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JSD acusa Costa de falta de 
vergonha e de plagiar proposta 

que PS derrubou sobre IRS jovem
A Juventude Social-De-

mocrata acusou António 
Costa de falta de vergonha 
nos anúncios sobre o IRS 
jovem, acusando o líder so-
cialista de prometer  agora 
o que o PS derrubou em no-
vembro de 2020.

Para o líder da JSD, o de-
putado Alexandre Poço, as de-
clarações de António Costa, no 
discurso de encerramento no 
Congresso do Partido Socialis-
ta, revelam falta de vergonha, 
quando há uns meses o PS 
derrubou na Assembleia da 
República o que agora António 
Costa vem propor em mais 
um exercício de propaganda.                                                                                                               
“As palavras de António Cos-
ta já dizem muito pouco aos 
jovens, e são situações como 
esta, em que vem propor, o 
que há uns meses derrubou  
que confirmam o que vimos 
a dizer há muito: as novas 
gerações para este Governo 
são utilizadas para efeitos 
de mera propaganda”, critica 
Alexandre Poço.

A JSD defendeu que es-

tas alterações ao IRS Jovem 
podiam já estar em vigor este 
ano e a beneficiar diretamen-
te milhares de jovens se ti-
vesse sido aprovada a sua 
proposta, e desafiou o pri-
meiro-ministro e o PS a ex-
plicarem o motivo pelo qual 
derrubaram em novembro 
do ano passado o que agora 
anunciam com tanta pompa 
e circunstância.

No encerramento do Con-
gresso do PS, o secretário-
geral do PS anunciou várias 

medidas de apoios aos jo-
vens para promover a sua au-
tonomia, desde logo no plano 
da fiscalidade, e prometeu al-
terar a legislação laboral para 
desincentivar a precariedade 
e combater abusos.

Em relação ao IRS Jo-
vem, de acordo com o pri-
meiro-ministro, será assegu-
rado o automatismo da sua 
aplicação.

“Vamos alargá-lo para 
que cubra também os rendi-
mentos do trabalho indepen-

dente. E vamos alargar de 
três para cinco anos, haven-
do uma isenção de 30% do 
rendimento nos dois primei-
ros anos, 20% do rendimen-
to nos terceiro e quarto ano e 
10% do rendimento no quinto 
ano”, especificou.

A proposta, da autoria de 
deputados da JSD, e entre-
gue pelo PSD no âmbito da 
especialidade do último Or-
çamento do Estado destina-
va-se reforçar e alargar o pro-
grama IRS jovem, propondo 
que a medida se aplicasse 
quer ao trabalho dependente 
quer independente.

Os sociais-democratas 
defenderam a isenção par-
cial deste imposto nos 5 
primeiros anos de obtenção 
de rendimentos do trabalho, 
sendo de 30% no primeiro 
ano e segundo ano, de 20% 
no terceiro ano e de 10% no 
quarto e quinto anos”, com 
limites de 7,5 vezes o valor 
do IAS, cinco vezes o valor 
do IAS e 2,5 vezes o valor do 
IAS, respectivamente.

Dormidas crescem em julho 72% , 
mas ainda estão longe de 2019

Portugal teve em julho 
uma subida de 59,6% no 

número de hóspedes, um to-
tal de 1,6 milhões, e 71,9% 
no número de dormidas, 4,5 
milhões em relação a 2020, 
de acordo com os dados da 
estimativa do INE. Os níveis 
atingidos agora foram inferio-
res aos observados em julho 
de 2019, diminuiu tanto o nú-
mero de hóspedes (-42,5%) 
como de dormidas (-45%).

Os turistas estrangeiros 
ainda não está de volta, mas 
há bons sinais do mercado 
interno: “Comparando ainda 
com julho de 2019, observa-
se um crescimento de 6,4% 
nas dormidas de residentes 

O Chega anunciou a en-
trega de um projeto de 

lei para atribuir 10% das 
receitas apreendidas no 
âmbito de crimes de cor-
rupção a denunciantes cuja 
intervenção tenha sido fun-
damental para a descoberta 
e punição dos crimes.

No projeto de lei, a que 
a Lusa teve acesso e que é 
assinado pelo deputado úni-
co e líder do partido, André 
Ventura, o Chega propõe al-
terar o Código Penal com o 
objetivo de criar uma nova 
disposição normativa que 
atribui aos denunciantes dos 
crimes de corrupção e tráfico 
de influência 10% dos bens 
ou receita apreendidos ou 
confiscados como produtos 
dos atos criminosos.

Considerando fundamen-

tal proteger devidamente os 
denunciantes de crimes de 
corrupção e tráfico de in-
fluência, o partido salienta 
também que deve ser con-
sagrado um estímulo eco-
nômico que ajude a quebrar 
laços de fidelidade institu-
cional ou até de dependên-
cia financeira. “É importante 
que se criem fatores adicio-
nais de motivação que liber-
tem o denunciante da rede 
criminosa e do conjunto de 
dependências associadas”, 
esta no diploma.

Nesse sentido, o Chega 
propõe a alteração dos arti-
gos 335º e 374ºB do Código 
Penal, que legislam o tráfico 
de influência e a dispensa 
ou atenuação de pena, para 
que prevejam, em ambos os 
casos, que o denunciante 
que seja fundamental para 

a descoberta e punição de 
crimes de corrupção passiva 
ou ativa, beneficie de uma 
atribuição de 10% da recei-
ta apreendida ou confiscada 
enquanto produto da ativida-
de criminosa.

Segundo o projeto de 
lei, o montante que seria 
atribuído ao denunciante 
seria determinado pelo tri-
bunal e tornar-se-ia parte 
integrante da decisão final 
condenatória, devendo ser 
apresentado um relatório 
detalhado dos bens ou va-
lores apreendidos e direta 
ou indiretamente relaciona-
dos com a atividade delitiva.                                                                                                                              
No documento, o Chega 
considera que a luta contra a 
corrupção tem sido, em Por-
tugal, manifestamente insufi-
ciente e, apesar de reconhe-

cer que o Governo já aprovou 
uma série de normas sobre 
a matéria, alega que há um 
excessivo garantismo das 
normas processuais e mate-
riais em matéria penal, assim 
como um desinteresse de al-
guns agentes públicos sobre 
o fenômeno.

“Ainda há um longo cami-
nho a percorrer nesta área e, 
com vontade política e imagi-
nação legislativa, é possível 
dar passos certos e seguros 
no caminho da eliminação da 
corrupção em Portugal”, re-
fere o partido.

“O Chega está natural-
mente disposto a discutir 
com os demais partidos par-
lamentares o apuramento e 
aprofundamento das medi-
das agora propostas de alte-
ração ao código penal”, diz a 
nota do Chega.

Chega propõe atribuir 10% 
das receitas de crimes de 
corrupção a denunciantes

e um decréscimo de 67,6% 
nas dormidas de não resi-
dentes“, adianta o INE. O 
mercado nacional representa 
ainda 59% do total.

Para que se tenha uma 
ideia do caminho que ain-
da há para percorrer, hou-
ve apenas um pouco mais 
de dormidas em julho deste 
ano do que em novembro 
de 2019, mês em que habi-
tualmente o turismo afunda 
abruptamente.

Por região, o Algarve con-
centrou 34,5% das dormidas 
em julho, seguindo-se o Nor-
te (15,5%),  Lisboa (14,6%) e 
a Madeira (12,1%).

As maiores quedas fo-
ram sentidas nos mercados 
do Canadá (-91,5%), da 
China (-85,7%) e do Brasil 
(-72,8%). E entre os maiores 
clientes, houve quedas de 
25% do Reino Unido, 10,9% 
de Espanha e 5% de França. 
Já Bélgica (30,2%), Suíça 
(35,9%) e Polónia (103,8%) 
apresentaram subidas.

A inflação terá atingido os 1,5% em agosto, valor idêntico 
ao registrado em julho, de acordo com a informação 

divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística. “Tendo por 
base a informação já apurada, a taxa de variação homólo-
ga do Índice de Preços no Consumidor terá sido 1,5% em 
agosto de 2021, valor idêntico ao registrado em julho”.

Inflação mantém-se 
nos 1,5% em agosto

Com base no contrato,  a 
R.Power adquiriu um 

portfólio de projetos de par-
ques fotovoltaicos com uma 
capacidade de 59 MWp, es-
clarece a empresa em co-
municado, salientando que 
o montante global do inves-
timento, após a construção, 
é de aproximadamente 35,4 
milhões de euros. Além dis-
so, explica que a capacidade 
total dos parques que a em-

presa terá em Portugal che-
gará a quase 70 MWp, o que 
constitui cerca de 7% de todo 
o potencial dos parques foto-
voltaicos no país.

Os parques estão locali-
zados em diferentes pontos 
de Portugal, nos distritos de 
Santarém, Portalegre e Cas-
telo Branco, e vão gerar cer-
ca de 100 GWh de energia 
elétrica por ano, o suficiente 
para atender às necessida-

Empresa polaca investe 35,4 milhões
em parques fotovoltaicos em Portugal

des de energia de cerca de 
30.000 famílias.

A redução anual espe-
rada de emissões de dióxi-
do de carbono, por sua vez, 
excederá 21.000 toneladas, 
o equivalente à produção de 
16 mil carros, lê-se no comu-
nicado, adiantando que todos 
os projetos devem estar pron-
tos este ano para se iniciar a 
construção que está prevista 
começar no próximo ano.

A energia que se vai pro-
duzir será vendida com base 
nos contratos de compra de 
energia a longo prazo, sem 
usar um sistema de suporte.

A R.Power considera que 
devido a um dos níveis de luz 
solar mais elevados da Euro-
pa, Portugal é um destino na-
tural para a empresa.

O presidente da R.Power, 
Przemek Pieta, afirma que 

Portugal é um mercado que 
permite a construção de par-
ques sem nenhum subsídio, 
por isso, prevê um desenvol-
vimento intenso, assinalando 
também que, de momento, a 
empresa está a procurar no-
vos projetos e recrutar  para 
vários cargos importantes. Re-
alça também que a estratégia 
atual da empresa se baseia 
não só na aquisição e realiza-
ção de projetos fotovoltaicos, 
mas também na construção do 
próprio portfólio de parques so-
lares como produtor indepen-
dente de energia elétrica.

No final de 2020, a capa-
cidade instalada no país era 
de 1,03 GWp e representava 
3,6% da produção total de 
energia. Portugal quer atingir 
os 6,4 GWp de capacidade 
solar total instalada até 2023 
e 9 GWp até 2030.

São quase 5 mil os de-
sempregados que aguar-

dam por uma resposta da 
Segurança Social ao pedido 
de Apoio Extraordinário ao 
Rendimento dos Trabalha-
dores  sob a condição de 
recursos.

Estes trabalhadores já 
submeteram o sétimo pe-
dido de apoio, referente a 
julho, no início deste mês, 
mas a Segurança Social 
não está a dar resposta aos 
requerimentos. As razões 

que aponta são díspares e 
estão a aumentar a instabi-
lidade nestas pessoas sem 
rendimentos.

São desempregados que 
no primeiro semestre deste 
ano tiveram acesso direto ao 
AERT, depois de terminado 
o subsídio social de desem-
prego, mas que agora só 
podem aceder ao programa 
após verificação dos rendi-
mentos do agregado. Entre-
tanto, já foram liquidados a 
26 de agosto os apoios aos 

outros beneficiários.
Os centros da Seguran-

ça Social no país estão a 
dar respostas muito diferen-
tes a estas pessoas. Se há 
casos em que a notificação 
da Segurança Social é que 
o pedido está em análise, 
em outros é apontado um 
constrangimento informáti-
co, e ainda a grande aflu-
ência que não tem permiti-
do analisar o processo em 
tempo útil.

Em algumas situações, 

chega mesmo a dizer que não 
possui previsão de prazo de 
resposta. Há ainda aqueles a 
quem é indeferida a solicita-
ção por não cumprir a condi-
ção de recursos. Note-se que 
o direito ao prolongamento 
por mais 6 meses deste apoio 
depende do reconhecimento 
de situação de desproteção 
econômica à data do reque-
rimento, que é definida em 
função do rendimento médio 
mensal do agregado familiar 
do requerente.

Há quase cinco mil desempregados à espera do apoio extraordinário
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Lisboa exibe universo luso na Ásia   
A vocação, intrinsecamente, 

cosmopolita e imperial de 
Portugal, está presente em todos os 
momentos da rica trajetória do País. 
Fácil de se constatar ao longo das 
obras de seus primorosos historia-
dores, dentre os quais, os lisboetas 
Alexandre Herculano (1810 – 1877) 
e Oliveira Martins (1845 – 1894) – 
dois dos mestres do esplendor das 
letras portuguesas no século XIX. 
Também celebrados historiadores 
europeus reverenciam o universalis-
mo lusitano. Como o espanhol Sal-
vador de Madariaga (1886 – 1978), 
galego de La Coruña, o inglês Char-
les Boxer (1904 – 2000), nascido 
numa ilha do Canal da Mancha, e 
o francês Fernand Braudel (1902 – 
1985), natural da franco-germânica 
Lorena. Portugal já teve, inclusive, 
uma soberana, Dona Maria II (1819 
– 1853), nascida no Rio de Janeiro, 
no Paço Imperial de São Cristóvão, 
filha de Dom Pedro, que cá é I e, lá, 
é IV. Ainda na metrópole carioca 
veio ao mundo o terceiro dos pre-
sidentes da República portuguesa, 
Bernardino Machado (1851 – 1944), 
que chefiou o Estado em duas opor-
tunidades – a primeira, de outubro 
de 1915 a dezembro de 1917, e, 
posteriormente, de dezembro de 
1925 a maio de 1926. E, desde 25 
de novembro de 2015, é Primeiro-
Ministro o luso-indiano António Cos-
ta, de 60 anos, nascido na periferia 
da capital portuguesa, no berço de 
uma família proveniente da cidade 
de Goa, na Índia, antiga sede do Im-
pério Português do Oriente. O cos-
mopolitismo português está sendo 
exaltado, nestes dias, em Lisboa, no 
seu monumental Museu do Oriente, 
ancorado às margens do Rio Tejo, 

com a mostra “Histórias de um Im-
pério”, documentando os profundos 
vínculos artísticos existentes entre 
Portugal e as culturas dos países 
asiáticos.   

A exposição reúne cerca de 
200 das mais preciosas pe-

ças pertencentes ao empresário 
Álvaro Sequeira Pinto, 60 anos, na-
tural do Porto, intitulada “Coleção 
Távora Sequeira Pinto”, seu pai, am-
bos apaixonados pela Índia e pela 

presença portuguesa na Ásia. Ele 
começou há três décadas a ‘garim-
par’ objetos em todo o velho Império 
Português do Oriente – e mesmo 
na Metrópole. A mostra destaca, 
como promete, das lacas japonesas 
aos marfins goeses, do mobiliário 
indiano às porcelanas chinesas. O 
acervo de Sequeira Pinto eviden-
cia uma diversidade muito alargada 
de origens, tipologias e materiais, 
preservando, contudo, os modelos 
europeus adotados nas oficinas 
na Ásia – como enfatiza o curador 
do evento, Nuno Vassalo e Silva, 
no detalhado catálogo à venda no 
Museu do Oriente – conforme foto 
que ilustra a coluna.  “Será, porven-
tura, o diálogo permanente entre o 
Ocidente e o Oriente que melhor 
identifica a coleção” – explica. Em 

oito núcleos diferentes, evitando 
uma leitura tradicional e redutora, 
sobretudo no âmbito cronológico e 
geográfico, a mostra revela, segun-
do Vassalo e Silva, a riqueza e a 
complexidade da arte produzida nas 
redes criadas por Portugal. “Trata-
se de um verdadeiro ensaio visual e, 
por isso, a coleção é notável e irá, 
certamente, surpreender o público, 
bem como reforçar o entendimento 
dos primeiros séculos de Portugal 
na Ásia e as suas relações com a 
Europa daqueles tempos” – afirma. 
A exposição foi inaugurada no dia 
dois de julho último e poderá ser vi-
sitada até dois de outubro de 2022.    

A abrangência da Coleção, 
exibida agora no Museu do 

Oriente, demonstra aos olhos do 
mundo, mais uma vez, ontem como 
hoje, o quanto Portugal avançou, 
mar adentro, não só na Era dos 
Descobrimentos, na Idade Moderna 
(1453 – 1789). Da Ásia às Áfricas 
e às Américas. Sem jamais perder 
a ternura de seus brandos modos 
que marcam a presença em todo o 
planeta. E na sua própria milenar 
metrópole.  

Dia 12.09.2021
Festa em Louvor ao Padroeiro São Ber-
nardino na Comunidade Gebelinense
Teremos aperitivo a partir das 12,30h e al-
moço bacalhau a São Martinho, Strogonoff 
de carne, escondidinho de bacalhau, acom-
panhamentos a partir das 13,30 cumprindo 
todos os protocolos exigidos pelas autorida-
des. A animação estará a cargo da tocata 
do Grupo Folc. da Casa de Brunhosinho 
de São Paulo. Informações e convites (11) 
4484.4382 – 99191.3510  Estrada Velha São 
Paulo – Bragança, 50 A– CEP 07600-000 
Serra da Cantareira – Mairiporã – São Paulo

Dia 25.09.2021
Porco no Rolete na Casa de Portugal do 
Grande ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC convida 
a todos para este almoço a partir das 12,30 
até as 16 horas. Haverá também feijão 
tropeiro. Frango, lingüiça e torresmo, com 
cumprimento dos protocolos exigidos pelas 
autoridades. Não haverá reserva, pagamen-
to adiantado devido numero reduzido de lu-
gares. Criança até 10 anos grátis. Convites 
e informações R. Nossa Senhora de Fátima 
55 - Santo André – São Paulo - fones (011) 
4436-0223 ou 94675-0425 com Cristiane

2

A família Vascaina na semana passada esteve reunida, no município de Duque 
de Caxias para mais uma inauguração de projetos para sua base que só en-

grandece o Gigante da Colina, que tem realizado um belo trabalho na base, em 
seu C.T  em Duque de Caxias, avante RAiz é SER VASCo. Na foto Dr. Antônio  
Peralta, Haroldo Mendonça e Rebuzzi.

Vasco: Base Forte
e no C.T. em

Duque de Caxias
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PEDRO ÁLVARES 
CABRAL

Não é a primeira vez  que assistimos a des-
truição do rico patrimônio de monumentos 

históricos existente na cidade.
Na semana passada, o vandalismo não 

poupou a imponente estátua  de  Pedro Ál-
vares Cabral, incendiada no Largo da Glória. 
Inaugurada, em sua homenagem, em 1900, 
durante os festejos dos 400 anos de desco-
brimento do Brasil. Vamos continuar cobrando 
da Polícia Civil, a  apuração dos responsáveis 
pelo criminoso incêndio. A mesma  prometeu 
checar as imagens das câmeras de seguran-
ça dos prédios da região. Não acredito no que 
li nas redes sociais, ou seja, a atribuição do 
crime a índios e integrantes do movimento 
“Marco Temporal Não!”, contra um Projeto de 
Lei que determina mudanças na demarcação 
de terras indígenas.

Tenho a convicção que os criminosos são 
os de sempre: desocupados, que tem como 
profissão o vandalismo e a destruição do pa-
trimônio da cidade, infelizmente tão abando-
nada. Apelo que sejam presos e punidos no 
mais absoluto rigor da Lei.

O antigo Presidente da 
República Jorge Sam-

paio, internado desde sex-
ta-feira no Hospital de Santa 
Cruz, em Lisboa, continua 
estável e seu estado de 
saúde “sem alterações sig-
nificativas em relação aos 
dias anteriores”, informou o 
seu gabinete à Lusa.

“O doutor Jorge Sampaio 
continua estável, sem altera-
ções significativas em rela-
ção aos dias anteriores”, re-
feriu a fonte do seu gabinete 
à agência Lusa.

O ex-presidente Jorge 
Sampaio foi internado no 

Jorge Sampaio continua estável
e sem alterações significativas

FAÇA SUA RESERVA
OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO
DO CERTIFICADO DE VACINAÇÃO

Com pesar que comunicamos o falecimento do nosso 
querido Provedor Jubilado Maestro José Soares,que nos 
deixou na semana passada, a Irmandade agradece a todos 
pelas demonstrações de carinho e solidariedade neste mo-
mento, e aproveita para agradecer os co-irmãos e amigos 
que estiveram na missa de Sétimo Dia, realizada na segun-
da-feira, dia 31 de agosto, na Igreja de São José, Avenida 
Presidente Antonio Carlos com Rua São José, Praça XV. 

NOTA DE FALECIMENTO
A IRMANDADE DO GLORIOSO 

PATRIARCA SÃO JOSÉ

Maestro José Soares

hospital de Santa Cruz, em 
Lisboa, na sequência de difi-
culdades respiratórias.

Segundo a fonte, Sam-
paio estava no Algarve, mas 
após sentir dificuldades res-
piratórias, e “dado o seu his-
torial de doente cardíaco”, foi 
transferido para Lisboa, onde 
está a ser acompanhado no 
Hospital de Santa Cruz.

Jorge Sampaio tem 81 
anos e foi Presidente da Re-
pública durante dois manda-
tos, entre 1996 e 2006.

Em 1989 foi eleito líder 
do Partido Socialista e na 
mesma altura foi eleito presi-

dente da Câmara de Lisboa, 
tendo sido reeleito em 1993.

Após a passagem pela 
Presidência da República, 

Cervejas Bohemia, Lagu-
nitas e Trindade refres-

cam a 91ª edição da Feira do 
Livro de Lisboa

 A Feira do Livro está de 
regresso ao Parque Eduardo 
VII até dia 12 de Setembro 
com a maior oferta editorial 
de sempre, com a adesão 
de novos editores, livreiros e 
chancelas.

A Bohemia a Lagunitas e 
a Trindade, voltam a marcar 
presença neste evento da ci-
dade de Lisboa, prometendo 
refrescar os visitantes.

A inauguração deste 
evento decorreu ontem, dia 
26 e contou com a já habitual 
presença do presidente da 
República, Marcelo Rebelo 
de Sousa e do presidente 

Bohemia, Lagunitas e Trindade refrescam 
a 91ª edição da Feira do Livro de Lisboa

da Câmara Municipal de Lis-
boa (CML), Fernando Medi-
na. Depois da cerimónia de 
abertura a comitiva realizou 
a habitual visita à feira que 
contou com a já habitual pa-
ragem na Bohemiaria onde 
Marcelo Rebelo de Sousa 

desfrutou de uma Bohemia.
As preocupações com a 

Sustentabilidade Ambiental 
materializam-se nesta edi-
ção da Feira do Livro de Lis-
boa, através da disponibiliza-
ção, aos visitantes, de copos 
reutilizáveis para degustação 

das suas bebidas.
A Central de Cervejas em 

parceria com a organização 
da Feira do Livro implementou 
o modelo “É para Repetir” (o 
copo é caucionado e o consu-
midor pode devolver no final 
do seu consumo e reaver o 
valor da caução), procurando 
minimizar o impacto ambiental 
dos copos usados neste even-
to, apelando a comportamen-
tos mais sustentáveis.

A Feira do Livro de Lis-
boa acontece até 12 de se-
tembro, estando aberta ao 
público entre as 12h30 e as 
22h de segunda a quinta-fei-
ra, entre as 12h30 e a meia 
noite de sexta-feira, das 11 à 
meia noite de sábado e das 
11 às 22 horas de domingo.

O comissário para o cen-
tenário de José Sara-

mago, Carlos Reis, e a viú-
va do escritor, Pilar del Rio, 
vão estar na Feira do Livro 
do Funchal, agendada para 
novembro e dedicada ao 
Nobel português.

“Estamos a programar 

foi nomeado em 2006 pelo 
secretário-geral da Organi-
zação das Nações Unidas 
enviado especial para a Luta 
contra a Tuberculose e en-
tre 2007 e 2013 foi alto re-
presentante da ONU para a 
Aliança das Civilizações.

Atualmente preside à 
Plataforma Global para os 
Estudantes Sírios, fundada 
por si em 2013 com o objeti-
vo de contribuir para dar res-
posta à emergência acadê-
mica que o conflito na Síria 
criara, deixando milhares de 
jovens para trás sem acesso 
à educação.

Homenagem a José Saramago
na Feira do Livro do Funchal

uma Feira do Livro em torno 
deste escritor”, disse Miguel 
Gouveia, indicando que o 
evento vai decorrer entre 12 
e 21 de novembro, período 
que abarca a data do nas-
cimento de José Saramago, 
16 de novembro.

A filha do escritor, Violan-
te Saramago Matos, será a 
curadora da feira e vai par-
ticipar no debate com Pilar 
del Rio e Carlos Reis, res-
ponsável pelas comemora-
ções do centenário, que se 
assinala em 2022.

José Saramago (1922 – 
2010) foi galardoado com o 
Prémio Nobel da Literatura em 
1998 e também recebeu o Prê-
mio Camões, em 1995, o mais 
importante atribuído a escrito-

res de língua portuguesa.
“Temos todos os motivos 

para estar confiantes que 
teremos uma feira do livro 
excecional”, afirmou Miguel 
Gouveia, numa cerimônia 
na Câmara Municipal do 
Funchal, em que Violante 
Saramago Matos entregou 
ao município um exemplar 
de cada obra do pai, editada 
pela Porto Editora.

O “Ensaio sobre a Ce-
gueira” e “A Caverna” foram 
os livros escolhidos para 
simbolizar a doação, por-
que, conforme realçou, con-
tinuam a traduzir o estado 
atual do mundo.

A curadora da Feira do 
Livro do Funchal disse, por 
outro lado, que assume a 

função com o “sentimento de 
uma enorme responsabilida-
de”, considerando que a ta-
refa lhe vai “exigir muito” em 
termos emocionais.

“Não se trata de um es-
critor qualquer, não se trata 
só de um prêmio Nobel, mas 
trata-se do meu pai”, disse. 
E reforçou: “Provavelmen-
te vou chorar muito, algures 
pelo caminho.”

A Câmara Municipal do 
Funchal prevê investir 80 
mil euros na organização da 
Feira do Livro, que este ano 
regressa aos moldes tradi-
cionais, na Avenida Arriaga, 
no centro da cidade, com o 
Teatro Municipal Baltazar 
Dias a servir de palco para 
eventos paralelos.

Mas um belo sábado no Cadeg no Cantinho das 
Concertinas, como sempre com a presença da 

Comunidade Portuguesa, e Luso-brasileira sempre 

prestigiando a Aldeia Portuguesa, saboreando a 
gastronomia, muita música boa com Cláudio San-
tos e Amigos.

ALDEIA PORTuGuESA DO CADEG

Num close especial no sábado no Cantinho das Concertinas, ve-
mos o empresário Orlando Pereira, Diretor-presidente da Loja Big
-Store, com sua bonita e sorridente nora

O charme feminino é marca registrada no Cantinho das Concerti-
nas, Márcia Mendes, sua cunhada .Glorinha e a Fátima

Gente boa e amiga na Aldeia Portuguesa, Vilma, Carlinhos, Tu-
ninho Mendes, Miguel Lessa, Adilson, Beth, Fátima, Márcia Men-
des, Fernando Lisboa

É muito bom o convívio com os amigos no Cadeg ainda mais ao 
som do Conjunto Cláudio Santos e Amigos
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Na edição anual do 
World Beer Awards, 

uma competição que dis-
tingue e premeia as me-
lhores cervejas a nível 
internacional, a Praxis, 
cerveja artesanal criada 
em Coimbra, teve direito a 
várias medalhas em dife-
rentes categorias.

Assim, a cerveja Impe-
rial Stout ganhou a meda-
lha de ouro na categoria 
“Stout & Porter”, a IPA teve 
direito a uma medalha de 

Cervejas Praxis entre
as melhores do mundo

Quinta de Oeiras vai ser 
convertida em residência 

para cientistas
A Casa da Quinta dos 

Sete Castelos, em 
Santo Amaro de Oeiras, 
será transformada numa 
residência para cientistas. 
O objetivo é recuperar o 
patrimônio arquitetônico 
para se tornar numa resi-
dência para cientistas que 
estejam a trabalhar em 
Institutos de Investigação 
no concelho de Oeiras.

Vai nascer em Santo 
Amaro de Oeiras uma re-
sidência para cientistas. 
De acordo com o portal 
Oeiras Digital, que avan-
ça com a notícia, já foi 
lançada a primeira pedra 
para a recuperação da 
Casa da Quinta dos Sete 
Castelos que será trans-
formada numa residência 
para cientistas.

Segundo o portal, o 
objetivo é recuperar aque-
le significativo patrimônio 
arquitetónico, respeitando 
as suas características ori-
ginais mas dotando-o de 
condições atuais de con-

forto para se tornar numa 
residência para cientistas 
(doutorados e pós-dou-
torados), que estejam a 
trabalhar em Institutos de 
Investigação no concelho 
de Oeiras, totalizando 11 
quartos, distribuídos por 
três pisos.

O investimento muni-
cipal é de 3.100.000,00 
de euros e a obra terá a 
duração de um ano.

No decurso dos tra-
balhos de conservação e 
restauro da Igreja Matriz 
de Oeiras detetou-se de 
que as cantarias que com-
punham a antiga mesa do 
altar-mor estavam desa-
grupadas. Por esse mo-
tivo, foi feito um trabalho 
para recuperar esta peça 
com o propósito de resol-
ver questões de carater 
curativo e estético, devol-
vendo-a ao seu lugar de 
destaque no interior do 
templo, num investimento 
municipal de 26.505,25 
euros, lê-se no artigo.

No âmbito da política de 
requalificação Urbana 

das Zonas Centrais das 
Freguesias, o Município 
de Ponte de Lima inaugu-
rou, no dia 24 de agosto, 
as Obras de Requalifica-
ção Urbana, no Largo do 
Pinheiro Manso, e Constru-
ção de Passeios nas Estra-
das Nacionais 203 e 204.

Sobre esta interven-
ção, Filipe Lima, Presi-

Obras de requalificação urbana
inauguradas pelo Município

dente da Junta de Seara, 
“sempre tivemos como 
prioridade a requalificação 
do Largo do Pinheiro Man-
so que é a nossa sala de 
visitas, ponto de encontro 
da população, e um espa-
ço que merecia esta re-
qualificação. Desde 2014 
que encetamos diligências 
para a execução do proje-
to, juntamente com as In-
fraestruturas de Portugal 

e com a Câmara Municipal 
de Ponte de Lima”.

Este projeto, garante 
assim aos habitantes de 
Seara “uma maior segu-
rança rodoviária, que era 
um dos problemas que tí-
nhamos.”

Já Victor Mendes, Pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Ponte de Lima, 
considerou este um “legí-
timo anseio da população 

Ovar vai ter lugar de destaque no 
maior evento escutista mundial

A Federação Escutista de 
Portugal (FEP) foi esco-

lhida para organizar o próxi-
mo World Scout MOOT, um 
evento que em 2025 reunirá 
“milhares de escuteiros na 
maior atividade escutista de 
jovens adultos a nível mun-
dial”. Os participantes farão 
um percurso pelo país que 
culminará no Centro Escutis-
ta do Buçaquinho, no conce-
lho de Ovar, revelou a FEP. 
A candidatura portuguesa foi 

escolhida na 42.ª Conferên-
cia Mundial do Escutismo, 
que está a decorrer desde 
quarta-feira.

O encontro mundial que 
se realizará em 2025, pro-
movido pela Organização 
Mundial do Movimento Es-
cutista (OMME), vai decor-
rer sob o mote “Envolve-te” 
e juntará jovens dos 18 aos 
25 anos de todo mundo, de-
safiados a contactar as co-
munidades locais.

Coimbra

Ponte de Lima

Ovar

espinho

local”, e afirma ainda que 
este foi o “concretizar de 
um objetivo, demorou al-
guns anos, porque foi ne-
cessário obter os respeti-
vos pareceres das várias 
entidades, nomeadamen-
te das Infraestruturas de 
Portugal, mas o que é fato 
é que estamos hoje aqui a 
cumprir um objetivo, isso 
para nós é sempre muito 
gratificante.”

O Museu Municipal de 
Espinho (MME) pas-

sou a fazer parte integran-
te da Rede Portuguesa de 
Museus, por despacho da 
ministra da Cultura, anun-
ciou a Câmara local. “A 
Direção-Geral do Patrimô-
nio Cultural (DGPC) reco-
nhece a qualidade técnica 
do Museu de Espinho e a 
observância de padrões 

de rigor e qualidade no 
exercício das funções mu-
seológicas como fatores 
determinantes para a cre-
denciação na RPM”, refere 
a autarquia.

Integrando a Rede Por-
tuguesa de Museus, o Mu-
seu Municipal de Espinho 
contará com os apoios e a 
divulgação da DGPC nas 
suas diversas plataformas, 

Museu Municipal
entra na Rede 

Portuguesa de Museus

Das várias ações pre-
vistas pelo Clube 

para comemorar os seus 
100 anos, destaca-se a 
realização de uma expo-
sição, na sua Sede em 
Paço de Arcos.

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, vai estar 
presente amanhã, sábado, 
21 de agosto, às 10h, na 
exposição comemorativa 
do centenário do Clube 
Desportivo de Paço de Ar-
cos (CPDA).

Das várias ações pre-
vistas pelo Clube para 
comemorar os seus 100 
anos, destaca-se a reali-
zação de uma exposição, 
na sua Sede em Paço de 
Arcos, na qual se pretende 
dar a conhecer os aspetos 
mais relevantes da história 
do Clube e mostrar o pro-
jeto de remodelação do 
Pavilhão Desportivo. 

Este projeto prevê a 
remodelação funcional e 
programática do edifício 
para permitir garantir o 
cumprimento das exigên-
cias atuais de acessibilida-
de universal e segurança.

Simultaneamente, pre-

tende-se dar uma nova 
imagem ao edifício no que 
respeita à sua confronta-
ção com o espaço públi-
co envolvente, através da 
criação de um novo corpo, 
caracterizado pela trans-
parência, que substituirá 
os volumes atuais existen-
tes na entrada principal do 
pavilhão e no acesso às 
duas áreas comerciais.

O CDPA foi fundado em 
1944 através da fusão de 
vários Clubes: o Futebol 
Clube de Paço de Arcos 
(1921 – modalidade de fute-
bol), o Sport Lisboa e Paço 
de Arcos (1922 – modali-
dades de vela e ténis),  o 
“Paço de Arcos Sports Clu-
be” (em 1926 – futebol, vela, 
natação, ténis de mesa e 
basquetebol), o “Desporti-
vo Acadêmico de Paço de 
Arcos (1937 – modalidades 
de natação, basquetebol e 
futebol), e o Paço de Arcos 
Hóquei Clube (1939 – mo-
dalidades hóquei em patins 
e patinagem).

As modalidades atuais 
ali praticadas são hóquei 
em patins, patinagem ar-
tística, vela, canoagem, 
paddle, boxe e karatê.

Clube Desportivo de Paço
de Arcos assinala 100
anos com Exposição

prata na categoria “IPA, já a 
Topázio ganhou a medalha 
de prata na categoria “La-
ger – Classic Pilsener” e a 
Onyx também foi premiada 
com a medalha de bronze 
na categoria “Lager”, mas 
dentro do estilo “Dark”.

Os prémios não se fi-
caram por aqui, pois, a 
“Weiss” teve direito a uma 
medalha de bronze na ca-
tegoria “Wheat Beer” den-
tro do estilo “Bavarian Sty-
le Hefeweiss”.

entre elas o “site”. A Rede 
Portuguesa de Museus é 
um sistema organizado de 
museus, configurado de 
forma progressiva, e as-

sente na descentralização, 
mediação, qualificação e 
cooperação entre museus. 
É atualmente composta 
por 159 museus.
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Presidente da República 
quis ver processo de 

vacinação dos mais jovens 
em Alcabideche e disse es-
tar “orgulhoso” com respon-
sáveis de saúde e da task 
force e com a adesão da 
população.

O Presidente da Repú-
blica quis esta tarde de do-
mingo visitar o centro de 
vacinação de Alcabideche 
e aproveitou para fazer um 
apelo: “Vacinem-se os que 
ainda não se vacinaram”.

Ao lado do vice-almirante 
Henrique Gouveia e Melo, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
frisou aos jornalistas que 
“quanto mais nos aproximar-
mos dos 80 ou 85% de vaci-
nação melhor”. E lançou mais 
uma recomendação também, 
a de que os cidadãos mante-
nham os comportamentos de 
distanciamento social e até a 
máscara facial até se perce-
ber os números de agosto e 
meados de setembro.

Ele que foi dos primeiros 
a usar a máscara, será “dos 
últimos a tirá-la”, quando 
questionado sobre a eventu-
alidade de deixar de ser obri-
gatória. Mas remeteu essa 
decisão para o Parlamento, 
que reunirá em setembro. “É 
uma boa coincidência”, disse 
já que no próximo mês have-
rá mais certezas sobre o im-
pacto da vacinação, sobretu-
do nas camadas mais jovens 
da população”.

Antes de começar a visita 
ao Centro de Vacinação de 

Alcabideche, o Presidente 
quis ainda deixar uma nota 
de apoio a todos os que têm 
estado envolvidos no comba-
te à pandemia.

Marcelo começou por feli-
citar vice-almirante Henrique 
Gouveia e Melo - a quem 
condecorou esta semana 
- pelo “grande sucesso da 
vacinação”. Estendeu esse 
elogio à ministra da Saúde, à 
diretora-geral da Saúde, aos 
responsáveis os centros de 
vacinação e aos profissionais 
de saúde “que viram a sua 
vida alterada” até no verão.

Mas Marcelo fez mesmo 
questão dirigir palavras de 
apreço a Graça Freitas, de 
quem disse que “ao dar aca-
ra todos os dias”, em ano e 
meio de pandemia, “só lhe 
podemos estar gratos”.

Assumindo que era um 
adepto da vacinação dos 
jovens entre os 12 e os 15 
anos, Marcelo afirmou-se 
“satisfeito” com a decisão da 
DGS de ter “aberto esse es-
paço de liberdade” e também 
com a adesão dessa camada 
da população portuguesa.

“Estou satisfeito, com o 
alargamento da DGS que, 
com base de fundamenta-
ção técnica, veio ao encon-
tro das preocupações políti-
cas”, disse.

Já sobre a decisão do go-
verno dos Açores começar a 
dar a terceira dose de vacina, 
o Chefe de Estado apenas se 
limitou a recordar a autono-
mia regional.

Marcelo apela:
“Vacinem-se os que

ainda não se vacinaram”

A agência Lusa e a Social 
Data Lab lançaram hoje 

um ‘site’ dedicado às eleições 
autárquicas de 26 de setem-
bro que permitirá acompa-
nhar resultados, fazer análi-
ses tendo em conta variáveis 
econômicas ou demográficas 
e consultar curiosidades.

O EyeData Autárquicas 
2021 — que poderá aceder 
carregando neste link —  es-
tará dividido em quatro partes: 
caracterização dos concelhos, 
resultados em tempo real e 
comparações com 2017, re-
lação dos resultados com in-
dicadores socioeconômicos e 
demográficos e curiosidades 
da noite eleitoral.

Na caracterização será 
possível verificar os candida-
tos dos 308 concelhos de Por-
tugal, os mandatos a atribuir 
na câmara municipal e na as-
sembleia municipal e consul-
tar indicadores do município, 
como a população residente, 
o número de médicos por mil 
habitantes, a taxa de retenção 
do ensino básico ou o número 
de desempregados inscritos 
(em % da população entre os 
15 e os 64 anos).

O ‘site’ permitirá acompa-
nhar em tempo real o resul-
tado das eleições aos níveis 
nacionais e concelhios, dis-
ponibilizando dados sobre 
número de eleitores, votos 
brancos e nulos, bem como 
resultados dos partidos, co-
ligações e movimentos inde-
pendentes, com indicação de 
percentagens de votos e do 

EyeData Autárquicas: o site onde 
pode acompanhar em tempo real 

as eleições do seu concelho

número de câmaras conquis-
tadas e comparação com os 
resultados de 2017.

Quanto a indicadores e 
resultados, esta parceria 
entre a Lusa e a Social Data 
Lab apresenta dezenas de va-
riáveis (nos temas covid-19, 
Ambiente e Sustentabilidade; 
Demografia; Economia e Tra-
balho; Educação, Ciência e 
Tecnologia; Política e Socie-
dade), e permite relacionar 
esses indicadores com os re-
sultados eleitorais de deter-
minado partido ou coligação, 
também aos níveis nacional 
ou concelhio.

Por último, o EyeData 
Autárquicas 2021 apresenta 
um conjunto de curiosidades, 
como o concelho com maior/
menor taxa de abstenção, 
os municípios nos quais foi 
maior a diferença entre o ven-
cedor e o segundo classifica-
do, concelhos onde o vence-
dor da câmara é diferente do 
vencedor da assembleia mu-
nicipal ou os melhores/piores 
resultados de cada partido.

Para a diretora de informa-
ção da agência Lusa, Luísa 

Meireles, e para o responsá-
vel da Social Data Lab, Luís 
Valente Rosa, o Eyedata é 
“um excelente instrumento de 
trabalho”, resultado de uma 
parceria entre a Social Data 
Lab e a Lusa “que enriquece 
a capacidade de conhecer e 
compreender o país, sobre-
tudo por parte de jornalistas, 
acadêmicos, candidatos e ci-
dadãos em geral, curiosos de 
aprofundar a informação”.

“Este ano, apresentamos 
um ‘site’ renovado para as 
eleições autárquicas, onde 
cada um pode encontrar (qua-
se) todas as informações que 
decidir procurar e as compa-
rações que quiser fazer rela-
tivamente a estas eleições, 
explorando múltiplos fatores, 
variáveis e curiosidades à 
disposição. Podemos ainda 
combinar os resultados das 
eleições com as 80 variáveis, 
por concelho, que temos no 
EyeData”, afirmam, numa de-
claração conjunta.

Como exemplos, apontam 
a caracterização socioeco-
nômica dos concelhos onde 
partidos ou movimentos in-

dependentes têm mais vo-
tos: se são mais urbanos ou 
rurais, se registram níveis de 
instrução mais altos ou mais 
baixos ou se são mais enve-
lhecidos ou mais jovens.

“É o serviço público à dis-
tância de um clique, em www.
lusa.pt”, acrescentam.

A Social Data Lab dedica-
se à produção, recolha, aná-
lise, apresentação e projeção 
estatística da informação, 
sendo autora do EyeData, 
que apresenta informação 
detalhada sobre Portugal e 
os seus concelhos, Portugal 
na União Europeia e Portugal 
no mundo, com quase 300 
variáveis especialmente se-
lecionadas para permitir ilus-
trar realidades econômicas, 
sociais ou culturais.

O EyeData permite ainda 
relacionar todos esses indi-
cadores entre si, de modo 
a perceber a intensidade da 
sua interligação.

Em Portugal há 308 mu-
nicípios, dos quais 278 no 
continente, 19 nos Açores 
e 11 na Madeira. Quanto a 
freguesias, são 3.092, com a 
seguinte distribuição: 2.882 
no continente, 156 nos Aço-
res e 54 na Madeira.

Nas eleições autárquicas 
de 26 de setembro estão em 
disputa um total de 2.064 
mandatos nas câmaras muni-
cipais e de 6.448 lugares nas 
assembleias municipais.

As primeiras eleições autár-
quicas em democracia realiza-
ram-se em dezembro de 1976.

O município da Madalena, 
na ilha do Pico (Açores), 

vai criar uma incubadora de 
empresas – a segunda da ilha 
com mentores de Silicon Val-
ley – para fomentar o emprego 
e fixar população.

 “Estamos a aproveitar 
esta oportunidade. É mais um 
polo de desenvolvimento do 
concelho, criando mais em-
prego e mais riqueza em todo 
o concelho e em toda a ilha”, 
adiantou, em declarações à 
Lusa, o presidente do municí-
pio, José António Soares.

A Start Up Pico, apresenta-
da hoje na Madalena, é a se-
gunda incubadora de empresas 
da ilha e tal como a Criar Tec, de 
São Roque, conta com mento-
res de várias empresas de Sili-
con Valley, nos Estados Unidos.

Enrique Diaz, da Apple, 
Maria Silveira, da Foster Far-
ms, Ângela Simões, da Pal-
cus, Ângelo Garcia, da Lucas 

Real Estate Holdings, Nuno 
Braga, da Zoom, e Amanda 
Schmidt, da PandaDoc, são 
os mentores já conhecidos.

A incubadora conta tam-
bém com uma parceria com a 
empresa AzoresX, criada pelo 
empresário picoense Roberto 
Lino, que trabalhou durante 
mais de duas décadas em 
Silicon Valley, com a Escola 
Profissional do Pico e com a 
Universidade da Beira Interior.

“A ideia é aproveitarmos 
todos esses ‘players’ impor-
tantes neste mercado para po-
derem-nos ajudar a promover 
cada vez mais a StartUp do 
Pico”, salientou o autarca.

Com o lema “da Madalena 
para o mundo”, a incubadora 
terá um foco sobretudo nas 
novas tecnologias.

“Temos cada vez mais con-
dições para que se possam 
fixar outras empresas e pos-
sam trabalhar daqui para ou-

Ilha do Pico com segunda incubadora de
empresas com mentores de Silicon Valley

Fabricante está investigar 
o sucedido em conjunto 

com o Governo nipônico e o 
distribuidor.

O fabricante Moderna 
afastou este sábado que a 
sua vacina contra a covid-19 
tenha provocado a morte de 
dois homens no Japão, mas 
está investigar o sucedido 
em conjunto com o Governo 
nipônico e o distribuidor.

“De momento, não temos 
nenhuma evidência de que 
essas mortes sejam cau-
sadas pela vacina Moder-
na covid-19, e é importante 
conduzir uma investigação 
formal para determinar se há 

alguma ligação”, indica em 
comunicado a empresa bio-
tecnológica norte-america-
na, acrescentando que está 
a trabalhar com o distribui-
dor Takeda e o Ministério da 
Saúde, Trabalho e Bem-Es-
tar do Japão para “investigar 
as duas mortes”, das quais 
ambas as empresas foram 
notificadas este sábado.

“A investigação está a ser 
conduzida com o maior sen-
tido de urgência, transparên-
cia e integridade e é da mais 
alta prioridade”, afirma a Mo-
derna, sublinhando que o pú-
blico será “informado à medi-
da que surjam mais dados”.

Moderna afasta relação 
entre a vacina da Covid-19

e mortes no Japão

tros pontos do globo”, acres-
centou José António Soares.

Para já, a incubadora de-
verá ficar instalada num edi-
fício do município, que será 
alvo de obras de beneficiação, 
mas o autarca não impõe limi-
te ao número de inscrições.

“Haverá sempre espaço 
para que possamos albergar 
todos os projetos que se pos-
sam querer incubar na nossa 
‘start up’. Quantos mais, me-
lhor”, afirmou.

Durante mais de 20 anos, 
Roberto Lino trabalhou em 
Silicon Valley, na Califórnia, 
em empresas como a Skype, 
Webex, UserZoom, Cisco, 
Jive e Microsoft, nas áreas de 
marketing, gestão, e logística.

Há três anos regressou 
à ilha do Pico, onde nasceu, 
com o objetivo de “ajudar a 
desenvolver a economia lo-
cal”, trabalhando sobretudo na 
cultura empresarial da ilha.

Para o fundador da Azo-
resX, parceira da Start Up 
Pico, mais importante do 
que o espaço físico é o apoio 
de quem já tem experiência 
empresarial.

“Uma incubadora não é só 
um edifício, é um ecossistema 
de apoio aos empreendedores 
e aos empresários. Os men-
tores são uma parte crítica 
desse ecossistema, tal como 
as parcerias que estamos a 

desenvolver com as várias 
entidades”, frisou, em declara-
ções à Lusa.

Roberto Lino tem amigos 
que vivem nos Açores e conti-
nuam a trabalhar para empre-
sas de Silicon Valley, mas ad-
mite que o local tem “um ADN 
e um caráter próprio”.

 “Cá, quando entro num 
café ouço falar em futebol ou 
nas coisas que se estão a pas-
sar no concelho. Lá, entra-se 
num café e está-se a falar na 
próxima ‘start up’, no próximo 
empreendedor. É uma cultura 
empresarial completamente 
diferente”, explicou.

O empresário acredita que 
os mentores da incubadora, 
muitos deles amigos e con-
tactos que fez em Silicon Val-
ley, podem ajudar a importar 
esse ambiente empresarial 
para o Pico.

“O objetivo é trazer um bo-
cadinho desse ADN para cá. 
Ser empreendedor é ter uma 
ideia, mas também é tudo o 
que vem atrás. É a persistên-
cia, é o ‘network’ de pessoas 
à volta que podem aconselhar, 
que podem apoiar, que podem 
investir. Este ecossistema é o 
que estamos a tentar ajudar a 
câmara (municipal) da Mada-
lena a criar, para que se possa 
respirar mais um bocadinho 
desse ADN de empreendedo-
rismo e tecnologia”, apontou.
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Economia

A revolução digital vai conectar 75% 
da população mundial em 2025

Mais de 60% do PIB glo-
bal já é digitalizado, 

impulsionando operações 
comerciais e assumindo o 
protagonismo nos modelos 
de negócios à escala plane-
tária. Os dados do relatório 
do IDC mostram ainda que 
os desafios climáticos são os 
que mais têm a ganhar com 
as tecnologias inteligentes.

Dos governos às indús-
trias, passando pelas em-
presas até ao simples con-
sumidor, não há nada nem 
ninguém que se possa dar ao 
luxo de ficar de fora da transi-
ção digital. É a revolução em 
marcha que, acelerada pela 
pandemia, está a transformar 
a mobilidade, o consumo, o 
trabalho ou o entretenimento 
a uma velocidade vertiginosa. 
À medida que as questões 
ambientais se tornam mais 
urgentes, a Inteligência Ar-
tificial, a Internet das coisas  
ou computação em nuvem 
surgem como soluções para 
interconectar as smart cities, 
agilizar as reações perante 
emergências, reduzir a po-
luição ou tornar as energias 
renováveis mais acessíveis.

Mas quais as regiões do 
globo que se estão a destacar 
nas tecnologias inteligentes e 
que setores da economia es-
tão mais bem preparados? As 
repostas a estas perguntas 
ajudam também a perceber 
como será o mundo daqui 
para frente. É precisamente 
esse o panorama que a con-
sultora americana Internatio-
nal Data Corporation procura 
traçar no seu relatório “A Di-
gitalização do Mundo”. Cha-
ma a atenção é que nada 
será igual ao passado dos 
nossos avós, com a previsão 
de mais de 75% da popula-
ção do planeta a interagir em 
2025 com dados recolhidos, 
tratados e armazenados seja 
por empresas, entidades pú-
blicas ou privadas.

E é a China que se pre-
para para se tornar na maior 
central de recolha e trata-
mento de dados do mundo. 
Com um crescimento a ron-
dar os 30% todos os anos, 
muito impulsionado pela 
implantação da videovigilân-
cia, o país posiciona-se para 
destronar os Estados Unidos 
que, em pouco mais de 3 
anos, cairá de 51% para 31% 
no armazenamento em nu-
vem pública. Enquanto isso, 
a China mais do duplicará a 
sua capacidade de 6% para 
13% em 2025.

O IDC  prevê que 49% da 
população mundial terá em 
2025 essa informação arma-
zenada nesses ambientes. 
Mas nem todos os setores 
estão preparados ao mes-
mo nível para a transforma-
ção, alerta a consultora em 
tecnologias, colocando as 
indústrias e os serviços fi-
nanceiros entre os mais bem 
equipados por oposição aos 
media e ao entretenimento.

Mais de 60% do PIB glo-
bal já é digitalizado, impulsio-
nando operações comerciais 
e assumindo o protagonismo 
nos negócios das empresas 
à escala local ou planetária. 
O estudo do International 
Data Corporation prevê que a 
quantidade de dados gerados 
em 2025 atinja os 175 zetta-
bytes, ou seja, 61 vezes mais 
do que os valores alcançados 

em 2018. Para um leigo, as 
estimativas não dão nem de 
longe uma noção das quan-
tidades em causa, por isso 
mesmo, a consultora con-
verteu as métricas em pilhas 
de DVD capazes de darem 
a volta à Terra 222 vezes ou 
subirem até à Lua 23 vezes.

À medida que aumentam 
a digitalização, as empresas 
melhoram também os aces-
sos aos produtos e serviços 
prestados aos seus clientes. 
E, com isso, o IDC calcula 
que, devido à escalada de 
dados nos fluxos de negó-
cios e nas interações da vida 
privada, quase 30% da tota-
lidade dessa informação es-
tará em 2025 disponível em 
tempo real. Hoje, mais de 5 
bilhões de consumidores já 
interagem com dados todos 
os dias, mas, em menos de 
5 anos, esse número subirá 
para 6 bilhões.

Está mais do comprovado 
o que podem os dados fazer 
no e-commerce, no strea-
ming analytics ou no desen-
volvimento de tecnologias e 
avanços das ciências. Mas 
a grande esperança são as 
mais-valias para ultrapassar 
os muitos desafios ambien-
tais com prazos cada vez 
mais apertados. O relatório 
“A Quarta Revolução Indus-
trial para a Terra” da consul-
tora PwC identifica 80 modos 
pelos quais as tecnologias 

Empresas e bancos 
preparam volta com 

mudanças no teletrabalho
As restrições no âmbito 

da pandemia têm vindo 
a ser levantadas e empre-
sas e bancos estão a pre-
parar-se para aplicar as no-
vas regras do teletrabalho, 
com mudanças previstas 
para setembro na maioria 
dos casos .

No início de agosto, 
o teletrabalho deixou de 
ser obrigatório nos conce-
lhos de risco, passando a 
recomendado em todo o 
território nacional, sempre 
que as funções em causa 
o permitam e, no dia 23, o 
país passou do estado de 
calamidade para o estado 
de contingência, após ter 
alcançado a meta de mais 
de 70% da população vaci-
nada  contra a covid-19.

As empresas e os ban-
cos têm acompanhado 
o alívio gradual das res-
trições, estando agora a 
planejar o regresso ao tra-
balho presencial, apenas 
para alguns trabalhadores, 
já que muitas vão optar 
por um sistema híbrido. É 
o caso da EDP que, desde 
o início da pandemia, ativou 
um plano de contingência 
que incluía manter o maior 
número possível de traba-
lhadores em todos os servi-
ços em teletrabalho, tendo 
79% dos trabalhadores em 
Portugal neste regime.

“A partir de setembro, 
com a atual situação de 
contingência e o patamar 
de vacinação de 70% da 
população portuguesa, 
será possível avaliar a pos-
sibilidade de um regresso 
voluntário e rotativo aos 
escritórios, mediante o 
cumprimento de todas as 
medidas de segurança e 
saúde previstas no plano 
de contingência”, diz fonte 
oficial da EDP. A empresa 
acrescenta que, num cená-
rio pós-pandemia, irá testar 
um novo modelo híbrido de 
trabalho com um sistema 
rotativo e flexível que con-
jugue o trabalho presencial 
e remoto, permitindo aos 
trabalhadores com funções 
compatíveis realizarem até 
dois dias por semana em 
trabalho remoto.

A Galp, que tem 54% 
dos seus trabalhadores em 
Portugal em trabalho re-
moto , afirma que encara o 
futuro com algum otimismo 
quanto à evolução da pan-
demia e decidiu avançar 
para um modelo híbrido nos 
países em que a restrição à 
presença física nos escritó-
rios tenha terminado e em 
que o enquadramento legal 
e funcional o permitam.

Já a Vodafone vai man-
ter o regime de teletrabalho 
até ao dia 27 de setembro 
e, nessa data, havendo 
condições para um regres-

so ao escritório em segu-
rança, a empresa passará a 
adotar um modelo de traba-
lho híbrido, ou seja, remoto 
e presencial, afirma fonte 
oficial da empresa.

A Microsoft mantém  a 
totalidade dos seus 1200 
trabalhadores em Portugal 
a trabalhar remotamente 
e está neste momento a 
avaliar os moldes de uma 
possível volta ao escritório 
tendo em conta a evolução 
do contexto em geral. A 
empresa de tecnologia não 
revelou, no entanto, se o 
regresso ao escritório ocor-
rerá ainda este ano.

Também a REN - Redes 
Energéticas Nacionais está 
a ponderar diversas possi-
bilidades relativamente ao 
regime de teletrabalho e de 
desfasamento de horários, 
uma decisão que, segundo 
fonte oficial, está prevista 
acontecer durante o mês 
de setembro.

Na Sonae, a maioria dos 
trabalhadores com funções 
compatíveis está parcial-
mente a trabalhar a partir 
de casa, conta fonte oficial. 
“A pandemia mostrou que 
era possível manter a ativi-
dade laboral com a maioria 
das equipes em homeoffice 
e esta evidência terá im-
pacto nos futuros modelos 
de organização do trabalho 
a ser desenhados numa 
fase pós-pandémica”.

Nos bancos, o BPI já 
tem um plano traçado. Fon-
te oficial do banco diz que 
atualmente as redes co-
merciais estão em funcio-
namento presencial, mas 
nos serviços centrais, cerca 
de 90% dos colaboradores 
mantêm-se em teletrabalho. 
A partir de 6 de setembro 
está previsto um regresso 
gradual e progressivo des-
tes trabalhadores ao servi-
ço presencial e no âmbito 
deste plano está também 
previsto o desfasamento de 
horários, como medida de 
proteção adicional. No Mil-
lennium bcp o modelo em 
vigor no banco contempla o 
teletrabalho para as funções 
compatíveis com este regi-
me, não se perspectivando 
que haja alterações relevan-
tes até final de setembro. 
A  Caixa Geral de Depósi-
tos diz que as agências do 
banco estiveram sempre 
a funcionar durante a pan-
demia e que, por enquanto 
estão em teletrabalho 25% 
dos  trabalhadores, sobre-
tudo nos serviços centrais. 
A CGD sublinha que o tema 
está agora em análise e que 
as regras da implementação 
de um plano de reforço do 
trabalho presencial nos ser-
viços centrais será comuni-
cada, em primeira mão, aos 
colaboradores.

de Inteligência Artificial po-
dem ser usadas em benefí-
cio do ambiente.

De modelos para otimizar 
a energia, ao planejamento 
das smart cities, passando 
por sistemas de irrigação na 
agricultura até à redução de 
emissões de CO2 no trans-
porte, na logística ou na ele-
tricidade, as possibilidades 
abrem caminhos inovadores 
para um desenvolvimento 
mais sustentável e um futuro 
mais otimista para as gera-
ções seguintes.

Isso abre as portas a enor-
mes perigos como o acesso 
desigual à Internet, falhas na 
segurança cibernética e até 
mesmo danos ambientais 
com o lixo eletrônico e os pro-
dutos químicos produzidos 
em larga escala a partir da 
tecnologia digital. Desenvol-
ver a melhor gestão e estrutu-
ra de risco digital será a única 
defesa para reduzir a dimen-
são dessas ameaças.

A estrutura de risco digital 
considera 10 áreas: estraté-
gico, tecnologia, operações, 
terceiros, regulatório, foren-
se, cibernético, resiliência, 
fuga de dados e privacidade. 
Cada um destes domínios as-
sume uma maior importância 
à medida que a digitalização 
se aprofunda nas práticas 
das empresas, olhando para 
diversas estratégias, como 
monitorização de segurança, 
arquitetura de rede, seguran-
ça de aplicativos, criptografia 
de dados ou princípios de pri-
vacidade, diz a consultora.

Apesar de todos os de-
safios que o digital acarreta, 
o relatório deixa bem claro 
que não é mais possível ig-
norar as oportunidades que 
a transição digital traz con-
sigo. Mas o sucesso, esse, 
também depende do nível 
de preparação de entidades 
públicas e privadas para mi-
nimizar os seus perigos.

A Associação da Hotela-
ria de Portugal conde-

nou o Governo português 
pela errática comunicação 
e persistente ausência de 
orientações claras e inequí-
vocas relativamente ao re-
conhecimento do certificado 
de vacinação de cidadãos 
provenientes dos Estados 
Unidos da América, Brasil 
e alguns do Reino Unido.                                                                                              
Em causa está o fato de o 
Governo não aceitar o cer-
tificado de vacinação de ci-
dadãos norte-americanos 
e brasileiros, bem como os 
certificados de vacinação 
de britânicos que estejam 
com a vacina da AstraZe-
neca fabricada na Índia. 
Lembra  que países como 
Espanha, França, Suíça 
ou Alemanha já o fazem.                                                                                                                      
Raul Martins, presidente da 
AHP, defende que esta é 
uma decisão exclusivamen-
te política. E acrescenta: 
“O Governo não só está em 
contraciclo com o que se 
está a passar e a esquecer 

AHP condena Governo por não aceitar 
certificado de vacinação dos EUA e Brasil

uma orientação do Conselho 
Europeu já de há muito, isto 
é, que os Estados Membros 
podem seguir as orienta-
ções relativamente à acei-
tação de vacinas aprovadas 
pela OMS mesmo que não 
homologadas, ainda, pela 
EMA, como está abertamen-
te a prejudicar as empresas 
turísticas e, por essa via, a 
recuperação econômica do 
país. É lamentável o que 
está a acontecer”.

Para o responsável, as 
empresas estão a fazer o 
impossível: contactam dire-
tamente os operadores, as 
companhias aéreas, os clien-
tes habituais, e o que ouvem 
é que estes não pretendem 
retomar as viagens para 
Portugal porque mesmo os 
clientes vacinados estão 
sujeitos a testes à entrada, 
testes para frequentarem 
hotéis, restaurantes e outros 
equipamentos quando ou-
tros destinos não têm este 
tipo de restrições.

Por isso, Raul Martins 

defende que de pouco ser-
ve os empresários estarem 
a puxar pela economia se 
depois o Governo não cria 
as condições para que o ne-
gócio se possa concretizar! 
Assim será impossível que 
a retoma se faça, quando 
a concorrência está bem à 
nossa frente e estes merca-
dos, fundamentais para Por-
tugal, mais ainda porque via-
jam fora da época alta, não 
podem vir para o nosso país.

O presidente da AHP diz: 

“Afinal temos um certificado 
de trazer por casa! Infeliz-
mente não vemos o nosso 
Primeiro-Ministro preocu-
pado com a Economia mas 
apenas com medidas sani-
tárias conduzidas exclusiva-
mente pelas autoridades de 
saúde de Portugal”.

A associação diz que tem 
apelado várias vezes ao Go-
verno a necessidade de ser 
encontrado um equilíbrio en-
tre a saúde / segurança pú-
blicas e a economia.
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Política

No encerramento do 23º 
Congresso do PS, An-

tónio Costa aproveitou para 
anunciar algumas das me-
didas que o Governo espera 
introduzir no próximo Orça-
mento do Estado, na véspe-
ra do inicio das negociações 
com o BE, o PCP, o PEV e 
o PAN para a finalização da 
proposta do OE2022.

Entre as novidades do 
Governo socialista está um 
pacote de alterações à legis-
lação laboral, nomeadamen-
te em relação ao teletrabalho 
e à regulamentação das pla-
taformas digitais, como tem 
exigido o BE.

“Quem trabalha para as 
plataformas digitais não é 
empresário em nome indivi-
dual nem um prestador de 
serviços, é um trabalhador 
por conta de outrem”, argu-
mentou. Por essa razão, os 
trabalhadores de plataformas 
digitais vão ter de passar a ter 
contrato de trabalho, para ga-
rantir a sua proteção laboral.                                                                                                                     
Em 2022 o Governo prome-
te abrir mais 10 mil lugares 

No congresso António Costa promete 
mais creches e apoios para jovens

de creches no país e mais 
apoios às famílias, com o 
alargamento das deduções 
até 900 euros a todas as fa-
mílias com crianças dos 0 aos 
6 anos e um apoio infantil no 
valor mínimo de 600 euros às 
famílias com rendimento infe-
rior ao mínimo de subsistên-
cia, a partir do segundo filho. 
No combate à pobreza infan-
til, será reforçado o apoio fi-
nanceiro a crianças entre os 
3 e os 6 anos. Até ao final 
da legislatura, o valor deverá 
chegar aos 100 euros. E nas 

crianças mais velhas, nenhu-
ma terá menos de 50 euros 
por mês, prometeu Costa.

Vai também ser proposto 
o alargamento do programa 
de apoio ao regresso dos jo-
vens que emigraram em bus-
ca de melhores condições de 
trabalho. Costa  esclareceu 
que a alteração do programa 
Regressar passa por aumen-
tar a sua duração por 3 anos, 
até ao final da legislatura em 
2023, assegurando que to-
dos os jovens que regressem 
a Portugal tenham só uma 

O presidente do PSD classi-
ficou o Congresso do PS 

como um evento de propagan-
da eleitoral para as autárqui-
cas, dizendo não ser correto 
que António Costa tenha anun-
ciado medidas do Governo 
para captar votos para o PS.

Em declarações aos jor-
nalistas em reação ao 23.º 
Congresso do PS, em Porti-
mão, Rui Rio até considerou 
natural que o PS esteja pre-
ocupado com as autárquicas. 
“O que já estranho e entendo 
que não é correto é utilizar o 

tributação sobre 55% do ven-
cimento que recebido. Tam-
bém a redução na tributação 
do IRS Jovem deverá ser 
alargada aos rendimentos 
do trabalho independente e 
o período passará de 3 para 
5 anos. Esta isenção será de 
30% nos 2 primeiros anos, 
de 20% no terceiro e quarto 
ano e de 10% no quinto ano.

Uma das prioridades do 
Governo é a modernização 
das escolas profissionais e 
formação profissional e Antó-
nio Costa garantiu que há 750 
milhões para esse efeito. O 
primeiro-ministro referiu tam-
bém o Impulso Jovem, que 
prevê assegurar o aumento 
de 40% de jovens graduados 
em ciências, engenharias e 
matemáticas, até 2025.

No que diz respeito ao 
meio empresarial, além do 
combate ao trabalho precá-
rio, o primeiro-ministro lem-
brou ainda o investimento 
previsto no Plano de Recu-
peração e Resiliência para 
apoiar empresas com 9 bi-
lhões de euros. 

“Evento de propaganda 
eleitoral”. Rui  Rio critica 

anúncio de medidas
do Governo

O PCP considerou que 
não encontrou respostas 

para os problemas do país, a 
necessidade de aumentar sa-
lários, no discurso do secre-
tário-geral socialista e primei-
ro-ministro, António Costa, 
durante o encerramento do 
23.º Congresso do PS.

“O país encontra-se, 
neste momento, confron-
tado com problemas muito 
significativos, muitos deles 
já existiam antes da pande-
mia. Ora, esses problemas 
precisam de respostas que 
não encontramos, nem ou-
vimos, nesta intervenção 
do secretário-geral que é, 
simultaneamente, primeiro-
ministro”, disse o membro 
da Comissão Política do 
PCP Vasco Cardoso.

O dirigente comunista, 
após ouvir o discurso de An-
tónio Costa no encerramento 
do 23.º Congresso Nacional 
do PS, advertiu que para o 
PCP são imperativas res-
postas do ponto de vista do 
aumento dos salários, mas 
sobre isso o primeiro-minis-
tro nada disse.

Vasco Cardoso também 
apontou críticas ao Plano de 
Recuperação e Resiliência, 

um dos tópicos mais aborda-
dos no congresso, conside-
rando que Portugal não pode 
ser um país que fica muito 
com um PRR, mas que de-
pois tem os mais baixos salá-
rios que se pode verificar em 
toda a União Europeia.

O dirigente acrescentou 
que no discurso de Costa 
houve ausência comple-
ta de abordagem sobre o 
aparelho produtivo nacional 
e sobre a necessidade de 
substituir as importações 
pela produção nacional. “Os 
milhões da dita bazuca não 
podem ser para que o Esta-
do português vá comprar lá 
fora aquilo que podia produ-
zir cá dentro”, reforçou .

Interpelado sobre o enfo-
que dado por Costa ao com-
bate aos abusos laborais, o 
membro da Comissão Polí-
tica disse compreender que 
em vésperas de eleições há 
toda uma dinâmica propa-
gandista. No entanto, sus-
tentou, “não faltaram oportu-
nidades ao PS para alterar a 
legislação laboral e impedir 
despedimentos absoluta-
mente selvagens e abusos 
laborais que o ocorreram du-
rante a pandemia”.

O Chega considerou  que 
o congresso do PS ter-

minou em irrelevância, acu-
sando o líder do partido e 
primeiro-ministro, António 
Costa, de se limitar a recu-
perar slogans de propagan-
da já gastos.

Em comunicado, o parti-
do considera que a reunião 
magna socialista, que se re-
alizou em Portimão, termi-
nou sem nenhuma novida-
de política ou governativa 
relevante.

António Costa, afirma o 
Chega, não lançou durante o 
congresso qualquer ideia es-
truturante para a retoma eco-
nômica e para o futuro do país.

O partido justifica a sua 

Chega aponta irrelevância
de reunião magna socialista

O presidente do CDS-PP 
defendeu que o primei-

ro-ministro demonstrou, no 
congresso do PS, estar sozi-
nho num país das maravilhas 
enquanto o povo vive num 
cenário bem negro após seis 
anos de retórica sem eficácia 
nos problemas estruturais.

As declarações de Fran-
cisco dos Santos foram pro-
feridas na apresentação da 
candidatura de Carla Rodri-
gues à Câmara de Oliveira de 
Azeméis onde pela primeira 
vez na história, CDS e PSD 
concorrem coligados às elei-
ções . O líder dos populares 
disse ter detectado no discur-
so de António Costa uma in-
congruência insanável, reve-
ladora de um problema sério 
na comunicação socialista: 
“É que António Costa vive no 
país das maravilhas, mas os 
portugueses vivem no país 
de António Costa”. Para ele 
a verdade é que o retrato do 
país não é cor-de-rosa como 
o primeiro-ministro pintou.

“É bem negro e os portu-
gueses sabem-no, porque a 

corrupção é cada vez maior, 
o PS ocupou com os seus 
amigos quer o Estado quer os 
órgãos que devem ser inde-
pendentes para cumprir a sua 
missão e os portugueses nun-
ca pagaram tantos impostos 
nem nunca foram tão escravi-
zados para pagar uma máqui-
na do Estado tão grande”.

E deu ainda dois outros 
exemplos: “Nunca tantos mi-
lhões de portugueses espera-
ram e desesperam, e alguns 
morreram, à espera de um 
exame, uma consulta ou uma 
cirurgia nos hospitais, e nun-
ca a nossa iniciativa privada 
e os nossos empresários ti-
veram um Estado que, de 
costas voltadas, quer atirar 
milhões de euros europeus 
para o setor público, onde es-
tão as suas clientelas, em vez 
de apoiar quem cria riqueza 
e gera postos de trabalho”. 
Disse mais, “António Costa 
quer resolver o problema da 
natalidade no nosso país com 
dotes de retórica e pozinhos 
de perlimpimpim, como se, 
por mágica, se resolvessem 

os problemas estruturais que  
este país apresenta, sobretu-
do num inverno demográfico 
que dura há já muito anos”.

Ao realçar que nunca nas-
ceram em Portugal tão pou-
cos bebes como hoje, o que 
atribui aos baixos salários, 
ao elevado custo de vida, à 
dificuldade no acesso à ha-
bitação, à idade cada vez 
mais avançada das primei-
ras gravidezes e à crescente 
incompatibilidade entre vida 
profissional e familiar, o pre-
sidente nacional do CDS cul-
pou por esses problemas a 
estratégia governativa socia-
lista, que considera assente 
na crença em artes mágicas.                                                                                                                               
Prometendo propostas con-
cretas que fazem uma ver-
dadeira revolução na natali-
dade em Portugal, Francisco 
dos Santos concluiu que o 
caminho que esperava ouvir 
António Costa seguir é aque-
le que o CDS proporá nas 
próximas semanas.

“Queremos uma rede de 
creches universal e tenden-
cialmente gratuita, a isenção 

Francisco dos Santos diz que António
Costa vive sozinho no país das maravilhas

A coordenadora do BE, 
Catarina Martins, criticou  

o pouco das muitas medidas 
e poucas soluções prometi-
das por António Costa para 
combater a precariedade, 
lamentando que o PS não 
queira garantir um futuro em 

PCP não ouviu de Costa 
as respostas para os 

problemas do país

Catarina Martins critica o pouco  das
propostas de Costa sobre precariedade

Portugal às jovens gerações.
No discurso de encer-

ramento do Fórum Socia-
lismo 2021, em Almada, 
Catarina Martins começou 
por concordar com um ideia 
do secretário-geral do PS, 
António Costa, de que não 
se pode esperar quatro ou 
cinco gerações para as mu-
danças que contam na dig-
nidade dos portugueses, 
mas avisou que é por isso 
mesmo é que não valem 
meias medidas ou anúncios 
tonitruantes que não mudam 
a vida das pessoas.

“Ouvi António Costa agra-
decer o contributo das jovens 
gerações que são a garantia 

de futuro em Portugal, mas, 
na verdade, é a estas jovens 
gerações que o Partido So-
cialista não quer garantir um 
futuro em Portugal”, criticou.

Para justificar esta críti-
ca, a coordenadora do BE 
referiu-se às 64 propostas 
entregues pelo Governo na 
Concertação Social sobre le-
gislação do trabalho, lamen-
tando que entre estas não 
haja nenhuma que vá impe-
dir que algum jovem neste 
país esteja condenado à pre-
cariedade ou que garantam a 
quem neste momento é pre-
cário que o deixe de ser.

“E é este poucochinho 
das muitas medidas e pou-

cas soluções que o Bloco 
de Esquerda não aceita. Te-
mos pressa de mudar e para 
essa mudança que trabalha-
mos”, condenou.

Segundo Catarina Mar-
tins, “António Costa fez a 
promessa que quem tra-
balha de forma precária ou 
temporária vai passar a ter 
um contrato com a empresa 
de trabalho temporário”.

“E eu não me lembro de 
nada mais triste do dizer às 
gerações jovens e precárias 
que o seu futuro é ter um con-
trato com a empresa que lhe 
fica com uma parte do salário, 
que lhe nega carreira, que lhe 
nega futuro”, lamentou.

Governo e medidas do Go-
verno para, muito perto das 
eleições, procurar captar vo-
tos para o PS”, criticou.

O líder do PSD até reco-
nheceu que António Costa 
anunciou um conjunto de boas 
medidas para captar eleitora-
do, destacando as ligadas ao 
apoio à infância, como o au-
mento de vagas em creches 
e a redução de IRS para as 
famílias com filhos.

“Porque é que é uma boa 
medida? Essa foi exatamen-
te a primeira ideia que o PSD 
transmitiu em força desde que 
eu ocupo este cargo”, afirmou. 

Rio, que tem criticado que 
o primeiro-ministro refira que 
o PSD não tem ideias, ironi-
zou que os socialistas come-
çaram bem, começaram pe-
las primeiras. “Essa medida 
temos de aplaudir porque ela 
é nossa e o PS veio buscar a 
nossa ideia, tarde, mas ape-
sar de tudo bem”, insistiu.

ausência do encerramento 
do congresso queixando-se 
de constantes insinuações 
dos principais dirigentes so-
cialistas sobre racismo e xe-
nofobia do Chega, sem indi-
car exemplos concretos.

do IRS para famílias nume-
rosas, uma majoração nas 
pensões para as famílias com 
mais filhos, uma mensalidade 
para quem queira ter filhos 
que lhes permita sustentar 
uma vida familiar. Queremos 
conciliar a vida familiar com 
a profissional através de no-
vos mecanismos de apoio às 
mães, liberdade de escolha 
para as famílias poderem op-
tar pela escola que mais se 
adequa às suas rotinas e esti-
mular a nossa economia com 
um selo de empresa amiga 
da família que lhes dá benefí-
cios fiscais, disse o Presiden-
te do CDS-PP.
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Com a vitória diante do 
Tondela, por 2x1, na Luz, 

o Benfica isolou-se na lide-
rança do campeonato, com a 
equipa de Jorge Jesus a so-
mar 12 pontos em outros tan-
tos possíveis, dois à frente de 
Sporting, FC Porto e Estoril.

Esta situação não se veri-
ficava desde o início da tem-
porada 2020/21, que aca-
baria por terminar de forma 

Na liderança isolada
oito meses depois

Em declarações à Sport TV, na flash interview 
após a vitória frente ao Arouca, por 3x0, o 

treinador Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito 
com a resposta da equipe após o empate com o 
Marítimo (1x1) na jornada anterior. 

“Fomos muito seguros na Madeira, permitimos 
ao adversário fazer um remate que deu em gol. 
Hoje, apresentámos o mesmo onze. Temos dado 
continuidade ao que fizemos na pré-época. Fize-
mos a nossa obrigação, que era vencer frente a 
uma boa equipe. Foi um bom jogo. Parabéns aos 
jogadores, aos que jogaram e aos que entraram 
no decorrer do encontro. São todos importantes. 
Estamos a terminar um período que é crucial para 
todos. Esperemos que termine o mais rápido pos-
sível”, afirmou. O Estoril derrotou, esta 

sexta-feira, o Maríti-
mo, por 2-1, e assumiu 
a liderança da Liga, isto 
quando está a decorrer 
a quarta jornada da Liga.

Crespo (28) e Chiqui-
nho (59) foram os auto-
res dos dois gols da vitó-
ria frente aos insulares, 
que marcaram através 
de Cláudio Winck (45).

Após este resultado, 
o Estoril está na primeira 
posição, com 10 pontos. 
O Marítimo ocupa o 10.º 
posto, com quatro pontos.

No dia em que é oficializa-
do o regresso de Cristia-

no Ronaldo ao Manchester 
United, o internacional por-
tuguês falou das expetativas 
sobre a temporada com a ca-
misola dos red devils.

“O Manchester United 
sempre teve um lugar es-
pecial no meu coração e fi-
quei muito emocionado com 
todas as mensagens que 
recebi desde o anúncio, na 
sexta-feira. Estou desejoso 
por jogar em Old Trafford e 

voltar a ver os adeptos. Mal 
posso esperar por me juntar 
à equipa após os jogos da 
Seleção e espero que possa-
mos ter uma época recheada 
de sucessos”, disse Ronaldo 
ao site do clube.

Doze anos depois de ter 
deixado o clube para rumar 
ao Real Madrid, Ronaldo 
volta ao Manchester United 
proveniente da Juventus. 
Assinou um contrato válido 
por dois anos, com mais um 
de opção.

As primeira palavras de 
Ronaldo após o retorno

aziaga para as águias. Ao 
fim da 5.ª jornada da época 
passada, o Benfica liderava 
a classificação, com 15 pon-
tos, dois à frente do Spor-
ting. No início de novembro, 
com o 0x3 sofrido às mãos 
do Boavista e o triunfo do 
Sporting frente ao Tondela, 
os encarnados deixaram 
a liderança e lá não volta-
ram… até este domingo.

Sérgio Conceição: “Fizemos a nossa
obrigação, que era vencer uma boa equipe”

Realizou-se esta quinta-feira, 
na Cidade do Futebol, em 

Oeiras, o sorteio da primeira eli-
minatória da Taça de Portugal.

Nesta primeira ronda, agen-
dada para 11 de setembro, 
participam 120 clubes: 41 re-
presentantes das Associações 
Distritais e Regionais de Futebol 
(ADR), 58 do Campeonato de 
Portugal e 21 emblemas da Liga 
3. Destes, 32 ficaram isentos da 
1.ª eliminatória.

Eis o resultado
do sorteio:

SéRiE A
SC Mirandela (CP) - AD Fafe 
Futebol SAD (L3)
SC Valenciano (ADR) - Mereli-
nense FC (CP)
GD Cerva (ADR) - SC Maria da 
Fonte (CP)
CA Macedo Cavaleiros (CP) - 
Forjães SC (CP)
SC Vianense (CP) - Âncora
-Praia FC (ADR)
Os Limianos (CP) - CDC Monta-
legre (L3)

SéRiE B
AFC Santa Marta de Penaguião 
(CP) - AD da Camacha (CP)
AD de Machico (ADR) - AR São 
Martinho (CP)
Berço SC (CP) - GD Joane 
(ADR)
FC Felgueiras Futebol, SAD 
(L3) - CSD de Câmara de Lobos 
(CP)
AC Vila Meã (CP) - Amarante 
FC (CP)
SC Vila Real (CP) - FC Tirsen-
se (CP)

SéRiE C
CF Canelas 2010 (L3) - SC Ré-

Segundo e último treino de 
preparação da Seleção 

Nacional para o encontro de 
quarta-feira (19.45 horas) 
com a República da Irlanda, 
no Estádio Algarve, referente 
à quarta jornada do Grupo A 
de qualificação para o Mun-
dial-2022.

Fernando Santos já con-
tou com os oito jogadores 
(João Moutinho, Nélson Se-
medo, Rúben Neves, Rui 
Patrício, João Mário, Bruno 

Fernandes, André Silva e 
Domingos Duarte), todos titu-
lares pelos respetivos clubes 
no domingo, que na véspera 
tinham feito apenas ginásio.

O selecionador nacional 
teve assim todos os 24 joga-
dores disponíveis no relvado 
número 1 da Cidade do Fu-
tebol para preparar o duelo 
com os irlandeses.

No final do treino, pelas 
12.30 horas, Fernando San-
tos fará a antevisão ao jogo.

Rúben Amorim: “Não
conseguimos impor o nosso jogo”

Rúben  Amorim, reconheceu que o Sporting teve sé-
rias dificuldades no jogo em Famalicão.

“O jogo nunca esteve controlado, mesmo quando 
o Famalicão baixou as linhas. Não tivemos precisão 
nos passes e o grande problema foi com bola. Não 
conseguimos impor o nosso jogo. Falamos ao interva-
lo, melhoramos, mas não tivemos a fluidez habitual. 
O Famalicão tinha muito espaço entre linhas e criou-
nos problemas. As equipes são difíceis, os treinado-
res são inteligentes. Pecamos em algumas coisas e 
temos consciência disso”, realçou. 

Estoril 
isolado na 
liderança

da liga

Sorteio da Primeira Eliminatória

gua (ADR)
FC Pedroso (ADR) - USC Pare-
des (CP)
CF União Lamas FF (ADR) - SC 
Espinho (CP)
Gondomar SC (CP) - SC Sal-
gueiros Futebol SAD (CP)
Leça FC Futebol, SAD (CP) – 
Lusitânia FC Lourosa (L3)
CDR Moimenta da Beira (ADR) 
- CD Cinfães (ADR)

SéRiE D
CD Estarreja (ADR) - GD Águias 
do Moradal (ADR)
UD Oliveirense SAD (L3) - Guar-
da Desportiva FC (ADR)
Ançã FC (ADR) - AD Sanjoa-
nense Futebol SAD (L3)
O Vigor da Mocidade (ADR) - 
Clube União 1919 (CP)
AD Castro Daire (CP) - Grupo 
Desportivo de Trancoso (ADR)
GD Santa Cruz Alvarenga (CP) - 
CD Gouveia (CP)

SéRiE E
AC Marinhense (CP) - Club 
União Idanhense (CP)
Sertanense Futebol Clube (CP) 
- GD Peniche (CP)
CDRC de Vila Velha de Ro-

dão (ADR) - GD Victória Ser-
nache (CP)
Sport Benfica Castelo Branco 
(CP) - UDRC Matamourisquen-
se (ADR)
Sport Abrantes e Benfica (ADR) 
- Caldas SC (L3)

SéRiE F
FC Alverca Futebol SAD (L3) - 
Eléctrico Futebol Clube (ADR)
SCD da Glória (ADR) - SU Sin-
trense Futebol SAD (CP)
O Elvas CAD (CP) - SG Sacave-
nense (CP)
UD Santarém Futebol SAD (L3) 
- GS Loures (CP)
Sport Arronches e Benfica 
(ADR) - CF Vasco da Gama de 
Ponta Delgada (ADR)

SéRiE G
Real SC Futebol SDUQ (L3) - 
FC Barreirense (CP)
Lusitano de Évora Clube (ADR) 
- Oriental Dragon Football 
Club (L3)
SF Damaiense (ADR) - SC Lusi-
tânia (ADR)
CD Pinhalnovense Futebol SAD 
(CP) - Amora FC Futebol 
SAD (L3)
SC Praiense Futebol SAD (CP) 
- SC Ideal (CP)

SéRiE H
FC Ferreiras (ADR) - ACD Pe-
nedo Gordo (ADR)
CU Culatrense (ADR) - Louleta-
no DC (CP)
Lusitano Ginásio Clube Monca-
rapachense (CP) - UF Comércio 
e Indústria (ADR)
CF Vasco da Gama de Beja 
(ADR) - Imortal DC (CP)
SC Olhanense Futebol SAD 

(CP) - Juventude SC (CP)
iSENtOS:
Graciosa FC (ADR)
Vitória FC SAD (L3)
Anadia FC - Futebol, SAD (L3)
Valadares Gaia FC SAD (CP)
CD Olivais e Moscavide (ADR)
Estrela FC (ADR)
CF “Os Belenenses” (CP)
UD Leiria Futebol SAD (L3)
ARC Oleiros (CP)
Clube Condeixa ADC (CP)
UFC Moitense (ADR)
Pevidém SC (L3)
FC Vinhais (ADR)
SC União Torreense Futebol 
SAD (L3)
CF Esperança Lagos (CP)
CR Ferreira Aves (CP)
GD O Coruchense (CP)
Lank Group Vilaverdense Fute-
bol SAD (CP)
FC Alpendorada (ADR)
SC São João de Ver SAD (L3)
FC Serpa (CP)
SC Pombal (ADR)
CA Pero Pinheiro (CP)
CD Rabo de Peixe (CP)
ADC de Rebordelo (ADR)
Grupo União Sport (CP)
FC Oliveira do Hospital (L3)
Ribeirão 1968 Futebol Clube 
(ADR)
São Roque (ADR)
GD Fontinhas (CP)
CF União Madeira Futebol 
SAD (CP)
CD Cova Piedade, Futebol 
SAD (L3)

Os clubes da Liga 2, recor-
de-se, entram em prova na 
próxima ronda, enquanto os 
emblemas da Liga iniciam a 
sua participação na terceira 
eliminatória.

Na máxima força
para a irlanda
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Maneca

Maria
Alcina

Belissíma Família  Mota de Canedo,  em Portugal

Rio de Janeiro, 2 a 8 de Setembro de 2021Portugal em Foco

ParaBéns á rede GloBo, Pela novela, “nos TeMPos do IMPerador”

Comendador José Queiroga

nossos sentidos 
pêsames

Gente amiga de verdade

linda  Família das Terras de viriato

amizade Internacional, no Brasil e agora em Portugal

lindo visual das 
delícias  de Portugal

saudades de um passado feliz

Casal  querido, amizade eterna

Gente Fina de 
Pindelo dos Milagres

Gente linda e elegante

Estou maravilhada com o trabalho de todos os 
que  colaboram  nessa obra  de arte cultural. 

Parabenizo  todo o elenco ,da novela, em especial o 
ator Selton Mello, “ D. Pedro Segundo tão perfeito no 
papel do Imperador, que esquecemos por completo 
o semblante do grande ator. Transportando-nos  á 
monarquia do passado, Letícia Sabatella, “Impe-
ratriz Teresa Cristina,” perfeita na sua postura e 
dignidade. Mariana Ximenes,  a condessa de Barral 
na França, no Brasil condessa de Pedra Branca, 
brasileira nascida na Baía, foi o grande amor de D. 
Pedro Segundo, seu nome nobre Luísa Portugal.  
Elenco perfeito: Gratidão á Rede Globo, por nos 
proporcionar, momentos da História, que enobre-
cem o nosso espírito.

A esposa do nosso Presidente do Jornal Portugal em Foco, 
Leila Monassa, acaba de  perder sua querida mãe. Não... 

não perdeu querida amiga, ganhou a Proteção de um Espírito  de 
Luz... sua mãe tão linda. Na foto: A Saudosa D. Olga Itália Sar-
nelli Monassa, ao lado de seu esposo, Léo dos Reis  Monassa, 
que proporcionou a sua  amada esposa, o amor e exemplo de 
família sempre unida. Á querida Leila e família, o nosso carinho 
em forma de sentimento. Muitas bênçãos

O nosso amigo José 
Queiroga, Provedor  

da Igreja de Santo Antô-
nio dos Pobres, e Nossa 
Senhora dos Prazeres,  
pesquisador de peças 
e móveis antigos, do 
tempo da  Monarquia,  
sempre colaborando em 
eventos culturais, foi á 
cidade de Tiradentes, 
Minas Gerais, onde ad-
quiriu duas belas mu-
camas, para o nosso 
grande poeta, Luís Vaz 
de  Camões. Na foto: 
José Queiroga, meditan-
do com seu cachimbo, 
tendo ao fundo belos 
móveis de sua coleção, 
e o nosso Poeta Luís 
de Camões, ao alto,  as 
duas belas mucamas mi-
neiras. Muitas bênçãos.

Casal lindo Emília e Ângelo 
Horto, Quando na Desgar-

rada em Ipanema, Emília Horto 
nossa vizinha,  passava muitas 
tardes em nossa casa, trocáva-
mos ideias, cantávamos,  era 
como se Emília fosse minha 
filha. Eu preparava o almoço 
que ela tanto gostava carne 
moída com purê de batata. 
Sobremesa era a nossa alegria 
de estarmos juntas. À noite, lá 
vinha o querido casal prestigiar 
o Fado e Desgarrada e assim 
íamos até altas horas. BELOS 
TEMPOS QUE DEIXAM MUI-
TAS SAUDADES. Gratidão, 
abraços fadistas

Na foto: O alegre casal “bailarinos nota mil da comunidade”, 
Sr. Manuelzinho e D. Prudência, Raul, Benvinda Ferreira 

e o amigo  Carlão como sempre, cercados de amigos. Muitas 
bênçãos.

Saudades deste que-
rido casal, Sr.  Camilo 
Rio e D. Geralda. 
Estávamos sempre 
juntos, nos eventos de 
da saudosa D. Benvin-
da Maria, que através 
dessas festas uniu 
a Comunidade Luso 
Brasileira do Rio de 
Janeiro. Casal muito 
querido, 2 grandes 
baluartes da nossa 
Comunidade. abraços 
fadistas.

Na foto: Luciane Marquesan, a Vereadora Teresa Bergher, 
Elizabette Soares e Dr. Felipe Mendes. abraços fadistas.

Com vemos, deliciosos  figos; Pingo de Mel, a direita, Dona 
São,  Como é  chamada e sogra de meu sobrinho Carlos, 

disse,  podem levar a Figueira  toda, mas só  levamos alguns 
figos, o amigo Manuel Pinto  Aires, da Flora Santa Filomena, 
entende muito de Flores, mas de comer figos também e nossa 
querida Idalia, foi acompanhando, uma maravilha, para todos, 
nosso abraço  bem Português

Através  dos manos, António e Custódia  Paiva, conheci 
mais um membro da família, que à  dois anos, foi curtir 

umas férias ao Brasil e agora fez questão  de proporcionar um 
convívio,  Como vemos na foto supra, Amigo  Manuel na sequ-
ência,  Sr. Adelino Paiva, a quem agradeço muito a  gentileza, 
depois Dona Idalia e  seu marido Maneca,  e que desejamos  
a todos, muita saúde

Ditado antigo, amigos dos 
meus amigos, meus ami-

gos são,  como vemos neste  
cenário  fotográfico, a linda 
família, a esquerda, Sr.Silvé-
rio, esposa: Dona Zulmira e 
as simpáticas filhas gêmeas, 
Paula  e Margarida, grandes 
amigos de Manuel Pinto Aires, 
como vemo na foto,  Dona Idalia  
e seu marido Maneca a quem 
agradecemos a maravilhosa 
tarde com o gostoso  jantar, no 
restaurante o Magarenha, em 
Viseu. Para a família,  Que faz 
jus a palavra (família) que deus 
de muita saúde

Numa tarde bem passada, 
vemos a esquerda o casal, 

Dona Angelina e José Cha-
ves, sobrinhos do amigo Co-
mendador; Afonso Bernardo 
Fernandes do Rio de Janeiro,  
a direita, Dona Idalia e Sr. 
Manuel Pinto Aires, da Flora 
Santa Filomena, é  gratificante 
saber que no mundo ainda 
tem  muita gente boa, para 
todos  as maiores felicitações 
e para o casal amigo, José  e 
Dona Angelina, o nosso muito 
obrigado e muita saúde.

Neste lindo cenário  
fotográfico os fami-

liares de José  Mota  e  
Paulo Mota, Diretores 
do Restaurante  Palan-
ca Negra, com vemos 
na foto supra, a esquer-
da, as Senhoras, Dona 
Idalia,  Dona Sila e irmã  
do Mota, Dona Madale-
na, com sua filha Paula 
e nora, também,  Dona 
Paula, na sequência 
Quinzinho, Maneca, Ar-
lindo, grandes amigos 
e Manuel Pinto Aires, a 
todos  a minha  gratidão, 
por tanto carinho dis-
pensado, com o desejo 
de muita saúde
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Quinta Trans-
montana, Pon-
to de Encontro 

das Amigos. 
Na imagem 
ao centro, o 
empresário 

Luís Augusto, 
ao lado direito 
Gildo, Pache-

co e demais 
amigos

O Grande Vas-
caino e Diretor da 
Casa de Trás
-os-Montes, Dr. 
Antônio Peralta, 
sempre presente 
na Quinta Trans-
montana, degus-
tando um delicioso 
vinho português 
com seus convida-
dos e amigos

Presidente do 
Orfeão Portu-

guês, Joaquim 
Bernardo, com 
seus amigos o 
Presidente da 

Casa do Minho 
Agostinho dos 

Santos, seu  
Diretor, Paulo 

Morgado                  

Saboreando a gastronomia transmontana, vemos 
Horácio e Graça Sá

Quem também foi prestigiar a Quinta Transmon-
tana, foi o querido casal Manuelzinho e esposa 
D. Prudência

Quinta transmontana

Esteve bem movimentado na semana pas-
sada, a Quinta com sua diretoria dando 

um show de competência com presença 
ilustre de transmontanos. Que sempre es-

tão presente com amigos para saborear um 
vinho português de excelência, além de ofe-
recerem um cardápio super variado da culi-
nária portuguesa era nítida alegria de todos.

almoço mensal no C.P.n Do inGÁ
Já é tradição toda 

última Quinta-feira 
do mês os amigos se 
reunirem no C.P.N., 
para o ato religioso 
com a reza do terço e 
coroação de N.S. de 
Fátima. Logo a seguir 
saborearem aquela 
bacalhoada com direi-
to a muita descontra-
ção com o Presidente 
Dr. Fernando Guedes, 
a 1ª Dama Rosa Co-
entrão dando um show 
de simpatia com seus 
convidados.

Primeira 
Dama, 

Rosa Co-
entrão logo 
após a rea 

do Terço 
no mo-

mento da 
coroação 

da imagem 
de Nossa 
Senhora

Presidente do C.P.N., Dr. Fernando Guedes, radialista José Chança, Paulo, 
sr. Domingos Rodrigues,  o ator Tony Correia, empresário Tuninho Mendes, 
1ª Dama Rosa Coentrão e uma convidada

Bela imagem re-
gistrada no Almoço 

Mensal no C.P.N. 
Presidente Dr. Fer-
nando Guedes, 1ª 
Dama Rosa Coen-

trão , Diretor Do-
mingos Rodrigues, 
Manuel Coutinho, 

José Chança, Paulo 
Genilson, Serginho 

e demais amigos

Uma verda-
deira descon-
tração entre 
os amigos, 
Sérgio, Ma-
nuel Couti-
nho, Tuninho 
Mendes, José 
Chança, Pau-
lo e demais 
convidados


