolanda 
que comemorou 70 anos em clima de 
carnaval, também o aniversáio sua ne-
tinha do coração Sophia  que festejou 8 
anos, um mês maravilhoso que contou 
também com a presença da família que 
reside em São Paulo, filhos e netos. Um 
mês inesquecível para nosso amigo Jo-
aquim Bernardo

Data marcante com louvor, 
para esta linda família, em 

especial, Dona Florbela, que no 
dia 22 de Fevereiro Completou 
mais uma risonha Primavera, 
como sempre, seu marido Co-
mendador Afonso a seu lado, 
feliz e desejando todas as feli-
cidades do mundo para sua  es-
posa, que é grande varias vezes, 
esposa, mãe, avó, bisavó e para 
não esquecer nada, grande ser 
Humano, que esta data se repi-
ta por muitos anos e receba os 
meus parabéns e de toda a fa-
mília: Jornal Portugal em Foco, 
com o desejo de sempre, muita 
saúde e com a benção de Deus.
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Matéria publicada no Globo de domin-
go,  mostrou e deu ênfase ao que venho 

denunciando nos últimos quatro anos: o le-
gado do descaso em que o governo passa-
do  transformou os equipamentos olímpicos. 
Esse absurdo já foi alvo de representação 
minha ao Ministério Público. Vou acompa-
nhar de perto a estratégia da Prefeitura  para 
levantar os recursos necessários à recupe-
ração e manutenção desses equipamen-
tos, que custaram caro aos cofres públicos, 
e que estão aí, parte sem utilidade alguma.  
Tenho certeza, que o Prefeito  Eduardo Paes 
será mais sensível, até porque foram constru-
ídos em seu governo. Infelizmente, abando-
nados, foram se deteriorando e o município 
perdendo dinheiro. A história se repete, como 
os jogos olímpicos não foram realizados no 
governo Crivella, ele, achou que não tinha 
responsabilidade com a sua manutenção, es-
quecendo que prefeitos passam mas a cidade 
continua, e as verbas usadas no bem comum 
da cidade saíram do bolso do contribuinte. 
Bem, penso que vamos repetir a mesma per-
gunta, o ex prefeito  se preocupou em algum 
momento com a manutenção da cidade? O 
que esperávamos em relação ao legado olím-
pico? Vamos dar tempo e crédito ao novo Pre-
feito! Eu confio que tudo vai melhorar.

LEGADO OLÍMPICO

E a diretoria como 
se portou nessa hora?

A Diretoria da Casa 
se ausentou com exces-
são do Vice- presidente 
Luis  Ramalhoto o único 
diretor que se manteve 
ao meu lado até hoje.

Valeram a pena os 
encontros com outros 
presidentes e direto-
res?

As reuniões com os 
outros presidentes, du-
rante a pandemia ,fo-
ram muito importantes, 
pela troca de experiên-
cias e formas de como 
cada um estava enfren-
tando suas dificulda-
des.

O que tirou de pro-
veito dessas reuniões?

Com as informações 
de outros presidentes, 
consegui resolver al-
guns problemas com 
concessionárias e de 
ordem trabalhista.

Quais os planos 
para 2021?

Hoje a Casa das Bei-
ras tem um contrato de 
aluguel do salão para 
o ano de 2021 que irá 
suprir nossas necessi-
dades.

Isso resolve os pro-
blemas?

Resolve nossos pro-
blemas de curto e médio 
prazo, que no momen-
to é o mais importante 

Bate informal
Com José Henrique Presidente

da Casa das Beiras do Rio de Janeiro 

para a Casa. Vamos 
ter que nos reinventar 
com outras atividades. 
Só que ainda não sei 
como.

O nosso já tradicio-
nal Bacalhau das Quar-
tas continua sendo um 
sucesso, só tenho a 
agradecer aos amigos 
que frequentam e em 

muito nos ajudam.

Os boatos que an-
daram por ai tiveram 
influencia no anda-
mento da casa?

Quanto aos boatos 
espalhados, me coloco 
a disposição para es-
clarecer qualquer dú-
vida, daqueles que se 

manifestarem a ajudar 
a Casa, pois lamenta-
velmente, em nossa 
comunidade, existem 
pessoas que só se ma-
nifestam para criar bo-
atos, encarecidamente 
peço que se não po-
dem ajudar, por  favor, 
pelo menos que não  
atrapalhem.

Resolvemos saber com os presidentes das Casas como elas se encontram um ano após o 
inicio da pandemia , começamos com a Casa das Beiras, uma das primeiras a voltar com seus 

almoços das Quartas, José Henrique o presidente nos disse então: A Casa das Beiras enfrentou  
a pandemia com muitas dificuldades, acredito que como todas as outras co-irmãs. Usamos o 
benefício do governo para mantermos nossos funcionários, a reserva financeira para contas 

fixas, até acabar, e assumir algumas outras despesas.

Num destaque 
os dois braços 
fortes da Casa 
das Beiras, 
Presidente 
José Henrique 
e seu amigo 
vice-presidente 
Luis Ramalhoto



Portugal em Foco4 Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro A 3 Março de 2021

Regiões & Províncias

     (55 21) 3040-2929          –      portugal.foco@gmail.com 

DIRETOR-PRESIDENTE:
Felipe Mendes  

5521 999892629 – jfmm29@gmail.com

SEDE PRóPRIa
Rua Evaristo da Veiga, 47,/1007  Centro  

Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 3040-2929

REPRESENTaNTE EM PORTUGaL
Alfredo R. Cabrita Figueiredo - 

Av. Elias Garcia, 51B-1º. Esquerdo - Queluz. 
Portugal – Telefax: (351) 21.435.3560

REPRESENTaNTE EM SãO PaULO
Armando Torrão  

Rua Domiciano Leite Ribeiro, 51 - Bloco 4, Conj. 53, 
5º Andar - Vila Guarani - CEP 04317-000

 São Paulo/SP- (11) 99902 4295   
amotorrao@gmail.com

aSSINaTURaS
Novas: Semestral: R$100,00 | Anual: R$190,00

Renovações: Semestral: R$ 100,00 | Anual: R$180,00

aSSINaTURaS-SP
Semestral: R$143,80 | Anual: R$240,00

VENDa  aVULSa:  R$ 3,00

DISTRIbUIDOR: FOLha DIRIGIDa
Rua do Riachuelo, 114 - RJ/RJ

IMPRESSãO:  a TRIbUNa
Rua Prof. Heitor Carrilho, 350-F Centro . 

Niterói . RJ - (21) 2719-1886

UM jORNaL PaRa O bRaSIL E PORTUGaL
jORNaL  PORTUGaL EM FOCO LTDa

Os pontos de vis ta ex pos tos em ar t igos as si  na  dos não
expressam ne ces sa ri a  men te os da Di re ção des  te jornal

PORTUGAL
EM FOCO

FUNDaDORES
 Joaquim Marques Mendes

 Benvinda Maria

Para Matérias, Anúncios e Assinaturas - ligue: 55 21 999892629

A assinatura do auto 
de cedência acon-

teceu esta manhã na 
Igreja da Cartuxa, em 
Caxias, com a pre-
sença da Ministra da 
Justiça.

Município vai inves-
tir cerca de 7,5 milhões 
de euros na recupera-
ção integral daquele 
patrimônio abando-
nado pelo Estado há 
30 anos.

A Câmara de Oeiras 
chegou a acordo com 
Estado, em meados de 
dezembro, para reabili-
tar o Convento da Car-
tuxa, numa concessão 
de 42 anos e um inves-
timento que ronda os 
7,5 milhões de euros. 
O objetivo é dar a dig-
nidade merecida àque-
le conjunto patrimonial 
histórico e colocá-lo à 
fruição pública.

Para o Presidente da 
Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, 
o acordo hoje firmado 
traduz-se num “ato de 
Cultura da maior rele-
vância e que diz respei-
to a todo o país”.

“Porque é garante 
de que vamos cuidar 
para transportar este 
legado, esta História 
e esta Cultura para as 
próximas gerações”, 
justificou.

Para o autarca, re-
presenta também um 
“ato político de extre-
ma importância” e que 
permite “tirar algumas 
lições”, nomeadamente 
sobre o Estado Central.

“Há que desburo-
cratizar. É inadmissí-
vel que este patrimônio 

estivesse aqui aban-
donado por 30 anos”, 
sustentou Isaltino Mo-
rais, lamentando que o 
Estado tenha deixado 
esquecer este patrimô-
nio, mas reconhecendo 
este ato positivo, com 
elogios à Ministra da 
Justiça, Francisca Van 
Dunem, que marcou 
presença na cerimônia.

Além do investimen-
to na recuperação do 
patrimônio, o projeto 
previsto na reabilitação 
da Quinta da Cartuxa 
prevê a criação de um 
Centro de Arte Con-
temporânea, com um 
programa de atividades 
ligadas à Arte e que 
inclui uma residência 
para artistas.

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Oei-
ras associou ainda o 
momento de hoje à aqui-
sição da Estação Agro-
nómica, também cedido 
pelo Estado ao Municí-
pio há pouco mais de 
um ano, como “alavan-
cas determinantes” na 
candidatura de Oeiras a 
Capital Europeia da Cul-
tura em 2027.

“Não sei se vamos 
ganhar, mas não tenho 
dúvidas que, agora com 
a posse da Quinta da 
Cartuxa e da Estação 
Agronômica, vamos ter 
a melhor candidatura 
do país”, concluiu.

Com mais de 400 
anos de história, o 
Convento da Cartuxa 
está devoluto há vários 
anos, à exceção da 
igreja desenhada por 
Carlos Mardel no sé-
culo XVIII.

Câmara de Oeiras 
já pode recuperar 
Quinta da Cartuxa

A vacinação das pesso-
as de Arcos de Valde-

vez já arrancou.
As pessoas deverão 

aguardar o contacto dos 
Serviços de Saúde, que 
lhes indicarão a data da 

vacinação a realizar no 
Centro instalado no Cen-
tro de Exposições.

A Câmara Municipal de 
Arcos de Valdevez, des-
de a primeira hora, que 
está na linha da frente, a 

Vacinação da
Covid-19 já começou
em Arcos de Valdevez

Chuva forte arrasta estrada 
pela encosta abaixo e 

ameaça casa em Casalinhos
A chuva intensa dos últi-

mos dias provocou um 
aluimento de terras numa 
estrada municipal na zona 
de Casalinhos, junto à Ca-
pela de Nossa Senhora do 
Bonsucesso e ao cemitério 

local. Uma situação rela-
tada, já no sábado, pelo 
Diário de Coimbra, mas 
que acabou por agravar-se 
durante a noite de sábado/
madrugada de domingo, 
devido à chuva forte

pOnte de limA

COimbrA

ArCOs de VAldeVez

ponte de lima apoia bombeiros em 66 mil euros

A Câmara Municipal de 
Ponte de Lima deli-

berou atribuir um apoio 
financeiro à Associação 

Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários da vila no 
valor de 66 mil euros.

“A A.H.B.V de Ponte de 

Os trabalhos de expan-
são da Rua da Fonti-

nha em Beiriz, arrancaram 
nesta terça-feira e deve-
rão terminar dentro de seis 
meses. O investimento do 
Município da Póvoa de 
Varzim aproxima-se dos 
600 mil euros e vai permi-
tir prolongar e melhorar a 
ligação da Praça da Mar-
garida à rotunda do Cru-
zeiro, através da criação 
de uma via com dois senti-
dos de tráfego. Concluída 
a obra, a circulação passa 
a estar mais ordenada e 
com melhores condições 
de segurança para os 
munícipes, com passeios 

póVOA de VArzim

Obras de expansão da
rua da Fontinha em beiriz

pedonais de ambos os 
lados e com travessias 
para peões nos pontos de 
cruzamento, sendo que o 
escoamento do trânsito 
para o centro da fregue-

sia de Beiriz passa a ser 
mais eficiente.

A eficiência de um mu-
nicípio inclusivo vê-se na 
forma como assegura o 
acesso pedonal às pas-

sadeiras tenha pavimento 
diferenciado para atender 
às necessidades dos cida-
dãos invisuais. A empreita-
da prevê ainda a pavimen-
tação do arruamento ao 
Centro de Recolha Oficial 
de Animais de Companhia 
(CROAC) e a criação de 
espaços de vivência com 
bancos e árvores.

Para o Presidente da 
Câmara, Aires Pereira a 
obra “vai melhorar tanto 
a questão da acessibili-
dade e circulação, quan-
to a qualidade de vida de 
quem vive e passa todos 
os dias pelo centro da fre-
guesia de Beiriz”.

Lima para além das suas 
atividades desenvolvidas 
no âmbito da proteção ci-
vil, presta ainda os mais 
variados serviços de ca-
riz social às populações 
e instituições abrangidas 
nas suas áreas de atua-
ção, constituindo a sua 
existência, um fator de se-
gurança para as popula-
ções que servem”, refere 
fonte municipal.

O Município vai trans-
ferir o valor em 12 presta-
ções mensais e o apoio é 
justificado pelo “papel fun-

damental da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Ponte 
de Lima, que garantem 
permanentemente a pro-
teção de pessoas e bens, 
seja na prevenção e com-
bate a incêndios, no so-
corro às populações, em 
caso de incêndios, inunda-
ções, desabamentos e, de 
um modo geral, em todos 
os acidentes, no socorro 
a náufragos e buscas su-
baquáticas, bem como no 
transporte de doentes e 
acidentados”

trabalhar em prol da saú-
de, apoiando arcuenses e 

instituições no combate a 
esta pandemia.
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 Nasceu no noroeste 
da península Ibérica como 
o produto de uma língua 
nova, soma de várias in-
fluências que seguiam as 
movimentações dos povos 
que entravam e saíam da 
costa mais ocidental da 
Europa, entre celtas, lu-
sitanos, romanos, suevos 
e visigodos germânicos e 
árabes, até a língua que 
conhecemos. Ganhou ma-
triz latina com a invasão 
da península a partir de 
218 AC com os romanos. 
Com a queda do império 
romano, recebeu a inva-
são dos povos germâni-
cos, entre eles os suevos 
de 409 a 589 DC na Galí-
cia e os visigodos de 411 
a 711 DC na Lusitânia, até 
a chegada dos árabes em 
711 DC, donde ficaram por 
volta de 500 anos. Iniciou 
um período de modificação 
com o início da reconquis-
ta cristã no norte por volta 
de 740 a 868 DC com a 
posse das terras ao nor-
te do rio Douro, quando 
nasce o galegoportuguês. 
Existem documentos escri-
tos desde o século IX, que 
podem ser apreciados na 
Torre do Tombo de Lisboa, 
o que conferem uma rique-
za inestimável. Em 1143 
há a fundação do primeiro 
estado Europeu, a se cha-
mar Portugal, tendência 
a unicidade precoce que 
sempre demonstraríamos 
a ter, que se repetiu após 
nas terras da América do 
Sul com o continente Bra-
sil. Em 1255 o rei D Afonso 
II o adota pela chancelaria 
régia como “língua de re-
gisto”. Em 1290 termina a 
reconquista cristã da pe-
nínsula, e com isto o rei D 
Dinis I decretaria que a lín-
gua vulgar, o galegoportu-
guês falado, fosse adotado 
em vez do latim da corte e 
foi nomeada pela primeira 
vez na história como portu-
guês. Amadureceu no sé-
culo XIII com rica literatu-
ra. Em 1516, considerado 
pelos lingüistas, nasce o 
português moderno com a 
publicação do Cancioneiro 
Geral de Garcia de Resen-
de. Em 1536 nasce a pri-
meira gramática de Fernão 
de Oliveira e em 1540 de 
João de Barros. Na epo-
péia dos descobrimentos, 
quando os portugueses 
descobriram pioneiramen-
te como navegar ao sul do 
Atlântico, entre os séculos 
XV e XVI, a língua ganhou 
o mundo. E nunca mais 
perdeu. Ganha e ganha 
cada vez mais. Vários reis 
do antigo Ceilão – atual Sri 
Lanka -, falavam o portu-
guês e seus sobrenomes 
eram portugueses. Na 
Malásia e na Indonésia a 
língua resiste bravamen-
te a perseguição estatal. 
O expresidente de Timor 
Leste, Xanana Gusmão, 

O português que 
vence o mundo

acredita que em no máxi-
mo 10 anos o país reintro-
duzirá a língua que quase 
havia sido perdida, pois o 
povo a considera um ponto 
essencial de inserção eco-
nômica e cultural interna-
cional. Nomes de lugares 
e países como Serra Leoa, 
Camarões, Cabo da Boa 
Esperança, Lagos, Gabão, 
Macau, Formosa, Colombo 
etc. evidenciam como pe-
queno ficou o mundo ante 
as naus portuguesas. É a 
única língua oficial de An-
gola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné Bissau, Moçambi-
que, Portugal e São Tomé 
e Príncipe. É extremamen-
te falada na Estremadura 
espanhola, em Andorra, 
Luxemburgo e até mesmo 
na Namíbia. No Japão, 
250 mil dekasséguis des-
cendentes de brasileiros 
usam o português como 
língua corrente. Na África 
do Sul, mais de um milhão 
de pessoas falam o por-
tuguês. Há dois milhões 
de falantes na América do 
Norte. O Brasil, maior país 
lusófono do mundo, apro-
ximadamente 200 milhões 
de pessoas falam o portu-
guês, em todo o território. 
Tendo em vista ser a sexta 
economia do mundo, e de 
sua importância mundial, 
o Brasil vem aumentando 
em progressão geomé-
trica o interesse pela lín-
gua no mundo. Todos os 
países da América do Sul 
são influenciados pela sua 
presença, inclusive com a 
alcunha até do portunhol. 
A UNESCO declarou que 
o português em 50 anos 
será uma das 3 línguas 
mais faladas da África sub-
saariana. É língua oficial 
da União Européia e Afri-
cana e do Mercosul. De tal 
complexidade é sua impor-
tância crescente no mundo 
que em 1990 uma revisão 
ortográfica foi proposta no 
intuito de impedir que dife-
renças regionais dificultem 
no futuro o entendimento. 
E, sobretudo, está cada 
vez mais viva no capita-
lismo mundial, selando a 
cultura dos povos que a 
adotaram. Este é o portu-
guês que vence o mundo. 
Triunfou como uma inicial 
mistura de povos, e termi-
nará como o único elo de 
um mundo miscigenado de 
um império de caravelas.                          

Dr. Victor Massena

A Associação dos Poveiros de São Paulo, de acordo com 
o artigo 17 do Estatuto, convoca todos os sócios, em dia com 
suas obrigações, a participarem da Assembléia Geral, para 
eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para o Biê-
nio 2021/2023.

A Assembléia Geral Ordinária, será realizada em sua sede a 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 – Vila Maria – SP – no dia 06 de 
Abril de 2021, às 19,30 horas, em primeira convocação, com 
o coro mínimo de 50%, ou segunda convocação às 20 horas, 
com qualquer número de sócios.

Isaias José Gomes dos Santos
Presidente

Associação dos
Poveiros de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Especial de Eleição

Mais de 200 milhões 
de doses de vaci-

nas contra a covid-19 
foram administradas 
em pelo menos 107 
países ou territórios, de 
acordo com uma con-
tagem publicada esta 
sábado pela agência 
AFP com base em fon-
tes oficiais.

Cerca de 45% das 
doses de vacinas foram 
administradas nos paí-
ses ricos do G7, cujos 
membros se compro-
meteram na sexta-feira 
a partilhar melhor as 
doses com os países 
pobres. Nestes sete 
países vive 10% da po-
pulação mundial.

A pandemia de co-
vid-19 provocou, pelo 
menos, 2.441.926 mor-
tos no mundo, resultan-
tes de mais de 110,2 
milhões de casos de 
infeção, segundo um 
balanço feito pela AFP.

Há quatro meses que o 
número de novos contá-

gios não era tão baixo, 549, 
mesmo contando com o facto 
de serem dados relativos ao 
fim de semana. Há menos 11 
pessoas em cuidados inten-
sivos (UCI) mas mais seis 
internadas.

Os dados da Direção-Ge-
ral da Saúde (DGS) desta se-
gunda-feira indicam que Por-
tugal registou, nas últimas 24 
horas, mais 61 mortes e 549 
novos casos de covid-19. 
Verifica-se também que se 
mantém a tendência de dimi-
nuição no número de pesso-
as em Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI).

No que diz respeito aos 
internamentos, estes volta-
ram a subir, mais seis inter-
nados devido à covid-19.

No dia em que se reali-
za mais uma reunião no In-
farmed sobre a evolução da 
pandemia no nosso país, 
com o Presidente da Repú-
blica, o primeiro-ministro e 
o Presidente da Assembleia 
da República, o boletim epi-
demiológico desta segunda-
feira (22 de fevereiro) mostra 
que há 3322 pessoas com 
covid-19 internados. Já nas 
unidades de cuidados inten-
sivos estão 627 doentes.

A região de Lisboa e Vale 
do Tejo continua a registrar 
uma descida acentuada dos 
novos contágios, ainda as-
sim, é a que tem um maior 
número de pessoas infeta-
das: 6663, mais 33 nas últi-
mas 24 horas.

Na região Norte há mais 
oito casos, totalizando 5159; 
o Centro tem mais 15, soman-
do 2859 infetados; o Alentejo 
mais dois, passando a 924, 

A iQuHACK é organizada 
por alunos e investiga-

dores daquela que é uma das 
mais importantes universi-
dades de ensino tecnológico 
dos EUA. Equipe do Instituto 
Superior Técnico conseguiu 
vencer um dos galardões, en-
tre 49 equipes de 29 países

Diogo Cruz, Duarte Ma-
gano, Sagar Pratapsi e Ós-
car Amaro são os quatro 
alunos do Instituto Superior 
Técnico (IST) que venceram 
uma das provas do iQuHA-
CK 2021, uma maratona 
de programação focada em 
computação quântica, or-
ganizada por estudantes de 
doutoramento e investigado-
res do Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts (MIT), 
nos EUA. Os alunos – três 
dos quais também integram 
o Instituto de Telecomunica-
ções (IT) – destacaram-se 
na categoria de computação 
quântica analógica e vence-
ram o prêmio atribuído pela 
D-Wave, uma das maiores 
empresas da área e que pa-
trocinou a competição.

O iQuHACK deste ano re-
alizou-se em ambiente remo-
to, no final de janeiro, e con-
tou com a participação de 49 
equipas de 29 países. A ideia 
para participarem foi de Óscar 
Amaro que “estava à procura 

Ciência e Tecnologia
Equipe portuguesa ganha prêmio em 

competição de computação quântica do MIT

de escolas de verão e compe-
tições relacionadas com com-
putação quântica”. O grupo 
não estava à espera de vencer 
este prêmio, como conta Du-
arte Magano, em comunicado. 
“Honestamente, demoramos 
um bocado a acreditar. A ceri-
mónia foi num domingo às 23 
horas de Portugal, até está-
vamos de pijama quando nos 
pediram para ligar a câmara 
para um breve discurso”.

A competição estendeu-se 
por mais de 24 horas e duran-
te esse período as equipas ti-
veram a liberdade de usar os 
computadores quânticos dos 
patrocinadores para resolver 
um problema à escolha. “Os 
critérios do júri foram a uti-
lidade do produto, o mérito 
técnico e a criatividade. Havia 

duas categorias: computa-
ção com circuitos quânticos e 
computação usando uma téc-
nica chamada de recozimento 
quântico (quantum annealing 
em inglês). Foi-nos atribuída 
a categoria de annealing”, 
conta Sagar Pratapsi. Os alu-
nos escolheram usar a técni-
ca para resolver um problema 
de otimização no jogo Star 
Battle, que é publicado regu-
larmente no jornal The New 
York Times, com uma grelha 
quadrada com regiões delimi-
tadas e o objetivo de distribuir 
estrelas pela grelha de modo 
a que cada linha, coluna e re-
gião tenham um número es-
pecífico de estrelas.

A equipa lusa seguiu uma 
abordagem diferente da que 
foi seguida pelas restantes 

equipes, desenvolvendo um 
programa que não só conse-
guia resolver os problemas 
dados, mas também gerava 
novos puzzles. “O júri ficou 
muito impressionado com es-
tes resultados. Disseram que 
nem lhes tinha ocorrido que 
tal fosse possível fazer”, re-
vela Diogo Cruz.

O grupo de estudantes faz 
questão de frisar que este “é 
um tipo de treino que permite 
focar a aprendizagem e ace-
lerá-la, e que complementa 
a aprendizagem teórica na 
universidade”

“Tem sido o meu objeti-
vo colocar o Técnico entre 
os melhores do mundo nes-
ta área (Física Quântica), 
e é essa a mensagem que 
passo aos alunos”, explica o 
professor Yasser Omar, ma-
nifestando o contentamento 
pelos frutos que este traba-
lho tem dado. “Ainda mais 
significativos, espero, serão 
os resultados dos projetos 
de investigação que (estes 
alunos) estão a desenvolver. 
E no próximo ano letivo, em 
setembro de 2021, iremos 
lançar no Técnico o Minor em 
Ciência e Tecnologias Quân-
ticas, pioneiro em Portugal e 
que virá reforçar ainda mais a 
formação do Técnico nestas 
áreas”, salienta o docente.

Mais de 200 
milhões 

de vacinas 
administradas, 

45% em
países do G7

o mesmo número de novos 
contágios que o Algarve, que 
contabiliza, agora, 330. Sa-
liente-se que os Açores não 
indicam novas infeções do 
SARS-CoV-2, somando 28; 
enquanto a Madeira tem mais 
dois doentes e soma 60.

Portugal tem, atualmente, 
80 642 casos ativos e 16 023 
óbitos da doença, estas em 
52,2 % das situações do sexo 
masculino (8370 mortes).

A melhoria na situação 
pandémica em Portugal, 
pelo menos os dados da 
DGS assim o demonstram 
atualmente, ainda não se 
reflete na resposta dos cui-
dados de saúde à covid-19, 
nomeadamente nas cirurgias 
programadas.

Os cirurgiões estão desde 
janeiro com trabalho reduzi-
do. Nalguns hospitais, foram 
integrados nas equipes covid, 
noutros tal só aconteceu por-
que os próprios se voluntaria-
ram e noutros ainda ficaram 
em teletrabalho. Médicos das 
especialidades mais sobre-
carregadas queixam-se: “So-
bra sempre para uns, quando 
outros ficam em casa”.

Sanofi e GSK lançam 
novo ensaio com versão re-
formulada da vacina

Ficou a saber-se também 

neste início de semana que 
os grupos farmacêuticos Sa-
nofi e GSK lançaram hoje 
um novo ensaio clínico para 
a sua principal candidata a 
vacina contra a covid-19, 
depois dos resultados insufi-
cientes da primeira versão no 
final do ano passado.

Em comunicado, a far-
macêutica francesa Sanofi 
escreve que a expectativa é 
poder disponibilizar a vacina 
no quarto trimestre de 2021 
e resume as diferenças do 
novo ensaio clínico, intitula-
do “Fase 2”.

“Este novo estudo fase II 
avaliará o potencial de uma 
formulação refinada de antí-
genos com o objetivo de ob-
ter uma resposta imunológica 
ideal, sobretudo em adultos 
mais velhos”, diz a farmacêu-
tica no comunicado.

Em dezembro, a Sanofi 
e a britânica GSK revelaram 
que os resultados dos estu-
dos de fase intermédia I /II 
mostravam uma “resposta 
insuficiente” que tem sido 
observada em pessoas com 
mais de 50 anos e que, por 
isso, a vacina não estaria 
pronta no início do segundo 
semestre de 2021 como es-
perado.

Sobre o impacto da pan-
demia a nível mundial, o ba-
lanço desta segunda-feira da 
AFP indica que a covid-19 
já provocou a morte de pelo 
menos 2 466 453.

A agência de notícias 
francesa refere ainda que 
foram oficialmente diagnos-
ticados mais de 111 331 990 
casos de infeção desde o iní-
cio da pandemia, dos quais 
pelo menos 68 323 000 foram 
considerados curados.

Número de novos casos não era
tão baixo desde 6 de outubro
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O Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de 

Sousa, já promulgou o diplo-
ma do Governo que alarga o 
apoio excepcional à família 
no âmbito da suspensão das 
atividades letivas e não leti-
vas presenciais. Este diplo-
ma aprovado em Conselho 
de Ministros segundo o qual 
o apoio excepcional à famí-

Presidente aprova diploma que 
alarga apoio excepcional às famílias

Desempregados 
temem só receber 
apoio em março

Após quase 2 meses sem 
rendimentos, há receio 

de que os pagamentos do 
novo apoio extraordinário 
ao rendimento dos trabalha-
dores  cheguem apenas em 
março, com pelo menos 50 
mil pedidos para apreciar e 
falta de informação concre-
ta quanto à data em que os 
valores vão chegar às contas 
dos beneficiários. Ainda não 
há pedidos aprovados, de-
pois de o prazo para pedir o 
apoio ter sido prolongado até 
à última sexta-feira.

O Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança 
Social explicou que a apre-
ciação de cada pedido será 
feita apenas após o fim do 
prazo para requerer o apoio, 
numa indicação que atira 
para esta semana a informa-
ção de deferimento ou inde-
ferimento dos pedidos.

Já quanto à data em que 
a Segurança Social prevê 
começar a realizar os primei-
ros pagamentos, não é dada 
informação. Após reunião 
da Comissão Permanente 
de Concertação Social, na 
passada semana, a minis-
tra Ana Godinho tinha dado 
a indicação de que os pa-
gamentos acontecerão por 
ordem de entrada dos pe-
didos, sem avançar datas. 
Mas a aproximação do final 
do mês, e do período em que 
são pagas muitas rendas de 
habitação, sem novidades 
sobre quando será recebido 
o valor do AERT, preocupa 
os potenciais beneficiários.                                                                                           
“Não conseguimos encontrar 

respostas assertivas”, quei-
xa-se Andreia Gaspar, que 
em janeiro terminou o sub-
sídio social de desemprego 
subsequente e se candida-
tou ao AERT a 11 de feve-
reiro. De contatos com a SS, 
diz ter tido a informação que 
a análise do seu pedido seria 
feita a partir de segunda-feira 
com o pagamento a chegar à 
conta em 8 dias. Mas conhe-
ce outros desempregados 
sem subsídio a quem terá 
sido dito que o pagamento 
apenas chegaria em março.

Foram mais de cem mil 
os pedidos de apoio entre-
gues à SS. E, nalgumas si-
tuações, ao mesmo tempo 
que os potenciais beneficiá-
rios apresentavam o pedido 
ao AERT, que está ainda por 
processar pelos serviços. O 
desfasamento dos deferi-
mentos e pagamentos para 
os dois apoios está a suscitar 
dúvidas entre os trabalhado-
res que recorreram à medida, 
já que receberam a indicação 
de que poderiam recorrer aos 
dois apoios, havendo uma 
avaliação da SS sobre aquele 
que seria mais vantajoso para 
o beneficiário.

Com pagamentos já feitos 
para o apoio à redução de ati-
vidade, “não sabemos o que 
vai acontecer se o outro pedi-
do também for aprovado”, diz 
ao JN/DV Daniel Carapau, 
da Precários Inflexíveis, que 
dá também conta de pedidos 
indeferidos que, à semelhan-
ça do que sucedeu em 2020, 
tornam a não indicar qual o 
motivo do indeferimento.

As Caves de Vinho do 
Porto, em Gaia, rece-

beram menos 81,8% de visi-
tantes em 2020 face a 2019, 
depois de um período encer-
radas devido à pandemia de 
covid-19, disse a Associação 
das Empresas de Vinho do 
Porto. Em 2020, as caves 
situadas na marginal de Vila 
Nova de Gaia, no distrito do 
Porto, registaram 250 mil vi-
sitantes, depois de em 2019 
terem tido 1,37 milhões, 
adiantou a associação.

No topo dos visitan-
tes estão os portugueses 

(46.704), os espanhóis 
(44.536) e os franceses 
(37.151). Seguem-se os 
brasileiros (15.042), os britâ-
nicos (14.503) e os alemães 
(14.130). No fundo da tabela 
estão os turistas vindos do 
Japão, Rússia e Canada.

Em 2019, as Caves de 
Vinho do Porto tinham con-
seguido um novo recorde de 
visitantes com 1,37 milhões, 
um aumento de 8,8% face a 
2018 e de 6,1% em relação 
a 2017 que, até à data, tinha 
sido o maior de sempre, refe-
riu a AEVP.

Caves de Vinho do
Porto com menos 81,8%

de visitantes em 2020

O Governo dos Açores vai 
lançar um novo progra-

ma de formação profissional 
destinado a desempregados 
e ativos que neste momento 
estão sem ocupação, a ser 
desenhado pelas empresas 
e entidades formadoras.

Na sequência de uma 
deslocação à Escola Profis-
sional Inetese, Instituto de 
Educação Técnica Açores, 
no concelho da Lagoa, ilha 
de São Miguel, o secretá-
rio Regional da Juventude, 
Qualificação Profissional e 
Emprego, Duarte Freitas, 
referiu aos jornalistas que 
esteve a ouvir uma das en-
tidades envolvidas na forma-
ção profissional nos Açores e 
a conferir o desenho de um 
novo programa, a lançar em 
breve”, que será desburocra-
tizado, de acesso simples.

“O programa visa ter 
uma formação à medida 
para as empresas e para os 
ativos. Este novo programa 
que estamos a desenhar, e 
que será aprovado breve-
mente, pretende objetivar 
a formação para ativos em-
pregados e desemprega-

dos”, declarou.
O titular da pasta da 

Qualificação Profissional e 
Emprego especificou que 
os empregados, que neste 
momento terão menos ativi-
dade, podem aproveitar este 
período baixo para se forma-
rem e as empresas podem 
formá-los, e também aqueles 
ativos que estão desempre-
gados.

Duarte Freitas acrescen-
tou que pretende deixar-se 
o desafio de parceria entre 
as entidades formadoras e 
as empresas para que, de 
mãos dadas, construam pro-
jetos de formação à medi-
da das suas necessidades, 
aproveitando este momen-
to mais baixo da economia 
para melhorar as qualifi-
cações dos empregados e 
dos próprios empresários. 
O programa terá um modelo 
de consultoria para as mi-
croempresas com menos de 
dez trabalhadores, no âmbito 
do qual as entidades forma-
doras poderão formar não 
só os trabalhadores como 
os empregadores, referiu.                                                                                                                      
Segundo Duarte Freitas, 

Açores lança novo programa de
formação para ativos e desempregados

o programa vai contem-
plar também “projetos para 
empresas com mais de 10 
funcionários poderem for-
mar setorialmente“, tendo 
exemplificado com uma 
formação específica no 
restaurante, para o pesso-
al da cozinha, bem como 
para o pessoal da sala.                                                                                                                            
Duarte Freitas disse ainda 
que se pretende implemen-
tar uma nova geração de 
programas de formação, 
podendo esta iniciativa ser 
uma espécie de programa 
piloto de qualificação de ati-
vos e vocacionado para uma 
parceira muito próxima entre 
as empresas e as entidades 

formadoras. O responsável 
defendeu também que se 
deve aproveitar estes meses 
antes dos verão, em que se 
está num momento baixo da 
economia, antevendo que a 
partir dessa altura se possa 
voltar a verificar um cresci-
mento, se os efeitos pandê-
micos começarem a diminuir.

Estão inscritos nas agên-
cias de emprego dos Açores 
cerca de 7 mil ativos que se-
rão objeto de uma atenção 
particular para regressarem 
qualificados ao mercado de 
trabalho, a par das empre-
sas que foram mais atingi-
das pela queda do mercado, 
acrescentou.

Tal como os pilotos, tam-
bém os tripulantes adia-

ram a votação do acordo de 
emergência da TAP. A de-
cisão foi comunicada  aos 
associados do Sindicato Na-
cional do Pessoal de Voo da 
Aviação Civil , adiantam os 
jornais digitais Eco e Obser-

vador. O sufrágio eletrônico 
estava marcado para segun-
da-feira, 22 de fevereiro.

“De forma a salvaguar-
dar o superior interesse da 
classe, é suspensa a vota-
ção do acordo de emergên-
cia”, justificou o presidente 
da mesa da assembleia-

Tripulantes seguem pilotos e
adiam votação de acordo na TAP

lia é alargado ao trabalhador 
que se encontre a exercer 
atividade em regime de te-
letrabalho e opte por inter-
romper a sua atividade para 
prestar assistência à família.

Esta possibilidade aplica-
se às famílias monoparentais, 
durante o período da guarda 
do filho ou outro dependente, 
e aos agregados familiares 
que integrem, pelo menos, 
um filho ou outro dependente 
que frequentem equipamen-
to social de apoio à primeira 
infância, estabelecimento de 
ensino pré-escolar ou do pri-
meiro ciclo do ensino básico.                                                                                                 
Também têm direito a optar 
por interromper a atividade 
em regime de teletrabalho e 
receber este apoio os agrega-

dos familiares que integrem, 
pelo menos, um dependente 
com deficiência, com incapa-
cidade comprovada igual ou 
superior a 60%, independen-
temente da idade.

“Como medida de política 
pública que pretende prote-
ger o rendimento das famí-
lias e promover o equilíbrio 
na prestação de assistência 
à família, o valor do apoio é 
aumentado quando seja se-
manalmente alternado entre 
os pais ou caso se trate de 
uma família monoparental, 
assumindo a Segurança So-
cial o diferencial para garan-
tir o pagamento de 100 % da 
remuneração”.

A ministra do Traba-
lho, Solidariedade e Se-

gurança Social, Ana Men-
des Godinho, disse que                                                                                               
os trabalhadores em teletra-
balho  tem  três situações 
em que poderão optar entre 
o teletrabalho e este apoio 
excepcional: famílias mono-
parentais, famílias que têm 
a cargo crianças até ao final 
do 1.º ciclo e famílias que 
têm a cargo dependentes 
com deficiência igual ou su-
perior a 60% de incapacida-
de. Este apoio corresponde 
atualmente a dois terços da 
remuneração base do traba-
lhador, mas passará agora a 
ser de 100% nos casos em 
que é partilhado e nas famí-
lias monoparentais, sendo 
o diferencial financiado pela 
Segurança Social.

geral do SNPVAC, Carlos 
Castelo, citado pelas duas 
publicações. Não foi marca-
da uma nova data para este 
sufrágio.

O acordo entre a compa-
nhia e o sindicato dos tripu-
lantes prevê um corte nos 
salários de 25% entre 2021 
e 2023 e de 20% em 2024. A 
redução salarial é partir dos 
1200 euros neste ano, con-
tudo, em 2021, há uma cláu-
sula que prevê o pagamento 
de seis voos. Nos anos se-
guintes, o corte começa nos 
1330 euros.

A informação foi divulga-
da no dia depois de o Sindi-
cato dos Pilotos da Aviação 
Civil  ter desconvocado a 
assembieia-geral prevista 
para sábado, onde iria vo-
tar o acordo de emergência 
na TAP. “Fragilidades téc-

nico informáticas” foram a 
razão apontada para este 
adiamento. Esta votação foi 
adiada para sexta-feira, 26 
de fevereiro.

No caso dos pilotos, o 
acordo entre o sindicato e a 
companhia aérea prevê cor-
tes salariais de entre 50% e 
35%, entre 2021 e 2024, que 
já incluem o corte transver-
sal de 25% aplicado a todos. 
Uma medida que abrange 
1.252 pilotos.

Há três sindicatos que 
dependeram a aprovação 
do acordo de emergência da 
TAP ao sufrágio dos seus as-
sociados. Até agora, apenas 
o Sindicato Independente 
dos Pilotos de Linha Aérea, 
que representa os pilotos da 
Portugália, deu ‘luz verde’ 
ao documento, por 90% dos 
cerca de 140 associados. 
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O secretário-geral das Na-
ções Unidas, António Gu-

terres, escreveu um artigo de 
opinião para a edição desta 
segunda-feira do jornal bri-
tânico The Guardian em que 
denuncia uma “pandemia de 
abusos dos direitos humanos” 
que foi exposta pela pande-
mia da Covid-19 — e alerta 
para os riscos da difusão des-
controlada do vírus nos paí-
ses mais pobres.

“A maior crise internacional 
em várias gerações rapidamen-
te se transformou numa crise 
econômica e social”, escreveu 
Guterres. “Um ano depois, um 
outro duro fato é tragicamente 
evidente: o nosso mundo está 
a enfrentar uma pandemia de 
abusos dos direitos humanos.”

“A Covid-19 aprofundou di-
visões, vulnerabilidades e de-
sigualdades pré-existentes, e 
abriu novas fraturas, incluindo 

Guterres denuncia ultraje moral: 10 
países administraram 75% das vacinas, 

130 não receberam uma única dose
O primeiro-ministro, António 

Costa, apontou como de-
safio do Plano de Recuperação 
e Resiliência  identificar proje-
tos exequíveis até 2026 com 
impacto imediato na recupera-
ção econômica e no emprego e 
potencial de reforma estrutural.

No âmbito da iniciativa go-
vernamental “PRR em deba-
te”, estão divulgados no portal 
do Governo na Internet e nas 
redes sociais 2 vídeos em que 
o primeiro-ministro procura en-
quadrar este documento e as 
prioridades para aplicação das 
verbas da chamada “bazuca 
europeia” de resposta à crise 
econômica e social provo-
cada pela pandemia de co-
vid-19.

No primeiro vídeo, Antó-
nio Costa começa por salien-
tar que o PRR não visa ser 
um programa de resposta à 
emergência, como medidas 
que se encontram atualmente 
em vigor, nem se substitui ao 
quadro financeiro plurianu-
al da União Europeia. “É um 
programa focado no tempo. 
Todos os compromissos têm 
de ser assumidos até 2023 e 
todas as despesas têm de ser 
executadas até 2026”, realça o 
primeiro-ministro.

António Costa diz que o 
plano do Governo, que se en-
contra em consulta pública, 
tem uma forte concentração 
temática, pretendendo-se 
acelerar a transição digital 
e a transição climática e au-
mentar a resiliência sobretu-
do em 3 domínios: “Enfrentar 
as principais vulnerabilidades 
sociais, aumentar o potencial 
produtivo e reforçar a nossa 
coesão territorial”.

No segundo vídeo, o primei-
ro-ministro volta a assinalar que 
o PRR corresponde a só uma 
parte dos fundos comunitários 
a que Portugal terá acesso nos 
próximos dez anos e tem, por 

Desafio é identificar projetos 
exequíveis até 2026 com 

potencial de reforma

BE acusa Governo de permitir “esquema 
da EDP para fugir aos impostos”

A deputada do BE denunciou 
que não foi pago imposto 

do selo, equivalente a 110 mi-
lhões de euros, no negócio de 
venda de 6 barragens no Rio 
Douro, em Trás-os-Montes, o 
que foi possível através de uma 
operação complexa e de uma 
adenda ao contrato de conces-
são inicial.

Na sede do partido, em Lis-
boa, a bloquista explicou que 
solicitou que os contratos de 
venda dos empreendimentos 
hidroelétricos fossem enviados 
ao Parlamento, mas que este 
apenas teve acesso ao contra-
to de concessão enviado pela 
Agência Portuguesa do Am-
biente. “Esse contrato existe 
desde o início da concessão 
das barragens, mas foi alterado 
e introduzida uma adenda para 
permitir este negócio da ven-
da das barragens por parte da 
EDP à Engie. Da análise desse 
contrato constata-se que, em 
vez da operação de venda, que 
é daquilo que se trata, a EDP 
cindiria a operação de venda, 
que transfere para uma nova 
sociedade, assim designada 
no contrato. Esta nova socie-
dade é uma empresa veículo 
que a EDP iria constituir no 
momento da realização deste 
negócio. As ações desta nova 
sociedade seriam vendidas a 
uma empresa chamada Águas 
Profundas, que está associada 
ao consórcio da Engie. Depois 

de vendidas as participações 
da nova sociedade à Engie, a 
nova sociedade ia fundir-se 
com a Águas Profundas para 
onde seriam transmitidos todos 
os direitos de concessão das 
barragens e a sua proprieda-
de”, explicou a deputada. Ma-
riana Mortágua afirmou ainda 
que esta operação de venda foi 
incluída no contrato de conces-
são das barragens sob a forma 
de adendo. “Todo este negó-
cio, incluindo esta estrutura um 
pouco mais complexa do que 
eu estou a descrever, foi apro-
vado pela APA e pela Direção-
Geral de Energia e Geologia 
no dia 13 de dezembro. No dia 
14 foi incluída no contrato de 
concessão celebrado entre a 
APA, a REN, a EDP e a Águas 
Profundas. O negócio realizou-
se no dia 17 de dezembro e 
um dia antes, a 16 dezembro, 
a EDP constituiu a tal nova 
sociedade, empresa veículo, 
a que chamou Camiregia Hi-
droelétricos S.A que se fundiu 
com a MofAir, antiga Águas 
Profundas, no dia 25 de janei-
ro, transferindo para esta nova 
sociedade o seu patrimônio”, 
disse Mariana Mortágua, que 
considera tratar-se de uma ope-
ração “um pouco complexa”.                                                                                                                           
A deputada criticou a Agência 
Portuguesa do Ambiente por ter 
aceitado transferir a concessão 
e a propriedade das barragens 
para uma empresa cujo nome 

nem conhecia. “Na realidade 
aceitou contratualmente que as 
barragens fossem transferidas 
para a nova sociedade, saben-
do que era uma empresa veícu-
lo e não tinha condições para 
deter essa concessão, ainda 
hoje a concessão é detida por 
uma empresa que tem apenas 
um trabalhador”, apontou.

O Bloco de Esquerda quer 
que o Governo esclareça o ne-
gócio da venda de um pacote 
de seis barragens no Rio Douro 
pela EDP a um grupo francês li-
derado pela Engie, e vai chamar 
novamente ao Parlamento o 
ministro do Ambiente e da Ação 
Climática, que já participou 
numa audição sobre o assunto, 
e ainda o ministro das Finanças, 
para que expliquem a transação 

dos empreendimentos hidroelé-
tricos. “Não parece plausível 
que ninguém tenha levantado 
dúvidas sobre um negócio em 
que as dúvidas são claras para 
toda a gente que o possa anali-
sar com um pouco de cuidado”, 
afirmou a deputada .

A EDP anunciou a conclu-
são do negócio da venda das 
barragens no passado dia 17 
de dezembro por 2,2 bilhões 
de euros. Os empreendimentos 
em causa são os de Miranda 
do Douro, Picote, Bemposta, 
Baixo Sabor, Feiticeiro e Tua. 
Os municípios abrangidos pela 
concessão das barragens são 
Alijó, Alfândega da Fé, Carra-
zeda de Ansiães, Macedo de 
Cavaleiros, Miranda do Douro, 
Mirandela, Mogadouro, Murça, 
Torre de Moncorvo e Vila Flor. 
“Queremos todos os esclare-
cimentos sobre o negócio en-
quanto ainda é tempo de o tra-
var ou pelo menos de obrigar a 
EDP a pagar os seus impostos 
como todos”, afirmou o secre-
tário de Estado Adjunto e dos 
Assuntos Fiscais, António Men-
donça Mendes, mas o Bloco 
considerou que o assunto dos 
impostos não ficou explicado. 
Na altura o ministro do Am-
biente afirmou que se houver 
imposto pago ou a pagar pela 
venda das barragens, o mon-
tante será, com certeza, en-
tregue aos municípios, referiu 
Matos Fernandes.

novas linhas de falha nos direi-
tos humanos. A pandemia re-
velou a interligação da nossa 
família humana, e do espectro 
completo dos direitos huma-
nos: civis, culturais, econômi-
cos, políticos e sociais. Quan-
do um destes direitos está sob 
ataque, outros estão em ris-
co”, disse o secretário-geral .

Guterres não tem dúvidas 
de que o vírus prosperou por-
que a pobreza, a discrimina-
ção, a destruição do nosso am-
biente natural e outras falhas 
nos direitos humanos criaram 
enormes fragilidades nas nos-
sas sociedades.

O ex-primeiro-ministro por-
tuguês sublinha os problemas 
da discriminação, sobretudo 
de mulheres e de minorias ét-
nicas, que em muitos países 
compõem a maioria dos tra-
balhadores de primeira linha, 
e também a intensificação dos 

episódios de violência domés-
tica, violência contra mulheres 
e tráfico sexual.

“A pobreza extrema está a 
aumentar pela primeira vez em 
décadas. Os mais novos estão 
em dificuldades, fora da esco-
la e muitas vezes com acesso 
limitado à tecnologia”, disse 
Guterres.

No mesmo artigo de opi-
nião, o secretário-geral das Na-

André Ventura avisou o PSD 
que o Chega não será o 

CDS do século XXI, alertando 
que não integrará um Governo 
de direita, sem assumir as pas-
tas da Segurança Social, Agri-
cultura, Administração Interna, 
Defesa e Justiça.

“Nós não somos a bengala 
do PSD. Nós não somos o CDS 
do século XXI. Nós estamos 
aqui para transformar este país 
e por isso não aceitamos me-
nos do que aquelas áreas que 
podemos efetivamente transfor-
mar”, disse o presidente demis-
sionário do Chega.

André Ventura reuniu-se no 
Porto com militantes, a quem 
apresentou os ministérios que 
exigirá num Governo de direita 
que contemple o Chega na sua 

formação. O presidente demis-
sionário e deputado único do 
Chega avisou que o partido 
não será bengala de um Gover-
no de direita, assumindo a sua 
ambição de governar Portugal.

Quero deixar claro ao PSD 
que sem estas pastas não 
haverá Governo de direita 
em Portugal. Escusam de vir 
depois com o interesse na-
cional, com a pressão para 
tirar o Partido Socialista do 
Governo, com a pressão das 
condições que nós não esta-
mos aqui para fazer jogos de 
poder”, defendeu.

Aos militantes, André Ven-
tura deixou claro que se for re-
eleito presidente do partido, não 
aceitará integrar um governo 
sem que os ministérios da Segu-

ções Unidos insurge-se contra 
o mais recente ultraje moral 
associado à pandemia.

“O falhanço em assegurar 
a equidade nos esforços de 
vacinação. Apenas 10 países 
já administraram 75% de todas 
as vacinas contra a Covid-19. 
Entretanto, mais de 130 paí-
ses ainda não receberam uma 
única dose”, diz Guterres.

“Se permitimos que o vírus 
se espalhe como um incêndio 
descontrolado em partes do 
Sul Global, vai sofrer mutações 
uma e outra vez. Novas va-
riantes podem tornar-se mais 
transmissíveis, mais mortífe-
ras e potencialmente ameaçar 
a eficácia das vacinas e dos 
diagnósticos atuais”, alerta.

“Isto pode prolongar a pan-
demia significativamente, per-
mitindo ao vírus regressar ao 
Norte Global,  e atrasar a recu-
peração econômica do mundo.”

André Ventura avisa PSD que Chega
não será o “CDS do século XXI”

O PSD de Coimbra consi-
derou a decisão da direção na-
cional do partido de derrubar o 
nome do médico Nuno Freitas 
como candidato à câmara lo-
cal de profundamente errada e 
desrespeitadora dos estatutos”.

Em comunicado, a comis-
são política concelhia do PSD 
de Coimbra reagiu à não homo-
logação do candidato proposto 
para tentar retirar a câmara 
ao PS nas próximas eleições, 
enfatizando fazer hoje um ano 
que os militantes social-demo-
cratas locais aprovaram, por 
unanimidade, o documento es-
tratégico autárquico.

Numa publicação Nuno 
Freitas escreveu: “Fui informa-
do pela direção nacional que o 
PSD decidiu não apoiar a deci-
são do PSD de Coimbra, dos 
órgãos concelhios e distritais, 
e não homologar o meu nome 
como eventual candidato às 
próximas eleições autárquicas 
e que vai apoiar o professor 
José Manuel Silva”.

O PSD de Coimbra deu 
conta que o coordenador au-
tárquico nacional, José Silva-
no, informou que o nome es-
colhido pelos órgãos locais do 
PSD de Coimbra para encabe-
çar a candidatura do partido às 
próximas eleições autárquicas 
no concelho, o militante, mé-
dico e empresário Nuno Frei-
tas, não será homologado pela 
Comissão Política Nacional do 
PSD. Sobre esta decisão que 
entende ser profundamente 
errada e desrespeitadora dos 
estatutos, das decisões e von-
tade dos órgãos locais, e mais 
importante, de todos os que 

na sociedade civil de Coimbra 
vinham ajudando a construir 
uma alternativa credível ao PS, 
a concelhia vem publicamente 
pedir desculpa.

“Ao Dr. Nuno Freitas o nos-
so agradecimento pelo empe-
nho e entusiasmo para liderar 
um projeto político alternativo, 
que muitos acreditam como im-
perioso para o futuro do conce-
lho e região em que estamos in-
seridos”, lê-se no comunicado.

Insistindo tratar-se de uma 
decisão unilateral e prepotente 
garantem que o PSD de Coim-
bra continuará unido e tudo 
fará para criar as condições 
necessárias e ser a única e 
verdadeira alternativa ao Par-
tido Socialista.

“O deputado António Maló 
de Abreu foi apontado entre 
aqueles que tentaram por diver-
sas vezes e, até publicamente, 
ao longo dos últimos meses, 
criar a desunião e a intriga junto 
das bases do PSD local, numa 
tentativa clara de oportunismo 
político e tentando ultrapassar 
as competências estatutárias 
do PSD”, situação que disse-
ram repudiar totalmente.

Neste cenário, manifes-
taram vontade para agendar 
uma assembleia concelhia 
para ouvir, debater e apoiar 
esta nova estratégia autár-
quica do PSD e asseguraram 
que sem guerrilhas internas 
demonstrarão ser credores da 
confiança e colocando Coim-
bra em primeiro lugar.

As próximas eleições autár-
quicas estão previstas decor-
rer entre setembro e outubro 
próximo.

PSD/Coimbra critica direção de
Rui Rio por derrubar Nuno Freitas

isso, de ser complementado 
com o Portugal 2030 e com 
os programas que a Comissão 
gere em áreas como a ciência 
ou a cultura. Os objetivos são: 
“Responder aos desafios ime-
diatos da reanimação econô-
mica e da criação de emprego 
resolvendo, simultaneamente, 
problemas estruturais que se 
arrastam há anos. Por exem-
plo, reforçar mesmo o SNS de 
proximidade, cuidados conti-
nuados, cuidados paliativos, 
saúde mental, meios de diag-
nóstico nos cuidados de saúde 
primários”. aumentar o nosso 
potencial produtivo criando 
um conjunto de agendas em 
que mobilizemos mesmo as 
nossas universidades, mes-
mo as nossas empresas, 
para criarem produtos de 
maior valor acrescentado. 
Investir muito seriamente 
na formação profissional, na 
qualificação e requalifica-
ção dos trabalhadores para 
melhorar as qualificações 
gerais do país”.

“Aquilo que nós queremos 
fazer nos próximos cinco anos 
envolve a mobilização de to-
dos: dos trabalhadores, das 
empresas, das universidades, 
das autarquias, e é com todos 
que vamos conseguir respon-
der à crise de hoje, mas com 
os olhos postos num país do 
futuro”, afirmou.

rança Social, Agricultura, Defe-
sa e Justiça fiquem sob a alçada 
do Chega.

Na Segurança Social, Ven-
tura salientou que é preciso 
acabar com “a vergonha” a 
que se assiste há anos, dando 
como exemplo as baixas pen-
sões por oposição a quem vive 
à custa do Estado.

Ventura criticou ainda o 
abandono dos polícias à sua 
sorte e o esquecimento das po-
pulações do interior, de quem 
quer ser a voz. A Defesa é outra 
das pastas que não está dispos-
to a abdicar, considerando que 
os militares em Portugal são 
considerados criminosos, as-
sim, como a Justiça, numa mis-
são contra a impunidade.

Confinante de que o parti-

do será capaz de atingir nas 
próximas eleições legislativas 
os 15%, o presidente demis-
sionário do Chega apelou à 
unidade, defendendo que as 
energias dos militantes devem 
ser gastas com os que querem 
destruir o partido.
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A vitória caseira diante 
do Portimonense não 

reforçou apenas a lideran-
ça do Sporting no campe-
onato, permitiu também ao 
conjunto de Rúben Amo-
rim atingir um novo máxi-
mo na presente tempora-
da, tendo em vista apenas 
o percurso e performance 
da equipe na Liga.

Pela primeira vez, o 
Sporting conseguiu seis 
vitórias consecutivas, re-
gistro que começou após o 
empate caseiro com o Rio 
Ave (1x1) e que se torna 
ainda mais impressionan-
te se olharmos para o re-

Leão de Rúben Amorim 
atinge um novo máximo

gistro de gols: nestes seis 
jogos seguidos a vencer o 
leão marcou 11 e sofreu 
apenas um, na deslocação 
a Barcelos.

Este novo registro está 
ainda longe de entrar na 
história do futebol leoni-
no - desde o último título, 
Paulo Bento, na época de 
2005/2006, somou dez 
vitórias consecutivas na 
Liga, por exemplo - mas 
traduz na perfeição o mo-
mento positivo que a equi-
pe está a atravessar no 
campeonato, onde conti-
nua a manter a concorrên-
cia a confortável distância.

Vai de mal a pior o 
Benfica na condição 

de equipe visitante neste 
início de 2021. A deslo-
cação a Faro foi a quinta 
para o campeonato des-
de o virar do ano e tam-
bém pela quinta vez as 
águias voltaram a perder 
pontos, depois de em-
pates com Santa Clara 
(1x1), FC Porto (1x1) e 
Moreirense (1x1), com a 

derrota (0x1) em Alvala-
de pelo meio.

Penoso, também, o 
percurso global nesta Liga 
depois do adeus a 2020. 
A equipe de Jorge Jesus 
apenas venceu duas das 
nove jornadas entretanto 
disputadas, juntando-lhe, 
ontem, o sexto empate, 
além da tal derrota no dér-
bi. Contas feitas: 15 pontos 
a voar, apenas 12 em 27.

Águia não ganha fora em 2021

Na sequência do em-
pate (0x0) com o 

Farense, que deixa o 
Benfica a 15 pontos do 
Sporting, líder da Liga, 
Jorge Jesus foi questio-
nado sobre se admitiria 
demitir-se do comando 
técnico das águias.

“Não”, respondeu na 
conferência de imprensa.

“Cada jogo tem uma 

Demissão? A resposta de jorge jesus
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Sérgio Conceição ad-
mitiu ter gostado da 

forma como os jogadores 
do FC Porto lutaram para 
garantir a vitória (2x1) em 
casa do Marítimo. Antes 
da análise ao encontro, o 
treinador dos dragões en-
dereçou uma mensagem 
a Alfredo Quintana, goleiro 
de andebol do FC Porto.

“Antes de tudo queria 
mandar um grande abraço 
para a família do Alfredo 

Quintana e dizer que, nes-
te momento, todos somos 
poucos para rezar por ele 
e pedir a Deus para que 
tudo corra pelo melhor. 
Um abraço muito grande 
da família portista e do 
meu grupo para a família.”

“O Marítimo fez um 
jogo muito competente, 
sabíamos que esta equi-
pe tem muita qualidade 
individual, com bons joga-
dores e acima da média. 

Depois de duas derrotas 
consecutivas, dian-

te FC Porto e Nápoles, a 
Juventus regressou esta 
segunda-feira às vitórias, 
batendo o Crotone por 3x0 
na partida que encerrou a 
23.ª jornada da Serie A.

Cristiano Ronaldo foi 
absolutamente decisivo, 

marcando os dois primei-
ros gols da Vecchia Signo-
ra, ambos de cabeça, aos 
38 e 45+1 minutos. Na 
segunda parte, o ameri-
cano McKennie estabele-
ceu o resultado final, com 
um remate dentro da área 
após canto batido da es-
querda.

Ronaldo bisa no regresso 
às vitórias da Juventus 

Glenn Hoddle, antigo 
internacional inglês 

que representou o Totte-
nham como jogador e trei-
nador, considera “ridícu-
lo” que se possa sequer 
equacionar o despedi-
mento de José Mourinho 
nesta fase da época.

“Mourinho foi contra-
tado para conquistar tí-

tulos. Ele está numa final 
(da Taça da Liga, com o 
Manchester City, a 25 de 
abril), como podem pen-
sar em despedir alguém 
que tem uma final para 
disputar em abril?”, ques-
tiona Hoddle, no jornal 
‘Evening Standard’, ati-
rando, convicto: “É ridí-
culo pensar nisso.”

“É ridículo pensar em
despedir Mourinho”

Luís Filipe Vieira vai fa-
lar, domingo, no dia em 

que o Benfica celebra o 
117.º aniversário, sobre o 
momento da equipa de fu-
tebol profissional.

O presidente dos en-
carnados tem previsto dar 
explicações aos adeptos 
e sócios, em entrevista à 
BTV, sobre os maus resul-
tados numa temporada de 
excecional investimento 
financeiro na contratação 
de reforços.

O lugar de Jorge Jesus 
não está, neste momento, 
em causa.

Luís Filipe Vieira 
quebra silêncio 

no domingo

“Tivemos aquela pontinha
de sorte que nos tem faltado”

Defenderam num bloco 
muito baixo, sempre com 
muitos homens a dificul-
tarem a nossa circulação. 
Depois de fazermos o gol, 
sofremos o empate numa 
falha de comunicação no 
canto e o Marítimo ficou 
confortável no jogo, ca-
bia-me a mim mexer para 
mudar as coisas.

- Sabíamos que estes 
três pontos eram muito 
importantes, tenho uma 
confiança enorme nos 
meus jogadores. A distân-
cia para o Sporting não 
pode alargar mais, temos 
é de a encurtar e fomos 
felizes, tivemos aquela 
pontinha de sorte que nos 
tem faltado em alguns 
jogos. Próxima jornada? 
Se queremos reabrir o 
campeonato só podemos 
pensar em ganhar”, disse 
na Sport TV.

história diferente. É ver-
dade que estamos a 15 
pontos do primeiro clas-
sificado, mas também 
é verdade que a equipe 
cria imensas oportuni-
dades para marcar. Há 
sempre um indicador 
de qualquer defeito. Sa-
bemos de onde vem o 
nosso defeito ao longo 
de alguns meses, agora 

andamos à procura de 
alguma estabilidade téc-
nica, física e emocional”, 
explicou.

“Andamos atrás de um 
prejuízo que nos respon-
sabiliza e faz com que 
a equipe nestes meses 
decisivos não consiga 
concretizar as oportuni-
dades de gol que tem”, 
apontou Jesus.
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Mais um sábado muitíssimo agradável com a presen-
ça de muita gente boa curtindo o sábado a tarde no 

Cantinho das Concertinas que vem cumprindo com as 
regras de segurança da Secretaria Sanitária, álcool 70, 
álcool em gel, e mantendo o distanciamento social, tudo 

Aldeia Portuguesa e sempre uma atração

O jovem e dinâmico João que vem dando um show de Simpatia. 
Com os amigos que prestigiam  o Cantinho das Concertinas

Uma 
verdadeira 
confraterni-
zação entre 
amigos, com 
o Cantinho 
das Con-
certinas 
recebendo 
um excelen-
te público

Esteve bem movimentado o sábado no Bar e Restaurante Cantinho 
das Concertinas, com a comunidade Luso-brasileira saboreando os 
deliciosos quitutes

com segurança para seus clientes saborearem a deli-
cia gastronomia portuguesa e luso-brasileira, onde são 
atendidos por uma equipe de colaboradores, não  deixe 
de aproveitar o próximo sábado e dar uma passadinha 
no Cantinho das Concertinas.

Nosso amigo Presidente da Asembleia Geral da 
Casa da Vila da Feira, Adão Ribeiro dos Santos, 

feliz da vida com a presença da sua filha, Ana Lúcia, 
sua neta Gabriela e sua bisneta Manuela, às 4 gera-
ções da família Santos, saboreando o delicioso al-
moço no Restaurante Bar Columbia, do Adão Ribeiro 

dos Santos, um dos mais prestigiado da Tijuca, só 
esta um pouco chateado com seu Vasco da Gama, 
que foi rebaixado para segunda divisão, mas se 
Deus quiser vai dar a volta por cima em 2021 e volta-
rá com força total com união de todos os vascaínos, 
para reerguer o nosso querido Vascão da Gama.

Tradicional Família Portuguesa
BAR COLUMBIA - DESDE 1966

Não deixem de prestigiar a Quinta 
Transmontana nesta quinta-feira
25 de Fevereiro a partir das 12:00

Imperdível
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Almoço social Transmontano

Igreja S. Antonio dos Pobres
Muito tranquilo e agra-

dável o domingo pas-
sado na Casa de Trás-os-
Montes que esteve bem 
frequentada com seus  
associado, convidados e 
inclusive com a presença 
de dois aniversariantes a 
Diretora da Casa Fernan-
da Pires e a senhora Ali-
ce, que tiveram direito ao 
tradicional parabéns prá 
você e não faltou o Bolo, 
em fim, mais uma vez um 
show de competência e 
carinho do Presidente Is-
mael Loureiro e seus cola-
boradores.

Presidente 
Transmontano 
Ismael Lou-
reiro sempre 
atencioso, com 
seus convida-
dos. Na foto: 
o empresário 
Manuel Mota, 
esposa Emília, 
sua secreta-
ria Sabrina 
e o casal de 
amigos João e 
esposa Alice

Momento que o Parôco, Padre Valnei abençoava as cestas que são   
doadas todos os mesês, aos assistidos com muita dificuldade, mas 
o incansável Provedor da Igreja Santo Antonio dos Pobres José 
Queiroga, não se entrega nesta trabalho, de amor, carinho e res-
peito ao próximo ,parabéns Provedor pela garra e determonação

O famoso casal “Pé de Valsa” da nossa Comunidade nossos 
bailarinos, Manuelzinho, esposa D.Prudência e Samira e Raul 
num pedaço de tarde maravilhoso no Solar Transmontano

Num destaque  amigos, prestigiando o Domingo Transmon-
tano, Fernando Grave, diretor da Casa,Sr. Luiz da Concei-
ção Morais e esposa (Ferragens Ramada)

Marcando presença no convívio social Transmontano, o diretor Tuninho Mendes e es-
posa Marcia Mendes, Nice a aniversariante,  Tio Mendes, Corina e ao som do acorde-
om do Alberto

Após o ato religio-
so na Igreja Santo 

Antonio dos Pobres, 
vemos os assistidos 

por esse trabalho 
social que tem sido 
muito incrível mas 

este mês infeliz-
mente só foram 150 

cestas para os as-
sistidos pela irman-
dade Santo Antonio 
dos Pobres,  devido 

essa padêmia tem 
dificultado muito as 

coisas

Aniversariante do dia, Fernanda Pires, Diretora de Di-
vulgação da Casa Trás-os-Montes durante o tradicio-
nal parabéns, com os amigos e familiares

Familiares e convidados da Diretora Fernanda Pires, recebe-
ram tratamento vip

Quinta Transmontana
Realmente vem sendo mui-

to bem prestigiada por 
amigos da Comunidade Por-
tuguesa que já aprovou, mas 
um ponto de encontro para os 

amigos almoçarem durante a 
semana. Parabéns ao dinâmi-
co Presidente Ismael Loureiro 
por acolher a todos com aque-
la gentileza.

Mesa de destaque na última quinta-feira, os Diretores da Casa de Trás
-os-Montes, Luís Augusto, Dr. Antônio Peralta, Ângela e o amigo Luís, 
prestigiando a Quinta Transmontana

Amizade não 
se compra se 

adquire, como 
neste caso onde  

vemos os dire-
tores Transmon-

tano Ângela, 
Ângelo Horto, 
jovem Junior, 

forte abraço aos 
amigos


