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Marcelo Rebelo de Sousa
recebido por Jair Bolsonaro
O presidente da República 

foi recebido pelo chefe de 
Estado brasileiro, Jair Bolso-
naro. Marcelo Rebelo de Sou-
sa realçou os imensos pontos 
em comum entre Portugal e o 
Brasil, desvalorizando o fato de 
Bolsonaro e os seus ministros 
não terem usado máscara du-
rante o encontro.

À saída do Palácio da Alvo-
rada, Marcelo afirmou que há 
muito a realizar nas relações 
entre Portugal e o Brasil, nos 
domínios econômicos, sociais, 
da ciência e tecnologia e da 
agricultura.

Sublinhando as posições 
conjuntas muito fortes dos 2 
países quanto à CPLP, União 
Europeia e Mercosul, o pre-
sidente referiu que uma das 
prioridades do seu encontro 
com Bolsonaro foi o estrei-
tamento e aprofundamen-
to das relações bilaterais.                                                                                                                    
Marcelo não quis comentar 
Bolsonaro ter faltado à reinau-
guração do Museu da Língua 
Portuguesa, em São Paulo, 
ainda assim, considerou que 

a reabertura do espaço foi um 
momento histórico para to-
dos os falantes de português.                                                                                                                               
Questionado sobre se sentiu 
incomodado por Bolsona-
ro nunca ter usado máscara 
durante a cerimônia, Marcelo 
foi, uma vez mais, diplomáti-
co. Referindo ser expectável 
que a delegação portuguesa 
se apresentasse de máscara, 
já que é assim que tem es-
tado sempre nas cerimônias 
oficiais, o o presidente disse 
não querer formular juízos 
sobre o assunto, e menos 

ainda sobre os anfitriões.
Marcelo Rebelo de Sousa 

foi recebido pela guarda de 
honra e por Jair Bolsonaro e 
uma comitiva de membros do 
Governo, incluindo o vice-pre-
sidente, Hamilton Mourão, e o 
ministro das Relações Exterio-
res, Carlos França.

Pelo lado português, par-
ticiparam além de Marcelo 
Rebelo de Sousa, o ministro 
dos Negócios Estrangeiros, 
Santos Silva, e o embaixador 
de Portugal em Brasília, Luís 
Faro Ramos.

O encontro com Jair Bol-
sonaro, que foi o último ponto 
da visita de trabalho de 4 dias 
de Marcelo Rebelo de Sou-
sa ao Brasil, atraiu a atenção 
da imprensa brasileira, mas 
os jornalistas não foram au-
torizados a entrar, tendo sido 
mantidos a alguns quilôme-
tros de distância do Palácio 
da Alvorada, num espaço 
conhecido localmente como 
o cercadinho da imprensa.                                                                                                                                    
No encontro entre os dois che-
fes de Estado estiveram as re-
lações de cooperação entre os 
dois países, nomeadamente a 
nível econômico, bem como a 
participação de Portugal nas 
comemorações dos 200 anos 
da independência do Brasil, 
que se assinalam em 2022.

Em declarações aos jorna-
listas, antes do encontro com 
Bolsonaro, Marcelo tinha as-
segurado que, da sua parte, 
tudo fará para construir melho-
res pontes com o Brasil, dan-
do continuidade ao reforço da 
cooperação histórica entre dois 
países irmãos.

André Ventura anunciou 
que o Chega irá concor-

rer nas eleições autárquicas 
a cerca de 220 municípios, 
sublinhando que o partido vai 
a votos sozinho para avaliar 
o seu impacto mas sem ex-
cluir acordos pós-eleitorais.

“O Chega concorrerá a 
cerca de 220 municípios em 

todo o país, o que é históri-
co para um partido com a 
duração e a estrutura que 
o Chega tem”, disse  André 
Ventura, no Palácio da Jus-
tiça, em Lisboa, onde foram 
entregues as listas do parti-
do às autarquias da capital.

Acompanhado pelo candi-
dato do partido à Câmara de 
Lisboa, Nuno Graciano, e de 
cerca de 30 apoiantes, Ventu-
ra disse que o Chega concor-
rerá a todas as freguesias do 

concelho de Lisboa.
Questionado sobre acor-

dos pós-eleitorais, o líder e 
deputado único disse que o 
partido vai sozinho no país 
todo para ver qual é o im-
pacto real que o Chega tem 
e porque não quer colocar-
se debaixo de nenhum ou-
tro partido.

“Sim, estaremos disponí-
veis para coligações quando 
isso for para afastar o PS do 
poder, não, não estaremos 
disponíveis para vender o 
nosso ADN e a nossa identi-
dade, por isso é que vamos 
sozinhos ao país todo”. 
Ventura disse ainda que o 
Chega tem o objetivo de ser 
a terceira força política na-
cional e ficar à frente quer 
do BE quer da CDU em nú-
mero de votos.

Chega concorre em 
220 municípios

“O consumo de ener-
gia elétrica recuou 

3,2% em julho, penalizado 
por temperaturas abaixo 
do normal para a época”, 
informou a Redes Energé-
ticas Nacionais.

O conjunto da produ-
ção renovável abasteceu 
52% do consumo, a não 
renovável abasteceu 34%, 
enquanto o saldo importa-
dor assegurou os restan-
tes 14%.

Nos primeiros 7 meses, 
o consumo cresceu, face a 
2020, 2,2%, ou 3,0% com 
correção dos efeitos de 
temperatura e dias úteis, re-
gistrando, no entanto, uma 
queda de 2,2% face a 2019.

No mês de julho, as con-
dições para a produção re-
novável foram favoráveis, 
com os índices de produtibi-
lidade hidroelétrica e eólica 
a registrarem 1,63 e 1,12 , 
respetivamente.

No entanto, a REN res-
salva que, no caso das hí-

Divórcios e escrituras online
entram em vigor em novembro

A Comissão Europeia já 
desembolsou a primeira 

tranche de 2,2 bilhões de euros 
relativa ao pré-financiamento 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência.

“A Comissão Europeia 
desembolsou  2,2 bilhões de 
euros de pré-financiamento 
a Portugal, o que equivale a 
13 % da componente subven-
ções e empréstimos da dota-
ção financeira a conceder a 
este país“, disse fonte oficial 
do executivo comunitário, 
acrescentando que Portugal é 
um dos primeiros países a re-

ceber um pagamento de pré-
financiamento.

Recorde-se que Portugal 
foi o primeiro Estado-membro 
a entregar formalmente em 
Bruxelas o seu plano nacio-
nal para aceder aos fundos do 
Mecanismo de Recuperação e 
Resiliência, elemento central 
do pacote “NextGeneratio-
nEU” e foi também o primeiro 
país a vê-lo aprovado.

Além de Portugal, também 
Bélgica e Luxemburgo, rece-
beram reembolsos de 770 
milhões e de 12,1 milhões de 
euros, respetivamente.

Portugal já recebeu 
primeira verba

Renováveis abastecem 52% 
do consumo de eletricidade

“Nos sete meses de 2021, 
foram colocados em 

circulação 113.541 novos veí-
culos, o que representou uma 
diminuição de 34,2% relativa-
mente ao mesmo período de 
2019, apesar da comparação 
com 2020 mostrar um aumento 
de 18,1%”, destacou a Asso-
ciação Automóvel de Portugal.

Em termos mensais, houve 
uma queda mesmo em relação a 
2020, indicou a ACAP, apontan-
do que em julho de 2021 foram 
matriculados pelos representan-
tes legais de marca a operar em 
Portugal 14.219 veículos auto-
móveis, ou seja, menos 34,7% 
que no mesmo mês de 2019 e 
menos 21,4% quando compara-
do com julho de 2020. 

No que diz respeito ao mer-
cado de ligeiros, entre janeiro e 
julho foram matriculadas 93.768 
unidades, o que se traduziu 
numa variação negativa de 
36,2% relativamente a período 

homólogo de 2019, sendo que 
em comparação com os sete 
meses de 2020, o mercado re-
gistou um aumento de 17,1%.

Por outro lado, no mês de 
julho, foram matriculados em 
Portugal 12.323 automóveis de 
passageiros novos, ou seja, me-
nos 33,2% do que no mesmo 
mês do ano de 2019, sendo que, 
em comparação com o período 
homólogo, o mercado registou 
também uma queda de 19%.

Já no mercado de ligeiros 
de mercadorias registrou-se, 
em termos acumulados, 16.931 
unidades, o que representou 
um decréscimo de 23,6% face 
ao período homólogo do ano 
de 2019 e um aumento de 
19,6% em comparação com 
o período homólogo de 2020.  
Em julho, este segmento atin-
giu uma evolução negativa de 
48,3% face ao mês homólogo 
do ano de 2019, situando-se 
em 1.622 unidades matricula-

Só falta o aval do presiden-
te da República para que 

muitos dos atos realizados nas 
conservatórias de registros e 
notários possam acontecer 
por videoconferência. O pro-
jeto de decreto-lei aprovado 
pelo Conselho de Ministros a 
22 de julho deve entrar em vi-
gor a 15 de novembro.

No caso dos atos em que 
era obrigatória a presença na 
conservatória, vai ser possível 
fazer, por videoconferência, 
divórcios por mútuo consen-
timento, habilitações de her-
deiros e o registro imediato de 
prédios. Há ainda os chama-
dos atos autênticos, que são 
feitos por notários, advogados 

ou solicitadores, como a com-
pra e venda de imóveis, con-
tratos-promessa de compra e 
venda, hipotecas, usufrutos 
ou servidões e constituições 
de propriedade horizontal. De 
fora ficam os testamentos e 
atos relacionados.

O Ministério da Justiça 
confirmou que vai ser criada 
uma plataforma informática 
específica que permite reali-
zar as videoconferências ou 
trocar documentos, sempre 
sob segurança mediante a 
aceitação de todos os utili-
zadores através do cartão de 
cidadão ou chave móvel digi-
tal. Os notários, advogados 
e solicitadores podem ainda 
autenticar-se através do cer-

tificado profissional.
A Comissão Nacional de 

Proteção de Dados emitiu um 
parecer onde recomenda que 
se estabeleça um regime de 
salvaguardas para o sistema 
de identificação biométrico 
que venha a prever-se, ao 
mesmo tempo que alerta para 
a necessidade de o decre-
to-lei  referir expressamente 
quais os dados do cartão de 
cidadão que serão objeto de 
recolha e tratamento.

A Ordem dos Notários deu 
parecer negativo ao projeto de 
decreto-lei por haver dúvidas 
relativamente às garantias de 
que as partes envolvidas nos 
atos não estão a ser coagidas. 

Ou seja, serão precisas certe-
zas de que não existem pes-
soas na mesma sala, porém 
fora do alcance das câmaras, 
que estão a coagir quem está 
a participar no ato.

Por isso, a Ordem dos 
Notários defende que ini-
cialmente o projeto deveria 
abranger atos de valor re-
duzido para que os notários 
e conservadores adaptem a 
capacidade de verificação da 
vontade dos intervenientes 
ao novo formato digital. Já a 
Ordem dos Advogados deu 
parecer favorável por enten-
der que o decreto-lei permite 
responder de forma inovado-
ra às necessidades dos cida-
dãos e empresas.

Mercado automóvel cresceu 18,1% 

das, sendo que, quando com-
parado com o sétimo mês de 
2020, verifica-se também um 
decréscimo de 35,9%.

Por fim, no que diz respeito 
aos veículos pesados, nos pri-
meiros 7 meses foram   2.842 
matriculas desta categoria, o 
que representou um decrés-
cimo do mercado de 13,7% 
relativamente ao período ho-
mólogo de 2019 e um aumen-
to de 50,1% quando compara-

do com o mesmo período de 
2020, adiantou a ACAP. Para-
lelamente, em julho de 2021 
foram matriculados 274 veí-
culos desta categoria, o que 
representa um aumento de 
26,3% face ao mesmo mês do 
ano 2019, mas, em compara-
ção com julho de 2020, o mer-
cado registrou uma queda de 
24,5%”. Ou seja melhor que 
2020 e pior que 2021, que nos 
parece normal.

dricas, tratando-se de um 
período de verão, o valor é 
sempre pouco significativo.                                                                                                                           
Em julho a produção reno-
vável abasteceu 66% do 
consumo, repartida pela hi-
droelétrica com 30%, eólica 
com 26%, biomassa com 
7% e fotovoltaica, que ultra-
passou pela primeira vez os 
200 gigawatts-hora  de pro-
dução mensal, com 3,3%.

A produção não renová-
vel abasteceu 30% do con-
sumo, repartida por gás na-
tural com 28% e carvão com 
2%, enquanto os restantes 
4% corresponderam a ener-
gia importada.

No mercado de gás na-
tural registrou-se, em julho, 
um recuo de 18% face ao 
período homólogo, a refletir 
a queda de 36% no merca-
do de produção de ener-
gia elétrica, este ano com 
maior disponibilidade de 
energia renovável, enquan-
to o segmento convencio-
nal caiu 0,5%.
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Maneca

Maria
Alcina

Amigos Para Todas as Horas

Dr. Neemias, meu anjo de guarda 
na nossa Casa  de Portugal

(Hospital Casa)

Alô... Um alô de felicidade

Amor eterno

Parabéns á Casa da Vila da Feira 
pelos sessenta e oito anos

Boas férias amigos

Simpatia da Semana,
 no Solar 

Transmontano

Num Gesto de Carinho Todos Aplaudiram
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Trio Que Prestigiou 
Sessão Solene

Pela Primeira Vez no 
Solar Transmontano, 
Gostei de Conhecer

Na nossa Casa de Por-
tugal, que há mais de 

cinquenta anos , trato de 
minha saúde, vivendo a ale-
gria de  ser ajudada e ajudar. 
Através de  Diretores amigos 
que sempre me deram a mão. 
Meu amigo Dr. Neemias,  
Diretor de relações  Insti-
tucionais e Compliance, é a 
minha  ajuda Espiritual, para 
que nossos amigos  sejam 
atendidos.  Facilitando no que 
for preciso desde a interna-
ção, aos cuidados médicos 
que são excelentes. Gratidão 
pelo atendimento e carinho , 
pelo nosso saudoso Dimas 
Ramos, e sua esposa Vera. 
Dedicação incrível. Na foto: 
Dr. Neemias e sua iluminada 

esposa, Rita de Cássia, ao lado de um grande homem está sempre 
uma grande mulher. Gratidão... Gratidão... Gratidão!

Alegria incontida  ao 
ouvir a voz  atra-

vés do telefone , da  
nossa amada Susa-
na Audi. Saudades 
imensas,  amizade 
eterna. Susana está 
no Rio passando Fé-
rias com sua linda 
família. Conversamos 
muito. Se Deus quiser 
, logo nos veremos, no 
Restaurante ITAHY, 
em Ipanema a convite 
do seu proprietário, o 
Embaixador de Castro 
Daire, Adão Ribeiro, 
nosso grande amigo. 
Muitas  bênçãos.

A minha querida amiga Fátima Viei-
ra, aniversariou no dia 30 de Julho. 

Seu  amado marido, Manuel Vieira, 
(muita luz), fez questão de homenage-
á-la com lindas flores e cantou o fado 
Primeiro amor, já que o casal  começou 
a namorar quando criancinhas. Muitas 
bênçãos. AI QUEM ME  DERA TER 
OUTRA VEZ 5 ANOS......

Na foto: O Presidente Ernesto Boaventura, com sua linda 
netinha Camila, na celebração da missa , na Igreja dos Ca-

puchinhos. Muitas bênçãos para toda a diretoria e associados 
dessa tão querida Casa da Vila da Feira.

É emocionante a ati-
vidade e o amor do 

Padre Reginaldo com 
os desvalidos da sorte. 
Com o frio intenso que 
tem tido em Curitiba, 
ele abriu as igrejas para 
que os moradores de rua 
se abrigassem, alimen-
tando-os com sopinhas 
quentinhas e muito  ca-
rinho e oração Que Deus 
abençoe o Povo católico 
lutando pelo bem estar 
da humanidade. Muitas 
bênçãos.

Padre Reginaldo Manzoti, 
(mestre na caridade)

O casal nota mil, 
José Matos e Ni-

tinha, viajaram para 
Portugal, em mais 
uma lua de mel cons-
tante. Na sua terra 
Transmontana, Chei-
res,  estão se amando 
perdidamente, (como 
Sempre), sendo ho-
menageados  pelos 
amigos com lautos 
almoços e jantares. 
Mui to  merec idos . 
Abraços fadistas.

Encontro feliz de amigos verdadeiros

Num evento no Clube Camponeses de Portugal, em Caxias, 
o reencontro do meu grande  amigo Antônio Correia, o galã 

do  Folclore Português, com a Senhora Presidente do  clube 
Camponeses , Dona Rita Couto e seu esposo Sr. Thiriey. Sau-
dades, muitas bênçãos.

Quinta Feira passada, no almoço costumeiro da 
Casa Trás os Montes e Alto Douro, tive o prazer 

de conhecer o casal Supra, Diretores da firma: MPE 
ENGENHARIA, como vemos na foto,  Dona Carolina 
Muharre e Luciano Reis, espero que tenham gostado, 
outros amigos podem imita-los e com certeza, vão gos-
tar do belo Bacalhau e do convívio Luso-Brasileiro. Ao 
distinto casal, espero velos mais vezes, com o desejo 
de muita saúde

Domingo passado na Casa Trás os Montes e Alto 
Douro,  alegria era geral,  como é bom, ver nos-

sa gente curtir com alegria uma tarde muito sadia, 
como vemos na foto, sr. Manuel do Estácio natural 
de Sobral de Pinho, ( São Pedro do Sul) cercado 
de  carinho, das amigas,  a simpática, Dona Gorete,   
Dona Maria, ( Diretora da Casa, com sua  amiga,   
Dona Márcia para o Distinto quarteto parabéns e 
muita saúde.    

Casa Trás os Montes e Alto Douro, completou 98 
Anos de Fundação e  como vemos na foto o trio 

que se fez presente, a direita o amigo Arlindo com sua 
Senhora, Diretores do Restaurante Bosque, Bosque 
da Praça, em Jacarepaguá, e o grande Transmontano, 
Manuel Mota, que  dia  4 de Agosto, viajou, para tirar 
umas merecidas férias, na Pátria mãe, mais precisa-
mente, ao seu Couto de Ervedêdo, Chaves, Portugal, 
a quem parabenizamos e desejamos umas  boas férias 
com muita saúde.   

Dona Bete completou 
mais uma primavera, 

estando ela, na Excursão 
do amigo António Simões 
em Passa Quatro, na Hora 
do Show a aniversariante 
foi chamada a frente como 
vemos na foto,  ela de bran-
co, entre Dona Idália e seu 
marido,  Adérito e o amigo    
sr. Manuel da Papelaria Da-
nielle e os Artistas do espe-
táculo, todos aplaudiram em 
conjunto com  o publico, foi 
lindo, parabéns Dona Bete, 
muitas felicidades e muita 
saúde, é o meu desejo.

Quinta Feira passada, mais 
uma vez, o costumeiro e 

belo bacalhau, no almoço da 
Casa Trás os Montes e Alto 
Douro, com muito gosto, faço 
este registo, como vemos na 
foto, amigo Manuel Pinto Aires, 
Diretor da Flora Santa Filome-
na, Português de cepa velha, 
com quem tive o prazer de al-
moçar, no solar Transmontano,  
ainda um close da simpática 
garçonete, sempre muito aten-
ciosa com todos, parabéns e 
obrigado amigo Manuel pelo 
carinho de sempre, com o de-
sejo de muita saúde 
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NÃO É HORA DE 
FLEXIBILIZAR GERAL 
Apesar dos números mostrarem que a pan-

demia está em queda no Brasil é impor-
tante manter os protocolos recomendados por 
cientistas e sanitaristas  brasileiros. Confesso 
que me chocaram e surpreenderam as decla-
rações do Prefeito Eduardo Paes ao anunciar 
uma série de comemorações e festas no mês 
de setembro, o que levará a consequentes 
aglomerações e possível aumento no contágio, 
principalmente da nova variante Delta. O restri-
to uso  de máscaras, apontado pelo Prefeito,  é 
mais uma decisão irresponsável e que precisa 
ser revista com o máximo de urgência. O mais 
grave é que tudo isso acontece diante das in-
certezas que ainda vivemos, como por exemplo 
as dúvidas em relação à eficiência das  vacinas 
e o número de pessoas imunizadas ainda muito 
aquém do desejado,  o que somente se efetiva  
com a aplicação da segunda dose da vacina. 
Afinal o prefeito pretende  comemorar o quê? A 
dor das famílias de quase 560 mil mortos, sem 
falar nas sequelas deixadas pelo maldito vírus 
em alguns milhões de brasileiros? Afinal Paes 
viveu o sofrimento da perda de seu pai para 
a Covid! Nos últimos dias o Estado do Rio de 
Janeiro foi o único  a registrar aumento no nú-
mero de contágios e óbitos no país. Apelo para 
o competente Secretário Municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, para que, com sua competência  
e sensatez, possa convencer  Eduardo Paes a 
desistir dessa loucura e precipitada decisão.

Sempre bom ver os 
amigos de a nossa 

Comunidade Portugue-
sa prestigiarem a Nova 

Marataizes, onde você 
encontra os melhores 
produtos portugueses, 
uma variedades imensa 

de ótimos vinhos portu-
gueses, bacalhau e mui-
ta coisa para programar 
um Almoço Especial para 

o Dia dos Paes, venha 
fazer uma visita na Rua 
Santa Luiza, 210 – Ma-
racanã (Praça Niterói).

Nova Marataízes tudo 
para o Dia dos Pais

Num registro 
especial vemos 
os amigos 
Serginho, Tu-
ninho Mendes, 
nosso grande 
amigo, Domin-
gos Queiroga, 
o sanfoneiro 
Alberto

Explosão de alegria na Aldeia Portuguesa

É muito gratificante ver as coisas vol-
tando a normalidade com o Can-

tinho das Concertinas, recebendo a 
Comunidade Luso-brasileira com peso 
para saborear a culinária portuguesa, e 

saborear aquela cervejinha super Bock  
bem  gelada e um atendimento de pri-
meira qualidade. Você também venha  
desfruta do sábado à tarde no Cantinho 
das Concertinas. 

O ritmo 
musical 
da Aldeia 
Portugue-
sa, sempre 
agitada  
com Cláudio 
Santos, 
Fátima e 
Amigos

Quase não aparece para o pu-
blico e amigos que frequentam 
o Cantinho das Concertinas é 
Dona Ilda Cadavez, sempre atu-
ante na administração

Panorâ-
mica da 

Aldeia 
Portu-

guesa do 
Cadeg no 
Cantinho 
das Con-

certinas 
sempre 

com Casa 
cheia
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O Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, 

Isaltino Morais, esteve pre-
sente na visita inaugural 
ao espaço do World Trade 
Center, no dia 29 de julho, 
na Rua Fernando Távora, 
em Carnaxide.

A visita foi conduzida 
por responsáveis da Foz 
Vintage, nomeadamente o 
COO, Vasco Fonseca, que 
fez uma breve apresenta-
ção do projeto. O World 
Trade Center é um dos 
maiores centros de negó-
cios do país, que vai ligar 
Oeiras a cerca de 90 geo-
grafias em todo o mundo.

Na visita estiveram ain-
da presentes o Vice-Pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Oeiras, Francisco 
Rocha Gonçalves e ainda 
o Presidente da União de 
Freguesias de Carnaxide e 
Queijas, Inigo Pereira.

O projeto imobiliário 
envolve um investimento 
de 120 milhões de euros 
e a sua construção está 
a ser promovida pela 
Foz Vintage.

O projeto integra uma 
área total de 70 mil m2 dis-
tribuídos por três edifícios 

com 25 mil m2 de escritó-
rios e 4 mil m2 de áreas co-
merciais para restaurantes, 
lojas e ginásios. Terá ainda 
um edifício para um hotel 
com 127 quartos e um au-
ditório para 205 pessoas 
e outro para retalho com 
1700 m2. Acrescem ainda 
10 mil m2 de jardins e es-
paços exteriores e estacio-
namento para 1000 carros. 
A conclusão do projeto está 
prevista para o primeiro tri-
mestre de 2022.

O objetivo é arrendar a 
“grandes empresas e gran-
des grupos empresariais, 
nacionais e internacionais, 
que poderão utilizar vários 
pisos ou, no mínimo, um 
piso por empresa (2000 
m2 cada um)”, explicou 
Vasco Fonseca, diretor de 
operações da Foz Vintage, 
ao Semanário Expresso.

Segundo o mesmo res-
ponsável, é pretendido ainda 
que se venha a ser “empre-
endimento ambientalmente 
responsável”, com a dispo-
nibilização, por exemplo, de 
carregadores rápidos para 
carros elétricos e autoriza-
ção para levar animais de 
estimação.

Isaltino Morais realiza visita 
inaugural ao World Trade 

Center em Carnaxide

ÍlhavO

SãO PedrO dO Sul

entre os dias 5 e 14 de 
agosto, Ílhavo Gastro-

nômico apresenta nove jan-
tares diferentes, com o ‘Rei 
Bacalhau’ sobre a mesa e 
o pôr-do-sol da Costa Nova 
como anfitrião.

Promovido pela Câmara 
Municipal de Ílhavo, numa 
parceria com a Confraria 
Gastronômica do Bacalhau, 
‘Bacalhau ao Cais’ é uma 
iniciativa que pretende valo-
rizar o Bacalhau como uma 
referência patrimonial da 
gastronomia ilhavense, dife-
renciadora das 101 maneiras 
de cozinhar e saborear o fiel 
amigo, preservando e poten-
ciando o seu valor gastronô-
mico, a sua importância his-
tórica, cultural e social, bem 
como o inegável valor econô-

‘Bacalhau ao Cais’ promove
e valoriza fiel amigo

O Hospital Misericórdia 
da Mealhada (HMM) vai 

lançar um novo serviço de 
consultas domiciliárias de 
Medicina Geral e Familiar e 
de Enfermagem.

O serviço está disponí-
vel para todo o concelho da 
Mealhada e até um raio de 
30 quilômetros. A Consulta 
Domiciliária de Enfermagem 
tem um valor de 25 euros 
(que inclui o valor do ato de 
enfermagem, consumíveis 
básicos e deslocação) e a 
Consulta Domiciliária Médi-

hospital da Mealhada lança
consultas domiciliárias

Mealhada

alIjó

O aparecimento de peixes mortos no Rio Vouga levou, no final desta 
quarta-feira, dia 28, à ativação do Serviço Municipal de Proteção 

Civil de São Pedro do Sul.
De acordo com a autarquia, a ocorrência foi registrada a montan-

te do açude de Drizes.
“De imediato os responsáveis do Município alertaram as autoridades 

e deslocaram-se para o local. Foram realizados contatos com as diversas 
entidades competentes durante a noite e com o acompanhamento das 
mesmas serão executados os trabalhos devidos durante o dia de hoje a 
fim de averiguar o motivo desta ocorrência pontual”, refere a Câmara de 
São Pedro do Sul, em comunicado. A autarquia adianta que “serão re-
metidas mais informações acerca das causas e do tipo de intervenção 
efetuada para repor a normalidade neste habitat natural”.

Peixes mortos no rio vouga

Município assina protocolo
para a criação de Gabinete
de apoio aos emigrantes
e à diáspora Portuguesa

O presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, 

Isaltino Morais, assinou no 
dia 29 de julho, um proto-
colo com a Secretaria de 
Estado das Comunidades 
Portuguesas para a aber-
tura de um Gabinete de 
Apoio ao Emigrante, que 
pretende ser um elemento 
estratégico na captação de 
investimento junto da Diás-
pora Portuguesa, dinami-
zando as potencialidades 
económicas do Concelho 
junto das Comunidades 
Portuguesas. A cerimônia 
terá a presença da Sra. 
Secretária de Estado das 
Comunidades Portugue-

sas, Berta Nunes. 
No âmbito do protocolo 

serão promovidas também 
ações no sentido de apoiar 
e acompanhar os cidadãos 
portugueses que regres-
sam ao país de origem, 
facilitando a reintegração 
social e profissional, bem 
como promover projetos 
de investimento e desen-
volvimento de Oeiras, no 
âmbito do Programa Na-
cional de Apoio ao Investi-
mento da Diáspora. 

O Gabinete de Apoio ao 
Emigrante ficará a funcio-
nar no Gabinete de Asses-
soria Técnica e Promoção 
do Investimento (GATPI). 

O Município de Alijó e a 
Agência de Desenvolvi-

mento Regional do Vale do 
Tua vão inaugurar, no pró-
ximo dia 6 de agosto, às 17 
horas, a Porta de Entrada 
no Parque Natural Regional 
do Vale do Tua (PNRVT), si-
tuada em São Mamede de 
Ribatua. A cerimônia será 
presidida pela Secretária 
de Estado do Turismo, Rita 
Marques.

Instalada no edifício da 
antiga escola primária de 
São Mamede de Ribatua, 
esta Porta de Entrada será 
um espaço interativo de co-
nhecimento e de promoção 
turística do Vale do Tua e do 

mico que representa para a 
comunidade e a Região. 

O Cais Criativo da Costa 
Nova, vai acolher, entre os 
dias 5 a 14 de agosto (ex-
ceto domingo, dia 8), das 
19h30 e as 22h30, 9 janta-
res diferentes, cuja ementa 
é da responsabilidade das 

Associações do Município, 
antecedidos por um “wel-
come drink” ao pôr-do-sol, 
acompanhados por um mo-
mento cultural.

Cada ementa é única, 
representa o ícone gastro-
nómico de cada uma das 
Associações presentes na 

Inaugura a sua Porta de entrada
do vale do Tua a 6 de agosto

iniciativa, e é composta por 
uma entrada, um prato de 
bacalhau, que varia de jantar 
para jantar e sobremesa.

Todos os menus incluem, 
ainda, o famoso Pão de Vale 
de Ílhavo e uma bebida: vi-
nho da Bairrada, cerveja, 
água ou sumo.

Atendendo às restrições 
impostas pela pandemia e 
asseguradas todas as medi-
das definidas pela DGS, es-
tarão disponíveis mesas para 
duas ou para quatro pessoas 
(mínimo de três pessoas) 
que devem ser reservadas 
através da bilheteira online 
BOL (http://ilhavo.bol.pt) com 
o custo de 20 euros por adul-
to e 12,50 euros por criança, 
até aos 12 anos inclusive 
(gratuito até aos 4 anos).

ca tem um valor de 55 eu-
ros (que inclui deslocação e 
consulta).

Não há acordo com sub-
sistemas, sendo que as mar-
cações devem ser feitas por 
telefone – através do número 
231 209 050 – ou por email 
(geral@hmmealhada.com).

“A ideia foi criar um ser-
viço que permite dar res-
posta, em tempo útil e de 
forma personalizada, aos 
nossos utentes, no conforto 
do seu lar, evitando a des-
locação ao hospital para 

obter assistência médica ou 
de enfermagem”, afirma o 
diretor clínico do HMM, Alo-
ísio Leão, acrescentando 

que “num intervalo máximo 
de 24 horas depois do con-
tato, o paciente recebe a 
equipe clínica em casa”.

Concelho de Alijó. Resulta 
de um investimento de cerca 
de 364 mil euros, comparti-
cipado pela Agência de De-
senvolvimento Regional do 
Vale do Tua e pela Linha de 
Apoio à Valorização Turísti-
ca do Interior.

Esta Porta de Entrada vai 
funcionar como um ponto de 
partida para visitar o PNRVT 
e promover a sua identida-
de territorial como um todo, 
mas também as especifici-
dades locais do Concelho 
de Alijó. Ali será possível ter 

acesso a um vasto conjunto 
de experiências focadas na 
preservação e valorização 
ambiental, na herança cul-
tural e patrimonial, na eco-
nomia local e nas dinâmicas 
sociais do território.

A Porta de Entrada de 
Alijó é uma das cinco Portas 
instaladas em cada um dos 
concelhos que integram a 
área geográfica do PNRVT. 
No mesmo dia, será inaugu-
rada a exposição “A Cerâmi-
ca e a Imagem das Palavras 
– Poesia à Mesa”, de autoria 
do conceituado escultor Lau-
reano Ribatua, que pretende 
divulgar a herança cultural e 
patrimonial do território.
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Decididamente a Quinta Transmontana, reallizada na Casa de Trás-os-
Montes já esta na lista dos empresários, Luso-brasileiros que já sabem 

onde encontrar um cardápio de 1ª qualidade e de muito bom gosto em des-
taque o bacalhau à transmontano, muito bem preparado por uma equipe de 

mestre cuca, com produtos das melhores procedências tudo isso  supervi-
sionado, pelo Presidente Ismael Loureiro diretores e seus colaboradores.

Sempre com aquele sorriso no rosto para recepcionar os amigos e 
associados.

Quinta transmontana já é uma realidade

almoço mensal das Quintas do c.p.n do ingá

O Almoço das Quintas no Solar Transmontano sempre contando com as presenças ilustres diretores 
Luís Augusto, Dr. Antônio Peralta, “Zeca” da empresa Boelhe Pescados e o Samico

O Bacalhau à Transmontana já é uma atração entre os amigos que agora tem mais um ponto de 
encontro as Quintas-feiras

Tradicional momento de fé quando a Primeira Dama Dra. Rosa Coentrão dava início ao Terço em Louvor 
a Nossa Senhora de Fátima

Mesa do Presidente do Clube Português de Niterói, Dr. Fernando Guedes, sua esposa, Dra. Rosa Co-
entrão e o ator Tony Correia, e o Presidente do Conselho sr. Domingos Rodrigues

Gente boa 
e amiga 

marcando pre-
sença Tuninho 

Mendes, o 
Alberto Sanfo-
neiro, Manuel 

Coutinho e de-
mais Amigos

Um verda-
deiro brinde 
dos amigos 
Marinho, 
radialis-
ta José 
Chancha, 
Manuel 
Coutinho, 
Serginho, 
Tuninho 
Mendes, 
demais 
amigos

Linda imagem tendo como fundo a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima, Dona Aline, com sua amada filha Simone

N a última quinta-fei-
ra foi realizada mais 

um convívio social no 
C.P.N. com a resença 
de associados, convi-
dados e amigos com a 
competência de todos 
os encontros. A primeira 
Dama Dra. Rosa Coen-
trão, rezou o Terço em 

louvor a Nossa Senho-
ra do Fátima, pedindo 
para passar o fim dessa 
pandemia e a saúde de 
todos, também homena-
geou os aniversariante 
do mês a seguir foi ser-
vido um delicioso baca-
lhau marca registrada do 
Clube do Ingá
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Economia

Os 25 municípios mais 
caros para comprar
casa em Portugal

O metro quadrado em Lisboa 
já custa em média 4.898 

euros, fazendo da capital o 
município mais caro para com-
prar casa em Portugal. Os da-
dos divulgados pelo idealista, 
marketplace imobiliário, reve-
lam quais são os 25 municípios 
mais caros do país.

Entre os cinco municípios mais 
caros estão ainda Cascais (3.691 
euros/m2), Grândola (3.376 eu-
ros/m2), Loulé (3.026 euro/m2) e 
Porto (3.026 euros/m2).

Por menos de 3.000 euros 
por metro quadrado, encon-
tram-se os municípios de Oei-
ras (2.997 euros/m2), Lagos 
(2.699 euros/m2), Lagoa (2.672 
euros/m2), Sesimbra (2.545 eu-
ros/m2), Albufeira (2.438 euros/
m2), Matosinhos (2.373 euros/
m2), Odivelas (2.208 euros/m2) 
e Tavira (2.199 euros/m2).

O ranking continua com 
municípios do distrito de Lis-
boa, mais precisamente Loures 
(2.179 euros/m2) e Amadora 
(2.170 euros/m2). Seguem-
se os municípios de Portimão 
(2.108 euros/m2), Almada 
(2.073 euros/m2), Silves (2.039 
euros/m2), Vila Real de Santo 
António e Faro (2.029 euros/m2 
em ambos os municípios), Fun-

chal (2.018 euros/m2) e Olhão 
(2.004 euros/m2).

A ocupar os três últimos lu-
gares, encontram-se os municí-
pios de Espinho (2.002 euros/
m2), Alcochete (1.968 euros/
m2) e Nazaré (1.957 euros/m2).

O estudo também identifica 
o município mais caro de cada 
distrito de Portugal. Além dos 
distritos com municípios nas 
25 primeiras posições, a lista 
completa-se com Montemor-o-
Novo em Évora (1.890 euros/
m2), Coimbra (1.736 euros/m2), 
Esposende em Braga (1.564 

euros/m2), Odemira em Beja 
(1.500 euros/m2), Viana do 
Castelo (1.238 euros/m2) e Vila 
Real (1.165 euros/m2).

Seguem-se Ponte de Sor 
em Portalegre (735 euros/m2), 
Castelo Branco (796 euros/
m2), Mirandela em Bragança 
(828 euros/m2), Benavente em 
Santarém (1.105 euros/m2) e 
Viseu (1.111 euros/m2) como 
os municípios mais caros de 
cada distrito. Em sentido inver-
so, Guarda (713 euros/m2) é o 
município onde é mais barato 
comprar casa.

O relatório trimestral 
Norte Conjuntura, ela-

borado pela Comissão de 
Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Norte 
revela que as exportações 
mantiveram a sua trajetória 
de recuperação no primei-
ro trimestre de 2021 com 
um crescimento de 3,4% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020. 

Apesar da trajetória de 
recuperação das exporta-
ções de bens ter sido rele-
vante em contexto de crise, 
o relatório destaca o fato 
de o primeiro trimestre de 
2020 incluir 12 dias de con-
finamento obrigatório em 
março, num quadro em que 
já existiam fortes restrições 
ao comércio internacional, 
pelo que o valor das ex-
portações do Norte nesse 
trimestre já tinha sido afeto 
pelo ambiente recessivo.

Comparando o primeiro 
trimestre de 2021 com o 
período homólogo de 2019, 
as exportações de bens 
no Norte diminuíram 1,6%, 
redução que, no entanto, 
é menor do que a espera-
da, tendo em conta as su-
cessivas interrupções nas 
cadeias de valor interna-
cionais durante a pandemia 
em 2020, diz  a CCDR-N.

“Algumas das classes 
de bens já recuperaram o 
valor que alcançaram an-
tes da crise pandémica”, 
dando como exemplo as 
exportações no setor dos 
automóveis, outros veículos 
terrestres e as suas partes e 
acessórios.

As exportações de ves-
tuário e acessórios, um dos 

Norte regista primeiro
aumento nas exportações

desde o início da pandemia

segmentos mais importantes 
das indústrias tradicionais do 
Norte, inverteram a tendên-
cia decrescente e registra-
ram uma variação positiva 
de 9,8%”, contrariamente às 
exportações de calçados e 
artefatos semelhantes que di-
minuíram 8,8% no primeiro tri-
mestre de 2021 face ao mes-
mo período homólogo de 2020.                                                                                                                                       
“Este segmento ainda se en-
contra longe do valor pré-pan-
demia, uma vez que o valor 
das exportações neste trimes-
tre foi inferior em 14,4% ao do 
homólogo de 2019”.

Relativamente às impor-
tações, o Norte manteve a 
trajetória de recuperação 
que iniciou após o primeiro 
confinamento obrigatório, diz 
o relatório, acrescentando 
que a região registou apenas 
uma diminuição homóloga 
de 0,4% no primeiro trimes-
tre de 2021.

“A aquisição de bens de 
capital ao exterior em con-
texto de crise econômica 
durante o primeiro trimestre 
de 2021 é um sinal positivo 
de que a economia do Norte 
continua a realizar investi-
mentos importantes de forma 
a aumentar a sua capacidade 
produtiva no futuro, ou a in-
corporar novo conhecimento 

externo que vem embutido 
nos bens de capital”.

Em matéria de cons-
trução, o relatório indi-
ca que, no Norte, o setor 
continua a atravessar um 
bom momento com o nú-
mero de edifícios licen-
ciados a crescer 5% em 
relação ao período homó-
logo de 2020 e 13,9% face 
ao trimestre precedente.                                                                                                                                      
   Quanto à taxa de desem-
prego, o Norte Conjuntura 
destaca que o mesmo au-
mento de 7,2% para 7,4% 
entre o último trimestre de 
2020 e o primeiro trimestre 
de 2021, uma evolução de 
sentido contrário à redução 
de 7,3% para 7,1% obser-
vada em Portugal.

No período em análise, 
o relatório destaca que o 
Norte atingiu a marca his-
tórica de 500 mil pessoas 
empregadas com o ensino 
superior, com um cresci-
mento de 11,5% face ao 
mesmo período de 2019.

Também os indicado-
res do turismo voltaram a 
registrar reduções acentu-
adas no primeiro trimestre 
do ano, indicando que o 
número de hóspedes bai-
xou em 74% e as dormi-
das em 75,3%.

Os trabalhadores com sa-
lários baixos estão entre 

os 35 milhões de cidadãos da 
União Europeia  que não têm 
verbas para pagar férias de ve-
rão, segundo dados divulgados 
pela Confederação Europeia de 
Sindicatos .

Usando dados do gabinete 
estatístico europeu, a CES refe-
re que, em termos globais, 28% 
dos cidadãos da UE não po-
dem pagar uma semana de fé-
rias fora de casa, subindo para 
59,5% entre as pessoas cujo 
rendimento é inferior ao limiar 
do risco de pobreza.

A Grécia é o Estado-mem-
bro que apresenta a pior situ-
ação, com 88,9% das pessoas 
em risco de pobreza incapazes 
de pagar as suas férias, seguida 
da Roménia (86,8%), Croácia 
(84,7%), Chipre (79,2%) e Es-
lováquia (76,1%). Em Portugal, 

35 milhões de europeus sem
verba para férias de verão

são 72,6% de pessoas em risco 
de pobreza que não conseguem 
pagar férias, sendo a média da 
UE de 59,5%.

No outro extremo da tabela 
estão a Finlândia (30%), o Lu-
xemburgo (30,8%), a Dinamar-
ca (31,7%) e a Suécia (32,3%).

Segundo a CES, muitos eu-
ropeus com rendimentos abaixo 
da mediana estão desemprega-

dos ou reformados, mas este 
grupo inclui também milhões 
de trabalhadores com baixos 
salários, especialmente os que 
auferem o salário mínimo legal.                                                                                                                                           
  A população em risco de po-
breza é aquela cujo rendimento 
equivalente se encontra abaixo 
da linha de pobreza definida 
como 60% do rendimento me-
diano por adulto equivalente.

A Associação Discotecas 
Nacional diz, após esclareci-

mento do Governo, que as disco-
tecas com código de Classifica-
ção das Atividades Econômicas  
de bar podem reabrir no domin-
go e funcionar até às 02:00 su-
jeitos às regras da restauração.                                                                                                 
O presidente da Associação 
Discotecas Nacional, José Gou-
veia, afirmou que teve um telefo-
nema informal com o secretário 
de Estado do Comércio, João 
Torres, em que o governante 
prestou alguns esclarecimentos,  
os bares poderem funcionar a 
partir de domingo,  cumprindo 
com as regras da restauração, 
também se aplica a discotecas 
com CAE de bar.

A Lusa contactou o gabine-
te do ministro da Economia que 
indicou que a alínea a do artigo 
12.º da resolução do Conselho de 

Ministros n.º 101-A/2021, de 30 
de junho, diz que se encontram 
encerrados ou suspensos as dis-
cotecas, os bares e os salões de 
dança ou de festa ou outros locais 
ou instalações semelhantes.

Por sua vez, o artigo 17.º 
da mesma resolução determina 
que apenas os bares ou outros 
estabelecimentos de bebidas 
sem espetáculo podem, excep-
cionalmente, funcionar com su-
jeição às regras estabelecidas 
para a restauração e similares, 
desde que observem as regras 
e orientações da Direção-Geral 
da Saúde e que os espaços des-
tinados a dança ou similares não 
sejam utilizados para esse efeito, 
devendo permanecer inutilizá-
veis ou, em alternativa, ser ocu-
pados com mesas destinadas 
aos clientes, adiantou a tutela.                                                                               
O gabinete do ministro da Eco-

Algumas discotecas podem 
reabrir sem pista de dança

nomia não confirma, categorica-
mente, que as discotecas podem 
reabrir com as regras da restau-
ração, mas com o CAE de bar é 
possível que o façam.

“Um estabelecimento que 
é considerado como discoteca 
tendo o CAE de bar, à imagem 
daquilo que os bares podem fa-
zer, neste momento, que é estar 
abertos até às duas da manhã, 
com regras da restauração, 
sendo que estas regras da res-
tauração não é obrigatoriedade 
de servir comida, mas sim têm 
a ver com distanciamento entre 
mesas, o número limitado de 
pessoas por mesa ou a exigên-
cia de certificado digital à porta 
durante o período de fim de se-
mana, portanto estas regras da 
restauração aplicadas aos bares 
permitem também a discotecas 
com CAE de bar que o façam”, 
declarou o presidente da ADN.

Outra questão é o limite de 
horário até às 02:00 que não 
apresenta grande rentabilidade, 
pelo que é preferível, absorver 
os apoios que o Estado pode-
rá dar e em outubro, talvez até 
em setembro, tentar lutar para 
que seja um pouco mais cedo, 
reabrir com toda a pompa e 
circunstância com os horários 
ligeiramente mais alargados e, 
se calhar, quem sabe, já com 
uma pista de dança permitida, 
com a eventual obrigatoriedade 
do uso de máscara, expôs o re-
presentante das discotecas.

A Brisa Concessão Rodoviária 
totalizou 52 milhões de euros 

de lucro entre janeiro e junho, mais 
50,8% do que no primeiro semes-
tre de 2020.

“O resultado líquido atingiu os 
52 milhões de euros no primeiro se-
mestre de 2021, o que representa 
um aumento de 50,8% face ao pri-
meiro semestre de 2020, mas uma 
queda de 37,5% quando comparado 
com os 83,2 milhões de euros atingi-

dos no primeiro semestre de 2019”.
No primeiro semestre deste 

ano, o resultado antes de juros, im-
postos, depreciação e amortização 
(EBITDA) da empresa chegou a 
167,1 milhões de euros, mais 13,4% 
do que no período homólogo.

Por sua vez, os custos finan-
ceiros caíram 12,9% para 25,1 
milhões de euros, beneficiando da 
diminuição de 18,1% nos juros su-
portados, maioritariamente devido 

ao reembolso de um empréstimo 
obrigacionista de 300 milhões de 
euros em abril de 2021.

Já o investimento recuou, 48,8% 
para 11,9 milhões de euros. Os cus-
tos operacionais, por seu turno, ce-
deram 1,3% até junho para 64,8 mi-
lhões. Na primeira metade do ano, 
as receitas com pedagios atingiram 
os 219,2 milhões de euros, uma pro-
gressão de 9,1%. No período em 
análise, o tráfego cresceu 8,4%.

Lucro da Brisa sobe quase 51%
para 52 milhões de euros até junho
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Política

A comunidade luso-brasi-
leira em São Paulo pe-

diu o reconhecimento das 
vacinas contra a covid-19 
administradas no Brasil, num 
encontro com Marcelo Re-
belo de Sousa, que adian-
tou estar em negociação um 
acordo entre os dois países.

No segundo e último 
dia de visita a São Paulo, 
o Presidente da República 
encontrou-se com cerca de 
meia centena de represen-
tantes da comunidade por-
tuguesa na Casa de Portu-
gal, tendo sido questionado 
sobre quando será possível 
aos luso-brasileiros vaci-
nados no Brasil viajarem 
para Portugal sem necessi-
dade de fazer quarentena.                                                                                                                                      
    “Porque é que Portugal não 
aceita as nossas vacinas? 
Estou com muitas saudades 
de ir lá”, disse uma das por-
tuguesas presentes no en-
contro, enquanto o vice-pre-
sidente da Casa de Portugal, 
Paulo Machado, manifestou 
a expectativa que os esfor-
ços diplomáticos do Governo 
português possam levar ao 
reconhecimento das vacinas 
entre Portugal e o Brasil.

O chefe de Estado adian-
tou que, ao longo da visita ofi-
cial, onde decorrem reuniões 
entre representantes dos dois 
países com o objetivo de al-
cançar um acordo mútuo de 

Luso-brasileiros pedem a
Portugal reconhecimento de 
vacinas adotadas no Brasil

reconhecimento das vacinas. 
A ideia é, segundo Marce-

lo Rebelo de Sousa, é ver em 
que termos, respeitando as 
regras da União Europeia se 
consegue que quer brasilei-
ros quer portugueses vacina-
dos possam entrar no mesmo 
regime das vacinas até ago-
ra reconhecidas na Europa.                                                                                                                
“Ver se é possível dispensar 
a quarentena”, acrescentou.

Aos jornalistas, Marcelo 
Rebelo de Sousa considerou 
que a solução ótima seria o 
reconhecimento por acordo 
entre os dois países, que, te-
ria de, no caso de Portugal, 
ter presente a sua integração 
no espaço europeu.

A Agência Europeia de 
Medicamentos  autorizou 
até o momento as vacinas 
de Pfizer/BioNTech, Astra-
Zeneca, Moderna e Janssen, 
mas no Brasil estão a ser 
administradas, entre outras, 

sobretudo a Covishield, da 
AstraZeneca produzida na 
Índia, e a Coronavac, do Ins-
tituto Butantan.

O Presidente português 
disse que a primeira reunião 
sobre esta matéria entre os 
dois Governos correu bem e 
abriu pistas para um proces-
so que se espera seja per-
corrido rapidamente e com-
patibilize os interesses dos 
dois países.

Atualmente, a circulação 
entre Portugal e o Brasil está 
limitada a viagens essen-
ciais, com apresentação de 
teste PCR negativo e qua-
rentena de 14 dias. O Minis-
tro Santos Silva, disse :

“Vamos ver qual destas 
restrições pode evoluir nas 
próximas semanas ou me-
ses”, adiantando que os dois 
países têm agendada para 
depois das férias nova reu-
nião sobre este assunto.

O secretário-geral do 
PS, José Luís Carnei-

ro, exortou  o PSD a desis-
tir da política de casinhos, 
acrescentando ser a hora 
de a oposição apresentar 
alguma proposta viável 
para o futuro país.

“Não chega criticar, não 
chega falar mal, não chega 
procurar casos e casinhos 
na vida pública. Já é tempo 
de a oposição apresentar 
alguma proposta que se 
possa considerar viável 
para o futuro do país”, afir-
mou o dirigente socialista, 
em Baião, onde desempe-
nha o cargo de presidente 
da assembleia municipal.

José Luís Carneiro dis-
cursava naquele concelho 
do interior do Porto, na 
apresentação da recandi-
datura de Paulo Pereira à 
presidência da câmara mu-
nicipal, pelo PS.

“Só se afirma uma alter-
nativa, quando há um ob-
jetivo estratégico para um 
país ou para um municí-
pio. Só há uma alternativa 
quando, a partir das pesso-
as e com elas, se constrói 
uma visão para o futuro”, 
acentuou o número dois de 
António Costa no Partido 
Socialista, prosseguindo:

“Agora que estamos a 
abordar, pela primeira vez, 
a nova proposta de Orça-
mento do Estado para o 

A Direção da Organiza-
ção Regional de Évora 

do PCP defendeu que a re-
gião quer menos propagan-
da e mais ação, sublinhando 
que a construção do novo 
Hospital Central do Alente-
jo precisa de sair do papel,  
e acusou o PS de utilizar o 
projeto como instrumento 
de campanha eleitoral.

“A população do distri-
to e da região precisa que 
o Governo, mais do que 
anunciar passos, concreti-
ze, de vez, um calendário 
sério e rigoroso que tarda 
em se efetivar”, insistiram 
os comunistas.

O comunicado da DO-
REV DO PCP surge na 
sequência da assinatura 
do auto de consignação 
da obra da futura unidade 
hospitalar, que teve lugar 
na sexta-feira, segundo a 
Administração Regional de 
Saúde do Alentejo.

PCP reclama :menos propaganda e
mais ação sobre novo hospital em Évora

Secretário-geral adjunto
do PS exorta PSD a deixar
a “política de casinhos”

ano que vem, agora que 
vamos ter o Plano de Re-
cuperação e Resiliência, 
o novo quadro financeiro 
plurianual que, no conjun-
to, representa 40 bilhões 
para investir no reforço das 
unidades de saúde, para 
investir na escola pública, 
para reformar e moderni-
zar o Estado, para moder-
nizar as empresas, para 
modernizar a economia, 
é fundamental que o prin-
cipal partido da oposição 
seja capaz de apresentar 
uma proposta política ao 
país credível e alternativa”.

Carneiro acusou, de-
pois, o PSD de falta de co-
erência na questão do IVA 
da restauração, a propósito 
das recentes declarações 
do líder social-democrata.

Numa entrevista, Rui 
Rio disse que se estives-
se no Governo reduzia o 

IVA da restauração de 13% 
para 6% durante os pró-
ximos 2 anos, dado que 
a restauração foi um dos 
setores mais massacra-
dos pela pandemia de co-
vid-19, e considera que há 
eleitoralismo numa abertu-
ra total do país antes das 
eleições autárquicas .

No discurso em Baião, 
o dirigente do PS comen-
tou: “Eles que estiveram 
contra a redução do IVA de 
23% para 13% na restau-
ração vieram agora defen-
der que,  deviam reduzir 
de 13% para 6%. É a falta 
de coerência da oposição, 
a falta de uma visão es-
tratégica para o país, que 
fazem com que o PS conti-
nue a merecer a confiança 
da maioria dos portugue-
ses e o primeiro-ministro 
continue a ser merecedor 
da confiança da genera-
lidade dos portugueses”.                                                                                         
E disse mais: “Ontem, 
os dados mostravam que 
tínhamos tido um cresci-
mento de quase cinco por 
cento da nossa economia 
e, sinal mais importan-
te do que se tem vindo a 
passar, conseguimos que 
a taxa de desemprego te-
nha chegado aos 6,9%, 
ou seja, estamos com 
uma taxa de desemprego 
inferior à que tínhamos 
em 2007 e 2008”.

A construção do novo 
Hospital Central do Alen-
tejo, na periferia de Évora, 
que envolve um investi-
mento total de cerca de 210 
milhões de euros, foi con-
signada pela ARS do Alen-
tejo à empresa Acciona.

O PCP de Évora recor-
dou que a empreitada foi 
adjudicada em 9 de no-
vembro de 2020, quando 
anunciaram o início da 
obra para final de maio 
deste ano, mas, passados 
seis meses, os trabalho 
não se tinham iniciado.

“Nessa altura surgiu o 
anúncio de que o estaleiro 
iria estar no terreno no final 
do mês de julho e, agora, 
não há sinal do estaleiro 
anunciado, mas sim mais 
uma assinatura”.

“O partido não pode 
deixar de lamentar o que 
considera serem repetidas 
ações de propaganda es-

trategicamente marcadas”, 
considerando tratar-se de 
uma lamentável instrumen-
talização dos meios do Es-
tado e das necessidades 
da população. 

O edifício vai ocupar 
uma área de 1,9 hectares. 
A lotação vai ser de 351 ca-
mas em quartos individuais, 
que pode ser aumentada, 
em caso de necessidade, 
até 487, disse a ARS.

Sem conseguir vislum-
brar datas para a saída 

de António Costa, o líder da 
oposição tem uma certeza: 
“O PS parte-se todo se ele 
sair”. Por isso, na decisão 
de saída para algum cargo 
europeu António Costa terá 
que pesar também constran-
gimentos do seu próprio par-
tido, diz Rui Rio em entrevis-
ta, onde afirma também que 
continua a achar que existe 
uma possibilidade assinalá-
vel de que a legislatura não 
chegue ao fim. “Depende da 
negociação deste Orçamen-
to do Estado. Se passar, de-
pois teremos um outro a um 
ano de eleições”, frisou.

O primeiro-ministro que 
apresentou o plano para a li-
bertação e deixou em aberto 
que a meta para a libertação 
total, planejada para outubro, 
possa acontecer antes. Rio 
estava atento e avisa: “O pri-
meiro-ministro já veio dizer 
que em setembro vai abrir 
tudo, mas ele não sabe se 
pode abrir tudo, o que sabe 
é que há eleições em setem-
bro. Se abrir uma semana ou 
duas antes é eleitoralista“.

Com críticas à forma 
como o Governo geriu a 
questão do futebol ao longo 
da pandemia, que conside-
ra ter sido desastrosa, Rio 
desvalorizou uma vez mais 
sondagens que diz serem 
mal feitas e continua con-

Rui Rio: “PS parte-se todo
se António Costa sair”

fiante que poderá chegar a 
primeiro-ministro, mesmo 
que tenha como opositor 
António Costa.

Às críticas de Marcelo so-
bre a falta de oposição, Rio 
diz que as diferenças se vão 
marcando paulatinamente no 
tempo, quando há eleições 
e a seis meses de eleições 
quando considera que tem 
obrigação de evidenciar mais 
essas diferenças. “Ser oposi-
ção, para mim, é colaborar 
na construção do país numa 
ótica diferente e com alguma 
flexibilidade”, responde Rio a 
Marcelo rejeitando que uma 
boa oposição é estar os qua-
tro anos a dizer mal de tudo.

“Eu sou diferente de 
quem está no Governo e 
não abdico dessas diferen-
ças, mas no dia a dia vou ter 
disponibilidade para ajudar 
o país. À medida que nos 

aproximamos de um ato elei-
toral, tenho de endurecer e 
marcar as diferenças para as 
pessoas perceberem porque 
é melhor votarem em mim”, 
apontou Rui Rio.

Com o teste das autár-
quicas marcado para final 
de setembro, Rio critica a 
opção do Governo por essa 
data e diz que não consegue 
concordar com o fato de não 
terem adiado as eleições. “O 
PS sabia perfeitamente que 
se adiassemos as eleições 
um mês ou dois poderíamos 
fazer campanha à vontade. 
Mas como o PS tem 161 
presidentes de câmara e 
nós 98 dá jeito não ter uma 
campanha eleitoral decen-
te”, atira Rio.

Apontando as falhas à 
gestão feita pelo Governo 
no âmbito futebolístico, Rio 
endurece o tom com o minis-
tro da Administração Interna 
Eduardo Cabrita, mas diz 
que uma comissão de in-
quérito à atuação do ministro 
seria correr o risco de vulga-
rizar as comissões de inqué-
rito. Para a recuperação do 
setor da restauração, um dos 
que foi mais afetado pelas 
sucessivas restrições aplica-
das desde 2020, Rio afirma 
ainda que não tem qualquer 
dúvida de que se fosse go-
verno neste momento redu-
zia o IVA para 6% durante os 
próximos dois anos.
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Entre os três crônicos can-
didatos ao título, FC Por-

to e o Sporting fizeram nove 
jogos, o Benfica realizou me-
nos um encontro.

A temporada desportiva 
2021/2022 arrancou com as 
fases a eliminar da Taça da 
Liga e com a Supertaça, con-
quistada pelo Sporting diante 
do SC Braga.

Antes, os clubes estiveram 
a afinar a estratégia para a 
nova temporada, com muitos 
jogos amigáveis pelo meio, 
onde foi possível testar solu-
ções.

Fazendo um balanço da 
pré-época entre os três crô-
nicos candidatos ao título, 
vemos que o FC Porto e o 
Sporting fizeram nove jogos 
e os mesmos resultados, o 
Benfica realizou menos um 
encontro e foi a equipe com 
resultados menos positivos.

FC Porto e Sporting com 
os mesmos resultados, 
Dragões melhores na 

diferença de gols
O campeão Sporting e o 

vice-campeão FC Porto termi-
naram a pré-temporada invic-
tos, com oito vitórias e um em-
pate nos jogos realizados. No 
total, os Dragões marcaram 
32 gols e sofreram 10, o Spor-
ting fez 30 gols e encaixou 11.

Os Leões foram os pri-
meiros a dar início à nova 
temporada, com uma vitória 
por 8x3 sobre o Sporting B, 
a 30 de junho, uma semana 

Patrícia Mamona
é de Prata

Porto é o campeão da pré-temporada 
Sporting fez os mesmos resultados
dos Dragões, Benfica em terceiro

antes do primeiro encontro 
do FC Porto (2x0 ao Vitória 
de Guimarães B).

Os campeões nacionais 
fizeram os testes mais com-
plicados, com uma vitória 
frente ao Casa Pia, da Se-
gunda Liga (2x1) e três triun-
fos diante de emblemas que 
serão seus adversários esta 
época na I Liga: Belenenses 
SAD (1x0 e 2x1) e Estoril
-Praia (3x1). Destaque para o 
empate com o Portimonense 
(2x2) e a goleada (7x1) sobre 
os sub-23 do Portimonense.

Já o FC Porto só teve um 
jogo com uma equipe do es-
calão maior do futebol portu-
guês: 3x1 ao Moreirense. Os 
Dragões bateram o Acadé-
mico de Viseu (3x2) e a Aca-
dêmica de Coimbra (3x1), da 
Segunda Liga, o Anadia e o 
Anadia (6x0) e o Vitória de 
Guimarães (2x0) da Liga 3, e 
o Louletano (6x1) do Campe-
onato de Portugal.

Entre os ‘três grandes’, o 
Benfica foi quem conseguiu 
resultados menos animadores: 
cinco vitórias, dois empates e 
uma derrota nos oito jogos rea-
lizados, apenas 11 gols marca-
dos e seis sofridos.

Curiosamente, a única 
derrota foi frente a equipa B 
dos Encarnados, no primeiro 
teste de pré-época (1-0). Nas 
cinco vitórias alcançadas, 
três foram diante de equipas 
da Segunda Liga: SC Covilhã 
(2x0), Farense (3x2) e Casa 
Pia (2x1). O único jogo diante 

Segunda medalha portuguesa nos Jogos Olímpicos! 
Atleta do Sporting, depois de final notável no triplo 

salto, regressa de Tóquio-2020 com a prata ao peito. 
A história do concurso Estádio Nacional do Japão e 
as reações depois de mais uma conquista histórica do 
atletismo nacional.

Há vários portugueses 
em ação nesta décima 

jornada. Mas há muito mais 
para acompanhar

Termina o 10.º dia de 
competição nos Jogos 
Olímpicos e a participação 
portuguesa ficou marcada 
por alguns altos e baixos... 
A começar pela prova dos 
1.500 metros femininos. 

Salomé Afonso, em es-
treia, foi afastada, antes de 
Marta Pen Freitas ter vivido 
uma situação habitual no 
mundo da corrida, mas que 
nenhum atleta quer enfren-
tar. A portuguesa foi ‘blo-
queada’ por uma opositora 
na sua eliminatória, ficou 

Dragões mediram forças 
com o Lyon no jogo de 

apresentação aos torce-
dores, embora ainda com 
as arquibancadas vazia, e, 
num encontro com oito gols, 
venceram por 5x3.

O FC Porto apresentou-
se aos torcedores com espe-
táculo e um triunfo Twitter @
FC Porto.

O FC Porto fechou a 
pré-temporada com um 
triunfo por 5x3 sobre os 
franceses do Lyon no jogo 
de apresentação da equi-
pe aos torcedores azuis e 
brancos. Ao intervalo os 
dragões venciam por 2x1.

A turma de Sérgio Con-
ceição ganhou vantagem 
logo aos quatro minutos, 
com Sérgio Oliveira a abrir 
o marcador na conversão 
de uma grande penalida-
de. Depois, à passagem da 
meia hora de jogo, Fábio 
Vieira, com um grande gol, 
elevou para 2x0.

Só que o Lyon, que há 

Dia 10 dos Jogos
Olímpicos em direto: 

acompanhe tudo o que
se passa em Tóquio’2020

inicialmente fora das apura-
das para as ‘meias’, mas aca-
bou por ser readmitida na pro-
va após recurso do COP.

Ainda no atletismo, menos 
dramática foi a prova de Lorè-
ne Bazolo. Sem espinhas, a 
veterana velocista portuguesa 
apurou-se para as meias-finais 
dos 200 metros, ao fechar em 
segundo na sua eliminatória, 
à frente de uma das grandes 
candidatas às medalhas, a 
jamaicana Shericka Jackson, 
bronze nos 100 metros. Mas 
depois ficou em 7.º na sua sé-
rie das meias-finais, ao correr 
a distância em 23.20 segun-
dos e ficou fora da final.

Já Liliana Cá, no lança-

mento do disco, foi 5.ª, 
numa final marcada pela 
chuva, que chegou a sus-
pender o concurso. Até 
poderia ter conseguido 
melhor do que os 63,93 - 
ficou a dois metros e meio 
do recorde nacional -, mas 
as condições do piso, que 
ficou molhado, acabaram 
por estragar a competição 
a praticamente todas as 
atletas. Ganhou a norte-a-
mericana Valarie Allman, 
com 68,98 metros.

Por fim, a canoagem. 
No primeiro dia de provas, 
Teresa Portela foi segun-
da na sua série do K1 200 
e avançou para as ‘meias’, 
tal como Fernando Pimenta 
no K1 1000, sendo que no 
caso do canoísta de Ponte 
de Lima o apuramento foi 
com vitória na eliminatória. 
Menos sorte teve Joana 
Vasconcelos. Foi apenas 
quinta na sua eliminatória, 
teve de ir aos ‘quartos’ para 
também chegar às ‘meias’, 
mas ficou-se pelo quar-
to posto nesta fase e ficou 
pelo caminho. Tem ainda o 
K1 500, a sua especialidade 
para se redimir.

de um emblema da Primei-
ra Liga terminou empatado 
(0x0 com Belenenses SAD). 
Destaque ainda para o triunfo 
diante do Almeria (2x1).

Contra os gauleses, 
marchar, marchar

Benfica, Sporting e FC 
Porto aproveitaram a pré-
temporada para fazer vários 
jogos com emblemas france-
ses. O campeão Lille mediu 
forças com o Benfica e FC 
Porto e perdeu com os Dra-
gões por 2x0 e com os En-
carnados por 1x0. O Angers 
saiu derrotado (2x0) no duelo 
com os campeões nacionais. 
O Lyon teve a mesma sorte: 
defrontou o Sporting no Tro-
féu Cinco Violinos e perdeu 
por 3x2. Mais tarde foi bati-
do pelo FC Porto por 5x3 na 
apresentação do plantel dos 
azuis e brancos.

O Benfica empatou
1X1 com o Marselha
Sporting ganha primeiro 

troféu da temporada, Benfica 
à procura dos milhões.

A nível oficial, o Sporting 
o primeiro a entrar em ação, 
com a conquista da Superta-
ça de Portugal diante do SC 
Braga (2x1) no passado sá-
bado em Aveiro. Na primeira 
ronda da I Liga, os campeões 
nacionais arrancam a defesa 
do título em casa, recebendo 
o primodivisionário Vizela, 
encontro marcado para as 
20h15 do dia 06 de agosto.

O Benfica dá os primeiros 
passos rumo à fase de grupos 
da Liga dos Campeões esta 
quarta-feira, na Rússia, quan-
do defrontar o Spartak Mosco-
vo, na terceira pré-eliminatória 
da Liga dos Campeões. Após 
o encontro com os russos, os 
Encarnados abrem a nova 
temporada a nível interno com 
uma deslocação ao terreno 
do Moreirense, no dia 07 de 
agosto, às 18h00.

FC Porto apresenta-se com vitória 
sobre o Lyon em jogo de loucos

uma semana defrontou o 
Sporting, acabando derrotado 
por 3x2, reagiu bem e acabou 
por chegar ao empate. Mar-
celo, aos 40 minutos, reduziu 
para 2x1 e, a abrir a segunda 
parte, Ekambi fez o 2x2.

A igualdade manteve-se 
até ao quarto de hora final, 
que foi verdadeiramente de 
loucos, com quatro gols. 
Pepe recolocou o FC Porto 
na frente aos 79 minutos, 
mas Slimani, que já tinha 
marcado ao Sporting, voltou 
a mostrar que continua a ter 

veia goleadora e fez o 3x3.
Só que, já bem perto do 

fim, Toni Martínez e Mehdi 
Taremi marcaram no espa-
ço de apenas um minuto e 
fixaram o resultado final do 
encontro.

O FC Porto somou, des-
ta forma, a sua sexta vitória 
sete em jogos na pré-tem-
porada. Só não ganhou à 
Roma, com quem empatou. 
A estreia oficial dos ‘dragões’ 
em 2021/22 está marcada 
para 8 de agosto, em casa, 
ante o Belenenses SAD.

O canoísta Fernando Pi-
menta conquistou hoje 

a medalha de bronze em 
K1 1.000 metros nos Jogos 
Olímpicos Tóquio2020, a 
terceira medalha obtida por 
atletas portugueses, depois 
do bronze do judoca Jorge 
Fonseca e da prata da atleta 
Patrícia Mamona.

No Sea Forestt Wate-
rways, duas horas depois 
de ter feito o melhor registo 
olímpico de sempre na dis-
tância, Pimenta foi terceiro 
classificado na regata das 
medalhas, com o tempo de 
3.22,478 minutos, apenas 
atrás dos húngaros Balint 
Kopasz, que o desalojou 
como recordista olímpico, 
com 3.20,643, e Adam Var-
ga (3.22,431).

Depois de uma falsa par-
tida, Pimenta passou em pri-
meiro aos 250 metros mas 
perdeu a liderança pouco 
depois.

Kopasz segurou a lide-
rança a meio da prova, com 
o canoísta português a pas-

É de bronze. Fernando Pimenta
terceiro na final de K1 1.000 m

sar já em segundo aos 500m e 
aos 750m.

No fim ficou a dúvida: prata 
ou bronze? Mas pouco antes 
de cruzar a meta, Fernando 
Pimenta deixou escapar o se-
gundo lugar para o outro hún-
garo, Adam Varga.

Esta é a segunda meda-
lha para o canoísta de Ponte 
de Lima que, juntamente com 
Emanuel Silva, já tinha con-
quistado a prata em K2 1.000 
m (Londres2012).

No Rio2016, Fernando Pi-
menta foi ainda quinto clas-
sificado em K1 1.000 metros 
e sexto em K4 1.000 metros. 
Nas olimpíadas do Brasil, o 
luso assumiu a liderança da 
prova no arranque, porém 
acabou por perder lugares até 
cair para quinto, atribuindo 
essa quebra de rendimento ao 
fato de ter apanhado algas no 
seu leme, que prejudicaram o 
seu desempenho.

O atleta de Ponte de Lima 
torna-se assim o primeiro por-
tuguês a conquistar duas me-
dalhas olímpicas desde Fer-

nanda Ribeiro — na história 
olímpica nacional é o quinto 
a consegui-lo.

Carlos Lopes obteve a 
prata nos 10.000 metros 
em Montreal1976 e o ouro 
na maratona em Los Ange-
les1984, Rosa Mota con-
quistou o bronze em Los 
Angeles1984 e o ouro em 
Seul1988, ambos na mara-
tona, Fernanda Ribeiro foi 
campeã dos 10.000 metros 
em Atlanta1996 e bronze em 
Sydney2000 e o cavaleiro 
Luís Mena Silva arrebatou 
duas medalhas de bronze 
em desportos equestres, 
em Berlim1936 e em Lon-
dres1948

Os dois irmãos, vice-cam-
peões mundiais, soma-

ram 104 pontos, a 26 pontos 
da embarcação no 10.º lugar, 
último posto que dá acesso às 
medalhas, e encerram a par-
ticipação portuguesa na vela.

Na estreia olímpica, a 
dupla conseguiu vencer 
uma regata, a quinta, e aca-
bou no 15.º posto entre 19 
participantes.

“Hoje saíamos atrás de 
um objetivo muito compli-
cado. Matematicamente era 
possível apurarmo-nos para 
a ‘medal race’, o nosso pri-
meiro objetivo, mas com bai-
xa probabilidade. Tentámos 
o melhor. Somos quem mais 
fica chateado. Queríamos 
muito o objetivo, achámos 
que era possível, e falhámos. 
A responsabilidade cai sobre 
nós”, afirmou Pedro Costa, 
na zona mista.

Diogo Costa e Pedro Costa falham ‘medal 
race’ e acabam em 15.º na vela 470

O irmão realça a experiência 
obtida num “campeonato com-
pletamente diferente dos outros” 
e a concretização de um sonho.

“A nível pessoal, é muito 
enriquecedor. É um sonho que 
tínhamos de crianças que agora 
já podemos dizer que cumpri-
mos, e que cumprimos juntos, 
o que é ainda melhor”, explicou, 
emocionado.

Nessa experiência, comple-
tou Pedro, o mais marcante é a 
regata ganha, porque demons-
trou o potencial da dupla, depois 
de “uma campanha olímpica 
com altos e baixos”.

 “Destacámo-nos ao prin-
cípio, depois uma fase muito 
negativa e com uma lesão, em 
2018, e a partir daí tomámos 
uma atitude diferente, vira-
da para soluções, consegui-
mos apoios e patrocinadores. 
(...) Fomos vice-campeões do 
mundo, foi o resultado que nos 

trouxe cá. Esperávamos po-
der estar mais perto do que 
conseguimos durante o ano”, 
considerou.

Ainda assim, estes Jogos 
provam que têm “um futuro 
com muito potencial pela fren-
te” e mantêm a ambição de 
“fazer mais e melhor”, mes-
mo que o 470 vá passar a ser 
misto, inviabilizando a conti-
nuidade em dupla.

Para já, é provável que 
Diogo continue no 470, en-
quanto Pedro vai analisar 
possibilidades noutras clas-
ses, mantendo a vontade de 
trabalharem juntos o mais 
possível, mantendo a estrutu-
ra em seu redor o mais igual 
possível ao que já está.

Fora de questão estava 
continuarem na mesma clas-
se, tendo que rivalizar um 
com o outro e, até, apurar um 
e afastar o outro dos Jogos.
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Amor ao Eça de Lisboa e de Recife 
Lisboa é, sem dúvida, uma 

das mais preciosas metró-
poles imperiais da Europa – sín-
tese de uma nação que, com 
suas extraordinárias caravelas, 
a desfraldar a Cruz de Cristo em 
seus mastros, esteve presente em 
todos os continentes do planeta. 
Uma pequenina pátria fincada, ge-
ograficamente, no ponto extremo 
ocidental do Velho Mundo, debru-
çada sobre o Atlântico – e que re-
velaria, a partir da Idade Moderna 
(1453 – 1789), tantos novos mun-
dos ao mundo. Lisboa já é, em si, 
um soberbo monumento, à beira 
mar plantado, que torna a União 
Européia mais rica, ousada, cos-
mopolita e romântica. E, dentre os 
monumentos que admiro na capi-
tal portuguesa, está a esplêndida 
obra do escultor António Teixeira 
Lopes (1866 - 1942), em pedra lioz, 
na qual o escritor Eça de Queiroz 
(1845 – 1900) aparece a fazer a 
corte à “Verdade”, retratada como 
uma ninfeta nua, inaugurada em 
1903, no jardim do Largo Barão de 
Quintela, próxima ao Chiado, entre 
as ruas do Alecrim e das Flores, 
que ligam, ladeira acima, o Cais 
do Sodré ao Bairro Alto. A lângui-
da estátua, com a figura alegórica 
da “Verdade”, está instalada em 
um dos cenários lisboetas predile-
tos dos livros de Eça de Queiroz, 
que, embora nascido à Póvoa do 
Varzim, ao Norte do Porto, viveu 
e descreveu, como ninguém, o 
universo da Metrópole na segun-

da metade do século XIX. É exa-
tamente ali, naquela área, que foi 
ambientado o mais celebrado de 
seus romances, “Os Maias”, cuja 
trama original, com o título “A Tra-
gédia da Rua das Flores”, só seria 
publicada oito décadas após sua 
morte – em 1980.    

Teve trajetória parecida o 
escultor Teixeira Lopes, na-

tural de Vila Nova de Gaia, cidade 
diante do Porto, separada apenas 
pelas águas do Rio Douro, que 
tem no trabalho dedicado a Eça 

de Queiroz, uma de suas obras 
mais festejadas. O monumento 
de Teixeira Lopes, como acontece 
nas criações públicas dos grandes 
artistas, teve algumas poucas ré-
plicas oficiais. Quase todas repro-
duzem somente o busto com olhar 
do escritor e seu marcante bigode. 
Uma dessas relíquias encontra-se 
no Gabinete Português de Leitura 
de Pernambuco, do qual, orgulho-
samente, sou sócio e conselheiro 

– e pode ser apreciada agora pelo 
público, porque integra o Museu do 
Turismo no Brasil, com sede é no 
andar térreo da prestigiosa entida-
de, à Rua do Imperador Pedro II, às 
margens do Rio Capibaribe. Ilustra 
a coluna uma foto minha ao lado 
do Eça do Gabinete de Pernambu-
co – uma instituições mais antigas 
do País. Foi fundado em 1850 pela 
vigorosa comunidade portuguesa 
que lá estabeleceu raízes desde 
os primeiros anos do século XVI. 
Existem ainda dois outros gabi-
netes semelhantes no Brasil – e 
com o mesmo nome: o do Rio de 
Janeiro e o da Bahia. Há também 
o Grêmio Literário, de Belém do 
Pará, e o Centro Cultural, de San-
tos, em São Paulo – para além, é 
claro, da grandiosa Casa de Por-
tugal, à Avenida da Liberdade, na 
capital paulista. Todos preservam, 
sobretudo, a memória bibliográfi-
ca das edições portuguesas, bem 
como de várias peças artísticas. A 
exemplo da réplica do monumento 
a Eça de Queiroz, incorporada ao 
Museu do Turismo.              

Devo confessar, aqui, que 
tive o privilégio de adquirir 

uma das réplicas de Teixeira Lo-
pes, em 1985, na Feira de Antigui-
dades do MASP (Museu de Arte 
de São Paulo), quando morava na 
Europa e visitava, ocasionalmente, 
a cidade. Essa joia da escultura 
portuguesa está no alto do salão 
que antecede minha biblioteca no 
bairro paulistano de Higienópolis.  
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Dr. Marcelo Rebelo de Sousa
Em Visita ao Brasil

O Presidente da Republica de Portu-
gal Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, em 
sua rápida visita ao Brasil, uma visita 
de 4 dias, iniciou sua agenda por São 
Paulo, e veio acompanhado do Minis-
tro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Dr. Augusto Santos Silva. Em 
sua chegada pela quinta vez em solo 
brasileiro, na sexta feira dia 30.07, 
teve um encontro reservado na resi-
dência do Cônsul de Portugal em São 
Paulo, com o ex-presidente do Brasil 
Luis Inácio da Silva. Já no sábado o 
Dr. Marcelo participou da reinaugura-
ção do Museu da Língua Portuguesa, 
atingido em 21 de dezembro de 2015, 
por um incêndio que destruiu dois an-
dares de sua estrutura. Seu acervo 
contudo não se perdeu, por ser virtual, 
sendo recuperado a partir de backups. 
O museu é uma iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo por meio da 
Secretaria de Estado da Cultura, con-
cebido e realizado em parceria com a 
Fundação Roberto Marinho. A recons-
trução contou com o apoio de varias 
empresas e do governo português. 
No sábado teve um café da manhã 
na companhia do ex- Presidente da 
Republica do Brasil Dr. Michel Temer 

Sr. Ricardo Magalhães diretor da Casa de Portugal, Sr. Lino Lage vice presi-
dente da Associação dos Poveiros, Dr. Felipe Gouveia Vieira Presidente do 
Conselho Deliberativo da Casa Ilha da Madeira e o Presidente da diretoria 
Sr. Jose Manuel Bettencourt.

Sra. Teresa Morgado dirigente de varias associações, Dr. Marcelo Stori 
Guerra Presidente da Casa dos Açores, Sr. Antero Pereira Presidente do 
Sampapão e Sr. Antonio Freixo da Casa Ilha da Madeira. Dr. Marcelo S. Guerra (C. Açores), Sr. José Manuel Bettencourt (Casa Ilha 

da Madeira), Dr. Felipe Gouveia Vieira (Casa Ilha da Madeira), Dr. Fernan-
do Ribeiro (Casa da Madeira de Santos), Sr. Antonio Freixo (Casa Ilha da 
Madeira).

A comitiva da Casa de Portugal de Campinas o diretor Sr. Pedro Peixoto, o 
presidente Sr. Vagner Miranda Vieira, o ex-presidente Sr. Jota Santos, Sra. 
Teresa Morgado da Casa de Portugal, Sr. Antonio Castanheira presidente 
da Portuguesa de Desportos, e o Sr. Oscar Ferrão Presidente da Provedoria 
Portuguesa.

A fadista Gloria de Lurdes, a Margarete Paterno (do Consulado), e a dirigen-
te associativa Teresa Morgado.

Dr. Alcides Felix Terrível vice presidente do Grupo Trasmontano, Dr. Fernan-
do Santos Presidente da Casa da Madeira de Santos e o Dr. David da Fonte.

Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade, Dr. Antonio de 
Almeida e Silva Presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal e 
o Vice presidente da entidade Dr. Paulo Machado.

Dr. Marcelo Rebelo de Sousa aqui com o ex-presidente da Casa de Portugal 
de Campinas Sr. Jota Santos (City Bar Campinas).

Dr. Marcelo Rebelo de Sousa o 1.o a receber a nova camiseta da Portugue-
sa de Desportos das mãos do presidente Sr. Antonio Carlos Castanheira.

Dr. Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da Republica de Portugal e o Sr. 
Jair Bolsonaro Presidente da Republica do Brasil (foto arquivo)Dr. Marcelo Rebelo de Sousa fazendo uma “selfie” com os presentes.

Dr. Marcelo Rebelo de Sousa com o Presidente da Casa Ilha da Madeira 
Sr. José Manuel Bettencourt e o presidente do Conselho Dr. Felipe Gouveia 
Vieira.

O Vice Presidente da Associação dos Poveiros Sr. Lino Lage e o Dr. Marcelo 
Rebelo de Sousa.

Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, entre o presidente da Provedoria Sr. Oscar 
Ferrão, Sr. Jota Santos ex-presidente da Casa de Portugal de Campinas 
e o Dr. Paulo Machado vice presidente da casa de Portugal de São Paulo.

Dr. Marcelo Rebelo de Sousa durante seu discurso o Sr. Antonio Carlos 
Castanheira (Portuguesa de Desportos) e o Sr. Antero Pereira ( Sampapão).

e o Presidente da Republica de Cabo 
Verde Dr. Jorge Carlos Fonseca. Na 
seqüencia um almoço no Palácio dos 
Bandeirantes a convite do Gover-
nador do Estado de São Paulo João 
Doria, o Presidente de Cabo Verde 
Dr. Jorge Carlos Fonseca e represen-
tantes das empresas que apoiaram a 
recuperação do museu. A tarde man-
teve um encontro com lideranças da 
Comunidade Luso-Paulista na Casa 
de Portugal seguiu para a Bienal do 
Livro de São Paulo, para uma cerimô-
nia onde assinou um acordo em que 
terá Portugal, como país convidado. 
Sua agenda em São Paulo encerrou-
se oferecendo um jantar no Grêmio 
Português de São Paulo ao ex - presi-
dente do Brasil Dr. Fernando Henrique 
Cardoso. No domingo o Dr. Marcelo 
Rebelo de Sousa viajou para Brasília. 
Visitou na Chancelaria da Embaixada 
de Portugal a Exposição “Oréades” 
de Gabriela Albergaria (de Portugal) e 
Marcelo Moscheta (do Brasil). A mos-
tra integra a Programação Cultural da 
Presidência Portuguesa do Conselho 
da União Européia e é uma realiza-
ção da Embaixada de Portugal e do 
Camões – Centro Cultural Português 

em Brasília. Na segunda feira mante-
ve uma reunião com o presidente da 
Câmara dos Deputados, o Deputado 
Arthur Lira e com o Presidente da 
Republica do Brasil Jair Bolsonaro. 
Na Casa de Portugal de São Paulo, 
o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa foi 
recebido pelo vice presidente da en-
tidade Dr. Paulo Machado sob muitos 
aplausos, que lhe ofereceu as boas 
vindas acompanhado de diversas lide-
ranças da comunidade luso-paulista. 
Aos presentes tivemos a palavra do 
Embaixador de Portugal no Brasil Dr. 
Luis Faro Ramos e do Ministro de Es-
tado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. 
Augusto Santos Silva. O Dr. Marcelo 
em seu pronunciamento disse avistar 
para 2022, ano em que se comemo-
ram os 200 anos da Independência do 
Brasil uma maior reaproximação entre 
Brasil e Portugal bem como os países 
de língua portuguesa.
Falou também a respeito de Portu-
gal vir a aceitar as vacinas contra o 
Covid do Brasil, disse que nesta sua 
visita estava mantendo reuniões com 
representantes dos dois países, para 
se alcançar um acordo para reconhe-
cimento dessas vacinas, sempre res-

peitando as regras da União Européia 
cujas reuniões segundo disse corre-
ram bem. O Presidente da Republica 
de Portugal, foi o primeiro a receber 
a nova camisa do time da Associação 
Portuguesa de Desportos das mãos 

do Presidente Sr. Antonio Carlos Cas-
tanheira. Disse também já ter acei-
tado o convite do governo do Estado 
de São Paulo para as comemorações 
da re inauguração do novo Museu 
do Ipiranga e o encerramento do seu 

discurso foi emocionante, quando 
começou a cantar o hino de Portugal 
sendo acompanhado pelos presentes. 
O Dr. Marcelo Rebelo de Sousa como 
sempre bem popular, cumprimentou a 
todos, e tirou varias “selfies”.

PORTUGAL  EM FOCO São Paulo, 5 a 11 de Agosto de 2021


