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Governo reforça linha
de apoio ao turismo com
mais 10 milhões de euros

O Governo reforçou com 
mais 10 milhões de euros 

a linha de apoio às micro e pe-
quenas empresas de turismo, 
para minimizar o impacto da 
Covid-19 na sua atividade, de 
acordo com um despacho pu-
blicado em Diário da República.                                                                                                                          
O diploma lembra que em mar-
ço de 2020 foi criada a Linha 
de Apoio à Tesouraria das Mi-
croempresas do Turismo – Co-
vid-19, destinada a minimizar o 
impacto econômico da pande-
mia nas empresas do setor.

Esta linha foi objeto de 
ajustamentos e reforços de 
dotação, fruto da evolução da 
situação epidemiológica e dos 
seus efeitos na economia e no 
tecido empresarial do turismo, 
tendo permitido assegurar a 
manutenção do apoio público 

em contextos que continua-
vam a ser de elevada pressão 
financeira sobre a tesouraria 
das empresas.

Assim, atendendo a que a 
procura por este instrumento 
de apoio se mantém constan-
te, a circunstância de ter sido 
já atingida uma taxa de com-

promisso de 99%, com 14.219 
operações aprovadas e um 
financiamento comprometido 
de 138,5 milhões de euros, 
aliada à forte exposição das 
micro e pequenas empresas 
do turismo à atual realidade 
epidemiológica vivida no país, 
justificam que se assegure um 

novo reforço da dotação global 
da linha de 10 milhões de eu-
ros, lê-se no diploma. O des-
pacho entrou em vigor ontem.                                                                                                                                          
O objetivo do reforço orça-
mental, que é feito em con-
texto de reabertura da ati-
vidade econômica, é dar 
continuidade ao apoio público 
financeiro às micro e peque-
nas empresas do setor, ain-
da imprescindível na atual 
fase, segundo o executivo.                                                                                                                   
A linha de apoio resulta de 
uma parceria entre o Turismo 
de Portugal e 12 instituições 
de crédito (Abanca, Bankin-
ter, BPI, BPG, CCAM, CGD, 
Eurobic, Millennium BCP, 
Montepio, Novo Banco, Novo 
Banco dos Açores e Santan-
der), que partilham o finan-
ciamento a conceder.

O XXIII Congresso do PS 
vai ser realizado a 28 e 

29 de Agosto, na Portimão 
Arena, no Algarve, estando fi-
nalmente reunidas condições 
sanitárias para o efeito, reve-
lou o presidente do partido.

“Confirmo que o nosso 
XXIII Congresso Nacional, 
que se realizará na última 
data aprovada na Comissão 

Nacional do partido, 28 e 29 
de Agosto próximos, terá lu-
gar na cidade de Portimão”, 
afirmou Carlos César.

O líder socialista lem-
brou que o congresso já 
devia ter ocorrido em Maio, 
mas que a data foi sendo su-
cessivamente adiada devi-
do à pandemia da covid-19.                                                                                                                    
César avançou que os 
delegados ao congresso 
terão de realizar teste à 
covid-19 ou apresentar o 
certificado de vacinação à 
entrada do edifício.

“O congresso decorrerá, 
no Algarve, onde o número 
de delegados presentes não 
chegará a metade da capaci-
dade do espaço, com o dis-
tanciamento físico adequado 
dos delegados e com o aces-
so condicionado ao certifica-
do de vacinação ou teste re-
alizado à entrada do edifício”, 
acrescentou o socialista.

Carlos César disse esta-
rem reunidas as condições 
para realizar o Congresso 
dos socialistas, uma vez que 
70% da população já foi va-
cinada com pelo menos uma 
dose, sendo que, até ao final 
de Agosto, 70% da população 
terá a vacinação completa.

Segundo disse, os de-
legados também poderão 
participar à distância, “garan-
tindo-se por meios digitais, o 
direito à credenciação, pedi-
do de palavra e participação 
nas votações”.

Congresso do PS
marcado para 28 e 29

de Agosto em Portimão 

O PCP atribuiu, os resulta-
dos financeiros da Festa 

do Avante! de 2020, que terá 
tido prejuízos de 930 mil eu-
ros, à campanha que contra 
ela foi desferida e à pandemia.

“A questão dos resulta-
dos financeiros da Festa do 
Avante do ano passado está 
diretamente relacionada com 
a campanha que contra ela foi 
desferida e diretamente rela-
cionada com uma opção que 
o PCP fez, que foi numa situ-
ação extremamente exigente 
em termos de condições sani-
tárias”, afirmou Ângelo Alves, 
membro da Comissão Política 
do Comité Central do PCP.

Ângelo Alves falava a pro-
pósito dos 76 anos das explo-
sões das bombas atômicas de 
Hiroshima e Nagasaki, tendo 
sido questionado sobre uma 
notícia do jornal “ECO”, que in-

dica que a edição de 2020 da 
Festa do Avante teve prejuízos 
acima dos 900 mil euros.

Sem comentar o teor ou 
os valores que estão em cau-
sa, Ângelo Alves afirmou que 
a notícia deita por terra uma 
linha de ataque que foi dire-
cionada contra o PCP no ano 
passado por alguns que, por 
razões ideológicas e políticas, 
queriam impedir a realização 
da Festa do Avante.

“Não o conseguiram, e nes-
sa altura argumentaram que 
o PCP apenas queria fazer a 
Festa do Avante por razões 
econômicas. Ora essa notícia, 
demonstra que, para o PCP, a 
realização da Festa do Avante 
é sobretudo uma afirmação do 
direito democrático de partici-
pação política, e uma afirma-
ção daquilo que é o conteúdo 
da nossa intervenção política, 

Ventura convencido que existem 
forças que de bom grado o 

eliminariam, física e politicamente 

A companhia aérea irlan-
desa Ryanair anunciou o 

lançamento de uma campa-
nha para recrutar mais de 300 
pilotos, tripulantes de cabine e 
profissionais de TI  para novos 
empregos nas bases portu-
guesas. Num comunicado, a 
companhia “low cost” afirma 
que esta campanha surge no 
seguimento do anúncio da 
Ryanair de um investimento 
de 300 milhões de dólares no 
Aeroporto de Lisboa, onde irá 
basear mais três aeronaves a 
partir de novembro, agora sete 
no total, como parte de sua 
programação de Inverno 2021.

A Ryanair que considera 
ser um grande investidor e em-
pregador em Portugal,  adianta 
que estas novas posições são 

criadas com a entrega de 210 
aeronaves Boeing 737-8200 ao 
grupo nos próximos anos. No 
comunicado, a Ryanair adianta 
ainda que “as ofertas de trabalho 
para piloto e tripulação de cabine 
estarão disponíveis nas bases 
da companhia em Lisboa, Porto, 
Faro e Ponta Delgada.

“Os investimentos cres-
centes da Ryanair em Portu-
gal apoiarão a recuperação 
da economia portuguesa e 
da indústria do turismo, onde 
a Ryanair investiu e apoia 
10.000 empregos indiretos, 
criando empregos locais e 
contribuindo com mais de 
138 milhões de euros em im-
postos e taxas do Governo 
por ano”, conclui a transpor-
tadora irlandesa.

Ryanair recruta mais de 
300 pessoas em Portugal

Avante! deu prejuízo de 930 mil euros. PCP 
culpa pandemia e campanha desferida

Sindicatos de professores 
apelaram às autoridades 

de saúde para que avancem 
rapidamente com medidas 
que garantam um ano letivo 
com aulas presenciais, de-
pois de conhecido um estudo 
que aponta para a redução 
da imunidade dos vacinados 
contra a covid-19.

Os dois maiores sindicatos 
que representam professores 
e funcionários das escolas 
- Fenprof e FNE - defendem 
que cabe à comunidade cien-
tífica e às autoridades de 
saúde definir as melhores so-

luções que evitem o regresso 
ao ensino a distância no pró-
ximo ano letivo.

A Federação Nacional dos 
Professores,  defende que os 
estudos conhecidos recente-
mente já permitem defender 
a realização de testes seroló-
gicos a docentes e restantes 
funcionários para confirmar, 
ou não, a redução da imunida-
de de quem foi vacinado.

“A Fenprof desde cedo 
que tem defendido a testa-
gem e vacinação dos pro-
fessores para garantir a 
continuidade do ensino pre-

“Dizem que ele não tomou 
a vacina. Não o pode-

mos criticar. Duvidam que se 
o André chegasse ao centro 
de vacinação cheio de funcio-
nários do Governo socialista 
do António Costa não lhe iam 
tentar injetar veneno mal per-
cebessem que era ele? Todo o 
cuidado é pouco e recomendo 
aos militantes do Chega que 
não se identifiquem como tal 
quando vão tomar a vacina. In-
comodamos muita gente e vão 
fazer de tudo para nos parar. 
Tomem cautela”, esta  escrito 
no Facebook.

André Ventura, em quaren-
tena por estar contaminado 
com o vírus da covid-19, justi-
ficou a não tomada da vacina 
por decisão pessoal.

André Ventura afirmou na 
rede social Twitter: “Se eu 
acho e estou convencido que 
o Governo português ficaria 
feliz em silenciar-me? Natural-
mente! Se existem neste mun-
do forças que de bom grado 
me eliminariam, física e politi-
camente? Sem dúvida! A luta 
contra a corrupção e o com-
padrio têm os seus custos!”.                                                                                                                          
Noutro texto publicado, Ven-
tura, diz que milhões de pes-
soas por toda a a Europa, 
muitas delas profissionais de 
saúde, decidiram ainda não 
tomar a vacina. “Milhões de 
cidadãos plenos querem sa-
ber mais e estar perfeitamen-
te conscientes do que estão a 
fazer, eu sou mais um. Isto é 
algum crime?”, pergunta

sencial e se agora temos 
estudos que indicam que há 
uma redução da imunidade, 
a Fenprof só pode acompa-
nhar a opinião dos cientis-
tas”, disse João Louceiro.

Além dos profissionais 
de saúde, também cerca de 
280 mil professores e fun-
cionários das escolas foram 
considerados um grupo prio-
ritário na vacinação, tendo 
começado a ser vacinados 
no final de março, ou seja, 
há mais de 4 meses.

“As decisões cabem às au-
toridades de saúde e à comu-
nidade científica, mas têm de 
ser céleres. Há já um indicador 
para o qual a Direção-Geral da 
Saúde tem de estar atenta”, 
defendeu João Louceiro.

A Federação Nacional de 
Educação, também pediu ur-
gência à DGS. “Apelamos às 
autoridades de saúde para 
que analisem a situação atual, 
realizem estudos consisten-
tes e adotem procedimentos 
atempados que possam ga-
rantir ao máximo que o ensino 
presencial é mantido ao longo 
de todo o ano letivo com segu-

rança para todos”, defendeu o 
secretário-geral da FNE.

Para João Dias da Sil-
va, aos professores e pro-
fissionais de educação só 
podem ser pedidas opiniões 
de base pedagógica: “Sabe-
mos apenas que o ano letivo 
tem de ser presencial e com 
segurança para todos”. “Se 
devem ser feitos testes sero-
lógicos, se se deve avançar 
pela toma de uma nova dose 
de vacina não somos nós que 
o vamos dizer, porque não te-
mos base científica para o fa-
zer. Sabemos apenas que é 
preciso tomar decisões atem-
padamente”, acrescentou em 
declarações à Lusa.

Também em declarações 
à Lusa, os diretores escola-
res pediram às autoridades 
de saúde medidas céleres 
que garantam um ano leti-
vo com aulas presenciais. A 
pouco mais de um mês do 
inicio  de um novo ano letivo, 
os diretores sublinham que 
não são cientistas, mas sa-
bem que é preciso fazer tudo 
para que as escolas não vol-
tem a fechar.

da nossa base ideológica, 
da sociedade que queremos 
construir para o nosso país. É 
isso que nos motiva a realizar 
a Festa do Avante, e não os 
seus resultados econômicos”, 
afirmou Ângelo Alves.

Ângelo Alves afirmou as-

sim que a Festa do Avante! 
continuará a ser assegurada, 
mostrando-se confiante de 
que a edição deste ano será 
uma grande festa e uma boni-
ta festa, numa altura em que 
o PCP está a assinalar o seu 
centenário de vida e de luta.

Professores pedem medidas urgentes
para garantir aulas presenciais
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Maneca

Maria
Alcina

Segundo Domingo de Agosto, Dia de São Caetano

MeDAlhA De OurO 
pArA O grupO 

ItAhy

grande radialista, 
ser humano exemplar

PENSAMENTO DA SEMANA
O ANJO DA LUZ

SE NOS ENCONTRAMOS NO ESCURO, 
NÃO IREMOS CONSEGUIR EMPURRAR A ESCURIDÃO

PARA FORA   COM AS MÃOS OU COM A MENTE.
PARA FAZER DESAPARECER AS SOMBRAS

É PRECISO ACENDER UMA LUZ
A LUZ DIVINA  DE MINHA ALMA 

FLUI ATRAVÉS DO MEU SER AGORA

Bisneta Beatriz, Orando na 
Casa da Mãe Aparecida

Deputada Martha rocha de casa nova

Aqui em portugal, (Chaves)  Alegria total

Faça como eu, Agora no paraíso, São  pedro do Sul (Viseu)
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Viva a Casa da Vila da Feira 
e terras de Santa Maria 

68 anos de história

Vereadora teresa Bergher 
sempre atuante!

A minha neta 
Anita Almei-

da, junto com seu 
esposo Rodrigo, 
levaram a minha 
bisnetinha Bea-
triz, para  agra-
decer na Cate-
dral de Aparecida, 
toda a felicidade 
que os envolve 
e protege. FAMÍ-
LIA QUE REZA 
UNIDA PERMA-
NECE UNIDA! È 
emocionante  o 
exemplo  amor 
á família , e os 
caminhos que  
percorremos em 
nome do amor. 
Nossa Senhora 
Aparecida.... Gra-
tidão...Gratidão...
Gratidão. Muitas 
Bênçãos.

O nosso querido amigo, Dr. João de 
Deus Consul Adjunto de Portugal no 

Rio de Janeiro, com sua linda filha Jo-
ana,  degustando um saboroso almoço 
no ItAhy IpAneMA, junto com o nosso 
Embaixador de  Castro Daire, Adão Ri-
beiro, e dedicando a medalha de Ouro 
ao atendimento nota mil  do grupO 
ItAhy. Parabéns ao conterrâneo Adão 
Ribeiro, amigo e um gentleman para 
todos nós.

José 
Chança, 

sempre 
sorridente,   
posando 
para os 
amigos, na 
sua  que-
rida Casa 
das Beiras. 
Abraços 
fadistas.

A nossa querida  amiga, deputada Marta Rocha,  muito feliz 
no novo Plenário onde enfrenta novos desafios em prol do 

Povo do Rio de Janeiro. Muitas  bênçãos muitas vitórias.

Na foto: Teresa Bergher, agradecendo ao secretário 
de Ordem Publica, Breno Carnaval, e ao inspetor  da 

Guarda Municipal, José Ricardo. Solicitando providencias  
contra as agressões, aos cidadãos menos favorecidos de 
Ipanema e Leblon.  A bondosa Vereadora lutando pelo 
bem estar dos seus subalternos e os menos favorecidos 
da sorte.

O atleta do Benfica  
pedro pichardo,  

conquista a Medalha 
de Ouro para portugal

Pedro Pichardo,  venceu a final do 
salto triplo, e sagrou-se Campeão 

Olímpico “OurO pArA pOrtu-
gAl”. O nosso querido Presidente 
da Republica, Prof: Marcelo Rebelo 
de Sousa, agradeceu  via telefone a 
Pichardo, em nome do Povo Portu-
guês e do seu próprio, a alegria desse 
premio que tanto nos honra. Muitas 
bênçãos. Abraços fadistas.

Como vemos neste lindo cenário fotográfico, ao centro, 
com muita elegância, Primeira Dama da Casa Vila 

da Feira e Terras de Santa Maria, Dona Rose Boaven-
tura, com quatro lindas folcloristas, que são: Margarete 
Correia, Elisabete Correia, Margarete Milhases e Ana 
Pires, cada uma portando sua bandeira, Brasil, Portugal, 
da Vila da Feira e do Rancho folclórico Almeida Garret, 
registando com muita galhardia os  68 anos de fundação 
do Solar Feirense, parabéns amigas.

Queridos  leitores e amigos, 
como vemos na foto, mais 

um convívio, com a família Cabu-
gueira, a esquerda, Manuel Pinto 
Aires, da flora Santa  Filomena  
em Botafogo, Dona Idalia Maneca, 
(Radialista) a seu lado, familiares 
de coração,  Anabela Cabuguei-
ra,  Dona Angelina, Daniel,  vovó, 
Agostinho Cabugueira e  Sandra, 
sua neta,  todos, desejando muita 
saúde, a seus familiares do Brasil 
e a todos os Portugueses e Bra-
sileiros, que gostam da  Pátria  
Mãe, meu beijo também e abraços  
Transmontanos

Neste belo visual 
fotográfico, parte 

da família Maneca,em 
Portugal, como vemos, 
Amigo Manuel, minha 
sobrinha Zita, a seu 
lado, querido Daniel, 
seu filho, com papai, 
Carlos Maneca, sua 
mamãe, Diol inda e 
minha irmã, com sua 
Cunhada, querida IDA-
LIA, que manda beijos 
para todos, com sabor 
gostoso de Portugal e 
muita saúde

Estimados Amigos, como é  
bom matar saudade, neste 

dia tão  marcante, principalmente 
para quem é  natural deste local, 
como nossa querida Idalia, que 
tem a seu lado,  Dona Angelina,  
esposa do muito querido, Agosti-
nho Cabugueira e ainda na foto, 
o amigo Manuel da flora Santa 
Filomena, como vemos, todos 
nós, agadecendo tudo ao Santo, 
é pedindo a ele e ao Pai  Maior, 
muita proteção para o povo  do 
Brasil, de Portugal e do mundo 
inteiro, que todos sejamos Aben-
çoados e nos livre de todo o mal, 
finalizando com meu abraço para 
todas as pessoas que fazem 
parte da minha vida, e o desejo 
de muita saúde

lindo Quinteto e 
Belo Colírio
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Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

CRESCIMENTO 
DA MISÉRIA

Para aqueles que tem o mínimo de senti-
mento, provoca dor e sofrimento o qua-
dro de calamidade que encontramos ao 

andar pelas ruas do Rio. A vulnerabilidade, 
traduzida pela população em situação de rua, 
envergonha a cidade e precisa ser tratada 
com mais atenção pelos nossos gestores. Es-
tive com o presidente da Fundação Leão XIII, 
que me disse estar distribuindo quentinhas em 
alguns pontos  da cidade, e também em ou-
tros municípios. Sugeri, que no Rio, essa dis-
tribuição fosse realizada em espaços públicos 
isolados, pois a aglomeração e até a bagunça 
deixada, traz problemas a muitas instituições. 
Pergunto, quantas pessoas vivem hoje nas 
ruas do Rio? Não me venham com a engana-
ção de que estão nessa situação pouco mais 
de 8 mil. Piada de mau gosto, pois o assunto 
é sério. Muito humana e motivo de aplausos, 
a decisão do Norte Shopping,  ao abrir espaço 
para que pessoas que vivem nessa situação, 
possam pernoitar dentro do shopping. Que 
outras instituições façam o mesmo! A começar 
pelos templos religiosos, que tem  função so-
cial. Louvamos e parabenizamos a iniciativa,  
especialmente neste período tão frio do ano! 
Penso que a Prefeitura deveria dar exemplo, 
a começar pelo abrigamento no Sambódro-
mo,  até mesmo na distribuição das quenti-
nhas. Não pretendo creditar a triste realidade 
a este ou aquele governo. Afinal são décadas 
de abandono! É inquestionável que esses 
vulneráveis, na maioria das vezes, rejeitam o 
acolhimento, principalmente pelas condições 
dos abrigos. Entretanto, é bom esclarecer 
que, se todos optassem pelo abrigamento, 
talvez não tivéssemos 

vagas para 20% dos acolhidos. Infelizmente 
são pessoas com distúrbios mentais, depen-
dentes químicos, tuberculosos e portadores 
de outras enfermidades, o que representa um 
grande desafio para a Secretaria de Saúde.

Almoço das Quartas na Casa das Beiras

Cantinho das Concertinas
sempre bem agitado

Foi bacana ver que 
a cada semana o 

movimento na Aldeia 
Portuguesa do Ca-
deg está crescendo 
com os amigos pres-
tigiando, o Cantinho 
das Concertinas, com 
uma equipe da melhor 
qualidade servindo 
as deliciosas iguá-
rias portuguesas todo 
sábado. Imperdível 
sempre com alguma 
celebridade presente. 

Dona Ilda 
Cadavez, num 
close sempre 

no controle ad-
ministrativo do 
Cantinho das 

Concertinas

Presença ilustre 
no Cadeg, Josi-
mar, ex-jogador 

de futebol do 
Botafogo e da 
Seleção Bra-
sileira,na foto 
com o jovem 

empresário 
Mariano da 

Loja Arte dos 
Vinhos

O caris-
mático 
empresá-
rio Ceará 
da Loja 
Arte dos 
Vinhos 
com o 
sorridente 
ex-jogador 
de futebol 
do Bota-
fogo e da 
Seleção 
Brasileira 
Josimar e 
amigos

Um sábado maravilhoso com a presença da Comunidade Portuguesa em destaque o casal Márcia Men-
des, esposo Tuninho Mendes e demais Amigos

O charme 
musical 
com as 
musicas 
típicas 
portugue-
sa, sempre 
com o 
Cláudio 
Santos e 
Amigos

O almoço quinzenal da Casa das Beiras está 
sempre recebendo os amigos da Comunidade 

Luso-brasileiras, com seus convidados para sabo-
rearem o delicioso Bacalhau à Lagareiro, vinhos 
portugueses, não deixe de prestigiar a próxima dia 
18 de agosto. Imperdível.Grande 

baluarte 
da nossas 

Casas 
Regionais 
o empre-
sário por-
tugueses, 
Alfredo da 

G.P. Lo-
cação de 

Veículos e 
Maquinas

Presença certa todas as Quartas no almoço na Casa das Beiras, nosso amigo empre-
sário Tuninho da famosa Ótica Primor  no bairro da Tijuca na foto com o grupo amigos 
saboreando um delicioso vinho português

Com certeza que o almoço das Quartas é sempre uma boa 
opção para os amigos colocarem o papo em dia
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A loja multimarca Blumon 
Fashion escolheu Fó-

rum Oeiras para abertura 
da sua terceira loja. Aposta 
num comércio de proximi-
dade, excelência e atenção, 
com produtos diferenciados, 
e oferece aos moradores de 
Oeiras uma alternativa aos 
grandes centros comerciais.

Abriu a 16 de abril de 
2021, e é o mais recente 
espaço da Blumon Fashion, 
a loja multimarca de wo-
menswear e menswear que 
é uma referência local em 
Odivelas, onde possui dois 
espaços há vários anos.

A abertura faz parte de 
um plano de expansão que 
procura “explorar novos 
mercados e crescer”, ofere-
cendo “uma alternativa aos 
moradores de Oeiras, que 
procuram um comércio de 
proximidade em alternati-
va ao grande comércio dos 
centros comerciais.” – afir-
mam responsáveis.

A loja ocupa 100m2 no 
Fórum Oeiras, com linhas 
minimalistas e elegantes, 
numa estrutura predominan-
temente de vidro. Luminoso 
e clean, o espaço cria a ilu-
são que não existem barrei-
ras entre o exterior e interior 
da loja, oferecendo uma ex-
periência de compra urban 
chic, moderna e única.

O espaço, integralmente 
pensado pelas responsá-
veis da loja, possui ainda 
uma mezzanine singular 
que está a ser idealizada 
para complementar a expe-
riência de compra em loja e 
amplificar o projeto.

O Fórum Oeiras é um 
espaço que oferece já um 
conjunto de lojas de comér-
cio tradicional, e o que a Blu-
mon propõe agora é “uma 
loja de roupa com produtos 
diferenciados, que comple-
mentam essa oferta”.

A Loja apresenta um por-
tfólio de marcas nacionais 
e internacionais de estilos 
contemporâneos, alargando 
a sua oferta desde peças-
tendência a clássicos intem-
porais. Em womenswear o 

portfólio é preenchido por 
marcas como BluGirl-Bluma-
rine, Liu Jo, Love Moschi-
no, Denny Rose, Nenette, 
Guess, Dixie, Colcci e outras. 
Já em menswear, encontram-
se marcas como Tommy 
Hilfiger, Lacoste, Fred Perry, 
Gant, Aeronautica Militare e  
AT.P.CO e outras.

A Blumon Fashion tem 
vindo a diferenciar-se no 
mercado pelo seu toque 
pessoal na escolha de co-
leções e elaboração do por-
tefólio de marcas, montras e 
merchandising , decoração 
e organização do espaço, 
criando um ecossistema re-
conhecível.

A garantia é que o cliente 
tem um acompanhamento 
em loja próximo, empático 
e pessoal, uma caracterís-
tica que a Blumon Fashion 
imprime ao longo das suas 
três lojas.

As lojas Blumon Fashion 
são lideradas pelas irmãs La-
Salete Matos e Marisa Ma-
tos, empreendedoras desde 
cedo ligadas à área da moda, 
por influência da mãe.

Esta tinha lojas de roupa 
multimarca de homem, se-
nhora e criança em Odivelas.

As irmãs acompanha-
ram a mãe em feiras de 
moda e visitas a showrooms 
de diferentes marcas, o que 
despertou a sua curiosidade 
pela área.

Durante os seus percur-
sos académicos continua-
ram envolvidas no negócio 
de família e o processo de 
transição foi natural. Toma-
ram maiores responsabili-
dades na direção das lojas e 
ao mesmo tempo investiram 
na inovação das mesmas e 
no seu conhecimento – com 
formações nas áreas de vitri-
nismo e merchandising -, até 
que passaram a ser comple-
tamente responsáveis pela 
empresa. “O fato de estar-
mos no negócio desde mui-
to cedo capacitou-nos para 
estarmos atentas àquilo 
que as pessoas procuram e 
gostam.” – afirmam La-Sa-
lete e Marisa Matos.

Blumon Fashion segue
em expansão com

abertura no Fórum Oeiras

CAstrO DAire

COimBrA

Viseu

No âmbito do processo 
de licenciamento do 

novo HOTEL&SPA 4 es-
trelas (superior), o Sr. Pre-
sidente da Câmara, Paulo 
Almeida, acompanhado 
pelo Sr. Vice-Presidente, 
Luis Lemos, visitaram e 
reuniram com os sócios 
investidores deste em-
preendimento, Dr. Antó-
nio Carvalho de Freitas e 
o Eng. António Manuel de 
Freitas, da empresa NO-
ROPUS, Lda..

Este investimento irá 
valorizar e requalificar 
um imóvel de enorme va-
lor patrimonial, em pleno 
centro histórico da Vila 

solar dos aguilares - novo 
Hotel&spa 4 estrelas

na vila de Castro Daire

PóVOA De VArzim

A Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra (LAHUC) está a pedir bens alimentares e 

artigos de higiene para poder alargar o número de famí-
lias que apoia habitualmente. Ontem, no supermercado 
Auchan do Alma Shopping, voluntários da LAHUC esti-
veram a recolher bens de quem quis dar o seu contribu-
to, mas a todo o momento é possível continuar a ajudar 
para que a associação possa, também ela, fazer chegar 
a sua ajuda a quem mais precisa.

LAHuC em campanha 
solidária para ajudar 

mais 10 famílias

municipal de Oeiras 
com acesso Jardim 

condicionado
Para proceder à monta-

gem do recinto da Feira 
de Oeiras, a margem direita 
do jardim (lado do picadeiro) 
está com acesso condicio-
nado desde 7 de agosto.

08 ago 2021
Vai decorrer no período 

de 14 de agosto a 12 de se-
tembro, no Jardim Municipal 
de Oeiras, a habitual Feira 
de Oeiras, anteriormente 
adiada por orientações da 
Sra. Delegada de Saúde.

No recinto estarão pre-
sentes carrosséis e diver-

timentos destinados ao 
público infantil, oferta gas-
tronómica diversificada e 
espaços dedicados ao arte-
sanato.

O horário da Feira será: 
das 12h00 às 22h30, nos 
dias úteis, e das 12h00 às 
24h00, nos feriados e fins 
de semana.

Para proceder à monta-
gem do recinto, a margem 
direita do jardim (lado do 
picadeiro) está com aces-
so condicionado desde 7 
de agosto.

O Arcebispo Primaz de 
Braga, D. Jorge Orti-

ga benzeu no domingo em 
Balasar, a primeira pedra 
do Centro Pastoral Paro-
quial e Capela da Vida, 
cerimônia que contou 
com a presença do Presi-
dente da Câmara Munici-
pal da Póvoa de Varzim, 
Aires Pereira, a convite 
do Padre Manuel Casado 
Neiva da Paróquia Santa 
Eulália de Balasar.

Em 2004, no decorrer 
do processo de beatifica-
ção da Irmã Alexandrina, 
foi estabelecido um acor-
do de colaboração entre 
a Paróquia e o Município 
da Póvoa de Varzim, vi-

de Castro Daire, o “Solar 
dos Aguilares”.

O processo encontra-
se em fase de licencia-
mento e a reunião/visita 
serviu para perceber “in 
loco” a intervenção a le-

var a efeito.
Este projeto con-

ta com um investimen-
to estimado de cerca de 
3.500.000,00€, disponibi-
lizará 24 quartos e 8 suite 
apartments, num total de 

O primeiro passo Centro
Pastoral Paroquial em Balasar

40 camas, SPA e esta-
cionamento privativo, e, 
ainda, um conjunto vasto 
de serviços de elevada 
qualidade. A sua entrada 
em funcionamento irá re-
presentar um contributo 
extremamente positivo na 
criação de postos de tra-
balho diretos e indiretos.

Para o Executivo Mu-
nicipal, trata-se de um in-
vestimento fundamental 
para a dinâmica económi-
ca da Vila de Castro Dai-
re e, evidentemente, um 
sinal claro do rumo certo 
da estratégia turística do 
Concelho.

Estamos Juntos!

sando o desenvolvimento 
da freguesia voltada para 
o turismo religioso. Na ce-
rimônia agora realizada, 
foram dados novos pas-
sos com a apresentação 

do projeto e lançamento 
do Concurso Internacio-
nal para a construção do 
Santuário Eucarístico em 
honra da Beata Alexan-
drina, mas também com 

a criação do espaço de 
formação cristã “Escola 
Jesus Mestre”, na Casa 
Beata Alexandrina.

A cerimônia também 
serviu para assinar o 
Contrato-Promessa de 
Compra e Venda de terre-
nos entre o Município da 
Póvoa de Varzim e a Pa-
róquia, com vista à con-
clusão do Parque Verde 
em Balasar.

Durante a tarde, foi pos-
sível assistir à conferência 
“A Imagem de Deus na 
Autobiografia de Alexan-
drina”, proferida pelo Pro-
fessor Doutor José Carlos 
Carvalho, da Universidade 
Católica do Porto.

O atual vice-presidente da Câmara de Viseu, João 
Paulo Gouveia, a coreógrafa Leonor Barata, a em-

presária Mara Almeida, o diretor da Escola Secundária 
Viriato, Pedro Ribeiro, o antigo vereador Guilherme Al-
meida e a jovem médica Sofia Mesquita vão acompa-
nhar Fernando Ruas na ‘corrida’ à Câmara Municipal de 
Viseu, o candidato do PSD deu ontem a conhecer as 
razões que o levaram a escolher cada um dos elemen-
tos da lista, da qual fazem ainda parte Jorge Martins e 
Maria Miguel Martins.

Fernando ruas escolhe 
equipe para dar resposta “às 
necessidades do concelho”
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A Casa da Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria 

realizou, de 19 à 30 de julho, 
a colônia de férias chamada 
“Férias no Vila”.

Sob a organização dos 
profissionais Danielle Salles, 
da DS Núcleo de Ginástica e 
Bruno Formiga, da equipe de 
jiu-jitsu Double Five Vila da 
Feira, cerca de 70 crianças 
aproveitaram as férias num 
ambiente arejado, alegre e 
cheio de atividades.

As crianças tiveram aulas 

de ginástica artística, jiu-jitsu, 
pilates, dança e cross train-
ning, além de diversas ativi-
dades lúdicas e esportivas.

Receberam também a visi-
ta da Ecofuture, onde tiveram 
a oportunidade de aprender 
mais sobre animais, além de 
poder ter contato com eles.

Como estava frio, não 
utilizaram a piscina, mas na 
próxima edição das Férias no 
Vila, programada para janeiro 
de 2022, não vai faltar diver-
são na piscina.

FÉRIAS 
NO VILA
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Economia

Ministro do Ambiente diz 
que é tempo de parar com 

combustíveis fósseis
O ministro do Ambiente de-

fendeu  que é tempo de 
parar de investir na produção de 
combustíveis fósseis, alertando 
que construir o futuro com ins-
trumentos do passado vai re-
sultar no desaparecimento da 
espécie humana do planeta.

João Matos Fernandes co-
mentava à agência Lusa o sexto 
relatório do Painel Intergover-
namental para as Alterações 
Climáticas, em que os cientistas 
preveem que a temperatura glo-
bal subirá 2,7 graus Celsius em 
2100, se se mantiver o atual ritmo 
de emissões de gases com efei-
to de estufa. Para o governante, 
este relatório tem uma grande 
novidade que é o ritmo a que o 
aquecimento global está a acon-
tecer e as consequências que 
está a provocar.

“Sendo verdade, e é verda-
de, o relatório vem no tempo 
certo porque estamos a três 
meses da Conferência do Cli-
ma, seis anos depois da cimei-
ra de Paris, e é o tempo de o 
Mundo assumir o compromisso 
que a Europa já assumiu e no 
qual Portugal liderou que é o de 
sermos neutros em carbono em 
2050“, salientou.

E, para o ministro, não há 
alternativa: “Eu direi que mais 
do que salvar o planeta é sal-

var-nos a nós próprios como 
espécie. Nós de fato não con-
seguimos suportar este aumen-
to de temperatura e aquilo que 
ele provoca dia a dia e com os 
fenômenos extremos que está 
também a condicionar, a eco-
nomia tem de crescer de forma 
completamente diferente e com 
investimentos que sejam foca-
dos na sustentabilidade com 
a certeza de que esses inves-
timentos vão provocar, se ca-
lhar, ainda mais riqueza do que 
os investimentos tradicionais e 
emprego mais qualificado.Este 
é o tempo de parar, de explo-
rar e de continuar a investir na 
produção de combustíveis fós-
seis”, disse ministro.

“Portugal tem feito um ca-
minho que, obviamente, tem 
que ser sempre acelerado, que 
não está isento obviamente de 
falhas, mas não só no compro-
misso, fomos os primeiros do 
mundo a dizer vamos ser neu-
tros em carbono em 2050, como 
nos investimentos que são con-
sequência desse compromisso”.

A este propósito, lembrou 
que 38% dos investimentos pre-
vistos no Plano de Recuperação 
e Resiliência são dedicados à 
ação climática, e recordou o que 
país tem feito para a redução 
dos gases que produzem efeito 
estufa, como a compra de 700 
ônibus de elevada performance 
ambiental, os investimentos fei-

Motoristas da STCP em
greve parcial nos dias 13,

20, 26 e 27 de agosto
De acordo com o coorde-

nador do Sindicato dos 
Trabalhadores de Transpor-
tes Rodoviários e Urbanos 
do Norte, José Manuel Silva, 
a greve foi validada em ple-
nário de trabalhadores, no 
qual a resolução apresenta-
da por aquela organização 
sindical foi aprovada por 
maioria. Vai realizar-se na-
queles dias, entre as 00:00 
e as 02:00 e o pré-aviso já 
foi publicado .

No documento, os tra-
balhadores salientam que 
a proposta de atualização 
salarial de 15 euros apre-
sentada pelo Conselho de 
Administração da STCP é 
insuficiente porque não res-
ponde à questão central que 
é a desvalorização do salá-
rio dos trabalhadores relati-
vamente ao salário mínimo 
nacional e à probabilidade 
do aumento da inflação.                                                                                                                    
Na defesa destas reivindica-
ções, mandataram os sindi-
catos para promoverem for-
mas de luta, na qual se inclui 
a greve já anunciada nos dias 
13, 20, 26 e 27 de agosto.                                                                                       
“Daqui para a frente, se 
esta luta não chegar, os 
sindicatos vão reunir para 
marcar mais outras ações 
de luta para setembro”, 
afirmou José Manuel Sil-
va, em declarações à Lusa.                                                                                                                          
Salientando que havia sido 
dada margem antes do pré
-aviso de greve para o Con-
selho de Administração rever 
a proposta apresentada, o 

que é fato é que, só após o 
seu anúncio, a proposta foi 
alterada, passando a incluir 
um aumento de 15 cêntimos 
diários no subsídio de ali-
mentação e 14 cêntimos nas 
diuturnidades, explicou.

“Até ali, dia 28, dia 
do pré-aviso de greve, 
eram só os 15 euros, mais 
nada, no salário de todos 
os trabalhadores exceto 
o dos inspetores”, disse.                                                                                                                        
Fonte da Comissão de Tra-
balhadores disse à Lusa que 
cerca de 400 trabalhadores, 
reunidos em plenário entre 
as 9.30 e as 14 horas, de-
cidiram rejeitar a proposta 
de atualização salarial apre-
sentada pela STCP, tendo 
mandato as organizações 
sindicais para discutir for-
mas de luta.

“A maioria dos trabalha-
dores votaram contra essa 
revisão porque acham que 
é insuficiente”, disse Mário 
Barros, coordenador da Co-
missão de Trabalhadores da 
STCP, no final do plenário.

“Estamos a falar de um 
valor à volta dos 15 euros, 
mas que depois aplicada 
trabalhador a trabalhador 
poderia chegar aos 22, 23, 
24 euros, mais coisa me-
nos coisa. Era muito variável 
conforme a situação atual de 
cada trabalhador”, explicou.                                                                                                                                  
Ouvida pela Lusa, a STCP 
garantiu  ter assegurado as 
necessidades dos clientes na 
deslocação casa-trabalho na 
denominada hora de ponta.

O índice de volume de 
negócios da indústria 

cresceu 18,5% em junho em 
termos homólogos, contra 
37,5% em maio, indicam nú-
meros divulgados pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística.

Em comunicado, o INE 
refere que as variações dos 
índices relativos ao mercado 
nacional e ao mercado ex-
terno situaram-se em 14,0% 
e 25,7% em junho, contra 
26,8% e 56,2% em maio, 
respetivamente.

O INE adverte que os 
aumentos acentuados con-

A Associação Discotecas Na-
cional considerou  que os 

empresários têm de se preparar 
para proibirem os clientes de fu-
marem no interior destes espa-
ços, evitando assim eventuais 
investimentos tendo em conta 
uma proposta com novas regras 
de ventilação.

João Gouveia, da ADN, sa-
lientou que já passou o tempo 
de ter esta discussão sobre o 
cigarro dentro das discotecas 
e defendeu que em causa está 
a saúde pública e qualidade 
do ar dentro dos estabeleci-

mentos, que piora com o fumo.                                                                                                                                     
Se os nossos operadores, des-
ta indústria que é a noite, ainda 
não estavam preparados para 
dizer adeus ao cigarro dentro 
de seus estabelecimentos, é 
porque estão adormecidos há 
14 anos, que é o tempo em que 
essa discussão está levantada, 
desde 2007. Era previsível que 
isto viesse a acontecer, até por-
que já não é a questão da lei 
do tabaco, mas é a questão da 
qualidade do ar, que é até uma 
norma europeia que não tem a 
ver com as normas impostas 

Empresários têm de se preparar para 
proibir clientes de fumar nas discotecas

pelo nosso Governo”, disse 
João Gouveia.

“A forma mais fácil, até para 
evitar grandes investimentos, é 
pura e simplesmente informar 
os seus clientes que o consumo 
só é permitido no exterior e re-
solve-se a questão de uma vez 
por todas. Já lá vai o tempo de 
estarmos a discutir se a área 
é com fumantes, se é sem fu-
mantes, isolado ou não isolado“, 
acrescentou.

Para o dirigente, a contami-
nação do ar pelo fumo é eviden-
te e quem tem de ser defendido 
são os não fumantes e os fu-
mantes passivos .

“É uma questão de saúde 
pública. Não está aberto a dis-
cussão, não está aberta a opi-
niões”, defendeu, considerando 
que a notícia seja mais notícia 
agora devido à fase de descon-
finamento em que se fala do 
regresso da vida noturna que, 
portanto, empolga um bocado 
esta situação.

João Gouveia afirmou acre-
ditar que os empresários que 
não estão preparados para es-

tas alterações sejam muito pou-
cos, até pelas conversas manti-
das com empresários da área, e 
explicou que, a nível de espaço, 
será fácil para as discotecas que 
ainda não o fizeram adaptarem 
uma área para fumantes, por te-
rem mais do que os 100 metros 
quadrados exigidos, mas a nível 
dos bares não.

Segundo um projeto do Go-
verno, em consulta pública e 
divulgado pelo jornal Público, 
os espaços dos fumantes em 
restaurantes, bares e discotecas 
com espaços com pistas de dan-
ça serão restringidos a empresas 
com mais de 100 metros quadra-
dos e um pé direito mínimo de 3 
metros, onde não podem ultra-
passar 20% da área total.

A proposta sobre os requisi-
tos aplicáveis aos espaços onde 
é permitido fumar exige também 
que os acessos a estes espaços 
para fumantes sejam feitos atra-
vés de antecâmaras ventiladas 
para o exterior com um mínimo 
de 4 metros quadrados e portas 
automáticas de correr na entra-
da e na saída.

tinuam a refletir um efeito 
base, dado que a compara-
ção incide em meses mui-
to afetados pela pandemia, 
mas que, contudo, compa-
rando junho de 2021 com 
junho de 2019, os índices 
total, do mercado nacional 
e do mercado externo foram 
superiores em 5,3%, 4,0% e 
7,4%, respetivamente.

Em termos trimestrais, no 
segundo trimestre de 2021, 
as vendas da indústria regis-
traram um aumento homólo-
go de 35,0%, contra 1,1% no 
trimestre anterior.    

tos nos Metro de Lisboa e Porto 
e a adaptação no litoral, nos mil 
quilômetros de rios e de ribeiras 
recuperados apenas com solu-
ções de base natural.

O ministro recordou ainda o 
apoio que está a ser dado às 
famílias, quase 17 mil já apre-
sentaram candidaturas para 
tornarem os seus edifícios 
mais eficientes do ponto de 
vista energético. “Mas nunca 
nada é muito quando se trata 
de investir para nos salvarmos 
a nós próprios enquanto espé-
cie do planeta”.

O ministro salientou que os 
fenômenos assustadores que 
estão a acontecer, como as 
cheias no centro da Europa, os 
incêndios na parte oriental da 
bacia do Mediterrânico e na Ca-
lifórnia, os 50 graus em Vancou-
ver, no Canadá, têm que fazer 
as populações pensar, agir e as-
sumirem o compromisso de mu-
dança de hábitos num modelo de 
democracia aberta.

“É inevitável que o Estado 
tome as decisões certas e faça 
os investimentos certos, mas isto 
não vai lá sem o esforço de todos, 
deixando de usar combustíveis 
fósseis, plástico de uso simples, o 
petróleo, reduzir as embalagens, 
beber água da torneira, utilizar os 
transportes públicos”.

Volume de negócios da
indústria sobe 18,5% em

junho em termos homólogos

As exportações de bens re-
gistaram um crescimento 

de 21,4% no mês de junho, va-
lor que fica acima do registrado 
no período antes da pandemia, 
segundo dados divulgados 
pelo Instituto Nacional de Esta-
tística. Já as importações cres-
ceram 29,4% no sexto mês do 
ano, ficando assim quase ao 
mesmo nível de 2019.

Excluindo combustíveis e 
lubrificantes, as exportações 
e as importações aumentaram 
17,6% e 24,0%, respetivamen-
te (+49,1% e +42,2%, pela 
mesma ordem, em maio de 

2021), detalha ainda o gabine-
te de estatística, acrescentan-
do que em comparação com 
junho de 2019, registraram-se 
acréscimos de 8% e 4,1%, pela 
mesma ordem.

Segundo o gabinete de 
estatística, para o crescimen-
to das exportações contribuí-
ram os aumentos de forneci-
mentos industriais (+46,6%; 
+28,6% face a 2019) sobre-
tudo produtos transformados 
provenientes principalmente 
de Espanha e da Alemanha e 
de Combustíveis e lubrifican-
tes (+124,3%; -23,2% em rela-

ção a 2019) originários princi-
palmente do Brasil.

O déficit da balança co-
mercial de bens cresceu 609 
milhões de euros face ao mês 
homólogo de 2020 (diminuiu 
347 milhões de euros em rela-
ção a junho de 2019), atingin-
do 1 523 milhões de euros em 
junho de 2021.

Excluindo combustíveis e 
lubrificantes, o déficit atingiu 
1198 milhões de euros. No 2º 
trimestre de 2021, as expor-
tações de bens aumentaram 
49,0% e as importações 46,7% 
em relação ao mesmo período 

de 2020 (+51,6% e +39,3%, 
pela mesma ordem, no tri-
mestre terminado em maio de 
2021)”, informa o INE.

Comparando com o segun-
do trimestre de 2019, as ex-
portações subiram 2,9% e as 
importações diminuíram 2,9%. 
“Estes resultados, refletindo a 
inclusão de nova informação, 
reveem 0,1%, em baixa a taxa 
de variação homóloga das ex-
portações e 0,4 %, em alta a 
taxa de variação homóloga das 
importações do 2º trimestre de 
2021 apresentadas na estima-
tiva rápida trimestral, diz o INE.

Exportações crescem acima
do período pré-pandemia
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Política

O Presidente da República 
promulgou  o decreto-lei, 

aprovado em julho no parlamen-
to, que estabelece que titulares 
de cargos políticos e altos car-
gos públicos vão ter de declarar 
pertencerem a associações, se-
gundo informação disponível no 
site da Presidência.

“Notando que a presente alte-
ração às obrigações declarativas 
dos titulares de cargos políticos 
inclui, por um lado a menção da 
filiação, participação ou desem-
penho de quaisquer funções em 
quaisquer entidades de natureza 
associativa, mas, por outro, ex-
clui de tal obrigatoriedade dados 
que possam revelar designa-
damente convicções religiosas, 
todas elas, ou políticas também 
todas elas e não apenas partidá-
rias, ficando, assim, muito signi-
ficativamente circunscrito o es-
copo da modificação aprovada 
pela Assembleia da República, 
o Presidente promulgou o diplo-
ma que introduz alterações nas 
obrigações declarativas quanto à 
pertençerem ou desempenho de 

Presidente da República promulgou 
lei que obriga deputados a declararem 

situação nas  associações
funções em entidades de nature-
za associativa, lê-se na nota .

O diploma agora promulga-
do, altera a Lei n.º 52/2019, de 
31 de julho, e o Estatuto dos 
Deputados.

A Assembleia da Repúbli-
ca aprovou em 20 de julho a 
proposta que estabelece que 
titulares de cargos políticos e 
altos cargos públicos vão ter de 
declarar pertencerem a associa-
ções, desde que não implique 
revelar dados constitucional-
mente protegidos.

Nesse dia, o plenário con-
firmou o que já tinha sido 
aprovado pela Comissão de 
Transparência e Estatuto dos 
Deputados na semana ante-
rior, com base numa proposta 
de alteração do PSD a um pro-
jeto de lei do PAN.

A iniciativa determina que 
os titulares de cargos políticos 
e altos cargos públicos tenham 
de declarar a filiação, participa-
ção ou desempenho de quais-
quer funções em quaisquer 
entidades de natureza associa-

O PSD acusou o Governo de 
não ter sabido planejar o 

regresso de portugueses  em 
período de férias, por não ter 
conseguido dar resposta aos 
cidadãos sem acesso a vacinas 
reconhecidas pela EMA.

“Apesar de vacinados,  terão 
de cumprir um conjunto de requi-
sitos e ficar impedidos de acesso 
a determinados serviços, ficando 
claramente prejudicados, tendo 
em conta que, no país onde resi-
dem, não têm acesso às vacinas 
autorizadas pela Agência Euro-
peia do Medicamento ”, lê-se num 
comunicado do partido.

Na nota, o PSD realça que 
as atuais normas do Governo 
fazem com que portugueses 
vacinados não vão poder ter o 
certificado digital, obrigando-os 
a cumprir requisitos extra e com 
redobrada dificuldade de acesso 
a serviços, dando uma aparente 
classificação em portugueses 
de primeira e outros portugue-
ses de segunda.

PSD afirma que Governo não
soube planejar regresso de 

emigrantes durante as férias
“O Governo tarda em 

apresentar soluções viáveis 
para o regresso de emigran-
tes portugueses a território 
nacional, tendo já passado 
boa parte do típico período de 
férias”, refere o PSD.

Em declarações à Lusa, a 
deputada do PSD Catarina Ro-
cha Ferreira salienta que o que 
está em causa não é a diver-
gência do reconhecimento de 
vacinas para além das que hoje 
permitem o acesso ao certificado 
digital, mas antes como se pre-
parou, ou não, o período típico 
de regresso de cidadãos portu-
gueses e respetivos familiares a 
território nacional, especialmente 
os que residem em países fora 
da União Europeia.

Relembrando as declarações 
da Secretária de Estado das Co-
munidades Portuguesas, Berta 
Nunes, que, em junho, salientou 
que quem se vacinar vai poder 
viajar para Portugal sem fazer 
teste nem quarentena, a depu-

tada Catarina Rocha Ferreira 
realça que a afirmação cria um 
claro incentivo aos emigrantes 
e lusodescendentes para passa-
rem as suas férias em Portugal.                                                                                                                                        
“Contudo, os cidadãos portu-
gueses e familiares que no país 
de residência não têm acesso 
às vacinas reconhecidas pela 
EMA, aquando o seu regresso 
não têm acesso a certificado 
digital. Claramente, trata-se de 

tiva, como por exemplo a ma-
çonaria, Opus Dei ou clubes, 
exercidas nos últimos três anos 
ou a exercer cumulativamente 
com o mandato.

Mas, desde que essa men-
ção não seja suscetível de re-
velar dados constitucionalmen-
te protegidos, como seja os 
relativos à saúde, orientação 
sexual, filiação sindical ou con-
vicções religiosas ou políticas, 

O primeiro-ministro consi-
derou que Portugal atin-

giu um marco muito importan-
te ao alcançar a meta de 70% 
da população com pelo menos 
uma dose da vacina contra a 
Covid-19, relembrando que 
a vacinação é fundamental 
para retomar a normalidade.                                                                                                                         
“Atingimos um marco muito 
importante: 70% dos portu-
gueses estão vacinados com 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19. Este é um 
passo decisivo para as duas 
metas que temos de prosse-
guir: que no final deste mês, 
70% tenham a vacinação 
completa, e que no final do 
mês de setembro, 85% da 
população tenha a vacina-
ção completa“, afirmou Antó-
nio Costa.

Frisando que a vacinação 
é a condição fundamental 
para cada um estar seguro e 
todos estarmos seguros, as-
sim como para se conseguir 
retomar a normalidade, An-
tónio Costa relembrou que a 
pandemia não acabou.

“As variantes continuam e 
não podemos pensar que tudo 
voltou já ao normal. Não, o ví-
rus continua entre nós”, desta-
cou o primeiro-ministro. 

Nesse sentido, o chefe 
do executivo apelou a que se 

continue a manter toda a pru-
dência quer seja no regresso 
ao trabalho ou no gozo das fé-
rias, através do uso da másca-
ra, da higiene das mãos e do 
distanciamento físico.

O primeiro-ministro felici-
tou ainda o trabalho extraor-
dinário desempenhado pela 
‘task force’ responsável pela 
vacinação e pelos profissio-
nais de saúde, que permiti-
ram que Portugal atingisse 
a meta dos 70%, saudando 
também a admirável adesão 
dos portugueses ao processo 
de vacinação.

“Desejo a todos muito boa 
saúde, mas para que a nos-
sa saúde esteja protegida, é 
fundamental que nos prote-
jamos uns aos outros”, con-
cluiu António Costa.

O calendário da  ‘task force’ 
que coordena o programa de 
vacinação prevê que, entre 05 
e 12 de setembro, 70% da po-
pulação tenha o esquema va-
cinal completo, altura em que 
se estima que 85% da popula-
ção tenha já pelo menos uma 
dose da vacina administrada.                                                                                            
Em Portugal, desde o início da 
pandemia, em março de 2020, 
morreram 17.440 pessoas e 
foram registados 982.364 ca-
sos de infeção, segundo a Di-
reção-Geral da Saúde.

uma informação enganadora, 
que leva ao equívoco e prejudica 
gravemente estes cidadãos por-
tugueses”, destaca a deputada.                                                                                                                                 
Referindo-se assim às notícias 
segundo as quais o Governo 
se prepara para reconhecer a 
vacina chinesa da Sinovac e 
a AstraZeneca que é indiana, 
ambas ainda sem o aval da 
EMA -, Catarina Rocha Ferreira 
interroga porque é que esta de-
cisão não foi ponderada antes.                                                                                                  
“Torna-se claro que, mais uma 
vez, o Governo português não 
soube planejar, à custa dos 
emigrantes e lusodescenden-
tes, que foram ignorados em 
todo este processo”, salienta.                                                                                          
Catarina Rocha Ferreira frisa ain-
da que se deve exigir ao Governo 
uma posição clara e inequívoca 
sobre o que permite ter acesso 
ao certificado digital, e que o faça 
o mais depressa possível, já que 
milhares de emigrantes têm de 
saber como fazer com o seu re-
gresso ao território nacional.

Num comunicado envia-
do à imprensa, o Chega 

informa que, para as próxi-
mas eleições autárquicas, o 
partido concorrerá em cerca 
de 220 municípios  e terá um 
orçamento global de cerca de 
1.200.000 euros para o efei-
to. Este orçamento, sublinha 
o comunicado, trata-se ape-
nas de uma estimativa nos 
termos da legislação eleitoral 
em vigor,  devendo-se o valor 
substancialmente elevado ao 
número muito significativo de 
candidaturas em todo o territó-
rio nacional, continente e regi-
ões autônomas.

Tendo já entregado o or-
çamento para estas eleições, 
o partido afirma que, no res-
caldo das eleições e logo que 
estejam apurados todos os 
elementos, divulgará quais os 
gastos exatos decorrentes da  
pré campanha e campanha 
eleitoral. Tal será feito, expli-
cam, em nome da transparên-
cia que deve nortear a ação 
dos partidos.

Todos os candidatos au-
tárquicos deverão apresentar 
publicamente o seu orçamen-

to de campanha. Segundo o 
site da Comissão Nacional de 
Eleições, só poderão ser atri-
buídas subvenções públicas 
na condição da candidatura, 
que pode ser feita através de 
partidos, coligações de parti-
dos e grupos de cidadãos elei-
tores,  concorrer simultanea-
mente para a Câmara e para 
a Assembleia Municipal. Para 
recebê-las, devem obter nes-
ses órgãos municipais repre-
sentação de pelo menos um 
elemento diretamente eleito 
ou, no mínimo, 2% dos votos 
em cada sufrágio.

Recorde-se que nas últi-
mas eleições, as Presidenciais, 
André Ventura foi o candidato 
que recebeu a subvenção mais 
alta, não obstante o seu tercei-
ro lugar. Segundo os dados 
da secretaria-geral da Assem-
bleia da República, Ventura 
terá recebido uma subvenção 
pública de 146 072 euros. Já 
Ana Gomes, segunda classi-
ficada, terá recebido 132 434 
euros e, por fim, Marcelo Re-
belo de Sousa – vencedor por 
larga margem, gastou apenas 
23 826 euros ao Estado.

Chega tem orçamento
de 1,2 milhões de euros

para as Autárquicas

casos em que tal menção é me-
ramente facultativa.

O diploma altera também o 
artigo do regime do exercício de 
funções por titulares de cargos 
políticos e altos cargos públicos 
relativo ao acesso e publicidade, 
estabelecendo que a consulta 
destes elementos apenas pos-
sa acontecer mediante requeri-
mento fundamentado, como su-
cede com informações relativas 
a rendimento e patrimônio.

A proposta foi aprovada 
com os votos a favor do PSD, 
BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV 
e Chega e contra do PS, da 
Iniciativa Liberal e da deputada 
não inscrita Cristina Rodrigues.                                                                                        
Esta discussão surgiu na sequ-
ência de um projeto de lei do 
PAN que pretendia que a decla-
ração, que já se aplica a rendi-
mentos, patrimônio, interesses, 
incompatibilidades e impedi-
mentos, incluísse um campo de 
preenchimento facultativo para 
indicação de pertença a organi-
zações discretas, como a Maço-
naria e a Opus Dei.

A saúde mental, a preparação 
para novas pandemias e o 

combate ao crime de enriqueci-
mento injustificado são alguns 
dos temas que irão a debate no 
Fórum Socialismo, reentré do 
Bloco de Esquerda, em agosto. 
O Fórum Socialismo regressa e 
a realização divide-se em duas 
cidades por causa da pandemia 
e evita grandes ajuntamentos e 
deslocações: em Braga em 28 de 
agosto e Almada no dia seguinte.

Em nota publicada no “Es-
querda.net” adianta que as aber-
turas do evento estarão a cargo 
das deputadas Alexandra Vieira 
e Joana Mortágua , apresentan-
do as propostas e programas 
para cidades que se mobilizem 
pelo direito à habitação, a justiça 
climática e uma urgente resposta 
à crise. Em Braga, os trabalhos 
contarão com a participação da 
eurodeputada e ex-candidata 

presidencial Marisa Matias, so-
bre a atual política europeia.

É no norte do país que serão 
também discutidos os modelos 
públicos para o tratamento da 
saúde mental, com o médico 
psiquiatra e professor da Uni-
versidade do Minho, Pedro Mor-
gado, e será realizada uma ses-
são dedicada à vida e obra do 
combatente antifascista Víctor 
de Sá, com o ex-diretor da Bi-
blioteca Pública de Braga, Hen-
rique Barreto Nunes.

O primeiro dia encerra com 
novo debate intitulado como 
nos preparamos para as novas 
pandemias, na qual participarão 
o deputado Moisés Ferreira e o 
médico epidemiologista e diretor 
do Instituto de Saúde Pública do 
Porto, Henrique Barros.

Em Almada, a deputada 
Mariana Mortágua e o líder par-
lamentar do Bloco, Pedro Filipe 

Soares, falarão, respectivamen-
te, sobre as raízes da crise e 
as decisões necessárias para o 
combate ao crime de enriqueci-
mento injustificado.

O tema dos direitos das 
pessoas com deficiência será 
abordado pela deputada Diana 
Santos e os 50 anos do 25 de 
abril animarão a sessão com os 
historiadores Fernando Rosas e 
Miguel Cardina, escrevem. Tam-
bém o investigador Rui Borges 
trará ao Fórum Socialismo uma 
parte da história sobre a relação 
entre a ciência e o marxismo.

Entre os participantes estão 
ex-coordenador do BE e eco-
nomista Francisco Louçã, com 
uma sessão intitulada é tempo 
de parar Zuckerberg e o euro-
deputado José Gusmão, que 
deixa a pergunta plano de recu-
peração, para quê e para quem?.                                                                                                                                    
Temas como o que está a acon-

tecer em Cabo Delgado?, lutas 
LGBTI+, as autarquias na res-
posta à crise ou ainda o mundo 
pós-trumpismo fazem também 
parte do programa.

Em 2020, devido à pandemia 
de Covid-19, o partido liderado 
por Catarina Martins cancelou o 
Fórum Socialismo e substitui-o 
por quatro iniciativas descentrali-
zadas nos distritos de Viseu, Bra-
ga, Setúbal e Porto, que funcio-
naram como a rentrée bloquista.                                                                                                                                
“Estes serão momentos de afir-
mação da proposta do Bloco de 
Esquerda para o próximo ciclo 
político. O Bloco de Esquerda 
dará prioridade a uma resposta 
robusta à crise e a um programa 
de igualdade e justiça climática 
para as cidades e para o territó-
rio”, adiantou à Lusa fonte oficial 
do partido. O encerramento será 
feito pela coordenadora nacio-
nal, Catarina Martins.

Volta bloquista: Debate saúde mental, novas 
pandemias e enriquecimento injustificado

“Portugal 
atingiu  

marco muito 
importante na 

vacinação”, diz 
António Costa
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Sérgio Conceição não escon-
deu a satisfação após a vi-

tória diante do Belenenses SAD 
(2x0), na jornada inaugural da 
Liga. O treinador do FC Porto 
destacou a atitude da equipe.

“Demos continuidade à boa 
pré-temporada e penso que o 
foco foi total. Vimos um grupo, 
não só os que jogaram, muito 
concentrado e com ambição de 
fazer um bom campeonato e lutar 
por aquilo que já nos pertenceu, 
o título”, atirou na entrevista rá-
pida, frisando a exibição comple-
ta dos dragões: “Foi uma equipa 
muito intensa, muito dinâmica, 
em que houve uma ocupação ex-

celente dos espaços e criámos 
ocasiões claras de gol. Acho que 
quando tivemos bola foi interes-
sante, mas quando a perdemos 
foi ainda mais. Fizemos um jogo 
completo”.

 Por último, uma mensagem 
aos torcedores que regressaram 
ao Estádio do Dragão.

“Por momentos, de olhos fe-
chados, parecia que o Dragão 
estava cheio. É um atestado da 
paixão enorme que as pessoas 
que aqui estavam têm e que se 
faz sentir. É por ele que nós fa-
zemos as coisas e temos de lhes 
dar, e a este grande clube, o que 
merecem: títulos”, concluiu.

“Vi um grupo com ambição de 
lutar pelo que já nos pertenceu”

O Rio Ave recebeu e goleou a Acadêmica (5x1) na jornada 
inaugural da Liga 2. Desde 2008 que os vila-condenses 

não disputavam uma partida no segundo escalão no futebol 
português.

Pedro Mendes (2’) abriu o ativo e deu o mote numa gole-
ada construída por Gabrielzinho (10’), Costinha (22’), Zé Ma-
nuel (68’) e Hugo Gomes (81’). João Carlos (71’) apontou o 
tento de honra da Acadêmica.

Rio ave goleia Acadêmica
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Entrada de leão. Depois de 
ter conquistado a Super-

taça Cândido de Oliveira, o 
Sporting iniciou também da 
melhor forma a defesa do 
título de campeão nacional, 
vencendo o recém-promo-
vido Vizela, por 3x0. No re-
gresso do público a Alvalade 
(marcaram presença 10 mil 
espectadores), Pedro Gon-
çalves fez os dois primeiros 
gols dos leões, Paulinho 
completou o marcador.

Sporting inicia defesa do título
com vitória sobre o Vizela

O Benfica venceu o 
Moreirense (2x1), na 

primeira jornada da Liga. 
Uma partida que ficou 
marcada pela estreia do 
reforço Meité, a titular no 
meio-campo.

Lucas Veríssimo (9’) e 
Waldschimdt (19’) coloca-
ram o Benfica numa posi-
ção confortável ainda an-
tes do intervalo. Contudo, 

Benfica reduzido a 10 vence
o tento de Rafael Martins 
(30’) e a expulsão de Diogo 
Gonçalves (55’) obrigaram 
as águias a saber sofrer 
para levar os três pontos 
de Moreira de Cónegos.

Com este resultado, o 
Benfica junta-se a Spor-
ting e Estoril no topo da 
tabela, tudo equipes que 
somaram triunfos na pri-
meira jornada.

Pako Ayestarán, treina-
dor do Tondela, não 

escondeu a satisfação 
após a vitória por 3x0 so-
bre o Santa Clara.

“Foi um grande início. A 
equipe entrou com grande 
compromisso. Tínhamos 
um plano, defrontámos 
uma boa equipe, que gosto 
muito de ver jogar, mas sa-
bíamos que também tería-
mos a nossa oportunidade, 
porque não é fácil estar a 
jogar na Europa”, disse na 
habitual flash interview.

O brasileiro Daniel dos 
Anjos destacou-se ao 
marcar dois gols, mas o 
treinador espanhol salien-
tou: “Acredito que a equi-
pe pode dar-nos muitas 
satisfações, acima das 
individualidades está o 
coletivo. O Daniel dos An-
jos fez bom trabalho, mas 
toda a equipe acompa-
nhou muito bem.”

O Estoril teve entrada com o pé direito no regresso 
à Liga, vencendo por 2x0 no terreno do também 

recém-promovido Arouca.
A formação canarinha abriu o marcador logo 

aos quatro minutos, por André Franco, enquanto 
Meshino confirmou o triunfo em cima do apito final 
da partida.

Estoril estreia-se com 
vitória em Arouca

O Paços de Ferreira recebeu e venceu o 
Famalicão (2x0), na primeira jornada 

da Liga. Desde 2015 que os castores não 
entravam a vencer no campeonato, sendo 
que na altura também era Jorge Simão que 
estava no banco.

A partida acabou por ser resolvida em 
dois minutos. Lucas Silva abriu o marca-
dor aos 49’ e, aos 50’, Nuno Santos selou 
o resultado final. Até final, nota para o pe-
nálti desperdiçado por Maracás (87’), que 
viu Luiz Júnior, guarda-redes dos famali-
censes, defender a bola.

Com este resultado, o Paços de Fer-
reira junta-se a Sporting, Tondela, Estoril, 

Paços de Ferreira vence Famalicão

O Portimonense ven-
ceu o Vitória de Gui-

marães (1x0), na primei-
ra jornada da Liga. Foi o 
primeiro desaire de Pepa 
nos vimaranenses, que 
contava com dois triun-
fos consecutivos.

Numa partida ampla-
mente dominada pelo 

Vitória de Guimarães, o 
Portimonense acabou 
por chegar ao triunfo nos 
instantes finais. Beto 
(87’) surgiu na área, 
oportuno, e colocou os 
algarvios na frente do 
marcador. Aylton Boa 
Morte ainda introduziu a 
bola na baliza nos des-

contos (90+4’) mas o 
lance foi anulado por po-
sição irregular.

É o primeiro triunfo do 
Portimonense em Gui-
marães desde 1988. O 
conjunto do Algarve ha-
via perdido nas últimas 
três visitas ao reduto vi-
maranense.

Portimonense surpreende em 
Guimarães com gol de Beto

“ Foi um 
grande início”

FC Porto, SC Braga, Benfica e Portimo-
nense como as equipes que arrancaram 
a Liga com três pontos.

SEGUNDA LIGA

O Acadêmico de Viseu venceu o Casa Pia por 2x1, na par-
tida inaugural da Liga 2.

No Estádio Municipal de Aveiro, casa emprestada dos vi-
seenses, o Casa Pia marcou primeiro, através de João Vieira, 
aos 44 minutos, mas na segunda parte houve reviravolta com 
bis do ganês Paul Ayongo (70 e 76 minutos).

Acadêmico de
Viseu vence Casa Pia

O Varzim empatou com o Chaves (2x2), em jogo da ron-
da inaugural da Liga 2. Os dois conjuntos, recorde-se, 

haviam arrancado a última temporada com triunfos no se-
gundo escalão.

Nuno Valente (22’) colocou o Varzim em vantagem, mas 
Alexsandro Ribeiro (30’) e Wellington Carvalho (61’) viraram 
o resultado a favor do Chaves. Foi já nos instantes finais que 
Heliardo (89’), lançado aos 62’, apontou o tento do empate 
para o conjunto poveiro.

Com este resultado, Varzim e Chaves encontra-se no se-
gundo e terceiro lugar, respetivamente, com um ponto, a dois 
do líder Acadêmico de Viseu, que soma três pontos.

Varzim evita derrota
ao cair do pano
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Sucesso absoluto a Quinta Transmontana
A cada semana que 

passa a Quinta Trans-
montana está recebendo 
um excelente numero de 
associados e amigos, que 
cada vez mais tem fre-
quentado a Quinta, agora 
já conhecida como Ponto 
de Encontro de grandes 
empresários portugueses 
que dão uma saída de 
suas empresas para estar 
presente neste belíssimo 
convívio social.

Pelo registro da Quinta transmontana, Samico, José Carlos, Felipe Mendes, Manuel Vieira, Grande ami-
go vascaino, e o Zé da Boelhe e Salazar

Saboreando o delicioso bacalhau a à transmontana, vemos, Luís Felipe, Pacheco, Luís Augusto e de-
mais amigos

O diretor 
Transmon-
tano Antô-

nio Peralta, 
degustando 
o delicioso 
Vinho Por-

tuguês com 
um grupo 

de amigos 

Prestigiando mais uma vez a Casa de Trás-os-Montes o Presidente da Unidos da Tijuca Fernando Horta 
e amigos

Também marcando presença na Quinta Transmontana o casal Alice, Antônio Abreu e o casal Maria Gra-
ça Sá e o esposo Horácio Sá

Presente na Quinta Transmon-
tana, Presidente Feirense Er-
nesto Boaventura com o amigo 
radialista José Chança

O grande vascaíno e diretor da Casa de Trás-os-Montes, Antônio, 
era só alegria saboreando um delicioso vinho português com seus 
convidados

O Casal ilustre da nossa Comunidade Dona Prudência, esposo Ma-
nuelzinho e o cunhado Raul

Panorâmica 
da última 

Quinta Trans-
montana com 

Casa cheia
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Transmontano festejam Dia dos Pais
O Transcurso do Dia 

dos Pais ganhou 
uma data muito especial 
na Casa de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro, reserva-
do a esta comemoração 
cheia de amor e gratidão. 
Muitas famílias compare-
ceram ao Solar da Aveni-
da Melo de Matos, para 
prestigiar a tradicional 
programação transmon-
tana, Almoço em Home-
nagem ao Dias dos Pais. 
Com a mesa farta, chur-
rasco e acompanhamen-
to, saladas  diversas.

Para agitar os pais, 
a diretoria Ofereceu um 
animado  pelo Conjuto o 
Amigo do Alto Minho que, 
com seu super repertó-
rio feliz, levou os casais 
para o salão, a bailar 
sem parar, para todos os 
pais presentes.

Presente no Almoço Transmontano, Dr. Roberto Roçado, sua espo-
sa, senhora Jô e sua filha Viviana e uma convidada

Sempre ativo o Presidente Ismael Loureiro,seu filho Rodrigo almo-
çando com seu irmão  Alexandre e esposa  Andréa

Presiden-
te Ismael 

Loureiro e o 
diretor Ângelo 
Horto, home-
nagearam o 

casal, Emília, 
Toninho, com 
o Diploma de 

Benemérito da 
Casa de Trás

-os-Montes

Linda família 
prestigiando o 

convívio social, 
Dr. Sérgio Ro-
çado, esposa, 

Margareth, filha 
Marcela, bailari-
na e diretora do 

Teatro Munici-
pal do Rio de 
Janeiro, seus 

avós Dona Flor-
bela, esposo 

do comendador 
Afonso Ber-

nardo

A juventude esteve bem representada pela família Luso-brasileira 
parabéns para seus pais já trazendo seus filhos para o Convívio 
Social da Casa de Trás-os-Montes, na foto o neto do Comendador 
Afonso Bernardo

Num close para nosso Portugal 
em Foco. A diretora social Maria 
Ângela e a dinâmica colabora-
dora Maria de Lourdes

O conjunto Amigos do Alto Minho deu o ritmo musical ao domingo 
Transmontano

Explosão 
de alegria 
da família 
portugue-
sa dando 
Show no 

Salão

Durante o almoço vemos a Primeira Dama da Casa de Trás-os-Mon-
tes, Sineide, e o Fernando Santos e o Antônio


