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Mais de 10 milhões podem 
votar e 61 mil pessoas nas 

12.287 mesas de voto
Um total de 10.865.010 

eleitores vai poder vo-
tar nas presidenciais de 
24 de janeiro, de acordo 
com números divulgados 
pelo Ministério da Admi-
nistração Interna . O total 
de inscritos nos cadernos 
eleitorais em território 
nacional é de 9.314.947. 
No estrangeiro é de 
1.550.063.

Relativamente às pre-
sidenciais de 2016, re-
gista-se um aumento de 
1.208.536 de eleitores.

Por outro lado, mais de 
61 mil pessoas,  o equi-
valente à população da 

Moita, vão trabalhar nas 
12.287 mesas de voto nas 
presidenciais, parte delas 
já no próximo domingo, 

para receber o voto an-
tecipado. A maior parte, 
60.715, são membros de 
mesa em território nacio-

nal, havendo ainda 720 
em mesas no estrangeiro.

Nestas eleições, e de-
vido à pandemia de Co-
vid-19, foi decidido des-
dobrar as mesas de voto, 
que aumentaram de 2.793 
para as 12.287 relativa-
mente às eleições anterio-
res, passando o número 
máximo de 1.500 eleitores 
para 1.000 por cada uma.

A multiplicação do nú-
mero de mesas de voto 
é uma forma de evitar e 
controlar grandes con-
centrações de pessoas 
e, assim, tentar reduzir o 
risco de contágio. 

O atual secretário-ge-
ral da Organização 

das Nações Unidas, 
António Guterres, anun-
ciou, esta semana, a 
sua candidatura para 
o segundo mandato de 
cinco anos que come-
çará em 2022 e termina 
em 2026.                                                                                                                                           

Esta informação foi 
vinculada numa con-
ferência de imprensa 
pelo porta-voz de Gu-
terres, Stéphane Du-
jarric, ao afirmar que 
o secretário-geral da 
ONU apresentou esta 
proposta à presidência 
da Assembleia-Geral 
e do Conselho de Se-
gurança, dizendo que 

António Guterres quer 
segundo mandato como 
secretário-geral da ONU

estava disponível para 
um segundo mandato 
como secretário-geral 
das Nações Unidas, 
se essa for a vontade 
dos Estados-membros.                                                                                                                  
É de mencionar que a 
agência Bloomberg ci-
tou dois diplomatas que 
avançaram com a pos-
sibilidade de Guterres 
anunciar a vontade de 
permanecer na lideran-
ça da ONU.

O primeiro manda-
to de António Guterres 
como secretário-geral 
da ONU iniciou-se em 
janeiro de 2017, com o 
objetivo de cumprir cinco 
anos neste cargo, e aca-
ba no final deste ano.

O Governo manteve  a 
proposta de aumen-

tos salariais que deixa de 
fora a maioria dos funcio-
nários públicos, compro-
metendo-se com a revisão 
do sistema de avaliação 
até ao final do trimestre.

A informação foi dada 
aos jornalistas pela pre-
sidente do Sindicato dos 
Quadros Técnicos do Es-

tado, Helena Rodrigues, 
no final de uma reunião, a 
pedido dos representantes 
dos trabalhadores, depois 
de o executivo ter fechado 
as negociações salariais 
na semana passada.

“Temos o compromis-
so de que até ao final do 
primeiro trimestre seriam 
eventualmente calenda-
rizadas as reuniões para 

Governo mantém proposta que deixa de
fora a maioria dos funcionários públicos

Desde 2015 que o nú-
mero de funcionários 

públicos a passar à refor-
ma em Portugal não era 
tão elevado. Apesar de 
serem ainda provisórios 
e de continuarem em falta 
as aposentadorias de de-
zembro, os dados, reve-
lados  pela Direção-Geral 
do Orçamento e entretan-
to corigidos pelo Diário de 
Notícias, apontam para 
que em 2020 se tenha 
atingido o número mais 
elevado de beneficiários 
da Caixa Geral de Apo-
sentadorias desde 2015, 
ano em que passaram à 
reforma 14.375 profissio-
nais do Estado.

Em 2020, só até ao fi-
nal de novembro, foram 

pelo menos 14.537 os 
funcionários públicos que 
passaram à reforma (em 
2019, ao longo do mesmo 
período, aposentaram-se 
11.025 trabalhadores do 
Estado, o que correspon-
de a um aumento de 32%).

Os professores ou edu-
cadores de infância eram 
a maior parte: 1.653, um 
número que, também de 
acordo com o DN, é o 
mais elevado dos últimos 
sete anos, ultrapassou 
as previsões do Governo 
para o setor e não deve-
rá abrandar nos próximos 
anos, já que a idade mé-
dia dos docentes está es-
tacionada nos 49 anos.                                                                                                              
No que diz respeito aos 
valores médios das novas 

Só até novembro reformaram-se 14.537 
funcionários públicos, o número mais

alto desde 2015. Professores são maioria

reformas, ainda com base 
nas informações disponi-
bilizadas pela Direção-Ge-
ral do Orçamento, o jornal 
dá conta de uma subida 
de 105% em novembro, 
para uma média de 1.563 
euros/mês, e explica que 
o aumento, desde os 764 

euros mensais, pode de-
ver-se ao fato de os no-
vos aposentados terem 
origem em categorias pro-
fissionais mais elevadas, 
com vencimentos equipa-
rados, como são os casos 
de professores, médicos e 
enfermeiros.

Os negócios no futebol 
sob suspeita do Fis-

co chegam a 500 milhões 
de euros em transferên-
cias e envolvem clubes 
nacionais e estrangeiros, 
diz o Jornal de Notícias. 
Em causa está a opera-
ção “Fora de Jogo”, com 
os inspetores da Direção 
de Serviços de Investiga-
ção da Fraude e de Ações 
Especiais da Autoridade 
Tributária a analisarem 
todos os negócios feitos 
com 14 agentes e inter-
mediários, incluindo Jor-
ge Mendes, um dos prin-
cipais arguidos no caso.                                                                                                                                    
O jornal que cita uma 
fonte da AT explica que a 
extensão da investigação 
foi mais do que duplicada 
devido à análise de toda a 
documentação apreendi-
da na sequência da opera-
ção “Fora de Jogo”  numa 
fase inicial, as transações 
suspeitas foram avaliadas 
em cerca de 200 milhões 
de euros. Aumentou tam-
bém o número de futebo-
listas sobre os quais inci-

dem estas transferências.                                                                                                             
Em março do ano passado 
foram realizadas 76 bus-
cas executadas um pouco 
por todo o país, sendo que 
40 visaram domicílios e 5 
escritórios de advogados,  
Osório de Castro, advoga-
do de Jorge Mendes, foi 
um dos alvos das buscas. 
Todas as transferências 
em que estes juristas par-
ticipam estão a ser alvo de 
escrutínio por parte dos 
inspetores.

A operação em cau-
sa envolveu buscas às 
principais SAD do futebol 
português, incluindo Ben-
fica, Sporting, FC Porto e 
Sporting de Braga, com as 
casas dos presidentes dos 
quatro clubes a serem alvo 
de buscas,  Jorge Nuno 
Pinto da Costa (FC Porto), 
Luís Filipe Vieira (Benfica), 
Frederico Varandas (Spor-
ting) e António Salvador 
(Sporting de Braga).

A investigação visa so-
bretudo crimes de fraude 
fiscal e branqueamento 
de capitais.

discussão e revisão do 
sistema de avaliação de 
desempenho”, disse a re-
presentante sindical, após 
encontro com o secretário 
de Estado da Administra-
ção Pública, José Couto, 
referindo que pretende 
que este calendário inclua 
igualmente a revisão de 
carreiras. Em causa está 
a proposta do ministério 
liderado pela ministra Ale-
xandra Leitão, apresen-
tada na quarta-feira aos 
sindicatos, que aumenta a 
remuneração base da fun-
ção pública em 20 euros, 
para os 665 euros (valor 
igual ao do salário mínimo 
nacional) e que prevê au-
mentos de 10 euros para 
salários entre os 665 eu-
ros e os 791,91 euros.

Esta proposta repre-
sentou uma valorização 

face à apresentada na 
primeira reunião, em que 
o Governo tinha propos-
to um aumento de 10 
euros apenas até aos 
salários de 693,13 eu-
ros mas, ainda assim, foi 
considerada insuficiente 
pelos sindicatos.

Segundo o Governo, a 
atualização chegará a 148 
mil trabalhadores numa 
despesa prevista de 41 
milhões de euros.

Helena Rodrigues la-
mentou uma vez mais 
que a grande maioria dos 
funcionários públicos fi-
que sem atualizações sa-
lariais. “Compreendemos 
que o momento é difícil, 
mas um sinal de que al-
guma atualização poderia 
ser feita, nós esperáva-
mos isso da parte do Go-
verno”, disse.

Operação 
Fora de Jogo: 
negócios de 
500 milhões 

na mira do 
Fisco
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Maneca

Maria
Alcina

Feliz enlace de Andrea e Eduardo

  Meninas da 
Comunidade em 

Destaque

Pé de Valsa da semana e 
Parabéns pelo Aniversário

Graças a Deus, Pelos 80 Anos Vividos

Bom Grupo, Apto e Bem Descansado

A minha queri-
das amiga  D. 

Berta, com seu 
saudoso esposo, 

Senhor Manuel 
Branco, presidente 
da Casa do Porto, 

sendo recebidos 
no Palácio S. 

Clemente, pelo 
Embaixador Jaime 

Leitão. BOAS 
FESTAS, FELIZ 

ANO NOVO

Amigos de Vitória, Espirito Santo

Parabéns, Marina, pelo 
seu aniversário

Marina, filha do querido casal, Leila e Dr. Felipe Mendes, 
proprietários do Jornal Portugal em Foco, festejaram no dia 

10 de Janeiro , o  aniversário de sua bela filha, Marina. Marina 
trabalha em S. Paulo.  Além de muito inteligente, é muito amada 
pela família,  adora o seu querido irmão Felipe. Na foto: Marina 
com sua Mãe, Leila, as mesmas belezas amorosas de sempre. 
Minha homenagem eterna.

ROSEIRA BOTÃO DE GENTE. 
A FORÇA, QUE DESTE AO MOMENTO, TOCANDO O MEU 
CORPO, PELA PRIMEIRA VÊZ, ESTÁ AGORA EM MOVI-
MENTO NO MEU VENTRE, O FILHO QUE A GENTE FÊZ, 
DEPOIS, IRÁ POUCO A POUCO, FICANDO MAIOR, POR 

DENTRO DE MIM.
E O MEU CORPO ME REVELA QUANDO O TOCO.

QUE O TEU FILHO ESTÁ AQUI................
MUITAS BENÇÃOS, MUITA LUZ.

União de Amizade Natalina
Os queridos 

amigos, Ri-
cardo do Pala-
dino e Alfredo 
do  g rupo dos 
caçadores, ami-
gos exemplares, 
grandes persona-
lidades da  nossa 
comunidade. , 
Feliz Ano Novo!

O Presidente da Associação de Portugueses do Espírito Santo, 
(APES) meu grande amigo, Alexandre Mendes, sua ele-

gante esposa, Dra. Maria José, sua filhinha Bianca, mostrando 
as belezas do Rio de Janeiro ao seu filho, Edson Mendes, que 
estuda em Portugal, e veio curtir suas férias  no Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, Brasil. Salve... Família Linda. Muitas bênçãos.

Reveillon  na cobertura  do casal, 
Fernanda e Toninho Serapico

Como todas as festas na casa da família Serapico (Rede 
Economia),  são acontecimentos inesquecíveis. Neste 

réveillon, a nata da comunidade portuguesa ,  estava presente. 
Na foto: A filha do casal , Sandra Serapico, seu esposo Júlio, 
Fernanda Serapico  e Toninho Serapico, os anfitriões da festa, o 
nosso Consul Adjunto Dr. João de Deus e sua amorosa esposa  
Leélia, a doce Rosa Martins e esposo João Martins, (DIRIJA), 
D. Irene e  Adão Ribeiro, embaixador de Castro Daire,  e outros 
amigos. Muitas bênçãos. Feliz Ano Novo.

SAUDADES!

Feliz aniversário, minha querida 
amiga, Luiza Boaventura

A nossa  que r i da 
Luiza , muito feliz, 

ofertando o primeiro 
pedaço de bolo á sua 
linda netinha, Cami-
la, que é o xodó da  
Comunidade Portu-
guesa (muito linda). 
Parabéns querida ami-
ga, Muitas bênçãos. 
Abraços Fadistas.

Numa cerimônia  lindíssima, para os mais íntimos, realizou-se 
a feliz união de Andrea e Eduardo. A belíssima Andrea é a 

filha primogênita de Irene e Adão ribeiro, querido Embaixador 
de Castro Daire. Muito felizes os amigos e familiares presentes 
á cerimônia,  vibraram assim como eu, pela felicidade desse 
lindo casal. Na foto: A Elegante Andrea, saindo da igreja já 
casada com o grande amor da sua vida. Muitas bênçãos, 
muita luz, Felicidade Eterna

De acordo com os acontecimentos,  
um dia de muita emoção. Devido 

a pandemia, eu e Idália, íamos ficar a 
sós, no meus 80 Anos, mas não foi o 
que aconteceu, eu foi engando, como 
vemos na foto, Meus filhos, Ronaldo e 
Rosângela, com a tia Teresa, irmã da 
Idália, armaram o esquema e quando 
eu já estava a vontade dentro de 
casa, toca a campainha, para minha 
surpresa, chegam todos carregando 
bolças, que continham doces, sal-
gadinhos Bolo, enfim, as lagrimas 
apareceram também, para completar 
a festa, só  não gostei, porque Dona 
Idália sabia de tudo, dei-lhe um cas-
tigo, obriguei-a a dormir descalça. 
Agradeço muito a meus filhos, netos 
cunhados e principalmente a Deus, 
por mais esta vitória, que nos aben-
çoe a todos e Obrigado.

Este maravilhoso grupo, como 
vemos na foto, a esquerda, Dona 

Neide, a seu lado, Sr. Dario dos 
Santos na sequencia, seu marido, o 
Maestro Rogério Costa, um amigo,   
Sr. Bernardo, Presidente do Orfeão 
Português,   Sr. José Henrique, Pre-
sidente da Casa das Beiras, amigo 
Morgado e Dr. Ângelo Horto, todos 
com muita deposição, para voltar as 
atividades Sociais Luso-Brasileiras 
para o engrandecimento dos cos-
tumes e tradições da Pátria Mãe, 
vamos aguardar um pouquinho mais, 
fazendo sempre a nossa parte, com 
as melhores considerações. Saúde 
amigos.  

Com este belo 
sor r iso,  não 

podia passar em 
branco, o registo 
de mais um feliz 
Aniversário do ami-
go Antônio Ribeiro, 
que com sua es-
posa Dona Maria 
Antônia, um casal 
perfeito, além de 
dançarem muito, até 
parece que o ami-
go Antônio nasceu 
para Antónia, até 
o nome ficou giro, 
um Arouquense, 
casado com uma 
Transmontana, ca-
sal muito bacana, 
aqui deixo os votos 
de muita saúde, é o 
nosso desejo   

Mesa Destaque da Semana
Sempre com muito carinho, faço 

homenagens a pessoas que fazem 
a diferença, pela sua maneira de ser, 
pela conservação dos bons princípios, 
que o mundo tanto precisa, como ve-
mos na foto, a esquerda, Sr. Manuel 
Pinto Aires, esposa Dona Guilhermina, 
a que desejo muita saúde, pois está 
precisando, mas tudo vai ficar bem, se 
Deus quiser, do lado direito, a jovem 
Senhora, Dona Cristina, na sequência, 
mamãe, Dona Dulce com seu querido 
netinho Pedro Dapoza, que é filho de 
Cristina e amigo Carlos Dapoza. Para 
todos as bênçãos Pai e muita saúde.

Segundo  informações, nossas meninas, estão próximas, a 
voltar as atividades Sociais, dos Clubes Luso-Brasileiros, 

onde se tem a boa culinária e uma boa pista de dança, todos 
sentem muita falta, como vemos na foto, o segurança da amiga 
Odete, disse estarei dando a cobertura necessária para correr 
tudo a contento, isto se referindo a polemica da saúde que será 
total, parabéns e estou no aguardo, desejando muita saúde  
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Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

Assustador o crescimento de óbitos provo-
cado pela Covid. Nas últimas semanas a 

cidade do Rio  de Janeiro foi a capital com 
registro de maior número  de mortes, e milha-
res de famílias em todo o país chorando  a 
perda de seus entes queridos. Finalmente  pa-
rece que a chama da celeridade acendeu no 
governo federal, que entendeu, que a grande 
solução somente virá com a imunização da 
população e  anuncia a compra de número 
significativo de vacinas. São mais de 50 pa-
íses que já iniciaram a vacinação  e o Brasil 
ficando pra trás. Quando será anunciada  a 
data do programa de imunização em mas-
sa da população? A logística não é simples! 
Acho que governadores e prefeitos precisam 
se estruturar com urgência para que não haja 
atropelos e seja respeitado o cronograma de 
vacinação. Gostando ou não, até agora só vi o 
governo de São Paulo, afirmar, que indepen-
dente do plano nacional de vacinação, inicia-
rá a campanha no próximo dia 25 de janeiro. 
Senti  inveja quando vi o primeiro ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu, tomando a se-
gunda dose. Sem dúvida o Estado de Israel 
mostrou sua capacidade de organização e 
compromisso com a vida de seu povo, vaci-
nando em tempo recorde a sua população.
O Brasil precisa fazer o mesmo.

TRISTEZA

Recorda-se que o di-
reito de voto é exer-

cido presencialmente e 
diretamente pelos elei-
tores, nos termos da Lei 
Eleitoral do Presiden-
te da República e da 
Constituição da Repú-
blica Portuguesa.

No estrangeiro a elei-
ção decorre nos dias 23 
e 24 de janeiro, poden-
do votar os cidadãos 
portugueses que resi-
dem fora de Portugal e 
que estão recenseados 
na Comissão Recen-
seadora (CR) da sua 
área de residência (cor-

ELEIÇÕES EM PORTUGAL
A Votação dias 23 e 24 de janeiro

respondente à morada 
constante do Cartão de 
Cidadão).

Esta eleição no es-
trangeiro terá 171 mesas 

de voto em 150 serviços 
consulares, número que 
representa um aumento 
de 30% relativamente 
ao número de mesas 

de voto constituídas em 
2016 (121). A lista está 
disponível em:

http: / /www.cne.pt/
si tes/default/ f i les/dl/
pr2021_locais_de_voto_
no_estrangeirocorepe-a-
tualizado11-01-2021.pdf

A CNE disponibiliza 
o Caderno de Esclareci-
mentos – Dias da vota-
ção dos eleitores recen-
seados no estrangeiro, 
dirigido aos membros 
das mesas das assem-
bleias de voto, às co-
missões recenseadoras 
e aos delegados das 
candidaturas:

Os Vinhos do Tejo ultra-
passaram todas as ex-

pectativas de crescimento 
em 2020, não obstante os 
inúmeros contratempos cau-
sados pela pandemia. Em co-
municado, os Vinhos do Tejo 
anunciam um crescimento 
em contracorrente à maioria 
do setor, com um aumento 
da certificação de 27,72%, 
valor que fez catapultar para 
os quase 30 milhões de litros 
certificados, número que era 
esperado ser atingido ape-

nas em 2023.
“De janeiro a abril o cresci-

mento foi de 76,26% e no pri-
meiro semestre de 47,13%. 
Nos primeiros seis meses 
do ano, a CVR Tejo certificou 
15,21 milhões de litros, o que 
representou cerca de meta-
de dos números atingidos no 
final do ano: 29,75 milhões 
de litros. Face a 2019, que 
fechou nos 23,30 milhões 
de litros, o aumento de cer-
tificação foi de 6,45 milhões 
de litros. A quota de vinhos 

Vinhos do Tejo superam expectativas 
e crescem 28% em 2020

O Instituto de Mobilidade 
e Transportes  poderá 

ainda este ano começar a 
fazer carteiras de motorista 
na hora, um serviço princi-
palmente para profissionais 
e para quem tenha perdido 
o documento.

Falando sobre a apre-
sentação do novo modelo 
na Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, o presidente do 
IMT, Eduardo Feio, afirmou 
que há condições para que 
o projeto, incluído no pro-
grama Simplex da admi-
nistração pública, comece 
ainda este ano.

“A pessoa vai ao bal-
cão do IMT e assim como 
o passaporte, que hoje po-
demos obter no mesmo dia, 
podemos passar a ter uma 
carteira na hora que será 
essencialmente para profis-
sionais ou para quem tenha 
perdido a sua carta consiga 
ter naquele dia a emissão 
de um novo documento”, 
afirmou, acrescentando 

Carteira de motorista na hora 
poderá começar este ano

que o serviço só existirá em 
alguns pontos do país, sem 
especificar quais.

A Imprensa Nacional 
Casa da Moeda começou a 
fabricar carteiras de moto-
rista com um novo modelo, 
grafismo e um código infor-
mático que a torna digital, 
sem ser preciso andar na 
carteira para a fiscalização 
pelas autoridades.

Na apresentação do do-
cumento, o secretário de 
Estado das Infraestruturas, 
Jorge Delgado, afirmou que 
o novo documento, que in-
clui impressão holográfica 
e um código de barras bidi-
mensional QR dá maiores 
garantias de segurança, 
contribuindo para o comba-
te à fraude.

O presidente do con-
selho de administração da 
INCM, Gonçalo Caseiro, 
disse à Lusa que o cartão 
inclui vários mecanismos 
de segurança mas nem to-
dos podem ser tornados pú-

blicos, porque “o segredo 
ainda é a alma do negócio”.                                                                                                                                        
    Um dos que é possível 
revelar e que está bem à 
vista no novo modelo é a 
impressão holográfica no 
canto inferior direito: “con-
soante o ângulo em que se 
olha para carta, ora se vê a 
fotografia ou o número da 
carteira e este é um dos ele-
mentos de segurança que 
torna praticamente impos-
sível uma reprodução que 
pareça, à vista desarma-
da, numa carteira normal”.                                                                                                                                         

 Eduardo Feio referiu que 
desde 2017, 400 mil cartei-
ras foram emitidas online, 
mais de 200 mil das quais 
no ano passado, através 
do site do INCM, que pas-
sa a informação à Casa da 
Moeda, conseguindo-se 
prazos de entrega entre 15 
e 30 dias.

Todos os anos são emi-
tidas entre 800 mil e 900 
mil carteiras de motorista, 
cerca de 100 mil são de 
novos títulos e o resto, re-
novações.

certificados com Indicação 
Geográfica Tejo o Vinho Re-
gional Tejo mantém-se supe-
rior à DOC do Tejo, o que se-
ria de esperar principalmente 
em 2020, com o fecho de 
grande muitos restaurantes, 
bares e algumas garrafeiras 
e o crescimento das vendas 
de vinho a registrarem-se 
nos super e hipermercados”.                                                                                
Segundo Luís de Castro, 
presidente da Comissão Vi-
tivinícola Regional do Tejo 
estas são boas notícias e 
que refletem o esforço co-
letivo dos vários players da 
região. Nota para o fato de 
resultarem do trabalho não 
de um, mas de vários anos, 
em Portugal e nos merca-
dos internacionais, onde a 
apetência para os vinhos do 
Tejo é cada vez maior. “As 
expectativas para 2020 eram 
de crescimento, mas não tão 
elevado. o fato de termos 
crescido tanto num ano tão 
atípico foi uma grande vitó-
ria”, conclui.
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O número de reclusos em 
Portugal infetados com 

o novo coronavírus atinge 
hoje 64, a maior parte dos 
quais no estabelecimento de 
Izeda, no concelho de Bra-
gança, divulgou hoje a Dire-
ção-Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais.

O primeiro caso naquela 
prisão foi detectado em 28 
de dezembro, e “ao presente 
momento e em todo o esta-
belecimento prisional de Ize-
da há 45 reclusos com resul-
tado positivo” de infeção pelo 
novo coronavírus repartidos 
por duas alas.

Os 11 primeiros reclusos 
a serem contagiados estão 
internados nos serviços clíni-
cos do Estabelecimento Pri-
sional do Porto e os outros 
34 continuam em Izeda, “se-
parados e isolados da res-
tante população prisional”, e 
com acompanhamento mé-

O Município de Oeiras aprovou esta semana a propos-
ta apresentada pelo presidente, Isaltino Morais, para 

a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) para os prédios urbanos. A taxa foi assim fixada nos 
0,30% para o ano de 2020, a liquidar em 2021.

Este valor corresponde à taxa mínima legal. Atual-
mente, o valor é de 0,45 por cento. Assim, o Município 
abdica de um total de 10 milhões de euros de receita des-
te imposto em “prol das famílias, indo assim ao encontro 
da sua preocupação social, sobretudo neste tempo de 
pandemia”.

Quanto à taxa de IMI para os prédios rústicos, man-
tém-se fixa nos 0,8%. A descida para prédios urbanos 
tem sido feita gradualmente, atingindo agora o mínimo 
legal.

O Executivo Municipal aprovou também fixar uma 
redução de 20% da taxa de IMI aplicável para prédios 
urbanos arrendados para habitação. Além da majoração 
em 30% da taxa de IMI aplicável aos prédios urbanos 
degradados.

A autarquia decidiu ainda aplicar uma dedução fixa de 
IMI atendendo ao número de dependentes que compõem 
o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro.

Oeiras reduz a taxa do
IMI para mínimo aplicável

Cadeia de Izeda tem 45 reclusos
infectados com Covid-19

aldeIas dO xIstO

fIgueIra da fOz

O Município de Oeiras está a instalar papeleiras inte-
ligentes no concelho, com benefícios ambientais, 

operacionais e econômicos na limpeza urbana.
O projeto-piloto em curso “Papeleiras Inteligentes” 

tem duração de 7 meses e contempla a instalação gradu-
al de 50 papeleiras sem custos para o Município.

As novas papeleiras, com capacidade para 120 litros, 
dispõem de um sistema de compactação interno que per-
mite aumentar em 8 vezes a quantidade de deposição de 
resíduos num só equipamento. São alimentadas a ener-
gia solar e sempre que a capacidade de deposição se 
aproxima do limite emite um alerta automático, permitin-
do ao Município aumentar significativamente a eficiência 
do processo de recolha, assim como a redução do nú-
mero de deslocações, resultando na redução de custos.

Estes novos equipamentos permitem que os serviços 
municipais possam ainda consultar todo o histórico de 
operações, número de recolhas por papeleira, periodici-
dades, níveis de enchimento, entre muitos outros indica-
dores de gestão.

As primeiras papeleiras foram colocadas no passado 
mês de novembro de 2020, com 11 unidades (em Algés e 
Oeiras), seguindo-se a instalação de outras 20 unidades 
ainda na 1ª quinzena de janeiro (em Carnaxide, Linda-a-
Velha e Paço de Arcos) e as restantes 19 no início do 
mês de fevereiro (no Passeio Marítimo de Oeiras).

Uma vez decorridos os primeiros três meses de tes-
te, está prevista a abertura de um concurso público com 
vista a alargar a sua implementação a outros locais e fre-
guesias o concelho.

O Município de Oeiras tem registrado com agrado a 
adaptação dos munícipes a estas novas papeleiras.

Município de Oeiras está 
a instalar papeleiras 

inteligentes no concelho

dico permanente, lê-se num 
comunicado daquela dire-
ção-geral.

Os casos que não estão 
internados são assintomáti-
cos, referem os Serviços Pri-
sionais, acrescentando que 
um dos casos detetados em 
Izeda é de um trabalhador.

avança o regadio a partir 
da barragem da Macieira

uma área de cerca de 180 
hectares de terrenos 

agrícolas localizados em Ma-
cieira, Mortágua, vai passar 
a beneficiar de regadio de 
alto rendimento com a cons-
trução de infraestruturas pró-
prias que vão substituir o re-
gadio tradicional que existe.

O designado Aproveita-
mento Hidroagrícola das Vár-
zeas das Ribeiras da Fraga e 
Mortágua (Bloco da Macieira) 
é um dos quatro no país que 
acaba de obter homologação 
de construção pelo Ministé-
rio da Agricultura (MA), com 
base na barragem local já 

MOrtágua

construída na Ribeira de Mor-
tágua, freguesia de Pala.

Serão beneficiados cerca 
de 180 agricultores com ter-

renos na zona.
Ao lado existe também o 

regadio de Vila de Moinhos, 
com 315 hectares e 300 agri-

cultores, na Freguesia de 
Sobral, a partir da Ribeira da 
Fraga, mas em que a barra-
gem não tem circuito hidráu-
lico operacional.

Além do Bloco da Maciei-
ra, a ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, ho-
mologou anteontem outros 
três novos projetos de rega-
dio, integrados no respetivo 
programa nacional, como 
são os casos da Gardunha 
Sul (Bloco da Marateca/Cas-
telo Branco); Vale da Vilariça 
(Alfândega da Fé); e Re-
guengos de Monsaraz (perí-
metro de Alqueva).

a Rede das Aldeias do 
Xisto (de que fazem 

parte 27 pequenas povo-
ações de diversos con-
celhos da região Centro) 
entrou em 2021 como um 
dos destinos rurais mais 
procurados, num contex-
to de turismo longe das 
grandes multidões.

Trata-se de uma con-
sequência das alterações 
exigidas pela pandemia, 
proporcionando “a me-
lhor experiência possí-

vel, +Segura, +Pessoal, 
+Autêntica e +Sustentá-
vel”, refere a plataforma 
digital da rede, acres-
centando a certificação 
de alojamentos com selo 
Clean&Safe.

Acresce o “myxisto-
trails”, plataforma que 
“agrega a melhor oferta 
de turismo ativo e nature-
za das Aldeias do Xisto: 
pedestre, bicicleta, esca-
lada, canoagem e ainda a 
Grande Rota do Zêzere”.

aldeias do xisto 
beneficiam da neve e da 
conjuntura da pandemia

a Declaração de Impacto 
Ambiental para o apro-

fundamento da barra e do 
canal de navegação do Por-
to Comercial da Figueira da 
Foz obteve parecer favorável 
da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). Nota envia-
da pela administração por-
tuária considera que “o final 
de 2020 trouxe uma notícia 
auspiciosa”. Segundo aquela 
fonte, a emissão (do parecer)
ocorreu após o período de 
audiência de interessados e 
de diligências complemen-
tares, processo que se cum-
priu nos últimos meses do 
ano findo, ressalva a nota. 
“Como é habitual, em estu-
dos desta natureza, segue-
se a elaboração de revisão 
do projeto de melhoria

das acessibilidades, que 

integrará as medidas de mi-
nimização dos impactos e os 
programas de monitorização 
indicados pela comissão de 
avaliação”, esclarece.

A Administração do Porto 
da Figueira da Foz (APFF), 
frisa ainda a nota, “reafirma a 
importância estratégica des-
te projeto para o crescimento 
e desenvolvimento futuro do 
porto, o mesmo valendo para 
a Comunidade Portuária e 
todo o tecido

industrial da Região Cen-
tro”. Para a empresa pública 
que gere a infraestrutura por-
tuária, “este projeto é abso-
lutamente necessário para 
o salto qualitativo do porto, 
permitindo capacitá-lo para 
a entrada de navios até 140 
mentos de comprimento e 
oito de calado”.

Impacto ambiental favorável 
para avançarem as obras do 

porto da figueira da foz



Notícias dos
AÇORES

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados nos Açores 
132 novos casos positivos de Covid-19, todos em São 

Miguel, decorrentes de 1.089 análises realizadas nos la-
boratórios de referência da Região.

Dos 132 novos casos registrados em São Miguel, 131 
estão relacionados com transmissão comunitária e o outro 
caso positivo diz respeito a um residente com histórico de 
viagem e análise de rastreio ao sexto dia.

Quatro recuperações
Há quatro recuperações nas últimas 24 horas, todas 

na ilha Terceira (três na Praia da Vitória e uma em Angra 
do Heroísmo).

24 Internamentos
Há 24 internamentos, sendo 21 na ilha São Miguel, no 

Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (cin-
co em Unidade de Cuidados Intensivos); e três na ilha Ter-
ceira, no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroís-
mo (dois dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos).

A Autoridade de Saúde Regional, volta a frisar, no co-
municados desta segunda-feira, que de acordo com a 
situação de transmissão comunitária registrada nas ilhas 
Terceira e São Miguel, deixam de ser referidas as cadeias 
de transmissão local referentes a estas ilhas.

Assim, no que diz respeito às restantes ilhas dos Aço-
res, há uma cadeia de transmissão ativa na ilha das Flores 
e uma na ilha de São Jorge, sendo que “o último elemento 
que integra esta cadeia (São Jorge) foi evacuado para o 
Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, prevendo-se 
que a situação seja temporária”, adianta a nota.

Foram já extintas 193 cadeias de transmissão na Região.
848 Casos positivos ativos

Existem atualmente 848 casos positivos ativos na Re-
gião, sendo 801 em São Miguel, 42 na Terceira, três no 
Faial e dois nas Flores.

Foram detetados até hoje 2.693 casos de infeção pelo 
novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Co-
vid-19, verificando-se 22 óbitos e 1.728 recuperações.

Todas as informações incluídas neste site, como tex-
to e imagens são propriedade exclusiva da Empresa do 
Diário de Notí cias da Madeira e protegidas pelas leis de 
direitos de autor. A permissão para visualizar e imprimir 
materiais deste site é concedida apenas para uso pes-
soal e não comercial. Qualquer outra cópia, distribuição 
ou modificação das informações na forma eletrônica ou 
impressa, sem permissão, é estritamente proibida.

Todas as informações incluídas neste site, como tex-
to e imagens são propriedade exclusiva da Empresa do 
Diário de Notí cias da Madeira e protegidas pelas leis de 
direitos de autor. A permissão para visualizar e imprimir 
materiais deste site é concedida apenas para uso pes-
soal e não comercial. Qualquer outra cópia, distribuição 
ou modificação das informações na forma eletrônica ou 
impressa, sem permissão, é estritamente proibida.

Açores com 132 novos casos, 
todos em São Miguel
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Soure

Câmara assina protocolo com “A Música 
Portuguesa a Gostar Dela Própria”

A Câmara Municipal da 
Lousã assinou um pro-

tocolo de colaboração com a 
Associação “A Música Portu-
guesa a Gostar Dela Própria”, 
que recentemente se instalou 
em Serpins.

Este protocolo, que con-
templa um apoio financeiro 
da autarquia à Associação 
no valor de 4 000 euros, foi 
celebrado com o intuito de 
preservar e valorizar o im-
portante espólio musical do 
concelho, bem como toda a 
cultura a ele associado.

“Neste âmbito, irão ser 
realizados trabalhos de re-
colha e catalogação, permi-
tindo cartografar as práticas 

eTAr de Vinha da rainha e
Centro ecológico são inaugurados

o ministro do Ambiente e da 
Ação Climática está hoje 

em Soure para a inauguração 
da estação de tratamento de 
águas residuais (ETAR de Vi-
nha da Rainha) e do Centro 
Ecológico de Soure.

A primeira, localizada 
em Pedrógão do Pranto 
(freguesia de Vinha da Rai-
nha), é uma obra que cus-
tou 1.085.803,19 euros. A 
segunda ação, simbólica, 
inaugura um dos 13 centros 
ecológicos do concelho, junto 
à Zona Industrial de Soure. 
Trata-se de equipamentos 
que complementa a rede de 
ecopontos existente, dedica-
dos à deposição de resíduos 
que não devem ser postos no 
lixo comum. A iniciativa inte-

louSã

gra o projeto Recicla Soure, 
do qual também faz parte 
a aquisição de uma viatura 
para recolha seletiva, o pro-
jeto-piloto de compostagem e 
ações de educação e sensibi-
lização. No total, está orçado 
em 689.989,88 euros.

Apresentação de projetos
As inaugurações têm iní-

cio às 11H00. De seguida, 
realiza-se no multiusos uma 
apresentação de projetos e 
obras concluídas ou a lançar 
pelo Município de Soure. Na 
globalidade, cifram-se em 
5.064.692,78 euros e incluem 
as redes de drenagem de 
águas residuais domésticas 
de Gesteira – Piquete – Lou-
sões e de Casa Velha, Casal 
Novo e Gabriéis, o fecho da 

AlIjó

SANTA MArIA DA FeIrA

e as pessoas que lhes dão 
corpo, prover o arquivo de 
todo o material recolhido e 
potenciar a sua divulgação. A 
recolha deste patrimônio mu-

sical contribuirá para um me-
lhor conhecimento das práti-
cas e repertórios, acentuará 
o reconhecimento interno e 
externo sobre o valor e im-

rede de drenagem de águas 
residuais domésticas de Al-
farelos/ Granja do Ulmeiro, 
a rede de esgotos residuais 
domésticos da rua 1.º de 
Maio (Alfarelos), o já referido 
Recicla Soure, assim como 
o projeto-piloto de compos-
tagem, mas também a ela-
boração do cadastro das 
infraestruturas no sistemas 
em baixa de abastecimento 

de água (AA) e saneamento 
de águas residuais (SAR), 
a rede de esgotos de Vinha 
da Rainha (zona norte e cen-
tral), a conservação/ repara-
ção da rede existente do des-
calcificador da Figueirinha, a 
recolha seletiva porta-a-porta 
na vila de Soure e, por fim, o 
sistema municipal de recolha 
de assim como o estudo para 
o seu desenvolvimento.

Lançado concurso para a requalificação 
da vila turística do Pinhão

A Câmara de Alijó lançou 
hoje um concurso públi-

co para a requalificação do 
Pinhão, um projeto conside-
rado “âncora” para o Dou-
ro, no valor de cerca de 1,1 
milhões de euros, de acordo 
com publicação em Diário da 
República.

De acordo com o anúncio 
do procedimento concursal 
hoje publicado em Diário da 
República (DR), a emprei-
tada, com o nome “Plano 
Integrado e Sustentável de 
Humanização do Centro His-
tórico da Vila do Pinhão”, tem 

como preço base cerca de 1,1 
milhões de euros e um prazo 
de execução de 18 meses.

À vila do Pinhão, localiza-
da junto ao rio Douro no con-
celho de Alijó, distrito de Vila 
Real, chegam anualmente 
milhares de turistas de bar-
co, comboio ou carro. Este 
é também um importante 
centro econômico da região, 
onde se localizam muitas 
quintas produtoras de vinho.

O “pontapé de saída” para 
a intervenção na vila turística 
tinha sido dado em 07 de ou-
tubro, com a inclusão do pro-

jeto no âmbito da reprograma-
ção do PROVERE (Programa 
de Valorização Económica de 
Recursos Endógenos) para a 
Comunidade Intermunicipal 
(CIM) do Douro.

O município de Alijó pre-
parou um plano integrado e 
sustentável de humanização 
do centro histórico da vila do 
Pinhão, que tem como um 
ponto central a rua António 
Manuel Saraiva.

Na altura de vindimas, 
época alta para o turismo 
nesta região, cruzam-se na-
quela rua do Pinhão muitos 

autocarros de turistas e veí-
culos de transporte de uvas 
e mostos, uma situação que 
cria grandes constrangimen-
tos ao nível rodoviário nesta 
localidade.

O presidente da Câmara 
de Alijó, José Paredes, tinha 
referido em 07 de outubro que 
na primeira fase de interven-
ção na António Manuel Sarai-
va vai ser aplicada uma verba 
de cerca de um milhão de eu-
ros e adiantou que o projeto 
de requalificação totaliza “cer-
ca de 3,2 milhões de euros”, 
repartidos em três fases.

portância da música no con-
celho de Lousã e fomentará 
um aumento da auto-estima 
dos seus protagonistas em 
particular e dos habitantes do 
Município em geral”, disse a 
autarquia.

Criada em 2011 pelo rea-
lizador Tiago Pereira, e com 
estatuto de Utilidade Pública 
desde 2018, a Associação 
tem como missão recolher, 
gravar e divulgar todo o pa-
trimónio de tradição oral e 
memória coletiva existente 
no país, nomeadamente can-
ções, romances, contos, prá-
ticas sagradas e profanas, 
música, dança e também 
gastronomia.

o período antecessor à Or-
dem do Dia da última reu-

nião de câmara, segunda-feira, 
ficou marcado pela intervenção 
de um cidadão de Milheirós de 
Poiares, visivelmente desagra-
dado com a Câmara Municipal 
de Santa Maria da Feira.

José Lima reclama um pas-
seio em frente à sua habitação, 

mas o engenheiro da Câmara 
Municipal, Vítor Bernardino 
afirma que este só poderá ser 
executado caso demula o res-
petivo muro. “Já fizemos um 
plano de alinhamentos no lo-
cal para introduzir um passeio 
à frente da propriedade do mu-
nícipe. Mas, para tal, precisa-
mos que faça a demolição do 

muro, para conseguirmos um 
passeio de metro e meia de 
largura, de forma a cumprir o 
plano de alinhamentos”, de-
fendeu o engenheiro.

Por seu turno, José Lima 
garante que noutro local, a 
Autarquia já fez “um passeio 
de um metro e quarenta”, não 
compreendendo, em face dis-

so, que lhe exijam um passeio 
de metro e meio de largura. 
“Tenham vergonha”, atirou. O 
presidente da Câmara, Emídio 
Sousa, pediu calma ao muní-
cipe, acrescentando que “já 
foram explicadas as regras ur-
banísticas”. De seguida, rema-
tou: “Se não concorda vai para 
tribunal connosco”.

Munícipio reclama por passeio. Câmara
pede que demula muro da habitação
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Economia

As indústrias da moda 
continuam a ser dura-

mente atacadas pela pande-
mia, com as exportações das 
fileiras têxtil e do calçado a 
caírem a dois dígitos. No 
acumulado do ano, a meta-
lurgia e a metalomecânica 
continuam, também, em ter-
reno negativo. Mas, ao con-
trário dos setores da moda, 
de setembro a novembro, o 
Metal Portugal conseguiu 

não só manter-se sempre 
em terreno positivo, como 
registrou  3 dos 5 melhores 
meses de sempre nas expor-
tações . A crescer, no mês e 
no acumulado do ano, estão 
as exportações de vinho, a 
caminho de novo recorde 
anual.

Com 777,5 milhões de 
euros vendidos ao exterior 
entre janeiro e novembro, 
o setor do vinho consolida 

Exportações de calçado e 
têxtil a cair, vinhos a subir

Portugueses são dos que 
mais saem para trabalhar 
em noutros  países  da UE

Um confinamento como em 
abril ou maio, por 15 dias, 

com os restaurantes fecha-
dos, apenas com take-away 
e entregas ao domicílio, mas 
escolas abertas. E um re-
forço dos apoios a trabalha-
dores e empresas. É este o 
cenário que o Governo está 
a estudar para travar o ritmo 
de crescimento de contágios, 
segundo disse o ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira.                                                                                                                            
O ministro confirmou que o 
Governo está a ponderar “a 
necessidade de ter medidas 
mais restritivas da mobilida-
de da população“, depois de 
o número de novos casos de 
infeção ter ultrapassado a 
barreira dos 10 mil esta se-
mana. Siza Vieira admite que 
as medidas a implementar 
sejam semelhantes às que ti-
vemos no mês de abril ou na 
primeira quinzena de maio, 
quando o país esteve em 
confinamento. Por outro lado, 
também tal como nos meses 
do primeiro confinamento, a 
indústria, a construção civil 
e o retalho alimentar deve-
rão continuar a funcionar.                                                                                                                            
“O que devemos ponderar 
como plausível é o quadro 
que vigorou durante o mês de 
abril ou a primeira quinzena 
do mês de maio, naquele pri-

Governo estuda confinamento por 15 dias com fecho dos 
restaurantes e reforço dos apoios sociais e às empresas

meiro confinamento. São si-
tuações em que mantivemos 
a indústria, a construção civil, 
todo o retalho alimentar a fun-
cionar, mas em que só man-
tivemos o pequeno comércio 
não alimentar, ou durante o 
mês de abril mesmo esse 
esteve encerrado. A restaura-
ção funcionava em regime de 
take-away ou de entrega ao 
domicílio”, explicou.

Com novas restrições, que 
Siza Vieira admite poderem 
vigorar por 15 dias, os apoios 
aos trabalhadores e às em-
presas que tenham de fechar 
serão reforçados. “Se vamos 
ter um período de 15 dias com 
mais restrições é preciso re-
forçar obviamente os apoios 
nestas matérias”, disse.

Segundo o ministro, as 

empresas obrigadas a en-
cerrar poderão aceder ao 
regime do layoff simplifica-
do, como aconteceu nos 
meses de confinamento e 
se mantém, por exemplo, 
para as discotecas. Os tra-
balhadores têm os salários 
garantidos a 100%, sem que 
isso implique mais encargos 
para as empresas. As que 
estão no apoio à retoma pro-
gressiva, podem manter-se 
nesse regime. 

Além disso, haverá um 
reforço do programa Apoiar, 
um apoio a fundo perdido às 
empresas com quedas de 
faturamento, superiores a 
25%. A ideia é que o aumen-
to desse apoio seja destina-
do às atividades que possam 
ser objeto de restrição.

“Esperamos que já nos 
segundos pagamentos das 
empresas que já receberam 
o primeiro pagamento e para 
aquelas que ainda venham a 
apresentar candidaturas, o 
valor dos apoios possa ser 
reforçado”, disse Siza Vieira.  
Também serão majorados 
os apoios a trabalhadores 
independentes e sócios-ge-
rentes, retomando o meca-
nismo de apoio que tivemos 
em abril ou em maio (entre 
219 euros e 665 euros), para 
os trabalhadores indepen-
dentes, sócios-gerentes e os 
trabalhadores do serviço do-
méstico afetados por estas 
decisões, precisou, por sua 
vez, a ministra do Trabalho, 
Ana Mendes Godinho. Estes 
apoios excepcionais vão vi-
gorar enquanto durarem as 
medidas mais restritivas que 
o Governo prepara e vão 
conviver com o novo apoio 
social ao rendimento dos 
trabalhadores, que já tinha 
sido aprovado no Orçamento 
para 2021.

Pedro Siza Vieira disse 
ainda aos jornalistas que o 
Governo está inclinado para 
manter o ensino presencial 
a funcionar, “provavelmen-
te” em todos os níveis de 
escolaridade.

Portugal foi um dos 5 
países da União Euro-

peia de onde saíram mais 
trabalhadores para outro 
Estado-membro em 2019, 
para outros como França e 
Alemanha, a maioria alta-
mente qualificados, segun-
do um relatório da Comis-
são Europeia .

Em causa está o Rela-
tório Anual da Mobilidade 
Laboral Intra-UE de 2020, 
publicado e com base nos 
mais recentes dados es-
tatísticos disponíveis, que 
indica que Roménia, Polô-
nia, Itália, Portugal e Bulgá-
ria continuaram a ser os  5 
principais países de origem 
em  2019.

Em concreto, estes 5 
Estados-membros foram, 
nesse ano, a origem de 
58% das pessoas em mo-
bilidade laboral para outro 
país da UE.

Portugal é também men-
cionado no relatório como 
um dos principais países 
de origem de trabalhado-
res altamente qualificados, 
de áreas como negócios e 
administração, ciência e en-
genharia ou ensino.

“O grupo de trabalhado-
res altamente qualificados 
em comparação com os 
altamente qualificados no 
país de origem é maior en-
tre os romenos (22%), búl-
garos (13%), portugueses 

(10%) e polacos (8%)”, diz  
o documento.

No que toca aos princi-
pais países de destino dos 
portugueses em mobilidade 
laboral na UE, foram Fran-
ça, Alemanha e Espanha. 
Desta lista faz também 
parte o Reino Unido, que 
deixou a União Europeia no 
final de janeiro de 2020.

Ao todo, em 2019, 
havia 17,9 milhões de 
cidadãos europeus em 
mobilidade laboral noutro 
país da UE, dos quais 13 
milhões estavam em ida-
de ativa (20-64 anos), de 
acordo com o relatório, que 
cita números do gabine-
te estatístico, o Eurostat.                                                                                                                           
Isto significa que a mobi-
lidade laboral continuou 
a crescer em 2019, mas 
a um ritmo mais lento em 
comparação com os anos 
anteriores .                                                                                                                                               

A Comissão Europeia 
observa que as pessoas 
em idade ativa têm maior 
probabilidade de se des-
locarem no início das suas 
carreiras, sendo que a pro-
babilidade de se desloca-
rem diminui com a idade. 
“Com a população mais 
jovem a diminuir também 
nos países de origem, isto 
pode implicar uma diminui-
ção dos fluxos de mobili-
dade”, adianta a instituição 
no relatório.

A Associação Portuguesa 
de Centros Comerciais  

defendeu  ajudas diretas do 
Estado se houver medidas 
mais restritivas ao setor, o qual 
já despendeu mais de 600 mi-
lhões de euros no apoio aos 
lojistas devido à pandemia.

Como o Governo vai 
anunciar a implementação de 
medidas mais restritivas, no 
âmbito do combate à pande-
mia de covid-19, a APCC re-
lembra que desde o início da 
pandemia nunca foi detecta-
do nenhum surto com origem 
nos centros comerciais, fruto 
das medidas e controles im-

plementados desde sempre, 
e cumpridos rigorosamente e 
apela para que nas medidas  
não esteja a obrigatoriedade 
de encerramento da quase 
totalidade das atividades na-
queles espaços, bem como 
também para que os horários 
não sejam reduzidos, como 
meio de impedir concentra-
ções às portas dos centros 
ou das lojas no seu interior.                                                                                                                                        
       A APCC refere que na se-
quência das várias medidas 
impostas aos centros comer-
ciais, o setor já despendeu 
mais de 600 milhões de eu-
ros no apoio aos lojistas, pelo 

que a associação defende 
que, caso o Governo opte por 
decretar medidas restritivas a 
estes espaços, sejam imple-
mentadas ajudas diretas aos 
lojistas e centros comerciais 
por parte do Estado.

“Face a estas evidências 
de segurança, acreditamos 
que o mais prudente seria o 
Governo permitir que todas 
as atividades nos centros co-
merciais continuem abertas, 
para garantir que os portu-
gueses têm espaços seguros 
e controlados para atender às 
suas necessidades”, afirma o 
presidente da APCC, António 

Sampaio de Mattos.
“A continuação desta si-

tuação, mantendo os centros 
comerciais como as entida-
des que têm suportado so-
zinhas os efeitos desta crise 
pandêmica, sem qualquer 
tipo de compensação, colo-
cam as empresas proprietá-
rias dos centros comerciais 
numa difícil situação financei-
ra, e poderemos vir a assistir 
ao encerramento de alguns 
destes espaços comerciais, 
com as dramáticas consequ-
ências que isso acarretará 
para os níveis de empregabi-
lidade”, disse o presidente.

Centros comerciais querem ajudas 
diretas se houver novas restrições

o caminho para aquele que 
será o seu quarto ano conse-
cutivo de máximos históricos. 
E isto apesar das vendas 
para os países comunitários 
estarem a cair quase 15% 
para 335,7 milhões de euros. 
Em contrapartida, as vendas 
para países terceiros estão 
a crescer 25,2% para 421,8 
milhões.

Já a metalurgia, a cam-
peã das exportações, está 
a cair 13,1%, no acumulado 
do ano, para 15,8 bilhões de 
euros. Para a associação do 
setor, a AIMMAP, estes nú-
meros mostram que se está, 
ainda, a pagar o fortíssimo 
impacto que a pandemia e as 
medidas restritivas tiveram 
ao longo do primeiro semes-
tre. É que, em novembro, a 
indústria exportou bens no 
valor de 2791 milhões de 
euros, o que representa um 
crescimento homólogo de 

3,1%. “O que é extraordiná-
rio, estando nós em ano de 
pandemia, e sendo que 2019 
tinha sido já extraordinário 
para as exportações do se-
tor”, diz a associação, que 
destaca o esforço de diver-
sificação para mercados não 
tradicionais, como Japão, 
Turquia, Romenia ou Taiwan.

Já as exportações de têx-
teis e vestuário caíram 6,8% 
em novembro, acumulando 
uma perda de 11,6% no acu-
mulado do ano. O vestuário é 
o segmento mais castigado, 
com perdas de 14,4%. Já as 
exportações de têxteis con-
fecionados  e de têxteis-lar 
estão a crescer 14%. 

A cair 16% estão as ven-
das de calçado, para 1398 
milhões. Números que não 
surpreendem, atendendo a 
que se estima que o consu-
mo mundial de calçado tenha 
regredido 22%.

Mais de metade (59%) da 
energia elétrica consu-

mida em 2020 resultou de 
produção renovável, com 
destaque para a hidroelétrica 
e eólica, ambas com cerca 
de 25%, segundo dados da 
REN A empresa responsável 
pela gestão global dos siste-
mas nacionais elétrico e de 
gás natural, acrescenta que 
a biomassa esteve na origem 
de 7% da energia elétrica 
consumida no ano passado 
e a produção fotovoltaica re-
presentou 2,6%.

Em 2019 a produção re-
novável tinha abastecido 
51% do consumo nacional, 
com a eólica a representar 
27%, a quota mais elevada 
de sempre para esta tecno-
logia, a hidroelétrica 17%, a 
biomassa 5,5% e a fotovol-
taica 2,1%.

Os dados da REN apon-
tam ainda que, em 2020, 
a produção não renovável 
abasteceu 38% do consumo 
elétrico, com gás natural, re-
presentando o carvão cerca 
de 4% do consumo. Já o sal-
do de trocas com o estran-
geiro forneceu os restantes 
3% do consumo nacional.

Segundo a REN, no fi-
nal de 2020, o índice de 

Renováveis abastecem
59% do consumo nacional

de eletricidade em 2020

produtibilidade hidroelétrica 
situou-se em 0,97 e o de 
produtibilidade eólica em 
0,94. Considerando apenas 
o mês de dezembro do ano 
passado, o índice de produ-
tibilidade hidroelétrica man-
teve-se próximo do regime 
médio, registrando 0,95 com 
a média histórica igual a 1.                                                                                                                                               
     Já na produção eólica as 
condições foram mais favo-
ráveis, com o índice respe-
tivo a registrar 1,15 (média 
histórica igual a 1). No último 
mês do ano, a produção re-
novável abasteceu 72% do 
consumo, enquanto a não 
renovável foi responsável 
pelo abastecimento de 26% 
e o saldo de trocas com o es-
trangeiro abasteceu os res-
tantes 2%.
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LUIS DE CAMÕES

Em apenas 24 horas, até 
às 23.50 de domingo, as 

inscrições para as presiden-
ciais (52.994) ultrapassaram 
os eleitores que fizeram voto 
antecipado (50.638) uma se-
mana antes do dia das legis-
lativas de 2019.

Até às 18 horas de do-
mingo, 20.248 eleitores ti-
nham requerido o voto an-
tecipado, mais do que tinha 
sido pedido nas eleições 
europeias de 2019, afirmou 
o ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, na 
apresentação das medidas 
da administração eleitoral 
para as presidenciais, que 
este ano decorrem em plena 
pandemia de covid-19.

Esse número mais do que 

Perto de 53 mil eleitores pediram 
voto antecipado num só dia

Começa o Ano Novo. 
Renovam-se as es-

peranças e refazem-se os 
desejos. Cada um de nós 
esboça projetos, fixa-se 
na vontade de conseguir 
realizá-los, promete a si 
mesmo vencer dificulda-
des como imunização 
contra a Covid-19 e saltar 
obstáculos em busca da 
vitória e das realizações.

Que 2021 seja para 
cada um de nós – e para 
todos aqueles de quem 
gostamos – um ano com 
saúde, de paz, de felicida-
de, de alegria, de encanta-
mento e de ternura.

Decerto que teremos 
pela frente desafios e di-
ficuldades sem conta, que 
não faltarão barreiras a 
impedir os nossos sonhos 
e a perturbar a nossa ca-
minhada na direção do 
progresso, do bem-estar 
e da felicidade. Mas acima 
das paredes e dos emba-
raços está o céu azul e o 
infinito da imaginação. E 
nós somos gente de ven-
cer. O sangue dos triunfos 
corre-nos nas veias.

Olhamos para as nos-
sas crianças e vemos em 
seus olhos lindos, em seus 
rostos de anjos e em suas 
mãos gorduchas, a certe-
za de que serão felizes. 
Olhamos para os nossos 
jovens e sentimos neles 
a força de guerreiros e a 
têmpera de heróis. Olha-
mos para os mais velhos 
e confirmamos em percur-
sos da vida do passado o 
quanto foram ousados e 
valentes para serem ven-
cedores. Olhamos para os 
que já passaram a frontei-
ra do trabalho e das can-
seiras e sentimos neles 
ainda a vontade de conti-
nuar fiéis aos seus valores 
de berço e determinados 
a seguir na caminhada do 
bem-fazer.

Nesta hora, pensamos 
nas duas Pátrias-irmãs 
que estão no nosso cora-
ção. Uma, Portugal, pre-
cisa de entrar em nova 
rota, precisa de mais cres-

cimento econômico, da 
criação de mais postos de 
trabalho, de mais discipli-
na nas contas públicas, de 
mais riqueza para que ela 
chegue também aos mais 
pobres, de mais sabedoria 
para que o país não derra-
pe tanto para as incertezas 
e os impasses.

A outra, o Brasil, com 
as suas potencialidades 
fantásticas e únicas, preci-
sa de muitas reformas na 
administração pública e 
precisa, com urgência, de 
se livrar da incompetência 
governamental que está a 
afetá-lo por dentro, como 
acontece com a série de 
escândalos que atormen-
tam a República.

Rezemos por Portu-
gal e rezemos pelo Brasil. 
Rezemos pelo bem-estar 
dos nossos povos, pela 
valorização das institui-
ções democráticas, pelo 
banimento dos corruptos e 
despreparados e pelo tra-
balho e riqueza de todos.

Esperamos que 2021 
seja para os dois países 
um ano de acertos e de 
conquistas, de prosperi-
dade e de bem-estar, de 
crescimento econômico e 
de progresso social.

Que não nos falte cora-
gem para corrigir os des-
vios, nem capacidade para 
construirmos o que é melhor 
para os nossos dois países.

Que Deus nos dê as 
graças que lhe pedimos 
e façamos a nossa parte 
para merecê-las.

Feliz 2021 para todos.

duplicou até às 24:00, com 
perto de 53 mil pedidos.

Os portugueses que 
não puderem votar em 24 
de janeiro podem pedir, até 
hoje, para exercer o seu di-
reito de voto uma semana 
antes, numa mesa de voto 
à sua escolha. 

O voto antecipado em 
mobilidade foi alargado por 
lei aprovada no parlamento 
e pode ser feito na sede de 
cada um dos 308 concelhos 
do país, em vez da sede do 
distrito, como aconteceu nas 
eleições europeias e legisla-
tivas de 2019.

O pedido pode ser feito 
por via eletrônica junto do Mi-
nistério da Administração In-
terna no “site” www.votoante-
cipado.mai.gov.pt ou através 
de correio normal.

Em 17 de janeiro, o elei-
tor vota na mesa do local 
escolhido, de acordo com a 
alteração à lei, aprovada em 
outubro pela Assembleia da 
República.

A campanha  decorre en-
tre 10 e 22 de janeiro, com 
o país a viver sob medidas 
restritivas devido à epidemia. 
Concorrem às eleições os 
candidatos, Marisa Matias, 
Marcelo Rebelo de Sousa,  
Tiago Mayan Gonçalves , 
André Ventura, Vitorino Silva, 
João Ferreira  e  Ana Gomes.

O Livre alertou nesta  que a 
obrigatoriedade do voto 

presencial nos consulados vai 
impedir milhares de emigran-
tes portugueses de votar nas 
eleições presidenciais, devido 
ao confinamento que muitos 
países implementaram para 
conter a pandemia.

O partido lamentou que 
o Governo tenha mantido a 
obrigatoriedade de os portu-
gueses no estrangeiro vota-
rem presencialmente apesar 
do atual contexto excepcional 
de pandemia da covid-19.                                                                                                                       
“Infeliz, mas previsivelmente, 
milhares de portugueses emi-
grados vão ser privados do 
seu direito de voto”, escreve 
o partido, justificando que em 
contexto de pandemia e com 
muitos países a imporem vá-
rios graus de confinamento e 
barreiras à mobilidade, os emi-
grantes são privados de um di-
reito fundamental ou forçados 

a pôr em risco a sua saúde.
Considerando que se per-

deu mais uma oportunidade 
de garantir direitos fundamen-
tais a todos os portugueses, 
em igualdade de circunstân-
cias, o Livre reitera que é pre-
ciso alterar a lei eleitoral para 
que não se repita a supressão 
de votos no futuro.

Para o Livre, a lei portugue-
sa já potenciava a abstenção, 
por obrigar os emigrantes a 
financiarem a custas próprias 
a sua deslocação a postos 
consulares, mas a situação 
torna-se ainda mais gravosa.                                                                                                            
Não é a primeira vez que o 
partido alerta para a neces-
sidade de rever o método de 
voto: nas eleições legislativas 
de 2019, apontaram o carác-
ter antiquado e pouco flexível 
da lei eleitoral, desadequada 
aos desafios de mobilidade 
do século XXI e às necessi-
dades da diáspora.

Livre alerta que emigrantes em 
países com confinamento não 

vão poder votar

Afinal, os erros que cons-
tavam no currículo de 

José Guerra fizeram mes-
mo parte da fundamentação 
apresentada pelo Conselho 
da União Europeia para no-
meá-lo para procurador eu-
ropeu. Um documento a que 
a RTP teve acesso indica 
que a escolha baseou-se em 
documentos e informações à 
disposição daquele Conse-
lho, em particular as opiniões 
fundamentadas estabeleci-
das pelo painel e as informa-
ções fornecidas pelos Esta-
dos-membro.

Acontece que os docu-
mentos enviados pelo go-
verno ao Conselho Europeu, 
consultados pela RTP, con-
tinham informações falsas,  
“lapsos”, na expressão usa-
da pela ministra da Justiça, 
Francisca Van Dunem, na 
carta que enviou ao embai-

xador Representante Perma-
nente de Portugal junto da 
União Europeia — sobre o 
percurso e o cargo ocupado 
por José Guerra.

Um desses erros dizia 
respeito à categoria profis-
sional do procurador, que 
não foi procurador-geral ad-
junto ao contrário do que foi 
afirmado na carta enviada à 
mesma embaixada em no-
vembro de 2019. Outro erro 
indicava que José Guerra 
tinha participado no proces-
so UGT sobre fraude com 
fundos comunitários na fase 
de investigação e acusação, 
quando na verdade só este-
ve envolvido na fase de jul-
gamento. Um terceiro erro 
afirmava que tinha dirigido 
uma seção do maior departa-
mento nacional no âmbito da 
criminalidade econômica e 
financeira, o DIAP de Lisboa.

Documento do Conselho Europeu contraria Costa: 
erros sobre José Guerra fundamentaram nomeação

António Costa defendeu 
que “qualquer um destes erros 
é absolutamente irrelevante 
para o processo de avaliação”, 
assegurando ter confiança to-
tal em Francisca Van Dunem. 
Em entrevista à RTP, também 
a ministra da Justiça argumen-
tou que é verdade que o dado 
é incorreto, mas é indiscutível 
que não é esse dado que de-
termina a decisão.

No entanto, um documen-

to de 7 de outubro de 2020 a 
que a RTP teve acesso inclui 
dois parágrafos que apontam 
a suposta participação na 
fase de investigação do pro-
cesso UGT e a alegada che-
fia de uma seção do DIAP de 
Lisboa como motivos para 
validar o nome José Guerra 
para procurador europeu, 
preterindo a primeira classi-
ficada pelo júri internacional, 
Ana Carla Almeida.

O secretário-geral do PCP 
considerou que o cargo 

de Presidente da República 
não é um jarrão decorativo 
no ordenamento jurídico por-
tuguês e que o voto em João 
Ferreira é o único verdadeira-

Líder do PCP diz que só o voto em 
João Ferreira é verdadeiramente útil

mente útil nas presidenciais. 
Jerónimo de Sousa disse que 
as eleições para a Presidência 
são particularmente importan-
tes, dadas as funções que lhe 
estão cometidas.

“O Presidente da Re-
pública não é um ‘jarrão 
decorativo’ para enfeitar o 
ordenamento jurídico por-
tuguês. Os poderes de que 
dispõe, se usados na boa 
direção, permitiriam, pela 
sua influência, assegurar 
políticas de defesa desse 
outro rumo ao serviço do 
povo e do país”, disse. Para 
o líder comunista, a ação do 
Presidente da República, 

se determinada e corajosa, 
pode igualmente impedir ou 
atrasar medidas lesivas dos 
interesses populares.

Por tudo isto, Jerónimo de 
Sousa sublinhou que a candi-
datura de João Ferreira é úni-
ca, singular e distinta de todas 
as outras, sendo necessária, 
indispensável e insubstituível. 
“É uma candidatura diferente 
que não se confunde com ne-
nhuma das outras candidatu-
ras, por mais de esquerda que 
se autoafirmem ou por mais 
preocupações sociais que 
proclamem”, disse.

A duas semanas das elei-
ções, Jerónimo recusou igual-

mente a ideia de haver vence-
dores antecipados. “É no fim 
que se contam os votos e se 
confirmam os resultados. E 
neste momento em que nos 
aproximamos do dia das elei-
ções, o que assistimos é ao 
crescimento e à afirmação da 
candidatura de João Ferreira”.

“O voto em João Ferrei-
ra nunca será um voto nem 
perdido nem traído. São vo-
tos que não se perdem em 
nenhuma circunstância, mas 
que se traduzirão sempre em 
alavancas para o desenvolvi-
mento da luta futura por um 
Portugal mais justo e solidá-
rio”, concluiu.

Presidente e secretário-ge-
ral do PSD ficarão 14 dias 

em isolamento profilático, de-
pois de terem reunido com 
Salvador Malheiro, autarca 
de Ovar, no final de uma reu-
nião da comissão permanen-
te do PSD.

Na quinta-feira passada, 
o PSD reuniu em comissão 

permanente. No final do en-
contro, o presidente, Rui 
Rio, o secretário-geral, José 
Silvano, e o vice e autarca 
de Ovar, Salvador Malheiro, 
encontraram-se, numa outra 
reunião. Foi este segundo 
encontro que levou o delega-
do de saúde a considerar que 
houve um contato de alto ris-

co de Rio e Silvano com Sal-
vador Malheiro, que testou 
positivo para covid-19 este 
domingo.

Rui Rio e José Silvano se-
rão testados, mas irão cum-
prir os 14 dias de isolamento 
profilático ditados pela saúde 
pública. Ou seja, não fará 
parte presencial de qualquer 

Rui Rio em isolamento
após contato com Malheiro

evento de campanha que 
Marcelo Rebelo de Sousa 
organize, tendo em vista as 
eleições presidenciais .
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LIGA PRO 2020 - 2021LIGA NOS 2020 - 2021
RODADA 13 RODADA 15

DISTRITAIS

VISEU
Divisão de Honra
RODADA 12

VILA REAL
Divisão de Honra
RODADA 08

PORTO
Divisão de Honra
RODADA 11

AVEIRO
I DIVISãO
RODADA 04

Operação ‘Fora de 
jogo’ tem como ob-

jetivo passar a pente fino 
todos os negócios con-
duzidos por 14 agentes e 
intermediários, com Jorge 
Mendes, a ser aquele que 
mais dinheiro movimenta. 

O fisco está a investi-
gar 500 milhões de euros 
em negócios que envol-
vem 14 agentes de fute-
bol, sendo Jorge Mendes 
um do mais visados na de-
nominada operação ‘Fora 
de jogo’, conta o “Jornal 
de Notícias” esta segun-
da-feira, 11 de janeiro.

Os inspetores da Dire-
ção de Serviços de Inves-
tigação da Fraude e de 

Fisco investiga 500 milhões de euros 
em negócios de 14 agentes de futebol

Ações Especiais da Auto-
ridade Tributária (DSIFAE/
AT) estão a passar a pen-
te fino todos os negócios 
conduzidos por 14 agen-
tes e intermediários, com 
o empresário de Cristiano 
Ronaldo a ser o que mais 
dinheiro movimenta.

De acordo com o “JN” 
das 76 buscas efetuadas 
há dez meses, cinco tive-
ram como alvo escritórios 
de advogados próximos 
dos suspeitos, que re-
cebiam aconselhamento 
em relação aos contra-
tos tidos como suspeitos. 
Em março de 2020, eram 
49 as transferências sob 
suspeita, sendo que an-

Jorge Jesus regres-
sou terça-feira a casa 

para defrontar o Estrela 
da Amadora, equipe que 
treinou há cerca de 20 
anos. Na conferência de 
imprensa de antevisão à 
partida da Taça de Portu-
gal, o treinador do Benfica 
lembrou os sonhos que ti-
nha quando se sentava no 
banco, na Reboleira.

“Temos um mês com-
plicado. Durante algumas 
semanas, vamos andar 
a jogar de dois em dois 
dias, mas é a realidade, 
temos de nos adaptar foi 
diferente, é um jogo da 
Taça, e na Taça todas 
as equipes ambicionam 
chegar à final. Mesmo os 
não favoritos sonham em 
chegar lá, caso é o caso 
do Estrela, que já ganhou 
uma Taça. Nesta calenda-
rização, as equipes mais 
pequenas tentam surpre-
ender as grandes. O Es-

trela eliminou o Farense e 
é um sinal para nós. Bem, 
para mim, não é um sinal, 
porque eu conheço a equi-
pe, vejo-a a jogar várias 
vezes na televisão. Mas o 
Benfica tem mais do que 
argumentos para continu-
ar nesta competição, uma 
competição que que me 
diz muito a mim e a todos 
os portugueses”, afirmou, 
antes de lembrar então as 
suas expetativas de car-
reira duas décadas atrás: 
“Acreditamos sempre no 
nosso trabalho. Nunca 
imaginei conquistas para 
lá da Europa. Quando co-
meçamos a treinar, temos 
as nossas ambições, e o 
treinador acredita sempre 
no seu trabalho. São 20 
anos, direi que conquis-
tei coisas que não pen-
sava conquistar, mas 
acrescento que não con-
quistei coisas que pen-
sava conquistar.”

“Há 20 anos não 
pensava conquistar
o que conquistei”

A fase de qualificação 
para o Mundial-2022, 

a Seleção Nacional vai re-
ceber o Azerbaijão no Es-
tádio José Alvalade.

O jogo de estreia de 
Portugal no grupo A reali-
za-se a 24 de março, com 
arranque às 19.45 horas. 
Em outubro, Portugal de-
frontou a Suécia (3-0) em 
jogo a contar para a Liga 
das Nações.

“É com grande satis-
fação que anunciamos o 
regresso da Seleção Na-
cional ao Estádio José 
Alvalade para o arranque, 
frente ao Azerbaijão, da 
qualificação para o Cam-
peonato do Mundo 2022. 

Qualificação para o Mundial é em alvalade, 
Varandas espera que possa haver público

Esta é uma casa onde 
temos sido felizes e espe-
ramos poder oferecer aos 
portugueses mais uma 
vitória e um excelente 
espetáculo nesta estreia. 
Gostaria ainda de apro-
veitar para agradecer ao 

Sporting Clube de Portu-
gal toda a disponibilidade 
demonstrada para poder-
mos receber este jogo 
em condições de total 
segurança numa altura 
em que o País ainda está 
a enfrentar duramente a 

O Marítimo eliminou, esta segunda-
feira, o Sporting nos oitavos de final 

da Taça de Portugal após vitória por 2x0 
no Funchal.

Rúben Amorim mudou várias peças 
do habitual onze titular e viu o avançado 
brasileiro Rodrigo Pinho, aos 68 minu-
tos, bater Luís Maximiano pela primeira 
vez para fazer o 1x0. 10 minutos volvi-
dos, Pinho voltou a estar em destaque, 

fazendo, de cabeça, a assistência para o 
zagueiro-central Léo Andrade assinar o 
2x0, confirmando a primeira derrota dos 
leões em jogos das competições nacio-
nais em 2020/21.

 A equipe madeirense é, assim, a pri-
meira a carimbar um lugar nos quartas de 
final da prova, esperando agora pelo ven-
cedor da eliminatória entre Rio Ave e Es-
toril para conhecer o próximo adversário.

Rodrigo Pinho tira
Leão para fora da Taça

tes de ter sido apreendida 
e analisada documenta-
ção este valor já rondava 
os 200 milhões de euros. 
Segundo o “JN” existem 
também suspeitas de que 

em março o Estado tives-
se sido lesado em cerca 
de 40 milhões de euros, 
verba que também au-
mentou ao longo dos me-
ses seguintes.

Antonio Adán, guar-
dião do Sporting, foi 

escolhido pelos treinado-
res da Liga como melhor 
Goleiro do mês de de-
zembro, recolhendo 23% 
dos votos.

Adán superou Bruno 
Varela (Vitória de Guima-

rães), com 16%, e Ma-
theus (SC Braga), que 
recolheu 11% dos votos.

No período analisado, 
Adán realizou três jogos, 
com a Liga a destacar 
que defendeu um penálti, 
realizou 9 defesas e num 
dos jogos não sofreu gols.

Adán é o Goleiro
do mês de dezembro

TAÇA DE PORTUGAL

pandemia”, resumiu Fer-
nando Gomes, presiden-
te da FPF, 

Frederico Varandas, 
presidente do Sporting, 
sublinhou também satis-
fação por voltar a receber 
a Seleção: “É com satisfa-
ção e orgulho que vamos 
ser novamente o anfitrião 
escolhido para o primeiro 
jogo em casa da Seleção 
Nacional neste ano que 
começa. Esperamos que 
em março a situação no 
país permita que o jogo 
tenha público nas ban-
cadas. Da nossa parte a 
Federação Portuguesa 
de Futebol sabe que pode 
contar com todo o apoio.”
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O Sporting venceu o Nacional por 2x0, na 13.ª jorna-
da da Liga. Nuno Santos (44’) e Jovane Cabral (90’) 

foram os autores dos gols do emblema leonino, atual 
líder do campeonato com 35 pontos.

Veja o resumo do triunfo
do Sporting na Madeira 

O FC Porto venceu na 
visita a Famalicão 

(4x1), em jogo da 13.ª jor-
nada da Liga. Os dragões 
somaram a nona vitória 
consecutiva em todas as 
competições.

Taremi foi a grande 
figura da partida ao bisar 
(13’ e 58’) e ganhar a fal-
ta que resultou no penál-
ti convertido com Sérgio 
Oliveira. João Mário (89’) 
estreou-se a marcar pelos 
dragões e Jhonata Robert 

Fc Porto vence o Famalicão
e segura o segundo lugar 

O Benfica recebeu e venceu o Tondela por 2x0, num 
jogo da 13.ª jornada da Liga. As águias voltaram a 

vencer, depois do empate com o Santa Clara (1x1) na 
rodada passada.

Harris Seferovic (56’) abriu o ativo a passe de Da-
rwin Núñez, ele que viria a assistir Luca Waldschmidt 
aos 90+4’.

Benfica regressa aos 
triunfos frente ao Tondela

(20’) apontou o tento de 
honra do Famalicão, tam-
bém na cobrança de uma 
grande penalidade.

Com este resultado, 
o FC Porto manteve o 
segundo lugar com 31 
pontos, os mesmos do 
Benfica e a quatro do lí-
der Sporting. Já o Fama-
licão ocupa o 16.º lugar 
com 11 pontos, mais um 
que o Boavista, primeira 
equipa em zona de des-
promoção.

Sc Braga regressa aos 
triunfos diante do  Marítimo 
O SC Braga recebeu 

e venceu o Marítimo 
(2x1), na abertura da 13.ª 
jornada da Liga. Foi o re-
gresso aos triunfos dos 
bracarenses, após a der-
rota com o Sporting (0x2) 
na rodada anterior.

Iuri Medeiros (34’) e 
Ricardo Horta (68’) sela-
ram a vitória minhota com 
um gol em cada parte. 
Milson (77’) ainda reduziu 
para Marítimo, mas não 
foi o suficiente para evitar 
o desaire.

O Paços de Ferreira venceu o Belenenses SAD 
por 2x0, no Estádio do Jamor, em partida a 

contar para a 13.ª jornada da Liga. Bruno Costa 
(12’), de grande penalidade, e Diaby (90+1’) apon-
taram os gols dos castores que ultrapassam o Vitó-
ria de Guimarães (empatou com o Moreirense) no 
quinto lugar da classificação.

Já o Belenenses SAD permanece em 14.º, 
com 12 pontos, a um ponto dos clubes que estão 
abaixo da linha de despromoção.

Moreirense e Vitória de Guimarães empata-
ram (2x2), em partida da 13.ª jornada da 

Liga. Pires (15’) e Alex Soares (70’) apontaram 
os gols da formação de Moreira de Cónegos, 
que estreou o treinador Vasco Seabra, Marcus 
Edwards (20’) e André André (68’) faturaram pe-
los vimaranenses.

A partida ficou marcada pela falha de energia 
no Estádio Comendador Joaquim Almeida Frei-
tas, já em período de compensação, atrasando 
o apito final de Artur Soares Dias para que fosse 
cobrado um canto favorável ao Moreirense.

P. Ferreira vence 
Belenenses sad

Moreirense e vitória de Quimarães 
empatam na estreia de Vasco Seabra
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No último  dia 9 de 
Janeiro de 2021,  

foi celebrada na Igreja 
Santo Antônio dos Po-
bres no centro Rio de 
Janeiro, uma Missa pelo 
7º dia pela Alma do Fa-
dista Carlos do Carmo. 

Missa de 7º dia, pela alma 
do Fadista Carlos do Carmo

Foram colocadas ainda 
as intenções também 
pelas Almas de Lucília 
do Carmo, Amália Ro-
drigues, Alfredo  Mar-
ceneiro, Fernando Fari-
nha, Sá Morais, Roberto 
Leal, Antônio Campos, 

O Consul-adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, João Marco de Deus 
participando da Liturgia Eucaristica

Panorâmica 
da Missa 
na linda 

Igreja Santo 
Antônio dos 
Pobres, no 
Centro do 

Rio

Olivinha de Carvalho, 
Lina Cunha e Sebastiao 
Robalinho.

 Por coincidência 
era o dia do Fotógrafo 
também se rezou pela 
alma do nosso saudoso 
Rochinha, a missa foi 
celebrada pelo Padre 
Anderson,  amigos da 
Comunidade Portuguesa 
estiveram presente entre 

eles,  o Estimado Consul 
Adjunto de Portugal no 
Rio de Janeiro, Dr. João  
Marco de Deus que 
agradeceu a iniciativa 
do Provedor da Irman-
dade Santo Antônio dos 
Pobres José Queiroga, 
em  homenagea aqueles 
que engrandeceram a 
música que e a alma de 
Portugal O fado.

Registro fotográfico logo a seguir a celebração religiosa junto a imagem de Santo Antônio, vemos: José Matos, esposa Ana Maria, Con-
sul-adjunto de Portugal no Rio de Janeiro João Marco de Deus, Padre Anderson, Provedor José Queiroga, Provedora Ana Maria, Norma 
(Tesoureira), Maria Alice e Graça

Durante o ato religioso vemos o Provedor da Igreja de Santo Antônio 
dos Pobres, José Queiroga, atento a saudação do Consul-adjunto, 
João Marco de Deus, aos amigos da Comunidade Portuguesa

Num close 
para o Jornal 

Portugal 
em Foco o 

Consul-adjun-
to de Portu-

gal no Rio 
de Janeiro, 
João Marco 
de Deus e o 

Provedor José 
Queiroga


