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Marcelo reeleito com mais
votos do que Cavaco e Sampaio

Marcelo Rebelo de Sou-
sa ganhou no primeiro 

turno com mais de 60% dos 
votos. Não atingiu os 70% 
de Mário Soares, mas con-
seguiu ser reeleito com um 
resultado melhor do que 
Cavaco Silva, Jorge Sam-
paio e Ramalho Eanes.

O atual Presidente e re-
candidato ficou muito dis-
tante de todos os outros 
candidatos. Ana Gomes, 
que ficou em segundo lu-
gar, teve 13% dos votos e 
André Ventura, em terceiro 
lugar, conseguiu 11,9%.

Marcelo, que assis-
tiu aos resultados em sua 
casa, foi o último a falar. 
O Presidente reeleito pro-
meteu estabilidade, mas 
também mais exigência.                                                                                                                                   
Marcelo Rebelo de Sousa 
começou o discurso de vi-
tória,  no átrio da Faculda-
de de Direito da Universi-
dade de Lisboa, a lembrar 
os números de infetados e 

de mortes e várias vezes 
apontou a gestão da pan-
demia e da crise econômi-
ca e social como uma das 
prioridades.

O Presidente reeleito 
lembrou que os portugue-
ses lhe deram uma votação 
mais expressiva do que há 
cinco anos e querem mais 
e melhor em proximidade, 
convergência, estabilida-
de, exigência, e de modo 
mais urgente em gestão da 

pandemia. Entendi o sinal 
e retirarei as ilações.

“Os portugueses não 
querem uma pandemia 
interminável, uma crise 
econômica, um empobreci-
mento, um recuo na compa-
ração com outras socieda-
des europeias, um sistema 
político lento a perceber as 
mudanças, um extremismo 
nas pessoas e nas atitu-
des sociais e políticas,  os 
portugueses querem uma 

pandemia dominada o mais 
rápido possível, emprego, 
crescimento e mercado 
interno, uma perspectiva 
de futuro para micro e pe-
quenas empresas, uma 
presidência portuguesa na 
Comissão Europeia fortale-
cendo o papel de Portugal 
na Europa e no mundo”.E 
acrescentou: “Querem 
combate à pobreza, à de-
sigualdade e à exclusão, 
querem um sistema politi-
co estável com governação 
forte, sustentada e credível 
e uma alternativa também 
forte para que a sensação 
de vazio não convide a 
desesperos e aventuras”.                                                                                                                                 
Marcelo voltou a apelar 
para que tudo seja feito 
para “travar e inverter um 
processo que está a pres-
sionar as nossas estruturas 
de saúde”. Marcelo Rebelo 
de Sousa garantiu que será 
o Presidente de todos e de 
cada um dos portugueses.     

Sindicato mantém greve dos 
profissionais de educação

a partir de segunda

Os profissionais da edu-
cação cumprem a par-

tir de segunda-feira uma 
greve em protesto contra 
o cumprimento de horários 
de trabalho na íntegra em 
escolas sem alunos, disse 
à Lusa fonte do Sindicato 
de Todos os Professores .

O coordenador nacional , 
André Pestana, adiantou que 
em causa está o fato de algu-
mas escolas, não em todas, 
os profissionais de educação 
continuarem a ser chamados 
para cumprir horário na ínte-
gra apesar do encerramento 
das suas escolas.

O Sindicato tinha já en-
tregue um pré-aviso de gre-
ve para que os profissionais 
de educação de todos os 
níveis de ensino pudessem 
ter um instrumento legal 
que suspendesse as aulas 
presenciais face ao contex-
to pandêmico.

“O S.TO.P. há mais de 
10 dias tinha marcado uma 
greve nacional precisamen-
te por causa da questão de 
saúde publica e no risco 
que isso representava não 
só para os profissionais 
de educação, como para 

alunos e famílias e toda o 
sistema nacional de saúde 
que está à beira da rutura. 
Como surgiu esta questão 
dos horários, decidimos não 
desmarcar a greve”, contou.

André Pestana adiantou 
à Lusa que o sindicato tem 
recebido denúncias de pro-
fissionais de educação de 
que em algumas escolas 
estão a ser chamados para 
cumprir o horário na íntegra 
mesmo sem alunos no es-
tabelecimento.

“Isto é inqualificável. En-
tendemos que haja serviços 
mínimos para a manutenção 
e segurança da escola. Não 
é isso que está em causa. Ali-
ás, em algumas escolas os 
trabalhadores estão, e bem, 
a ser chamados por turnos. 
O que não entendemos é 
que escolas sem alunos es-
tarem a chamar assistentes 
operacionais para estarem 
as sete horas de trabalho na 
escola todos juntos”.  Nesse 
sentido, o sindicato já enviou 
e-mails ao ministro da Edu-
cação e às autarquias a ape-
lar ao bom senso, sublinhan-
do tratar-se de uma questão 
de saúde pública.

Ainda não foi desta 
que os socialistas 

pagaram a fatura da crise 
associada à pandemia. 
Ao contrário, o PS co-
meçou o ano com o seu 
melhor resultado (39,9%) 
em 5 meses, de acordo 
com a mais recente pes-
quisa da Aximage.

À Esquerda, e a rebo-
que das presidenciais, o 
momento é de perda para 
o BE (7,2%) e a CDU (5%). 
À Direita, o PSD recupera 
(26,6%) e percebe-se que 
André Ventura vale mais 
do que o Chega (7,5%), 
ainda que o partido da 
Direita radical aproveite a 
fragilidade bloquista e es-
teja agora no terceiro lu-
gar. Os liberais empatam 
com um PAN em queda 
(3,5%). O CDS continua 
em agonia (0,8%).

Certo para já é que o PS 
chegou quase aos 40%, 
mais 2 do que a soma de 
toda a Direita, que até con-
tinua a crescer. A defunta 
geringonça ainda valeria 
mais de 52%, mas o de-
sequilíbrio a favor do PS é 
cada vez mais evidente: o 
mapa de transferência de 

PS começa bem o ano e 
Chega vai  a terceiro lugar

votos mostra que um quar-
to dos eleitores bloquistas 
e comunistas de 2019 es-
colheria agora o PS.

CDU e BE começam 
o ano, à custa dessa 
sangria em direção aos 
socialistas. Os bloquis-
tas estão num patamar 
superior aos comunistas, 
é certo, mas sofrem um 
abalo extra: são ultrapas-
sados pela Direita radical 
pela primeira vez nestes 
barômetros e descem 
para o quarto lugar.

O PSD até está em 
crescimento, mas fica 
ainda a um ponto do que 
conseguiu em 2019 e, pior 
do que isso, a um pou-
co mais de 13% do PS. 
Com o eclipse do CDS  
conclui-se que a Direita 
tradicional está em per-
da face ao fulgor da nova 
Direita, representada por 
radicais e liberais.

Uma nova Direita que, 
apesar de dividir, acres-
centa valor. Somados 
todos os partidos deste 
espetro político, valem 
agora um pouco mais de 
38 %, mais 4 que em ou-
tubro de 2019.

Nos mapas do mundo 
dos números da pan-

demia, Portugal aparece  
negro ou a vermelho es-
curo. É assim há 5 dias 
consecutivos nos número 
de novos casos diários de 
Covid-19 e há 3 dias se-
guidos quanto às vítimas 
mortais por milhão de ha-
bitantes. No Our World in 
Data, elaborado pela Uni-
versidade de Oxford, Por-
tugal é o pior país do mun-
do em número de casos e 
de mortes por milhão de 
habitantes quer as contas 
sejam feitas ao último dia 
de que há dados (dia 24), 
quer na média dos últimos 
sete dias.

Na base de dados da 
Universidade de Stanford, o 
mapa da incidência de con-
tágios a 14 dias por 100 mil 
habitantes em todo o mun-
do mostra que apenas 2 
países têm uma taxa acima 
dos mil casos: Israel e Por-
tugal aqui ocupa o primeiro 
lugar mundial. Portugal está 
com 152.501 mil casos em 
2 semanas, o que se traduz 
em 1.491,3 infecções por 
100 mil habitantes. Já Isra-
el, teve 106.084 mil casos 

nos últimos 14 dias, 1.245,2 
infeções por 100 mil habi-
tantes no mesmo tempo.                                                                                                                                        
É isso mesmo que mostra 
o gráfico, elaborado pela 
Universidade de Stanford, 
com dados da OMS, do 
Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças Euro-
peu. Nele, é possível ver o 
número total de casos por 
país nos últimos 14 dias, 
mas também o número de 
casos por 100 mil habitan-
tes no mesmo tempo.

É com base neste cri-
tério, o número de casos 
por 100 mil habitantes, nos 
últimos 14 dias, que a Co-
missão Europeia desacon-
selhou todas as viagens 
não essenciais para países 
e regiões onde o esse valor 
seja superior a 500. Além 
de Portugal, Espanha, vá-
rias regiões de Itália e de 
países do centro e norte da 
Europa estão incluídas nes-
ta categoria.

Portugal tem vindo a 
ser o país com mais no-
vos casos diários por mi-
lhão de habitantes, des-
de que ultrapassou a 
Andorra, a 21 de janeiro.                                                                                                                                         
  Já no que diz respeito às 

Portugal é o país com mais casos e mortes por milhão
de habitantes e com maior taxa de contágios no mundo

mortes diárias por milhão 
de habitantes, à exceção 
de três dias (19, 20 e 23 
de janeiro), Portugal é, 
desde dia 17 de janeiro, o 
país com os valores mais 
elevados. A 24 de janeiro, 
Portugal teve 26,97 mor-
tes por milhão de habi-
tantes. Em segundo lugar, 
bem afastada, está a Eslo-
váquia com 18,87.

É possível perceber que, 
mesmo assim, Portugal é o 
país que tem mais casos 
por milhão de habitantes na 
média dos últimos 7 dias. 
E esta tendência repete-se 
desde dia 19 de janeiro, 
quando ultrapassou Israel. 
Depois de Portugal, que 
registava a 24 de janeiro, 
1.191,6 casos por milhão 

de habitantes, nesta média 
dos últimos 7 dias, aparece 
Andorra com um valor mui-
to inferior, de 861,6 casos. 
Segue-se Espanha, com 
755,91, e Israel, com 754,5.

No último balanço, dia 
24, tinham morrido 22,53 
pessoas por milhão de ha-
bitantes em Portugal neste 
espaço temporal de sete 
dias, o que o coloca em 
primeiro do mundo. Logo a 
seguir, o Reino Unido, com 
18,31 mortes por milhão, e  
Eslováquia, com 15,54.

Portugal faz parte dos 
únicos 9 países a apare-
cer na categoria daqueles 
que registram entre 10 e 20 
mortes por milhão de pes-
soas, na média dos últimos 
7 dias. É preocupante.

O Banco de Portugal re-
tirou de circulação 

12.028 notas de euro con-
trafeitas em 2020, menos 
26% do que em 2019, tendo 
a nota de 20 euros sido a 
mais apreendida.

O Banco de Portugal  re-
fere que este valor é residu-
al em relação às notas em 
circulação, sendo a grande 
maioria das contrafações 
apreendidas de baixa quali-
dade e facilmente identifica-
da utilizando o método ‘Tocar 
- Observar - Inclinar.

O maior número de no-
tas contrafeitas foi de 20 
euros (6.292) e de 50 euros 
(3.034), tendo ainda sido 
apreendidas 1.823 notas de 

Mais de 12 mil notas falsas retiradas de circulação em 2020

10 euros, 443 notas de 100 
euros e 324 notas de 5 eu-
ros.  As notas menos contra-
feitas foram as de 500 euros 
(83) e de 200 euros (29).

Face a 2019, em que ti-
nha sido apreendido um to-

tal de 16.350 notas, é notória 
uma diminuição da contrafa-
ção de notas de valor mais 
elevado: As notas falsas de 
500 euros recuaram de 739 
em 2019 para 83 em 2020 
e as de 200 euros de 1.760 
em 2019 para apenas 29 no 
ano passado.

Pelo contrário, mais do 
que triplicaram as contrafa-
ções de notas de 10 euros 
(de 594 para 1.823), en-
quanto as de notas de cinco 
euros mais do que duplica-
ram (de 116 para 324).

Quanto às apreensões de 
notas de 20 euros, aumenta-
ram ligeiramente, de 5.765 
em 2019 para 6.292 em 
2020, enquanto as de notas 

de 50 euros diminuíram de 
6.664 em 2019 para menos 
de metade (3.034) no ano 
seguinte e as de 100 euros 
recuaram de 712 para 443.

“As notas da segunda série 
de notas de euro (série Europa) 
apresentam uma qualidade 
elevada, que as torna difíceis 
de reproduzir”, refere o BdP.                                                                                                                                             
“No entanto é importante que 
os utilizadores verifiquem 
sempre as notas quando as 
recebem, porque uma nota 
contrafeita não pode ser troca-
da por uma nota genuína, ou 
seja, quem aceitar uma nota 
contrafeita como se de uma 
nota autêntica se tratasse não 
poderá recuperar o seu valor”, 
salienta o Banco Central.
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Maneca

Maria
Alcina

O amor 
é lindo!

  Mito é Mito Parabéns a Todos 
os Portugueses do Mundo

Consul Adjunto de Portugal, 
Dr. João de Deus e Maneca

Parabéns Dona Lucia Granito

Lindo Visual  da união Brasil  
Portugal (Viva o Vasco)

D. Fátima Parente grande poetisa

Salve São Sebastião!

Família que a gente ama

Amigos irmãos Família unida e sempre iluminada

Casal muito estimado pela 
nossa comunidade

No dia de  20 
de Janeiro, 

dia de S. Sebas-
tião,  o nosso 
Cardeal Arce-
bispo, D. Orani  
João Tempesta,  
festejou o dia 
do protetor da 
cidade do Rio de 
Janeiro, levando 
a Imagem de S. 
Sebastião aos 
pés do Cristo Re-
dentor. Dia de S. 
Sebastião, trás-
me lembranças 
felizes. No dia 20 de Janeiro de 2004,  fiquei noiva do meu João. 
Numa viagem a Castro Daire, João comprou as alianças que nos 
uniram para a Eternidade. Salve São Sebastião.

Abraço fraterno, 
de duas pri-

mas que não se 
esquecem, no ani-
versário da prima 
Gracinda, a felici-
dade e a surpresa 
do reencontro na 
sua mansão no 
Recreio. S. José 
Ilumine a nossa 
famíl ia. Muitas 
bênçãos!

Amor maternal
A querida Larissa,  es-

posa do Charles, Pais 
da linda Olivia, primeira 
netinha do  eterno Galã da 
Comunidade Luso Brasilei-
ra, Tony Correia, quanto 
amor entre a mãe  e a sua 
linda filhinha, Larissa é 
exemplo de amor de mãe,  
transmitindo  á sua filhinha, 
a magia  do eterno amor 
maternal. Muitas bên-
çãos. Navegar é preciso.

Casal muito ama-
do, infinitamente 

exemplo de carinho 
para a humanidade. 
Idália  e Maneca, são  
exemplo de Luz para a 
nossa vida. Parabéns 
ao meu irmão do cora-
ção, Manuel Maneca, 
pelos seus 18 anos de 
juventude acumula-
da. Muitas bênçãos. 
Abraços fadistas.

A minha filha Alcinéli, ex componente do Rancho Armando 
Leça da Casa do Porto, abraçada  pelo amigo fraterno, 

Igor Lopes, o jornalista da atualidade Luso Brasileira. Muitas 
bênçãos.

Feliz aniversário, Rei da Voz de 
Portugal, Marco Paulo

Cantor portu-
guês, Astro de 

primeira grande-
za, que nos en-
canta  com sua 
bela voz e seu ca-
risma contagian-
te. Grande Ser de 
Deus. Tenho por 
ele muito afeto, 
pela sua manei-
ra espiritual de 
ser. Pelos seus 
76 anos de Vida, 
exemplo de sabe-
doria e amor à Arte. 
Marco Paulo está 
no nosso coração. 
Muitas bênçãos. 
Saudades.

Buscando ins-
piração na 

natureza nas  
belas plantas,  
do seu  jardim, 
D. Fátima Pa-
rente, encanta 
todos nós, com 
seus l ivros e 
seus sonhos. 
Glória á sua po-
esia, e ao en-
canto que trans-
mitem á nossa 
Alma. Muitas 
bênçãos.

A nossa mui-
to  estimada 

família Moreira. 
Monique ,  Dr. 
Douglas Moreira, 
Marcelo Moreira e 
a bela Maria Fer-
nanda, sempre 
felizes, honrando 
a Luz de Deus 
e dos Homens. 
Ab raços  pa ra 
o Marcelo pelo 
seu aniversário. 
Muitas bênçãos. 
Saudades mil.

Meus filhos 
do cora-

ção,  que mui-
to amo, Alice 
e Antônio Mar-
ques, exemplo 
de família uni-
da  e amor  ao 
próximo, em-
preendedores 
nas le is  de 
DEUS e dos 
homens. Ben-
ditos sejam. 
Saudades.

Parabéns Sr. Presidente de Portugal, Professor Marcelo Rebelo 
de Sousa, é com muita alegria, que expresso aquilo que sinto 

através do meu coração, que Deus lhe proporcione muita saúde, 
para carregar em seus ombros, grande responsabilidade, como o 
senhor, muito bem falou, após a sua e nossa vitoria, com relação, 
a pandemia do mundo, prioridade total, com certeza, tem que ser, 
mas que o Senhor continue a ser Professor dos novatos que querem 
ser Presidentes, para que saibam o que é amar uma Pátria e não só 
interesses pessoais ou partidários, tem que ser Portugal e sempre 
Portugal, Muita Saúde, Sr. Presidente, que Deus lhe Abençoe

Domingo passado, 
dia  24 / 01 /2021, 

ultimo dia de votação 
para eleições Pre-
sidenciais de Por-
tugal, como vemos 
na foto, fui cumprir 
meu dever cívico e 
como sempre, Dr. 
João Marco de Deus, 
Consul Adjunto do 
Consulado do Rio de 
Janeiro , com muita 
amabilidade, logo 
aceitou meu convite, 
para registrar, este 
acontecimento muito 
importante, peço a 
Deus que seja para 
o bem de Portugal e 
o bem estar dos por-
tugueses, agradeço, 
ao  Dr. João  Marco 
de Deus e parabeni-
zo- o , pale maneira 
como recebe os nos-
sos compatriotas, 
muito obrigado, E 
o desejo de muita 
saúde, em nome da  
família, Jornal Portu-
gal em Foco

Tudo que se falasse desta  família, seria pouco e tratando.
se de Dona Lucia Granito, uma Senhora que esta sempre 

participando ou encabeçando trabalhos para ajudar o próximo, 
está sempre de parabéns, assim como está seu marido, amigo 
Orlando Gonçalves e seus filhos, linda família, que após a bela 
festa de Aniversario, posaram para uma linda foto Familiar. para 
bens a todos, e abraços.

Lindas jovens muito 
amigas que não 

vejo algum tempo, 
devido aos proble-
mas do mundo, mas 
se deus quiser e ele 
quer, estamos perto 
de voltarmos a assis-
tir os belos fados da 
nossa querida Maria 
Alcina, enquanto não 
acontece, passamos 
para nossos olhos, o 
colírio familiar, como 
vemos neste lindo 
cenário fotográfico, 
Grande Fadista; Ma-
ria Alcina sendo abra-
çada pela sua filha, 
Dr.ª Ângela, a quem 
desejo milhões de 
felicidades, extensivo 
a toda a família com 
o desejo de muita 
saúde. 

Foto Destaque do Mês

Vasco pode não andar muito bem, mas o Sr. Domingos com 
sua filha Daniela, o astral será sempre maravilhoso, porque, 

com este lindo sorriso, Vasco estará sempre no coração e se 
alguém  duvidar, é só fazer uma visita ao Restaurante Glo-
ria, na Praça Mauá e verificar que seu Diretor do mesmo Sr. 
Domingos, sempre bem disposto e só não esta mais , porque 
ainda não abriram direito,  as Casas Regionais, o que ele tanto 
gosta dos bons convívios, parabéns e muita saúde, extensivo 
a toda a família. 

Amigo Flávio mata saudade 
e nós também

Ao ver esta 
foto, re-

lembrei dos 
bons momen-
tos, vividos 
na Casa de 
Viseu, pelo 
saudoso, he-
rói Domingos 
Martins, casa, 
que ele tan-
to gostava, 
como vemos 
na foto, Ex. Presidente da Instituição, Dr. Flávio Martins,  seu 
filho, relembrando e matando saudade de seu querido pai,  
grande herói,  cumprindo muito bem sua missão na terra, dei-
xando boas sementes, hoje na eternidade, ao lado do pai, as 
saudades sempre, mas todos nós, sempre sentimos saudades, 
daquilo que foi bom. Abraços para o amigo Flávio e toda a 
família Martins, com o desejo de muita saúde   
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Enquanto os EUA, embora dividido, viva um 
momento de esperança com a posse de 

Joe Biden falando em democracia, união do 
povo americano e prioridade no combate ao 
coronavírus, no Brasil vivemos a angústia e 
incerteza da chegada de novas vacinas de 
combate ao vírus. Sem as quais, a vacinação 
já iniciada nos asilos, abrigos, e também  no 
pessoal da saúde, ficará prejudicada caso não  
cheguem novas doses. Os demais vão aguar-
dar ansiosos, e até angustiados, a sua vez 
na fila, dentro de uma programação estabe-
lecida pelo governo federal. Esperamos que 
os espertinhos não furem a fila, como já vem 
sendo denunciado. Oito milhões de vacinas 
são número insignificante para um país que 
necessita no mínimo de 300 milhões. Ouvi de 
representantes da FioCruz, numa reunião de 
representação da Covid, que ainda neste se-
mestre, fabricará 100 milhões  de vacinas e 
no segundo mais 100 milhões. É alentadora 
esta afirmação da FioCruz! O Instituto Bu-
tantan também declara estar preparado para 
a mesma finalidade. Entretanto, a população 
precisa fazer a sua parte! Afinal, as praias lo-
tadas e as noitadas nos bares e restaurantes 
da cidade, aumentam a cada dia o número 
de contagiados. Todos precisamos  entender, 
que os cuidados com o uso de máscara, lavar 
as mãos, uso do álcool gel, e evitar aglome-
rações, fazem parte do nosso cotidiano. Pois 
mesmo que tudo dê certo, antes do final do 
ano, o Brasil não conseguirá vacinar toda a 
sua população.

AINDA A 
VACINAÇÃO

Agora que é conhecido 
o Presidente de todos 

os portugueses para os 
próximos cinco anos, gos-
taria de partilhar convosco 
três observações. 

A primeira é a enorme 
satisfação com que consta-
tamos que o ato eleitoral de-
correu no Brasil com toda a 
normalidade e civismo.

A segunda é que, mes-
mo nestes tempos difíceis 
de saúde pública que vi-
vemos, os nossos compa-
triotas não se furtaram a 
deslocar-se aos locais de 
voto, demonstrando que 
votar era seguro. Quero 
neste particular salientar 
o estado do Amazonas, 

EmBAIxADA DE POrTugAl Em BrAsílIA

onde a pandemia se faz 
sentir com particular viru-
lência. Para lá envio um 
agradecimento especial 
a todos, incluindo os que 
asseguraram o normal 
funcionamento das mesas 
de voto.

A terceira é de rego-

zijo pelo fato de nestas 
eleições terem sido ultra-
passados os números da 
eleição de 2016. Em diver-
sos Estados o número de 
votantes subiu significa-
tivamente, e nos poucos 
Estados onde os números 
diminuíram esse decrés-

cimo foi quase sempre 
residual, e provavelmente 
influenciado pelas dificul-
dades impostas decorren-
tes da pandemia. 

Obrigado a todos os 
Postos Consulares e funcio-
nários das mesas de voto.

Obrigado pela vossa 
participação.

Obrigado pelo vosso ci-
vismo.

Obrigado, sobretudo, 
por serem uma parte fun-
damental e única no rela-
cionamento entre Portugal 
e o Brasil.

luís Faro ramos
Embaixador de

Portugal no Brasil

ElEIÇõEs PrEsIDENCIAIs 2021

Eleições Presidenciais no Consulado
de Portugal no rio de Janeiro

Um fim de semana de dever cívico da Comunidade Portuguesa que esteve presente no  Consulado de 
Portugal, para exercer seu direito de votar no seu Presidente, foram recepcionados com muito carinho e 
fidalguia pelo Consul-adjunto de Portugal. Dr. João Marco de Deus

Participando ati-
vamente como 
mesários das 
eleições pre-
sidenciais, Dr. 
Flávio Martins e 
o Provedor, José 
Queiroga

Foi com certeza um dia muito especial para a Comunidade Portu-
guesa, como vemos nesta foto a senhora Maria Fernanda que votou 
pela primeira vez e ficou muito emocionada

A Comunidade Portuguesa, marcou presença nas eleições presi-
denciais no Consulado

As eleições no Brasil 
foram pouco frequentadas 
mas tranquilas, tivemos 
um total de 2926 votan-
tes  onde Marcelo Rebelo 
de Sousa chegou a 2153 
votos chegando a 74,18 
% do total, número supe-
rior ao atingido em Por-
tugal, André Ventura com 
312, 10,40%  em segundo 
lugar e em terceiro Ana 
Gomes com 203 votos 
chegando a 6,20% do to-
tal . Também houve votos 
para Marisa Matias com 
31, chegando a 3,13%, 
Tiago Mayan com 80 vo-
tos, 2,75%, João Ferreira 
com 61 votos, 2,10%,Vi-
torino Silva com 13 votos, 
0,45%,  2 votos em branco 
e 19 votos nulos com um 
índice de 0,65% finalizan-
do o número geral  

No Rio de Janeiro re-
petiram-se as colocações 
com um total de 618 vo-
tos, um número pequeno 
também, entendemos, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
teve 414 votos atingindo 

67,21% do total, nova-
mente Ventura em segun-
do com 71 votos, 11,53% 
e Ana Gomes em tercei-
ro também com 67 votos 
chegando a  10,88 % do 
total.

Como era esperado 
por todas as pesquisas 
realizadas teremos a Pre-

sidência da República re-
eleita com tranquilidades 
e a esperança de que o 
nosso Portugal consiga 
vencer a sérias batalhas 
que tem pela frente.

Na eleição do Rio de 
Janeiro estivemos por 
lá para votar e conferir o 
dito acima, na foto pre-

sentes no Consulado ,ve-
mos Angelo Horto, Da-
niel Abreu, nossa amiga 
Cristina, Daniel Pacheco, 
Arlindo Varela e o chefe 
da missão o  nosso que-
rido Cônsul Geral Adjun-
to João de Deus todos a 
trabalhar pelo pais, Para-
béns a todos   
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o Seminário do Verbo Di-
vino, no Tortosendo, 

pode vir a ser transformado 
em hospital de retaguarda, 
para acolher doentes infecta-
dos com o novo coronavírus. 
O anúncio foi feito na manhã 
desta sexta-feira, 23, na reu-
nião pública do executivo da 
Câmara da Covilhã pelo seu 
presidente, Vítor Pereira. 
Que reunia nessa mesma 
manhã com o presidente do 
Conselho de Administração 

do CHUCB, João Casteleiro, 
e presidente do ACES Cova 
da Beira, Manuel Geraldes.

O objetivo, segundo o 
autarca, é “aliviar” o hos-
pital, numa altura em que 
se acentua a pressão em 
termos de ocupação de ca-
mas. Recorde-se que são 
já quatro as enfermarias do 
Hospital Pêro da Covilhã 
que acolhem já mais de uma 
centena de doentes infecta-
dos com covid-19.

Câmara Municipal contratou enfermeiros para reforçar 
equipe de vacinação do Agrupamento de Centros de 

Saúde (ACES) Lisboa Ocidental e Oeiras (ACES LOO) 
e garantir que todos os idosos residentes em lares do 
concelho ficam vacinados esta semana.

As equipes de enfermeiros do Agrupamento de Cen-
tros de Saúde (ACES) Lisboa Ocidental e Oeiras (ACES 
LOO) que estão a proceder à vacinação nas Estruturas 
Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) do concelho 
foram reforçadas com 16 novos profissionais contratados 
pelo Município.

O objetivo é garantir que todos os idosos e colaborado-
res daqueles equipamentos (cerca de 1600 pessoas) ficam 
vacinadas, numa operação rápida e eficaz que decorre du-
rante o dia de hoje e de amanhã.

 esta medida teve um investimento
municipal na ordem dos 4.000,00€.

A Câmara Municipal de Oeiras irá também garantir o 
apoio logístico do processo do Plano de Vacinação19, 
nomeadamente através da cedência de viaturas com mo-
torista para transporte das equipas do ACES LOO, da 
disponibilização de Ambulância medicalizada de preven-
ção e de EPIS.

Esta medida é mais um exemplo do que o Município de 
Oeiras tem diligenciado no sentido de garantir uma atua-
ção local que previna e minimize os efeitos da pandemia 
COVID 19, nomeadamente, através do apoio às entidades 
de saúde que garantem, no território, um importante su-
porte à população.

Idosos de lares de oeiras 
já estão sendo vacinados

seminário do pode vir a 
acolher doentes covid

A Câmara Municipal da 
Mealhada, em articula-

ção com o Agrupamento de 
Escolas da Mealhada, as-
segurará o funcionamento 
de Escolas de Acolhimen-
to para crianças até aos 12 
anos, oriundas de famílias 
de profissionais considera-
dos essenciais.  A autarquia 

assegura ainda a entrega 
de refeições a todos alu-
nos abrangidos pela Ação 
Social Escolar em diversas 
freguesias.

As Escolas de Acolhimen-
to, que funcionam desde o 
dia dia 22 de janeiro, são o 
Centro Escolar da Mealha-
da, o Centro Educativo da 

Câmara assegura escola para
filhos de profissionais essenciais

olIveIrA de frAdes

Pampilhosa e o Jardim de 
Infância da Pampilhosa. Os 
centros escolares funciona-
rão das 7h às 19h e vão aco-
lher crianças em idade pré
-escolar e alunos dos 1.º e 
2.º Ciclos do Ensino Básico, 
com idade igual ou inferior a 
12 anos. O serviço inclui re-
feições (almoço e lanche) e 
acompanhamento por técni-
cos e assistentes operacio-
nais. Já o Jardim de Infância 
da Pampilhosa vai funcionar 
nos mesmos moldes dos 
centros escolares, mas aco-
lherá apenas crianças em 
idade pré-escolar.

Tal como aconteceu du-
rante o primeiro confinamen-
to, em março de 2020, a au-

tarquia irá ainda assegurar 
o serviço de refeições, em 
regimente de take-away, a 
todos os alunos dos esca-
lões A e B no âmbito da Ação 
Social Escolar.

Para evitar a deslocação 
de alunos às suas escolas, 
as refeições serão entregues 
em locais próximos da resi-
dência dos alunos, nomea-
damente, no Centro Escolar 
do Luso; no Centro Escolar 
da Mealhada, na Escola Bá-
sica de Barcouço, no Centro 
Educativo da Pampilhosa, 
na Escola Básica de Casal 
Comba, no Jardim de Infân-
cia de Antes, no Jardim de 
Infância de Canedo, Jardim 
de Infância de Carqueijo.

festa das fogaceiras 2021
A tradição secular de cum-

prir o voto a S. Sebas-
tião, ainda que com muitas li-
mitações devido à pandemia, 
registada pelas câmaras do 
Correio da Feira, através ‘do 
olhar’ de Albino Santos.

A 20 de janeiro, Santa 
Maria da Feira voltou a cum-
prir o voto a S. Sebastião, 
pedindo proteção ao mártir 
contra a peste dos tempos 
modernos, a Covid-19, uma 
devoção do povo das Terras 
de Santa Maria com mais de 
cinco séculos. A grandiosa 
Festa das Fogaceiras que 
habitualmente atrai milhares 

sAntA MArIA dA feIrA

MeAlhAdA

de pessoas às ruas da cida-
de, foi, este ano, assinalada 
de forma singela, centrada 
na Missa a S. Sebastião e 
na Bênção das Fogaças, na 

Igreja Matriz.
Não houve o Cortejo Cívi-

co com mais de 300 meninas 
vestidas de branco de fogaça 
à cabeça, nem a imponente 

Clds 4G de mantém-se ao 
lado de quem mais precisa

o Contrato Local de De-
senvolvimento Social 

(CLDS) 4G de Oliveira de 
Frades suspendeu as ativi-
dades presenciais, na sequ-
ência das novas restrições 
impostas pelo Decreto n.º 
3-A/2021, que regulamenta 
o oitavo estado de emergên-
cia em Portugal. Apesar das 
limitações, a equipa do pro-
jeto continua disponível para 

ajudar os mais necessitados 
no contexto de pandemia, 
nomeadamente os grupos de 
risco que queiram resguar-
dar-se e não tenham quem 
lhes faça as compras no su-
permercado ou na farmácia 
e as pessoas que preten-
dam fazer uma videochama-
da com familiares mas não 
têm meios para tal ou não 
sabem fazê-lo.

Procissão em Honra do Már-
tir S. Sebastião pelas ruas da 
cidade, mas a devoção e a 
tradição das gentes de Santa 
Maria da Feira mantiveram-
se com a Missa Solene, na 
Igreja Mariz, e a Bênção das 
Fogaças, encaminhadas por 
apenas 31 meninas fogacei-
ras, numa lógica de repre-
sentatividade de cada uma 
das freguesias que formam 
o concelho de Santa Maria 
da Feira, pelo presidente da 
Câmara Municipal, Emídio 
Sousa, e o presidente da 
Assembleia Municipal, Ama-
deu Albergaria.

Câmara dá apoio financeiro 
para garantir aquecimento

a todos os idosos

A Câmara Municipal de Oeiras vai dar um apoio finan-
ceiro de 150 euros a cada idoso do concelho porta-

dor do cartão 65+, num total de mais de 8.000 beneficiá-
rios e num investimento de 1.3 milhões de euros.

Esta medida, que vai vigorar já a partir deste mês e 
até março, pretende garantir que nenhum idoso que es-
teja em isolamento em casa passe frio.

Numa altura de confinamento, em que os idosos es-
tão ou devem estar em casa, muitos deles isolados e a 
enfrentar estes dias frios, o Município de Oeiras ajuda a 
pagar o consumo de aquecimento.

Para isso, basta que sejam portadores do cartão 65+, 
utilizado já para desconto na aquisição de medicamentos 
nas farmácias (um apoio dado também pela Autarquia) 
e que façam um requerimento aos serviços municipais 
para usufruir deste benefício.
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figueira da foz

Município projeta centro de interpretação do 
castelo e da ordem dos Templários em Longroiva
a Câmara da Mêda 

vai investir 389.277 
euros na reabilitação do 
castelo de Longroiva e na 
sua envolvente, onde pre-
tende construir um centro 
de interpretação do monu-
mento e da presença da 
Ordem dos Templários.
Segundo a autarquia, os 
trabalhos destinam-se a 
dotar o espaço de novas 
valências para dar a co-
nhecer “a importância do 
local, da fortaleza e, em 
particular, da presença 
da Ordem dos Templários 

figueira da foz com Carnaval cancelado
Tendo em conta a atu-

al situação pandémica 
que se vive no país e o 
confinamento decretado 
pelo Governo, o Município 
da Figueira da Foz e a As-
sociação de Carnaval de 
Buarcos resolveram can-
celar todas as iniciativas 
protocoladas (em 2020) no 
âmbito do Carnaval 2021.

Esta decisão está em 
linha com o parecer da 
Direção-Geral da Saúde 
e com o posicionamento 
dos parceiros da Rede de 
Cidades de Carnaval da 
Região Centro, a qual o 

Mêda

Município integra.
“As iniciativas e ativida-

des previstas foram pla-
neadas tendo em conta a 
expectável continuação de 
um cenário de combate à 
propagação da pandemia 
de covid-19, contudo, o 
aumento do número de no-
vos casos verificado após 
a quadra natalícia impõe-
nos a necessidade e dever 
cívico de colaboração nes-
te combate, com vista a 
procurar inverter o cres-
cimento acelerado da 
pandemia”, esclareceu a 
autarquia.

poMbaL

a retórica da maio-
ria, de que um gru-

po espontaneamente 
preponderante possa 
se manifestar no em-
poderamento de qual-
quer instância, soa 
aos ouvidos como algo 
aparentemente justo e 
perfeito. Democracia, 
a partir da definição 
grega, nunca foi um 
conceito de maioria. 
Somente os possiden-
tes, aqueles que eram 
homens, de família 
abastada, e mesmo as-
sim donos normalmen-
te de embarcações de 
guerra, poderiam vo-
tar. Mulheres, idosos, 
os menos privilegiados 
economicamente, os 
escravos, ou seja, ne-
nhum deles estavam 
elegíveis para exercer 
o direito a opinar. En-
tão, eleição ou sufrá-
gio, em sua gênese, 
nunca foi maioria. Opi-
nava quem tinha caci-
fe. Com o tempo, e sua 
inversão de valores, as 
coisas mudaram. Nas 
sociedades monárqui-
cas, por exemplo, cada 
um sabia a sua posição 
na sociedade. Existia 
hierarquia. Nas repúbli-
cas, ninguém sabe de 
nada. Todos são acha-
dos iguais, e mesmo a 
concepção utópica de 
igualdade a que Platão 
construiu, o fruto disso 
é o nivelamento por bai-
xo. O tosco passa ser 
o popular, e para ser-
mos famosos precisa-
mos ser medíocres. A 
obviedade de se acre-
ditar na necessidade 
do voto popular como 
aquele que determina 
quem vai liderar uma 
massa tornou-se a re-
tórica atual. E se es-
quecem aqueles que 
acreditam nisto que 
quem ganha sempre é 
aquele que represen-
ta as forças que estão 
por detrás dos pode-
res constituídos. Ou 
seja, os possidentes. 
Quem tem o dinheiro, 
quem tem a força de 
mobilizar os pensa-
mentos dos homens 
e os donos dos bens 
móveis e imóveis que 
retém as necessida-
des das gentes. Caro 
leitor, esta semana 
que passou Portugal 
se permitiu mais uma 
vez, dentro desta Ter-
ceira República, um 
novo sufrágio. Dentro 
do seu atual modelo 
parlamentarista, lavra-
do com sangue carbo-
nário, às custas do re-
gicídio, depois de uma 

Tempos de 
Sufrágio

Primeira República que 
em seu início não ti-
nha sufrágio universal, 
passando pela ditadura 
de Santa Comba Dão, 
emergiu-se um Portu-
gal dependente de  um 
continente muito mais 
do que de si próprio. 
Àquele estado pionei-
ro na Europa, feito por 
Dom Afonso Henri-
ques, consubstancia-
do por Dom Sancho 
e aquilatado por Dom 
Diniz e Dom Manuel, 
morreu junto com Dom 
Sebastião nas garras 
do modelo germânico 
da União Européia. Já 
sem o Mapa Cor de 
Rosa, sem o Pau Bra-
sil, sem a parva lem-
brança do Pacífico de 
Fernão de Magalhães, 
engolido seu Timor 
pelo gigante indone-
siano, ouvindo-se man-
darim em Macau, sem 
os Mares da Índia e 
por Mares nunca dante 
navegados, nunca fo-
mos tão insignificantes 
para com o que fomos 
nos tempos de outro-
ra. Votar? É facultativo! 
Mas votar para quê? 
Ninguém mais entende 
seu propósito. O impé-
rio se foi. A monarquia 
se foi. A hierarquia se 
foi. Passamos além do 
Bojador e lá ficamos. 
Santa Maria, Pinta e 
Nina: tênues memó-
rias passadas de fatos 
que ninguém mais tem 
o menor interesse em 
dar o valor que elas 
representam. Pobre 
Portugal. Quando pen-
so nestas tragédias, 
vem-me a sensação do 
destino de Nuno Álva-
rez Pereira. Seus res-
tos mortais repousam 
no Tejo. Ou sabe-se lá 
onde. Portugal foi para 
o mesmo sentido. Re-
pousa sabe-se lá onde, 
levado pelo mesmo 
terremoto que o nau-
fragou, para o mesmo 
destino das exéquias 
de seu condestável! 
Fica o aforisma: “cons-
truamos uma Torre em 
Babel para alcançar os 
Céus! O que ganha-
mos foi uma confusão 
de línguas!”.

dr. Victor Massena

nestas terras”. Vai ser in-
tervencionada a Torre de 
Menagem, para qual vai 
ser construída uma esca-

daria exterior de acesso, 
e a Praça de Armas numa 
empreitada que abrange-
rá também arranjos ex-

O Carnaval deverá ser 
assinalado apenas com 
ações online, nas redes 

sociais do Município e da 
Associação de Carnaval de 
Buarcos/Figueira da Foz.

atribuídos apoios para mitigar
impactos sociais da pandemia

reconhecendo a importância 
que a Conferência de São 

Vicente de Paulo e a Associação 
de Pais e Educadores para a In-
fância (APEPI) têm tido na pres-
tação de apoio regular a diversas 
famílias em situação de carência 
econômica, agravada com a pan-
demia Covid-19, a Câmara de 
Pombal aprovou a atribuição de 
um apoio extraordinário àquelas 
duas instituições.

“Na atual situação pandémica 

houve uma manifesta perda de 
rendimentos por parte da popula-
ção que motivou o aumento con-
siderável do número de famílias 
que recorrem às referidas insti-
tuições em busca de apoio, não 
só alimentar, mas também finan-
ceiro, com o intuito de fazer face 
às despesas com habitação, 
farmácia, consultas e transporte 
para hospitais centrais, entre ou-
tras”, explicou o município numa 
nota de imprensa.

teriores, como pavimen-
tações e a construção de 
passadiços. A empreitada 
tem um investimento ele-
gível comparticipado de 
370.588 euros. O que res-
to do castelo de Longroi-
va, construído na década 
de 70 do século XII, é um 
importante testemunho da 
arquitetura templária na 
região e está classificado 
como Monumento Nacio-
nal desde 1943. A sua Tor-
re de Menagem terá sido 
uma das primeiras a ser 
edificada em Portugal.

VinhaS

deveria realizar-se de 11 a 
14 de fevereiro de 2021 

mas  a 41.ª edição da Feira 
do Fumeiro de Vinhais, cuja 
primeira edição se realizou 
há 40 anos, terá, este ano 
e pela primeira vez, um for-
mato exclusivamente online 
devido à pandemia do novo 
coronavírus.

À margem da apresenta-
ção do certame, que decor-
reu terça-feira, também em 
formato digital, o presiden-
te do município vinhaense, 
Luís Fernandes, lamentou a 
perda “de centenas de mi-
lhares de euros, sobretudo 

feira do fumeiro passa a
online e dura pelo menos um mês

nos setores da hotelaria e 
restauração”, mas admite 
que “dado o cenário atual, 
não havia outra solução”.

A autarquia ainda estuda 
a possibilidade de ter pro-

dutores de fumeiro presen-
cialmente, no pavilhão, com 
entradas controladas. “Infe-
lizmente, com o cenário atu-
al, não acredito que venha a 
ser possível. Era bom por-

que significava que as coisas 
estariam melhor”, disse ao 
Mensageiro.

Luís Fernandes revelou 
que a autarquia criou uma 
plataforma própria, em www.
fumeirodevinhais.pt, onde os 
cerca de 50 produtores es-
perados poderão vender os 
seus chouriços, salpicões, 
chouriças, presuntos, butelos 
ou alheiras, com a garantia 
de que a autarquia se res-
ponsabilizará por suportaros 
custos de envios das enco-
mendas superiores a 50 eu-
ros, “como forma de ajudar 
os produtores locais”.
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O Conselho de Ministros 
aprovou o decreto-lei que 

atualiza a base remuneratória 
da administração pública em 
20 euros, para 665 euros, e 
que aumenta em 10 euros os 
salários dos três níveis se-
guintes, até 791,91 euros.

“Foi aprovado o decreto
-lei que estabelece a atuali-
zação da base remunerató-
ria da Administração Pública 
e o valor do montante pecu-
niário correspondente aos 
níveis 5, 6 e 7 da tabela 
remuneratória única”, pode 
ler-se no comunicado do 
Conselho de Ministros.

Os trabalhadores que 
aufiram a base remunerató-
ria da Administração Pública 
(645 euros) verão a sua re-
muneração atualizada para 

Aprovados aumentos 
salariais da função pública

Faltam 80 mil 
trabalhadores
na construção

A construção civil conti-
nua a viver uma crise 

de mão de obra. O setor 
precisa de, pelo menos, 
80 mil trabalhadores qua-
lificados, alerta Albano 
Ribeiro, presidente do 
Sindicato da Construção 
de Portugal. Carpinteiros, 
eletricistas, encarregados 
e ferrageiros são alguns 
dos exemplos de especia-
lizações em falta no país.

“Se todas as obras que 
estão previstas, como o 
metro do Porto, os hospi-
tais, o aeroporto do Montijo 
arrancassem, não teríamos 
trabalhadores para respon-
der”, diz o dirigente sindical.

Do lado dos patrões, a 
convicção é a mesma. “No 
início da pandemia , apon-
tava-se para a necessida-
de de 70 mil trabalhadores 
para dar resposta aos in-
vestimentos que estavam 
previstos”, lembra Reis 
Campos, presidente da 
AICCOPN-Associação dos 
Industriais da Construção 
Civil e Obras Públicas. Re-
centemente, num inquérito 
à situação do setor, 65% 
dos empresários fez notar 
que a escassez de mão 
de obra especializada foi o 
principal constrangimento à 
atividade. O líder associati-
vo lembra que o Plano de 
Recuperação e Resiliência, 
que espera seja uma reali-
dade ainda este ano, apon-
ta para um total de 12,9 
mil milhões de euros em 
subvenções, sendo que se 
estima que cerca de 34% 

corresponderão a investi-
mentos em construção.

“Há uma efetiva ne-
cessidade de reforço de 
mão de obra qualificada”, 
diz Reis Campos e, nes-
se contexto, a formação 
profissional é uma ques-
tão decisiva, criticando os 
centros de formação do 
setor, porque não cumpri-
ram a missão.

Albano Ribeiro defende 
que a escassez de mão de 
obra poderia ser resolvida, 
se os salários fossem mais 
ajustados à realidade da 
União Europeia, estiman-
do que estejam 300 mil 
portugueses a trabalhar lá 
fora onde recebem salários 
de 2400€ e superiores.” A 
situação revertia-se se ga-
nhassem um mínimo de 
900€ em Portugal”, diz. Ali-
ás, este é o valor na mesa 
negocial com os patrões 
para os operários qualifica-
dos de primeira. Já, para os 
de segunda, é reivindicada 
uma remuneração de 850€.

A AICCOPN confirma 
que já foi iniciada a revi-
são do Contrato Coletivo 
de Trabalho com os sindi-
catos e lembra que o últi-
mo inquérito do Ministério 
do Trabalho, de julho de 
2020, indica que a taxa de 
salário mensal dos traba-
lhadores atingiu a média 
de 1010€, mais 3,7% face 
ao período homólogo. No 
entanto, Albano Ribeiro 
estima que 40% dos tra-
balhadores do setor ga-
nhem o salário mínimo.

A procura por enfermei-
ros quadruplicou entre 

janeiro e setembro de 2020, 
segundo os dados recolhidos 
pelo Brighter Future, o portal 
da Fundação José Neves 
que reúne informação sobre 
educação, empregabilida-
de e competências em Por-
tugal. De acordo com esta 
base de dados, as profissões 
de enfermeiro, operador de 
máquinas, fabrico de pro-
dutos alimentares, similares 
e de carteiro foram as mais 
procuradas até ao terceiro 
trimestre de 2020. Já os se-
tores que registraram maior 
aumento da empregabilida-

de em Portugal foram os da 
saúde, distribuição e produ-
ção alimentar.

“Do primeiro para o se-
gundo trimestre de 2020, 
cerca de 80% das profissões 
registraram um decréscimo 
de ofertas de trabalho, mas 
o cenário melhorou no en-
tretanto. Os dados do Bri-
ghter Future indicam que, 
do segundo para o terceiro 
trimestre, a grande maioria 
das profissões recuperou da 
queda verificada nos primei-
ros seis meses”.

Em sentido oposto es-
tão outras profissões, como 
as de recepcionista de ho-

Procura por enfermeiros quadruplicou entre janeiro 
e setembro de 2020, diz Fundação José Neves

o valor do salário mínimo na-
cional, 665 euros.

“Em acréscimo, os tra-
balhadores cujo valor da re-
muneração base mensal se 
situe até ao valor do montan-
te pecuniário dos níveis 5, 6 

e 7 da tabela remuneratória 
única terão, em 2021, uma 
atualização salarial de 10,00 
euros face ao ano anterior”, 
indica o Governo.

O executivo explica que 
o aumento de 10 euros apli-

No terceiro trimestre de 
2020, os residentes em 

Portugal realizaram 6,4 mi-
lhões de viagens, o que 
representa uma queda de 
26,7% (2,3 milhões) face ao 
total de 8,7 milhões de via-
gens realizadas em 2019.

De acordo com os da-
dos divulgados INE, “as via-
gens em território nacional 
concentraram 97,5% das 
deslocações (6,2 milhões), 
revelando um decréscimo 
de 18,5%” face ao período 
homólogo. Já o número de 
viagens com destino ao es-
trangeiro continuaram a cair 
a pique (menos 84,8%), tota-
lizando 161,9 mil, o que cor-
respondendo a 2,5% do total.                                                                                                                        
As principais motivações 
apontadas pelos residentes 
para viajar, para o estran-
geiro ou pelo país, foram la-
zer, recreio ou férias, menos 
22,5%, tendo a representati-
vidade desta motivação au-

Portugueses fizeram menos 
2,3 milhões de viagens

no terceiro trimestre
mentado para 70% do total, 
face a 66,2% no trimestre 
homólogo. A visita a familia-
res ou amigos correspondeu 
a 1,6 milhões de viagens, 
24,4% do total”, verificando-
se uma queda de 32,6%.

“Neste trimestre, e simi-
larmente ao ocorrido no 2.º 
trimestre de 2020, todos os 
meses registaram decrés-
cimos homólogos em ter-
mos da percentagem de 
residentes que viajaram”, 
refere o INE.

O INE também assinala 
que houve um ligeiro reforço 
de expressão na organiza-
ção de viagens pela Internet. 
Mais um terço das viagens 
(39%) foram efetuadas re-
correndo à marcação prévia 
de serviços, uma proporção 
que atingiu 76,8%, no caso 
de deslocações com destino 
ao estrangeiro e que foi de 
38,1% nas viagens realiza-
das em território nacional.

ca-se aos trabalhadores cuja 
remuneração se situe entre 
645,07 euros e 791,91 euros, 
desde que não resulte dessa 
atualização um valor inferior 
à RMMG, bem como aos 
trabalhadores que hoje aufe-
rem uma remuneração entre 
791,92 euros e 801,90 euros, 
cuja remuneração é atualiza-
da para 801,91 euros.

“Estas atualizações são 
retroativas a 1 de janeiro de 
2021 e não permitem ultra-
passagens entre trabalhado-
res”, afirma o Governo.

Segundo a ministra da 
Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Ale-
xandra Leitão, a atualização 
salarial abrange 148 mil tra-
balhadores e terá um impacto 
de 41 milhões de euros.

tel, gerente de restauração, 
compositor, músico, cantor, 
bailarino e coreógrafo. Fo-
ram estas as que sofreram 
maior queda na procura até 
setembro de 2020, devido à 
crise pandêmica, que, se-
gundo a fundação liderada 
pelo empreendedor José 
Neves, fundador e presi-
dente da Farfetch, provocou 
alterações no mercado de 
trabalho de forma abrupta e 
inesperada.

“ Independen temen te 
dos efeitos da pandemia, os 
dados recolhidos e analisa-
dos pela plataforma indicam 
que no topo da lista com 
mais ofertas de emprego 
mantêm-se profissões com 
uma forte componente tec-
nológica e com ligação ao 
setor do comércio”.

Assim, as profissões 
com mais ofertas de traba-
lho são as de programador 
de software, analista de sis-
temas, operador de caixa e 
outros trabalhadores rela-
cionados com vendas, pes-
soal de informação admi-
nistrativa, especialista em 

recursos humanos, técnico 
de apoio aos utilizadores 
das tecnologias da informa-
ção e comunicação.

Em termos de competên-
cias de futuro, existem duas 
aptidões emergentes, que a 
fundação considera essen-
ciais para os próximos anos 
e que podem ter adquirido 
maior preponderância com 
a crise pandémica: aprendi-
zagem ativa e estratégias de 
aprendizagem.

A aprendizagem ativa é a 
capacidade de compreender 
as implicações de nova infor-
mação para os processos de 
decisão e de resolução de 
problemas atuais e futuros e 
é uma aptidão mais relacio-
nada com profissões como 
as de engenheiro químico, 
biólogo e médico. Já as es-
tratégias de aprendizagem 
têm a ver com a capacidade 
de selecionar e utilizar mé-
todos de formação e instru-
ção adequados ao ensino de 
novas matérias. Trata-se de 
uma aptidão essencialmente 
usada em profissões do se-
tor da educação.

A Portugal Activo|AGAP, 
associação que repre-

senta as empresas de aca-
demias, pede ao Governo 
medidas urgentes para asse-
gurar a manutenção de mi-
lhares de postos de trabalho, 
alertando que centenas de 
clubes já fecharam portas.

A  AGAP sugere a criação 
de linhas de apoio a fundo 
perdido para que os clubes 
possam compensar a diminui-
ção do faturamento, o apoio 
dos profissionais de exercício 
físico através de um subsídio 
com o valor máximo de 1 In-
dexante de Apoio Social men-
sal e, ainda, a constituição de 
uma linha de apoio à tesoura-
ria das empresas do setor.

“A Portugal Activo|AGAP 
está a encarar com muita 
preocupação a situação de 
centenas de clubes de ‘fit-
ness’ e saúde e de milhares 

Academias  pedem medidas urgentes
para salvar postos de trabalho  

de profissionais do setor. 
Cerca de 300 clubes já en-
cerraram e 5 mil profissionais 
perderam o emprego. Mes-
mo estando solidária com 
a atual conjuntura de emer-
gência do país, onde todos 
devem cumprir escrupulosa-
mente as regras de confina-
mento, a associação apela 
à definição urgente de me-
didas por parte do Governo”.                                                                                                                                       
A associação adverte que 
sem a atribuição de apoios 
específicos para o setor, en-
trar-se-á numa situação de 
possível modelo irreversível, 
com impactos gigantes na 
destruição de valor no setor 
e na saúde dos portugueses.

Revelando que há quedas 
de faturamento que ultrapas-
sam os 50 %, José Carlos 
Reis, presidente da AGAP, 
frisa que a operacionalização 
de medidas é decisiva para a 

sobrevivência de muitas em-
presas e alerta para as con-
sequências econômicas e de 
saúde deste desfecho.

“Se nada for feito, Por-
tugal vai continuar a marcar 
passo nesta área e a ocupar 
um lugar na cauda da Eu-
ropa, com centenas de em-
presas a desaparecerem e 
o desemprego a aumentar 

exponencialmente. Há dé-
cadas que o nosso país tem 
um dos índices de atividade 
física mais baixos da Europa, 
o sedentarismo é um dos fa-
tores que mais contribui para 
uma morte prematura e é im-
portante relembrar que estar 
saudável não é só estar livre 
de covid-19”, conclui o presi-
dente da AGAP.
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Política

O candidato a Presidente 
da República e reeleito 

para o cargo, Marcelo Rebelo 
de Sousa, ganhou a votação 
deste ano em todos os con-
celhos do país, sendo o pri-
meiro a conseguir esse feito.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa, candidato apoiado pelo 
PSD e pelo CDS-PP, superou 
assim o registro de Mário So-
ares em 1991, ano em que o 
na altura recandidato a Pre-
sidente da República apenas 
não conseguiu vencer em 
nove concelhos, perdendo 
para Carlos Carvalhas.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa foi reeleito Presidente da 
República nas eleições de 
domingo, obtendo uma per-
centagem de 60,76%, corres-
pondente a 2.519.599 votos.

Os presidentes do Con-
selho e da Comissão Euro-

Marcelo é o primeiro a ganhar em todos os 
concelhos e tira recorde de Mário Soares e 

recebe parabéns da União Europeia

peia, Charles Michel e Ursu-
la von der Leyen, felicitaram  
Marcelo Rebelo de Sousa 
pela reeleição nas eleições 
presidenciais.

“Os meus sinceros para-
béns a Marcelo Rebelo de 
Sousa pela sua reeleição 
como Presidente de Portu-
gal. Tenho a certeza de que 
o seu mandato como Pre-

sidente, juntamente com a 
Presidência Portuguesa do 
Conselho da UE, contribui-
rá para uma recuperação 
justa, ecológica e digital. 
Parabéns”, escreveu Char-
les Michel.

O presidente do Conse-
lho Europeu lembrou, assim, 
a um dos grandes objetivos 
fixados pela presidência 

portuguesa da UE neste se-
mestre: reforçar o pilar social 
para conseguir “uma recupe-
ração justa, ecológica e digi-
tal” após a pandemia, sem 
deixar ninguém para trás.

“Parabéns, Marcelo Re-
belo de Sousa. Felicito-o pela 
sua reeleição como Presiden-
te de Portugal. Espero que a 
nossa cooperação continue 
durante e após a presidência 
portuguesa da União Euro-
peia”, escreveu Ursula Von 
der Leyen numa mensagem 
na rede social Twitter.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa, de 72 anos, expressou 
no domingo à noite o desejo 
de ser o “presidente de todos 
e de cada um dos portugue-
ses”, e não “dos bons contra 
os maus” e assinalou como 
primeira missão “o combate 
à pandemia”.

A candidata presiden-
cial Ana Gomes não 

conseguiu obrigar Marcelo 
Rebelo de Sousa a um se-
gundo turno. A ex-eurode-
putada socialista ainda so-
nhou com tal hipótese, mas 
cedo se percebeu que iria 
falhar o objetivo. Mais, as 
projeções das várias tele-
visões deram-lhe o segun-
do lugar, à frente de André 
Ventura, mas o apuramento 
de resultados foi durante 
duas horas contraditório 
com as sondagens à boca 
das urnas. A luta tornou-se 
renhida e um autêntico ioiô 
no apuramento de votos. 
Ainda assim, a embaixado-
ra conseguiu ficar à frente 
de André Ventura, outro dos 
seus grandes adversários 
da noite. E alcançou o se-
gundo lugar.

Ana Gomes em seu dis-
curso começou por felicitar 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
o presidente reeleito, pres-
tou tributo às vítimas da co-
vid-19, agradeceu os votos 
de mais de meio milhão de 
portugueses e assumiu a 
responsabilidade dos re-
sultados. “Não consegui 
o objetivo de levar a uma 
segunda volta nestas elei-
ções, e a responsabilida-
de é só minha, assumo-a. 
Mas cumpri o meu objetivo 
patriótico de representar o 
campo dos democráticos 
europeístas e progressistas 
e impedir que a ultra direita 
atingisse uma posição de 
possível alternativa. Se eu 
não estivesse nesta disputa 
estaríamos hoje a lamentar 

ainda mais a progressão da 
extrema-direita”, atirou Ana 
Gomes na primeira análise 
do seu discurso. A embaixa-
dora, falou antes de André 
Ventura, voltou a acusar 
o PS de deserção nestas 
eleições e apontou direta-
mente a primeiro-ministro.                                                                                                                   
“António Costa foi o princi-
pal responsável pela deser-
ção do PS” afirmou já na 
fase de perguntas. Antes 
também já tinha dado uma 
farpa aos demais partidos 
de esquerda: “As esquer-
das preocuparam-se mais 
com as suas próprias agen-
das em vez de convergi-
rem”. Contudo, agradeceu 
ao PAN, ao Livre e demais 
apoiantes, com especial 
destaque aos socialistas, 
aos deputados e às deputa-
das e membros do governo 
que estiveram a seu lado.

Na sua intervenção 
disse que houve quem 
quisesse desvalorizar as 
eleições presidenciais, la-
mentando profundamente 
a deserção do PS nestas 
eleições. Garantindo que 
nunca se resignou, nem 
se resigna, Ana Gomes in-
sistiu que disse presente, 
uma vez que a democra-
cia não pode ficar à mercê 
de forças antidemocráticas 
que cavalguem o descon-
tentamento dos cidadãos.                                                                          
Assegurando que não está 
reformada da atividade cí-
vica e política, também foi 
questionada se, daqui a 
cinco anos voltará: “Sei lá 
se estou viva daqui a cinco 
anos”, finalizou.

Ana Gomes. “Costa foi 
o principal responsável 
pela deserção do PS”

“Continuamos a pensar 
atingir o segundo lu-

gar”, admitia Rui Paulo Sou-
sa, mandatário Ventura, can-
didato apoiado pelo Chega 
e seu presidente, pelas 20 
horas. O apuramento eleito-
ral deixou André Ventura à 
frente de Ana Gomes durante 
algumas horas mas, a partir 
das 22 horas ficou claro que 
o também líder do Chega fi-
cou atrás de Ana Gomes. Dos 
objetivos que colocou para a 
campanha, só cumpriu um: o 
de ter dois dígitos.

Porém, garantiu um resulta-
do surpreendente no Alentejo, 
uma zona do país onde o PCP 
normalmente tem melhores re-
sultados, em eleições autárqui-
cas. Em Lisboa, por exemplo, 
onde o PCP detém a Câmara 
de Loures, Ventura ficou à fren-
te de Ana Gomes e de João Fer-
reira, o candidato apoiado pelo 
partido de Bernardino Soares, 
o autarca daquele concelho.                                                                                                             
Na hora dos discursos, André 
Ventura foi atrasando a sua 
entrada em cena . Mais, es-
perou que Ana Gomes falasse 
primeiro. Por isso, quando su-
biu ao púlpito, com dezenas 
de apoiantes, Ventura acabou 
a fazer uma intervenção triun-

André Ventura. “PSD, ouve bem: não
haverá Governo em Portugal sem o Chega”

fante. Apesar de não ter ido 
a um segundo turno nem de 
ter ficado em segundo lugar, 
olhou para os números e fez 
duas leituras: “Esmagámos a 
extrema-esquerda em Portu-
gal”. Mais, a noite também foi 
de reconfiguração à direita. A 
partir daqui fica o aviso ao so-
ciais-democratas. “PSD, ouve 
bem, não haverá Governo em 
Portugal sem o Chega”, disse 
Ventura. “Obrigado aos portu-
gueses pelo enorme estalo no 
sistema em Portugal. Porque 
hoje foi um estalo, amanhã 
será uma avalanche que nos 
levará ao Governo de Portu-
gal”, prosseguiu o candidato e 
presidente do Chega.

Sobre a esquerda, lem-
brou que “João Ferreira nem 
no Alentejo me ganhou” e 
Ana Gomes ficou à frente por 
pouco, sendo a representan-
te do que há de pior no sis-
tema. “Hoje rompemos outra 
barreira. Quebrámos o mito 
das terras de esquerda, ditas 
comunistas. Hoje, nem o PCP 
ficou à nossa frente. Mesmo 
nas zonas profundamente 
comunistas, o Chega mos-
trou que esse eleitorado é 
seu e que vai continuar a ser 
outro”, acrescentou Ventura.                                                                                                               

Assim só pode haver uma 
conclusão da noite. Ventura 
perdeu nos objetivos, mas 
ganhou na realidade para 
o futuro: “Não há segundas 
vias, nem ilusões. Não ha-
verá Governo em Portugal 
sem que o Chega seja parte 
fundamental desse Governo. 
Não haverá Governo em Por-
tugal sem nós”, assegurou. E 
o recado foi direto para o líder 
do PSD, Rui Rio, que falara 
uma hora antes. “Ouvimos di-
zer que foram os outros que 
falharam com a nossa ascen-
são. Não há volta a dar e não 
haverá Governo sem Chega 
nos próximos anos”, defen-
deu Ventura.

Uma das dúvidas da noite 
era a de saber se André Ventu-
ra se demitia por não ter con-
seguido um segundo turno e 
ficar à frente de Ana Gomes. 
André Ventura vai devolver a 
palavra aos militantes do Che-
ga para saber se o querem ou 
não à frente do projeto. A ava-
liar pela reação da sala, não 
haverá grandes dúvidas sobre 
o futuro do também deputado, 
que coloca o lugar à disposi-
ção para sair reforçado na li-
derança do Chega.

Paulo Portas, enquanto 

comentarista na TVI24, lem-
brou que Portugal tem agora 
“o populismo de direita extre-
ma ou de extrema-direita” com 
dois dígitos. O comentário é 
raro, vindo do antigo líder do 
CDS, mas serve também ao 
seu próprio partido e contraria 
uma frase que lhe é atribuída, 
noutros tempos, de que à fren-
te do CDS só uma parede no 
Parlamento. Mas o problema 
coloca-se. “Como lidar com 
André Ventura ” foi a pergunta 
que o antigo ministro adjunto 
Miguel Poiares Maduro deixou 
na RTP. O ex-governante no 
Executivo de Passos Coelho 
lembrou que o PSD corre o ris-
co de ficar refém do Chega.

No território nacional, conti-
nente e ilhas, a abstenção 

é de 54,55%, mas quando são 
considerados os resultados 
globais, já com os votos no 
estrangeiro, esse valor sobe 
até 60,5%. Olhando apenas 
aos resultados no estrangei-
ro, a abstenção é muito ele-
vada: 98,13%. Ou seja, dos 
1.476.543 inscritos, apenas 
votaram 27.615 eleitores.

Cerca de 10 milhões de 
eleitores, mais 1,2 milhões 
do que em 2016, foram cha-
mados  a escolher entre os 7 
candidatos a Presidente da 
República.

Nesta eleição houve um 
aumento do número de eleito-
res, em grande medida devido 
ao recenseamento eleitoral au-

tomático dos emigrantes com 
cartão de cidadão válido, que 
decorre de uma mudança à lei, 
feita em 2018. Em 2016, eram 
228.822 os eleitores inscritos 
no estrangeiro e este ano esse 
número subiu para 1.476.543.

Marcelo Rebelo de Sousa 
foi reeleito Presidente da Re-
pública nas eleições de do-
mingo, com 60,70% dos votos, 
segundo os resultados provi-
sórios apurados em todas as 
3.092 freguesias.

Ana Gomes foi a segunda 
candidata mais votada, com 
12,97%, seguindo-se André 
Ventura com 11,90%, João Fer-
reira com 4,32%, Marisa Matias 
com 3,95%, Tiago Mayan Gon-
çalves com 3,22% e Vitorino Sil-
va com 2,94%.

O ministro da Administra-
ção Interna, Eduardo Ca-

brita, saudou  os milhares de 
portugueses e portuguesas 
que contribuíram para que as 
eleições para a Presidência 
da República se realizassem 
com o escrupuloso cumpri-
mento das normas sanitárias 
impostas no âmbito da pan-
demia da covid-19.

Eduardo Cabrita “enaltece 
o trabalho desenvolvido pela 

equipe da Administração Elei-
toral da Secretaria Geral do 
Ministério da Administração 
Interna, pelo profissionalismo 
e capacidade de adaptação 
em tempos muito exigentes. 
O planejamento atempado, o 
trabalho em parceria com as 
autarquias locais, as ações de 
formação desenvolvidas, os 
milhares de equipamentos de 
proteção individual distribuí-
dos por todo o país, contribu-

íram para o sentimento de se-
gurança dos portugueses para 
participaram em mais este ato 
eleitoral”, lê-se numa nota do 
gabinete do ministro da Admi-
nistração Interna.

“Aos autarcas de todo o 
país, principais obreiros des-
ta grande operação, Eduardo 
Cabrita deixa o reconhecimen-
to pela resiliência e pela ca-
pacidade que, mais uma vez, 
demonstraram para encontrar 

as melhores soluções no ter-
reno, em cada freguesia, em 
cada edifício, em cada secção 
de voto”, acrescenta.

O governante deixa ainda 
um profundo agradecimento 
aos mais de 62 mil de con-
cidadãos que integraram as 
mesas de voto, em território 
nacional e no estrangeiro, por 
terem dito presente num mo-
mento especialmente desa-
fiante para o país.

Governo agradece e enaltece trabalho de quem contribuiu 
para que presidenciais cumprissem normas sanitárias

Recenseamento automático
de emigrantes fez subir

abstenção em 6%
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LIGA PRO 2020 - 2021LIGA NOS 2020 - 2021
RODADA 15 RODADA 17

DISTRITAIS

VISEU
Divisão de Honra

RODADA 17

VILA REAL
Divisão de Honra
RODADA 08

PORTO
Divisão de Honra
RODADA 14

AVEIRO
I DIVISãO

RODADA 04

O Sporting venceu o SC 
Braga (1x0), na final da 

Taça da Liga. Recorde-se 
que esta foi a primeira edição 
da final four disputada no Es-
tádio Municipal de Leiria.

Numa partida marcada 
pela muita chuva que caiu 
antes do jogo, e que deixou 
o relvado em mau estado, 
Pedro Porro (41’) acabou 
por ser o herói. O lateral-
direito espanhol escapou à 
marcação de Galeno para 
fazer o gol da vitória, isto 
numa altura em que Rúben 
Amorim e Carlos Carvalhal 
já tinham recebido ordem 
de expulsão devido a uma 
troca acalorada de pala-
vras aos 33’.

 Pedro Gonçalves aca-

Sporting conquistou a Taça da Liga

bou por também ver o car-
tão vermelho direito aos 
90+6’, por protestos juntos 
de Tiago Martins. O médio 
leonino protestou uma falta 
que resultou num livre de 

João Novais para um gran-
de defesa de Adán.

Com este resultado, o 
Sporting conquistou a ter-
ceira Taça da Liga do pal-
marés (2018, 2019 e 2021). 

Sendo que Rúben Amorim 
somou o segundo troféu 
consecutivo, depois de ter 
vencido esta competição no 
comando do SC Braga na 
temporada passada.

O FC Porto venceu na vi-
sita ao Farense (1x0), 

em jogo da 14.ª jornada da 
Liga. Foi o regresso dos 
dragões aos triunfos, de-
pois do empate com o Ben-
fica (1x1) na última ronda.

A partida acabou por ser 
decidida no primeiro tempo. 
Mehdi Taremi (15’) apontou 
o gol da vitória, após uma 
arrancada de Manafá pelo 

Fc Porto vence em Faro e descola do Benfica
lado direito.

Com este resultado, o 
FC Porto isolou-se no se-
gundo lugar com 35 pon-
tos, a um do líder Sporting 
(menos um jogo) e com 
mais dois que o Benfica. Já 
o Farense ocupa o penúlti-
mo lugar com 12 pontos, a 
dois do Famalicão, primeira 
equipa acima da zona de 
despromoção.

O Benfica voltou a ceder 
pontos no campeona-

to, não indo além de empa-
te a um gol na recepção ao 
Nacional. Com muitas bai-
xas devido a Covid-19 (10 
no total), os encarnados 
ainda marcaram primeiro, 
por intermédio de Chiqui-
nho (14 minutos), mas os 
insulares chegariam ao 
empate por Rochez a abrir 
a segunda parte.

Com este empate, o Ben-
fica passa a somar 33 pontos 
e podem ser ultrapassados 
pelo FC Porto (32), que joga 
mais logo no Algarve diante 
do Farense, além de pode-
rem também ficar a seis do 
líder Sporting, caso os leões 
vençam o Boavista.

O Nacional, que volta a 
pontuar após três derrotas 
consecutivas no campeona-
to, tem agora 14 pontos.

Benfica volta a perder pontos 
e pode deixar escapar rivais

O dérbi entre Sporting e 
Benfica, referente à 16.ª 

jornada da Liga, marcado 
para o dia 1 de fevereiro, se-
gunda-feira, terá o pontapé 
saída às 21.30 horas, no Es-
tádio José de Alvalade.

O jogo entre leões e 
águias fechará um dia que 
reserva mais três partidas 

da penúltima ronda, entre 
as quais a recepção do FC 
Porto ao Rio Ave, agendada 
para as 19 horas, e a deslo-
cação do SC Braga ao ter-
reno do Moreirense (19.45 
horas).

Para as 17 horas está 
marcado o início do Santa 
Clara-Belenenses SAD.

Dérbi Sporting-Benfica 
já tem horário definido

O Moreirense empatou 
na recepção ao Por-

timonense (2x2), em jogo 
da 15.ª jornada do Liga. 
Desde outubro que o em-
blema algarvio não pontu-
ava fora de casa.

Lucas Possignolo (16’) 
adiantou o Portimonen-
se na primeira parte, mas 
Rafael Martins (23’) e Ste-
ven Vitória (25’) viraram o 
resultado a favor do Mo-
reirense. Na etapa com-

plementar foi a vez de De-
ner (83’) restabelecer uma 
igualdade que Ricardo Fer-
reira, titular pela segunda 
vez devido à ausência de 
Samuel Portugal, segurou 
aos 90+2’ ao defender um 
penálti de Steven Vitória.

Com este resultado, o 
Moreirense encontra-se 
no sétimo lugar com 23 
pontos. Já o Portimonen-
se ocupa a 12.ª posição 
com 15 pontos.

Portimonense empata 
em Moreira de Cónegos

Iffhs: serie a Italiana eleita melhor liga de
2020, primeira liga Portuguesa em sexto

A Federação da História 
e Estatística do Fute-

bol (IFFHS) elegeu a Serie 
A italiana como a melhor 

e mais forte liga de 2020, 
fazendo cair a Premier 
League inglesa para o se-
gundo posto. A Série A bra-

sileira completa o pódio.
A liga transalpina, que 

ganhou dez prêmios en-
tre 1991 e 2006, não ocu-
pava o primeiro posto há 

14 anos. 
A Primeira Liga portu-

guesa manteve o sexto 
lugar de 2019, à frente da 
Ligue 1 francesa. 

1. Itália ...................................................1026 pontos
2. Inglaterra ...................................................... 1003
3. Brasil............................................................... 964
4. Espanha ......................................................... 954
5. Alemanha........................................................ 864
6. Portugal .......................................................... 721
7. França ............................................................ 661
8. Paraguai ...................................................... 610,5
9. Argentina ........................................................ 603
10. Equador ..................................................... 579,5

As dez melhores ligas de 2020:

28/01/2021

30/01/2021 QUINTA
TRANSMONTANAALMOÇO ESPECIAL

SÁBADO
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Cantinho das Concertinas
sempre será sua opção

Sábado esteve 
bem movimentado 

no Cantinho das 
Concertinas. A tra-
dicional Aldeia na 
foto: Felipe Men-
des, Fátima, Ser-
ginho, Dr. Miguel 
Lessa, Fernando 

Lisboa, o dinâmico 
empresário, Tuni-
nho Mendes, sua 
sorridente esposa 
Márcia Mendes e 

Vilma Lessa

Está muito legal e agita-
da a Aldeia Portugue-

sa, com muita gente bo-
nita e jovem, de férias no 
Rio de Janeiro, indo des-
frutar e conhecer o Canti-
nho das Concertinas. Tar-
de sempre em evidência 
com seus petiscos, pratos 
variados, vinhos portugue-
ses e aquela cervejinha 
Super Bock, bem geladi-
nho é só chegar!

Esta aí um 
jovem com 
carisma e 
disposição 
pra trabalhar 
com púbico 
que prestigia 
o Cantinho 
das Concer-
tinas

Nada melhor do 
que saborear um 

delicioso chopinho 
gelado com os 

amigos, na foto 
grande amigo 

“Ceará” Diretor 
Presidente da Loja 

Arte dos Vinhos 
com amigos Chico 

e Ezequiel, num 
momento de des-

contração

Quinta Transmontana

Com certeza absoluta a Quinta 
Transmontana, já é uma rea-

lidade entre os amigos da Comu-
nidade Luso-brasileira, que tem 
mais uma opção gastronômica 
para os amigos que apreciam a 
boa culinária portuguesa e brasi-
leira, com direito a um atendimen-

to de primeira  qualidade sob a 
direção do dinâmico Presidente 
Ismael Loureiro, parabéns a to-
dos amigos, mesmo que este mo-
mento que estamos vivendo tem 
prestigiado a Quinta Transmonta-
na. Não Perca a próxima dia 28 a 
partir das 12 horas. Imperdível.

O Almoço das Quintas na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, como presença 
marcantes dos empresários portugueses, no Almoço das Quintas, Transmontana. 
Na foto vemos, Antônio Peralta, Comendador Manuel Vieira, Diretor Presidente 
da Benfica Iluminação o “Zeca” da Boelhe Pescados o Samico e demais amigos 
saboreando o Bacalhau Transmontano

Presidente da 
Casa de Trás
-os-Montes e 

Alto Douro, 
Ismael Lourei-

ro durante a 
Quinta Trans-

montana, num 
destaque es-

pecial com os 
amigos Diretor 
Tuninho Men-
des, radialista 
José Chança, 

Serginho e um 
amigo



FESTA DAS FOGACEIRAS
A Festa das Fogacei-

ras é uma tradição 
que se cumpre há mais 
de 500 anos em Santa 
Maria da Feira (Portu-
gal). Tem origem num 
voto ao mártir São Se-
bastião, feito em 1505, 
quando as terras de 
Santa Maria foram as-
soladas por um surto de 
peste e o povo prometeu 
que, em troca de cura, 
ofereceria ao santo, to-
dos os anos, o pão doce 
chamado “Fogaça”.

Aqui no Rio de Ja-
neiro a Casa da Vila da 
Feira e Terras de Santa 
Maria revive a tradição 
e realiza, todos os anos, 
no primeiro domingo 
após o dia 20 de janeiro, 
a Festa das Fogaceiras.

Devido às restrições 
impostas pela peste dos 
tempos atuais, o voto foi 
cumprido pela Casa da 
Vila Feira apenas com 
celebração religiosa, 
de forma reduzida, mas 
com muita fé e devoção.

No passado domingo, 
dia 24, foi realizada mis-
sa na Igreja dos Capu-
chinhos celebrada pelo 
Frei Dalvio José.

O Presidente Ernes-
to Boaventura entrou 
na Igreja acompanhado 
de sua filha, a Primeira-
Dama Rose Boaventura, 
das 15 meninas Foga-
ceiras, tendo a frente o 
Castelo de Prata, das 4 
bandeiras (do Brasil, de 
Portugal, da Casa da 
Vila da Feira e de Santa 
Maria da Feira) e da ima-
gem de São Sebastião.

Ao fim da missa quan-
do só se encontrava na 
Igreja os membros da 
Casa da Vila da Feira, 
Frei Dalvio José fez a 
benção às fogaças e aos 
presentes.

Linda imagem no Altar da Igreja dos Capuchinhos na Tijuca, vemos o Frei Dalvio José, Presidente, Er-
nesto Boaventura, Primeira dama, Rose Boaventura, diretores, associados e as crianças

Tal como a 
Festa das 

Fogaceiras 
em sua cidade 

de origem as 
meninas vesti-
das de branco 
conduzindo as 
Folgaças para 

Procissão

Assistência 
de diretores, 
associados e 
convidados du-
rante a Missa 
Solene, em 
primeiro plano, 
Presidente 
do Conselho, 
Adão Ribeiro, 
Primeira Dama 
da Casa da 
Vila da Feira, 
Rose Boaven-
tura, Presi-
dente Ernesto 
Boaventura

Belo registro 
no Domingo 

das Fogacei-
ras na Missa, 
onde vemos 
as crianças

Que imagem 
maravilhosa 
do Padroeiro 
da Casa da 
Vila da Feira, 
São Sebas-
tião, no inte-
rior da Igreja 
sendo con-
duzida pelo 
componente 
do Rancho Al-
meida Garrett

No Altar da belíssima Igreja dos Capuchinhos na Tijuca o Frei Dalvio 
José que celebrou a Missa Solene

Momento 
quando o 
Frei Dal-
vio José 
benzia os 
diretores 
associa-
dos e as 
crianças

Foto marcante na Festa da Fogaceiras, três gerações, que dão 
prosseguimento as tradições portuguesas no Brasil, Presidente 
Feirense Ernesto Boaventura e a filha Rose e sua paixão maior 
sua neta Camila

Sempre uma data emocionante
e marcante para família feirense
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