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O primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, disse que o 

investimento da Repsol vai 
permitir já em outubro ultra-
passar o recorde de investi-
mento direto estrangeiro al-
cançado em 2019.

“Com a assinatura deste 
contrato, alcançamos já o 
objetivo que nos tínhamos 
proposto de, neste ano de 
2021, termos ultrapassado 
o recorde de investimen-
to direto estrangeiro que 
tínhamos alcançado em 
2019”, disse António Costa.                                                                                                                                           
   António Costa falava em 
Sines após a assinatura do 
contrato de investimento 
entre a Repsol e o Governo 
que prevê incentivos fiscais 
de até 63 milhões de euros 
a um projeto de 657 milhões 
de euros, apontado como o 
maior investimento industrial 

António Costa destaca 
recorde de investimento
estrangeiro em Portugal

da última década.
“São duas boas notícias 

que ocorrem em outubro 
quando ainda estamos a dois 
meses do fecho do ano e 
onde seguramente a Repsol 
e o secretário de Estado da 
Internacionalização conse-
guirão ainda aumentar o má-

ximo de investimento direto 
estrangeiro a atrair para Por-
tugal ao longo deste ano”. 
Para o primeiro-ministro, 
este é um sinal importante 
para a confiança no futuro da 
economia portuguesa e da 
capacidade de recuperação, 
mas também de transforma-

ção da economia nacional.
Segundo Costa, Sines, 

continuará a atrair novos in-
vestimentos, não só na eco-
nomia tradicional, mas tam-
bém na nova economia de 
dados, dando o exemplo do 
primeiro cabo de fibra ótica 
que liga a Europa à América 
do Sul e África.

O contrato assinado no 
Complexo Industrial de Si-
nes, vai permitir à Repsol 
investir na construção de 2 
fábricas de polímeros, cada 
uma com uma capacidade 
de 300 mil toneladas por 
ano, com produtos 100% 
recicláveis.

A Repsol prevê que, na 
fase de construção, o proje-
to empregue uma média de 
550 pessoas, atingindo um 
pico de mais de mil postos 
de trabalho. 

O antigo candidato à lide-
rança do PSD, Miguel 

Pinto Luz, insistiu que o 
partido precisa de um líder 
mais afirmativo do que Rui 
Rio. Pinto Luz admitiu que 
Paulo Rangel encaixa no 
perfil necessário.

“Paulo Rangel é um mili-
tante que encaixa neste tipo 
de perfil, mas há outros que 
ainda não sinalizaram. Por-
tanto, temos de aguardar. 
Tendo eu já sido candidato, 
sei que é uma decisão muito 
pessoal e quase íntima”, afir-
mou Pinto Luz, em Lisboa.

O vice-presidente da Câ-
mara de Cascais, que em 
2020 perdeu a liderança do 
partido para Rio nas diretas, 
voltou a defender a saída do 
presidente do PSD: “Clara-
mente precisamos de um líder 
que seja mais afirmativo e não 
tão passivo na oposição, que 
seja capaz de unir outra vez o 
PSD, que não seja secretário 
e que tenha uma visão global 
do mundo, com densidade in-
telectual”, referiu.

O lançamento do livro 
“Voltar a Acreditar na Polí-
tica”, de Pinto Luz, contou 
com a presença do ex-primei-

ro ministro Passos Coelho, 
de Paulo Rangel, apontado 
como futuro adversário de Rio 
nas diretas de janeiro. Pas-
sos não falou aos jornalistas 
e o eurodeputado remeteu 
comentários para o Conselho 
Nacional de hoje, no qual ga-
rantiu que irá participar.

Carlos Moedas, recém
-eleito presidente da Câmara 
de Lisboa, também esteve 
no lançamento. Sentou-se 
ao lado de Rangel, mas as-
segurou que não irá apoiar 
qualquer candidato nas elei-
ções internas.

A apresentação do livro 
contou ainda com a presen-
ça de vários nomes ligados 
ao passismo, como os ex-
ministros Miguel Relvas e 
Maria Luís Albuquerque e de 
Marco António Costa, antigo 
braço-direito de Passos Coe-
lho. “São meus amigos”, jus-
tificou Pinto Luz.

No lançamento estiveram 
ainda Pedro Santana Lo-
pes, antigo primeiro-ministro 
e afastado do PSD, Pedro 
Mota Soares, antigo minis-
tro de Passos e militante do 
CDS, e Luís Filipe Menezes, 
ex-líder do partido .

Pinto Luz quer líder mais 
afirmativo no PSD e deixa 

recado a Rangel

O deputado André Ventura 
antecipou que o Chega 

votará, com uma grande dose 
de segurança, contra a pro-
posta de Orçamento do Esta-
do para 2022, que considerou 
catastrófica, e defendeu que 
BE e PCP terão de ser poli-
ticamente responsabilizados.

“Eu queria anunciar que o 
Chega não tomou ainda uma 
decisão final sobre isso, mas 
previsivelmente, com todos 
os dados de que dispomos 
neste momento e com uma 
grande dose de segurança, 
que o nosso voto será con-
tra”, afirmou, ressalvando 
que a direção nacional do 
partido vai reunir-se para de-
cidir o sentido de voto.

André Ventura falava aos 
jornalistas na Assembleia da 
República, depois de o mi-
nistro de Estado, João Leão, 
ter apresentado a proposta 
de OE2022 em conferência 
de imprensa.

Ventura diz: “Este orça-
mento é catastrófico e se o BE 
e PCP viabilizarem este orça-
mento terão de ser politica-
mente responsabilizados por 
isto, porque passaram os últi-
mos dois anos a dizer que faz 
falta um orçamento de apoio 
à saúde, de apoio ao setor da 
cultura, de apoio aos setores 
da agricultura e ao setor agro-
pecuário, de apoio às famílias 
e de apoio às empresas”.

“Este orçamento é tudo e o 
seu contrário, faz apenas uma 
distribuição de dinheiro pelos 
amigos habituais do Governo. 
Se viabilizarem, terão que ser 
responsabilizados por este 
orçamento catastrófico que 
Portugal vai ter ao longo do 
próximo ano”, defendeu .

A economia portuguesa 
deverá crescer 4,4% já 

este ano, uma subida que 
deverá ser mais acentuada 
no próximo ano (5,1%). Es-
tas são as previsões para 
Portugal do Fundo Monetário 
Internacional  que revê as-
sim em alta o crescimento da 
economia portuguesa para 
estes anos. Já em 2023 a 
perspectiva do crescimento 
abranda e será de 1,8%.

FMI revê então em alta o 
crescimento esperado para 
2021 face aos 3,9% apon-
tados em abril. Já para o 
quarto trimestre, a instituição 
liderada por Kristalina Geor-
gieva, prevê que a economia 

Economia portuguesa deverá crescer 
4,4% este ano segundo o FMI

A Plataforma Sindical dos 
Registros e Notariado 

considerou que proposta 
para o Orçamento de 2022 
está focada especialmente 
na transformação digital para 
o setor, que dela bem preci-
sa, mas não responde às ou-
tras necessidades.

Arménio Maximino, porta-
voz da Plataforma Sindical 
que junta três sindicatos do 
setor, congratulou-se com 
a anunciada transformação 
digital, atento o ferro velho 
que diz serem os atuais sis-
temas informáticos e respe-
tivos equipamentos, mas, 
quanto ao mais, entende que 
o orçamento não responde a 

nenhuma das outras neces-
sidades que são igualmente 
importantes.

“Esperamos que a pro-
posta para o OE 2022 seja 
melhorada para correspon-
der com soluções efetivas 
para problemas como falta 
de segurança jurídica, falta 
de privacidade no atendi-
mento dos cidadãos, falta de 
limpeza nas Conservatórias, 
falta de 1756 profissionais  e 
eliminação das assimetrias 
salariais”.

O dirigente sindical de-
fendeu ainda que o OE 2022 
deveria permitir a reposição 
dos direitos remuneratórios 
que têm sido ilegalmente 

Aposta digital é bem-vinda mas não responde 
às outras necessidades dos Registros

cortados aos trabalhadores 
dos registros, como sejam 
abono para falhas, reposi-
cionamento indiciário, pro-
moção dos profissionais da 
ex-carreira de escriturário, 
contabilização dos pontos do 
SIADAP para a progressão 
das carreiras e revisão dos 
sistema de avaliação de de-
sempenho aplicado no setor.

Arménio Maximino aler-
tou ainda que o OE para 
2022 não assegura direitos 
fundamentais dos cidadãos e 
das empresas na segurança 
jurídica dos atos, alegando 
que a falta de investimento 
no setor dos registros coloca 
em perigo a segurança do 
comércio jurídico, pilar fun-
damental para a dinamiza-
ção da economia, bem como 
enquanto garantia de direi-
tos, liberdades e garantias 
dos cidadãos.

Segundo o porta-voz da 
Plataforma Sindical, o atual 
governo ainda não apresen-
tou soluções para os proble-
mas estruturais que assolam 
o setor, tendo vindo a aplicar 
meros placebos que apenas 
os conseguem encobrir, por 
mais algum tempo, com pu-
blicidade enganosa.

As reclamações sobre 
companhias aéreas na 

plataforma Reclamar subi-
ram de 6.320, em 2019, para 
8.844, em 2020, um aumento 
de quase 40%, sendo a TAP 
a empresa mais reclamada, 
mas também uma das mais 
usadas, divulgou a Deco 
Proteste.

Segundo as informações 
reunidas pela Deco Proteste, 
sobre as queixas dos por-
tugueses no que respeita a 
companhias aéreas, o ano 
passado foi o pior em termos 
de dúvidas e reclamações, 
com um total de 8.844 regis-
tros, o maior aumentoem re-
lação ao ano anterior.

Já de 2018 para 2019, o 
número de reclamações ti-
nha passado de 5.441 para 
6.320, uma subida de cerca 
de 16%.

Numa análise às três 

empresas mais reclamadas, 
TAP, EasyJet e Ryanair, que 
são também as que os portu-
gueses mais usam, as quei-
xas por atrasos prevalecem 
na TAP e por cancelamentos 
nas ‘low cost’.

Só este ano, a Deco Pro-
teste recebeu 826 reclama-
ções referentes à TAP, 88 à 
EasyJet e 45 à Ryanair. 

Segundo a Deco Protes-
te, “a maior parte das recla-
mações referentes a compa-
nhias aéreas tem a ver com 
atrasos, cancelamentos, 
perdas de bagagem e over-
booking, por esta ordem de 
importância”.

Os problemas reportados 
pelos consumidores são ain-
da exacerbados pela incapa-
cidade de as empresas da-
rem resposta adequada e em 
tempo útil às reclamações, 
acrescenta o documento.

Ventura antecipa voto 
contra orçamento 

catastrófico

portuguesa cresça 4,8% e 
2,3% no mesmo trimestre do 
próximo ano.

Olhando para os números, 
o FMI está menos otimista 

que o Governo que, na pro-
posta do Orçamento do Esta-
do para o próximo ano, aponta 
para um crescimento de 4,8% 
em 2021 e 5,5% em 2022.

Queixas sobre companhias 
aéreas aumentam 40% 

segundo Deco
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Pé de Valsa da Semana
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Parabéns, D. Ana Maria Queiroga

Lindo Quarteto, no Solar Transmontano

Casal Destaque da Semana

Gesto Divino de Quem Ama

Destaque de Três Lindas Jovens

Casa de Portugal, sempre 
no nosso coração

Homenagem ao nosso 
Consul, Dr. João de Deus

Feliz aniversário, 
Tininha Vieira

Dia de Portugal, 10 de 
Junho, no Espírito Santo

Lançamento do livro 
“Açores em Cores” de Igor Lopes

Dois baluartes do folclore 
português  na nossa Comunidade

O nosso estimado jornalista e escritor Igor Lopes, lançou  o 
seu livro AÇORES EM CORES, no dia 13 e 14 de Outubro 

na casa dos Açores na Av. Melo Matos na Tijuca. no ùltimo Dia 
13 para o publico com a participação da Fadista Maria Alcina, 
ás 20 horas. Dia 14, para as autoridades, com a secretária de 
estado, Dra. Berta. Apresentação do Sr. Consul adjunto  de 
Portugal no Rio de Janeiro, Dr. João de Deus. Reserve seu 
lugar. Imperdível.

O nosso amigo, Comendador Manuel  Coelho, do Clube 
Camponeses de Portugal, de férias em Portugal, visitou 

o seu amigo irmão, Comendador Cesar Soares, na linda  vila 
de Arouca. Amizade eterna.

Dr. Alexandre Mendes, Presidente da APES  Espirito Santo es-
teve em Vila Velha, ES. Reunido com o vereador Joel Rangel, 

tratando  de um projeto de lei, para que a APES, receba o titulo 
de utilidade publica, para que no dia 10 de Junho, seja comemo-
rado o dia  de Portugal e de Camões na Comunidade Capixaba. 
O presidente Alexandre Mendes, Incansável na divulgação de 
Portugal, no Espírito Santo

A nossa querida Tininha, 
alegria da Comunida-

de, aniversariou no dia 8 de 
Outubro. Muito estimada 
por todos nós, desejamos 
muitas alegrias e felicida-
de. Na foto: Tininha com 
seu amado neto Nuno, sua 
alegria de viver.
Mensagem do seu amor: 
- Cheia de penas, cheia 
de penas me deito, com 
mais penas , com mais 
penas me levanto, no meu 
peito, já me ficou no meu 
peito, este jeito o jeito de 
te  querer  tanto.

A convite do  Sr. Presidente  da Casa de Portugal,  tive a honra 
de narrar para a RTP, Rádio Televisão Portuguesa, no 

Programa Hora dos Portugueses, a história de  muitas vitórias 
da nossa Casa de Portugal, instituição filantrópica, fundada por 
imigrantes portugueses, em prol dos mais desvalidos da sorte. 
Na foto: O Presidente da  Casa de Portugal Dr. Jayme Joaquim 
de Carvalho Netto, Dr. Neemias  Diretor financeiro da Casa e 
a fadista Maria Alcina. Muitas bênçãos!

O nosso 
admi-

rável Dr. 
João de 
Deus, sen-
do presen-
teado com 
uma obra 
do artista 
pintor,  
Francisco  
Azevedo. 
Parabéns, 
home-
nagem 
merecida.

D. Ana Maria, Provedo-
ra da Igreja de Santo 

Antônio dos Pobres, 
onde distribui  centenas 
de cestas básicas, para 
os idosos necessitados, 
sempre com o Padre 
abençoando os alimen-
tos doados. Na foto:  D. 
Ana Maria, seu esposo 
Provedor José Queiroga, 
com sua filha Juliana 
descansando e curtindo 
o seu belo sítio em Tere-
sópolis. Muitas bênçãos.

Parabenizo a nossa  querida Vereadora, Teresa Bergher, como 
vemos na foto com seu saudoso irmão Carlos, que em vida 

dizia,  quando chegar minha  hora, gostaria de ficar no jazigo jun-
to de meus avós em Portugal, lindo gesto;  Sra. Teresa Bergher, 
mesmo com todas as dificuldades que o nosso Brasil  atravessa, 
não mediu esforços e fez uma rápida  viagem a Pátria Mãe para 
realizar o sonho de seu querido irmão Carlos, que esta junto do Pai 
maior, descanse em paz e parabéns amiga pelo nobre gesto.  

Com muito gosto faço 
este registo e é gratifi-

cante  ver uma linda família, 
unida e feliz, curtindo a vida 
Associativa Luso-Brasileira, 
como vemos neste belo 
cenário fotográfico, a direita 
o simpático casal, Dona 
Olinda e Sr. Luiz, Diretor 
da Empresa: Orla Cereais, 
do lado direito, seus ama-
dos filho, sua  nora  que 
com certeza, estão felizes 
neste maravilhoso convívio 
Transmontano, para este 
belo quarteto, parabéns e 
o desejo de muita saúde

Gostei de trocar algumas 
palavras com o distinto 

casal supra, saber que seus 
familiares foram pessoas de 
destaque na Social Luso- 
Brasileiras e como vejo o ca-
sal  quase sempre, nos bons  
acontecimentos realizados 
no Solar Transmontano, dou 
os parabéns a Dona Emília 
Gonçalves e seu marido, 
Dr. Luiz Gonçalves, que 
estão dando continuidade 
aos bons princípios  da Pá-
tria Mãe, parabéns e muita 
saúde. 

Este visual fotográfico é um colírio para meus olhos, ver a direita 
Dona Maria Arlinda, uma senhora que atravessou o Atlântico 

á longos anos, ver também do lado esquerdo sua amada neta, 
Dra. Leticia (Advogada) que com muito carinha acompanha a 
sua avó, faça isso as vezes que poder, é maravilhoso. as duas 
receberam o abraço de Dona Idália, como vemos ao centro, para 
o trio o desejo de saúde.

Domingo passado o almoço dançante na Casa Trás os Montes 
e Alto Douro foi um Show, mas ao toque do conjunto Claudio 

Santos e Amigos,  na pista de dança a alegria era total, mas quem 
ganhou por pontos, na dança, foi o casal do centro, Dona Lurdes 
Paiva, só ´poderia ser de Pindelo dos Milagres, que com seu ma-
rido Custodio Paiva da mesma região, mostraram  que sabem e 
alegraram o coração. parabéns

Lindo Gesto humano e 
Digno de Elogios 

Ao deparar com esta cena 
fotográfica, me comoveu, 

aguardei o final dos trabalhos e 
perguntei se era uma rotina, A 
polícia presente da Tijuca,  res-
ponderam não , nós  chamamos a 
ambulância  dos bombeiros, por-
que este senhor de rua passava 
muito mal, aguardei e  perguntei 
aos intermédios se podiam me 
dizer algo sobre seu estado de 
saúde,  sim a temperatura está  
boa, não  tem febre, como está  
bem documentado, verificamos 
que já  teve tuberculose passa 
bastante mal, vamos levá-lo, 
agradeci e dou os meus para-
béns a estas  duas instituições, 
corpo de Bombeiros e  a policia 
Presente, pela bela atitude, que 
Deus vos Abençoe,  Parabéns
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TEM
SOLUÇÃO

Esta semana fomos procurados por mora-
dores da Barra,  solicitando providências 

para o acolhimento das pessoas em situa-
ção de rua, pois o número desses morado-
res cresce de forma desordenada. Infeliz-
mente não é um problema apenas da Barra 
da Tijuca,  mas de toda a cidade. Considero 
que o abandono  em que vivem essas pes-
soas, seja um dos maiores desafios a ser 
enfrentado pelo Poder Público. Problema de 
décadas, que não pode ser atribuído a atual 
gestão, ou mesmo a Crivella. São seres hu-
manos invisíveis aos olhos  de nossos go-
vernantes. O curioso é que na  semana pas-
sada, a Câmara Municipal, manteve o veto 
do Prefeito  a um projeto de lei que proibia 
a colocação de cacos de vidros, ou objetos 
pontiagudos em baixo de viadutos, o que, 
consequentemente, vai impedir que vulne-
ráveis usem o espaço para se abrigar, es-
pecialmente do frio e da chuva. Será que o 
Prefeito e boa parte dos vereadores pensam 
que esta é a solução, ou que resolveram al-
guma coisa? São milhares de dependentes 
químicos e doentes mentais sem nenhum 
atendimento, e tantos outros desemprega-
dos, sem ter onde morar e entregues à pró-
pria sorte. Sem  investimento em políticas 
públicas de acolhimento digno, como saúde 
e moradia, o problema não tem solução. Es-
tão apenas enxugando gelo e transferindo 
responsabilidades, o que não condiz com a 
verdade. Afinal, o partido do nosso Prefeito 
comanda a cidade há mais de vinte anos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Parágrafo Primeiro do Art. 17, 
para os fins do inciso III da alínea “a” do Art. 19, 
ambos do Estatuto Social, convoco os associados 
da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa 
de Socorros D. Pedro V, para Assembleia Geral Or-
dinária que terá lugar na Av. Marechal Floriano, n° 
185, Centro, Rio de Janeiro, no próximo dia 21 de 
outubro de 2021, às 15:00 horas em primeira con-
vocação, com a presença de, no mínimo, 20 (vinte) 
de seus membros, ou meia hora depois, em segun-
da e última convocação, com qualquer número de 
presentes com o fim específico de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 

1) Ordem do Dia:
Eleger e dar posse aos novos membros da Mesa 

da Assembleia Geral, da Diretoria Executiva, do 
Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal para o 
triênio 2021/2024, mediante parecer prévio da As-
sociação Luís de Camões;

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021

FRANCISCO GOMES DA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Nos termos do Parágrafo Primeiro do Art. 17, para 
os fins do incis III da alínea “a” do Art. 19, ambos do 
Estatuto Social, convoco os associados do Liceu Lite-
rário Português, para Assembleia Geral Ordinária que 
terá lugar na Av. Marechal Floriano, n° 185, Centro, 
Rio de Janeiro, no próximo dia 21 de outubro de 2021, 
às 16:00 horas em primeira convocação, com a pre-
sença de, no mínimo, 20 (vinte) de seus membros, ou 
meia hora depois, em segunda e última convocação, 
com qualquer número de presentes com o fim especí-
fico de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Ordem do Dia:
Eleger e dar posse aos novos membros da Mesa 

da Assembleia Geral, da Diretoria Executiva, do Con-
selho Consultivo e do Conselho Fiscal para o triênio 
2021/2024, mediante parecer prévio da Associação 
Luís de Camões;

Rio de Janeiro, 13 de outubro  de 2021

FRANCISCO GOMES DA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Parágrafo Primeiro do Art. 17, para 
os fins do inciso III da alínea “a” do Art. 19, ambos do 
Estatuto Social, convoco os associados da Real e Be-
nemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros 
D. Pedro V, para Assembleia Geral Ordinária que terá 
lugar na Av. Marechal Floriano, n° 185, Centro, Rio 
de Janeiro, no próximo dia 21 de outubro de 2021, 
às 15:00 horas em primeira convocação, com a pre-
sença de, no mínimo, 20 (vinte) de seus membros, ou 
meia hora depois, em segunda e última convocação, 
com qualquer número de presentes com o fim especí-
fico de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Ordem do Dia:
Eleger e dar posse aos novos membros da Mesa 

da Assembleia Geral, da Diretoria Executiva, do Con-
selho Consultivo e do Conselho Fiscal para o triênio 
2021/2024, mediante parecer prévio da Associação 
Luís de Camões;

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021

FRANCISCO GOMES DA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE

REAL E BENEMÉRITA
SOCIEDADE PORTUGUESA

 CAIXA DE SOCORROS D. PEDRO V
CNPJ/MF 33.601.048/0001-04

LICEU LITERÁRIO
PORTUGUÊS

CNPJ/MF 33.623.885/0001-34

REAL GABINETE
PORTUGUÊS DE LEITURA

CNPJ/MF 33.907.270/0001-30

O Ministério dos Negócios 
Estrangeiros vai, em 

2022, priorizar na política 
externa a Europa, CPLP, re-
lações multilaterais e bilate-
rais, internacionalização da 
economia, língua, cultura e 
ciência, cooperação para o 
desenvolvimento e as comu-
nidades.

Estes são os oito eixos 
fundamentais da política ex-
terna portuguesa para 2022 
apresentados para justificar 
a despesa do ministério, inte-
grado na proposta do Orça-
mento do Estado (OE) para o 
próximo ano e cujo documen-
to foi entregue segunda-feira 
no Parlamento pelo ministro 
das Finanças, João Leão.

Segundo o documento, o 
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros (MNE) conta para 
2022 com uma dotação orça-
mental da despesa total con-
solidada de 524,4 milhões 
de euros, que ultrapassa em 
26% a execução estimada 
até final de 2021.

Segundo os dados relati-
vos ao Programa Orçamen-
tal da Representação Exter-
na, contidos no relatório que 
acompanha a proposta de 
OE para 2022, está prevista 
uma despesa efetiva con-
solidada de 489,4 milhões 
de euros, com a receita to-
tal consolidada para 2022 a 
situar-se em 524,4 milhões 
de euros.

Do total de receita con-
solidada, 57,8% respeitam 
a receita de impostos (303 
milhões de euros), sendo o 
restante financiamento pro-
veniente de fundos europeus 

O Politécnico de Coimbra 
(IPC) e a Caixa Geral 

de Depósitos (CGD) assina-
ram, dia (13), pelas 11h30, 
um protocolo de coopera-
ção institucional, na Sala de 
Atos dos Serviços Centrais.

O protocolo compreen-
de, num período de cinco 
anos, a par de um apoio 
financeiro, a emissão e 
gestão de cartões de iden-
tificação, produtos e servi-
ços financeiros destinados 
à população escolar e ao 
IPC, máquinas automáti-
cas (ATM) nas instalações 
do IPC e equipamentos 
TPA e a colaboração de 

Politécnico de Coimbra e a Caixa Geral 
de Depósitos estabelecem parceria

quadros da CGD em aC-
ções de formação, con-
ferências, seminários, 
nomeadamente sempre 
que decorram temas re-

MNE prioriza Europa, CPLP e 
internacionalização da economia e da língua

lacionados com a gestão 
e a área financeira.

Será também assina-
do um acordo de mece-
nato em que a CGD con-

cede um apoio financeiro 
ao IPC que será mate-
rializado em fundos ou 
bolsas de apoio social e 
em prémios de estímu-
lo ao estudo, e também 
na promoção do empre-
endedorismo e da exce-
lência de atividades em-
presariais com origem 
na Instituição e em ini-
ciativas de investigação 
científica e tecnológica 
com relevante interesse 
comunitário, reforçando 
a sua função de criar co-
nhecimento e expandir o 
acesso ao saber, em be-
nefício da sociedade

(85,6 milhões de euros), 
receitas próprias (69,2 mi-
lhões de euros) e transfe-
rências no âmbito da Ad-
ministração Pública (66,6 
milhões de euros). 

“Portugal dará priori-
dade à implementação de 
medidas que visem uma 
recuperação robusta das 
economias europeias, 
conforme preconizado 
pelo Roteiro para a Recu-
peração --- Rumo a uma 
Europa Mais Resiliente, 
Mais Sustentável e Mais 
Justa, e que deem res-
posta à dimensão social, 
humana e sanitária da cri-
se pandémica”, lê-se no 
capítulo Políticas e Medi-
das do relatório.

O MNE assegura que 
Lisboa continuará a em-
penhar-se na luta contra 
as alterações climáticas, 
dedicando “especial aten-
ção” à aprovação e imple-
mentação do novo pacote 
legislativo que visa asse-
gurar o cumprimento pela 
União Europeia (UE) da 
meta de redução de, pelo 
menos, 55% das emis-
sões (relativamente aos 
níveis de 1990) até 2030 
(Fit for 55). 

Portugal prestará ain-
da especial atenção à re-
lação da UE com o Reino 
Unido, bem como aos 
desafios comuns que a 
União terá de continuar a 
enfrentar, com destaque 
para o Estado de Direito, 
as migrações, a transi-
ção energética ou o alar-
gamento. 

No domínio da política 
externa da União, conce-
derá a máxima prioridade 
às relações entre a Eu-
ropa, a África, a Índia, a 
América Latina e à relação 
transatlântica. 

O MNE garante que Por-
tugal continuará a defender 
o multilateralismo efetivo, 
no quadro das Nações Uni-
das, na promoção da paz 
e segurança, dos direitos 
humanos e da Agenda do 
Clima, do Desenvolvimento 
Sustentável, das Migrações 
e dos Oceanos, prosse-
guindo a campanha para a 
eleição de Portugal como 
membro não permanente 
do Conselho de Segurança 
da Nações Unidas, para o 
mandato 2027/28.

Pretende também re-
forçar a intervenção em 
todos os pilares da Comu-
nidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CPLP) e 
continuará a empenhar-se 
“fortemente” nas demais or-
ganizações multilaterais a 
que pertence.

O Governo português, 
a partir da política externa, 
quer também desenvolver 
as relações bilaterais com 
países de todos os conti-
nentes e reforçar a rede 
diplomática e consular, in-
crementar das ações de 
cooperação para o desen-
volvimento, expandir os 
programas de internaciona-
lização da língua e cultura 
portuguesas e continuar o 
apoio à internacionalização 
da economia, com a imple-
mentação do novo Progra-

ma Internacionalizar 2030 
e do Programa de Apoio ao 
Investimento da Diáspora. 

A ligação às comunida-
des residentes no estran-
geiro e o apoio ao regresso 
de emigrantes “represen-
tam uma linha de ação fun-
damental do Governo”.

O Governo entregou na 
segunda-feira à noite, na 
Assembleia da República, a 
proposta de Orçamento do 
Estado para 2022 (OE22), 
que prevê que a economia 
portuguesa cresça 4,8% 
em 2021 e 5,5% em 2022.

No documento, o execu-
tivo estima que o défice das 
contas públicas nacionais 
deverá ficar nos 4,3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
em 2021 e descer para os 
3,2% em 2022, prevendo 
também que a taxa de de-
semprego portuguesa des-
cerá para os 6,5% no pró-
ximo ano, “atingindo o valor 
mais baixo desde 2003”.

A dívida pública deverá 
atingir os 122,8% do PIB 
em 2022, face à estimativa 
de 126,9% para este ano.

O primeiro processo 
de debate parlamentar do 
OE2022 decorre entre 22 
e 27 de outubro, dia em 
que será feita a votação, 
na generalidade. A votação 
final global está agendada 
para 25 de novembro, na 
Assembleia da República, 
em Lisboa.

O ministro das Finan-
ças, João Leão, apresenta 
a proposta orçamental hoje, 
às 09:00, em conferência 
de imprensa, em Lisboa.
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Centro da GNR recebe 46.º
Curso de Formação de Guardas

Vegetarianos de Águeda
recolhem lixo no Souto do Rio

Jovens conhecem
práticas sustentáveis
da Cidade do Futebol

Perto de seis deze-
nas de estudantes 

e jovens desportistas 
de todo o País estive-
ram na Cidade do Fu-
tebol para uma visita 
relacionada com a sus-
tentabilidade e boas 
práticas ambientais 
promovidas pela Fede-
ração Portuguesa de 
Futebol.

A iniciativa, em par-
ceria com o Instituto 
Português do Desporto 
e da Juventude (IPDJ), 
foi realizada no âmbito 
do projeto europeu de 
sustentabilidade no fu-
tebol GOALS e marcou 
igualmente o arranque 
da Semana Europeia 
do Desporto.

O projeto GOALS 
tem como objetivo aju-
dar as organizações 
ligadas ao futebol a 
melhorarem os seus 
procedimentos am-
bientais, estando pre-
vista a criação de uma 
ferramenta eletrónica, 
de uso generalizado na 
Europa, para medida 
da pegada ambiental 
de instituições e even-
tos. O projeto é cofi-
nanciado pelo projeto 
Erasmus+, da União 

Europeia, e a FPF é 
uma das três federa-
ções internacionais 
envolvidas. As outras 
são a romena e a ko-
sovar, juntando-se-lhes 
o Real Bétis, a Univer-
sidade de Sant’Anna 
(Itália) e a ESSMA (as-
sociação europeia de 
estádios).

O grupo de jovens 
que se deslocou à Ci-
dade do Futebol reali-
zou uma visita guiada 
à estrutura, tendo veri-
ficado in loco a imple-
mentação de práticas 
sustentáveis como a 
separação de lixo, o 
aproveitamento de ex-
cedentes alimentares, 
a utilização da luz so-
lar para aquecimento 
de águas sanitárias, 
a utilização massiva 
de aparelhos elétricos 
para tratamento dos 
campos de futebol ou a 
filtragem de água para 
consumo individual.

A Semana Europeia 
do Desporto, dinami-
zada em Portugal pelo 
IPDJ sob o mote de 
campanha #beactive, 
decorre até 30 de se-
tembro e engloba de-
zenas de atividades..

Tábua

Águeda

Figueira da Foz

Realiza-se a 15 de 
outubro, pelas 

17h00, no Auditório do 
Taguspark, em Porto 
Salvo, a cerimónia de 
tomada de posse dos 
Titulares dos Órgãos 
Autárquicos do Muni-

cípio de Oeiras para o 
mandato 2021/2025, 
eleitos no dia 26 de se-
tembro de 2021.

Assista à transmis-
são em direto no Face-
book do Município de 
Oeiras.

Tomada de Posse dos Titulares 
dos Órgãos Autárquicos do 

Município de Oeiras

Reduzir, até 2030, em 
quase metade, as 

emissões de CO2 (Dióxi-
do de Carbono), passan¬-
do das 111.756 toneladas 
de 2008 para as 55.171 
toneladas, é o objetivo 
estratégico da cida¬de/
município.

O Executivo, que conti-
nuará a ser presidido por 
Jorge Vultos Sequeira, já 
prometeu mobilizar a co-
munidade para esta meta, 
assim como os agentes 

Câmara Fazer nascer a “cidade
verde” é um desafio estratégico

O Centro de Formação 
da Figueira da Foz 

recebe, amanhã (11), 
a incorporação do 46.º 
Curso de Formação de 
Guardas (CFG), que será 
composto por 327 guar-
das-provisórios.

São João da Madeira

No passado domin-
go, dia 10 de outubro, 
realizou-se no Souto do 
Rio (Borralha) uma ação 
de recolha de lixo, pro-
movida localmente pelo 
grupo Vegetarianos de 
Águeda, e de sensibili-
zação da comunidade 
para a manutenção des-
te parque fluvial.

A iniciativa surgiu em 
resposta ao desafio “Plog-
ging Challenge Portugal”, 
lançado pelo Let’s Plog.
PT, cujo conceito residia 
em vários grupos de vo-

Segundo a GNR, o 
“CFG terá a duração 
aproximada de oito me-
ses, período em que se-
rão ministradas, à distân-
cia e presencialmente, 
diversas matérias relati-
vas quer à formação ge-

luntários limparem dife-
rentes pontos do país em 
simultâneo.

Durante a atividade, fo-
ram recolhidos resíduos, 

desde plásticos, pneus, 
botas, frascos de iogur-
te, máscaras, entre mui-
tos outros materiais que, 
desta forma, “já não serão 

Ricardo Cruz tomou ontem posse como presidente da 
Câmara Municipal de Tábua e deixou bem vincadas 

as linhas mestras que irão nortear o mandato para o 
quadriénio 2021-2025, e que vão estar assentes num 
modelo de «presidência aberta com compromisso inclu-
sivo e abrangente».

Tábua quer “presidência 
aberta” com “compromisso 

abrangente”

privados do sector dos 
transporte e da indústria.

A Câmara de S. João 

da Madeira já rubricou o 
“Plano para a Transição 
Energética”, que foi de-

ral militar, quer à forma-
ção nas áreas jurídicas e 
técnico-profissionais”.

A formação vai, ain-
da, contemplar “uma 
vertente de carácter 
prático (formação em 
exercício), com o objec-
tivo de proporcionar aos 
guardas-provisórios as 
competências na prática 
de exercício das funções 
inerentes ao serviço ope-
racional da GNR”.

Dos 327 guardas pro-
visórios, 10% são do gé-
nero feminino, 10% têm 
formação académica su-
perior, 58% têm entre 20 

e 24 anos e 49% cumpri-
ram serviço militar nas 
Forças Armadas.

A GNR informou que 
estão previstos cinco 
Curso de Formação de 
Guardas em 2021, sendo 
que, actualmente, já de-
correm três. O 43.º curso 
teve início a 19 de Abril 
e tem 195 guardas-pro-
visórios, enquanto o 44.º 
curso se iniciou a 21 de 
Junho com 292 militares. 
Já o 45.º curso teve início 
a 16 de Agosto e tem 285 
militares. O último curso 
está programado para o 
final do ano.

Durante a atividade, foram recolhidos resíduos, desde plásticos, pneus, 
botas, frascos de iogurte, máscaras, entre muitos outros materiais.

arrastados para outros 
locais, nomeadamente o 
mar, durante as cheias do 
Rio Águeda”, referem os 
responsáveis da ação.

Segundo a organiza-
ção, “iniciativas como 
esta relembram-nos para 
a urgência de mudança 
de hábitos de consumo, 
de forma a respeitar as 
espécies que coabitam o 
planeta”.

O grupo de Vegetaria-
nos de Águeda promete 
que continuará a promo-
ver ações desta natureza.

senhado com a Energaia 
- Agência de Energia do 
Sul da Área Metropolitana 
do Porto.

O caminho para a 
neutralidade carbónica 
exigirá um investimen-
to na ordem dos 40 mi-
lhões de euros, com o 
governo local a estar de 
olho nos dinheiros euro-
peus do Plano de Recu-
peração e Resiliência e 
no próximo quadro co-
munitário de apoio.
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Mais um belo domingo 
no Solar Transmon-

tano, com a Comunida-
de Portuguesa chegando 

pouco a pouco para o Al-
moço Convívio na Casa 

de Trás-os-Montes. O 
Presidente Ismael Lou-

Mesa de grandes amigos no Solar Transmontano, Antônio Custódio, 
esposa Lurdes, Dona idália de Jacarepaguá, a Radialista Idália, D. 
Florbela, esposo do Comendador Afonso Bernardo, o radialista Ma-
neca e senhor Alberto

Também presente no convívio social o casal, Manuelzinho, esposa 
D. Prudência e cunhada dona Maria do Sameiro

A simpática Márcia Mendes quando cumprimentava o casal Ana Ma-
ria e José Matos dos Reis

Panorâmica do Salão com os famosos “Pés de Valsa” em destaque 
os casais Comendador Afonso Bernardo e esposa D. Florbela, seu 
irmão de coração o radialista Maneca e sua amada Idália

No domingo Transmontano podemos ver o Presidente do Orfeão 
Português, Joaquim Bernardo e o amigo de Viana do Castelo, Dr. 
Luiz Maria Barreiro, grande advogado português

Convívio Trásmontano

reiro, seus colaboradores 
recebendo os amigos com 
muita fidalguia, o almoço 
como sempre delicioso, 

não faltando música ao 
vivo para alegria dos ca-
sais voltando a dar show 
na pista de dança.

Num registro para o Portugal em Foco, Presidente Ismael Loureiro, 
com a Márcia Mendes, esposo Tuninho Mendes e seu Alberto, Kátia 
e Fernanda

Num belo 
cenário no 

Almoço das 
Quartas nas 

Beiras o Pre-
sidente José 

Henriques, 
o Vice Luís 
Ramalhoto, 

ao fundo a se-
cretária Cris

O bacalhau 
à lagareiro 
sempre é 
atração no 
Almoço Bei-
rão na foto, 
Tuninho da 
ótica Primor, 
com Brandão 
e amigos

Outra mesa 
de destaque 

no Almoço 
das Quartas, 

o radialista 
José Chança, 
o Mauro, Eu-
mar e esposa

Sabore-
ando o 
delicioso 
Vinho por-
tuguês os 
empresá-
rios, Alfredo 
Ricardo 
Paladino e 
um amigo

ALMOÇO DAS QUARTAS
NA CASA DAS BEIRAS

O belíssi-
mo interior 
do Bar do 

Carlinhos no 
Cadeg, onde 

vemos o 
gerente João 
e sua equipe 
de colabora-

dores

O charme 
feminino na 
Aldeia Portu-
guesa, dando 
ritmo com as 
castanholas 
a Márcia 
Mendes, 
Fátima, Lucin-
da, Gianne, 
Dayana

Explosão de alegria 
na Aldeia Portuguesa 
do Cadeg, em pé Tu-
ninho Mendes, espo-

sa Márcia Mendes, 
Fátima, sentados o 

casal José Matos 
dos Reis, esposa 

Ana Maria, o anfitrião 
Carlinhos Cadavez, 

as sorridentes, Julia-
na, Gianne, Dayana 
bem vindas a nossa 

Comunidade

Panorâ-
mica da 
Aldeia 
Portu-
guesa do 
Cadeg 
com 
Casa 
cheia

ExpLOSãO DE ALEgRIA NO CADEg

Belo registro 
na Aldeia 

Portuguesa 
do Cadeg, o 

simpático ca-
sal Márcia e 

esposo Tuni-
nho Mendes, 
com casal de 
amigos José 

Alves e espo-
sa Chistiane
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Economia
EDP Renováveis inaugura parque 
solar no Brasil com investimento

de 117 milhões de euros
A EDP Renováveis inau-

gurou o seu maior par-
que fotovoltaico no mundo 
em Pereira Barreto, cidade 
localizada no interior do esta-
do de São Paulo, num projeto 
que contou com investimento 
de 750 milhões de reais.

O novo empreendimen-
to do grupo no Brasil tem 
capacidade instalada de 
252,2 megawatts, será ca-
paz de uma produção anual 
de 547 mil megawatts hora, 
o suficiente para abastecer 
uma cidade com cerca de 
750 mil habitantes.

O parque solar em Pe-
reira Barreto tem uma área 
total de 455 hectares, o equi-
valente a 421 campos de fu-
tebol, é composto por mais 
de 580 mil painéis solares 
e, segundo informações di-
vulgadas pela empresa, será 
capaz de evitar a emissão 
de mais de 150 toneladas de 
CO2 por ano.

Em entrevista à Lusa, Mi-
guel Stilwell, CEO da EDP 
Renováveis e do Grupo 
EDP, contou que a empre-

sa, presente em 22 países, 
considera o Brasil uma das 
geografias principais para in-
vestimentos.

“Temos mais de 1.500 
megawatts ao todo, entre 
projetos construídos e em 
desenvolvimento no Brasil e, 
este em particular, é o maior 
projeto solar do grupo EDP 
em nível mundial. É também 
o maior projeto do estado de 
São Paulo e o quinto maior 
do Brasil”, explicou Stilwell.

Questionado se a crise 
hídrica do Brasil, que enfren-
ta a maior seca em 91 anos, 

De acordo com os dados 
provisórios revelados 

pela Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve (AHETA), o 
volume de vendas aumen-
tou 45,6% em setembro 
deste ano, face ao mesmo 
mês de 2020, mas baixou 
21,9% em relação a igual 
período de 2019.

Contudo, ressalva a 
AHETA, as vendas efetu-
adas através de platafor-
mas online não incluem o 
pagamento das respetivas 
comissões, o que influencia 
o aumento homólogo do vo-
lume de vendas e, por essa 
via, os preços praticados.

Em setembro deste 
ano, 15,4% das vendas fo-
ram efetuadas através de 
operadores turísticos tradi-
cionais, valor que compara 
com os 40% de 2019. 

De acordo com os dados 

motivou a empresa a investir 
com mais força no segmen-
to de geração de energia 
solar no país sul-americano 
e, especialmente no estado 
de São Paulo, onde estão 
muitas industrias brasileiras 
que numa situação de cri-
se energética têm buscado 
o mercado livre de energia 
para manter suas operações, 
o executivo do Grupo EDP 
salientou apenas que a em-
presa investe onde há bons 
recursos e uma boa ligação 
com a rede de distribuição.

Atualmente o grupo por-

O preço médio dos aparta-
mentos disponíveis para 

venda em Lisboa atingiu os 
5070 euros por m/2 em julho, 
um valor 50% acima dos 3373 
euros por m/2 verificados no 
Porto, no mesmo mês. Esta 
é uma das principais conclu-
sões da segunda edição do 
Barômetro do Mercado Resi-
dencial, divulgado pela Prime 
Yield e desenvolvido com os 
portais SuperCasa/CasaSa-
po e a Infocasa.

O estudo diz ainda que há 
cerca de 6 meses que Lis-
boa mantém os valores de 

oferta acima dos 5000 euros 
por m/2 e o Porto acima dos 
3300 euros por m/2.

Apesar de a diferença ser 
acentuada, a diferença de 
preço entre Lisboa e Porto 
tem vindo a reduzir, passan-
do de 67% em julho de 2019 
para 57% em julho de 2020, 
atingindo agora os 50%. “Tal 
acontece porque os preços 
no Porto cresceram a um rit-
mo mais intenso do que em 
Lisboa. Ao passo que em ju-
lho de 2021 a subida homó-
loga do preço de oferta dos 
apartamentos no Porto foi 

Vendas no alojamento
no Algarve cresceram 
45,6% em setembro

da  AHETA no resumo da 
evolução mensal da ativida-
de do setor, a taxa de ocupa-
ção global média por quarto 
foi de 64,1%, uma subida 
de 33,8% em comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado, mas 26,3% abaixo 
do valor registrado em 2019.                                                                                                                     
O mercado nacional cres-
ceu 55,1% e o externo 
diminuiu 50,2% face a 
setembro de 2019, regis-
trando-se as maiores que-
das em Albufeira (-33,1%), 
Carvoeiro/Armação de 
Pêra (-24,8%) e Portimão/
Praia da Rocha (-23,5%).

Segundo a associação 
dos hoteleiros do distrito de 
Faro, em termos acumula-
dos, desde o início do ano, 
regista-se uma descida mé-
dia de 54,1% na ocupação 
por quarto e de 46% no vo-
lume de vendas, comparati-
vamente com 2019.

Apartamentos em Lisboa são
50% mais caros que no Porto

de 10,3%, em Lisboa foi de 
5,7%. Da mesma forma, um 
ano antes, o aumento ho-
mólogo dos preços no Porto 
foi de 9,1% e em Lisboa de 
2,6%”, explica a Prime Yield.

Relativamente aos preços 
pedidos em Lisboa e Porto 
face aos restantes mercados 
da sua região, o Boletim da 
Prime Yield conclui que em 
julho de 2021 o Porto situava 
a sua oferta de apartamen-
tos num valor 63% acima da 
respetiva média regional, ao 
passo que em Lisboa essa di-
ferença era de cerca de 85%.

No entanto, nas Áreas 
Metropolitanas, a diferença 
de valores entre a região de 
Lisboa e a região do Porto é 
um pouco menos vincada: 
em julho, os apartamentos 
em oferta no total em Lisboa 
tinham um valor médio de 
2738 euros por m/2, ficando 
33% acima dos 2063 euros 
por m/2 registrados no Porto.

“Os preços da habitação 
continuam a apresentar uma 
tendência de subida, pois 
este tem sido um setor em 

A Associação Nacional do 
Ramo Automóvel aler-

tou para o risco de encerra-
mento de muitas empresas 
de serviço de pronto-socor-
ro perante o aumento dos 
custos, como combustíveis, 
sem atualização de preços 
pelas empresas de assistên-
cia em viagem.

Em comunicado, em que 
refere os dias dramáticos 
que estão a ser vividos pelas 
empresas de rebocadores, 
a Associação Nacional do 
Ramo Automóvel salienta o 
aumento exponencial dos 
custos desta atividade, dan-
do como exemplo o preço 
dos combustíveis, que pe-
sam pelo menos 50% nos 
custos gerais destas empre-
sas segundo os resultados 
de um estudo que encomen-
dou a uma entidade externa.

A ARAN destaca que 
a subida desta fatura tem 
acontecido sem que estas 
empresas tenham acesso 

a qualquer medida de alívio 
por parte do Governo ou que 
os preços sejam atualizados.

“Os custos de desenvol-
vimento desta atividade vêm 
aumentando exponencial-
mente ao longo dos últimos 
anos, sendo que, de acordo 
com a informação que estes 
profissionais vão confiden-
ciando à ARAN, os preços 
pagos pelos serviços não têm 
sofrido qualquer atualização 
positiva por parte das empre-
sas de assistência em via-
gem, falando-se mesmo em 
atualização, mas no sentido 
de baixar os preços dos ser-
viços”, refere o comunicado.

Para a ARAN, o Governo 
e as empresas de assistên-
cia em viagem não podem 
continuar a fazer de conta 
que o problema não existe, 
avisando que a manutenção 
deste quadro levará ao en-
cerramento de muitas em-
presas e à perda de muitos 
postos de trabalho.

ARAN avisa que subida dos 
combustíveis pode encerrar 

muitas empresas de rebocadores

que a procura não só não 
se contraiu com a pande-
mia, como até tem revelado 
uma vitalidade surpreenden-
te. Os últimos dados oficiais 
mostram que se superaram 
recordes de venda e que o 
crédito para aquisição não 
abrandou. E mais do que 
isso, tem sido um mercado 
desenvolvido num contexto 
de baixos níveis de oferta, 
o que também influenciou o 
comportamento dos preços”, 
explica Nelson Rêgo, CEO 
da Prime Yield.

E acrescenta: “A subida 
de preços tenderá a suavizar 
com o surgimento de nova 
oferta, especialmente da 
que se dirige às famílias por-
tuguesas da classe média. 
Contudo, o impacto sobre os 
preços só deve ser visível a 
prazo, pois os grandes proje-
tos de construção nova fora 
dos centros das cidades de 
Lisboa e Porto que respon-
dem à capacidade financeira 
da classe média portuguesa 
não vão estar disponíveis de 
forma imediata”.

tuguês está entre as dez 
maiores produtoras de ener-
gia eólica do Brasil, mas 
não ocupa posição entre 
as dez maiores na gera-
ção de energia fotovoltaica.                                                                                                                      
“Somos uma das maiores 
empresas de energias reno-
váveis do mundo. Atualmen-
te somos a terceira maior a 
nível mundial em renovais, 
incluindo a energia eólica e 
a solar. No Brasil a energia 
eólica historicamente era um 
segmento mais competitivo 
e, portanto, nós temos vindo 
a desenvolver mais projetos 
eólicos ao longo dos últimos 
anos, mas verificamos que o 
Brasil tem recursos solares 
fantásticos”, frisou Stilwell.

O executivo também ex-
plicou que o projeto no Bra-
sil usa a mesma tecnologia 
empregada pela EDP Reno-
váveis em Portugal e outras 
partes do mundo e lembrou 
que planeja construir cerca 
de 4 mil megawatts/ano nos 
próximos 5 anos, totalizan-
do a construção de 20 mil 
megawatts.

O Governo dos Açores 
prevê investir  em 2022, 

cerca de 962,2 milhões 
de euros, o maior valor de 
sempre no arquipélago, de 
acordo com a anteproposta 
de plano de investimentos a 
que a Lusa teve acesso.

De acordo com o “Plano 
Regional Anual 2022 — An-
teproposta”, aprovado em 
Conselho de Governo a 30 
de setembro e entregue aos 
parceiros sociais, prevê-
se, em 2022, um aumento 

de 18 milhões de euros de 
investimento público, em 
comparação com 2021, 
com base nas contas feitas 
pela Lusa a partir dos dois 
documentos.

O executivo de coliga-
ção PSD/CDS-PP/PPM, 
liderado pelo social-demo-
crata José Manuel Boliei-
ro, prepara-se agora para 
discutir o documento com o 
Conselho Econômico e So-
cial dos Açores.

Um comunicado do Go-

verno refere que o executi-
vo aprovou a anteproposta 
do Plano Regional Anual 
para 2022 e do Orçamento 
Regional Anual para 2022, 
sem acrescentar detalhes.

Na anteproposta de Pla-
no há dois departamentos 
do Governo com verbas re-
forçadas no próximo ano.

A Secretaria Regional 
das Obras Públicas e Co-
municações, reforçada com 
26 milhões de euros , e a 
Secretaria Regional das Fi-

nanças, Planejamento e Ad-
ministração Pública cresce 
mais de 42 milhões de eu-
ros, segundo o documento.

Os parceiros sociais e 
os conselhos de ilha vão 
ser chamados, entretanto, a 
emitir parecer sobre a ante-
proposta de Plano de inves-
timentos do Governo para 
2022, antes de o parlamen-
to discutir e votar a versão 
final dos documentos, no 
plenário marcado para o fi-
nal de novembro.

Governo dos Açores prevê investir
962,2 milhões de euros em 2022
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Política
Presidente da República

promulga mandatos a meio tempo 
para autarcas das juntas de freguesia

Filipe Correia, presidente da 
Mesa do Conselho Nacio-

nal do CDS e futuro vice-pre-
sidente da Câmara de Lisboa, 
não poupou críticas a Rui Rio 
numa reunião com outros 
membros da direção democra-
ta-cristã. Entre outras conside-
rações, o número dois de Car-
los Moedas chegou também 
a questionar a vitalidade do 
CDS. Filipe Correia argumen-
ta que as suas afirmações não 
podem ser descontextualiza-
das e defende a liderança de 
Francisco Rodrigues dos San-
tos. “Tem um grande mérito.”

Filipe Correia aproveitou a 
reunião da Comissão Executiva 
do CDS, que decorreu presen-
cialmente e por videoconferên-
cia, para fazer um diagnóstico 
cru do estado em que se en-
contra o partido. “O CDS não 
está a conseguir afirmar-se. O 
partido não está bem”, notou o 
democrata-cristão.

E é precisamente esta a 
ideia, a ideia de que o CDS 
não está a conseguir afirmar-
se, que mais tem separado as 
duas fações do partido: para 
o líder democrata-cristão, as 
eleições açorianas, as presi-
denciais e as autárquicas são 
a prova de que o CDS está 
vivo, no caminho certo e do 
lado dos vencedores;  o par-
tido está a diluir-se no PSD e 

O primeiro-ministro conside-
rou essencial o reforço da 

solidariedade entre Estados-
membros da NATO e criticou 
as crises de confiança nos 
processos do Afeganistão e 
Indo-Pacífico, num discurso 
em que pediu maior combate 
à pirataria no Atlântico Sul.

Estas posições foram 
transmitidas por António Costa 
na abertura do plenário da 67.ª 
sessão anual da Assembleia 
Parlamentar da NATO, em Lis-
boa, durante uma intervenção 
que se centrou nos desafios 
colocados à segurança das 
democracias e também sobre 
a importância da estabilidade 
política, econômica e social 
no hemisfério sul.

O líder do executivo por-
tuguês sustentou que a 
NATO está em permanente 
evolução e adaptação e que 
esse é um dos segredos do 
seu sucesso enquanto alian-
ça política e militar.

“Mas os aliados só podem 
responder a esse processo 
de adaptação a um ambiente 
internacional em mudança se 
souberem manter a regra da 
solidariedade e da consulta 

Costa pede a NATO mais solidária
e sem crises de confiança 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o di-
ploma que altera os termos do exercício do mandato a meio tempo 

dos titulares das juntas de freguesia, segundo comunicado da Presidência 
da República.

O diploma, que prevê que todas as juntas possam contar com pelo 
menos um membro eleito nestas condições, foi aprovado na passada sex-
ta-feira, por unanimidade, na Assembleia da República.

Assim, todas as 3.092 freguesias existentes no território terão um 
membro a exercer o cargo a meio tempo, uma situação que atualmente 
apenas abrange 185 destas autarquias, as que têm entre 5.000 e 10.000 
eleitores ou as que têm mais de 3.500 eleitores e 50 Km de área.

Esta medida surge numa altura em que as freguesias têm assumido 
novas tarefas, ao abrigo da descentralização de competências dos muni-
cípios para as freguesias, e vai ser paga através do Orçamento do Estado 
para 2022, com uma dotação estimada de cerca de 29 milhões de euros.

Vice de Moedas critica
Rio em reunião interna e

diz que o CDS não está bem

O grupo parlamentar do BE 
entregou um projeto-lei na 

Assembleia da República para 
proceder à alteração das carrei-
ras dos enfermeiros, de maneira 
a valorizar estes profissionais 
de saúde e melhorar as condi-
ções remuneratórias.

De acordo com o diploma, 
o BE propõe que a previsão do 
número de postos de trabalho, 
em mapas de pessoas de ser-
viços ou estabelecimentos, refe-
rente à categoria de enfermeiro 
especialista, é determinada em 
função do conteúdo funcional da 
categoria, da estrutura orgânica 
e das necessidades manifesta-
das pelo serviço em específico 
ou unidade de saúde, não de-
vendo ser inferior a 35%.

“O número de posições re-
muneratórias das categorias da 
carreira especial de enferma-
gem, assim como os correspon-
dentes níveis remuneratórios 
da tabela remuneratória são 
definidos no prazo máximo de 
90 dias, depois de negociação 
e acordo com as estruturas re-
presentativas dos trabalhadores 
abrangidos pela presente carrei-
ra, e com o objetivo de valoriza-
ção das atuais condições remu-
neratórias”, diz o partido.

Já o número das posições 
remuneratórias das categorias 
da carreira e os corresponden-
tes níveis remuneratórios são 
definidos no prazo máximo de 
90 dias, depois de negociação 
e acordo com as estruturas re-

BE entrega na AR projeto-lei 
para valorizar carreira e melhorar 

remuneração dos enfermeiros

recíproca e não se deixarem 
tomar por crises de confian-
ça, como as que surgiram em 
torno dos recentes aconte-
cimentos no Afeganistão ou 
no Indo-Pacífico”, advertiu.                                                                                         
Para António Costa, a ree-
mergência de um mundo mais 
multipolar, num contexto de 
forte globalização, a alteração 
do poder relativo, econômico 
e militar, das diferentes regi-
ões do mundo, a persistência 
de focos de instabilidade em 
regiões vizinhas e a premên-
cia de desafios globais como 
o terrorismo, as migrações ou 
as alterações climáticas, exi-
gem que a Aliança Atlântica 

dê a resposta adequada a um 
ambiente estratégico externo 
em mutação.

“O centro de gravidade es-
tratégico da Aliança Atlântica 
é, como sempre foi ao longo 
da sua história, a sua coe-
são. Sem essa coesão, não 
teria sido possível no passa-
do, nem será possível no fu-
turo, enfrentar com êxito as 
ameaças e desafios que se 
colocam à nossa segurança. 
Por isso, é indispensável que, 
pelas suas palavras e pelas 
suas ações, os Aliados reafir-
mem a estabilidade dos laços 
que os unem e permanente-
mente transmitam uma men-

sagem de unidade”.
Mas António Costa foi ain-

da mais longe dizendo: “Ne-
nhum aliado é suficientemente 
forte para enfrentar isolado os 
desafios globais, nem nenhum 
demasiado pequeno para não 
dar um contributo válido para a 
segurança comum”.

“Tal como no passado, a 
NATO tem de ser forte e coe-
sa para garantir a paz. Esse 
espírito deve continuar a 
guiar as nossas ações, num 
momento em que conduzimos 
um importante processo de 
reflexão que deverá culminar 
na adoção de um novo con-
ceito estratégico no próximo 
ano, na Cimeira de Madrid”, 
disse o primeiro ministro.                                                                                                      
O primeiro-ministro especifi-
cou que, no quadro de uma 
maior cooperação entre o 
Atlântico Norte e o Atlânti-
co Sul, se exige uma maior 
atenção à questão da segu-
rança marítima.

A segurança das rotas ma-
rítimas, na perspectiva de An-
tónio Costa, “é essencial para 
a liberdade de navegação e 
para a centralidade do Atlânti-
co no comércio internacional”.

O líder do Chega exigiu res-
ponsabilidades ao Banco 

de Portugal na fuga do ban-
queiro João Rendeiro para o 
estrangeiro e anunciou que 
irá apresentar um projeto de 
lei para prevenir que a situa-
ção se repita.

Numa ação de campanha 
que arrancou às 12h30 junto 
do Banco de Portugal, na bai-
xa lisboeta, cerca de 50 sim-
patizantes do Chega fizeram 
um cordão humano diante da 
instituição, gritando “chega de 
corrupção” e mostrando tarjas 
com fotos de José Sócrates, 
Armando Vara e Duarte Lima, 
em que se lia “Portugal é um 
mar de corrupção”.

À chegada ao local, o pre-
sidente do partido, André Ven-
tura, fez um discurso diante 
da porta da instituição, onde 
afirmou, munido de um mega-
fone, que o Banco de Portugal 
merece o respeito dos portu-
gueses, mas merece também 
uma crítica, por nunca ter feito 
o que devia ter feito para evi-
tar que episódios como este 
se verificassem.

Ventura exige responsabilidades ao 
Banco de Portugal na fuga de Rendeiro

Depois, o líder do partido 
entrou no edifício, onde entre-
gou uma carta à instituição em 
que exige responsabilidades 
depois da fuga para o estran-
geiro do antigo presidente do 
BPP João Rendeiro.

Além de imputar respon-
sabilidades à instituição e 
à Justiça, o líder do Chega 
afirmou também que o Gover-
no tem as mãos sujas neste 
caso, considerando que a 
Estratégia Nacional contra a 
Corrupção não tem nada de 
substancialmente importante, 
e interrogando-se “porque é 
que o executivo não apresen-
tou uma proposta de lei para 
evitar situações como esta”.

Ventura anunciou que o 
Chega irá apresentar um pro-
jeto de lei na Assembleia da 
República que irá propor que 
um arguido possa ficar em pri-
são preventiva, como forma a 
evitar o risco de fuga, quando 
é suspeito de envolvimento 
em atividade altamente or-
ganizada ou em crimes eco-
nômico-financeiros e tenha 
patrimônio em zonas de difícil 

acesso ao sistema financeiro 
ou de Justiça.

Segundo o presidente do 
partido, o diploma irá tam-
bém propor que, em casos 
de criminalidade econômi-
co-financeira, organizada ou 
com ligações internacionais, 
possa existir logo um início de 
cumprimento de pena ou uma 
entrada num estabelecimen-
to prisional quando alguém é 
condenado em primeira ins-
tância a uma pena superior a 
cinco anos de prisão.

“Estamos abertos à nego-
ciação. O PSD, o PS, podem 
propor alterações ao nosso 
projeto, não é certamente 
um projeto perfeito, mas da-
mos um sinal de que a Jus-
tiça tem de melhorar o seu 
funcionamento em casos 
como este”, indicou.

O antigo presidente do 
Banco Privado Português, 
João Rendeiro, foi condenado 
em 28 de setembro a 3 anos 
e 6 meses de prisão efetiva, 
num processo por crimes de 
burla qualificada.

Apesar de condenado, 

Rendeiro tinha passaporte e 
foi para o estrangeiro antes 
da execução da pena, comu-
nicando, entretanto, que não 
tenciona regressar.

O BPP originou vários pro-
cessos judiciais, envolvendo 
crimes de burla qualificada, 
falsificação de documentos e 
falsidade informática, assim 
outro um processo relacio-
nado com multas aplicadas 
pelas autoridades de super-
visão bancárias.

presentativas dos trabalhadores 
abrangidos pela presente carrei-
ra, e com o objetivo de valoriza-
ção das atuais condições remu-
neratórias.

Também transitam ainda 
para a categoria de enfermeiro 
especialista todos os trabalha-
dores enfermeiros titulares da 
categoria de enfermeiro que 
à data de 31 de maio de 2019 
fossem detentores de título de 
enfermeiro especialista, propõe 
o projeto-lei .

O documento também prevê 
que os enfermeiros do Servi-
ço Nacional de Saúde tenham 
direito a um estatuto de risco 
e penosidade que contemple a 
existência de um suplemento re-
muneratório, mecanismos para 
uma mais rápida progressão de 
carreira, majoração de dias de 
descanso por anos de trabalho, 
entre outras.

Na sustentação, o Bloco 
refere que no último ano, “ouvi-
ram-se, mais do que nunca, inú-
meras vozes a valorizar os pro-
fissionais de saúde e o SNS”, 
por causa do trabalho desen-
volvido no combate à pandemia 
de Covid-19 e na garantia da 
continuação de outros cuidados.                                                                                                               
Na opinião do Bloco de Esquer-
da, as palmas e as palavras não 
se traduziram em nada concre-
to, por isso, o partido apresen-
tou este projeto-lei, apesar de 
já ter proposto outras iniciativas 
legislativas recentes para alterar 
a carreira de enfermagem.

corre o risco de ser varrido do 
mapa eleitoral.

O presidente da Mesa do 
Conselho Nacional fez ques-
tão de sublinhar que aquele 
momento era parte de uma 
intervenção espontânea, de-
corrente da liberdade com que 
sempre participa nestes fó-
runs privados, e que, como tal, 
deve ser naturalmente contex-
tualizada e que cujo o alcance 
exato pode tão ter sido neces-
sariamente aquele.

“Considero que o presi-
dente do CDS, Francisco dos 
Santos, tem um grande mérito 
no resultado eleitoral autár-
quico alcançado, que relança 
o partido na discussão que 
interessa ao país e que pas-
sa por derrubar o Partido So-
cialista”, sublinha o dirigente .                                                                                                                         
“Para a afirmação do CDS te-
rão de contribuir todos, desde 
as estruturas locais àqueles 
que repetidamente têm perdi-
do eleições internas e que têm 
responsabilidades históricas 
na situação em que nos en-
contramos, responsabilidades 
que, de resto, partilho”, refor-
ça, referindo-se implicitamente 
aos apoiantes de Nuno Melo e 
críticos da atual direção.

O democrata-cristão ques-
tionou a liderança de Rui Rio 
e o estado em que se encon-
tra a direita. “A direita está mal 
e Rio é parte do problema”, e 
disse: “Se Rio tivesse sido o 
candidato a Lisboa não tínha-
mos ganho a eleição.”

“Qualquer opinião que te-
nha emitido sobre o futuro da 
direita e que vá para além da 
esfera do CDS apenas a mim 
me vincula, uma vez que o 
CDS se relaciona institucio-
nalmente com todos os parti-
dos que considera parceiros 
estratégicos para derrubar o 
PS, entre os quais se destaca 
o PSD e os seus órgãos legíti-
mos”, reforçou.
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Orfeão Português

17 de Outubro às 11h

convida para
o almoço no dia

FAÇAM  SUAS  RESERVAS, PELOS  TEL: 21-2569-84-19
97273-4306. Venham  participar  deste belo  momento de  Fé  Cristã.

Rua São Francisco Xavier, Nº 363 - Maracanã

Com Missa de Entronização das  Imagens  de  N.S. da Conceição e de 
N.S. de  Fátima (vinda  diretamente  de Portugal) com o  Padre  Lázaro.
 Após a missa serviremos um delicioso churrasco, galetos e  sardinhas  

portuguesas na brasa com  acompanhamentos diversos. Teremos doces 
portugueses. Animando a festa a Banda Típico da Beira Show.  Vagas  limi-
tadas,e  seguindo  todas  as  normas  da OMS.

Com os três gols 
marcados na noi-

te desta terça-feira ao 
Luxemburgo, Cristia-
no Ronaldo alcançou 
mais uma extraordiná-

Ronaldo ultrapassa 
Fasquia dos 800 Gols

ria marca na sua já longa 
carreira: 801 gols como 
profissional.

A carreira ao mais alto 
nível de CR7 começou no 
Sporting, por quem fez 5 

gols na equipe A em 31 
jogos em 2002/2003 - o 
primeiro a 7 de outubro de 
2002, dia em que fez bis 
na recepção ao Moreiren-
se, na 6.ª jornada da Liga, 
numa vitória por 3x0.

Seguiu-se Manchester 

United, Real Madrid e 
Juventus, sempre com 
percurso pelas seleções 
nacionais. Aos 36 anos, 
numa altura em que re-
gressou ao Manchester 
United, continua a fazer 
história.

Sporting .........................................................5 gols
Manchester United ....................................123 gols
Real Madrid ...............................................451 gols
Juventus ....................................................101 gols
Seleção A...................................................115 gols
Sub-21 ...........................................................3 gols
Sub-20 .............................................................1 gol   
Olímpicos.......................................................2 gols

Eis as contas dos gols de Cristiano Ronaldo:

Bruno Fernandes marcou o terceiro gol de Portugal, aos 18 minutos, na 
vitória por 5x0 sobre o Luxemburgo. “Marcar ajuda sempre, seja cedo 

ou não”, começou por dizer nas zonas de entrevistas rápidas das TV.
“Sabíamos que o Luxemburgo poderia fechar-se, mas entrámos 

muito fortes. Depois do 3x0 o jogo partiu-se, mas depois voltámos 
a ter o controle. O Luxemburgo conseguiu ter mais bola no segundo 
tempo, mas não no nosso terreno defensivo. Sabemos da qualidade 
do Luxemburgo, sabemos que podem defender muito e bem, mas 
também com capacidade para sair a jogar com qualidade. Estivemos 
bem, compactos”, referiu o médio do United.

“Entrámos muito fortes” 

Durante uma conferência 
sobre ‘A gestão huma-

nizada do futebol’, Jorge Je-
sus recordou a passagem 
Flamengo, onde esteve en-
tre 2019 e 2020 e clube pelo 
qual conquistou o Brasileirão 
e a Taça dos Libertadores, 
assumindo que parte do su-
cesso que teve no outro lado 
ao Atlântico começou quando 
ainda era jovem.

“Antes de chegar ao Fla-
mengo, há muitos anos, 
era ainda um miúdo, já era 
um apaixonado pelo futebol 
brasileiro. Na altura já era 
apaixonado pelas seleções 
brasileiras, pelos jogadores 
brasileiros e, sobretudo, Pelé, 
o exemplo máximo do jogador 
brasileiro”, disse Jesus.

Outro aspecto que Jorge 
Jesus considerou determinan-
te para as conquistas no Fla-
mengo foi o talento dos joga-

Jorge Jesus confessa 
paixão pelo Brasil... “mas

a luz é a minha casa” 

Rui Costa foi eleito este sába-
do como presidente do Benfi-

ca, com mais de 84 por cento dos 
votos, sucedendo assim a Luís 

Rui Costa 
lembrou vieira

no discurso 
de Vitória

O Ministério Pú-
blico está a 

investigar vários 
negócios que en-
volvem o FC Por-
to e o clube bra-
sileiro Tombense, 
noticia a CMTV. 
O Tombense é um 

clube de Minas Gerais e milita no ter-
ceiro escalão do futebol brasileiro (Sé-
rie C). Entre os negócios em investiga-
ção estará a contratação do avançado 
Evanílson, que chegou ao Dragão há 
pouco mais de um ano a troco de 10 
milhões de euros. Do Tombense che-
garam ao Dragão também o defesa 
Wesley e o avançado Caíque, que fo-
ram integrados na equipa B.

As autoridades suspeitam de um es-
quema que pode envolver comissões 
na ordem de alguns milhões de euros.

Depois de Daniel Bragan-
ça... Matheus Nunes. O 

médio luso-brasileiro deverá 
ser o próximo jogador do plan-
tel principal a renovar contrato 
com os leões, concluídas que 
estão as negociações entre 
Sporting e representantes do 
jogador. As conversas entre 
as partes há algum tempo 
que estavam em marcha e, 
segundo apurou o nosso jor-
nal, ficaram concluídas ainda 
antes do médio  ser chamado 
pela primeira vez à Seleção 
Nacional - estreou-se frente 
ao Catar e ontem somou a 
segunda internacionalização, 
com o Luxemburgo.

Esta renovação não de-
verá contemplar o prolonga-
mento do vínculo contratual, 
nem o aumento da cláusula 
de rescisão, antes uma me-
lhoria salarial substancial, que 

coloque o médio num patamar 
superior em termos de venci-
mento, refletindo também a 
importância que ganhou nes-
ta temporada na equipe prin-
cipal, onde é imprescindível 
para Rúben Amorim.

Recorde-se que Matheus 
Nunes renovou contrato com 
os leões há cerca de um ano 
- o anúncio foi feito a 20 de 
outubro, com o médio a ficar 
ligado aos leões até 2025 e a 
aumentar a sua cláusula de 
rescisão de 45 para 60 mi-
lhões de euros.

Por isso, é possível que 
o Sporting possa oficializar a 
renovação de contrato antes 
do regresso à competição ou, 
sabendo-se que a equipe en-
trará num ciclo exigente com 
cinco jogos no espaço de 15 
dias, após o encontro com o 
Besiktas, para a Champions.

Filipe Vieira, que recordou no seu 
primeiro discurso, feito já depois 
das 5 da manhã.

“Virámos uma página na histó-
ria do nosso clube, em que suce-
do no cargo de presidente a Luís 
Filipe Vieira, cuja obra de recupe-
ração, consolidação e crescimen-
to do Benfica ao longo de 18 anos 
merece o melhor dos reconhe-
cimentos. Amanhã inicia-se um 
novo ciclo, com redobrada ambi-
ção e confiança no futuro. A res-
ponsabilidade acrescida de que já 
vos falei e a legitimidade recebida 
por este mandato histórico e ex-
pressivo impõe também de todos 
e cada um de nós a consciência 
de que temos de nos unir para 
sermos ainda mais fortes, respei-
tando a diversidade, mas unidos 
na ação, porque a causa que nos 
une é o Benfica”, disse. 

Numas eleições a que acorre-
ram 40.085 sócios, as mais concor-
ridas de sempre, Rui Costa venceu 
com 84,48 por cento dos votos. 

Fc Porto sob
suspeita com

clube Brasileiro

Matheus Nunes acertou 
renovação antes de ir

para a Seleção

dores que encontrou.
“O jogador brasileiro é ta-

lentoso, gosta de aprender e 
trabalha com alegria. Aprendi 
isso com eles. Eles gostam de 
aprender para além do que é 
o conhecimento  deles sobre 
o treino e demonstram grati-
dão por serem ensinados”, ex-
plicou o treinador português, 
que revelou que o carinho que 
recebeu no Rio de Janeiro foi 
inédito na sua carreira.

“Não estava habituado à 
forma como eles me trataram. 
Nunca tinha sentido algo as-
sim, como senti naqueles 13 
meses no Brasil”, relembrou 
Jorge Jesus.

Sobre o Benfica, deixou 
escapar que só aceitou ser 
palestrante porque a sessão 
se realizou na sua casa, o Es-
tádio da Luz.

“Aceitei falar nesta confe-
rência porque estou na minha 
casa, o Estádio da Luz. Não 
falo em público sobre futebol e 
abro uma exceção porque es-
tou em casa. Estamos a ouvir 
a águia e este ano espero que 
ela voe bem alto e muitas ve-
zes”, desejou.

O Estádio da Luz acolhe, 
até esta quarta-feira, a primei-
ra edição de ‘A gestão huma-
nizada do futebol’.
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Com ampla instalações 
e uma equipe de aten-

dimento excelente, infra-
estrutura da nova loja Fla-

viense conta com ampla 
variedades de materiais 
para marcenaria que vão 
desde madeiras a equipa-

mentos leves e pesados. 
Os vendedores atendem 
em mesas, o que além de 
deixá-los em posição des-

Flaviense GMaD | são Gonçalo RJ-104, 7575
Colubandê| 

favorável ao cliente rápi-
do, que não quer se sentar 
ao fazer o pedido, não há 
nenhum contato pois exis-
te um anteparo de acrílico 
ou vidro para protegê-los 
em tempos de pandemia.

Os preços são bem 
competitivos nos itens de 
madeira e afins.

Flaviense GMAD São 
Gonçalo é a mais nova 
opção em madereira da 
Região Metropolitana da 
Região.

Os clientes que pri-
meiro visitaram a loja da 
Flaviense, de São Gon-
çalo ficarão encantados 
não sobrou elogios de 
todos, não podemos de 

deixar de falar do aten-
dimento a entrega. Com 
profissionais competen-
tes é nitído perceber to-
dos os funcionários da 
Loja, distribuindo simpa-
tia em todos os setores. 

Flaviense GMAD São 

Gonçalo, chegou com 
força total para agitar o 
mercado das madereiras, 
venha você conhecer o 
showroom de produtos na 
linda loja, agora é só nos 
visitar e aproveitar nos-
sas ofertas.

É muito bom ver toda sexta-feira a 
Comunidade Portuguesa marcan-

do presença, para saborear a deliciosa 
gastronomia portuguesa e brasileira, 
o nosso amigo anfitrião Comendador 
José Morais sempre com aquele show 
de simpatia e simplicidade cativante 
com os amigos que prestigiam o Bo-
teco do Morais, que cada vez mais se 
torna um pedacinho de Portugal no Rio 
Comprido, esta semana Cláudio San-
tos, deu o ritmo no Almoço Semanal.

Restaurante Boteco
do Morais “é show”
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Uma amizade 
de longos 

anos, neste 
Dia especial a 
Fadista Maria 
Alcina e o Dr. 

Jayme Joa-
quim Carvalho 

Netto

Na belíssima instituição da Casa de Portugal do Rio de Janeiro, ve-
mos Dr. Neemias Machado da Costa, a Fadista Maria Alcina e o Presi-
dente Dr. Jayme Joaquim de Carvalho Netto e o Colaborador Cláudio

Um programa de muito 
sucesso  tipo um  Ma-

gazine semanal exibido 
na RTP de televisão em 
Portugal com diferentes 
olhares, do mundo  junto 
de comunidades de por-
tugueses espalhados por 
diversas parte do  mun-
do, onde retratar as atuais 
formas de viver, a Portu-
galidade nos diferentes 
territórios e reconhecer 
os feitos e conquistas dos 
portugueses que com-
põem estes grupos de ci-
dadãos.

 E esta reportagem 
especial e a historia. - 
da Casa de Portugal do 
Rio de Janeiro que tem 
o luso brasileiro Dr. Jay-
me Joaquim de Carvalho 
Netto, que é Presidente 
da Casa de Portugal des-
de junho de 2016.  Nas-

A portugalidade sob diferentes olhares
cido no Brasil, filho de 
brasileiros e neto de por-
tugueses.

Foi criado pelos avôs 
maternos, ele de Espi-
nho, ela de Vila Nova de 
Gaia, pois sua mãe fale-
ceu quando ele apenas 
tinha oito meses de vida, 
recebeu de sua avó, aos 
dezoito anos, o título de 
Associado da Casa de 
Portugal. Sua esposa ga-
nharia o dela em 1966, 
quando ficaram noivos e 
sua filha, em 1968, quan-
do nasceu. Assim, com 
sua família, há mais de 
meio século está ligado a 
Casa de Portugal.

A partir de 2006 foi elei-
to para a Diretoria. Ocu-
pou os cargos de 2º Di-
retor do Hospital, Diretor 
Administrativo, de Finan-
ças e Vice-Presidente. Vi-
veu intensamente os dias 
mais terríveis da Casa de 
Portugal, obrigada, pela 

difícil situação financeira 
a socorrer-se da Recupe-
ração Judicial, instituto ju-
rídico então recém-criado. 
Participou de forma decisi-
va, os ex-presidentes Car-
los Eurico Soares Félix e 
José Antônio da Silva Lei-
te para a obtenção do êxi-
to na recuperação judicial 
da Casa de Portugal.

E o programa a Hora  
dos Portugueses des-
cobriu no nosso querido 
país irmão o Brasil, este 
grande português diretor  
presidente  da  Casa de 
Portugal do Rio de Janei-
ro-: Dr. Jayme Joaquim 
de Carvalho Netto que há 
muitos anos faz parte des-
sa instituição com mais de 
93 anos de fundação tra-
balhando em prol dos nos-
sos irmãos portugueses 
residente no Brasil.

Instituição fundada  em 
1928  uma sociedade filan-
trópica que  cresceu muito 

e se tornou com muito or-
gulho a Casa dos portu-
gueses e Dr. Jayme  faz 
parte desta grandiosidade  
de atendimento  hospitalar  
com muita tecnologia e 
avanços na área da saúde 
em todos os sentidos.

Tivemos o privilégio 
de ter contado um pouco 
da  história deste luso
-brasileiro.

A cantora  portuguesa  
Maria Alcina que reside  
no Brasil  há mais de 60 
anos,  Fadista  Portugue-
sa que desbravou o Fado 
Português no  Brasil  Ma-
ria  Alcina foi convidada 
pelo presidente Jayme Jo-
aquim de Carvalho Netto 
para fazer uma apresen-
tação contando um pouco 
da história dos 93 anos de 
fundação dessa Institui-
ção vitoriosa. São esses 
portugueses espalhados 
pelo mundo que dignifi-
cam a portugalidade.

Esteve bem movimenta-
do o sábado passado 

na Loja Arte dos Vinhos no 
Recreio, com o empresário 
Ceará recebendo os ami-
gos com aquela sua simpa-
tia.

E agitando o ambiente 
com o Conjunto Amigos do 
Alto Minho, foi uma tarde 
de muita descontração  es 
muita animação para a Co-
munidade Luso Brasileira. 

Mais um “Point” no Re-
creio dos Bandeirantes, na 
Arte dos Vinhos.

Rua Profª Luíza No-
gueira Gonçalves, 350 
Loja 114/115 (Próximo ao 
Prezunic, na saida Av. Sal-
vador Allende)

Loja Arte dos Vinhos no Recreio é só alegria

Panorâmica do sábado passado a Loja Arte dos Vinhos, onde Conjunto Amigos do 
Alto Minho, colocou todo mundo para dançar foi um pedaço de tarde maravilhoso

Outro Aspecto no sábado passado na Loja Arte dos Vinhos, no Recreio, recebendo 
um excelente número de amigos que receberam atenção especial do anfitrião Diretor 
Presidente da Arte dos Vinhos “nosso querido Ceará”


