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Rui Rio felicita Montenegro com
votos de muito sucesso e Moedas
destaca grande vitória

O

presidente do PSD, Rui
Rio, felicitou o novo líder
eleito do partido, Luís Montenegro, com votos de muito sucesso, e cumprimentou
igualmente o candidato derrotado pelo serviço que prestou ao partido.
“Os meus parabéns ao
Luís Montenegro com os votos
de muitos sucessos em prol do
PSD e de Portugal. E um cumprimento ao Jorge Moreira da
Silva pelo serviço que prestou
ao partido”, escreveu Rui Rio.
Também o presidente da
Câmara Municipal de Lisboa,

Carlos Moedas, também utilizou o twitter para felicitar Luís
Montenegro.
“Parabéns presidente Luis
Montenegro. Uma grande vitória que permite voltar a unir
o nosso PSD em torno de um
projeto vencedor de crescimento para o nosso país. Podem contar sempre comigo”.
Na mesma rede social,

também o eurodeputado e
ex-candidato à liderança do
PSD Paulo Rangel felicitou
Luís Montenegro o e cumprimentou igualmente o candidato derrotado.
“Parabéns ao Luís Montenegro, que já ontem felicitei,
e ao PSD. Portugal precisa
da determinação e motivação
que tem o novo presidente e,
claro, de todo o nosso empenho. Uma saudação democrática ao Jorge Moreira da
Silva. Uma palavra de apreço
ao presidente Rui Rio”, escreveu Rangel.

Luís Montenegro será o
19.º presidente do partido, na
segunda vez em que disputou
o cargo, numa vitória expressiva com mais de 72% dos votos
e em todos os distritos do país.
O Congresso que irá consagrar o novo líder e eleger os
restantes órgãos nacionais realiza-se entre 1 e 3 de julho,
no Coliseu do Porto.

Conferência dos Oceanos
traz dezenas de chefes de
Estado e Governo a Portugal
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“Alemanha necessita de gás
e porto de Sines é solução” ,
diz António Costa

“A

Europa revelou uma
vulnerabilidade grande
do ponto de vista energético e
Portugal tem condições únicas
para ser uma plataforma de
fornecimento de energia à Europa”. A garantia foi dada por
António Costa, referindo-se ao
abastecimento de gás natural a
partir do porto de Sines. Aliás,
este foi um dos assuntos em
cima da mesa entre o primeiroministro e o chanceler alemão,
Olaf Scholz, não adiantando,
no entanto, qual foi a receptividade da ideia.
O Governo está a trabalhar
na construção de uma solução
de abastecimento de gás natural liquefeito ao Norte da Europa, paras permitir uma alternativa de fornecimento de energia.
O projeto, Frente Atlântica da Europa, foi apresentado pelo ministro da Eco-

O

nomia, António Costa Silva, ao
primeiro-ministro, e este aprovou-o imediatamente, dando
instruções para o antigo presidente da Partex e, portanto,
especialista em mercado de
matérias-primas energéticas,
desenvolver todos os esforços
para a sua implementação.

“A Europa revelou uma vulnerabilidade grande do ponto de
vista energético e Portugal tem
condições únicas para ser uma
plataforma de fornecimento de
energia à Europa”. Questionado
se a Alemanha quer receber o
gás natural reexportado por Portugal, Costa respondeu: “Não.

A Alemanha precisa de gás,
ponto. Se ele vier também
do porto de Sines, excelente,
mas do que precisa basicamente é de gás”, afirmando
ainda que esta é mais uma
oferta que ajuda a Alemanha,
mas não só a Alemanha, ajuda a Polônia, ajuda os países
do Leste europeu que estão
altamente dependentes até
agora do fornecimento de gás
russo e que estamos todos
numa luta contrarrelógio para
aumentar essa independência
do conjunto da Europa relativamente ao gás russo”.
António Costa voltou a
defender que Portugal tem
uma localização extraordinária para quem quer produzir
para o resto do mundo, salientando que o país está à
menor distância de todos os
outros continentes.

INE confirma : Crescimento do PIB de 11,9% no
primeiro trimestre e inflação de 8% em maio

Produto Interno Bruto registrou um crescimento
de 11,9% no primeiro trimestre deste ano, de 2,6% em
comparação com o trimestre
anterior, confirmou o INE.
O INE explica que o crescimento homólogo de 11,9%
no primeiro trimestre reflete
um efeito de base, uma vez
que, em janeiro e fevereiro
de 2021, estiveram em vigor
várias medidas de combate

à pandemia que condicionaram fortemente a atividade
econômica.
A inflação foi para 8,0%
em maio, face aos 7,2% de
abril, o valor mais alto desde
fevereiro de 1993, diz também o Instituto Nacional de
Estatística .
Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de
maio de 2022 serão publicados pelo INE em 14 de junho.

Eduardo Rodrigues diz que ninguém ganha com
saída do Porto da Associação de Municípios

O

A

Conferência dos Oceanos, que a ONU realiza
em Portugal entre 27 de junho
e 1 de julho, vai trazer cerca
de duas dezenas de líderes
políticos estrangeiros ao país.
A cimeira pretende dar mais
mediatismo ao tema dos oceanos e fazer com que, até 2030,
30% dos oceanos se tornem
áreas protegidas. Contudo,
os organizadores alertam
que não será fácil alcançar a
unanimidade dos países para
redigir o texto final. A conferência decorrerá em Lisboa,
mas também vai estender-se
a Matosinhos e Cascais.
O embaixador Alexandre
Leitão, vice-presidente da comissão organizadora do evento, evitou revelar a maioria
dos nomes que já garantiram
que irão deslocar-se a Portugal no próximo mês, mas
anunciou que um dos painéis
terá a participação dos primeiros-ministros de Cabo Verde e
da Noruega. O presidente da
República, Marcelo Rebelo de
Sousa, fará uma intervenção,
bem como o seu homólogo
queniano e o secretário-geral
da ONU, António Guterres.
“Lisboa vai ser uma espécie de festa multipolar dos
oceanos, com ramificações
em Matosinhos e Cascais”,
referiu o embaixador. “Queremos ajudar Portugal a perce-

ber que o mar é um ativo extraordinário”.
A maioria das sessões vai
decorrer na Altice Arena. Contudo, devido à elevada afluência de pedidos de participação,
houve, até ao momento, 517
solicitações, sendo que o recinto principal só tem capacidade para acolher, no máximo,
78 eventos à margem da conferência principal, existirão vários eventos em vários pontos
da capital e de Cascais. Para
Matosinhos ficou reservada
uma sessão, que decorrerá ao
longo de todo o dia 25, com o
nome “Localizar a ação oceânica no papel da governação a
nível local e regional”. O evento
terá lugar junto ao terminal de
cruzeiros do Porto de Leixões
e reunirá autarcas, cientistas,
empresários e responsáveis de
ONG, com o objetivo de se debaterem formas de proteger os
oceanos à escala local.
Ao todo, 938 entidades da
sociedade civil já se registraram para participar na conferência. Entre estes números
provisórios contam-se 75 fundações e 74 universidades.
Esta será a segunda edição da Conferência dos Oceanos. Deveria ter ocorrido em
2020, mas foi adiada devido
à pandemia. A primeira edição decorreu em Nova Iorque, em 2017.

presidente da Área Metropolitana do Porto afirmou
que ninguém ganha com a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses e que, sozinho, nenhum
município consegue negociar de
forma suficientemente forte com
o Governo.
“Ninguém ganha com isto,
isso parece-me evidente”, defendeu o presidente da Área
Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues. Ao falar à
Lusa a propósito da saída do
município do Porto da ANMP,
salientou que, com esta deliberação política, o presidente
da câmara, Rui Moreira, tem

um instrumento para reforçar e
aprofundar o diálogo.
“Há uma distância entre a
deliberação e a sua operacionalização. A minha convicção é
que, com o Governo e a forma
como a presidente Luísa Salgueiro (presidente da ANMP)
tem gerido nestes quatro meses
o processo de descentralização,
há condições para que as coisas corram bem”, frisou.
Reconhecendo que Rui Moreira tem razão em algumas das
questões que levanta, em relação à antiga direção da ANMP,
que deixou muito a desejar, Eduardo Vítor salientou que, neste
momento, Luísa Salgueiro, em

4 meses conseguiu ganhos de
causa para o municipalismo e
descentralização que são assinaláveis, quer em termos finan-

ceiros, quer de regulamentação.
À Lusa, o presidente da AMP
lembrou que, sozinho, nenhum
município consegue negociar de
forma suficientemente forte com o
Governo, defendendo que, juntos,
os municípios são mais fortes.
“A presença do município
do Porto e de Matosinhos sempre foram presenças que não
misturaram os assuntos. Eu é
que posso mistura-los e usar
a prerrogativa que tenho de
os ter comigo para reforçar o
diálogo. Agora, o meu intuito
é que haja paz”, reforçou, defendendo que quando estas
“guerras se estabelecem, o poder central fica a ganhar”.

Turismo ultrapassa níveis pré-pandemia
pela primeira vez em dois anos
P

ela primeira vez desde o início da pandemia, a atividade turística em Portugal
ultrapassou os níveis que se registravam em
2019, graças à mobilização dos turistas nacionais. Em Abril, mês em que se celebrou a
Páscoa, o setor do turismo recebeu mais de
2 milhões de hóspedes e registrou mais de
6 milhões de dormidas, números que ficam
mais de 5 vezes acima daqueles que eram
registrados no mesmo mês do ano passado.
Um aumento que registra um crescimento de
400% e 500% respectivamente .
“É a primeira vez, desde o início da pandemia, que se registram crescimentos face
ao período homólogo anterior à pandemia”,
destaca o INE.
O Reino Unido, que continua a ser o principal mercado, respondendo por perto de um
quinto do total de dormidas de não residentes.
Em Abril, os britânicos foram responsáveis por
mais de 814 mil dormidas em Portugal, um au-

mento de 1,4% em relação a Abril de 2019.
O mesmo movimento é verificado entre
os espanhóis, terceiro maior mercado do turismo português, cujas dormidas aumentaram quase 1% em Abril, face ao mesmo mês
de 2019. Também as dormidas dos hóspedes vindos dos Países Baixos aumentaram
mais de 1% em Abril, em relação ao período
pré-pandemia.
Alemanha e França, o segundo e o quarto maior mercados do setor turístico, estão
em queda. Em Abril, as dormidas dos hóspedes alemães caíram mais de 5% em relação
a 2019, enquanto as dos hóspedes franceses recuaram perto de 15%.
Outros países aparecem, é caso dos Estados Unidos, que nos 4 primeiros meses,
responderam já por mais de 6% do total de
dormidas,. Considerando apenas o mês de
Abril, as dormidas norte-americanas aumentaram mais de 22% em relação a 2019.
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Gente elegante e bonita

Maria
Alcina

‘Bibi, uma vida em musical
retorna ao Rio para celebrar o
centenário de Bibi Ferreira

Obrigada Deus, pelos amigos que tenho

N

a foto: Toninho Serapico, eu Maria Alcina cantando a desgarrada, o casal Iluminado por nossa senhora, Alice e Antonio
Marques, curtindo as nossas brincadeiras. Amigos maravilhosos.

A

migos da página da Maria Alcina, já perceberam que essa
mesa só tem gente bonita. num bela recordação vemos
ex-a primeira dama Márcia Morgado, é um doce de beleza e
ternura. Seu esposo, Alcídio Morgado, é um Galã, Como dizem
em Portugal ”muito bem posto”. a nossa Luciane Marguesan,
parece uma princesa com sua varinha de condão. muitas bençãos para todos Muitas Bençãos. Muitos Fados.

Alegria e emoção, no meu
coração com muito amor

Casal Iluminado amor e e fé

O

s meus queridos amigos , Aurora e Manuel Coelho,
Baluartes do nosso folclore, sempre elevando o clube
Camponeses de Portugal de Caxias, sendo abençoados
por Nossa Senhora dos Montes, que está sempre na sua
caminhada. Muitas bençãos abraços fadistas.

H

á muito não tenho noticias do casal muito querido D. Luisa Proença e Rui Proença. Rui Proença, o grande orgulho dos portugueses e Vascaínos que o amam e admiram infinitamente. ficou sempre na expectativa de toca o telefone,
ouvi do outro lado a voz meiga e serena de D. Luisa, para ter,
noticias de meus amigos tão queridos. espero por Boas noticias, com a GRAÇAS A DEUS. MUITAS BENÇÃOS;. VASCÃOOOOOOOOOOOO, SEMPRE.

A

O

musical entra em cartaz a partir de 03 de junho,
no Teatro Riachuelo Rio. Unanimidades costumam
ser questionadas, mas há belezas de tal vigor que se
impõem acima das diferenças. Bibi Ferreira é uma estrela. O tempo é presente, porque ela permanece cada
vez mais importante para a história do teatro brasileiro.
Em 2022, ainda mais: é o ano do centenário de uma das
maiores atrizes do mundo, rara unanimidade entre seus
pares, imprensa e o público. Bibi. 4 letras, corpo franzino.
Senhora absoluta da cena. Uma vida inteira dedicada
aos palcos. Quase 80 anos brilhando em montagens
históricas, como “Gota D’água”, “Piaf”, “My Fair Lady”,
“O homem de la mancha” e “Alô Dolly”, entre outros.
Essa trajetória coroada é novamente contada em cena
com ‘BIBI, uma vida em musical’, que reestreia no Rio
em 03 de junho, no Teatro Riachuelo, para celebrar o
centenário daquela que é, para muitos, o maior nome
do teatro brasileiro de todos os tempos

PENSAMENTO DA SEMANA

O ANJO DA PAZ
A PAZ É UM ACORDO INTERIOR COM A
SERENIDADE IMPERTURBÁVEL DA ALMA .
EU SOU A PAZ INFINITA
MUITAS BENÇÃOS

Casal muito querido

nossa querida Eneida, com seu amado esposo, Francisco Torrão, proprietário dos deliciosos BISCOITOS GLOBO, curtindo uma lua de mel eterna. Muitas bênçãos.

NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Maneca
Gostei de Ver, Grande
Acervo no Escritório do
Amigo Queiroga

D

Destaque da Semana, no Solar Transmontano

omingo passado, no Almoço dançante da Casa Trás os Montes, a
presença do simpático ex-deputado
Federal, Otávio Leite, como vemos
na Foto ao lado do amigo; Comendador, Afonso Bernardo Fernandes
e de pé a esquerda, Felipe Mendes
Diretor do Jornal Portugal em Foco
na sequência, Dona Sineide, com seu
marido Ismael Loureiro, Presidente
da Casa e o vosso amigo Maneca,
parabéns a todos e gostei de saber,
que o amigo, Deputado Federal
Otávio Leite, é Casado com uma
Senhora, natural de Baião, lugar
muito lindo, parabéns e muita saúde
para todos

Linda Família, no Almoço Transmontano

D

omingo passado, belo almoço
dançante, na Casa Trás os
Montes e Alto Douro e entre tantas
coisas agradáveis, como vemos na
foto, uma linda família, a esquerda,
o conhecido Rito, esposa, Dona
Maria, a seguir, Dona Nazaré e Sr
.Fernando Loureiro, na sequência,
João Loureiro e Dona Celeste
Loureiro, grande dançarina, do
lado direito, vemos o casal amigo,
Presidente Ismael e Dona Sineides felizes, pois este belo grupo,
são irmãos e cunhados do nosso
Presidente Ismael, parabéns para
todos e muita saúde.

N

uma visita que fiz ao amigo José Queiroga, na sua Loja de
Antiguidades e no seu escritório particular, vi um acervo
do passado, aqui, uma pequena amostra, onde o amigo, exibe
a Imagem de Nossa Senhora , mas no seu espaço, tem um
pouco de tudo, incluindo fotos de jogadores Futebol, mais do
seu Benfica, quadros variados, parabéns amigo Queiroga,
Provedor da Igreja Santo António dos Pobres, muita saúde
amigo

D

Pé de Valsa da Semana

omingo passado na Casa Trás os Montes e Alto Douro, após
o almoço, uma tarde maravilhosa onde todos dançaram e
como sempre, Manuelzinho, com sua esposa, Dona Prudência,
deram o Show costumeiro, como vemos na pista, mas as duas
Senhoras, Dona Idália e Dona Florbela como vemos na foto,
foi maravilhoso ver, porque Dona Florbela andou um pouco
afastada, mas depois de muita fisioterapia, no Domingo, nos
trouxe muita alegria, vamos pedir a Deus, que continue cada
vez melhor, para o bem estar e alegria total, parabéns e muita
saúde, para o quarteto em pauta e para todos

Casa Vila Da Feira e Terras de Santa Maria, 60 Anos do Lindo Folclore, parabéns

D

omingo dia, 22 de Maio,
foi realizada grande Festa
Comemorativa, aos 60 Anos
do Rancho Folclórico Almeida
Garrett, Parabéns a todos que
lá estiveram, que seja um passo de abertura, para Vermos
todos com muita alegria, Hoje
este destaque do Amigo Presidente Sr. Ernesto Boaventura,
dirigiu a palavra a todos com
muita categoria e com a certeza que outros iguais virão, com
o desejo de muita saúde para
toda a Diretoria Feirense

Portugal em Foco
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Descontração total na Aldeia
Portuguesa do Cadeg

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

A

pesar do clima ameno
que tem feito no Rio
de Janeiro os amigos não
tem deixado de prestigiar,
a nossa famosa Aldeia
Portuguesa do Cadeg,
para saborear a gastronomia portuguesa, refrescar
do calor com uma cervejinha Boock, bem gelada,
além de deliciosos vinhos
portugueses diversos petiscos, preparadas pelos
mestres da culinária portuguesa, vem nos prestigiar você vai amar!

Linda família que foram comemorar o aniversário do Zé Paulo, na foto o Carlinhos com o aniversariante Zé Paulo, Raphel, Juliano, Rodrigo Melissa, Luiza, Alice, Bento, Antônio, Vera e Neusa

Nosso Portugal em
Foco, sempre com
noticias de Portugal, altualizando os
amigos Carlinhos,
Orlando Pereira,
seu filho Alexandre
Pereira e um amigo

DIA 10
DE JUNHO

A
O Conjunto Cláudio Santos não deixa ninguém parado no sábado na
Aldeia Portuguesa do Cadeg

O anfitrião Carlinhos sempre atenciso com todos os amigos que
prestitigia a Aldeia Portuguesa

Mais um sábado bem movimentado no Cantinho das Concertinas sempre muito movimentado

Boteco do Morais sempre uma boa opção

S

exta-feira, é o dia
certo para os amigos
se reunirem no melhor
ponto de encontro do Rio
de Janeiro, no Boteco
do Morais, no Rio Comprido e saborear o delicioso cardápio, e aquela
cerveja bem gelada. Na
foto podemos vero casal
José Matos, Ana Maria, o
advogado Dr. Barreiros,
Tuninho Mendes, José
Chança, Teresa Meirinho, Fernando Barreiro,
Antonio do Detran, em pé
Paulo e anfitrião Comendador José Morais.

pós dois anos sucessivos sem a celebração do Dia 10 de junho, data em
que festejamos o Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas, finalmente a comemoração está de volta! Será realizada no próximo dia 13 de junho,
às 14h30min, no Plenário da Câmara Municipal
do Rio Janeiro, como acontece desde o primeiro
ano em que fui eleita vereadora. São exatamente
17 anos consecutivos, de belíssima e prestigiada
festa, aberta a todos, e apenas interrompida pela
pandemia da COVID-19, que deixou marcas profundas em milhões de famílias, das quase 700
mil mortes ocorridas no nosso Brasil. Este ano,
temos duas especiais e merecidas surpresas: a
entrega do Título de Cidadão Honorário do Rio
de Janeiro, ao querido Cônsul-Geral Adjunto no
nosso estado, João Marco de Deus, homenagem
merecidíssima, diria que o carinho e respeito que
todos tem por esse afetivo diplomata é unânime!
Também estaremos homenageando com a mais
alta comenda do Município do Rio, o Conjunto
de Medalhas Pedro Ernesto, o Decano da UFRJ,
Dr. Flávio Alves Martins, Presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas,
conceituado nome, de reconhecido valor e princípios éticos, além de dedicar boa parte de sua
vida ao voluntariado, às causas comunitárias
portuguesas. Dois nomes de extrema relevância,
que merecem ser reconhecidos, numa data tão
importante para portugueses, luso descendentes
e de todos aqueles que falam o nosso idioma nos
cinco continentes do mundo. Como sempre, estão todos convidados a participar desta tarde tão
importante e festiva. Salve o Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas!

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
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Regiões & Províncias
PÓVOA DE VARZIM

Oeiras inicia época balnear com
qualidade ambiental, segurança
e limpeza de excelência

Entre 2020 e 2022, o Município de Oeiras
investiu 4,5 milhões de euros na zona balnear

E

m Oeiras, a época balnear vai decorrer de 1 de junho a 30
de setembro e, além de este ser o único município da Área
Metropolitana de Lisboa (AML) com todas as praias oficiais
(Torre, Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias) com Bandeira
Azul, vai haver novidades ao nível dos equipamentos de apoio
aos banhistas, mais estacionamento e a garantia de um serviço
de limpeza de excelência. A segurança dos areais e do Passeio
Marítimo estará assegurada, mediante uma ação coordenada
entre a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Polícia Marítima
e a Polícia Municipal. E como as praias são para usufruto de
todos, o Programa Praia Acessível estará uma vez mais disponível em Santo Amaro. Os banhistas terão ainda ao dispor
quatro Bibliotecas de Praia.
O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, vai fazer a abertura oficial da época balnear no dia 1 de
junho, às 13h, na Praia da Torre, onde serão inauguradas as
novas instalações sanitárias de apoio à praia e visitado o novo
parque de Fitness Outdoor para a prática de desporto informal, junto à Feitoria.
O investimento na orla ribeirinha tem sido intensificado pela
Câmara Municipal de Oeiras que, em apenas três anos (20202022) está a investir um total de cerca de 4,5 milhões de euros
na zona balnear.
Só este este ano, além de terem sido criadas novas instalações sanitárias, um parque Fitness Outdoor (para a prática
de desporto informal e de lazer) e feito o reforço da iluminação noturna na Praia da Torre, a autarquia também instalou
sanitários amovíveis nas praias de Paço de Arcos e de Caxias
e criou 31 lugares de estacionamento junto à praia de Santo
Amaro, o que consistiu num investimento municipal global de
rondou 1 milhão de euros.
A segurança é outra forte aposta do Município de Oeiras
que está empenhado em garantir praias seguras para todos os
utilizadores. Neste sentido, ao longo da época balnear haverá
presença constante de policiamento nas praias e no Passeio
Marítimo, mediante uma ação coordenada entre a PSP, a Polícia Marítima e a Polícia Municipal.
Por outro lado, nas quatro praias oficiais de Oeiras estará
assegurado o serviço de vigilância balnear, através da contratação de nadadores-salvadores e respetivo plano integrado
de salvamento que garante as melhores condições de segurança aos banhistas. Ao dispositivo de segurança aprovado
pela Capitania do Porto de Lisboa, a Câmara Municipal de
Oeiras acrescenta a disponibilização de meios complementares, como é o caso das torres de vigia e Desfibrilhadores
Automáticos Externos (DAE).
Nos areais será assegurado um serviço de limpeza de
excelência, através de limpeza mecânica diária em horário
noturno e a recolha dos resíduos depositados nos ecopontos
quatro vezes ao dia.
Como complemento da limpeza das praias, o projeto Jovens em Movimento será igualmente presença garantida, de 1
de junho a 7 de setembro, prevendo-se a participação de cerca de 400 jovens nestas atividades de manutenção dos areais,
acessos e ecopontos de praia. Em 2022, voltará a ser possível
recolher um eco-cinzeiro na entrada da praia ou nas Bibliotecas, não sendo necessário devolver o mesmo.
Refira-se ainda que este ano houve um acréscimo do número de papeleiras compactadoras inteligentes às que foram
instaladas em toda a extensão do Passeio Marítimo em 2021,
por forma a abranger os quase 10km de orla marítima.
Destaque também para a continuação do Programa Praia
Acessível – Praia para todos, na Praia de Santo Amaro, que
tem por objetivo promover a inclusão social das pessoas com
mobilidade condicionada, em particular das pessoas com deficiência, facilitando o acesso destes cidadãos à fruição da praia
e aos banhos de mar em segurança, através da utilização gratuita de cadeiras de praia anfíbias e de outros meios de apoio à
mobilidade. Recorde-se que este projeto se realiza desde 2005,
fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e a
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Oeiras.
Por último, os banhistas vão poder, pelo segundo ano
consecutivo, usufruir diariamente das quatro Bibliotecas de
Praia, até 7 de setembro, nas praias oficiais, no horário das
9h às 19h. Ali estarão disponíveis para consulta e empréstimo
livros, jornais e revistas. Será ainda disponibilizado acesso
ao PressReader (com mais de 7.000 jornais e revistas online,
de todo o mundo) e à base de dados acadêmica EBSCO, esta
última para quem faz da praia um local de estudo. Os utilizadores vão poder, igualmente, levantar as suas reservas numa
das praias à sua escolha, bastando para isso definir o lugar de
entrega no catálogo das Bibliotecas Municipais de Oeiras. Paralelamente, os leitores vão poder participar em oficinas, que
estão a ser preparadas, ligando literatura, sustentabilidade,
ambiente e ecologia.
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Parque da cidade volta a Hastear
a Bandeira da Póvoa de Varzim

N

o sábado, ao final da
tarde, o Presidente
da Câmara Municipal,
Aires Pereira, assistiu ao
hastear da bandeira do
Município da Póvoa de
Varzim, no Parque da
Cidade.
As dimensões da bandeira exigem uma apurada coordenação, apoiada
pelos funcionários do
município e pelos Bombeiros Voluntários da
Póvoa de Varzim que,
em conjunto e em segurança, voltaram a hastear a bandeira de dez
metros no mastro de 30

metros de altura.
A bandeira do Município pode ser avistada a
uma distância razoável,
sendo um cartão-de-visita para quem procura a
cidade que passa o temo
a ver o mar, mas convida também a uma visita
a outros eventos a ter lugar no Parque da Cidade.
basta lembrar ‘Os Dias
no Parque’, que reúne as
associações concelhias
locais, entre os dias 9 e
12 de Junho, numa festa
única, com muitos comes
e bebes, tradição e musica para todos os gostos.

Oliveira de Azeméis

Entr’Artes deu (ainda) mais
encanto ao Parque de La Salette
H

ermínio Sousa veio de Gondomar para a 12.ª edição do Entr’Artes, o evento que, tal como no ano
passado, reuniu no Parque de La Salette artistas de
“diferentes dimensões” criativas. O escultor em madeiras, que ia fazendo um mocho enquanto conversava
connosco, disse ser para ele uma estreia, após resposta positiva a convite da câmara municipal das Terras de
La Salette.
Impressionado com a beleza do chamado ex-líbris
oliveirense, destacou das suas participações em “eventos como este” a troca de impressões com os públicos.
“Já pararam aqui umas pessoas, estrangeiras, que quiseram saber coisas do meu trabalho”, partilhou.

Lafões

Todos os caminhos foram dar a Manhouce
para degustar a deliciosa Vitela de Lafões

A

freguesia de Manhouce, no concelho de São Pedro do Sul, voltou no
sábado e no domingo a engalanar-se
e a animar-se com mais uma edição, a
sétima, da Festa da Vitela de Lafões. O
certame divulga, desde 2014, os usos,
costumes e tradições que a freguesia
orgulhosamente exibe, promove igualmente a vertente gastronômica, sempre
aliciante e apetitosa para os visitantes,
e ainda a produção agropecuária da região, nomeadamente a criação de gado
de raça arouquesa.

Leiria

E

Escavações revelaram novos dados
sobre a ocupação no morro do Castelo

scavações arqueológicas no Largo de São
Pedro revelaram novos
dados sobre a ocupação
humana no morro do Castelo de Leiria, divulgou na
sexta-feira o município.
Os trabalhos de instalação de infraestruturas e
repavimentação no Largo
de São Pedro, em Leiria,
entre o arco da Torre Sineira e a porta de Albacara, que delimita a área
visitável no castelo, estão

a decorrer desde o final de
maio de 2021.
Sendo uma zona de
“sensibilidade máxima em
termos patrimoniais e no
que concerne à existência
de zonas de proteção de
caráter patrimonial, quer
pela proximidade ao topo
do morro do castelo, quer
pela proximidade à igreja
de São Pedro”, a intervenção tem tido um acompanhamento e escavação
arqueológicas.
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Lideranças
Recepcionadas no
Palácio São Clemente
N

a semana passada a nova Consul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro Gabriela Soares Albergaria
recepcionou em São Clemente, Presidentes das casas
regionais Portuguesas, lideranças da comunidade portuguesa e luso-brasileira no Rio de Janeiro. para um almoço de trabalho onde foram abordados temas diversos
de interesse da comunidade, nomeadamente formas de
reforçar os laços de cooperação e criar sinergias entre
instituições, e com o próprio Consulado-Geral.

Visita da Consul Geral de Portugal no Rio, Embaixadora
Gabriela Soares de Albergaria, ao Real Gabinete

A

Consul Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Embaixadora Gabriela Soares de Albergaria, visitou, no último dia 25 de maio,
o Real Gabinete Português de Leitura (parceiro
fundador da Associação Luís de Camões).
A visita a instituição foi conduzida pelo Presidente do Real Gabinete Português de Leitura
e Presidente da Associção Luís de Camões, Dr.
Francisco Gomes da Costa, tendo-se feito acompanhar pelo Diretor Institucional da Associção
Luís de Camões, Conselheiro de Embaixada, Dr.
Francisco Duarte Azevedo.
Com certeza a Consul Geral de Portugal, Gabriela Soares Albergaria, saiu encantada com a
beleza arquitetônica e cultural que viu, um dos
grandes orgulho da Comunidade Portuguesa e
Luso-brasileira.

Irmandade Santo Antônio dos Pobres sempre Incansável
cabazes com 13kg de mantimentos.
Chegou o frio e foi distribuído os
cobertores gentilmente doado pela
Caixa de Socorros D. Pedro V.

Mês de Maio e especial pois e dedicado a Nossa Senhora, intercessora
junto a Jesus pelos seus filhos e a Irmandade Santo Antonio não medi esforços para continuar ajudar todo mês

seus assistidos.
Apesar da crise que estamos vivendo esse compromisso não pode deixar de ser realizado e mais um mês de
missão cumprida com doação de 150

Um trabalho incansável de todos irmãos da Irmandade e colaboradores
e do competente Provedor da Irmandade Santo Antônio dos Pobres José
Queiroga Germinal.
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Economia
Portugal tem reservas de
cereais para cerca de um mês

P

ortugal tem neste momento reservas de cereais para cerca de um mês
em ‘stock’ e o abastecimento
alimentar no país não está
comprometido, disse a ministra da Agricultura e da Alimentação.
“Temos reservas de cereais para cerca de um mês em
‘stock’”, mas os importadores
“garantem-nos que não há
qualquer problema no abas-

tecimento” apesar da guerra
na Ucrânia, afirmou Maria do
Céu Antunes em Beja.
A ministra da Agricultura
e da Alimentação falava aos
jornalistas durante uma visita
de campo, organizada pela
Cooperativa Agrícola de Beja
e Brinches e pelo Clube Português dos Cereais de Qualidade, que contou também
com a presença da ministra-adjunta e dos Assuntos

Parlamentares, Ana Catarina
Mendes.
Segundo Maria do Céu
Antunes, o abastecimento de
trigo é feito a partir de França,
enquanto no caso do milho,
em que cerca de 40% era
importado da Ucrânia, foram
encontrados mercados alternativos. “Os importadores
garantem que os navios que
chegam desde o início desta
guerra estão a cumprir e não
há problema de abastecimento, nem é expectável que isso
venha a acontecer”, disse.
A ministra observou ainda
que “a única coisa de diferente que, infelizmente, está
a acontecer tem a ver com
o preço” dos cereais. “Ainda assim, acompanhamos
este setor semanalmente
junto dos importadores, para
a todo o tempo podermos
intervir e ajudar a minimizar
qualquer impacto que possa
acontecer”, explicou Maria
do Céu Antunes.

CEO das empresas cotadas
recebem, em média, 32 vezes mais
do que os seus trabalhadores

A

Deco Proteste analisou a
diferença entre as remunerações anuais dos CEO e
dos colaboradores nas principais empresas portuguesas e chegou à conclusão
que o presidente da Comissão Executiva da Jerónimo
Martins auferiu, em 2021,
3075 milhões de euros, um
aumento de 19,3% face a
2020. “Este valor é 262,6
vezes superior à média dos
salários dos restantes trabalhadores da empresa, a
qual detém a maior disparidade salarial entre as 17
organizações analisadas”,
diz a associação.
Com base nestes números, João Sousa, coordenador da Proteste Investe diz
que os dados ajudam a perceber as grandes diferenças
em matérias de remuneração dos CEO em Portugal,
acrescentando que em teoria, a política de remunerações necessita do voto vinculativo dos acionistas. No
entanto, a declaração sobre
a política de remunerações
é, na prática e na maioria
dos casos, muito vaga e
não permite que seja votada, de forma individualizada, a remuneração dos
membros do conselho de
administração, ao contrário
do que defendemos.
Neste ranking seguemse, ainda que a larga distância, a Sonae, em que a CEO
Cláudia Azevedo aufere uma
remuneração 77,4 vezes
superior à dos colaboradores da empresa. Já a
terceira posição é ocupada
pela Mota-Engil, dirigida
por Gonçalo Moura Martins, cujo rendimento anual
é 73,3 vezes mais elevado
que a média dos salários
praticados na empresa.
A Deco explica ainda que
as áreas geográficas de atuação de algumas das em-
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presas analisadas ajudam
a explicar estas diferenças,
tendo em conta o contexto
social e econômico de alguns
países pouco desenvolvidos
em África ou na América
Latina. Porém, a disparidade é bastante elevada.
Entre as 14 de 15 empresas no índice PSI, e outras
três seguidas pela Proteste
Investe, nomeadamente Cofina, Impresa e Novabase,
as diferenças são significativas. Isto porque, diz a
Deco, a taxa é superior a
20 em 11 das 17 empresas
analisadas. Para o conjunto das 17 empresas, a taxa
passou, entre 2020 e 2021,
de 29,6 para 32,2. A explicação é simples: “Na base
desta subida está, sobretudo, o aumento da remuneração variável dos CEO
(+27,8%), na Mota-Engil,
Navigator, BCP, Impresa,
EDP, Sonae e Semapa, que
pode ser parcialmente explicado pela melhoria dos resultados das empresas, mas
não na sua totalidade”. Em
comparação, o vencimento
médio dos restantes trabalhadores aumentou, no mesmo período, apenas 2,7 %.
Numa altura em que a disparidade salarial tem aumento, a Deco Proteste
reforça a necessidade de alterar a legislação. “A primei-

ra mudança que se impõe,
num âmbito mais global,
relaciona-se com a obrigatoriedade das recomendações do Código de Governo
das Sociedades, do Instituto
Português de Corporate Governance”, no que diz respeito a: “Existência de uma
comissão de vencimentos,
com total independência;
Definição de limites máximos para a remuneração individual e agregada dos órgãos sociais; Remuneração
dos administradores parcialmente variável e baseada
no desempenho sustentado
da sociedade, com objetivos
claros de criação de valor a
longo prazo para os acionistas, e sem estimular a assunção de riscos excessivos;
Diferimento, por um período
não inferior a três anos, de
uma parte significativa da remuneração variável”.
João Sousa diz ainda que
“é desejável que a remuneração de cada administrador
seja objeto de votação anual
em assembleia geral de acionistas. Outro aspeto importante é fixar um máximo para
a taxa entre a remuneração
do presidente da comissão
executiva e a média dos restantes trabalhadores. Ainda
que possa variar em função
do setor de atividade, é necessário haver limites”.

Campanha dos Bancos
Alimentares contra a Fome recolhe
1.695 toneladas de alimentos

Os Bancos Alimentares
contra a Fome recolheram
1.695 toneladas de alimentos, durante o fim de semana em que decorreu a
campanha nacional, disse
a presidente da Federação
Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.
“Fizemos mais 72 toneladas do que em maio de
2019, mais 4,4%, apesar
do aumento dos preços
dos alimentos, no contexto
atual, afirmou à Lusa Isabel
Jonet, sublinhando um resultado extraordinário”.
“Os portugueses são extraordinários. É comovente”, disse ela.
Os alimentos recolhidos
vão começar a ser distribuídos já a partir da próxima
semana, contribuindo para
ajudar a suprir as necessidades alimentares de cerca
de 400 mil pessoas, apoiadas por 2.600 instituições,
quer através de cabazes
de alimentos, quer através
de refeições confeccionadas servidas em lares, cre-

ches, apoio domiciliário,
cantinas sociais, entre outro, indicou a responsável.
Os alimentos mais doados
foram produtos não perecíveis, como leite, arroz, azeite, massas, açúcar, cereais de pequeno
almoço, bolachas, grão
e
feijão,
acrescentou.
Quanto aos pedidos de ajuda, Isabel Jonet disse estarem a aumentar, “não só por
parte das pessoas, como por
parte das instituições, porque muitas ainda não viram
renegociados os seus acordos com a Segurança Social
e têm que dar a resposta
nas valências de lares e de
creches, a fazer a comida, e
está tudo mais caro” .
A recolha de alimentos promovida pelos Bancos Alimentares regressou
neste fim de semana aos
supermercados, na primeira campanha depois do
confinamento imposto pela
pandemia da covid-19, envolvendo cerca de 40 mil
voluntários.

Até 5 de junho, decorre também a campanha
“Ajuda de Vale”, com vales
disponíveis em todos os
supermercados, cada um
com um código de barras
específico, correspondente ao alimento selecionado
para doação, cujo valor é
acrescentado no ato do pagamento, ou no ‘site’ www.
alimentestaideia.pt, um portal de doações ‘online’.
Em dezembro de 2021,
os 21 Bancos Alimentares conseguiram angariar
1.680 toneladas de alimentos, que contribuíram para
a alimentação de mais de
380.000 pessoas com carências comprovadas, identificadas pelas cerca de
2.500 instituições e entidades que operam no terreno,
acompanhadas pelo Banco
Alimentar da respectiva região, de acordo com dados
da Federação Portuguesa
dos Bancos Alimentares
Contra a Fome.
“Agradecemos a todos
que participaram, doando
alimentos e com voluntariado. Uma vez mais os portugueses acolheram de forma
generosa e entusiástica o
desafio dos Bancos Alimentares e continuaram a
alimentar esta ideia, contribuindo com a sua ajuda individual para dar uma grande ajuda coletiva às 400 mil
pessoas que se confrontam
ainda com carências alimentares, apesar do contexto inflacionista que se
vive atualmente”, destacou
Isabel Jonet.

Quatro universidades portuguesas
entre as melhores do mundo na
formação de gestores

P

ortugal continua a dar
cartas na formação de
gestores sendo um dos países da Europa com melhores escolas de negócios. O
ranking Executive Education 2022 do Financial Times, já divulgado destaca
quatro universidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo na formação
de executivos, duas estão
no top 30. A Nova School
of Business & Economics (Nova SBE), a Católica
Lisbon School of Business
& Economics, a Porto Business School e o ISEG Lisbon School of Economics
and Management são as
quatro escolas que marcam presença na lista do
jornal britânico.
O ranking agregado do
Financial Times avalia duas
componentes formativas:
os programas de inscrição
aberta e os programas customizados para empresas.
São analisados critérios
como as metodologias de
ensino, a qualificação do
corpo docente, a contribuição para novas competências e aprendizagens, e o
retorno do investimento dos
participantes.
A Nova School of Business & Economics (Nova
SBE) é a escola portuguesa

melhor posicionada, pelo
terceiro ano consecutivo,
ocupando a 22ª posição,
com uma subida de 22 lugares. A escola de Carcavelos lidera no país não só
na avaliação global como
na apreciação dos programas abertos (20º lugar a
nível mundial).
A Católica Lisbon School of Business & Economics surge algumas posições
abaixo, em 27º lugar, na
lista geral, destacando-se
na formação de programas
customizados, com a melhor classificação do país,
a 19ª melhor do mundo,
com um salto de 20 posições, e a 12ª melhor a
nível europeu. A universidade privada lisboeta destacou-se nos critérios de

métodos e materiais de ensino e novas competências
e aprendizagens.
Já fora do top 30 mas
dentro da meia centena de
instituições reconhecidas,
segue-se a Porto Business
School, em 40º lugar e logo
a seguir, em 41º lugar, o
ISEG Lisbon School of Economics and Management
que se estreia neste ano no
ranking de formação executiva. Nesta edição, Portugal
é o terceiro país da Europa mais bem representado
ficando apenas atrás da
França e do Reino Unido.
Os primeiros três lugares
a nível mundial são ocupados pela francesa HEC Paris,pela espanhola Iese Business School e pela suíça
IMD Business School.
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Política
Marcelo felicitou Montenegro
R
pela vitória e saudou o
contributo de Moreira da Silva
O

Presidente da República falou por telefone
com os dois candidatos à liderança do PSD, felicitando
Luís Montenegro pela vitória
e saudando o contributo de
Jorge Moreira da Silva para
o debate.
Ouvido
pela agência
Lusa, Marcelo Rebelo de

O

O

Sousa confirmou que falou
com Luís Montenegro, felicitando-o pela vitória e desejando-lhe felicidades no novo
cargo, e com Jorge Moreira
da Silva, cumprimentando-o
pela campanha e contributo
para o debate que no seu entender enriqueceu o ato eleitoral social-democrata.

Costa quer que
exportações representem
50% do PIB nesta década

primeiro-ministro
afirmou
que o Governo pretende garantir que, nesta década, as exportações representam mais de
50% do PIB, considerando que
a escolha de Portugal como país
parceiro da feira de Hannover
poderá ajudar nesse desígnio.
Num encontro com empresários portugueses na feira de
Hannover, com o chanceler alemão, Olaf Scholz, António Costa sublinhou que a escolha de
Portugal como país parceiro do
certame é uma enorme oportunidade para as empresas portuguesas, uma vez que se trata da
maior montra mundial de quem
produzir ou presta serviços para
a indústria.
“Para o país é também da
maior importância, porque temos todos uma meta, que é,
nesta década, garantirmos que
as exportações passam a representar mais de 50% do nosso
PIB, e isso só se faz tendo cada
vez serviços e bens de maior valor acrescentado”, disse Costa.
“Temos todas as condições
para o conseguir e o contexto é
um contexto que nos favorece,
porque é um contexto de reindustrialização da Europa, de
transição energética, de transição digital e onde, portanto, vai
ser necessário adquirir cada vez
mais produtos e serviços como

aqueles que vocês produzem ou
que prestam” sublinhou.
O primeiro-ministro defendeu ainda que o convite para
Portugal ser país parceiro
da feira ocorre num momento particularmente importante em termos internacionais.
É “um momento em que em
toda a Europa se procura encurtar as cadeias de valor e reforçar a capacidade industrial
na Europa, num momento em
que todas as empresas industriais estão a investir fortemente
na sua automação, e num momento em que a indústria tem
que acompanhar o esforço do
conjunto da sociedade para a
sua sustentabilidade e estão a
investir fortemente em novos paradigmas energéticos”, elencou.
António Costa disse ser “com

grande orgulho que se encontra
em Hannover para a abertura da
maior feira industrial que existe à
escala global”, e sublinhou que a
escolha de Portugal se deveu à
“excelência dos bens e dos serviços” que as empresas portuguesas produzem.
Segundo o gabinete do primeiro-ministro, 109 empresas
portuguesas participam no certame, desenvolvendo atividades
nas áreas de soluções de engenharia, soluções de energia e
ecossistemas digitais.
Na segunda-feira de manhã,
o primeiro-ministro e o chanceler alemão irão visitar pavilhões
nacionais na feira, antes de se
deslocarem a Bruxelas, onde,
nessa tarde e na segunda-feira,
participam na reunião do Conselho Europeu.

Chega vai convidar PSD e IL
para conferência da Direita

Conselho Nacional do Chega, realizado na Guarda,
aprovou por unanimidade a realização de uma grande conferência dos partidos de Direita,
para a qual vai convidar o PSD
e a Iniciativa Liberal. André Ventura desafiou o novo líder socialdemocrata, Luís Montenegro, a
fazer a oposição que Rui Rio
não fez.
Será no final da sessão legislativa, em julho, e pretende
ser uma grande conferência dos
partidos à Direita do PS, organizada pelo Chega. A conferência
anunciada por André Ventura
no final da reunião do Conselho
Nacional da Guarda visa preparar uma grande alternativa ao
PS e, para isso, o deputado vai
já enviar esta semana os convites ao PSD e IL.
No Conselho Nacional em
que 3 opositores de Ventura estavam suspensos e não puderam votar, as propostas da atual
direção foram todas aprovadas
por mais de 80% dos votos.
À saída, Ventura lançou um
desafio a Luís Montenegro: “O
repto que lhe quero deixar é que
se junte ao Chega para fazer
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verdadeira oposição ao PS. O
PSD de Rui Rio esqueceu-se de
fazer oposição”. Depois, Ventura disse esperar que os deputados do PSD aprovem duas
propostas do Chega. Uma é a
comissão de inquérito ao caso
de Setúbal com os refugiados
ucranianos e a outra é a do referendo sobre a eutanásia.
“Vai ser já um sinal sobre se
Luís Montenegro tem ou não um
grupo parlamentar sob a sua
orientação, ou se vão votar diferente do que o novo líder do
partido entende”, disse Ventura,

lembrando o fato de Montenegro já se ter pronunciado, publicamente, de forma favorável à
substância das duas propostas.
André Ventura afirmou ainda
que Luís Montenegro devia ser
mais claro na posição que tem
em relação ao Chega: “Sendo
presidente do maior partido da
oposição terá de decidir que caminho é que quer. Se o mesmo
caminho que Rui Rio trilhou, ou
se quer fazer de fato uma convergência, ou pelo menos criar
um muro conjunto de ser capaz
de travar o PS”.

Montenegro é o
novo líder do PSD

ui Rio, que ficará na presidência do PSD até ao 40.º
Congresso do partido, em julho,
já tem sucessor, e está na hora
de começar a trabalhar na nova
direção do partido e nos seus
novos projetos.
Luís Montenegro, o candidato espinhense que liderou a
bancada social-democrata durante os anos em que a Troika
esteve em Portugal, venceu
folgadamente, com 72.44% dos
votos. Foi uma lavada frente ao
seu rival, Moreira da Silva, que
se ficou pelos 27.52%. Isto numas eleições em que, no entanto, foi de notar também a fraca
adesão dos militantes do PSD,
registrando-se uma abstenção
de 39.56%. Quase o dobro do
valor registrado nas diretas de
2021, em que a abstenção se
situou nos 21,83%.
Ainda assim, esta foi uma
indubitável vitória de Montenegro, que conquistou mais votos
do que Rui Rio em 2020 e em
2021, quando Rio enfrentou
Paulo Rangel. No total, Montenegro conquistou 19.225 votos.
Moreira da Silva ficou-se pelos
7.304, e não venceu uma única distrital. Na sua terra natal,
Vila Nova de Famalicão, não foi
além dos 207 votos, ao passo
que Montenegro conquistou 695
votos nesta concelhia.
Agora, resta a Montenegro
colocar mãos à obra relativamente às suas primeiras decisões
como Presidente, cargo que
ocupará oficialmente a partir do
40.º Congresso do PSD, que decorre nos primeiros dias do mês
de julho. Primeira missão? ‘Pôr
ordem na casa’. Significa isto
dialogar com Paulo Mota Pinto,
líder parlamentar eleito após as
eleições legislativas de janeiro
de 2022. Mota Pinto foi eleito em
abril, com mais de 90% dos votos, mas paira no ar a dúvida sobre se se irá manter ao leme da
bancada, ou se Montenegro irá
procurar outra figura para esse
papel. Mas o espinhense nunca disse se iria, ou não, afastar
Mota Pinto, aliás, disse não ser
ele quem elege, escolhe ou mantém o líder parlamentar. “São os
deputados. O que é necessário

é garantir uma articulação e coordenação do GP com a direção
do partido e as suas orientações.
Avaliaremos isso em conjunto”.
Outra das dúvidas prendia-se
com um eventual lugar de Moreira da Silva na direção presidida
por Montenegro. No seu discurso
de derrota, o candidato de Vila
Nova de Famalicão, no entanto,
colocou logo um ponto final na
polêmica, assegurando que não
faria parte de qualquer direção
presidida por Montenegro. “No
plano executivo, não faz sentido. Temos divergências que são
públicas. Não abdico das minhas
ideias”, garantiu Moreira da Silva, afirmando também que este
não será um ponto final na sua
ambição de chegar a presidente
do partido, mas sim uma vírgula.
“Não perdi nenhum direito como
militante. Não me peça com 51
anos que diga que não me volto a candidatar”, disse, atirando:
“Acabei de perder as eleições.
não vai querer que eu diga o que
vou fazer daqui a dois, quatro ou
seis anos. Não abdicarei de lutar
pelo meu país”.
Mesmo antes das eleições,
no entanto, Luís Montenegro já
tinha assegurado, que contaria com Moreira da Silva e os
seus apoiantes sem nenhuma
reserva. “Logo veremos em
que posição. Mas eu não tenho
adversários internos. O nosso
adversário é o PS e o Governo de António Costa”, garantiu, numa série de respostas
ao jornal em que se destacou
uma curiosa proposta: quando
questionado sobre se pretende
ter um gabinete na Assembleia
da República, Montenegro acenou positivamente, explicando:

“Estarei no Parlamento quando
for necessário, junto dos nossos
deputados e da sua direção.
Mas também andarei muito pelo
país. Na rua, a falar com as pessoas e as instituições.”
Há um elefante na sala cada
vez que se fala do PSD e do
seu futuro, e não há como fugir
à questão quando o tema vem
à baila. Vai, ou não, o partido
laranja encontrar uma linha de
comunicação com o Chega,
de forma a destronar a maioria
absoluta do PS? Montenegro,
que no seu discurso de vitória
garantiu que este seria o tempo de acabar com a hegemonia
socialista, foi sucinto sobre o assunto, garantindo, em discurso,
em abril deste ano, que o partido liderado por André Ventura é
uma linha vermelha, apesar de
afastar a ideia de fazer uma cerca sanitário ao mesmo.
“Recuso-me a fazer uma
campanha em que o tema principal seja o Chega. É óbvio que
nós, no PSD, temos uma linha
vermelha que nunca ultrapassamos, que é a dos nossos valores
e dos nossos princípios. Qual é
a dificuldade em perceber isto?
Isto já faz parte do nosso DNA.
Não estou a pensar negociar
nada com o Chega nem precisamos de negociar nada com o
Chega”, garantiu.
Mas Montenegro não deixou, no entanto, de ressalvar
um detalhe importante a que o
PSD tem de ter atenção relativamente ao Chega. “Acredito, sobre os 400.000 portugueses que
saíram de cá e foram para lá,
que temos a capacidade de os ir
buscar e trazer de volta”, disse o
Presidente eleito do PSD.

Governo apresenta plano de contingência
para evitar bloqueios nos aeroportos

O

ministro da Administração
Interna anunciou que será
apresentado esta semana um
plano de contingência para evitar bloqueios nos atendimentos
dos aeroportos, como o verificado este domingo, devido a
um plenário de trabalhadores
do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras.
Em declarações aos jornalistas em Lamego, à margem
das celebrações do Dia Nacional do Bombeiro, José Luís
Carneiro considerou que foi
muito sério o que aconteceu no
aeroporto de Lisboa, com passageiros de voos internacionais
de fora da Europa a terem de
esperar várias horas no controle dos passaportes.
“O direito à realização dos
plenários é um direito inalienável dos trabalhadores, contudo,
é muito importante em cada
momento avaliar o exercício
desse direito”, defendeu.
O governante disse que o
exercício deste direito não pode
colocar em causa outros valores também muito importantes,
os valores relativos ao interesse do país e à imagem que o
país dá para os milhares de
turistas que procuram Portugal
e que não compreendem como

é que podem estar três, quatro
horas, à espera no aeroporto.
Neste âmbito, José Luís
Carneiro adiantou que, durante
esta semana, será apresentado
um plano de contingência que
vai mobilizar vários meios.
“Vai mobilizar recursos humanos que vamos recrutar em
várias estruturas de trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de todo o país,
para reforçar o contingente
disponível nos aeroportos de
Lisboa, Porto, Faro, Açores e
Madeira”, explicou.
Segundo o ministro, será
também reforçada a integração dos agentes da Polícia de
Segurança Pública no apoio
ao Serviço de Estrangeiros e

Fronteiras para garantir uma
resposta mais célere, concretamente no encaminhamento
para as ‘boxes’ de serviço na
primeira linha de apoio e de entrada no país.
“Contamos também, felizmente, com muitos dos trabalhadores e dos profissionais
do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras que não concordam
com aquilo que hoje foi feito,
que foi marcar um plenário de
trabalhadores entre as 09h00
e as 11h00”, afirmou José Luís
Carneiro, acrescentando que
se sabe “que é o período em
que chega maior número de turistas” a Portugal”.
“É necessário mesmo promovermos uma reestruturação do
funcionamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras”, frisou.
Em resposta à agência
Lusa, o SEF disse ser “alheio”
à iniciativa e admitiu que “a
reunião de trabalhadores terá
afetado mais de 4.500 passageiros”, segundo estimativas
da ANA .
No aeroporto de Lisboa,
a Lusa falou com alguns dos
passageiros afetados, que confirmaram ter esperado mais de
quatro horas em “filas completamente desorganizadas”.
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FC Porto no pode 1, Sporting
(e Quiçá Benfica) no 3
A

vitória do Real Madrid na final da
Liga dos Campeões, batendo o Liverpool na final, beneficiou o Ajax, que,
com este resultado, irá para o pote 1 e
não para o 2, o que teria acontecido caso
tivesse sido a equipe inglesa a vencer o
troféu em Paris.
Em relação às equipes portuguesas,
já é certo que o FC Porto, como campeão
de Portugal, estará no primeiro pote e o
Sporting, segundo classificado da Liga,
no terceiro. Também o Benfica, caso ultrapasse a 3.ª pré-eliminatória e o play
-off, estará no terceiro pote, evitando os
rivais de Lisboa alguns adversários de

D

peso como Borussia Dortmund ou Inter.
No quarto e último pote só estão certas, para já, as presenças de Marselha,
Club Brugge e Celtic.
Pote 1: Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern Munique, PSG, Ajax e FC Porto
Pote 2: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético Madrid, Sevilha,
RB Leipzig e Tottenham
Pote 3: Borussia Dortmund, Salzburgo, Inter Milão, Nápoles, Sporting e
Bayer Leverkusen

Quarteto do FC Porto com processo
disciplinar após queixa do Benfica

iogo Costa, Fábio Cardoso, Otávio Monteiro
e Wilson Manafá foram alvos da instauração de um
processo disciplinar por
parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Na
base desta decisão está a
participação apresentada
pelo Benfica.
De acordo com o comunicado, as águias alegam
“lesão da honra, injúrias ou
ofensas à reputação”. Em

O

causa estão os cânticos de
“Filhos da p… SLB” que
foram entoados num vídeo
do Instagram de Otávio durante os festejos do título.
A isto junta-se ainda o facto de Diogo Costa ter insultado o Benfica durante as
celebrações.
No mesmo comunicado
é também incluída a SAD
do FC Porto no processo
disciplinar que está a ser
avaliado pela Comissão
de Instrutores da Liga.

Fc Porto vai
processar Varandas

FC Porto emitiu, esta segundafeira, um comunicado onde revela que irá “agir judicialmente” contra o
presidente do Sporting, Frederico Varandas, devido às “declarações falsas
e insultuosas” contra o máximo dirigente dos dragões e face ao clube.
Comunicado:
“Face às declarações falsas e in-

sultuosas proferidas ontem numa cerimônia pública, o Conselho de Administração da FC Porto - Futebol SAD
e o seu presidente, Jorge Nuno Pinto
da Costa, tomaram a decisão de agir
judicialmente contra o presidente do
Sporting Clube de Portugal. É à Justiça que compete avaliar ações graves - e reiteradas - de pura piromania
mediática”.

Pedro Porro focado no
Sporting: “espero voltar a
ganhar o campeonato”

P

edro Porro assinou
contrato até 2025
com o Sporting a 16 de
maio. Em Alvalade desde o verão de 2020, na
altura emprestado pelo
Manchester City, o lateral-direito tem suscitado a cobiça de várias
equipes.
A passar férias em
Espanha, o leão aproveitou para ir assistir a
um jogo de futebol entre o CD Santa Amalia
e a AD Lobón, em Almendralejo, província
de Badajoz.
Pedro Porro falou,
no local, à FEF (Federación Extremeña de
Fútbol) e mostrou-se
comprometido com o
Sporting, apesar do in-

teresse de outros clubes: “Estou muito bem,
muito feliz. É sempre
bom voltar a casa e ver
os amigos a jogar. Sobre o meu futuro, tenho
contrato com o Sporting. Renovei há pouco tempo. Espero que
corra tudo bem e possamos voltar a conquistar títulos e a ganhar o
campeonato.”
Desde que está no
Sporting, Pedro Porro
participou em 72 jogos,
apontou 9 gols e fez 10
assistências. O lateraldireito é internacional
espanhol, tendo feito a
estreia pela La Roja a
28 de março de 2021,
num encontro diante da
Geórgia.

Benfica anuncia
contratação de
Jovem goleador

Valor da opção de compra é
obstáculo para contratação de Trincão

O

Barcelona estará disponível
para negociar a saída de
Francisco Trincão e o Sporting
estará interessado em garantir o
jogador.
De acordo com o Sport, o problema nas negociações entre o
Barça e os leões passa pelo valor da cláusula de compra que o
Sporting quer incluir. A equipe de
Alvalade quer o jogador por empréstimo e no final ter a possibilidade de comprar o seu passe

por 15 milhões de euros. Esse
valor será baixo para a pretensões dos catalães.
O Barcelona pagou ao SC
Braga 31 milhões pelo passe de
Trincão e recebeu depois seis
milhões pelo seu empréstimo ao
Wolverhampton, pelo que queria
que a opção fosse de 25 milhões
de euros para não perder dinheiro.
O problema é que até agora
nenhum clube mostrou interesse
pagar esse valor pelo jogador.

Sad angariou €60m junto de 4.576 investidores

A

SAD do Benfica financiou-se em 60 milhões de
euros em obrigações junto
de investidores institucionais e também de retalho.
No total, foram 4.576 os investidores que compraram
obrigações com prazo de
três anos, até 2025.
O anúncio foi feito esta se-

A

gunda-feira na Euronext, em
Lisboa, com a presença de
Domingos Soares de Oliveira,
CEO do clube da Luz.
A procura dos investidores
foi quase 1,5 vezes superior
aos 60 milhões de euros do
empréstimo obrigacionista, fixando-se nos 88.490.330 milhões de euros.

Messi sem dúvidas quanto
ao vencedor da Bola de Ouro

conquista da Liga dos Campeões por
parte do Real Madrid parece ter dissipado quase todas as dúvidas sobre o
favorito à Bola de Ouro.
“Creio que não há dúvidas este ano.
O Benzema teve uma temporada espetacular e venceu a Liga dos Campeões,
foi absolutamente decisivo a partir dos
oitavos de final. Não tenho grandes dúvidas que deve ser ele”, disse o avançado argentino, numa entrevista com a
TYC Sports.
O atacante francês terminou a temporada com 44 gols em 46 jogos e foi o melhor marcador na La Liga (27) e também

na Champions (15).
O galardão que premeia o melhor jogador do ano vai ser entregue a 17 de
outubro, em Paris

O

Benfica
anunciou,
esta segunda-feira,
a contratação de José
Melro, ala/extremo de
18 anos.
O jovem português
chega à Luz proveniente
da União de Santarém.
Realizou 28 jogos e apontou 40 gols em 2021/22,
com destaque para cinco
partidas e três golos que
apontou na Liga 3.
“É fruto do foco e trabalho que todas as pessoas ao meu redor, inclusivamente eu, tiveram.

Foi uma oportunidade
que pude agarrar, felizmente tem corrido bem”,
afirmou José Melro após
assinar contrato.
Júnior Sub-18, que
em 2022/23 será sub-19
(júnior de 2.º ano), José
Melro delineou os objetivos para os próximos
anos: “O meu principal
objetivo é adaptar-me
bem à equipe e às pessoas. Fui muito bem recebido. Continuar a trabalhar
para ir subindo de escalão até à equipa A.”

Portugal em Foco

Rio de Janeiro, 2 a 8 de Junho de 2022

Presidente Ismael Loureiro sendo o Portugal em Foco, sentado a
Primeira dama Sineide, filha Sandy e uma amiga

O Almoço Social Transmontano recebeu o amigo Otavio Leite exdeputado Federal, Otavio Leite, na foto com o Presidente Ismael
Loureiro, o sanfoneiro seu Alberto e filha Kátia
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A Comunidade Luso-brasilera feliz com a presença do Ex-deputado Federal Otávio Leite, na foto com o casal José Matos e
esposa Ana Maria

Almoço transmontano movimentou o domingo
M

Num close para o Portugal em Foco o Manuel Ribeiro, sempre presente nas Casas Regionais com sua esposa Prudência, cunhada
Maria Sameiro

Fernando
Santos e
amigos
convidados
deram o toque musical
no Almoço
Transmontano

ais um convívio Social,
bem movimentado no
Solar Transmontano o Presidente e sua Diretoria receberam os amigos esta semana
contou com a presença do exdeputado Federal Otavio Leite
reuniu alguns amigos que não
há um bom tempo, foi mais um
domingo de confraternização
entre os amigos, animação
musical ficou com o sanfonei-

ro Fernando Santos e Amigos
convidados, na oportunidade
o Presidente Ismael Loureiro
convidou os amigos presentes para o almoço do dia 12
de Junho, dia dos Namorados com o belíssimo show
do Cantor Romântico Mário
Simões de volta aos palcos.
Imperdível. Convites à disposição na Secretaria da Casa
de Trás-os-Montes.

Sempre prestigiando o convívio Transmontano o casal o empresário José Luís Albuquerque da empresa Orla Cereais, esposa dona
Olinda, filho e nora

Num destaque para nosso jornal podemos ver a primeira dama Sineide, Marilda, Fátima, diretora Maria Angêla

Foi mais um domingo muito bom no Solar Transmontano num visual
podemos ver as amigas dona Odete, D. Laurentina, ainda vemos o
corretor Elidio, senhora Eulária e Geraldina

PORTUGAL EM FOCO

O representante do Governador da Casa Civil, falou aos presentes
sob, a atenção do Vice-presidente, Dr. Fernando Guedes do Presidente Orlando Cerveira

Rio de Janeiro, 2 a 8 de Junho de 2022

Presidente do C.P.N. Comendador Orlando Cerveira no uso da Palavra, saudando aos convidados presente

Durante o ato religioso o Vice-presidente do C.P.N. Dr. Fernando
Guedes o Padre Marcelo, que realizou uma linda Oração, Dra. Rosa
Guedes, diante da imagem de N.S. de Fátima, o Presidente do Clube
Espanhol, Laurentino que corou a imagem e demais aniversariantes

Almoço das Quinta mensal no C.P.N do Ingá
S

ucesso absoluto o último Almoço
mensal no C.P.N. do Ingá com a
realização do seu tradicional momento de Fé, louvor a N. S. de Fátima. E
almoço em destaque aquele bacalhau no capricho, foram momentos
marcantes com o Padre Marcelo que
realizou uma Oração belíssima. A seguir foi realizada a Coroação da Imagem de N.S. de Fátima, a Diretoria recepcionou, representante do Governo
Civil e Delegados da Polícia Civil de
Delegados da Segurança Pública de Niterói, estiveram no Clube Niterói, foi um dia especial que tamPortuguês de Niterói, para prestigiar o Almoço das Quintas mensal, bém contou com a presença de amiatentos a palavra da delegada, o Presidente Orlando Cerveira, o gos da Comunidades Portuguesa do
Rio de Janeiro.
Vice Dr. Fernando Guedes

Organizadora do Momento de Fé no C.P.N. a Diretora Dra.
Rosa Guedes, sempre dedicada a sua Fé e devoção a N.
S. de Fátima

Um time de respeito veio do Rio para o Almoço do
C.P.N. Tuninho da Ótica Primor, o cantor Ramiro da
Maia, Márcia Mendes, esposo Tuninho Mendes, Sr.
Alberto, Antônio Marinho, José Chança e Serginho

No momento de oração em louvor a N.S. de Fátima com o Padre
Marcelo, logo a seguir a Coroação da Imagem feita pelo Presidente do Clube Espanhol de Itaipu Sr. Laurentino

Presença da Comunidade Portuguesa no C.P.N.,
o Dr. Carlos Pascoa, Antônio Marquês, empresário, Adão Ribeiro, Dr. Flávio Martins, o cantor Romantico Mário Simões e o Maestro Rogério

O Vice-presidente Dr.
Fernando
Guedes,
agradecendo
a presença
de todos os
presente foi
aplaudido por
todos

Durante o delicioso Almoço o Presidente do C.P.N. Orlando Cerveira, o
Medico, (Diretor) e Ex-presidente da Beneficência Portuguesa de Niterói,
Dr. Pedro,o vice-presidente, Dr. Fernando Guedes,diretora Rosa Coetrão.

Num registro para o Jornal Portugal em Foco, o
Quinteto da pesada Serginho, Antônio Marquês,
Dr. Flávio Martins, José Chança o empresário
Adão Ribeiro

Presente ao Almoço das Quintas no C.P.N., o Presidente do Orfeão Português Joaquim Bernardo,
Desembarcador Wider da Barreira o tenente da
PM Antônio juntos a esposa

