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O ministro das Finanças 
acredita que a economia 

portuguesa vai crescer mais 
do que o previsto pelo Gover-
no no próximo ano, ou seja, 
acima dos 5,5% inscritos na 
proposta do Orçamento para 
2022, que foi entretanto der-
rubada. “A recuperação tem 
sido tão forte nos últimos me-
ses que nós entendemos que 
há margem para crescer tan-
to ou mais do que o Gover-
no previu”, disse João Leão.                                                                                                                                
No entanto, o governante 
chamou a atenção para o 
contexto de incerteza asso-
ciado à pandemia, que pode 
frustrar as expectativas: “Te-
mos de ter a humildade de 
perceber que a pandemia 
pode surpreender-nos e le-
var a impactos mais signifi-
cativos na Europa, que aca-

O PS promove esta se-
mana 60 fóruns lo-

cais em diversos pontos 
do país com o objetivo de 
recolher contributos para o 
programa eleitoral que os 

socialistas irão apresentar 
nas próximas legislativas. 
O lema é “Confiança no 
Futuro”, é ouvir a socieda-
de civil e recolher contri-
butos para o compromis-
so eleitoral do partido. O 
movimento começou em 
Guimarães, com a partici-
pação do secretário-geral 
adjunto do PS, José Luís 
Carneiro.

José Luís Carneiro afir-
ma que o PS está a consti-
tuir um amplo processo de 
auscultação e participação 
da sociedade civil na cons-

PS promove
fóruns locais para 

preparar programa 
Ministro acredita que 
economia vai crescer
mais do que o previsto

bem por afetar Portugal”.
De acordo com as previ-

sões do Governo, a econo-
mia portuguesa deverá cres-
cer 4,8% em 2021 e 5,5% 
em 2022. “Sabemos que ou-
tros países tiveram de tomar 
medidas mais restritivas. Em 
Portugal, neste momento, 

não antevemos a necessida-
de de tomar essas medidas 
e, nesse sentido, considera-
mos que o crescimento do 
PIB, pode até ficar acima 
do que o Governo previu”, 
indicando que a economia 
portuguesa está atualmente 
a registrar uma recuperação 

forte. João Leão ressalvou, 
ainda assim, que o contex-
to é de incerteza, pelo que 
é preciso ter a humildade 
de perceber que a pande-
mia pode nos surpreender.                                                                                                               
E detalhou que a evolução 
do mercado de trabalho será 
melhor do que esperada pelo 
Governo. Na proposta de 
Orçamento, o Governo esti-
mava que a taxa de desem-
prego se situasse em 6,8%, 
em 2021, em outubro, a taxa 
fixou-se em 6,4%. “A taxa de 
desemprego está a baixar 
mais rapidamente do que era 
antecipado. Já este ano vai 
ficar abaixo do previsto pelo 
Governo, na carona desta 
evolução, o país vai mais 
uma vez cumprir as metas 
orçamentais e o déficit orça-
mental para este ano”.          

O Produto Interno Bruto 
(PIB) da zona euro ace-

lerou 3,9% face ao período 
homólogo de 2020 e 2,2% na 
comparação com o segundo 
trimestre do ano. Na União 
Europeia (UE), a economia 
cresceu 4,1% em termos ho-
mólogos e 2,1% na variação 
em cadeia, segundo uma es-
timativa do Eurostat.

Na comparação com 
o segundo trimestre, en-
tre julho e setembro, o PIB 
avançou em 26 Estados-
membros, tendo sido o da 
Áustria o que mais cresceu 
(3,8%), seguindo-se a Fran-
ça (3,0%) e Portugal (2,9%).

Face ao terceiro tri-
mestre de 2020, todos 
os Estados-membros vi-
ram a sua economia cres-
cer, com destaque para a 
Croácia (15,5%), a Grécia 
(13,4%) e a Irlanda (11,4%).                                                                                                                             
Portugal registrou uma subi-
da  de 4,2% no seu PIB.

Já no que respeita à 
taxa de emprego, o serviço 
estatístico europeu estima 
um crescimento, para a 
zona euro e a UE, de 2,1% 
na variação homóloga e 
0,9% em cadeia.

A Irlanda (7,6%) foi o país 
onde o emprego mais cres-
ceu na comparação homó-
loga, seguindo-se a Hungria 
(4,1%), a Dinamarca e a Es-
panha (4,0% cada), tendo a 
Roménia (-6,9%) e a Letónia 
(0,9%) apresentado os úni-
cos recuos.

Face ao segundo trimes-
tre, entre julho e setembro, 
a taxa de emprego teve o 
maior avanço na Irlanda 
(4,0%), seguindo-se Espa-
nha (2,6%) e Lituânia (2,1%), 
com um recuo a ser observa-
do na Letónia (-2,0%).  Em 
Portugal, o número de pes-
soas com um emprego subiu 
3,8% na variação homóloga 
e 1,9% em cadeia.

PIB de Portugal com terceira 
maior subida  na UE 

trução participada do con-
trato político nacional para 
os próximos quatro anos 
com o objetivo de criar 
uma ampla coligação para 
servir Portugal.

Estes fóruns Locais, de 
acordo com a direção do 
PS, contam com a coorde-
nação dos dirigentes locais 
e dos autarcas.

“Cada fórum local in-
cidirá sobre vários dos 
temas: Boa governação; 
Estado Social e combate 
às desigualdades; econo-
mia e ambiente; território, 
Inovação e modernização. 
Os contributos serão reu-
nidos e sistematizados 
pelo Gabinete de Estudos 
do PS”, acrescenta-se no 
comunicado.

O líder do PSD vai ser o 
número dois da lista 

do Porto às legislativas. Tal 
como aconteceu há 2 anos, 
Rui Rio volta a escolher uma 
jovem para encabeçar a can-
didatura do seu distrito. Desta 
feita, trata-se de Sofia Matos, 
uma advogada de 31 anos. 
Em Lisboa, o preterido pela 
Distrital Ricardo Batista Leite 
vai liderar a lista do partido.                                                                                                                                         
Já são conhecidos os nomes 
que Rui Rio escolheu para 
encabeçar as listas do PSD 
às legislativas e que foram  
aprovados na Comissão Po-
lítica Nacional .

Tal como em 2019, Rui 
Rio optou por dar um sinal 
de aposta nas novas gera-
ções ao não aceitar encabe-

çar a lista do seu distrito. Há 
2 anos, a aposta foi em Hugo 
Carvalho, de 28 anos, que 
este ano  encabeça a lista 
de Viseu, distrito de onde é 
natural.

Já em Lisboa, Rui Rio 
aposta no deputado Ricardo 
Batista, que nem constou 
das opções da Distrital, o que 
foi visto como uma afronta à 
Direção Nacional do partido. 
E, em Braga, outro deputa-
do da sua confiança: André 
Coelho, vice-presidente do 
partido. Do mesmo modo, 
em Bragança, o atual líder 
parlamentar Adão Silva man-
tém-se como cabeça de lista.

Em Coimbra, outro nome 
da confiança de Rui Rio: a 
deputada Mónica Quintela. 

Rui Rio volta
a ser número

dois pelo Porto

Em Leiria, a lista é encabe-
çada por Paulo Mota e, em 
Santarém, confirma-se a 
aposta da Distrital em Isau-
ra Morais, também deputada 
desde 2009 e vice-presiden-
te do PSD.

Viana do Castelo vai ser 
encabeçada pelo ex-au-
tarca de Valença e atual 
deputado Jorge Mendes, a 
de Vila Real, pelo deputado 
Artur Soveral e, de Castelo 
Branco, por Cláudia André, 
de igual modo deputada 
desde 2009.

A aposta em deputados 
que entraram, pela primeira 

vez no Parlamento em 2019, 
continua em Setúbal, com a 
escolha de Nuno Carvalho; 
na Madeira, com a escolha 
do advogado Sérgio Mar-
ques; nos Açores, com Paulo 
Moniz e no círculo de Fora da 
Europa com Maló de Abreu.                                                                                                                
A renovação recai sobre 
António Topa, em Aveiro; 
Gustavo Duarte, na lista da 
Guarda; João Pedro, em 
Portalegre; na líder distrital 
Sónia Ramos, em Évora; em 
Henrique Silvestre, em Beja; 
no ex-autarca Luís Gomes, 
em Faro; e Maria Ester , no 
círculo da Europa.

A taxa média de ocupa-
ção hoteleira em novembro 
no Algarve mais do que tri-
plicou face a novembro do 
ano passado ficando, ainda 
assim, ligeiramente abaixo 
dos valores registrados no 
mesmo mês de 2019.

Segundo dados da As-
sociação de Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do 
Algarve, a taxa de ocupação 
global média por quarto foi de 
41,3% em novembro, menos 
5,8% do que o valor registra-
do em 2019, antes do início 
da pandemia de covid-19.

Comparando com 2020, 
a taxa média de ocupação 
subiu 225%, com o mercado 
nacional a aumentar 6,8% e 
o externo a diminuir 13,3%, 
face a novembro de 2019, 
adiantou a maior associação 
regional do setor .

Em termos acumulados, 
desde o início do ano, a 
ocupação por quarto regis-
tra uma descida média de 

Os Estados Unidos volta-
ram a incluir Portugal na 

lista de países cujo destino é 
desaconselhado devido ao 
risco de covid-19.

Trata-se da mais recente 
atualização da lista de pa-
íses de risco do Centro de 
Controlo e Prevenção de 
Doenças dos EUA, realizada 
esta semana.

Entre os mais de 80 des-
tinos que estão no “Nível 4”, 
considerado de alto risco, 
surge Portugal, ao lado de 
França, Jordânia e  Tanzânia.

Caso tenham mesmo de 
se deslocar ao nosso país, os 
cidadãos norte-americanos 
são aconselhados a terem o 
programa de vacinação com-
pleto, segundo a Reuters.

Ocupação hoteleira em novembro
no Algarve cresce  225%

47% e o volume de vendas 
uma descida de 40% face ao 
mesmo período de 2019.

Por zonas geográficas, 
face a novembro de 2019, as 
maiores descidas verificaram-
se em Monte Gordo e Vila 
Real de Santo António (me-
nos 57,4%), Albufeira (menos 
23,0%) e Carvoeiro e Arma-
ção de Pêra (menos 16,3%).

O volume de vendas au-
mentou 1,3% face a novem-
bro de 2019 e 248% face ao 
mesmo mês de 2020, infor-
mou a AHETA.

Segundo a associação, 
as vendas efetuadas através 

de plataformas online não 
incluem o pagamento das 
comissões, o que influencia 
o aumento homólogo do vo-
lume de vendas e, por essa 
via, os preços praticados.

Em novembro de 2021, 
28,5% das vendas foram 
efetuadas através de opera-
dores turísticos tradicionais, 
contra os 43,7% de 2019.

De acordo com a AHETA, 
as médias de ocupação não 
se refletem de igual modo 
em todos os estabelecimen-
tos, havendo discrepâncias 
em função das categorias e 
zonas geográficas.

Estados Unidos 
voltam a 

desaconselhar 
viagens para 

Portugal
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A dupla que Canta e encanta

Daniella, Parabéns
Pelo Seu Aniversário 

Gente fina na Rede Itahy

Amigos que amamos

Feliz aniversário, 
empresário Joaquim Cunha

Bacalhau Bom Porto, 
Alegria no Natal

Vereadora
Teresa 
Bergher

Lar d. Pedro V, amor, 
Fé e dedicação

Salve dia 6 de Dezembro, são 27 anos Abençoados por 
Deus, que seja por toda a sua vida Dani,   como vemos na 

foto, a esquerda, aniversariante  querida neta, Daniella Baltar 
Maneca com seu namorado, Alexandre a seguir, sua maninha 
,querida netinha, Marcella Maneca, depois mamãe  Ana Baltar  
Maneca e Dona  Cristiane, mãe do  Alexandre  do lado direita, 
vovő  Maneca e Ronaldo Martins  Maneca, pai da aniversarian-
te, depois, vovó coruja, minha querida Dona Idalia. que Deus 
nos Abençoe a todos, extensivo aos nossos estimados leitores

A esquerda o Amigo  Antônio Abreu 
do Nova Marataizes, com sua 

amada esposa, Dona Maria Alice 
que completou mais uma Primavera, 
parabéns,  e seu lado, casal amigo, 
Sr. Domingos Cunha, Diretor do 
Restaurante Glória , na Praça  Mauá 
com sua esposa  dona  Perci  e Dona 
Ana, comemorando  aniversário  num 
Restaurante na Quinta da Boa Vista, 
parabéns a todos com o desejo de 
muita saúde

Linda Foto
de Parabéns

Como vemos neste lindo Cenário  
fotográfico,  no almoço de Domingo 

passado na Casa Trás os Montes, pes-
soas que fazem jus, a palavra amigo e 
família , que tudo faz  para manter de 
pé, os bons principios Luso-Brasilei-
ros, a esquerda, Comendador: Afonso 
Bernardo Fernandes, esposa, Dona 
Florbela, a seu lado Dona  Sineide,  ( 
Primeira Dama) seu marido, Sr.Ismael 
(  Presidente) a seguir, amigo ( Júnior, 
Diretor)  Maneca, ao lado, Tomaz Au-
guso Diretor, Dona Idalia, Dona Isabel 
com seu marido Arlindo, Diretor e bom 
churrasqueiro, para este grupo amigo 
parabéns  e que Deus Abençoe.

Amigos e Máquinas Humanas

Com muito prazer faço  este re-
gisto e pabenizo este trio,  como 

vemos, ao centro da foto, o amigo, 
natural de Oliveira do Bairro, António  
Simões o Homem das excursões, 
a quem dou os parabéns pelo seu 
trabalho apresentado, a direita, Sr. 
Manuel, natural de  Mansores, Arouca 
e a esquerda, seu cunhado, Sr. Dia-
mantino, grande Feirense e  Diretores 
do Hotel Recanto das Hortências, 
a quem dou os parabéns pelo belo  
serviço  apresentado, incluindo a 
amabilidade de seus funcionários,  
Parabéns a todos e até  a próxima  
excitação  em Março, de  2022

Mais um convívio Com Sucesso, em Passa Quatro

O anfitrião da Rede Itahy,   Comendador Adão Ribeiro, Em-
baixador de Castro Daire, recepcionando com fidalguia 

o nosso Consul no RJ. Dr. João Marco de Deus, sua esposa 
a Consulesa Leélia, e o Consul Honorário de Vitória Espírito 
Santo, Dr. Amós Alves de Sousa e sua esposa Dra. Tania 
ABRAÇOS FADISTAS

Padre Enrico  celebrou as Missas do Lar D. Pedro V por muito 
tempo. Atualmente quem celebra as missas que acontecem ás 

quintas feiras  ás 9 horas é o Padre Cristiano, ambos  faz parte da 
Paróquia de S. Benedito na Rua Euclides da Rocha, Copacabana. 
Os idosos e funcionários se emocionaram muito com  a primeira 
Missa após o inicio da pandemia. A  prática  da  Fé e Espiritualidade 
são muito importantes para os idosos. Parabéns  ao Presidente 
Dr. Francisco Gomes da Costa e sua Diretoria, por proporcionar o 
exercício da Fé,  fortalecendo a todos que residem e trabalham no, 
LAR D.  PEDRO V. MUITAS BENÇÃOS. FELIZ NATAL

Tuninho Serapico, (REDE ECONOMIA),  cantando e tocando 
com maestria a sua sanfona, na musica Jesus de Nazaré, 

em homenagem aos 80 anos do Conego  Abílio, no Restaurante 
Costa verde, na Casa do Minho.  Foi linda a noite, onde a luz 
de Deus iluminava todos os presentes obrigada Serapico, pelo 
delicioso Fular de chaves. Muitas Bênçãos.

Parabéns Dr. Elio dos Santos , Diretor da Brascod, repre-
sentante do delicioso Bacalhau, da sua altura e largura. 

Se cortado ao meio pode mandar para mim  e ainda sobra. 
BACALHAU DE PRIMEIRA É BOM PORTO. Abraços fadistas, 
com BOM PORTO.KKK.

Na foto: O Sr. Joaquim Cunha e esposa,  D. Margarida,  
com seus amigos do coração, a querida Fátima Vieira e 

seu esposo Comendador Manuel Vieira. Festejar com amigos 
sinceros,  ilumina nossas vidas. MUITAS BENÇÃOS.

Sempre 
vigiando e 

lutando pelo 
bem estar do 
Povo Carioca, a 
nossa Visiense, 
luta pelo bem 
estar de todas 
as comunidades 
Carentes. MUI-
TAS BENÇÃOS 
MUITA LUZ.

Na Casa do Minho, a minha querida amiga Rosa seu filho e 
o netinho muito querido. Família linda. MUITAS BENÇÃOS.

São  estes acontecimentos que nos dão  sabor a vida, nosso 
amigo Custódia  Paiva, não  esteve presente ao almoço  

Transmontano, devido de estar um pouco  gripado, numa certa 
altura, Comendador Afonso, me chama e diz, Vamos brindar 
com três copos, um é  pela saúde  de nosso irmãozinho,  
Custodio Paiva, é  verdade, amizade sincera a distância  tem 
mais valor,  Parabéns  Condador, muita saúde extensível  e 
família Paiva, gostei

Amizade não  Tem Preço
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Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

SEM CLIMA PARA 
RÉVEILLON

Às vezes me surpreendo com algumas de-
cisões do Prefeito Eduardo Paes, e que  

muitas vezes desaprovo. Mesmo tendo apoia-
do sua candidatura  a prefeito, absolutamente 
não sou obrigada a respaldar todas as suas 
decisões. Digo sempre e repito - meu compro-
misso é com a cidade do Rio Janeiro e com 
os eleitores que me honraram com seu voto.  
Entretanto, apesar de algumas exageradas 
decisões de Eduardo Paes, principalmente 
em relação aos excessos na liberação dos 
espaços públicos, não vamos de maneira al-
guma estabelecer comparação com a gestão 
que o antecedeu. Talvez por isso, o prefeito, 
venha sendo um tanto poupado. Em tempos 
de Covid, a prefeitura fez a sua parte de forma 
bastante eficiente na questão da logística e 
aplicação das vacinas. Além disso, não resta 
dúvida, que desta vez, Eduardo também acer-
tou, e não deve ter sido fácil pra ele anunciar 
que não haverá a sua tão anunciada e propa-
gada festa de Réveillon! Segundo o Prefeito, 
sua decisão foi baseada no posicionamento 
do Comitê Científico do Estado, causando 
surpresa, pois de início afirmou   que o Comitê 
da Prefeitura não tinha nada contra. O impor-
tante é que prevaleceu o bom senso! Espero 
que o Prefeito reflita, e faça o mesmo,  em 
relação ao carnaval. Não há segurança, tão 
pouco clima para uma festa que tem uma das 
maiores aglomerações do planeta, o que pode 
levar a sério contágio, comprometendo todos 
os avanços que tivemos até agora. O pessoal 
do samba que me desculpe,
mas muitos carnavais ainda haverão de vir, 
e a saúde da população deve estar acima de 
qualquer outro interesse.

Estivemos no Consula-
do de Portugal, con-

versando com o Cônsul-
geral Adjunto Dr. João de 
Deus e com o Chanceler 
Dr. Abílio Laranjeira, sobre 
uma matéria que já havia-
mos conversado com a 
Secretária de Estado Ber-
ta Nunes, o assunto eram 
os pedidos de nacionali-
dade, e sobre este caso 
fomos pedir para nos es-
clarecerem o assunto por 
completo .

O Dr João de Deus 
nos explicou o seguinte: 
“O usuário tem que jun-
tar toda a documentação, 
bem discriminada no “site” 
do consulado, tanto para 
filhos como para netos, do-
cumentação que deve es-
tar completa sob pena de 
o processo não ser aceite 
ou, sendo enviado, ser de-
volvido e atrasar muito.

Depois de recolhida 
toda a documentação, 
deve entrar no site do Ins-
tituto de Registo e Nota-
riado (IRN) e buscar o se-
parador “nacionalidade”. 

Registando novo pedido, 
o interessado deve pagar 
por cartão de crédito um 
valor para filhos de 175 
euros, para netos de 250 
euros de um recibo que o 
site vai oferecer.

Depois do pagamento, 
recebe no email o formu-
lário para preencher onde 
já consta um numero de 
pedido, através do qual 
passa a acompanhar o es-
tado do processo quando 
entregar a documentação 
toda. Com isso feito é só 

enviar de uma das duas 
maneiras abaixo .

Para entregar a docu-
mentação, tem duas es-
colhas:

Envia diretamente para 
a Conservatoria dos Re-
gistros Centrais (CRC) 
em Lisboa, bastando vir 
ao consulado para reco-
nhecer a assinatura, não 
necessitando de agendar 
a sua vinda (bastando in-
formar a recepção). Re-
conhecida a assinatura, 
é só enviar para o IRN 

BATE-PAPO INfORMAL
Cônsul Geral Adjunto de Portugal João de

Marco de Deus, Chanceler Dr. Abílio Laranjeira
com toda a documenta-
ção completa e aguardar 
a resposta. Cuidado que, 
estando a documenta-
ção incompleta, gera uma 
“exigência” e atrasa muito 
substancialmente todo o 
processo.

Pode agendar todo o 
processo de entrega pelo 
consulado-geral e deixar 
para nós enviarmos. Mas 
neste caso, deve agendar 
pela plataforma eletrônica 
a sua vinda. Se não con-
seguir, não precisa de pa-
gar a despachantes pois 
existe no consulado-geral, 
na recepção, uma “LISTA 
PRESENCIAL DE ESPE-
RA” ao dispor dos usua-
rios, bastando que apre-
sentem um documentação 
de identidade comprovan-
do que é a própria pessoa. 
Para se inscrever, deve 
comprovar que tentou 
inscrever pela plataforma 
eletrônica, apresentando 
o respectivo comprovan-
te de impossibilidade de 
agendamento. Esse docu-
mento é imprescindível .

O jornalista e escritor lu-
so-brasileiro Ígor Lo-

pes vai lançar nos Açores 
o seu quarto livro - repor-
tagem. “Açores em Co-
res – Belezas, Contornos 
e Potencialidades” leva o 
selo da editora “Present 
Celebration” e contou com 
o apoio do Governo aço-
riano, por meio da Dire-
ção Regional das Comu-
nidades. A apresentação 
vai decorrer no dia 14 de 
dezembro, pelas 18h30, 
no auditório da Biblioteca 
Pública e Arquivo Regional 
de Ponta Delgada, com o 
apoio da Direção Regional 
das Comunidades e da 
Associação dos Imigran-
tes Brasileiros nos Açores 
(ASIBA). A obra vai ser 
apresentada pelo autor e 
pelo escritor Adélio Amaro 
e o currículo do autor será 
dado a conhecer por José 
Andrade, Diretor Regional 
das Comunidades. Uma 
tertúlia está também mar-
cada para o dia 15 de de-
zembro na livraria “Letras 
Lavadas”, pelas 15h, em 
Ponta Delgada.

O objetivo central do 
livro, de acordo com o au-
tor, é “revelar detalhes que 
brasileiros, lusodescen-
dentes e açordescenden-

Jornalista e escritor luso-brasileiro, Ígor Lopes
apresenta livro “Açores em Cores” em Ponta Delgada

tes devem conhecer sobre 
o Arquipélago”. Ao longo 
de 226 páginas, rechea-
das de entrevistas e foto-
grafias, Ígor Lopes leva o 
leitor a conhecer pontos 
específicos sobre as nove 
ilhas açorianas, deixando 
claro que os Açores são 
um bom lugar para viver, 
trabalhar, estudar ou, sim-
plesmente, desfrutar de lo-
cais de tirar o fôlego.

O conteúdo está cen-
trado no formato pergunta
-resposta, onde especialis-
tas em diversos segmentos 
nos Açores, no âmbito pú-
blico e privado, falam so-
bre as oportunidades de 
investimento, os locais pa-
radisíacos, a imponência 
da natureza, a importância 
da ecologia e da proteção 
ambiental, já que os Açores 
são um destino de turismo 
sustentável, a relevância 
da cultura, história, tradi-
ção e religiosidade, os re-
gistos da arquitetura e pa-
trimónio locais, o papel do 
turismo e da promoção da 
imagem das ilhas, as expe-
riências e atividades possí-
veis, o infinito azul do rico 
mar que banha as costas 
açorianas, a imensa comu-
nidade açordescendente, o 
poder dos vinhos e da gas-

tronomia locais, o olhar de 
quem chega às ilhas pelos 
ares, os vulcões e a sismo-
logia tão estudados, a vida 
universitária, a força e a 
necessidade de se apostar 
nas vertentes tecnológica e 
na inovação, a segurança 
pública, a saúde, a orga-
nização política açoriana e 
as sinergias entre os habi-
tantes locais e a comunida-
de de cidadãos estrangei-
ros residentes, incluindo 
os brasileiros. Importa res-
saltar que o livro “Açores 
em Cores” foi impresso 
em 2019, em Portugal, e 
que, em decorrência da 
situação pandémica mun-
dial, só agora o autor tem 
a oportunidade de levar a 
obra a público, com as de-
vidas restrições impostas 

pelas autoridades.
Participações ilustres
O prefácio do livro é de 

Adélio Amaro, escritor e 
presidente do Centro do 
Patrimônio da Estremadu-
ra. O posfácio é assina-
do por Beatriz H. Ramos 
Amaral, escritora e Mestre 
em Literatura e Crítica Li-
terária. Ricardo Alexandre, 
diretor-adjunto da TSF Rá-
dio Notícias, de Portugal, 
escreveu sobre Ígor Lopes.

Presidentes de algumas 
“Casas dos Açores” entre 
Brasil e Portugal contam 
com depoimentos na obra.
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O presidente da Câmara Municipal da Mea-
lhada, António Jorge Franco, instou ontem 

o Governo a resolver a situação da Fundação 
Mata do Bussaco (FMB) e a “olhar verdadeira-
mente” para aquela Mata Nacional.

De acordo com o município, o problema pas-
sa pelo facto de o Governo não ter ainda no-
meado, em definitivo, o presidente do Conselho 
Diretivo da FMB.

No comunicado, o município da Mealhada 
referiu que, desde junho, aquando da alteração 
dos estatutos da fundação, que se aguarda a 
nomeação do novo presidente

Câmara exige que Governo resolva
situação da Mata do Bussaco

Mealhada

Este órgão, presidido pela Vereadora da Ação So-
cial, Teresa Bacelar, reúne as várias instituições 

do Concelho de Oeiras, que constituem a rede so-
cial do nosso território.

Esta sessão contou com a intervenção do Vice
-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Fran-
cisco Rocha Gonçalves, que agradeceu a todas as 
instituições o seu empenho e dedicação na criação 
e desenvolvimento de respostas sociais que em 
tanto beneficiam a população de Oeiras, com res-
postas para crianças e idosos. 

O Município de Oeiras orgulha-se da atu-
ação da rede social local, que assume como 
parceira na manutenção da qualidade de vida 
de todos os Oeirenses.

Seia

Góis

O Observatório das Au-
tarquias Familiarmente 

Responsáveis (OAFR) vol-
tou a reconhecer a Câma-
ra Municipal de Góis como 
uma das “Mais Familiarmen-
te Responsáveis”.

É o 6.º ano consecutivo 
em que o galardão (Bandei-
ra com Palma) é atribuído 
após o reconhecimento de 
“políticas efetivas de apoio 
às famílias, que num con-
texto de pandemia não dei-

Política municipal elogiada
por ser amiga das famílias

Sessão Plenária da 
Comissão Local de Ação 

Social de Oeiras
O município de Seia assinou um contrato com o Fun-

do Ambiental para reconversão da paisagem em 
duas aldeias do concelho, no âmbito do Programa de 
Apoio às Aldeias Localizadas em Territórios de Floresta 
– Condomínio de Aldeia.

O contrato do projeto incide nas aldeias de Cide e 
Póvoa Velha e é apoiado em 50 mil euros pelo Fundo 
Ambiental.

Segundo a autarquia, o projeto inclui “a implemen-
tação de uma faixa de 100 metros em torno das al-
deias, através da gestão de combustíveis e a recon-
versão florestal para outros usos, como a plantação de 
árvores de fruto”.

No âmbito da intervenção será, ainda, “recuperado 
um muro e desassoreada uma charca, permitindo au-
mentar a retenção e o aproveitamento das águas plu-
viais tanto para áreas agrícolas como para fins de pro-
teção florestal, ao permitir a sua utilização no combate 
a incêndios, tanto na aldeia da Póvoa Velha, como nas 
áreas envolventes”, refere a fonte em comunicado.

Município de Seia vai 
reconverter paisagens
de Cide e Póvoa Velha

xou de investir numa política 
integrada de apoio extraor-
dinário às famílias, estando 
na linha da frente nas res-
postas de proximidade”.

A distinção foi atribuída a 
84 municípios, como forma 
de reconhecer “a capacida-
de de intervenção das autar-
quias, funcionando como um 
estímulo à continuidade das 
políticas de apoio às famílias 
e incentivo à adoção de no-
vas medidas”.

Em Oeiras produzimos um vinho merecedor de 
prêmios e distinções nacionais e internacionais 

que corroboram aquilo que mais o identifica: a qua-
lidade de excelência.

O Villa Oeiras, produzido na mais pequena re-
gião vitivinícola do país, ganhou reconhecimento 
com o Marquês de Pombal, no Século XVIII, mas 
continua nos dias de hoje a fazer história e a marcar 
a diferença.

Este ano, brinde ao Natal com o vinho Villa Oeiras.
Visite o stand do Villa Oeiras no Oeiras Parque e 

para mais informações aceda

Villa Oeiras, produzido 
na mais pequena região

Esta iniciativa resulta de uma cooperação entre 
o Município de Oeiras e o Instituto de Investi-

gação Interdisciplinar da Universidade de Lisboa e 
contou com o discurso de abertura do Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco 
Gonçalves, e moderação do Professor Doutor Edu-
ardo Vera-Cruz Pinto.

Decorreu em dezembro,
o Primeiro Encontro

Jurídico Europa/África
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DESTAQUES DA NOSSA
COMUNIDADES PORTUGUESA

Este benquisto e considera 
do Português é natural da 

cidade de Viseu, e aqui radicou-
se na vizinha cidade de Niterói, 
onde fez um círculo de amiza-
des que o elevaram ao topo de 
uma autêntico líder, pela sua 
afetividade e fraterno convívio 
social. Na sua vida comercial, 
é também sucedido empresário 
com a conceituada firma Ká-
tia Decorações de Interiores. 
Na vida associativa da nossa 
Comunidade, distinto Orlando, 
é figura sempre presente a to-

dos os grandes acontecimento luso-brasileiros. Apesar da sua 
fixação do outro lado da baía (Niterói) o Comendador Cerveira, 
dedica um afeto todo especial à Casa de Viseu, a Instituição 
que representa o seu berço natal. É o atual presente do Clube 
Português de Niterói.

Na sua dedicação inata às grandezas luso-brasileiras, tam-
bém já exerceu a Presidência do Centro das Comunidades Lu-
so-Brasileiras, com exemplar desempenho. Na sua vida afetiva, 
Orlando Cerveira, é casado com a distinta luso-brasileira Laura 
Augusto Francisco. O casal Orlando e Laura, são figuras das 
mais queridas, pela nobreza do seu caráter e conduta de moral 
elevada. Assim, são os autênticos representantes da consagra-
da elite da progressiva cidade de Niterói. “Portugal em Foco” 
tem especial estima por este distinto casal e não podia deixar de 
gravar seus fidalgos nomes nesta singela homenagem.

Filho de Franklin Gomes da 
Costa e de Carmina da Cos-

ta. Natural de Terroso, Póvoa 
de Varzim - Portugal.  Data de 
Nascimento – 08 de dezembro 
de 1949. Chegou ao Brasil em 
02 de abril de 1967. Casado, 
pai de 3 filhos e avô de 6 netos.

Formado em Ciências Ad-
ministrativas em 1976  - Fa-
culdades Integradas Augusto 
Motta  - Faculdade de Ciências 
Contábeis e Administrativas.

Em 1978 se formou em Ci-
ências Contábeis Faculdade de 
Ciências Políticas e Econômi-
cas do Rio de Janeiro.

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
- Auditor na empresa Arthur Young, Clarckson, Gordon & Co, 

atual Ernest & Young de 1968 a 1976.
- Diretor Superintendente do Sistema Financeiro Novo Rio 

de 1976 a 1981.
- Diretor Executivo do Grupo Multiplic / Lloyds Bank de 1981 

a 1998.
- Diretor Executivo do Banco Santander de 1998 a 1999.
- Diretor Superintendente da Indusval Financeira, Crédito, 

Financiamento e Investimento de 2000 a 2005.
- Consultor da ASB S/A - Crédito, Financiamento e Investi-

mento de 2005 a 2007.
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS ATUAIS 

- Presidente do Liceu Literário Português desde março de 
2001.

- Presidente da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa 
Caixa de Socorros D. Pedro V desde março de 2016.

- Presidente do Real Gabinete Português de Leitura desde 
abril de 2016.

- Presidente da Associação Luís de Camões, constituída em 
14 de maio de 2018.

- Sócio Benemérito de diversas instituições luso-brasileiras 
no Brasil.

Comendador
orlando Cerveira

FranCiSCo
GomeS da CoSTa

O Boteco do Morais é só alegria com a aproximação do Natal onde o Comendador José Morais, sem-
pre solicito com todos na foto com o Dário dos Santos, Tuninho Mendes, Genilson, Marinho, Antônio 
e demais amigos

Num destaque para o Portugal em foco podemos ver:  Paulo, Tuninho Mendes, Dário dos Santos, 
Comendador Morais, Manuel Cardoso, Marinho, Antônio e o Ramiro da Maia

Confraternização dos amigos no Boteco do morais 

Presidente Transmontano Ismael Loureiro confraternizando-se com 
os amigos o empresário Afonso Bernardo Fernandes, seu grande 
amigo e irmão o radialista Maneca

O Dinâmico empresário Luís Albuquerque da famosa empresa Orla 
Cereais, com sua amada esposa D. Olinda, sempre muito presente 
na Vida  Associativa

Tradicional parabéns para os aniversariantes, diante do bolo festivo, com o Presidente Ismael Loureiro, esposa Sineide e os aniversariantes

Que bom vermos o simpático casal voltando aos poucos ao nosso 
convívio social, Antônio Ribeiro, esposa Maria Antônia Ribeiro

Dando ritmo ao Almoço Transmontano o Conjunto Típicos da Beiras, com 
Rogério no teclado, o cantor Otávio mando ver no vocal  e no cavaco

Panorâmica do Salão Social Transmontano com os “Pés de Valsa” 
mandando ver na pista de dança

Domingo maravilhoso na Casa de Trás-os-Montes com diversas fa-
mílias presentes na foto o sr. Amadeu e familiares

Casa de Trás-os-montes e seu 
almoço dos aniversariantes

Domingo muitíssimo 
agradável no Solar 

Transmontano com a di-
retoria realizando seu Al-

moço Comemorativo aos 
seus Aniversariantes, um 
cardápio de excelência, 
vinhos, cervejas e muita 

descontração ao som do 
Conjunto Típico das Beira, 
colocando musica boa pra 

dançar não faltando os tra-
dicionais parabéns diante 
do bolo comemorativo.
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Economia

Tanto a Concentra, que 
distribui dezenas de 

marcas internacionais de 
brinquedos e de jogos, 
como a coreana Yoyoso, 
com produtos desde brin-
quedos, decoração, arti-
gos de cozinha e eletrôni-
cos, asseguram que não 
vai haver problemas com 
entregas. A Concentra, 
que é quem distribui, por 
exemplo, as princesas da 
Disney, Harry Potter, ga-
rante que grande parte dos 
preços não subiu, estando 
a suportar o aumento dos 
encargos.

“Estamos o ano inteiro 
a preparar o Natal. O Na-
tal, para nós, pesa 65% da 
nossa faturação, às vezes 
até pode pesar 70%”, diz 
Ricardo Feist, administra-
dor da Concentra Brinque-
dos. “Este ano está a ser 
completamente surreal. No 
início de 2021, a indústria 

Brinquedos não vão faltar neste 
Natal e preços não devem subir

dos brinquedos foi surpre-
endida pelo agravamento da 
pandemia, o que levou o Go-
verno a fechar as lojas espe-
cializadas em brinquedos e, 
pela primeira vez, também 
proibiram a venda nos super-
mercados e hipermercados. 
Não era expectável para 
nós, ainda para mais num 
negócio em que o retalho ali-
mentar pesa quase 85% do 
negócio. Para ter uma ideia, 
o mercado de brinquedos 

até abril estava a cair 80%”, 
acrescenta.

“O verão foi atípico e en-
trámos na campanha de Na-
tal bastante apreensivos”. Os 
primeiros sinais eliminaram 
os receios, apontando para 
uma subida significativa nas 
vendas. “Como se joga a 
grande fatia do negócio nes-
tes últimos dois a três me-
ses, as perdas do início do 
ano foram recuperadas e até 
ultrapassadas”. O mercado 

O Turismo do Porto e Nor-
te de Portugal reclamou 

recursos para ajudar a atrair 
ao Aeroporto Sá Carneiro 
companhias aéreas que ver-
dadeiramente reconheçam o 
valor deste território, excluin-
do a TAP, que parece ter de-
sistido da região.

“Perante o que parece ser 
o menosprezo da TAP pela 
região, o Turismo do Porto e 
Norte reclama recursos para 
apoiar o aeroporto e, por essa 
via, as regiões Norte e Cen-
tro de Portugal na atração de 
companhias aéreas que ver-
dadeiramente reconheçam o 
valor deste território e que já 
demonstraram interesse em 
operar no destino”, afirma a 
entidade turística.

A infraestrutura aeropor-
tuária do Grande Porto opera 
atualmente a 70% valores que 
registrava no período pré-pan-
démico, mas só um em cada 
10 passageiros dos voos de e 
para o Porto recorrem aos ser-
viços da TAP, refere.

“A companhia de bandei-
ra do país, paga por todos os 
portugueses, não trata todas 
as regiões por igual e o pro-
gressivo esvaziamento da 
sua operacionalidade no Ae-

roporto  Sá Carneiro é para 
nós totalmente incompreen-
sível”, comentou  o presiden-
te do TPNP, Luís  Martins. 

“Do plano de apoio da en-
tidade as companhias aére-
as muito tem sido feito, mas 
a verdade é que na hora de 
captar o mercado de avia-
ção, que é decisivo para a 
retoma do destino, os nossos 
recursos financeiros são ma-
nifestamente insuficientes”, 
queixou-se Luís  Martins, 
“Este cenário é consideravel-
mente mais grave quando o 
alvo são as companhias aé-
reas de longo curso”.

Ao contrário, alega, a 
ANA Aeroportos tem investi-
do no Aeroporto Sá Carnei-
ro e em novembro concluiu 
a ampliação do ‘taxiway’, 
acrescentando 1.300 metros 
de pista e um desvio para 
permitir melhor sequência de 
descolagens e uma saída rá-
pida da pista de 300 metros.

“Um investimento forte 
num aeroporto sucessiva-
mente premiado e de re-
conhecida qualidade, mas 
que não parece dizer nada 
apenas à TAP, uma vez que 
o mesmo não se passa com 
outras companhias”, real-

Turismo do Norte pede recursos para atrair 
mais voos ao Porto mas exclui a TAP

de brinquedos vale cerca 
de 200 milhões de euros e, 
no ano passado, contraiu 
cerca de 5%.

Luís Ye, diretor-geral 
da Yoyoso em Portugal, 
explica que não tem sen-
tido problemas de logís-
tica, graças ao trabalho 
feito com antecipação. E, 
por isso, as sete lojas que 
tem em Portugal estão 
com stock.

Os problemas nas ca-
deias de abastecimento 
têm sido o pesadelo do 
ano. No entanto, o admi-
nistrador da Concentra 
assegura que tem, até 
agora, suportado a maio-
ria destes aumentos de 
custos. Analisaram os 
seus produtos e há uma 
parte muito pequena da 
nossa coleção que sofreu 
um ajuste de preços. “Em 
90% dos nossos produtos 
mantivemos os preços”.

çou o responsável. 
“A rentabilidade da ope-

ração no Aeroporto é visível 
na receptividade das compa-
nhias aéreas que apostam 
na área de influência deste 
aeroporto, e que têm pro-
gressivamente retomado a 
operação, em contraciclo 
com aquilo que se passa 
com a TAP”.

A programação de voos 
até março de 2022 das 19 
companhias que operaram 
no Aeroporto  cobre 21 mer-
cados potenciais e mais de 
uma centena de rotas, sen-
do fundamental, na leitura 
do TPNP, que se retomem 
ligações de longo curso para 
destinos como Brasil, Esta-

dos Unidos e Canadá, bem 
como Ásia e Pacífico.

“Para este objetivo torna-
se cada vez mais evidente 
que não podemos contar 
com a TAP”, que, segundo o 
TPNP, tem atualmente ape-
nas 7 rotas do Porto cobrin-
do o mercado internacional.                                                                                                
“Esta duplicação mostra um 
crescimento que se espe-
ra que continue”, comentou 
logo a TAP, acrescentando 
que continua a ser a compa-
nhia que oferece mais voos 
intercontinentais diretos do 
Porto para destinos no Brasil 
e Estados Unidos, ainda que 
já não detenha a liderança 
do transporte aéreo de/para 
o Aeroporto Sá Carneiro.

Se o desemprego foi uma 
nuvem negra que duran-

te décadas pairou sobre a 
região do Vale do Ave, nos 
anos de crise da indústria 
do têxtil e vestuário, hoje o 
paradigma está a mudar e 
já há mesmo empresas com 
dificuldades para encontrar 
mão-de-obra e outras a dar 
prêmios aos trabalhadores 
para os manter.

Prêmios de final de ano 
aos trabalhadores começam 
a surgir aqui e ali, uma medi-
da que o Sindicato Têxtil do 
Minho e Trás-os-Montes vê 
como uma espécie de ado-
çar a boca para que não haja 
a tentação de sair à procura 
de melhores condições.

O coordenador do sindi-
cato, Francisco Vieira, ga-
rante à Lusa que há mesmo 
empresas que estão a dar 
gratificações aos trabalhado-
res que consigam convencer 
trabalhadores de outras em-
presas a ingressarem nos 
seus quadros.

“Por cada trabalhador 
que consigam convencer a 
assinar pela sua empresa, 
ganham um x”, por exemplo, 
a profissionais como costu-
reiras ou tecelões, que são 
alvo de uma procura muito 
grande e que escasseiam 
no mercado.

A Lameirinho, com cerca 
de 700 trabalhadores, o prê-
mio foi de 500 euros e jun-

tou-se ao ordenado normal e 
ao subsídio de natal. A em-
presa diz que, desta forma, 
quis partilhar uma parte dos 
resultados com os trabalha-
dores, agradecendo-lhes o 
seu contributo para o cumpri-
mento dos seus compromis-
sos com os clientes.

Na Polopiquê, que distri-
buiu um prêmio de 200 euros 
por cada um dos cerca de mil 
trabalhadores.

“As empresas estão a 
abrir os cordões à bolsa, a 
dar alguns miminhos aos 
trabalhadores, para segu-
rar os seus efetivos e para 
convencer outros de que 
necessitam a ingressarem 
nos seus quadros. Porque a 
verdade é que, se há dificul-
dade em encontrar mão-de
-obra, isso deve-se essen-
cialmente aos salários que 
não são atrativos”.

Seja como for, Francisco 
Vieira frisa que o paradigma 
do têxtil no Vale do Ave está 
a mudar, para melhor.

Para o dirigente sindical, 
é esta necessidade de pro-
fissionais que sabem o que 
fazem que está a forçar a 
mudança do panorama  no 
mundo têxtil do Vale do Ave.

“O desemprego já era. 
Agora, começa a sentir-se a 
falta de mão-de-obra. E este 
jogo de procura e oferta vai, 
inevitavelmente, beneficiar o 
trabalhador”.

Empresas têxteis começam
a dar prêmios para segurar

e atrair trabalhadores 

Portugal espera que as ex-
portações do setor batam 

este ano o máximo histórico 
de 2019 e prevê apostar nos 
mercados dos Estados e Ca-
nadá em 2022.

“Temos vindo, no ano 
2021, a recuperar da que-
da de 12% que tivemos em 
2020”, afirmou à Lusa Ví-
tor Poças, recordando que 
o setor atingiu em 2019 o 
máximo histórico de 2,585 
bilhões de euros, portanto 
quase a bater em cima dos 
2,6 bilhões” de euros.

Este ano, acrescentou 
o presidente da direção da 
AIMMP, os números dispo-
níveis até setembro são po-
sitivos, ou seja, o setor está 
a crescer nas exportações 
19%, em termos homólogos.

Em setembro deste ano, 
atingiu-se um valor de ex-
portações de 1.913 milhões 
de euros. “Significa isto que 
estamos apenas a 2,7 mi-
lhões de euros abaixo de 
setembro de 2019”.

“Acho que isto é fantástico 
porque o ano de 2021 ain-
da não é um ano totalmente 
sadio, ainda temos algumas 
restrições e contingências 
provocadas pela covid, mas 
estar apenas a 2,7 milhões de 
euros em setembro relativa-
mente ao mesmo período ho-
mólogo de 2019, que foi o ano 
recorde até ao momento. Eu 
penso que é uma grande no-
tícia”, acrescentou Vítor Poças.                                                                                                                
Por isso, o presidente da 
AIMMP espera que até final do 
ano o setor bata ou ainda ultra-
passe os números de 2019.

Este último trimestre, “a 
correr bem, vamos bater os 
números de 2019, o que seria 
para mim uma grande satisfa-
ção”, sublinhou o responsável.

“Tenho a convicção de 
que os Estados Unidos e 
Canada, em 2022 serão se-
guramente um mercado de 
oportunidade para a fileira 
casa, onde a associação pre-
tende fazer um ‘roadshow’, 
referiu Vítor Poças.

Em 2021, Portugal volta a 
ter quatro presenças no 

ranking das 95 melhores da 
Europa, do Financial Times, 
mais uma que no ano anterior, 
e volta a contar com duas de-
las no top 30, a Nova School 
of Business and Economics 
e a Católica Lisbon School of 
Business & Economics.

De acordo com a lista di-
vulgada, a Católica Lisbon 
recupera duas posições, para 
o 29.º lugar (31.º em 2020), 
e a Nova SBE deslizou uma, 

para o 27.º lugar, mas em 
melhor posição que em 2019, 
quando tinha ficado em 30.º.

As outras duas entidades 
nacionais a verem reconhe-
cida a sua oferta formativa 
são a Porto Business Scho-
ol , que sobe 13 posições, 
para o 66.º lugar, recuperan-
do da queda de 2020, e con-
seguindo ficar ligeiramente 
acima da qualificação de 
2019 (67.º). E a reentrada 
da ISCTE Business Scho-
ol – Instituto Universitário 

de Lisboa, para o 77.º lugar 
(em 66.º em 2019).

Para além da classifica-
ção geral, cada escola apre-
senta posições de relevo em 
algumas das áreas forma-
tivas. A título de exemplo, a 
Nova SBE e a Católica Lis-
bon estão em 24.º na lista de 
MBA, e a PBS em 42.º. Já no 
Mestrado em Gestão, a Nova 
SBE está entre os 20 melho-
res e a Católica em 38.º.

Na formação aberta e 
adaptada a executivos, as 

quatro faculdades nacionais 
também se destacam, com a 
Nova SBE conseguir a 26.ª 
e 29.ª classificação, respec-
tivamente. Pela mesma or-
dem, a Católica Lisbon fica 
nas 38.ª e 22.ª posições e a 
PBS nas 41.ª e 31.ª. O ISC-
TE consegue o 39.º lugar na 
formação aberta, não tendo 
concorrido a boa parte das 
categorias.

Os países com maiores 
presenças são a França, o 
Reino Unido e a Espanha.

Exportações de madeira 
podem bater recorde de 2019

Portugal volta a ter duas escolas de negócios 
no top 30 europeu do Financial Times
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Política

“O Presidente da República promulgou dois decretos 
do Governo: o que aprova a atualização da retri-

buição mínima mensal garantida e o que atualiza as re-
munerações da Administração Pública”, lê-se numa nota 
publicada no sítio da internet da Presidência da República.

Na quinta-feira, o Governo aprovou em Conselho de Mi-
nistros a subida do salário mínimo para 705 euros a partir 
de 01 de janeiro.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Ana Mendes Godinho, disse na ocasião que a 
aprovação do aumento do salário mínimo nacional para 
2022 para 705 euros, aconteceu na sequência da auscul-
tação dos parceiros sociais, e cumprindo o compromisso 
assumido em 2015 e renovado em 2019 para chegar a 
2023 com 750 euros.

O Governo aprovou igualmente na quinta-feira uma atuali-
zação de 0,9% nas remunerações da Administração Pública.

Este decreto-lei atualiza as remunerações da Adminis-
tração Pública e aumenta a respectiva base remuneratória, 
a qual é revista em linha com a atualização da retribuição 
mínima mensal garantida, também  aprovada, segundo o 
comunicado do Conselho de Ministros.

Com este diploma, os valores dos níveis da tabela re-
muneratória única  da Administração Pública, bem como 
das demais remunerações base mensais existentes na 
AP são atualizados em 0,9%, sendo que é aplicável aos 
trabalhadores de entidades administrativas independentes 
e aos de empresas públicas do setor público empresarial 
que não sejam abrangidos por instrumentos de regulamen-
tação coletiva de trabalho em vigor.

Marcelo promulga atualização de 
salário mínimo e remunerações 

da administração pública

O presidente do PSD, Rui 
Rio, criticou a escolha 

da ministra da Justiça, Fran-
cisca Van Dunem, como 
substituta de Eduardo Cabri-
ta na Administração Interna. 
O líder da oposição afirmou 
ainda não ter dúvidas de que 
a demissão do ministro foi 
uma tática eleitoral.

“Neste dois meses que 
faltam para as eleições a ló-
gica é que não é para fazer 
nada e, não sendo para fazer 
nada, olhando para aquilo 
que foi a atuação da minis-
tra da Justiça no ministério, 
acho que está bem escolhi-
do, como ela não fez nada, 
nada vai fazer na Adminis-
tração Interna”, considerou.                                                                                                          
Sobre a demissão de Eduar-
do Cabrita, anunciada após 
ser conhecido que o seu 
motorista foi acusado de ho-
micídio por negligência pela 

O PS garante que não fi-
cou de forma nenhuma 

inquieto com a vitória de 
Rui Rio. Mas, ainda assim, 
aproveita para explorar a 
imagem de divisão do PSD, 
que descreve como dividido 
ao meio e ameaçado por 
uma cultura de conflito e de 
explosão interna.

Este é o retrato secretá-
rio-geral adjunto, José Luís 
Carneiro.

À TSF, o socialista tentou 
desmistificar a ideia de que o 
PS estará preocupado com 
o fato de Rio se manter aos 
comandos do PSD, uma vez 
que há quem defenda que se 
tivesse ganhado Paulo Ran-
gel, com a promessa de uma 
oposição mais agressiva ao 
PS, seria mais fácil bipolari-
zar o debate e chamar o elei-
torado de esquerda às urnas.

Rui Rio critica Francisca Van Dunem. 
“Como ela não fez nada, nada vai 
fazer na Administração Interna”

morte de um trabalhador na 
A6, Rui Rio diz que o ministro 
“já deveria ter saído”.

“Já houve, ao longo do 
trajeto, muitas razões para o 
ministro Eduardo Cabrita sair 
do Governo. Nunca saiu por 
razões daquilo que era a ges-
tão dos problemas que teve; 
acabou por sair agora não 
por isso, mas para não preju-
dicar eleitoralmente o Partido 
Socialista, uma vez que es-
tamos a menos de dois me-
ses das eleições e, portanto, 
para mim é notório que o mi-
nistro já deveria ter saído”.                                                                                                    
Na ótica de Rui Rio, o primei-
ro-ministro, António Costa, 
sempre se corresponsabili-
zou por todos os erros que 
foram acontecendo. “Agora, 
lá combinaram entre os dois 
que era melhor sair, porque, 
senão, era um desgaste mui-
to grande para o Governo”.

“Nestas eleições, o 
voto na CDU é como 

uma vacina. É a mais eficaz 
vacina política para impedir 
essa doença terrível para o 
país que tem sido a política 
de direita”, afirmou o líder 
comunista.

Segundo Jerónimo de 
Sousa, votar CDU nas elei-
ções de 30 de janeiro  sig-
nifica a vacina que previne 
o regresso da direita ao po-
der. Mas também a vacina 
que reduz a possibilidade da 
concretização do bloco cen-
tral e que não permite que o 
PS fique com mãos livres.

“Tal como a vacina para 
a covid-19, também aqui 
precisamos de um reforço. 
O nosso país precisa de um 
reforço da CDU e é por isso 
que vamos lutar nos próxi-
mos dois meses”.

No almoço, para apre-
sentação pública dos can-
didatos da CDU pelo círcu-
lo eleitoral de Beja e que 
contou com mais de 100 
militantes e simpatizantes 
do partido, o secretário-
geral do PCP reiterou que 
“o PS não queria soluções 
para o país, porque queria 
mesmo ir para eleições”.                                                                                                                      
Já o PCP, que “não hesitou, 
em 2015, derrotar o Gover-
no da direita em exercício, 
com o entendimento par-
lamentar que viabilizou o 
Governo do PS, não tinha 
agora estas eleições como 
objetivo, mas vai disputá
-las com toda a confiança”.

Para Jerónimo de Sousa, 
agora, já está em marcha a 
habitual campanha de bipo-
larização que vai marcar o 
quadro político em que se 

Jerónimo diz que voto na CDU
é a mais eficaz vacina política

PS garante que não está inquieto com vitória
de Rio, mas explora divisão” e conflito no PSD

Agora, o PS passa ao 
ataque: “É preciso conhecer 
aquilo que o PSD pensou 
para o país, porque, durante 
seis anos, não foi capaz de 
apresentar uma alternativa 
que se pudesse vislumbrar 
como uma credível“.

E carrega no que enten-
de ser a imagem de divisão 
e instabilidade dos sociais-
democratas, que coloca 
como oposição à estabili-
dade que os socialistas po-
deriam oferecer. “Sabemos, 
para já, que o PSD está 

dividido, literalmente dividi-
do ao meio. Vamos ver se 
é cultura de inclusão ou se 
é a cultura de conflito e de 
explosão que tem tomado 
conta do PSD.” A favor do 
PS, insiste, há as provas de 
que é capaz de “governar 
em momentos muito críti-
cos, como a pandemia, sem 
ultrapassar o seu impacto 
econômico com políticas de 
austeridade”.

Sobre os entendimentos 
a que poderá chegar depois 
das eleições para tentar for-
mar Governo, o PS continua 
a não ser claro: “A nossa 
grande coligação é com os 
portugueses“, atira Carneiro, 
sem responder diretamente 
sobre os planos dos socia-
listas, depois de Costa já ter 
aberto a porta também ao di-
álogo com a direita. A coordenadora do BE 

afirmou que há poucas 
coisas tão parecidas com 
a direita como uma maioria 
absoluta do PS, sendo ne-
cessário discutir à esquerda 
soluções para o país.

“Vamos discutir à esquer-
da as soluções para o país”, 
afirmou Catarina Martins na 
ilha de São Miguel, alertando 
que Governo Regional aço-
riano, de coligação PSD/CDS
-PP/PPM, é a prova de que a 
direita não traz nada de novo.

Para a líder do BE, o que 
abre caminho à direita no  
governo é não responder 
aos problemas do país, pelo 
que importa alcançar uma 
maioria de esquerda para 
puxar pelo país.

“O que abre o caminho à 
direita é não responder aos 
problemas do país. Temos 
de resolver os problemas 
agora. De garantir salários 
dignos agora. Se a esquer-
da for votar, seguramente 
teremos uma maioria que vai 
puxar pelo país. Já assim foi 
em 2015 e o BE não perde 
essa determinação”, afirmou 
Catarina Martins.

“Há poucas coisas tão 
parecidas com a direita como 
uma maioria absoluta do PS”

“Não há nada mais pa-
recido do que uma maioria 
absoluta do PS do que a 
direita”, afirmou , referindo-
se ao exemplo dos Açores, 
onde PSD, CDS-PP e PPM 
fizeram um acordo pós-elei-
toral para formar Governo 
após as eleições regionais, 
pondo fim a  20 anos de go-
vernos socialistas.

“Aqui, o que conta é se há 
ou não uma maioria de es-
querda. Nos Açores tivemos 
anos e anos de maioria abso-
luta do PS com uma econo-
mia muito desigual”, alertou.

Por outro lado, destacou, 
“a chamada nova direita é 
ainda mais velha do que a 
velha direita”.

“Aqui  nos Açores sabem 
que a direita não traz nada 
de novo no que diz respeito 
à economia, ao privilégio dos 
pequenos grupos e à incapa-
cidade para resolver proble-
mas”, afirmou.

Catarina Martins disse 
que o que interessa ao BE “é 
discutir as questões funda-
mentais para o país”, notan-
do que “a ideia de que estava 
tudo bem é falsa”.

vão disputar as próximas 
eleições. “Aí está esse fin-
gimento de disputa entre 
PS e PSD, como se ambos 
não puxassem, no essencial, 
para o mesmo lado, o lado da 
política de direita”, afirmou.

Lembrando que as legis-
lativas servem para eleger 

os 230 deputados à Assem-
bleia da República e não o 
primeiro-ministro, “como as 
eleições de 2015 bem pro-
varam”, o líder do PCP disse 
que “o que conta é a rela-
ção de forças que se forma 
no parlamento e não a força 
que elege mais deputados”.
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O FC Porto foi ao Algarve vencer o Portimonense por 3x0. Os 
dragões abriram o marcador em cima do intervalo, num livre 

batido por Luis Díaz, que ainda embateu em Pedro Sá. Na segun-
da parte, Vitinha (70 minutos) aumentou a vantagem dos dragões, 
consolidada pouco depois com um “chapéu” de Otávio (75).

O FC Porto tem agora 35 pontos nas 13 jornadas realizadas, 
enquanto o Portimonense encontra-se no sexto lugar da classifica-
ção, com 20.

Fc porto vence
em Portimão e

segura Liderança

Pinto da Costa abordou 
num jantar organizado 

pela Casa do FC Porto de 
Caracas, que decorreu no 
Centro Luso-Venezuelano, 
as recentes buscas na SAD 
do clube, assim como as 
suspeitas sobre desvios nas 
comissões de transferências.

“Transmitiram o recado 
de alguém que eu participa-
va e dividia comissões. Eu 
desafiei-os a apresentar nas 
minhas contas ou nas contas 
de quem eles dizem que pa-
gou as comissões um docu-
mento comprovativo disso. 
No dia em que me apresen-
tarem, e não podem apre-
sentar porque não existe, eu 
deixaria o FC Porto. Como 
isso não existe a não ser na 

“No dia em que apresentarem 
comprovativos, deixo o Fc Porto”

cabeça de alguns, eu conti-
nuo no FC Porto”, salientou o 
líder portista, citado pelo site 
do clube.

Pinto da Costa aprovei-
tou ainda para desmentir no-
tícias que apontavam para o 
afastamento de Vítor Baía 

da estrutura do clube. “Mas 
afastado como? Estamos to-
dos os dias juntos, fomos a 
Portimão juntos”, atirou.

A finalizar o seu discurso, 
o presidente dos dragões 
vincou: “O FC Porto terá 
um futuro brilhante porque 
vós sabeis passar este sen-
timento e amor do clube de 
geração em geração como 
tenho visto em todas as 
casas. É para mim um mo-
mento de muita satisfação, 
de muito conforto, de mui-
ta vontade de lutar pelo FC 
Porto. É isso que farei. Na 
terça-feira, se conseguirmos 
a nossa vitória, o nosso ob-
jetivo, podem crer que nes-
se momento pensarei em 
todos vós”.

O dérbi lisboeta da 13.ª jor-
nada da Liga terminou 

com um triunfo do Sporting 
por 3x1. Sarabia, Paulinho 
e Matheus Nunes marcaram 
para os leões, Pizzi, já na 
compensação, fez o gol de 
honra das águias.

Num jogo que marcou 
a estreia de Ugarte a titular 
na Liga, os leões adianta-
ram-se cedo, aos 8 minutos, 
graças a Sarabia: num lance 
iniciado por Porro na direita, 
Pedro Gonçalves centrou 
para o remate de primeira 
do avançado espanhol, que 
de primeira, de pé esquerdo, 
abriu o ativo.

O Benfica reagiu dois mi-
nutos depois, mas Adán pa-
rou um tiro de Grimaldo. Úni-
co remate dos encarnados 
no primeiro tempo, onde o 

Sporting chegou a ameaçar 
o segundo gol – primeiro Pe-
dro Gonçalves viu excelente 
intervenção de Vlachodimos 
desviar-lhe o remate para o 
poste direito (38’), em cima 
do intervalo Paulinho mar-
cou, mas após indicação do 
VAR o gol foi invalidado por 
fora de jogo.

Na segunda parte as 
águias ameaçaram, tiveram 
oportunidades para empatar 
– Darwin cabeceou ao pos-
te, após um canto de João 
Mário (60’), antes de ser o 
próprio médio português a 
testar Adán (62’) –, mas foi o 
Sporting a chegar de novo ao 
golo. Desta vez o remate de 
Paulinho foi a contar (62’).

Rafa esteve muito perto 
de reduzir, a barra negou-
lhe o gol (65’), e três minutos 

Sporting vence Dérbi
na Luz e cava diferença

depois, lançado por Esgaio, 
Matheus Nunes correu até à 
área adversária e bateu Vla-
chodimos, fazendo o 3x0. Da-
rwin ainda reduziu (80’), lan-
ce anulado por fora de jogo 
de Yaremchuck, mas o único 
golo encarnado só surgiria 

na compensação, por Pizzi 
(90+6’). Insuficiente para tra-
var o domínio leonino na Luz, 
que coloca o Sporting na lide-
rança da Liga, com os mes-
mos pontos que o FC Porto 
(35). Já o Benfica mantém-se 
em terceiro, com 31.

Com a vitória diante do 
Benfica (3x1), na 13.ª 

jornada da Liga, o Sporting 
manteve-se na perseguição 
ao FC Porto (ambos com 35 
pontos) e cavou uma dife-
rença em relação às águias 
(31). Confrontado com a 
ideia de revalidar o título al-
cançado na época passada, 
Rúben Amorim manteve os 
pés assentes na terra.

“Não digo que estamos 
mais pertos do bicampeo-
nato, mas mais perto de for-
mar uma equipe que pode 
ganhar campeonatos. Sabe-
mos a qualidade dos nossos 
adversários, a forma como o 

Rúben Amorim fala da
hipótese do Bicampeonato

A renovação de contrato 
entre Benfica e Jorge 

Jesus não estava próxima 
antes do dérbi e mais longe 
ficou após a derrota, por 1x3, 
que deixou os encarnados 
a quatro pontos de leões e 
dragões na Liga. Mas já não 
será somente a ligação entre 
clube e treinador para lá do 
final da época que estará em 
causa depois dos aconteci-
mentos da Luz. Até mesmo 
a continuidade de Jesus até 
final da época poderá ser be-
liscada, face aos resultados, 
à qualidade, ou falta dela, do 
futebol apresentado e, so-
bretudo, à relação com os 
adeptos, seriamente ferida.

A SAD, sabe A BOLA, 
está em reflexão, avaliando 
a situação, e JJ estará fragi-

lizado como nunca, até por-
que o homem que apostou 
nele, Luís Filipe Vieira, já não 
está no clube.

A forma como os benfi-
quistas contestaram o trei-
nador foi um dos momentos 
mais marcantes da noite do 
dérbi. Lenços brancos, aos 
milhares, assim que Matheus 
Nunes fez o 0x3.

Se o Benfica enfrentar 
com sucesso os desafios que 
tem pela frente em dezem-
bro, então a continuidade do 
técnico até final da tempora-
da poderá estar garantida. 

Quarta-feira há um pri-
meiro dia D para o Benfica 
de Jesus: Dínamo Kiev na 
Luz, com a equipe já apu-
rada, no mínimo, para a 
Liga Europa.

Um mês para decidir 
futuro de Jorge Jesus

FC Porto está a jogar. São 
ciclos, lembro que no início 
do campeonato toda a gente 
dizia que o Benfica ia lan-

çado. Para além de ganhar 
títulos, e precisamos disso, 
temos que construir uma 
coisa que ainda está no iní-

cio, ainda temos uma gran-
de diferença para os nossos 
rivais em alguns aspetos e 
vamos aproximando jogo a 
jogo”, disse.

Ainda assim, assumiu a 
superioridade nesta partida.

 “Hoje o Sporting esteve 
melhor que o Benfica. Eles 
tiveram mais bola, mas nós 
tivemos sempre confortá-
veis no jogo. Fomos melho-
res porque os meus joga-
dores perceberam melhor 
o jogo que os jogadores do 
Benfica. Fomos superio-
res, merecemos a vitória e 
há que pensar no próximo 
jogo”, concluiu.

João Félix estará a pon-
derar partir do Atlético 

Madrid no mercado de in-
verno se a equipe espanho-
la for afastada da Liga dos 
Campeões.

De acordo com o AS, 
Félix já terá pedido ao seu 
agente que estude alterna-
tivas para o futuro e que 
convença os dirigentes col-
choneros a negociar.

O atacante considera que 
as suas características não 
encaixam com o estilo de 
jogo pretendido pelo treina-
dor Diego Simeone e que foi 
por isso que não atingiu a 
melhor versão ao serviço do 
Atlético Madrid.

Recorde-se que o interna-
cional português de 22 anos 

João Félix pondera
sair do Atlético Madrid

protagonizou a maior transfe-
rência da história da equipe 
espanhola ao ter sido contra-
tado ao Benfica por 127 mi-
lhões de euros em 2019.
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Aniversário da Isabel com a presença  de  fami-
liares  e amigos, o Mário Cunha preparou uma 

festa surpresa com um cardápio  maravilhoso  da 
sobrinha Natacha, estava tudo muito bom e o Jor-
nal Portugal  parabeniza  a Isabel, desejando muita  
saúde e sucesso na sua vida

Isabel estreou
nova idade com
festa  Supresa

Os sábados no Cadeg  está bem movimentado, com a presença em peso de 
muita gente boa visitando a Loja Arte dos Vinhos do empresário “Ceará” 

que recebe os amigos para curtir momentos de lazer e confraternização, sabo-
reando aquele vinho e espumante de melhor qualidade, no Restaurante Barsa.

Arte doS VInhoS em clImA nAtAlIno

A Casa de Trás-os-Montes realizou na Quinta-feira, mais um Almoço Trans-
montano com a presença do amigos ilustres da nossa Comunidade Por-

tuguesa num destaque os empresários, Luís Augusto, Pacheco, e os amigo 
Felipe, recebendo tratamento “vip” da colaboradora.

QuIntA trAnSmontAnA
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Almoço das 
Quartas Beirão

Durante o Almoço das Quartas podemos ver o Presidente José Hen-
rique, com seu Vice-presidente Luís Ramalhoto

Num close para o Portugal em Foco, o empresário Tuninho da Ótica 
Primor com seu irmão, o amigo Brandão e um convidado

Sempre marcando presença no Almoço das Quartas nos Beiras, o 
Alfredo, Ricardo Paladino e demais amigos

Definitivamente o Almoço das Quartas quinzenal 
na Casa das Beiras já está ficando cada vez me-

lhor, com a Casa respeitando todos os protocolos da 
Organização Mundial da Saúde, essa última edição a 
Casa recebeu um grupo muito bom de amigos para 
soborear o delicioso “Bacalhau aos Murros” cardápio 
principal e uma carta de vinhos espetacular uma equi-
pe de colaboradores dando um show no atendimento.

O presidente José Henrique sempre com aquele 
sorriso no rosto, sua marca registrada, sempre aten-
cioso, carismático com todos e realmente o Almoço 
das Quarta está com força total e os amigos da nos-
sa Comunidade pouco à pouco vão chegando para 
prestigiar e dar os parabéns ao José Henrique e sua 
Diretoria e Colaboradores.

AldeiA em climA de NAtAl
Mais um sábado 
maravilhoso no 

Cantinho das 
Concertinas na 
famosa Aldeia 

Portuguesa, na  
foto o anfi-

trião Carlinhos 
Cadavez, com o 
amigo Fernando 

Lisboa

Com a chegada 
do mês de de-

zembro, a Cadeg já 
em clima natalino 
tanto nas compras 
para a Ceia de Na-
tal e o churrasco de 
Fim de Ano uma es-
sência maravilhosa 
transmitida pela Co-
munidade Portugue-
sa e Luso-brasileira 
numa belíssima 
confraternização na 
Aldeia Portuguesa 
do Cadeg com to-
dos irmanados num 
verdadeiro espírito 
de Natal. Vem você 
também desfrutar 
desses momentos 
de alegria e de lazer 
imperdível!

Cada vez 
melhor o 
Conjunto 
Cláudio Santos 
e Amigos 
agitando 
a Aldeia 
Portuguesa 
do Cadeg com 
nossa  amada 
Fafa, soltando 
a voz

Panorâmica 
da Aldeia 

Portuguesa 
do Cadeg, no 

Bar do Car-
linhos onde 
é realizada 

a famosa 
Aldeia Portu-

guesa

Falha nossa na publiCação!

Eestamos republicando esta foto do Arraial Minhoto, pois trocamos o nome do Cantor 
do Grupo, “Como dizia benvinda Maria, nunca troque o nome de um homem” só 

erra quem trabalha mais uma vez nós desculpamos por nossa falha. na foto, Comendador; 
Manuel Ramos, Diretor da Firma: Ferragens pinho e Presidente do Grupo Folclórico 
Serões das Aldeias, a sua frente, Dona  Illa, ainda, o casal, senhora Jane, Administradora  
do Grupo Folclórico,  seu marido Eduardo, cantor deste maravilhoso Grupo e apaixonados 
pelo Folclore Português, parabéns  para todos e muita saúde.


