
    
     Ano 61 . Nº 7|   www.portugalemfoco.com.br RIO . R$ 3,00 | SP . R$ 3,00Rio de Janeiro, 18 A 24 de Fevereiro de 2021

Antônio Costa recua e
pondera recorrer a empréstimos 

do Plano de Recuperação
O Governo pondera re-

correr a 2,7 bilhões de 
euros em empréstimos euro-
peus dos fundos pós-crise da 
Covid-19 para investimentos 
em habitação acessível, ca-
pitalização de empresas e 
transportes, segundo o Pla-
no de Recuperação e Resi-
liência já  divulgado. Numa 
publicação, o primeiro-minis-
tro diz que este plano é a vi-
tamina que vai ajudar o país 
a sair da crise mais resilien-
te, verde e digital.

Depois de um rascunho 
apresentado à Comissão Eu-
ropeia em outubro passado 
e de um processo de con-
versações com Bruxelas, o 
Governo português colocou 
agora a versão preliminar e 
resumida do PRR em consul-
ta pública, no qual assume o 
objetivo de buscar os  2,7 
bilhões de euros em emprés-
timos europeus, apesar de o 
primeiro-ministro ter vindo a 
afastar tal recurso por pre-
tender recorrer integralmente 
às subvenções.

Em setembro, o primei-
ro-ministro disse, “Portugal 
tem uma dívida pública muito 
elevada e assume sair des-
ta crise mais forte do ponto 
de vista social, mas também 
mais sólido do ponto de vista 
financeiro. Por isso, a opção 
que temos é recorreremos in-
tegralmente às subvenções 
e não utilizaremos a parte 
relativa aos empréstimos en-
quanto a situação financeira 
do país não o permitir”.

Agora, segundo fonte do 
executivo português, ain-
da não está garantido este 

recurso aos empréstimos, 
dado que isso vai depender 
das condições de financia-
mento de Bruxelas sobre 
esta vertente do Mecanismo 
de Recuperação e Resiliên-
cia, o principal instrumento 
do novo Fundo de Recupera-
ção da União Europeia.

Certo é que o Governo 
já o está a equacionar nesta 
versão preliminar, ao estipu-
lar desde logo empréstimos 
de 2,4 bilhões para as áreas 
da habitação e do investi-
mento e ainda de 300 mi-
lhões de euros para a mobili-

dade sustentável, de acordo 
com o PRR.

“Os objetivos passam 
pelo financiamento direto a 
empresas com vista a resta-
belecer níveis de autonomia 
financeira, após os efeitos 
econômicos da pandemia, 
fortemente adversos, terem 
agravado o problema estru-
tural de baixa capitalização 
do tecido empresarial portu-
guês e ainda pelo financia-
mento por dívida ou instru-
mentos de quase-capital, em 
áreas de relevância estraté-
gica”, explica o Governo .

Na versão preliminar e 
resumida do PRR que está 
agora em consulta pública, 
o Governo garante ter um 
documento alinhado com os 
pilares relevantes da política 
da União Europeia .

Ao todo, o PRR agora 
apresentado, prevê 36 re-
formas e 77 investimentos 
nas áreas sociais, clima e 
digitalização, num total de 
13,9 bilhões de euros em 
subvenções.

Para melhorar a eficiência 
dos edifícios residenciais 

está reservada uma verba 
de 300 milhões de euros 
para renovação das casas, 
aumentando o conforto e a 
poupança de recursos. O 
Governo vai atribuir 100 mil 
cheques às famílias em situ-
ação de pobreza energética 
para melhoria do conforto 
das casas, através de solu-
ções energéticas, que está 
em consulta pública até ao 
próximo dia 01 de março.

No entanto, não estão de-
finidos os termos e as con-
dições de acesso ou o valor 
máximo que caberá a cada 
agregado familiar.

De acordo com os dados 
estatísticos, Portugal apre-
senta uma taxa de pobreza 
energética superior à média 
europeia quando se utiliza o 
indicador referente à incapa-
cidade de as famílias man-
terem a sua casa adequada-
mente quente.

O Governo já tinha apon-
tado a criação de apoios es-
pecíficos para as famílias de 
menores rendimentos, atra-
vés de vouchers para com-
pra de equipamentos mais 

eficientes, no combate à 
pobreza energética que afe-
ta cerca de dois milhões de 
pessoas.

O plano de redução da 
pobreza energética faz parte 
da ‘componente 13’ do PRR 
para a eficiência energética 
em edifícios com uma verba 
de 620 milhões de euros.

“De entre os múltiplos ob-
jetivos que se pretende alcan-
çar pode destacar-se a redu-
ção da pobreza energética, 
dado que de uma forma geral 
o conceito de pobreza ener-
gética está relacionado com 
a incapacidade de atingir con-
forto térmico numa habitação 
através do adequado aqueci-
mento ou arrefecimento, por 
motivos econômicos”.

A eficiência energética 
nos edifícios tem uma verba 
de 300 milhões de euros da 
responsabilidade do Fundo 
Ambiental que pretende uma 
significativa vaga de renova-
ção energética de edifícios re-
sidenciais. As ações passam 
por isolamento térmico das 
paredes, isolamento térmico 
das coberturas, mas também 
bombas de calor e painéis de 
aquecimento de água.

Governo vai dar 100 mil 
cheques para combater 

pobreza energética

O PSD anunciou ter lança-
do a inscrição no partido 

através da chave digital ou lei-
tor de cartão de cidadão, sa-
lientando ser a primeira força 
política portuguesa a fazê-lo.

“Esta possibilidade surge 
na sequência da inovação 
tecnológica que o partido 
vem fazendo desde 2018 
e concretiza-se agora de-
pois de o PSD ter assinado 
um protocolo com a Agên-
cia de Modernização Ad-
ministrativa”, diz o partido.                                                                                                                               
Este processo de adesão ao 
PSD ou ao Conselho Estra-
tégico Nacional do partido 
dispensa qualquer assinatu-
ra ou outro documento obri-
gatório, uma vez já que a 
validação com a chave digital 
identifica o candidato e os 
seus dados pessoais.

“O candidato ao PSD ou 
ao CEN acede ao endereço 
https://adesoes.psd.pt e va-
lida a sua chave digital do 
cartão de cidadão.  Ao fa-
zê-lo, autoriza que o partido 
recolha os dados pessoais 

do candidato constantes no 
cartão de cidadão, ao invés 
de ter de preencher um for-
mulário e juntar vários com-
provativos”, explicam os so-
ciais-democratas.

O proponente do candida-
to é também notificado para 
os seus contatos registrados 
junto do PSD e não precisa 
de assinar nenhum documen-
to. Concluída a inscrição, o 
processo é remetido às es-
truturas do partido igualmente 
sem recurso a papel.

Este processo de moder-
nização facilita a inscrição, 
reforça a segurança dos 
dados que são recolhidos, 
agiliza o tempo de aprova-
ção pelas estruturas e re-
gista todo o processo para 
memória futura. A dispensa 
do papel contribui também 
para a sustentabilidade am-
biental, objetivo para o qual 
se quis também contribuir”.                                                                                                                                   
Nas últimas eleições internas 
do PSD, em janeiro de 2020, 
o PSD tinha mais de 40 mil 
militantes com quotas em dia.

As mulheres continuam a 
ganhar menos do que os 

homens, sendo a diferença de 
14%, na generalidade, e de 
26,1% entre os quadros supe-
riores, diz um estudo da CGTP.

Segundo a análise do Ga-
binete de Estudos Sociais da 
CGTP-IN, baseada em dados 
do INE referentes ao quarto tri-
mestre de 2020, as mulheres 
trabalhadoras ganham em mé-
dia salários 14% mais baixos 
do que os trabalhadores do 
sexo masculino, situação que 
se verifica em todos os grupos 
etários e em quase todos os 
tipos de contrato.

A desigualdade é ainda 
mais elevada quando são 
comparados os ganhos nas 
qualificações mais altas, atin-
gindo um diferencial de 26,1% 
entre os quadros superiores. 
Quando são comparados os 
ganhos mensais e não apenas 
salários, o diferencial global 
sobe de 14 para 17,8%, dado 
que os homens fazem mais 
trabalho extraordinário e rece-
bem mais prêmios, porque as 
mulheres ainda dão mais as-
sistência à família.

Estes dados vão na mes-
ma linha do diferencial encon-
trado pela CGTP a partir dos 
Quadros de Pessoal de 2018, 

Mulheres ganham menos 14% que homens
em quadros superiores menos 26,1%

PSD lançou inscrição no 
partido com chave digital

do cartão de cidadão

através dos quais concluiu que 
as mulheres trabalhadoras 
recebem, em média, salários 
base 14,5% mais baixos do 
que os homens, para trabalho 
igual ou de valor igual, no setor 
privado e no setor empresarial 
do Estado. De acordo com o 
estudo, na Administração Pú-
blica o problema de desigual-
dade verifica-se no acesso de 
mulheres a cargos dirigentes, 
sendo apenas 41% do total de 
dirigentes superiores, apesar 
de constituírem 61% dos traba-
lhadores do setor, o que depois 
se reflete nos seus salários.

Segundo a análise feita 
pela CGTP, não só os salários 
das mulheres são em média 
mais baixos do que os dos 
homens, como elas ocupam 
com maior frequência postos 
de trabalho em que apenas 
se recebe o salário mínimo 
nacional. Em abril de 2019, 
cerca de 31% das mulheres 
recebiam o salário mínimo, 
face a 21% dos homens.

Para mostrar que esta de-
sigualdade não tem justifica-
ção, a CGTP cita o relatório da 
OIT “Trabalho Digno em Por-
tugal 2008-18. Da crise à Re-
cuperação”, que refere que o 
aumento do emprego no caso 
das mulheres em idade ativa 

foi responsável por 90% da 
subida total do emprego entre 
2012 e 2016, tendo assim pra-
ticamente reduzido a diferença 
de gênero no emprego, muito 
embora tal não se tenha verifi-
cado no caso dos salários”.

Segundo a CGTP, os sa-
lários em Portugal não são 
suficientes para retirarem os 
trabalhadores da pobreza pois 
um em cada dez trabalhado-
res empobrece a trabalhar, 
sejam mulheres ou homens. 
A Intersindical citou também o 
Relatório Mundial sobre Salá-
rios 2020-2021, da OIT, para 
afirmar que a atual crise pan-
dêmica está a ter consequên-
cias mais negativas em Por-
tugal em termos salariais, do 
que em outros países da Euro-
pa e particularmente entre as 

mulheres trabalhadoras”.
Os trabalhadores portu-

gueses perderam, em média, 
13,5% dos seus salários no 
2.º trimestre de 2020, acima 
da perda média de 6,5% dos 
28 países analisados, mas 
a perda das mulheres foi de 
16%, face aos 11,4% perdi-
dos pelos homens trabalha-
dores portugueses.

Em quase todos os 28 paí-
ses estudados as perdas sala-
riais ocorreram sobretudo de-
vido à descida do número de 
horas trabalhadas e não tanto 
por desemprego. Em Portugal 
as perdas salariais devido à 
redução do número de horas 
trabalhadas foram de 11,7%, 
enquanto 1,8% da diminuição 
de rendimento resultou da per-
da de emprego.

O número de trabalhadores com 
mais do que um emprego su-

bia desde 2013, mas a pandemia 
retirou a milhares de portugueses 
outras fontes de rendimento para 
além do primeiro emprego, mos-

tram os dados do INE.
A crise sanitária, que encer-

rou muitos estabelecimentos 
sobretudo ligados ao turismo, 
comercio e restaurantes dei-
xou sem segundos empregos 
quase 37 mil trabalhadores 
em 2020. Trata-se da primeira 
descida depois da recuperação 
econômica iniciada após a crise 
das dívidas soberanas.

Em 2019, mais de 225 mil 
pessoas disseram ter mais do 
que um emprego, o que corres-
pondia a 4,6% da população 
empregada em Portugal, 4,9 
milhões de trabalhadores. Em 
2020, no primeiro trimestre o nú-
mero de trabalhadores com se-

gundo emprego estava acima de 
216 mil pessoas, representando 
4,4% da população empregada.

A partir dai esse número des-
ceu para 154,3 mil trabalhadores, 
correspondendo a 3,3% da po-
pulação empregada. Foi o valor 
mais baixo da atual série do INE 
iniciada em 2011. Nesse período, 
mais de 62 mil pessoas ficaram 
sem outra fonte de rendimento 
para além do primeiro emprego. 
No último trimestre de 2020, o 
número de trabalhadores com 
mais do que um emprego vol-
tou a subir para 202 mil pessoas 
(4,2%), mas não foi suficiente 
para repor os níveis de 2019.

Entre o final de 2019 e o final 

de 2020, desapareceram mais 
de 123 mil empregos com con-
tratos a termo, representando 
uma queda de 17,1%. O mesmo 
aconteceu com os outros tipos 
de contrato, que incluem formas 
mais precárias, de muito curta 
duração. Neste caso, registrou-
se uma queda de 10,3%.

Os apoios ao emprego lança-
dos pelo Governo não abrangiam 
estes trabalhadores que podiam 
ser mandados para casa quando 
os contratos acabaram. O lay-off 
simplificado apenas impedia de-
missões coletivas ou por extinção 
do posto de trabalho enquanto 
durasse a ajuda e nos dois meses 
seguintes ao fim do apoio.

Covid acabou com segundos empregos
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La Gloria Eterna de Abel Ferreira 
Mais arguto dos cronistas es-

portivos brasileiros da gera-
ção que emergiu neste século, o pau-
lista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, 
nascido há 51 anos, em São Ber-
nardo do Campo, no ABC da Gran-
de São Paulo, sacou uma preciosa 
‘pérola’ na edição do diário paulista-
no Agora, ao analisar, no dia 31 de 
janeiro último, a vitória do Palmeiras, 
comandado pelo português Abel Fer-
reira, na final da Taça Libertadores 
de 2020, ao derrotar o Santos por 1 
a 0, no Maracanã. 
Os minutos derra-
deiros da competi-
ção, definida pela 
Conmebol como 
La Gloria Eterna, 
tiveram um rotei-
ro épico, segundo 
PVC, e apenas o 
fim fora imprevisível em uma partida 
castigada sob o sol carioca. “Só exis-
tem duas estações no Rio de Janeiro: 
o verão e o inferno” – sentenciou. Um 
infernal calor tropical que, com efeito, 
somente os lusitanos parecem con-
seguir superar. São calejados pelos 
ancestrais que povoaram os trópicos 
da América do Sul e deram, de fato, 
mundos ao mundo, quando revela-
ram à Europa as maravilhas das Áfri-
cas e de imensas nações asiáticas 
– como a Índia, Paquistão e Bangla-
desh, para além do Ceilão (atual Sri 
Lanka), Malásia, China, Japão e In-

donésia. Aconteceu, assim, em 2020, 
com Jorge Jesus, técnico português 
ganhador da Libertadores à frente 
do Flamengo, e, agora, com o com-
patriota Abel Ferreira como timoneiro 
do legendário Palestra Italia.  

Indiscutivelmente, o Flamengo, de 
Jorge Jesus, de 66 anos, natu-

ral da Amadora, região da Grande Lis-
boa, praticava um jogo mais fascinante 
do que os palmeirenses de Abel Fer-
reira, de 42 anos, nascido em Pena-
fiel, no Distrito do Porto. Mas ambos, 

com todos os méri-
tos, acabariam dan-
do aos treinadores 
portugueses o inve-
jável bicampeona-
to do histórico tor-
neio, iniciado em 
1960, e vencido até 
então por um úni-

co europeu - o croata Mirko Jozic, em 
1991, pelo chileno Colo-Colo, de San-
tiago. Jesus e Ferreira dão, a rigor, a 
volta por cima da ‘bola quadrada’ – 
como no século XX muitos comenta-
ristas esportivos cá se referiam, com 
desprezo, ao futebol jogado na Me-
trópole. Não haviam obtido sucesso 
por aqui os poucos técnicos portugue-
ses que arriscaram tentar a sorte des-
te lado do Atlântico. Dentre eles o notá-
vel estudioso Cândido de Oliveira (1896 
– 1958), fundador do diário lisboeta A 
Bola, que treinou o Flamengo em 1950, 
num ano especialmente melancólico do 

rubro-negro, e o introvertido Ernesto 
Santos (1911 – 1990), com passagens 
pelo Vasco da Gama, em 1946, e no 
Flamengo, em 1947. Ele alcançaria êxi-
to como ‘olheiro’ da Seleção Brasilei-
ra em quatro mundiais - na Suécia, em 
1958, com Vicente Feola, no Chile, em 
1962, com Aimoré Moreira, na Inglater-
ra, em 1966, novamente com Feola, e 
no México, em 1970, com Zagallo. Foi o 
‘espião’ oficial da antiga Confederação 
Brasileira de Desportos (CBD) dos três 
primeiros títulos mundiais, Pesquisava 
os adversários, taticamente, e informa-
va tudo ao coach nacional. Santos tam-
bém era o encarregado de descobrir e 
sugerir convocados ao escrete.  

No mesmo período, brilhavam 
em Portugal vários treinadores 

brasileiros. O maior deles, em todos 
os tempos, foi, sem dúvida, o cario-
ca Oto Glória (1917 – 1986), formado 
no Vasco da Gama, que marcou épo-
ca, entre os anos 1950 e 1960, nos 
três grandes clubes alfacinhas, Spor-
ting, Os Belenenses e Benfica, bem 
como no tripeiro F.C. do Porto. Sua 
consagração viria na Copa do Mun-
do de 1966, como técnico da Seleção 
das Cinco Quinas, quando os cam-
peões da ‘bola quadrada’ chegaram 
em terceiro lugar – depois de eliminar 
os ‘mestres’ brasileiros liderados por 
Pelé. Personagens e histórias que, 
como exalta o hino do querido Vas-
co da Gama, só reforçam o traço de 
união Brasil-Portugal. 
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Em países como Israel e mais recente-
mente Portugal, o número de óbitos e con-
tágio da COVID-19 caíram acentuadamente 
após a imunização. Muito especialmente em 
Israel, que é exemplo de mobilização para 
os demais  países. Naquele Estado, o pro-
grama de vacinação funciona 24 horas de 
segunda a domingo. Até mesmo o sagrado 
Shabat (sábado), dedicado ao descanso e ao 
Todo Poderoso, foi incluído no que chama-
ria de “mutirão”, colocando a vida acima de 
todos os princípios. Registro que há estudos 
avançados em Israel, de medicamento, que 
segundo os cientistas judeus, vai revolucio-
nar e combater de forma eficiente o corona-
vírus. Infelizmente vivemos  no Brasil com 
uma realidade bem diferente! Sequer temos 
vacinas suficientes para atender à população, 
até mesmo aos idosos. Entretanto, entendo 
que as vacinas, reservadas, para aplicação 
da segunda dose, não podem ser utilizadas 
para cobrir eventuais buracos. Somado a tudo 
isso, decepciona ver os fura-fila,  sem o míni-
mo de ética, pudor e solidariedade, insistindo  
em desrespeitar todas as normas de conduta. 
Que sejam punidos, especialmente se forem 
políticos ou poderosos! Que sejam obrigados 
a pagar significativa multa, servindo de exem-
plo para os demais inescrupulosos, malan-
dros, que seguramente continuam de plantão. 

VACINA SIM!

Como estão a ser os primei-
ros dias como Embaixador 
português no país?

Intensos, como seria de 
esperar. Já efetuei uma visi-
ta de trabalho a São Paulo, 
e em Brasília várias visitas 
a membros do Governo bra-
sileiro. Para a semana que 
vem, dias 11 e 12 de feverei-
ro, estarei em visita de traba-
lho ao Rio de Janeiro. Tenho 
sido, sem exceção, muito 
bem recebido.

Como enxerga o Brasil?
Já o disse antes noutras 

funções, e repito com gosto. 
O Brasil é o país almirante da 
Língua Portuguesa, um país 
formidável, continental, que 
amplia ao espelho a imagem 
de Portugal, aqui revejo mui-
to do meu país, mas com um 
toque extra, de criatividade, 
musicalidade.

O que está a achar da vida 
em Brasília?

Muito fácil e agradável. 
Sou adepto de desporto e 
gosto muito de ar livre, estou 
como em casa. E desloco-
me de um lado para o outro 
com muita facilidade. Brasília 
é a minha cara!

O Brasil estava na lista dos 
seus “destinos” profissio-
nais?

O Brasil era o destino que 
eu queria! Agradeço muito às 
autoridades do meu país por 
terem considerado que eu 
poderia desempenhar estas 
muito relevantes funções de 
forma adequada.

Quem é Luís Faro Ramos?
Um diplomata português 

que tem tido a felicidade de 
adorar cada trabalho que lhe 
atribuíram, sem exceção. 
Uma vida profissional muito 
rica e diversa. Levei sempre 
qualquer coisa importante 
dos lugares por onde passei, 
e para o Brasil está certa-
mente reservada uma parte 
muito significativa!

Qual é a sua opinião sobre 
a comunidade lusodescen-
dente no Brasil?

Essa fantástica e muito 
numerosa Comunidade não 
me era desconhecida quan-
do assumi funções, pois tive 
o privilégio de visitar diversas 
cidades do Brasil noutras fun-
ções profissionais. Só posso 
dizer que conto muito com 
todos para que o nosso país 
continue a ser visto aqui do 
modo que é. A comunidade 
lusodescendente no Brasil 
é muito numerosa, mas não 
deixarei de visitar os nossos 
compatriotas de norte a sul, 
de este a oeste. Juntos so-
mos certamente mais fortes.

Como pensa estruturar as 
suas ações no país?

Não ficar atrás da secre-
tária. Ir ao terreno, visitar as 
pessoas e ouvir delas em 
discurso direto as preocupa-
ções – e também os elogios! 
– que querem transmitir.

Que temas acredita serem 
centrais nas relações di-
plomáticas entre Brasil e 
Portugal neste momento?

As relações entre os dois 
países são muito completas 
e, portanto, é natural que 
diversos temas ocupem em 
permanência o lugar central 
nessas relações. Só para dar 
alguns exemplos, sem ser 
exaustivo, posso mencionar 
as áreas da cultura e da lín-
gua, das trocas económicas 
e investimento, da ciência e 
tecnologia, da defesa ou do 
ensino superior. Mas estou a 
pecar, nesta lista, certamen-
te por defeito.

Como é possível evoluir 
nas relações bilaterais en-
tre Brasil e Portugal?

Estando no terreno, es-
tando sempre muito atento 
às oportunidades que vão 
surgindo, criando laços de 
confiança, e acreditando na 
força do trabalho em equipa. 
As equipas são muito boas, 
tanto a da embaixada como 
as dos diversos Postos Con-

“Essa fantástica e muito numerosa Comunidade
não me era desconhecida”, revela Luís Faro Ramos,

novo embaixador de Portugal no Brasil

sulares. Mas atenção: nunca 
deixando de ser, ao mesmo 
tempo, ambicioso e realista.

Como será a sua relação 
com a política brasileira?

Normal, institucional. Há 
sempre muito a falar, e como 
disse atrás tenho sido ex-
tremamente bem recebido. 
Sigo a política brasileira com 
o interesse que corresponde 
à importância que ela tem, 
que é muita.

Como será o seu relaciona-
mento com os deputados 
eleitos pelo círculo fora da 
Europa?

O mais aberto possível, 
sempre disponível para os 
escutar e transmitir as men-
sagens que entendam pas-
sar.

Na sua opinião, o Con-
selho das Comunidades 
Portuguesas deve ser ou-
vido no sentido de promo-
ver melhorias na relação 
entre o governo português 
a sua diáspora no Brasil?

Claramente sim. Ouvir, 
sempre, para melhor decidir, 
creio que todos concordare-
mos com isso.

As eleições presiden-
ciais portuguesas no Bra-
sil ocorreram da forma 
como esperava?

As eleições correram até 
melhor do que se esperava 
tendo em conta a situação 
sanitária. Em diversas juris-
dições, o número de votan-
tes subiu significativamente, 
chegando a triplicar nalguns 
postos consulares, e nas 
poucas áreas onde os núme-
ros diminuíram esse decrés-
cimo foi, quase sempre, re-
sidual e compreensível face 
aos tempos difíceis de saúde 
pública em que vivemos. Em 
termos globais da votação 
no estrangeiro, que duplicou, 
no geral, o Brasil foi o segun-
do país onde o aumento foi 
maior, depois da Suíça. Que-
ro neste particular salientar o 
estado do Amazonas, onde a 
pandemia se faz sentir com 
particular virulência, sen-
do de assinalar que, dadas 
as condições sanitárias em 
Manaus, a mera abertura da 
mesa de voto no Consulado 
Honorário naquela cidade 
constituiu demonstração no-
tável de serviço público.

Como espera trabalhar ou 
ajudar nas relações comer-
ciais entre os dois países?

Trata-se de uma área fun-
damental, como outras, a que 
tenciono dar a minha melhor 
atenção, juntamente com a 
Agência para o Investimen-
to e Comércio Externo de 
Portugal (AICEP), e também 
usando várias redes dentro 
da rede, em geometria variá-
vel, por exemplo, potencian-
do as nossas Comunidades 
ou as Câmaras de Comércio 
espalhadas, e muito bem in-
tegradas, um pouco por todo 
este imenso país.

Qual deve ser, na sua opi-
nião, o papel das Câmaras 
Portuguesas de Comércio 
no Brasil? Como pretende 
interagir com essas entida-
des?

As Câmaras têm um pa-
pel muito importante a de-
sempenhar. Já reunimos e 
disse-lhes isso mesmo. Utili-
zando a imagem do espelho 

que referi acima sobre como 
vejo o Brasil, as Câmaras 
de Comércio ampliam-nos 
neste país de dimensão con-
tinental. Vamos certamente 
fazer várias e boas ações 
em conjunto, podemos aju-
dar-nos mutuamente.

Atualmente, alguns temas 
estão sobre a mesa em 
relação aos consulados 
portugueses em solo bra-
sileiro. Um dos pontos que 
está a motivar conversa-
ções em Lisboa e com os 
sindicatos tem a ver com o 
pagamento dos ordenados 
dos funcionários dos con-
sulados que hoje recebem 
em reais após conversão 
dos euros num câmbio de-
satualizado face ao reali-
zado hoje. Com a variação 
cambial, esses funcioná-
rios estão a sofrer perda de 
poder compra. Está ciente 
dessa situação? Se sim, 
que opinião tem e o que lhe 
passam desde Lisboa?

Estamos perfeitamente ao 
corrente dessa questão, con-
tudo, as negociações com os 
sindicatos estão concentradas 
nos serviços centrais do Mi-
nistério dos Negócios Estran-
geiros em Lisboa. Não penso 
que caiba à Embaixada tecer 
comentários sobre essa ma-
téria, enquanto decorrem as 
negociações.

Mesmo antes da pandemia, 
o agendamento de servi-
ços como emissão de pas-
saporte e do Cartão de Ci-
dadão, sobretudo em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, 
era dificultado por falta de 
vagas. O que pode ser feito 
para melhorar esse cená-
rio? Está previsto ao au-
mento do número de fun-
cionários nesses serviços 
no Brasil?

Existe, efetivamente, mais 
procura do que oferta dos 
serviços consulares. Com os 
meios disponíveis, tentamos 
prestar o melhor serviço pos-
sível à vasta comunidade por-
tuguesa no Brasil, sendo que 
é neste país que está a maior 
rede consular portuguesa, 
com 10 postos consulares, 
incluindo a Secção Consular 
em Brasília, 3 Consulados-
Gerais, 1 Consulado e 5 Vi-
ce-Consulados. Para além 
dos consulados honorários, 
naturalmente, muitos habili-
tados para a prática de atos 
consulares. Está em curso 
um reforço da rede consular, 
em termos de recursos hu-
manos, embora não com o 
ritmo e intensidade que seria 
desejável, face aos constran-
gimentos financeiros, que a 
pandemia por Covid-19 veio 
agudizar. A maioria dos pos-
tos faz agendamento prévio 
on-line do atendimento, o 
que evita deslocações des-
necessárias, filas de espera 
e aglomerações, indesejáveis 
sobretudo em contexto pan-
démico. Temos consciência, 
contudo, que as vagas dis-
ponibilizadas, à medida dos 
recursos disponíveis, não são 
suficientes para a procura 
existente.

Com o advento da pande-
mia, o turismo foi um dos 
setores mais afetados. En-
tre Brasil e Portugal não foi 
diferente. O que deve ser 
feito para, na altura certa, 
reativar o turismo em Por-

tugal com uma forte aposta 
no mercado brasileiro?

Essa área flui por si. Portu-
gal estava em alta como desti-
no turístico para os brasileiros, 
nada nos diz que será diferen-
te quando a pandemia passar. 
Esperemos que essa retoma 
não tarde muito.

Cada vez mais, o mundo 
universitário atrai brasilei-
ros e luso-descendentes 
para Portugal. Que opor-
tunidades existem para 
esse público em Portugal 
e como a diplomacia portu-
guesa pode auxiliar nesse 
processo?

O número de estudantes 
oriundos do Brasil é cada 
vez mais importante, repre-
sentando cerca de 1/3 dos 
alunos estrangeiros a estu-
dar em Portugal, num total já 
superior a 15 mil estudantes 
brasileiros a frequentarem 
atualmente as universidades 
portuguesas. Claramente, 
o intercâmbio com o Bra-
sil tem-se intensificado nos 
últimos anos, pela maior 
procura direta por parte dos 
interessados e através dos 
protocolos estabelecidos 
com instituições de ensino 
superior e outras organiza-
ções (e.g. associações e em-
presas, tendo em vista o seg-
mento das pós-graduações). 
A diplomacia auxilia, antes 
de mais, com uma ferramen-
ta-chave: a emissão de vis-
tos para que os estudantes 
possam entrar em Portugal 
com a sua situação migrató-
ria já regularizada. O Brasil 
recebe metade dos vistos 
nacionais emitidos pela rede 
consular portuguesa, sen-
do cerca de 1/3 deles vistos 
de estudo. Temos depois a 
vertente de promoção das 
valências e mais-valias das 
universidades portuguesas 
e as facilidades de acesso 
para estudantes brasileiros, 
incluindo reconhecimento do 
Exame Nacional do Ensino 
Média (ENEM). Neste mo-
mento, são 51 as universi-
dades portuguesas que o re-
conhecem. Temos também a 
importante questão de facili-
tação do reconhecimento de 
graus e títulos académicos, 
que é coordenada, diploma-
ticamente, em sede da Co-
missão Bilateral Permanente 
luso-brasileira.

Quais ações são necessá-
rias em termos culturais e 
sociais entre os dois paí-
ses?

Aproveitar as efemérides 
para dar visibilidade aos pa-
íses é fundamental. E estar 
atento às necessidades da 
nossa comunidade. A recen-
te decisão do Governo por-
tuguês e da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa de 
contribuir com ajuda finan-
ceira direta para o Hospital 
Beneficente de Manaus é um 
excelente exemplo. Sei que 
a Santa Casa está interes-
sada em analisar as possibi-
lidades de mais intervenção 
social aqui no Brasil.

Na sua opinião, qual é a im-
portância das casas regio-
nais na manutenção da cul-
tura portuguesa no Brasil? 
Algumas já passavam por 
crises financeiras, antes 
mesmo da Covid-19 impac-
tar as suas atividades…

A Embaixada e toda a 
rede consular no Brasil têm 
sido ativas no apoio financei-
ro aos organismos represen-
tativos das comunidades em 
contexto Covid-19, incluindo 
pela ajuda (em publicidade 
institucional) à comunicação 
social luso-brasileira e ou-
tros apoios individuais e ex-
traordinários a situações de 
carências na comunidade. 
Lembro de novo o apoio de 
50 mil euros (cerca de 320 
mil reais) que o Governo 
Português e a Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa 
deram ao Hospital Benefi-
cente Português de Manaus, 
que presta apoio não apenas 
à comunidade de aproxima-
damente 5 mil portugueses 
e lusodescendentes ali resi-
dentes, mas a toda popula-

Luís Faro Ramos é o atual embaixador de Portugal no Brasil. Iniciou funções no dia 10 de dezembro de 2020, Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. Apresentou as suas Cartas Credenciais ao presidente da República brasileiro, Jair Bolsonaro, no último dia 
7 de janeiro. Sobre o seu trabalho no Brasil, disse que será desempenhado com “empenho, seriedade, ambição e realismo”. Antes 
de atuar na embaixada portuguesa em Brasília, Faro Ramos foi presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. 
Em entrevista com este diplomata, abordamos temas como os seus objetivos no país, o papel da diplomacia portuguesa, a função 
das casas portuguesas no Brasil, a aproximação com entidades luso-brasileiras, o trabalho de conexão comercial bilateral, as 
características da comunidade portuguesa local, o trabalho dos postos consulares, o acordo entre Mercosul e União Europeia, a 
afirmação e solidificação das relações entre Brasil e Portugal, entre muitos outros pontos que movimentam as conversações entre 
os dois países e o cotidiano da comunidade luso-brasileira e lusodescendente.

ção da região, nesta fase tão 
difícil da pandemia no estado 
do Amazonas. O papel das 
casas regionais e outros or-
ganismos é de grande impor-
tância como dinamizadores 
da comunidade, visando à 
promoção da cultura portu-
guesa no Brasil, também em 
ligação com os empresários 
portugueses e lusodescen-
dentes no Brasil e do asso-
ciativismo empresarial da 
Diáspora, que o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros 
e a Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas 
também estimulam. Apesar 
de antiga e egrégia no Brasil, 
essa presença das casas re-
gionais e outros organismos 
da comunidade devem ser 
também chamados a contri-
buir e a participar no que é 
um desígnio estratégico da 
nossa ação diplomática no 
Brasil: a alteração da per-
ceção do nosso país, em 
termos de imagem nacional, 
para um Portugal moderno, 
estável, equilibrado e tran-
quilo, cosmopolita e diversi-
ficado, acolhedor, competiti-
vo, tecnologicamente muito 
avançado, criativo e atrativo 
para os negócios.

Existe um processo de 
conversações para que as 
casas no Rio de Janeiro 
possam se fundir numa só. 
Acha pertinente essa dis-
cussão?

A Embaixada, e de for-
ma mais próxima o próprio 
Consulado-Geral no Rio de 
Janeiro, têm vindo a acom-
panhar com interesse muito 
particular o debate que de-
corre atualmente entre as 
lideranças da nossa comuni-
dade, no sentido de encon-
trar soluções exequíveis, em 
tempo útil, à difícil situação vi-
vidas por muitas das chama-
das “casas regionais”. Estas 
dificuldades decorrem não 
apenas do atual contexto de 

pandemia, mas também do 
envelhecimento acentuado 
da nossa comunidade e da 
dificuldade em passar o lega-
do às gerações mais novas. 
Neste contexto, parece-nos, 
naturalmente, que a nossa 
comunidade local só ganha 
em encontrar soluções que 
congreguem esforços, e a fu-
são de algumas instituições 
apresenta-se como uma pos-
sível solução lógica. Mas tal 
dependerá, em última análi-
se, da real vontade de todas 
as partes envolvidas. É uma 
decisão que incumbe à pró-
pria comunidade, mas que 
acompanharemos de perto.

Que informações tem so-
bre o acordo Mercosul-U-
nião Europeia que até hoje 
não está concluído? Que 
pontos estão pendentes? 
E como a embaixada portu-
guesa pode auxiliar nesse 
processo?

Trata-se de uma questão 
complexa. O que posso dizer 
é que Portugal, na qualidade 
de Presidência em exercício 
do Conselho da União Eu-
ropeia, tudo fará para estar 
à altura da sua responsabili-
dade, que é, conjuntamente 
com as Instituições Euro-
peias, chegar a entendimen-
tos em que os dois blocos, 
o europeu e o do Mercosul, 
estejam confortáveis.

Que mensagem deixa 
para os luso-brasileiros 
que vivem no Brasil e que 
dependem da atuação das 
diferentes valências da di-
plomacia portuguesa nes-
se país sul-americano?

A mensagem que deixei 
em vídeo no dia em que apre-
sentei as minhas cartas Cre-
denciais. Contem comigo, eu 
conto muito convosco, e irei 
visitar-vos.

Entrevista ao Jornalista
Ígor Lopes
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O atraso na entrega 
das vacinas por par-

te do Serviço Nacional 
de Saúde obrigou a que 
o arranque da vacinação 
em Oeiras, inicialmente 
anunciada para segunda-
feira, fosse adiada dois 
dias, estando agora mar-
cada para quarta-feira.

O Pavilhão Carlos 
Queiroz já está pronto a 
funcionar, com 12 postos 
de vacinação disponí-
veis (o dobro do que ha-
via sido solicitado pelas 
autoridades de saúde).

O Município de Oei-
ras vai apoiar o Serviço 
Nacional de Saúde para 
arrancar com a vacina-
ção no concelho, num 
investimento de 250 mil 
euros.

Os beneficiários que 
integrem esta primeira 
fase de vacinação serão 
contactados por SMS 
pelos serviços de saúde 
e terão de responder em 
48 horas se aceitam o 
dia e hora marcada para 
a toma da vacina.

Na sequência de 
apoio solicitado pelas 
autoridades de saúde, o 
Município cedeu o Pa-
vilhão Carlos Queiroz e 
dotou o mesmo com as 
estruturas necessárias, 
bem como a disponibili-
zação de material e ser-
viços, a saber:
• 10 computadores (6 
para os postos de vaci-
nação e 4 para o pes-
soal médico e adminis-
trativo) e impressora 
multifunções;
• Ligação à eletricidade e 
à internet dos postos de 
vacinação e do pessoal 
médico;

• 11 mesas/secretárias (6 
para os postos de vaci-
nação, 4 para o pessoal 
médico e administrativo 
e 1 mesa para prepara-
ção das vacinas);
• 80 cadeiras (18 para 
os postos de vacinação, 
10 para secretariado ad-
ministrativo e utentes, 
2 para médicos e en-
fermeiros – recobro, 50 
para recobro dos uten-
tes – 30 minutos após a 
toma da vacina);
• 2 cadeiras de rodas;
• 12 caixotes do lixo;
• 2 contentores para resí-
duos contaminados;
•  Ambulância no local 
(9h00-18h30);
• Vigilância no local 
(8h00-18h30);
• Limpeza do local (pi-
quete permanente das 
8h30-18h30);
•  Refeições para o pes-
soal (cerca de 20/dia);
• Contratação de pes-
soal para orientação 
dos utentes (6 pessoas, 
8h30-18h00); e,
• Contratação (nesta 
fase) de 7 enfermeiros.

“A Câmara de Oeiras 
tem vindo a apoiar Ser-
viço Nacional de Saúde 
desde a primeira hora, 
quer na oferta de equipa-
mentos de proteção indi-
vidual ou médico, quer 
com locais para funcio-
namento de instalações, 
bem como na contrata-
ção de recursos huma-
nos, nomeadamente 16 
enfermeiros para apoiar 
a vacinação nos lares e 
residências assistidas 
do concelho”, aponta 
o presidente da Câma-
ra Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais.

Vacinação em
Oeiras já arrancou

Documentário “A Máscara de 
Cortiça” é lançado hoje online

É com a publicação nas re-
des sociais próprias do 

filme “A Máscara de Cortiça”, 
de Tiago Cerveira que, esta 
tarde, a Lousitânea (Liga de 
Amigos da Serra da Lousã) 
encerra um ciclo de uma se-
mana que assinala o entrudo 
tradicional a partir de casa.

Sob o slogan “Corrida do 
Entrudo das Aldeias do Xisto 
de Góis 2021… anda no ar!”, 
esta semana de atividades 
incluiu a apresentação da 
curta comédia “Um dia na 
vida de um folião” e o desafio 
de quadras jocosas “on the 
air” e, entre outras, a Corrida 

Góis

do Entrudo vai à Rádio (Rá-
dio Clube de Arganil).

No passado sábado foi 
dado a conhecer, também 
através das redes sociais, 
“como fazer a sua máscara 
a partir de casa”, enquan-

to ontem de manhã, foram 
apresentados vídeos no 
facebook com quadras jo-
cosas, e à tarde, os foliões 
participaram no programa 
“Domingão”, da SIC.

Aforismos populares

Viseu

CAntAnheDe

Autarca de Viseu lamenta “atraso 
flagrante” na requalificação do IP3 

O presidente da Câmara 
de Viseu lamentou hoje o 

“atraso flagrante” na emprei-
tada de requalificação do tro-
ço do Itinerário Principal (IP) 
3 entre os nós de Penacova e 
a ponte da Foz do Dão, inicia-
da em maio de 2019.

“Já me custa falar da 
desgraça que é o IP3. Nem 
o primeiro troço ainda está 
concluído, nem sabemos 

“Foi uma oportunidade 
para fazer chegar a casa 
das pessoas algumas qua-
dras dedicadas à sua al-
deia”, disse Jorge Lucas, 
que destacou que “durante 
duas semanas, tivemos os 
nossos espiões de cada al-
deia e andámos à distância 
a contactar as pessoas, no 
sentido de perceber que 
temas tínhamos para este 
ano, e, apesar de ter sido 
um ano de muita turbulên-
cia por causa da covid-19, 
houve situações caricatas e 
com essas informações rea-
lizámos as quadras”.

quando é que vai estar con-
cluído o projeto dos restan-
tes troços”, referiu Almeida 
Henriques aos jornalistas, no 
final da reunião de Câmara.

A empreitada arrancou 
em maio de 2019, com um 
prazo de execução de 330 
dias. A intervenção contem-
pla um troço com cerca de 
16 quilómetros.

O autarca social-demo-
crata disse continuar a en-
tender que esta requalifica-
ção “é um remendo” e que 
não pode ser a solução de-
finitiva para a ligação entre 
Viseu e Coimbra.

“Obviamente, venha a 
requalificação do IP3, pelo 
menos é uma mais-valia. 
Acelere-se, cumpram-se os 
prazos”, pediu o autarca, 
lamentando não ter ouvido 

“nem deputados, nem vere-
adores do PS, a criticarem o 
atraso flagrante deste troço 
e de todo o cronograma que 
tem a ver com o IP3”.

Na sua opinião, indepen-
dentemente do foco no com-
bate à covid-19, as questões 
estruturantes para a região 
não podem ficar esquecidas.

“Eu continuo a achar que 
virá alguém com visão, des-
te Governo ou de outro, que 
recupere a perspetiva da 
Via dos Duques. Essa sim 
era estruturante”, defendeu, 
explicando que “permitiria 
concluir o IC12, fazer o IC37 
entre Viseu e Nelas e depois 
a ligação a Seia” e a ligação 
a Sul de Coimbra.

Para Almeida Henriques, 
“esta sim, seria uma obra 
estruturante do ponto até da 

coesão territorial”.
Segundo a Infraestrutu-

ras de Portugal, a empreita-
da de requalificação do troço 
do IP3 entre os nós de Pe-
nacova e Lagoa Azul, junto 
à ponte da Foz do Dão, “re-
presenta um investimento 
no valor de 11,8 milhões de 
euros no reforço das condi-
ções de circulação, mobilida-
de e segurança de uma das 
principais vias de ligação do 
interior do país”.

Esta empreitada repre-
senta a primeira fase do pro-
jeto de requalificação integral 
do IP3 entre o nó de Souse-
las, em Coimbra, e o de Vi-
seu com a A25, numa exten-
são de 75 quilômetros, num 
investimento de 134 milhões 
de euros, suportado pelo Or-
çamento do Estado.

A Câmara Municipal de 
Cantanhede entregou 

108 routers de internet a 
alunos carenciados para o 
ensino à distância, anunciou 
hoje este municipio do distri-
to de Coimbra.

No âmbito do confina-
mento exigido pela grande 
propagação viral da co-
vid-19, os alunos voltaram a 
ter aulas em casa a partir de 
hoje, e por isso, a autarquia 
de Cantanhede, do distrito 
de Coimbra, distribuiu rou-
ters “aos alunos de famílias 
com dificuldades”.

O apoio destina-se a 
“crianças e jovens inseridos 
no escalão A e B do apoio 
social escolar”.

O município tem vindo a 

“minimizar os efeitos da pan-
demia da covid-19” para que, 
em cooperação com o agru-
pamento de escolas, os alu-
nos carenciados pudessem 
“disponibilizar de meios para 
assistirem às aulas à distân-
cia”, bem como beneficiar 
das “refeições”.

A comunicação entre o 
município de Cantanhede e o 
agrupamento de escolas tem 
beneficiado da rapidez para 
que, “atempadamente identi-
ficadas as necessidades dos 
alunos” e em tempo útil, seja 
dada a “resposta a essas ne-
cessidades”.

O vice-presidente da au-
tarquia, Pedro Cardoso, re-
fere a “responsabilidade em 
providenciar condições de 

igualdade para todos os alu-
nos no acesso à educação” 
e garante que a principal pre-
ocupação “é não deixar ficar 
ninguém para trás”, lê-se em 
nota enviada à agência Lusa.

Pedro Cardoso adianta 
que “foram feitos contactos 
com as operadoras de ser-
viços de internet para me-
lhorarem a sua cobertura em 
locais onde a força do sinal 
não é suficiente para supor-
tar aulas à distância”.

A Câmara Municipal de 
Cantanhede prolongou as 
40 medidas para mitigar o 
impacto econômico da co-
vid-19, entre elas “o forneci-
mento de refeições aos alu-
nos de agregados familiares 
dos escalões do apoio social 

escolar” e a “dinamização de 
polos de acolhimento dos fi-
lhos e crianças a cargo dos 
profissionais de saúde, for-
ças de segurança e demais 
trabalhadores em serviços 
essenciais”, lê-se em nota.

A autarquia decidiu re-
forçar a limpeza e desin-
feção das instalações de 
todos os jardins-de-infância 
do concelho e escolas do 
1º. ciclo do ensino básico, 
bem como dos respetivos 
equipamentos, mobiliário e 
outros materiais.

Em Portugal, morreram 
14.158 pessoas dos 765.414 
casos de infeção confirma-
dos, de acordo com o boletim 
mais recente da Direção-Ge-
ral da Saúde.

Município disponibiliza mais de 100 routers de internet

Pavilhão Carlos Queiroz, em Carnaxide,
será o Centro de Vacinação com a

disponibilização de 12 postos
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Dom Manuel I, o venturo-
so, caracterizou o início do 

apogeu do Império Português. 
Nasceu em Alcochete, em 31 
de maio de 1469, já que o Rei, 
Dom João II, fugira da peste 
negra que assolava Lisboa na 
época. Ele não era o descen-
dente natural ao trono, pois 
era primo do rei. Afonso e Jor-
ge de Lencastre, filhos do rei, 
não herdaram a coroa porque 
o primeiro morrera e o segun-
do era bastardo. Dom João 
II o nomeou então herdeiro, 
como filho “adotivo”. Ascendeu 
ao trono em 27 de outubro de 
1495, e se tornou um dos maio-
res monarcas de Portugal.

Visionário e absolutista, Ma-
nuel I logo incentivou a cons-
trução de um império global, 
mediante os descobrimentos 
e comércio marítimos. Durante 
seu reinado, Vasco da Gama 
descobriu o caminho marítimo 
para a Índia em 1498, Pedro Ál-
vares Cabral o Brasil em 1500, 
Dom Francisco de Almeida 
tornou-se o primeiro vice-rei 
da Índia em 1505. O almirante 
Dom Afonso de Albuquerque 
assegurou o controle das rotas 
comerciais do Oceano Índico e 
Golfo Pérsico e conquistou para 
Portugal lugares estratégicos 
como Malaca, Goa e Ormuz. 
Viagens foram feitas a Groen-
lândia, e a descoberta das Mo-
lucas, ou ilhas das especiarias, 
deram-se em seu reinado. Dom 
Manuel era voluntarioso, teimo-
so, autocrático, determinado, 
detentor de um programa polí-
tico de potenciação do seu po-
der dotado de uma assombro-
sa coerência, posto em prática 
até ao seu mais ínfimo detalhe. 
Com ele, Portugal se tornou um 
dos países mais poderosos da 
Europa. Rei absoluto, fundou 
literalmente o Império Ultrama-
rino Português. Com a riqueza 
do comércio, constrói um estilo 
arquitetônico dito manuelino, 
de beleza marcante, como ob-
servamos na Torre de Belém 
e no Mosteiro dos Jerônimos. 
Assinou tratados com a China 
e a Pérsia. Foi conquistador 
no Marrocos, como em Safim, 
Azamor e Agadir. Em 1506 o 
Massacre de Lisboa mancha 
seu reinado, quando duas mil 
pessoas são mortas na cidade 
em perseguição aos judeus. A 
Inquisição é estabelecida e os 
judeus são expulsos da penín-
sula Ibérica. Ele era católico 
fervoroso, mas foi contra a in-
quisição e procurou ser justo 
no Massacre, condenando a 
morte os culpados assassinos, 
inclusive os frades. Reformulou 
o Estado, com novas leis – as 
famosas Ordenações Manue-
linas, que se adaptassem a 
grandiosidade do que era Por-
tugal na época, com auxílio 
de intelectuais e cientistas. Gil 
Vicente, pai do teatro portu-
guês, aparece em seu gover-
no. Morre em Lisboa em 1521, 
e está sepultado no Mosteiro 
dos Jerônimos. É sucedido por 
Dom João III. Caracterizamos 

A Era Manuelina

a Era Manuelina este período 
da história de Portugal em que 
a nação se agiganta pelo mun-
do, definindo-o como redondo 
quase dois mil e quinhentos 
anos após o profeta Isaías citar 
na Bíblia que “Deus está as-
sentado sobre a redondeza da 
Terra”. Fernão de Magalhães o 
faz com a circum-navegação, 
confirmando que a Bíblia tinha 
razão. Se agiganta diminuindo 
o planeta, globalizando-o. En-
grandece a humanidade com 
um comércio mundial, fazendo 
uma dialética com as culturas 
que iam das Molucas à Guiné, 
da China à Índia, das cidades 
italianas até os extremos con-
fins do Pacífico – aliás alcunha 
portuguesa dada ao oceano. 
Em 1514, o papa Leão X fica 
impressionado com a aparato-
sa embaixada portuguesa che-
fiada por Tristão da Cunha, com 
presentes como joias, pedrarias 
e tecidos. O elefante é apresen-
tado pela primeira vez em solo 
europeu, batizado de Hanno, 
sem contar com os cavalos per-
sas. Mas o rinoceronte causou 
tanto espanto, que marcaria a 
cultura das cidades italianas 
para sempre. E para onde foi 
este Portugal? Se perdeu no 
tempo mortificante da ignorân-
cia, da falta de preservação de 
cultura, de identidade, de valo-
res permanentes. Quando dize-
mos que somos portugueses, 
nem de longe lembramos mui-
tas das vezes o que nossos an-
tepassados fizeram, ou o por-
quê estamos aqui, ou de onde 
vieram muitas coisas que fala-
mos ou que encaramos como 
natural, já que quando nasce-
mos já estavam lá. Damos valor 
aos britânicos, aos espanhóis, 
menosprezamos brasileiros, 
lusoafricanos e lusoasiáticos. 
Não damos a devida proporção 
de nosso valor nem daque-
les que descendem do mundo 
que o português criou. Há no 
sangue que corre nas veias de 
grande parte de todos os seres 
humanos o fruto da miscigena-
ção dos ibéricos, estes já misci-
genados, pois aquele que vem 
de outrem sempre se liga a um 
outro, e assim sucessivamente. 
Quem somos nós, para descon-
siderarmos todas estas coisas? 
E porque hiperdimensionamos 
outras? Precisamos urgente-
mente reeducar nosso povo, 
trazendo a todos nossa mile-
nar identidade, através da luz 
da história.

Dr. Victor Massena

LIGA PRO 2020 - 2021
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RODADA 19

RODADA 20

Esportes

O Sporting soma e segue e alcançou a 16.ª vitória em 19 
jornadas da Liga. Esta segunda-feira, os leões recebe-

ram e bateram o Paços de Ferreira, por 2x0, com gols de 
João Mário (20’, gp) e João Palhinha (48’).

Com este triunfo, o Sporting dispara na liderança: a 
equipe de Rúben Amorim tem agora 51 pontos, 10 de avan-
ço sobre o FC Porto, 11 sobre o SC Braga e 13 a mais do 
que o Benfica. O Paços de Ferreira mantém o 5.º posto, 
com 35 pontos.

Sporting vence Paços 
de Ferreira (2x0)

Terminou com empate a 
dois gols o dérbi entre FC 

Porto e Boavista, este sába-
do, no Estádio do Dragão. 
Os axadrezados estiveram a 
vencer por 2x0, com gols de 
Porozo e Elis na primeira par-
te,  com os azuis e brancos 
a chegarem à igualdade na 
etapa complementar, através 

de Taremi e Sérgio Oliveira, 
este de grande penalidade.

Os últimos minutos fo-
ram de grande intensidade, 
com o FC Porto muito perto 
de consumar a reviravol-
ta, tendo o jovem Francisco 
Conceição, filho do treinador 
dos azuis e brancos, em des-
taque. Primeiro ao conseguir 

Boavista impõe empate
ao fc Porto no Dragão

uma grande penalidade, a 
segunda na partida, que viria 
a ser desperdiçada por Sér-
gio Oliveira. Depois, protago-
nizando nova arrancada que 
viria a terminar com a bola no 
fundo da baliza do Boavista, 
por intermédio de Evanilson, 
lance que viria a ser anulado 
por alegada mão na bola do 
avançado brasileiro.

Com o empate, o quar-
to consecutivo do FC Porto 
(três para o campeonato), o 
FC Porto fica com 41 pontos 
no segundo lugar da classifi-
cação, podendo ver o Spor-
ting aumentar a vantagem 
na liderança para 10 pontos. 
O Boavista, por sua vez, tem 
15 pontos, encontrando-se 
com o Famalicão no fundo 
da tabela.

O Benfica cedeu, este domingo, mais 
um empate na Liga. Em Moreira de 

Cónegos, as águias não foram além de 
igualdade a um gol e perderam o 3.º lu-
gar para o SC Braga. Aos 25 minutos, 
Haris Seferovic colocou o Benfica na 
frente do marcador mas grande penali-
dade cometida por Grimaldo possibilitou 
a Yan Matheus fazer o 1x1 aos 40’, resul-
tado que durou até ao final do encontro.

Desta forma, as águias caem para o 
quarto lugar, com 38 pontos, e podem ver 
o Sporting, líder, disparar para 13 pontos 
de vantagem. O Moreirense é 7.º, com 
25 pontos, os mesmos do Santa Clar

Benfica deixa mais dois
pontos em moreira de Cónegos

A 13 pontos do líder do 
campeonato, Jorge Je-

sus recusa a ideia que a Liga 
Europa seja a tábua de salva-
ção da época para o Benfica.

“Não há tábuas de salva-
ção. O Benfica fez uma fase 
de grupos muito boa, não 
perdeu qualquer jogo e sem-
pre teve o objetivo de chegar 
o mais longe possível”, atirou 
Jorge Jesus, ciente do valor 
do adversário, mas também 
da sua própria equipe:

“Sabemos o valor que 
temos e queremos ser uma 
equipa que possa surpre-
ender o Arsenal. Queremos 
que, quando a equipe estiver 
a defender, esteja bem es-
truturada para poder anular 
os jogadores que o Arsenal 
tem, principalmente o Au-
bameyang e o Lacazette, 
que são individualmente 
muito fortes.”

 O fato de os encarnados 
evidenciarem alguma falta 

“Liga europa não é tábua de salvação”

de consistência defensiva 
poderá levar Jorge Jesus a 
apostar num sistema de três 
centrais, conforme noticiou A 
BOLA, mas Jorge Jesus ga-
rante que ainda não tomou 
qualquer decisão. “Mas não 
tenho dúvidas que temos de 
estar muito organizados de-
fensivamente para esta eli-
minatória, sobretudo devido 
às movimentações do Au-
bameyang e do Lacazette”, 

insistiu.
Certo é que, apesar das 

cautelas defensivas, a equi-
pe vai apresentar-se para 
marcar. “Poderemos não ser 
aquela equipe com muitos 
avançados, pois sabemos 
que o Arsenal tem um ataque 
muito poderoso, com muita 
qualidade individual, por isso 
temos de encontrar um equi-
líbrio. Mas se pensarmos só 
em termos defensivos não 
chega, temos de ter capaci-
dade de agredir o adversário.

A finalizar, questionado so-
bre quem recai o favoritismo, 
Jorge Jesus referiu: “A partir 
desta eliminatória é como se 
fosse a Champions, há equi-
pes com mais capacidade do 
que algumas que estão na 
Champions. Vamos encontrar 
um adversário que tem obje-
tivos nesta competição, mas 
queremos dividir esta elimina-
tória e acreditamos que temos 
essa capacidade.”
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Economia

O governador do Banco de Portugal, 
Mário Centeno, afirmou que as mora-

tórias, bem como as medidas relacionadas 
com a pandemia, deverão ser adaptadas 
em função dos diferentes momentos da 
crise da covid-19.

“As políticas têm que ser adaptadas e, 
seguramente, a questão das moratórias terá 
esse tratamento. Temos que analisar em 
cada momento o contexto de crise em que vi-
vemos, e adaptar as medidas a esse momen-
to”, referiu o responsável  do banco central 
numa assinatura de protocolo com o Minis-
tério do Trabalho, Solidariedade e Seguran-
ça Social sobre serviços mínimos bancários, 
que decorreu na sede do BdP, em Lisboa.

Sem entrar em detalhe, Mário Centeno 
considerou que o sistema financeiro foi um 
pilar de resiliência e de apoio, através de 
várias medidas, em particular as morató-
rias, no momento de grande crise vivido 
por causa da pandemia no ano de 2020.

“A expectativa de todos é que estas 

medidas que fomos adotando continuem 
a ser efetivas e continuem a ter um im-
pacto para permitir, por exemplo, que 
os números que ainda esta semana ti-
vemos conhecimento sobre o mercado 
de trabalho, possam continuar a ser uma 
realidade”, disse o governador do BdP.                                                                                                                                        
Na apresentação de resultados anuais da 
Caixa Geral de Depósitos, um lucro de 492 
milhões de euros, o presidente executivo 
do banco, Paulo Macedo, disse que a ins-
tituição está disponível para reestruturar 
dívida de particulares no desemprego, no 
fim das moratórias, previsto para setembro.

O gestor salientou que em termos dos 
particulares aumentou o desemprego, mas 
o rendimento disponível tem sido mantido 
de forma positiva, defendendo que deve-
ria haver um esquema de proteção a estas 
pessoas e que a instituição está disponível 
para reestruturar os créditos dos clientes 
todos que no final da moratória estejam 
em situação de desemprego.    

Moratórias deverão ser adaptadas em 
função da crise, diz Mário Centeno

UE estuda várias opções para 
facilitar viagens este verão

O comissário europeu para 
o Mercado Interno, Thier-

ry Breton, explicou que está 
a ser estudado um conjunto 
de recomendações para via-
jar sem restrições no verão, 
incluindo um certificado de 
imunidade ao coronavírus ou 
um teste rápido.

“Para retomar uma vida 
quase normal e social são 
necessárias duas coisas: 
passar por esta fase e res-
peitar os comportamentos 
sociais para evitar a conta-
minação, e dar, a quem qui-
ser deslocar-se, garantias de 
que não é portador do vírus, 
para si e para outros “, disse 
Thierry Breton.

Thierry Breton, que reco-
nheceu que as autoridades do 
turismo em vários países eu-
ropeus estão a pedir medidas 
para permitir viagens, disse 
que se estuda a possibilidade 
de emissão de um certificado.

A segunda condição é 
que existam testes rápidos 
fiáveis e tão precisos quan-
to possível, para os quais as 
autoridades estão a trabalhar 
e a refletir em conjunto com 

os cientistas, para que sejam 
produzidos testes rapida-
mente e em abundância.

“Quando se entrar num 
avião, ou se faz um teste rá-
pido ou se mostra um certi-
ficado de imunidade”, disse 
Thierry Breton, as compa-
nhias aéreas também estão 
à procura de soluções.

Em menos de um ano, 
teremos cinco vacinas que 
funcionam, é uma conquista 
científica.

“Temos três vacinas licen-
ciadas, mais duas nas próxi-
mas semanas. Em menos de 
um ano, teremos cinco vaci-
nas que funcionam, é uma 
conquista científica. O pro-
blema é a produção, temos 
de aumentar a potência das 
nossas ferramentas indus-
triais”, afirmou.

Segundo Thierry Breton, 
o seu objetivo é que, até ao 
final do verão, todos os cida-
dãos da União Europeia que 
pretendam ser vacinados 
possam fazê-lo. “Temos de 
nos tornar o primeiro conti-
nente em produção de vaci-
nas em 18 meses”, afirmou.

As exportações dos vi-
nhos portugueses tive-

ram, no ano passado, um 
comportamento muito positi-
vo, registrando um assinalá-
vel acréscimo, quando com-
parado com 2019. Assim, e 
segundo os dados do Insti-
tuto Nacional de Estatística, 
relativos a 2020, verificou-se 
um aumento não só no volu-
me, 5,3%, mas também no 
valor, 3,2%, com um resulta-
do de 846 milhões de euros, 
mais 26 milhões de euros do 
que no anterior”, indicou, em 
comunicado, o Ministério da 
Agricultura.

O Brasil, França, EUA, 
Reino Unido e Canadá fo-
ram os mercados que mais 
contribuíram para estes re-
sultados.

De janeiro a dezembro, 
as exportações para o Brasil 
avançaram cerca de 26,5% 
em volume e 23,5% em valor 
para os 68 milhões de euros.

Já as destinadas aos 
EUA progrediram, no perío-
do em causa e face a 2019, 
13,5% em volume e 3,1% 
em valor, totalizando 92 mi-

lhões de euros.
Por sua vez, as exporta-

ções de vinhos portugueses 
para o Reino Unido cres-
ceram 26,9% em volume e 
16,2% em valor para 90 mi-
lhões de euros.

No Canadá registrou-se 
um acréscimo de 6% em vo-
lume e 4,9% em valor para 
cerca de 50 milhões de eu-
ros. Foi também no Canadá 
onde se registrou o melhor 
preço médio, com cerca de 
3,64 euros por litro.

No mercado comunitário, 
o destaque vai para França, 
que registrou 110,5 milhões 
de euros, seguido pela Ale-
manha com 47,5 milhões e 
os Países Baixos com 47 mi-
lhões de euros.

No entanto, em França, 
registrou-se uma descida de 
2% em volume, em ciclo com 
o mercado comunitário, que 
apresenta um decréscimo de 
11,1% em volume. De acor-
do com o executivo, a queda 
das exportações para o mer-
cado comunitário foram com-
pensadas com as destinadas 
aos países terceiros.

Exportações de vinhos sobem 
3,2% para 846 milhões de euros em 

2020 impulsionadas pelo Brasil

Os proveitos do setor turís-
tico de Portugal caíram 

para 1,5 bilhões de euros em 
2020, uma queda de 66,1% 
em comparação com o ano 
anterior, com quebras de 
mais de 60% nos hóspedes 
e nas dormidas. A informação 
acaba de ser confirmada pelo 
Instituto Nacional de Estatísti-
ca, que divulgou os números 
definitivos sobre este setor .

No conjunto do ano de 
2020, indica o INE, os esta-
belecimentos de alojamento 
turístico registaram 10,5 mi-
lhões de hóspedes e 26,0 
milhões de dormidas, -61,3% 
e -63,0%, respetivamente 
(+7,9% e +4,6% em 2019). O 
instituto nacional de estatísti-
ca acrescenta que se regis-
taram 13,6 milhões de dor-
midas de turistas nacionais 

Turismo português perdeu dois terços
das receitas em 2020 devido à pandemia

(-35,4%; +6,5% em 2019), 
o valor mais baixo desde 
2013, e apenas 12,3 milhões 
de dormidas de estrangeiros 
(-74,9%; +3,8% em 2019). 
Este número de dormidas de 
estrangeiros é o valor mais 
baixo desde 1984.

O Reino Unido manteve-se 
como principal mercado emis-

sor em 2020, representando 
16,3% das dormidas de não 
residentes, apesar do decrés-
cimo de 78,5% face ao ano 
anterior. Seguiram-se os mer-
cados alemão (14,6%) e espa-
nhol (14,5%)”, indica o INE.

No que diz respeito às 
dormidas, como o INE já ti-
nha indicado no relatório pre-

liminar, “desde 1993, ano em 
que se registraram 23,6 mi-
lhões de dormidas, que não 
se observava um número de 
dormidas tão reduzido como 
o que se verificou em 2020″.

Outro indicador relevante 
divulgado pelo INE é que em 
dezembro, 50,5% dos esta-
belecimentos de alojamento 
turístico estiveram encerra-
dos ou não registraram mo-
vimento de hóspedes.

A agência de rating DBRS 
considerou recentemente 
que o turismo português não 
vai recuperar totalmente nes-
te ano de 2021, dada a par-
ticularmente crítica situação 
sanitária e o prolongamento 
das restrições, mas o choque 
será temporário e a atrativi-
dade do país irá manter-se 
no pós-pandemia.

“A Altice Portugal não de-
tectou qualquer anomalia ou 
avaria que tenha impacta-
do o fornecimento de servi-
ço de internet, nem registou 
qualquer reclamação nesse 
sentido, além de casos pon-
tuais de avarias comuns, por 
exemplo, causadas por situa-
ções atmosféricas adversas”, 
disse à Lusa fonte  da dona 
da Meo, quando questionada 
sobre o tema.

O grupo salienta que face 
ao expectável e progressivo 
aumento de tráfego na rede 
fixa nesta nova fase de con-
finamento imposta aos por-
tugueses,  encontra-se con-
tinuamente a acompanhar a 
situação, procedendo de for-
ma continuada e antecipada 
a ampliações e reforços de 
rede adicionais de modo a 

garantir a qualidade das co-
municações em função dos 
crescimentos de tráfego veri-
ficados ou esperados.

A dona da Meo sublinha 
que o tráfego de Internet, 
em particular o associado ao 
segmento residencial, tem 
evidenciado uma tendência 
de aumento continuado e sig-
nificativo ao longo dos anos, 
sendo que, desde o último 
confinamento, o número de 
clientes da Altice Portugal, 
assim como os respectivos 
perfis de tráfego aumenta-
ram, o que leva, inexoravel-
mente, ao aumento do con-
sumo geral.

A Altice Portugal apon-
ta que, especificamente, no 
que se refere à comparação 
com o final do primeiro tri-
mestre de 2020, o primeiro 

confinamento, em março, 
o tráfego médio aumentou 
cerca de 20%.

A empresa assegura que 
está a canalizar todos os es-
forços para garantir o funcio-
namento sem falhas das suas 
redes de comunicações, para 
garantir a manutenção plena 
das melhores condições para 
o teletrabalho e para o ensino 
à distância, apesar do mo-
mento difícil que o setor atra-
vessa, com um ambiente re-
gulatório hostil, resultado dos 
ataques graves por parte da 
Anacom e que ameaçam se-
veramente a capacidade de 
investimento dos operadores.

Destaca que, com as co-
municações a assumirem-se 
enquanto serviço crítico e in-
dispensável para o funciona-
mento do país, importa ainda 

recordar o vasto investimento 
autónomo e voluntário prota-
gonizado pela Altice Portugal 
na expansão de redes ao lon-
go dos anos, que se revelou 
crucial para que hoje seja pos-
sível dispor de infraestruturas 
resilientes, capazes de asse-
gurar bons níveis de qualida-
de em todos os serviços.

Os operadores de comu-
nicações eletrônicas podem, 
a partir desta semana, limitar 
ou bloquear o acesso a ser-
viços não essenciais à ban-
da larga, como videojogos 
e plataformas digitais como 
Netflix, tendo em vista a ne-
cessidade de proteger servi-
ços críticos do Estado, à se-
melhança do que aconteceu 
no primeiro confinamento de 
março de 2020 devido à pan-
demia de covid-19.

Tráfego médio de Internet subiu
20% desde o primeiro confinamento
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Política

Ricardo Pocinho, presiden-
te da Associação Nacio-

nal de Gerontologia Social 
acusa o primeiro-ministro de 
mentir sobre o processo de 
vacinação nos lares e pede ao 
Governo que deixe os anún-
cios e “fait divers” de lado e 
ofereça efetivamente solu-
ções para ultrapassar a crise.                                                                                                                                           
“Esta manhã o senhor primei-
ro-ministro dizia que todos 
os trabalhadores dos lares já 
foram vacinados. É mentira. 
Temos de falar de coisas con-
cretas, há lares em Bragan-
ça, por exemplo, que não têm 
surtos e ainda não foram va-
cinados, utentes e trabalha-
dores”, afirmou. O presidente 
da Associação Nacional de 
Gerontologia Social defende 

Associação de Gerontologia 
acusa Costa de mentir

Ainda no rescaldo das elei-
ções presidenciais que dita-

ram a reeleição de Marcelo Re-
belo de Sousa e deram a André 
Ventura quase meio milhão de 
votos, colocando-o num terceiro 
lugar muito perto da socialista 
Ana Gomes, o Chega sobe para 
7,3% nas intenções de voto dos 
portugueses, na pesquisa da 
Eurosondagem para o SOL.

Com este resultado, o par-
tido de André Ventura, que é o 
único a registar uma constante 
subida desde as legislativas de 
2019, chega a terceiro partido 
mais votado, só atrás do PS 
de António Costa e do PSD 
de Rui Rio, e relegando para o 
Bloco de Esquerda de Catari-
na Martins para o quarto lugar.

Além da subida exponen-
cial do Chega, a outra nota 
mais digna de registo é o re-
forço do PS e a nova queda 
do PSD de Rui Rio, estando 

agora os 2 maiores partidos 
nacionais separados por mais 
de 12 % na projeção da Eu-
rosondagem: 39,3% para os 
socialistas contra 27,2% dos 
sociais-democratas. O resulta-
do de Tiago Mayan Gonçalves 
nas eleições de 24 de janeiro 
também teve reflexo na subida 
do Iniciativa Liberal, que sobe 
para 3% na intenção de voto, 
o que faz com que o partido 
liderado por Cotrim Figueiredo 
também ultrapasse o CDS de 
Francisco Rodrigues dos San-
tos (2,5%) e o PAN de André 
Silva (2,0%).     

Nesta pesquisa merece 
ainda destaque o ceticismo 
dos portugueses relativamen-
te à evolução da pandemia da 
covid-19: a maioria dos inquiri-
dos teme que a situação con-
tinue a agravar-se e só 1 em 
cada 4 acredita que a situação 
vai melhorar.

Chega ultrapassa 
Bloco e fica em terceiro 

Presidente do PSD/Cascais critica 
adiamento das autárquicas e defende 

antecipação das eleições internas do partido
O presidente da Concelhia do 

PSD de Cascais, Nuno Pi-
teira Lopes, que é vereador na 
Câmara de Cascais considera 
que adiar as eleições autárqui-
cas, nas condições propostas 
pelo líder dos sociais-demo-
cratas, prejudicará o país e o 
partido.  Nuno Piteira Lopes 
dedicou um post no facebook 
ao tema do adiamento das 
autárquicas, face ao contexto 
da pandemia em Portugal, e 
lembra que foi Rui Rio quem 
primeiro manifestou esse de-
sejo.“Anunciou o líder do PSD, 
que o ato eleitoral deveria ser 
adiado por 60 dias, realizando-
se, por isso, apenas em finais 
de dezembro. No meu enten-
der, este adiamento não faz 
qualquer sentido”. “Em primeiro 
lugar, tivemos um exemplo, em 
plena época de sinuoso agrava-

Catarina Martins optou por 
não comentar a proposta 

do PSD, de adiar por dois me-
ses as eleições autárquicas 
deste ano, por causa da pande-
mia da Covid-19 e passou para 
dia 27, depois da conferência 
autárquica do partido, uma po-
sição do Bloco de Esquerda 
sobre um eventual adiamento.

“Vamos ter uma conferência 
autárquica dia 27 e decidimos 
não falar disso até lá”, afirmou 
Catarina Martins. O PSD entre-
gou no parlamento um projeto 
de lei que prevê o adiamento 
das eleições autárquicas por 
2 meses, para que possam 
realizar-se entre os dias 22 de 
novembro e 14 de dezembro, 
ideia já rejeitada pelo PS.

Rui Rio considerou que o 
regime excepcional e tempo-

BE passa posição sobre adiamento 
das autárquicas para final do mês

O CDS-PP exigiu  a saída 
imediata do ativista Mama-

dou Ba do Grupo de Trabalho 
para a Prevenção e o Combate 
ao Racismo e à Discriminação, 
criado pelo Governo em janeiro, 
por insultar o tenente-coronel 
Marcelino da Mata. O CDS-PP 
recorda que já tinha criticado 
a nomeação de Mamadou Ba 
para este grupo de trabalho.  
“Mamadou Ba destila e incita 
ao ódio impunemente, benefi-
ciando da passividade e vista 
grossa das autoridades, des-
preza os principais referenciais 
da nossa cultura, insulta as nos-
sas instituições, as nossas leis, 
e, mais recentemente, um dos 
maiores heróis do nosso tempo 
-- também ele alvo de discrimi-
nação,  o tenente-coronel Mar-
celino da Mata, falecido esta 
semana, vítima de covid-19”, 
refere o partido.

O CDS-PP salienta que re-
clamou, perante o silêncio en-
surdecedor das principais figu-
ras do Estado, luto nacional e 
funeral de Estado para o tenen-
te-coronel Marcelino da Mata, 
que morreu na quinta-feira, por 
considerar que “Portugal deve 
a Marcelino da Mata a home-
nagem que em vida nunca lhe 
prestou”.

“O racista Mamadou Ba não 
pretende apenas ‘matar o ho-
mem branco’, o seu ativismo 
fanático dispõe-no também a 
‘matar o homem negro’ se leal 
e patriota. Refere-se a Marce-
lino da Mata em termos inacei-
táveis: ‘figura sinistra’, ‘crimi-
noso de guerra’ ou ‘malogrado 

CDS-PP exige saída imediata 
de Mamadou Ba de grupo de 

trabalho contra o racismo

sanguinário’”, refere o dirigente 
do CDS-PP, invocando publi-
cações do ativista nas redes 
sociais. “Assim, o CDS exige 
do Governo a saída imediata 
de Mamadou Ba do Grupo de 
Trabalho para a Prevenção e o 
Combate ao Racismo e à Dis-
criminação”, apela o partido.

Em janeiro, o Governo 
anunciou a criação de um Gru-
po de Trabalho para a Preven-
ção e o Combate ao Racismo 
e à Discriminação, que terá 
cinco meses para apresentar 
contributos e recomendações 
para a elaboração de políticas 
públicas nesta área. Este grupo 
de trabalho tem uma composi-
ção multidisciplinar, incluindo a 
Comissão para a Igualdade e 
Contra a Discriminação Racial, 
especialistas e representantes 
de associações antirracistas.O 
grupo de trabalho será coorde-
nado por José Reis, vogal do 
Alto Comissariado para as Mi-
grações, e constituído por 15 
membros, incluindo Mamadou 
Ba, dirigente do SOS Racismo.

mento pandêmico, que correu 
sem sobressaltos. Em segun-
do, se olharmos para o ano de 
2020, Setembro e Outubro foi 
dos meses mais pacíficos. Em 
terceiro, em contraponto com 
o segundo, dezembro foi um 
mês critico, responsável pelos 
piores números de sempre”, 
acrescentou o dirigente social-
democrata.

Para Piteira Lopes, “empur-
rar umas eleições importan-
tíssimas como as autárquicas 
para junto dos últimos dias de 
final de mandato da Comissão 
Política Nacional não é benéfi-
co também para o PSD”. “Os 
autarcas sociaisdemocratas 
eleitos, principalmente aque-
les que o serão pela primeira 
vez, não terão tempo de tra-
balho suficiente para aplicar 
as orientações do atual elenco 

diretivo”, justifica, lembrando 
que poucas semanas depois, e 
ainda antes da tomada de pos-
se, podem existir novas orien-
tações vindas de uma lideran-
ça diferente do partido. “Se Rui 
Rio considera realmente muito 
importante este adiamento, de-
verá também propor desde já a 

antecipação, para o final desta 
primavera, das eleições inter-
nas do PSD de forma a que a 
nova liderança, seja ela qual 
for, possa preparar o proces-
so autárquico e orientar politi-
camente todos os candidatos 
para os próximos dois anos”, 
conclui Piteira Lopes.

que é tempo de deixar a po-
litiquice de parte e que não 
se pode fazer aproveitamento 
político de um período terrível 
para o país.

“Há que deixar a politiqui-
ce de parte e deixar estes fait 
divers de vir anunciar meio 
milhão de vacinas, quando 
sabemos que são 150 mil as 
pessoas protegidas que já 
fizeram as duas tomas. Não 
podemos fazer aproveita-
mento político de um período 
terrível para o país”, afirmou. 
Face à ausência de resposta 
do Governo, a associação vai 
enviar uma nova carta a Mar-
celo Rebelo de Sousa para 
apresentar um conjunto de 
soluções para proteger s tra-
balhadores desta área.

rário que o partido vai propor 
para as autárquicas é uma pro-
posta sensata e que defende 
a democracia num contexto 
de pandemia de Covid-19. “Eu 
pergunto como é que, numas 
eleições autárquicas, se con-
segue fazer campanha sem 
poder contactar as pessoas”, 
questionou, argumentando que 
manter a data das autárquicas 
no calendário previsto serviria 
apenas quem está no poder. 
De acordo com a lei eleitoral 
para os órgãos das autarquias 
locais, estas eleições são mar-
cadas por decreto do Governo 
com, pelo menos, 80 dias de 
antecedência e realizam-se en-
tre os dias 22 de setembro e 14 
de outubro do ano correspon-
dente ao termo do mandato.

Segundo o líder social-de-

mocrata, a proposta de adia-
mento por 60 dias permitiria 
que a campanha decorresse 
com mais normalidade, ga-
rantindo a igualdade no aces-
so aos cargos que estão em 
disputa, partindo do princípio 
que, em setembro, 70% da 
população portuguesa já foi 
vacinada contra a Covid-19.                                                                                                                                        
No mesmo dia, o secretário-ge-
ral do PS, José Luís Carneiro, 
respondeu que os socialistas 
se opõem à intenção do PSD, 
mas que estão abertos a equa-
cionar melhorias no processo 
eleitoral, acusando ainda Rui 
Rio de estar preocupado com 
dificuldades internas do seu 
partido. O dirigente socialista 
salientou que a marcação das 
eleições autárquicas são uma 
competência do Governo e 

defendeu que as recentes elei-
ções presidenciais, de 24 de 
janeiro, em plena epidemia de 
Covid-19, foram a melhor pro-
va do compromisso democráti-
co e do exercício do voto por 
parte dos portugueses.

Ainda no mesmo dia, o 
secretário-geral do PCP, Je-
rónimo de Sousa, defendeu 
ser prematuro decidir já o 
adiamento das autárquicas 
e preconizou que é preciso 
avaliar a evolução da situa-
ção pandémica. O CDS, por 
seu lado, mostrou-se sensí-
vel às preocupações quanto 
ao adiamento das autárqui-
cas, mas não apoia, para já, 
a proposta do PSD, porque 
quer esperar por dados mais 
concretos sobre a pandemia 
e a vacinação.
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Maneca

Maria
Alcina

Obrigada Fátima Macedo

Nova Marataizes um pedacinho de Portugal

Lindo Visual de um Casal da 
nossa Comunidade

Como Vemos, Amizade 
de Longa Data

Cantora Helen 
de Lima, 

Mãe  extremosa!
UFRJ, a melhor 

Universidade do Brasil

Casal iluminado
Antônio Marques o galã da atualidade

Programa (A Voz da Mulher)

Nosso Novo Padeiro de Mão Cheia, Dizem!!

Mesa destaque da semana

Amigo José Ma-
tos dos Reis, 

esta numa pose de 
padeiro, mas o pão 
esta todo pronto na 
bancada, será que ele 
não estará esperando 
esfriar, para se deliciar 
?  vou-me  aprofun-
dar no assunto para 
esclarecer, mas ele 
versátil, tudo é possí-
vel, de qualquer forma 
receba um abraço e 
parabéns

Agora só curtindo a vida, mas Manuel Coelho, sempre foi 
um grande Baluarte do Folclore, sua esposa, Dona Aurora, 

seu braço direito, estamos com saudade deste querido casal, 
para quem desejo muitas felicidades, apareçam e muita saúde 
amigos.   

Dupla dinâmica da Casa do Minho, Ex. Presidente, Sr. Ma-
nuel Fernandes, e atual Presidente, Agostinho dos Santos, 

a coisa mudou muito, mas mais um pouco de calma, que  já 
já,  tudo voltara para alegria de todos, não vamos desanimar, 
porque tudo vai passar, sempre com a graça de Deus.   

O Conselho Cientifico de Espanha, classificou a Universi-
dade  Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, posicionando-a  

em primeiro lugar  no Brasil. A UFRJ,  na qual tantos da nossa 
Comunidade  se formaram, “pulou “ para o 203  lugar, em todo 
o mundo, ficando á frente de Instituições como a Universidade 
de  Sourbone, (França),  e a de Coimbra  (Portugal). Uma 
alegria para o Nosso querido amigo Dr. Flávio Martins, Pro-
fessor Titular, ex-Diretor da Faculdade de Direito e atualmente  
o Decano do Centro de Ciências Jurídicas  e Econômicas da 
Centenária  Universidade. Além disso, o Dr. Flávio Martins, 
faz parte de diretorias de nossas instituições culturais e pela 
terceira vez, reeleito Presidente do Conselho  permanente 
das Comunidades Portuguesas. C.C. P. AS COMUNIDADES 
PORTUGUESAS DO MUNDO SE ORGULHAM DE TER O 
DR. FÁVIO MARTINS, COMO SEU DIGNO REPRESENTAN-
TE. MUITAS BENÇÃOS!

Muitas Bênçãos querida Fátima , pela homenagem que 
me dedicou no Cantinho do Folclore. Fique muito emo-

cionada e grata, pelo seu belo gesto. AVISO: AOS NOSSOS 
LEITORES! Adicionem no YOUTUB,  Cantinho do Folclore 
com Fátima Macedo, e assim ficarão encantados com o belo 
trabalho de Fátima Macedo. Abraços Fadistas.

O  querido casal, 
V e r e a d o r a 

Teresa Bergher e 
o saudoso Depu-
tado Gerson Ber-
gher, exemplo de 
felicidade e dedi-
cação ao grande 
amor que sempre 
os uniu. Viver de 
lembranças e se-
guir os exemplos 
purifica o espirito. 
Muitas bênçãos.

A minha querida 
amiga Vilma Gui-

marães, do progra-
ma radiofônico, (A 
Voz da Mulher), na 
Rádio Bandeirantes, 
sempre linda e ele-
gante,  prestigiando  
a Comunidade Por-
tuguesa. Já tive a 
honra de participar 
desse magnífico pro-
grama. Vilma Guima-
rães, muitas vitórias, 
muitas bênçãos. 
Abraços Fadistas.

Como vemos neste lindo 
cenário fotográfico, dois 

casais muito amigos, que 
pelas circunstâncias a muito 
não os vejo, estou com sau-
dade deles, como vemos os 
amigos: José Mota, esposa 
Fátima Fonseca, D. Ana Ma-
ria e seu Marido Orlando do 
Cadeg. Abraço há todos e até 
breve se Deus quizes, com 
muita saúde

Na Nova Marataizes você en-
contra os melhores artigos de 

Portugal e com certeza quem não 
conhece  o Domingão, já escutou 
falar, o homem que mais entende 
no ramo, é aqui que se encontram 
as mercadorias  de qualidade, 
como chouriças, presunto, sal-
picão, alheiras, queijo da serra, 
vinhos, azeites e muito mais. Faça 
uma visita para verificar, como ve-
mos a vossa disposição os amigos: 
Abreu e Domingão, na Rua Santa 
Luiza, 210, no Maracanã, junto 
a Praça Niterói. Tel.: 2284-1931

A minha querida amiga Hel-
len de Lima, muito feliz, 

festejando o aniversário da 
sua querida filha, Isabella e do 
querido Gustavo que  mora na 
Espanha mas sente de longe 
o carinho de todos nós. Aos 
meus sobrinhos do coração, 
Isabella e Gustavo. Muitas 
bênçãos. Feliz aniversário.

O meu filho do coração, An-
tônio Marques,  sempre 

elegante para agradar com 
seu visual a sua belíssima 
esposa Alice, que com tantas 
provas de amor e dedicação, 
se sente: Alice no País das 
Maravilhas. Muitas bênçãos. 
Abraços fadistas.

Nossa Senhora de Lourdes, Protetora 
dos Enfermos, Rogai por nós

No dia 11de fevereiro, co-
memorou-se o dia de 

Nossa Senhora de Lourdes. 
Nossa Senhora Apareceu á 
Menina Bernadette, numa 
gruta em  Lourdes, França. 
Bernadette foi curada de 
problemas respiratórios  com 
a aparição  da Virgem Mãe 
Nossa Senhora nos livre das 
pandemias  e dos vírus que 
tanto sofrimento traz à huma-
nidade! Amem. Creio!
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Comendador Morais festejou aniversário entre amigos

Já em clima de carnaval no Polo Gastronômico do Cadeg, num 
destaque especial os amigos, Dante e o “Rei do Cadeg”  Ceará

Uma dupla de primeira de amigos colocou o papo em dia, nosso 
dinâmico Ceará, Diretor das Famosas Lojas Art dos Vinhos, com 
o amigo Fernado

Cadeg é só alegria QUINTA TRANSMONTANA

Quem estreou nova idade foi nosso Amigo o Comendador José Mo-
rais e os amigos não deixaram passar em branco essa data com 
direito a bolo e presença dos amigos, Antônio, Tuninho Mendes, Fer-
nando Lisboa, José Maia, Madalena, Coutinho e Sérgio

Esse é o refugio do Comendador Morais, seu Sítio Baratolândia em 
Barão de Mauá onde recebeu seus amigos para festejar seu aniver-
sário no dia 11 de fevereiro. Na foto com grupo de amigo

O carismático português, Comendador José Morais, “Cidadão Cario-
ca” aniversariou em pleno carnaval com direito a bolo oferecido pelo 
amigo Dário, filha e amigos

Explosão 
de alegria e 

descontração 
dos amigos 

portugueses e 
brasileiros, que 

estiveram no 
Sítio Bara-

tolândia, para 
comemorar o 

Aniversário 
de vida deste 
grande amigo

Um dia prá-la de especial para Comendador Morais, cercado dos 
seus amigos que toda as sextas-feiras prestigiam o Boteco do Mo-
rais na Barão de Petrópolis no Rio Comprido

Comendador José Morais, foi envolvido pelo carinho e respeito dos 
amigos Paulo e Leonardo, que prestigiam o Boteco do Morais, no 
Rio Comprido um dia sem dúvida inesqueciível para o Comendador

Nas dependên-
cias do sítio 
em Mauá ve-
mos o anfitrião 
do dia Comen-
dador José 
Morais, que foi 
envolvido pelo 
carinho dos 
amigos, Tuni-
nho Mendes, e 
Leonardo

Um peque-
no grupo 

de amigos 
devido, a 

Pandemia 
estiveram 

no Sítio Ba-
tarolândia, 

em Barão de 
Mauá para 

levar seu 
abraço ao 

Comendador 
José Morais

Último dia 11 de feverei-
ro no Sítio Batarolân-

dia, em Barão de Mauá foi 
realizado um passeio com 
a presença de amigos e 
familiares para comemo-
ração do aniversário, do 
querido empresário e ami-
go Comendador José Mo-
rais, a turma se reuniu por 
volta da 11:30 da manhã 
no micro ônibus com direi-
to ar-condicionado.

Foi uma viagem tran-
quila ao chegar no Sítio 
com os amigos eram só 
alegria em poder estar 
presente, no aniversário 
deste grande português, 
amigo dos amigos da Co-
munidade Portuguesa.

Onde toda sexta-feira 
se reunem para soborear 
a gastronomia portuguesa 
e luso-brasileira e tomar 
aquela cervejinha.

Foi uma tarde muito 
especial pois o Comenda-
dor Morais, fez questão de 
oferecer do bom e do me-
lhor para seus convidados, 
tipo presunto parma com 
melão, salada de agrião 
de bico com bacalhau, sar-
dinha na brasa, churrasco 
e a turma ainda aproveitou 
para desfrutar da belís-
sima piscina em fim não 
poderia faltar o tradicional 
bolo comemorativo pela 
passagemdo aniversário 
deste grande português, 
que chegou no Brasil viu 
e venceu e construiu uma 
linda história e hoje é um 
grande empresário.

Presidente transmontano Ismael Loureiro, Luís Augusto, o Pacheco, 
Arlindo num belo registro para o Jornal Portugal em Foco na Quinta 
Transmontana

Um time de craque, na Quinta Transmontana, Morgado, Presidente 
da Casa do Minho Agostinho dos Santos, Ângelo Horto, Presidente 
Ismael Loureiro e Paulo

Presença marcante todas as Quintas Transmontana o enigmático 
empresário Manuel Mota, sempre com aquela simpatia. Na foto com 
sua esposa querida Emília e sua secretária Sabrina e os amigos e 
ex-provedor da Igreja Nossa Senhora da Pena sr João e esposa 
Alice, a diretora Ângela

Marcando 
presença 
no Solar 

Trans-
montano, 

o casal  
ex-diretor 

Armindo e 
esposa
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A grande Emoção 
Continua

Como vemos, 
agora o Padre, 

........................ fa-
zendo a cerimonia 
e o amigo Rapha-

el, colocando a 
aliança no dedo 
de sua amada, 

Paola, que o 
amor seja eterno, 

sempre com as 
Benção de Deus

Como Sempre, nesta Hora, 
Total Atenção de Todos 

sinto-me muito a vontade, 
para  elogiar este fantástico 

Padre ,  .......................... 
que com  seu carisma e 

amabilidade, todos ficaram 
encantados, como vemos 
na foto, os amigos noivos,  

Raphael, esposa: Paola, 
que este carinho, demos-

trada por todos os seus fa-
miliares e amigos, seja um 

registo de felicidade para 
a vida inteira, com certeza, 

é desejo de todos que ali 
estavam para vos abraçar

Jovem Paola e Raphael, Sejam Muito Felizes Nesta hora, inesquecível, onde tive o prazer de ser 
convidado e também fotografar, escutando as lindas palavras do Padre Renato Martins, cada vez 
mais, tenho a certeza, que o nosso mundo, ainda tem muitas maravilhas, tive a oportunidade de ver 
saudosas lagrimas, do bem querer e do desejo, de muitas felicidades, de seus pais Dona Ilda e Vitori-
no, padrinhos: Dona Florbela, Comendador Afonso e o amigo Flavio Leite. Para os noivos, desejo as 
maiores felicidades do mundo

Ao cair da noite do pas-
sado dia 13, de feve-

reiro viu-se uma mensa-
gem inspiradora de amor, 
abençoada pelos sagrados 
laços do matrimônio.

Deus assim consagrou a 
união de duas vidas jovens, 
com muito para semear e 
colher o melhor lindo futu-
ro marcado por alegrias, e 
plenas realizações.

Paola e Raphael, fo-
ram os personagens desta 
magnífica emoção, de uni-
rem suas vidas em uma só, 
conjugando amor, e desejo 
e dedicação e vontade de 
construir um mundo melhor.

Compromisso este que as-
sumiram firmamente diante do 
Padre Renato Martins, a linda 
cerimônia que teve como ce-
nário, a bonita Capela do Con-
dômino Alpha onde residem.

Cada capítulo do enlace 
foi perfilado por lacrimas 
de felicidade, como foi a 
chegada do noivo Rapha-

Que Deus Abençoe Agora é a vez da jovem Carol, colocar a aliança 
no dedo de seu marido, Raphael, como vemos na foto, com total 
carinho e atenção, sejam felizes amigo

Momentos de Emoção neste lindo cenário fotográfico, vemos Dona Carminda, e Dr.ª Ilda, mãe do noivo, 
o jovem Raphael, segurando as alianças, que serão passadas para o jovem casal

Visual de Saída  para dar  Aquele Abraço de Parabenizar nesta tarde feliz, tive a oportunidade de ver a 
irmã do noivo, a jovem Michele que a muito não via, esta linda e sempre atenta e atenciosa ao mano a 
sua cunhada, gostei de ver, parabéns, a seu lado, um amigo muito querido da família, a  frente, seus  tios 
e padrinhos do mano, Dona Carminda e Sr. António, que estavam radiantes, aguardando a saída para 
aquele abraço, parabéns

Mais um Momento de Amor a Palavra Família neste Lindo visual, em baixo , a esquerda, vemos  Dona 
Ilda e Sr. Vitorino, Abençoando seus filhos, em cima Sr. Padre e  os muito queridos padrinhos, num gesto 
tão lindo, que proporcionou emoção, Graças a Deus

Família e Amigos Sempre Unidos Sábado passado no casamento dos queridos Rapha-
el e Paola, tive o prazer de rever antigos que algum tempo não via, mesmo sendo da 
família do noivo, como vemos na foto , o jovem casal: Flavio Leite, esposa , a jovem 
Vanessa, a esquerda, seus sogros , Sr. António e Dona  Carmida, a sua Direita cunhado 
Alexandre e Dona  Arethuza, abraços e temos que nos encontrar mais vezes, mesmo 
que não haja casamento

Casal Amigo, Foi Levar Seu 
Abraço aos Noivos

Como Vemos na foto, amigo 
Júlio, gerente da Empresa: 
Manuel Ribeiro Verduras e 

legumes, no Ceasa Grande Rio, 
com sua senhora, foram levar 

o abraço de felicitações aos 
jovens noivos, Paola e Raphael, 

que no dia 13 de Fevereiro, se 
unirão pelos laços do Matrimo-

nio, a quem desejo todas as 
felicidades do mundo e para 

o amigo Júlio, mineirinho dos 
bons e sua esposa,  o desejo 

de muita saúde, extensivo a 
toda a família

Que Lindo Cenário 
Fotográfico foi no dia 
13 de Fevereiro que 
o casal, Raphael e 
Paola se uniram, 
pelos laços do 
Matrimonio e como 
não poderia deixar 
de ser, vemos em 
pauta, a esquerda 
da Santa, o amigo 
Flavio Leite e Dona 
Idália, do lado direi-
to, Dona Vanessa, 
sua esposa, com 
a linda filhinha do 
casal, gostei muito 
de ver e conhecer, 
esta joia preciosa, a 
quem mando beiji-
nhos e muita saúde 
para toda a falia

Enlace de Paola e Raphael

el acompanhado de seus 
queridos pais, logo após a 
presença dos padrinhos e 
do celebrante surgiu a bela 
noiva Paola, lindamen-
te vestida ou melhor uma 
princesa, ao encontro do 
seu príncipe para celebra-
rem o grandioso amor, que 
selou seus corações foram 
abençoados com devinas 
mensagem de fé, cele-

brada pelo Padre Renato 
Martins, que celebrou esta 
linda união.

Logo a seguir o ato re-
ligioso os nubentes foram 
cumprimentados pelos fa-
miliares e amigos que pres-
tigiaram o enlace e o Jornal 
Portugal em Foco trás nes-
ta página alguns registro 
desta tarde noite, especial 
do casal Paola e Raphael.


