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Portugal é o país da UE
com menos mortes diárias
por milhão de habitantes

Portugal é atualmente o 
país da União Europeia 

com menos mortes diárias 
atribuídas à covid-19 nos 
últimos sete dias por mi-
lhão de habitantes e o se-
gundo com menos casos, 
segundo o site estatístico 
“Our World in Data”.

Com uma média de 39,72 
novos casos diários por mi-
lhão de habitantes nos últi-
mos sete dias, Portugal só 
está atrás da Finlândia, que 
apresenta uma média de 
36,72 para o mesmo indica-
dor. Na média de mortes com 
covid-19 por milhão de habi-
tantes nos últimos sete dias, 
Portugal tem a média móvel 
mais baixa, com 0,17 óbitos.

No resto da União Euro-
peia (UE), Chipre é o país 
com maior média de novos 
casos diários (656,14 por mi-
lhão de habitantes), seguido 
da Suécia (498,78), Lituânia 
(439,91), Croácia (436,62) e 

Países Baixos (400,68). 
Em todo o mundo, o Uru-

guai é o país com mais de 
um milhão de habitantes 
em situação pior neste in-
dicador, com 724,91 novos 
casos diários por milhão de 
habitantes nos últimos sete 
dias, seguido do Bahrain 
(665,51), Chipre, Cabo Ver-
de (518,77) e Suécia.

A média da UE está em 

222,85 novos casos diários por 
milhão de habitantes, enquan-
to a média mundial se situa em 
104,11 nesse indicador. 

Dos países da UE, a Hun-
gria está em pior situação na 
média diária de mortes com 
covid-19 por milhão de habi-
tantes nos últimos sete dias, 
com 17,41, seguida da Bulgá-
ria (12,03), Croácia (11,41), 
Polónia (10,01), Eslová-

quia (7,09) e Grécia (6,11).                                                                                                                       
A média mundial neste indi-
cador está em 1,71 e a da 
UE em 4,46.

No resto do mundo, é 
a Macedônia do Norte que 
está com mais mortes diárias 
por milhão de habitantes nos 
últimos sete dias (17,76), se-
guida da Hungria, Uruguai 
(16,37) e Bósnia e Herzego-
vina (15,15).

Na U.E. é Malta que tem 
a taxa de vacinação comple-
ta da população mais alta 
(24,51%), mas trata-se de 
um país com menos de um 
milhão de habitantes.A Hun-
gria tem 21,5% da sua po-
pulação completamente va-
cinada, seguida da Lituânia 
(11,17%), Itália (10,34%) e 
Eslovénia (10,27%). Portugal 
tem 8,9% da população com-
pletamente vacinada, abaixo 
da média da UE, que está 
em 9,11%, de acordo com o 
“Our World in Data”.
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Durante o ano passado, os 
bancos iniciaram 707 mil 

novos processos de acordo 
extrajudicial relativos a famí-
lias que deixaram de conseguir 
pagar os seus créditos, num 
montante global de contratos 
de 2990 milhões de euros. Os 
dados foram divulgados pelo 
Banco de Portugal e constam 
do Relatório de Supervisão 
Comportamental.

Segundo o relatório, fo-
ram iniciados no ano passado 
652 565 processos de proce-
dimento extrajudicial de re-
gularização de situações de 
incumprimento no crédito aos 
consumidores. Trata-se de um 
aumento de 5,6% face a 2019. 
No global, estes processos en-
volvem contratos no montante 
de 1144 milhões de euros.

Para freiar o aumento do 
nível de crédito malparado nos 
bancos, o Governo instituiu 
as moratórias, como uma das 
medidas para conter os efeitos 
da pandemia.

Segundo o mesmo rela-
tório, o BdP recebeu 19.660 
reclamações de clientes ban-
cários em 2020, um aumento 
de 8,6% face ao ano anterior, 
devido ao volume de queixas 

sobre matérias covid-19, as 
moratórias no crédito.

“Na sequência da sua 
atuação fiscalizadora sobre 
moratórias, emitiu 284 deter-
minações específicas a 100 
instituições e instaurou dez 
processos de contraordena-
ção a sete instituições”, adian-
ta o supervisor.

O relatório indica ainda 
que levantar dinheiro ao bal-
cão de um banco em Portugal 
ficou, em média, 19,19% mais 
caro em 2020, sendo a comis-
são máxima cobrada por um 
levantamento de numerário 
numa agência de 20 euros.
Houve ainda em 2020 um 
agravamento das comissões 
da maioria dos serviços ban-
cários mais comuns associa-
dos a contas de pagamentos.

A disponibilização de um 
cartão de débito passou a cus-
tar mais 1,7% ao cliente, po-
dendo ir até aos 31,20 euros. 
A comissão média cobrada 
por adiantamento de dinhei-
ro em caixa automático subiu 
7,23%.Quanto à comissão de 
manutenção de conta à ordem, 
registou  uma descida de 1%, 
com o valor mediano cobrado a 
fixar-se nos 62,4 euros anuais.

Mais de 700 mil famílias 
deixaram de pagar 
créditos bancários

Em declarações à agência 
Lusa, o presidente da As-

sociação dos Profissionais 
Itinerantes Certificados disse 
que os empresários só que-
rem voltar a trabalhar, depois 
da parada motivada pela pan-
demia de covid-19, frisando 
que o Governo não pode dis-
criminar o setor.

“O decreto-lei é claro: a 
atividade de diversão está 
totalmente proibida. As ativi-
dades de lazer, fazer esporte 
e ir ao parque infantil está au-
torizada pelas câmaras muni-

cipais. No nosso caso, nada 
está autorizado”, disse Luís 
Paulo Fernandes.

O representante explicou 
que a iniciativa reúne as três 
associações do setor para 
expressar a sua indignação, 
por o Governo ignorar os 
empresários itinerantes, que 
estão sem eventos para tra-
balhar, mesmo que com um 
protocolo covid.

É a primeira vez que um 
protesto vai juntar a APIC, a 
Associação Portuguesa de 
Empresas de Diversões  e a  

Associação - Movimento Em-
presarial Itinerante de Empre-
sas de Diversões e Similares.

“O Ministério já deveria ter 
percebido que não há divisão 
entre nós. Estamos, as três 
associações, alinhadas pela 
primeira vez, apesar das dife-
renças e da concorrência. Os 
empresários não têm nada a 
perder. É um desespero to-
tal”, disse.

“Pedimos reuniões ao Mi-
nistério da Economia, mas o 
que nós queremos é que este 
emita um despacho a dizer que 

não começamos esta semana, 
mas podemos na semana de 
20 de maio, que é quando es-
tão prontos os protocolos e as 
autorizações municipais. Nas 
reuniões, o que nos foi dito foi 
que estão atentos, mas que 
ainda não é altura de nos liber-
tarem a atividade”.

Ontem os empresários 
estiveram no Ministério da 
Economia e hoje junto ao 
Conselho de Ministros.Os 
empresários vão também fa-
zer uma vigília junto à Presi-
dência da República.

A taxa de carbono de dois 
euros aplicada aos pas-

sageiros de voos internacio-
nais e navios cruzeiro vai co-
meçar no segundo semestre 
deste ano, explicou o ministro 
das Infraestruturas e da Ha-
bitação, Pedro Santos, que 
marcou presença no ‘Aviation 
Day’, uma iniciativa organiza-
da pela Autoridade Nacional 
de Aviação Civil, na presidên-
cia portuguesa do Conselho 
da União Europeia.

Segundo o diploma, pu-
blicado em Diário da Repú-

blica no dia 16 de fevereiro, 
que cria as taxas de carbo-
no sobre as viagens aéreas 
e marítimas, a tarifa vai co-
meçar a ser aplicada a 1 de 
julho. De acordo com Pedro 
Santos, esta taxa vai condu-
zir milhões de euros para o 
Fundo Ambiental.

A taxa incide sobre a 
emissão de títulos de trans-
porte aéreo comercial de 
passageiros com partida de 
território português e dos na-
vios de passageiros nos ter-
minais portuários localizados 

Taxa de 2 euros em
voos internacionais
e cruzeiros em julho

em território de Portugal con-
tinental para abastecimento, 
reparação, embarque ou de-
sembarque de passageiros.

A tarifa não se aplica às 
crianças com menos de dois 
anos, nem ao transporte pú-
blico marítimo e fluvial de 

passageiros ou às viagens 
aéreas de residentes na Ma-
deira e nos Açores entre o 
continente e as ilhas e dentro 
destas regiões.

Por fora ficam os casos 
por razões de ordem técnica 
ou meteorológica. 

Empresários da diversão itinerante manifestam-se
em Lisboa para exigir retoma da atividade

A redução de 10 e 15% 
do valor financiado às 

federações desportivas do 
país, partindo dos cofres 
do IPDJ, levantou polêmica 
dentro do Comitê Olímpico 
de Portugal, que recorreu 
aos canais oficiais para 
emitir um comunicado, la-
mentando que as reduções 
se devem, defendem, à 
dependência financeira da 
administração pública des-
portiva das receitas dos jo-
gos sociais.

“Nessa ocasião, peran-
te a quebra de receitas dos 
jogos sociais, foram dadas 
garantias que seria salva-
guardado o apoio às federa-
ções desportivas nacionais 
através de outras fontes de 
financiamento”, defendeu 
o COP, lamentando ainda 
que devido à crise que as-
sola sem precedentes o es-
porte nacional, a realidade 
acabou por ser muito dife-
rente para as federações 
desportivas nacionais, que 
ficaram fora do Plano de 
Recuperação e Resiliência, 
e sofreram também com a 
falta de inclusão das pro-
postas fiscais apresentada 
pelo grupo de trabalho Des-
porto e Fiscalidade criado 
no âmbito da Secretaria 
de Estado da Juventude 
e do Esporte durante as 
discussões do Orçamen-
to do Estado para 2021.                                                                                                                                
“O mesmo Orçamento do 
Estado para 2021 contem-
pla a possibilidade da San-
ta Casa da Misericórdia de 
Lisboa proceder à aprova-
ção de um jogo autônomo 
de Loteria Instantânea de-
nominado ‘Do Patrimônio 
Cultural’, no qual os resul-
tados líquidos de explora-

Comitê Olímpico
acusa esquecimento

político do esporte

ção serão integralmente 
atribuídos ao Fundo de 
Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural, destinando-se a 
despesas com intervenções 
de salvaguarda e valoriza-
ção do patrimônio cultural”, 
pode-se ainda ler no comu-
nicado, onde o COP realça 
um claro tratamento discri-
minatório, a desconsidera-
ção de sucessivos alertas 
e propostas concretas para 
evitar o cenário que agora 
se concretiza de, num dos 
momentos mais difíceis da 
sua história, as organiza-
ções desportivas nacionais 
se depararem objetivamen-
te com um corte no seu fi-
nanciamento público, quan-
do, mais do que nunca, se 
impunha o inverso.

“O COP não pode deixar 
de concluir que o esporte, 
pese embora as conquistas 
e resultados de excelência 
alcançados durante esta 
pandemia, está entregue à 
sua sorte, não merecendo a 
atenção de decisores políti-
cos para dele cuidarem po-
liticamente”, conclui ainda o 
órgão máximo responsável 
pela organização da parti-
cipação portuguesa nos Jo-
gos Olímpicos.

A Frente Comum anun-
ciou uma greve da fun-

ção pública para dia 20 de 
maio em defesa do aumento 
dos salários e da revogação 
do sistema de avaliação.                                                                          
O coordenador da estrutura 
sindical garantiu que esta 
“não foi uma decisão tomada 
de ânimo leve, antes resulta 
de um longo período de falta 
de resposta aos problemas”.

A Frente Comum entende 
que todo o sistema deveria 
ser revogado e substituído 
por outro modelo mais jus-
to. “Os aplausos aos traba-
lhadores da Administração 

Função pública marca 
greve para dia 20

Pública que se desdobram 
durante a pandemia estão 
longe de responder à exigida 
valorização do seu trabalho“, 
defende o sindicato.

Além de uma greve de 
24 horas, o dia de luta na-
cional ficará também mar-
cado por uma concentração 
de trabalhadores em frente 
ao Conselho de Ministros, 
em Lisboa.

O pré-aviso de greve não 
abrange o setor da saúde 
devido ao contexto pandê-
mico, mas espera-se que os 
trabalhadores possam parti-
cipar em ações neste dia.

ComuniCADo
Infelizmente nossa edição passada de 29 de abril 

a 05, de Maio não foi impressa devidos a problemas 
técnicos que fogem do nosso controle desde já nos 
desculpamos com nosso leitores e assinantes pela 
falha técnica. FELiZ DiA DAS mÃES!
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Apóstolo da Ásia e Protetor da Bahia 
Um dos maiores vultos ibéri-

cos da epopeia da Era dos 
Descobrimentos foi o admirável 
jesuíta espanhol, São Francisco 
Xavier (1506 – 1552), nascido no 
antigo Reino de Navarra, berço his-
tórico do atual País Basco, conside-
rado o Grande Apóstolo da Ásia 
na Idade Moderna – enviado ao 
Extremo Oriente no século XVI pelo 
Padroado de Lisboa. Embarcado na 
companhia de notáveis navegado-
res e até de poetas, pais da língua 
portuguesa, como Luis de Camões 
(1524 – 1580) e Fernão Mendes 
(1509 – 1593), São Francisco Xavier 
seria, com efeito, o grande 
conversor ao Catolicismo 
de vários povos da Índia, 
Malásia, China e Japão. 
Contribuiria para fundação 
naqueles países, inclusive, 
cidades que viriam a ser 
importantes ao longo dos 
séculos seguintes. Como a 
indiana Goa, a malasiana 
Malaca, a chinesa Macau 
e a japonesa Nagasaki. Ele 
mesmo tinha sido um dos 
criadores da Companhia de 
Jesus, em 1534, liderado por outro 
prelado espanhol, Inácio de Loyola 
(1491 – 1556), igualmente basco. 
Os jesuítas se destacaram pela ex-
traordinária expansão da fé, a partir 
dos feitos marítimos lusitanos, bem 
como dos da Coroa de Castela, não 
só na Ásia, mas, principalmente, 
nas Américas e nas Áfricas. E, por 
isso, ao ser eleito Papa, no Concla-
ve de 14 de março de 2013, o argen-
tino Jorge Mario Bergoglio, aos 77 
anos de idade, adotou o nome de 
Francisco.  Poucos sabem sobre 
São Francisco Xavier, entretanto, é 

que ele, para além de Apóstolo dos 
cristãos asiáticos, também se tor-
nou baianíssimo, há 335 anos, ao 
ser consagrado, desde 10 de maio 
de 1686, Padroeiro de Salvador, à 
época, capital da Colônia Portugue-
sa das Américas.     

Nesta coluna especial de 
hoje, aqui, em PORTUGAL 

EM FOCO, na qual tenho a hon-
ra de festejar exatos 10 anos de 
Mundos ao Mundo, presto uma 
homenagem ao querido santo, de 
quem, confesso, sou devoto – e 
cuja data, na Bahia, onde nasci, 
é comemorada no dia 10 de maio, 

justamente no meu aniversário. 
Porém, em todo o mundo, o calen-
dário, mesmo no Brasil, indica três 
de dezembro, dia de sua morte. 
Curiosamente, como vale recor-
dar, São Francisco Xavier seria 
elevado a Padroeiro de Salvador 
por conta de duas epidemias que 
mataram grande parte da popu-
lação da metrópole colonial. A ci-
dade possuía 20 mil habitantes e 
foi duramente golpeada, primeiro, 
em 1663, por um surto de varíola 
e, posteriormente, em 1686, por 
outro de febre amarela – causando 

a morte de milhares de pessoas. 
“Esse pavor que foi instalado na 
Bahia levou muitos a buscar ajuda 
religiosa dos jesuítas, que pediram 
então o auxílio de São Francisco 
Xavier”, afirma o jovem historiador 
soteropolitano Rafael Dantas, da 
Universidade Federal da Bahia. 
“No dia Primeiro de Maio, daque-
le mesmo ano, organizou-se uma 
procissão pelas ruas de Salvador 
e, em seguida, foi feito o pedido 
oficial para que o santo se tornas-
se o Padroeiro da cidade” – o que, 
de fato, acabaria por acontecer 
e, logo depois, a febre amarela 

foi sendo superada. Vivia 
entre Salvador e Lisboa 
àqueles anos o maior dos 
homens de letras portu-
gueses do século XVII, o 
padre jesuíta António Viei-
ra (1608 – 1697), autor dos 
celebrados “Sermões” e 
admirador de São Francis-
co Xavier – denominado 
também Padroeiro Univer-
sal das Missões, juntamen-
te com a francesa Santa 
Teresinha do Menino Jesus 

(1873 – 1887).    

Salvador tem um outro podero-
so Padroeiro. O próprio Jesus 

Cristo, ou seja, o Senhor do Bonfim, 
a quem muitos baianos invocam em 
suas súplicas - e cuja festa anual é 
no dia 14 de janeiro. O ponto alto é 
o ato sincretista, mesclando o Cato-
licismo com divindades do candom-
blé, durante a tradicional lavagem 
das escadarias da Igreja do Bonfim, 
no bairro de Itapagipe - distante qua-
se 15 mil quilômetros de Goa, onde, 
ainda hoje, são venerados os restos 
mortais de São Francisco Xavier

Coluna Mundos ao Mundo comemora 
hoje 10 anos a serviço da Comunidade Luso Brasileira 

aqui no jornal Portugal em Foco
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Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

Devo confessar que me sinto  abalada e 
decepcionada com o rumo tomado pelo 

STF na questão do ex presidente Lula, ao 
anular as condenações  do ministro Sérgio 
Moro, alegando que a comarca  responsá-
vel pelo julgamento não era Curitiba. Acho 
curioso que o Supremo tenha esperado tan-
to tempo para se manifestar e somente ago-
ra tenha concluído que Moro foi parcial no 
julgamento, além de deslocar o julgamento 
para Brasília. A declaração do ministro Bar-
roso reforça a minha posição em relação ao 
ex juiz. Inegável o vacilo do então magis-
trado, que renunciou à sua brilhante carrei-
ra, para ser ministro, possivelmente atraído 
pela promessa e perspectiva de ser ministro 
do Supremo. Coisas da ambição e vaida-
de humana. No entanto, independente de 
seus erros, acho que Moro, que já foi herói, 
prestou um extraordinário serviço à nação 
brasileira no combate à corrupção. Nunca 
na história do Brasil vimos tantos homens 
poderosos e políticos sendo presos, além 
de bilhões de reais sendo devolvidos aos 
cofres públicos. Será que alguém tem dú-
vidas do sistema de corrupção que naquele 
momento assolava o país? Diante das de-
cisões do STF me assustam as eleições do 
próximo ano, e os rumos que tomará o nos-
so Brasil.

DE HERÓI
A VILÃO

Distribuição de cestas básicas da 
Irmandade Sto. Antônio dos Pobres

No último dia 27 de abril 
foi realizada mas um ato 

de fé, com Missa em Ação 
de Graças, celebrada pelo 
Pároco Valnei. E benevolên-
cia com mais uma distribui-
ção das cestas básicas, aos 
amigos assistido pela Irman-
dade de Santo Antônio dos 
Pobres no Centro do Rio, na 
Rua dos Inválidos, um tra-
balho incansável com muita 
luta, apesar das dificulda-
des, que vivemos o Prove-
dor José Queiroga e sua 
diretoria estão de parabéns 
pelo respeito, carinho, amor 
e dedicação ao próximo.

Panorâmica 
da Pároquia 

de Santo 
Antônio dos 

Pobres, onde 
vemos os 
assistidos

Da gosto ver 
esse belíssimo 
trabalho de 
amor ao próxi-
mo realizado 
pelo provedor 
José Queiroga 
e sua diretora

Assistência na Missa celebrado pelo Pároco Valnei antes da distri-
buição das cestas pela Irmandade de Santo Antônio dos Pobres

No interior da Paróquia Santo Antônio dos Pobres, com a presença 
dos fies durante a Missa em Ação de Graças

Sábado show no Polo Gastronômico do Cadeg
Mas um sábado bem 

movimentado no Polo 
Gastronômico do Cadeg 
em especial no Cantinho 
das Concertinas, dos 
nossos amigos Carlinhos 
e esposa Ilda, sempre 
com  presença marcan-
te da Comunidade Luso
-brasileira. Onde pode-
ram degusta as deliciais 

culinária Portuguesa, e 
saborear aquela cerveji-
nha bem gelada, e vinhos 
portugueses e um atendi-
mento de primeira, quali-
dade dos seus colabora-
dores, que sempre estão 
com aquele sorriso no 
rosto para atender seus 
clientes e amigos para-
béns à todos.

Panorâmica do sábado no Cantinho das Concertinas no CadegAtendimento da equipe de colaboradores do Cantinho e nota 10

Chegando no Cantinho das Concertinas, sempre registramos 
dona Ilda Cadavez, com aquela simpatia na foto ao lado do seu 
genro João

Vamos juntos comemorar este dia tão especial, 
será um momento onde celebraremos a vida. Sua 
presença será muito importante. Continuaremos 
com todo cuidado que o momento exige. Apresenta-
ção de Josevaldo. Valor por pessoa R$ 60,00. Faça 
sua reserva.

Casa de Trás-os-Montes
e Alto Douro

09 de maio 2021 - Almoço
Dia das Mães

Reservas: 2284-7346 / 98721-7394

Cardápio: Escalopinho ao 
molho madeira, Filé de fran-
go, saladas e muito mais.  
Valor R$ 60,00 por pessoa, 
bebidas à parte. Música ao 
vivo, tudo isso mantendo as 
normas estabelecidas para 
a proteção de todos. Faça 
sua reserva.
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O Município de Oei-
ras vai proceder à 

entrega de chaves de 
fogos municipais a mais 
19 a famílias do conce-
lho, no âmbito do Obser-
vatório da Habitação do 
Município. A cerimônia, 
liderada pelo Presiden-
te, Isaltino Morais, terá 
lugar no dia 8 de maio, 
no jardim da Quinta do 
Salles, em Outurela, 
Carnaxide.

Do universo dos 19 
agregados verifica-se 
que o tipo de família 
predominante são os 
casais (5) e as famílias 
monoparentais (5). Se-
rão distribuídos fogos 
também a quatro casais 
com filhos menores, três 
isolados e dois casais 
com filhos ou enteados

As tipologias atribuí-
das são nove T2, seis 
T1, dois T4 e dois T0. 
Estas famílias serão re-
alojadas em bairros mu-
nicipais, nomeadamente 
nos bairros Navegado-
res, Encosta da porte-
la, Quinta da Politeira, 
Pateo dos Cavaleiros, 

Barronhos, São Marçal, 
Unidade Residencial 
Madre Maria Clara e 
Moinho das Rolas.

Refira-se que, dada a 
escassez de fogos mu-
nicipais para atribuição, 
a resposta que a autar-
quia tem vindo a dar tem 
por base uma avaliação 
técnica escrupulosa e 
cuidada das inúmeras 
situações familiares, 
sendo que os fogos são 
disponibilizados às fa-
mílias que apresentam 
as situações mais gra-
ves de carência habi-
tacional, económica e 
que, em alguns casos, 
cumulativamente apre-
sentam graves proble-
mas de saúde.

Relembre-se que 
Oeiras foi o primeiro 
Município a acabar com 
o flagelo das barracas, 
tendo sido realojadas 
mais de cinco mil famí-
lias e que teve a Habita-
ção como elemento es-
tabilizador do equilíbrio 
social e motor de todo o 
crescimento e desenvol-
vimento subsequentes.

Oeiras entrega 
casas a 19 famílias

batalha

viseu

tOrres dO mOndegO

segundo os dados mais 
recentes, revelados 

pelo Instituto de Emprego 
e Formação Profissional 
(IEFP), no final de feve-
reiro havia 1563 pessoas 
inscritas no Serviço Local 
de Emprego da Marinha 
Grande, mais 14 que no 
mês anterior

A subida no número de 
desempregados inscritos 
pode não ser muito signi-
ficativa (0,9%), no entanto 
se compararmos com o 
mês homólogo de 2020 a 
diferença é de 375 desem-
pregados (24%).

Olhando para os dados 
relativos a fevereiro últi-

marinha grande

desemprego aumenta 20% num ano

a obra de ampliação do 
cemitério de Torres do 

Mondego foi hoje (03) con-
signada. Esta empreitada 
é financiada pela Câmara 
Municipal (CM) de Coim-
bra, que delegou compe-
tências na Junta de Fregue-
sia de Torres do Mondego 
para que avançasse com 
os procedimentos para a 
execução da obra. Um in-
vestimento de cerca de 120 
mil euros, que se integra 
num total de meio milhão 
de euros com o qual a CM 
Coimbra vai promover tam-
bém as ampliações dos 
cemitérios de Ceira, Ameal 
e São Martinho de Árvore, 
correspondendo assim a 
uma ambição antiga destas 
populações.

O presidente da CM 
Coimbra, Manuel Macha-
do, o presidente da Junta 
de Freguesia de Torres do 
Mondego, Paulo Cardoso 
e o vereador Carlos Cida-
de participaram ao final da 
manhã de hoje na consig-
nação da empreitada de 
ampliação do cemitério de 
Torres do Mondego.

Cemitério começa a ser ampliado

a Câmara Municipal da 
Batalha vai investir 40 

mil euros na requalificação 
do Centro de Saúde de São 
Mamede, para uma melho-
ria de atendimento dos pa-
cientes e qualificação das 
condições de trabalho dos 
profissionais de saúde.

Segundo a autarquia, a 
intervenção visa melhorar 
as condições de segurança 
e funcionalidade daquele 
Centro de Saúde “que apre-
senta vários problemas de 
conservação” e que desde 
o mês de Abril se encontra 
sob gestão municipal.

viseu vai entregar o “Vi-
riato de Ouro” a título 

póstumo a António Almei-
da Henriques que faleceu 
a 4 de Abril. Apresentada e 
aprovada pelo executivo li-
derado por Conceição Aze-
vedo, a distinção foi tam-

bém aprovada sexta-feira 
em sede da Assembleia 
Municipal. Uma sessão 
onde também foi aprova-
do um voto de pesar pela 
morte do antigo presiden-
te e guardado um minuto 
de silêncio.

batalha investe 40 mil
euros em obras no Centro
de saúde de s. mamede

“viriato de Ouro” para
almeida henriques aprovado

na assembleia municipal

mo, disponíveis no site do 
IEFP, é possível verificar 
que a maioria, 1437, esta-
va à procura de um novo 
emprego, 995 estavam 

inscritos há menos de um 
ano e a maior parte (898) 
eram mulheres.

Por grupos etários, a 
maior fatia de inscritos 

tem entre 35 e 54 anos 
(719 pessoas), e no que 
respeita aos níveis de es-
colaridade a maioria (575) 
possui o ensino secundá-
rio. Ao longo do mês de 
fevereiro, o Serviço Local 
de Emprego da Marinha 
Grande recebeu 169 ins-
crições e conseguiu colo-
car no mercado de traba-
lho 31 pessoas, das quais 
26 eram mulheres e 5 ho-
mens. No que se refere 
aos motivos de inscrição, 
a maior parte (81) inscre-
veu-se após terem termi-
nado os respetivos contra-
tos de trabalho e 48 foram 
despedidos.

município reforça apoio 
financeiro a Instituições Sociais

O apoio extraordinário 
solicitado pelo Cen-

tro Social e Paroquial 
São Julião da Barra sur-
ge no âmbito do refor-
ço das verbas do Fundo 
de Emergência Social 
(FES), que apoia indiví-
duos e famílias expostas 
a condições extremas de 
vulnerabilidade social e 
financeira.

A Câmara Munici-
pal de Oeiras aprovou a 
atribuição de uma com-
participação financeira 
de 50.000,00€ ao Cen-
tro Social e Paroquial 
São Julião da Barra e de 
2.341,74 € ao Centro So-
cial Paroquial de Nossa 
Senhora de Porto Salvo.

O apoio extraordiná-
rio solicitado pelo Cen-
tro Social e Paroquial 
São Julião da Barra sur-
ge no âmbito do refor-
ço das verbas do Fundo 
de Emergência Social 
(FES), que apoia indiví-
duos e famílias expostas 
a condições extremas de 
vulnerabilidade social e 
financeira, e visa custear 
as despesas de eletrici-

dade e gás, dirigida aos 
munícipes mais idosos.

Quanto ao apoio so-
licitado pelo Centro So-
cial Paroquial de Nossa 
Senhora de Porto Salvo 
tem em vista a criação de 
uma nova resposta social 
alimentar, denominada 
de Mercearia Social.

Este projeto, que pre-
tende se inicie em 2021, 
vai assegurar a dispo-
nibilização de produtos 
alimentares, de higiene 
pessoal e da habitação, 
junto de famílias em si-
tuação de comprovada 
vulnerabilidade (sendo 
atualmente acompanha-
dos 82 agregados fami-
liares, num total de 244 
pessoas).

Relativamente à pro-
veniência dos bens con-
tam com o estabeleci-
mento de parcerias com 
o tecido empresarial e 
com doações. 

Esta resposta funcio-
nará em instalações já 
cedidas pela paróquia de 
Porto Salvo (junto à Ermi-
da de Nossa Senhora de 
Porto Salvo).

A obra, financiada pela 
Câmara de Coimbra em 130 
360 euros (IVA incluído), foi 
lançada pela respectiva Jun-
ta de Freguesia ao abrigo de 
um contrato de delegação 
de competências outorgado 
em Novembro de 2020. Esta 
empreitada vai possibilitar 
que o cemitério de Torres do 
Mondego tenha um acrésci-
mo de 89 campas, reparti-
das por três talhões. A obra 
vai ser realizada pela firma 
Engiperfil, Lda., que tem um 
prazo de 120 dias para con-
clusão da mesma.

Esta ampliação insere-
se num investimento global 
superior a meio milhão de 
euros, com os quais a CM 

Coimbra pretende dar res-
posta às ambições antigas 
também das populações 
de Ceira, Ameal e São Mar-
tinho de Árvore que vão 
ter os seus cemitérios am-
pliados. As obras vão ser 
realizadas pelas respecti-
vas Juntas de Freguesia, 
a quem compete avançar 
com os procedimentos para 
a sua execução, depois dos 
contratos de delegação de 
competências já terem sido 
formalizados em Novembro.

A obra no cemitério de 
Ceira, que arrancou a 09 de 
Abril, vai permitir um acrés-
cimo de 144 campas, re-
partidas por dois talhões e 
representa um investimen-

to de 158 983 euros (IVA 
incluído).

Já a intervenção no ce-
mitério de São Martinho de 
Árvore, que arrancou a 20 
de Março, representa um 
investimento de 83 838 eu-
ros (IVA incluído) e que vai 
possibilitar que este cemité-
rio tenha um acréscimo de 
135 campas, repartidas por 
três talhões.

Por fim, a intervenção 
no cemitério do Ameal tam-
bém já arrancou, no dia 22 
de Fevereiro, representa 
um investimento de 142 
044 euros (IVA incluído) e 
vai permitir mais cerca de 
140 campas, repartidas por 
dois talhões.

Os cemitérios ficarão 
com uma capacidade para 
um período superior a 50 
anos e todas as minutas 
dos contratos que foram 
outorgados sublinham que 
as Freguesias ou Uniões de 
Freguesias não podem au-
torizar a concessão de ter-
renos dos cemitérios para 
a construção de jazigos ou 
instalação de sepulturas 
perpétuas.
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O ministro da Defesa vai 
inaugurar em maio o Cen-

tro de Operações Espaciais, 
nos Açores, no âmbito do pro-
grama europeu “Space Sur-
veillance and Tracking (SST)” 
para detectar objetos em órbita 
da Terra que possam constituir 
um perigo real.

 “No dia 14 de maio estarei 
nos Açores para a inauguração 
do centro de operações que 
coloca Portugal na vanguarda 
de um sistema europeu e que 
tem utilidade militar e civil”, dis-
se o ministro João Gomes Cra-
vinho, durante uma visita ao 
Instituto de Telecomunicações, 
em Aveiro, com quem o Minis-
tério da Defesa tem uma par-
ceria no domínio do espaço.

O novo centro de opera-
ções estará instalado no Par-
que de Ciência e Tecnologia 
da ilha Terceira, nos Açores, 
onde também se encontra lo-

Portugal “na vanguarda” de programa 
europeu para rastreio de “lixo espacial”

calizado o primeiro telescópio 
português dedicado a opera-
ções de vigilância espacial, 
que entrou em funcionamento 
em outubro de 2020.

O sistema inclui ainda um 
segundo telescópio nos Açores 
e dois telescópios na Madeira, 
além de um telescópio e um 
radar em Pampilhosa da Serra, 
no distrito de Coimbra.

Estes equipamentos vão 
operar de forma automatizada 
e os respetivos dados deverão 
ser encaminhados para o cen-
tro de operações que irá cen-
tralizar toda a informação.

O projeto SST é um pro-
grama europeu que tem como 
objetivo a monitorização, ca-
racterização e seguimento 
dos objetos na proximidade da 
Terra, que possam constituir 
um perigo real, quer para as 
infraestruturas em sua órbita, 
como os satélites, quer para a 

segurança dos cidadãos.
“O espaço está cheio de ob-

jetos, aquilo a que chamamos 
o lixo espacial, que põem em 
causa satélites e que represen-
tam um perigo para os nossos 
sistemas de comunicações e, 
portanto, é preciso manter con-
trolo sobre aquilo que está no 
espaço”, disse o ministro.

O programa SST, que o 

Ministério da Defesa Nacional 
lidera a nível nacional, visa 
ainda capacitar Portugal em 
áreas sensíveis e tecnologica-
mente diferenciadas, criando 
e fixando competências que 
contribuam para uma maior 
segurança nacional e interna-
cional no espaço, e que refor-
cem a presença nacional na 
política espacial europeia.

Uma equipe da Universi-
dade de Coimbra (UC), 

com a colaboração da Escola 
Superior Agrária de Coimbra 
(ESAC), desenvolveu um con-
junto de embalagens comestí-
veis a partir de diferentes resí-
duos do setor agroalimentar e 
da pesca, uma alternativa sus-
tentável ao plástico.

Na prática, estas embala-
gens comestíveis são filmes 
obtidos a partir de resíduos de 
diferentes alimentos, nomeada-
mente cascas de batata e de 
marmelo, fruta fora das caracte-
rísticas padronizadas e cascas 
de crustáceos, que, além de 
revestirem os alimentos, prolon-
gando a sua vida útil na prate-
leira do supermercado, também 
podem ser ingeridos.

As embalagens desenvolvi-
das pelas investigadoras Marisa 

Gaspar, Mara Braga e Patrícia 
Almeida Coimbra, do Centro 
de Investigação em Engenharia 
dos Processos Químicos e dos 
Produtos da Floresta (CIEP-
QPF), da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra (FCTUC), foram 
pensadas essencialmente para 
revestir frutas, legumes e quei-
jos, incorporando na sua matriz 
compostos bioativos/nutracêu-
ticos, tais como antioxidantes e 
probióticos, com potenciais efei-
tos benéficos para a saúde.

Podemos imaginar, por 
exemplo, cozinhar brócolos ou 
espargos sem ser necessário 
retirar a embalagem, uma vez 
que a película que os envolve é 
composta por nutrientes naturais 
com benefícios para a saúde.

“Produzimos composições 
diferenciadas de filmes, usando 

Cientistas cria embalagens comestíveis a partir
de resíduos da indústria agroalimentar

O Prêmio Bial de Medicina 
Clínica 2020 é entregue 

hoje aos especialistas do 
Porto e de Lisboa que reali-
zaram o estudo “A Paramiloi-
dose em Portugal e no mun-
do: de doença fatal a doença 
crônica com qualidade de 
vida preservada”.

Em declarações à agên-
cia Lusa, a coordenadora da 
equipe que realizou este es-
tudo destacou a importância 
do diagnóstico atempado e 
do tratamento de uma patolo-
gia conhecida como “doença 
dos pezinhos” que “ainda é 
associada por muitos à forma 
como foi inicialmente descrita: 
uma doença de adultos jovens 
centrada no Norte Litoral”.

“Com este trabalho evi-
denciamos que a doença 
está espalhada pelo territó-
rio todo e não afeta apenas 
adultos jovens (…). O não 
diagnosticar impede o trata-
mento dos doentes. Muitas 
vezes os doentes chegam ao 
diagnóstico numa fase muito 
avançada da doença e quan-
do os tratamentos já não são 
de grande utilidade”, referiu 
Teresa Coelho.

A diretora do serviço de 
neurofisiologia do Centro 
Hospitalar Universitário do 
Porto (CHUP), no qual se 
integra o Hospital de Santo 
António, sublinhou que a pa-
ramiloidose “é uma doença 
que neste momento tem tra-
tamento” e que “quanto mais 
cedo for o diagnóstico, mais 
resultados tem o tratamento”.

Com sintomas como al-
terações de sensibilidade e 
de força nos membros infe-
riores, a paramiloidose foi 
identificada pelo neurologista 
português Mário Corino de 
Andrade na década de 50, a 
partir do estudo clínico e pa-
tológico de um grupo de do-
entes oriundo predominante-
mente da região da Póvoa do 
Varzim e de Vila do Conde.

“Muitas vezes os doen-
tes não são diagnosticados 
porque temos a imagem da 
doença tal como foi descri-
ta (adultos jovens do Norte 
Litoral), mas na região Cen-
tro, por exemplo, encontra-
mos muitos doentes com 
70 e 80 anos”, exemplificou 
Teresa Coelho.

Além do CHUP, este es-
tudo foi realizado por espe-
cialistas do Centro Hospitalar 
Universitário Lisboa Norte 
(CHULN), do qual faz parte o 
Hospital de Santa Maria.

Foram utilizados os re-
gistros históricos de doentes 
que existem nos dois hospi-
tais que são centros de re-
ferência para uma patologia 
neurodegenerativa rara e de 
transmissão genética que, 
segundo se estima, afeta 
cerca de 10.000 pessoas em 
todo o mundo.

Portugal lidera as esti-
mativas mundiais com cerca 

O ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, 

e a ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, con-
versam com o presidente da 
Câmara Municipal de Ode-
mira, José Alberto Guerreiro, 
durante uma reunião da ‘Task 
Force’ de Odemira

O ministro da Administra-
ção Interna, Eduardo Cabrita, 
destacou esta terça-feira que 
Portugal “é visto como uma 
referência europeia” no com-
bate à pandemia de covid-19, 
graças às “medidas concre-
tas” adotadas pelo Governo, 
que fazem “a diferença”.

“Essa é a principal men-
sagem. Portugal, com o que 
tem feito desde janeiro, é visto 
hoje como uma referência eu-
ropeia”, afirmou o governante, 
numa conversa com militares 
da GNR e com o presidente da 
Câmara de Odemira, num dos 
pontos de passagem da cerca 
sanitária neste concelho.

Este desempenho nacional 
no combate à covid-19 não é 
só de hoje, mas vem desde há 
semanas e faz de Portugal o 
país “com melhores resulta-

Portugal é “referência europeia”
no combate à pandemia

dos na resposta à pandemia 
em toda a Europa”, frisou o 
ministro.

“Isso não aconteceu por 
acaso”, mas sim “com muito 
trabalho de muita gente, na 
área da saúde, mas também 
na área da segurança interna” 
e noutros setores, assim como 
devido ao “papel dos cida-
dãos”, elogiou.

Mas, sobretudo, “com medi-
das concretas”, porque “isso é 
que faz a diferença”, vincou.

Segundo Eduardo Cabrita, 
são estas medidas e resulta-
dos que permitirão “termos, na 

sexta-feira, uma cimeira so-
cial, no Porto”.

“E, na semana seguinte”, 
mais precisamente na terça-
feira, vai decorrer em Lisboa 
“uma reunião sobre migra-
ções”, com “mais de uma 
dezena de ministros do Inte-
rior, quer da União Europeia, 
quer de países do norte de 
África”, revelou.

O ministro da Administra-
ção deslocou-se esta terça-
feira a Odemira (Beja), onde o 
Governo decretou uma cerca 
sanitária nas freguesias de 
São Teotónio e Longueira-Al-

mograve, devido à elevada in-
cidência de casos de covid-19, 
sobretudo em trabalhadores 
agrícolas, muitos deles mi-
grantes.

O acompanhamento da 
ação de fiscalização da GNR 
num dos pontos da cerca sa-
nitária antecedeu a sua par-
ticipação na reunião desta 
terça-feira da ‘task force’ do 
concelho criada pelo Governo 
para operacionalizar e imple-
mentar ações de controle e 
prevenção da pandemia.

Também a ministra da Agri-
cultura, Maria do Céu Antunes, 
participa na mesma reunião.

O Governo decidiu decretar 
uma cerca sanitária a duas das 
13 freguesias do concelho de 
Odemira, devido à covid-19, 
anunciou na quinta-feira o pri-
meiro-ministro.

António Costa sublinhou que 
“alguma população vive em situ-
ações de insalubridade habita-
cional inadmissível, com hiper-
sobrelotação das habitações”, 
relatando situações de “risco 
enorme para a saúde pública, 
para além de uma violação gri-
tante dos direitos humanos”.

Prêmio Bial distingue
trabalho sobre a paramiloidose 

em Portugal e no mundo
de 20% do total global de 
doentes.

Analisados os registros de 
doentes observados quan-
do não havia medicamentos 
nem tratamentos para a do-
ença e de doentes que tive-
ram acesso a medicamentos 
e tratamentos entretanto des-
cobertos é possível concluir 
que “se passou de uma so-
brevida de 10 anos depois de 
adoecer para uma sobrevida 
média de 24 anos”, disse à 
Lusa Teresa Coelho.

“A Paramiloidose em Por-
tugal e no mundo: de doença 
fatal a doença crônica com 
qualidade de vida preser-
vada”, de Isabel Conceição 
do CHULN, Mônica Inês, 
docente de Econometria da 
Saúde no Instituto Superior 
Economia e Gestão e de Far-
macoeconomia na Univer-
sidade Lusófona, Mamede 
de Carvalho, subdiretor da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, e 
João Costa, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
Lisboa, com coordenação de 
Teresa Coelho, do CHUP, ga-
nhou o prêmio da Fundação 
BIAL que atribui a esta inicia-
tiva 100 mil euros.

Numa declaração envia-
da à Lusa, o presidente do 
júri do prémio, Sobrinho Si-
mões, considerou que “o tra-
balho vencedor conta uma 
história que diz muito aos 
portugueses”, uma história 
que “se espera venha a ter 
um final feliz”.

“Um diagnóstico de pa-
ramiloidose equivalia a uma 
sentença de morte. A desco-
berta de novos medicamen-
tos permitiu salvar muitas 
vidas e diminuir os impactos 
negativos da doença que, 
apesar dos progressos regis-
tados, ainda hoje são enor-
mes”, referiu.

Foram, ainda, atribuí-
das duas Menções Honro-
sas no valor de 10 mil eu-
ros cada uma.

“O júri distinguiu dois tra-
balhos que evidenciam a per-
tinência e urgência da inves-
tigação em medicina, por um 
lado o cancro e as novas tera-
pias personalizadas que mar-
cam a pesquisa que se está a 
fazer neste campo e, por outro 
lado, a pandemia que marcou 
o ano de 2020”, acrescentou 
Sobrinho Simões.

Em causa está “Zebrafish 
Avatars, Towards Persona-
lized Cancer Treatment, a 
multidisciplinary venture”, um 
trabalho coordenado por Rita 
Fior, da Fundação Champa-
limaud, que se traduz numa 
investigação que recorre 
a peixes-zebra para tentar 
desenvolver um teste que 
determine a melhor opção 
terapêutica para cada pa-
ciente de cancro.

Soma-se o estudo “Abor-
dagem do doente crítico com 
covid-19”, coordenado pelo 
médico João João Mendes, 
do Hospital Fernando da 
Fonseca, que analisa a res-
posta da medicina intensiva 
à primeira vaga da pandemia 
do novo coronavírus.

A cerimônia “estrita e onli-
ne” de entrega de prêmios é 
presidida hoje pelo Presiden-
te da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, no auditório 
da Ordem dos Médicos, em 
Lisboa, às 12:00.

os resíduos quase integralmente, 
que contêm compostos com pro-
priedades diferentes. Por exem-
plo, a casca de batata tem mais 
amido e a casca de marmelo 
mais pectina, ou seja, temos dois 
materiais poliméricos estruturais 
que, combinados, vão gerar um 
filme simples, sem processa-
mentos complexos”, explicam 
Marisa Gaspar, Mara Braga e 
Patrícia Almeida Coimbra.

No entanto, antes de conse-
guir obter filmes/revestimentos 
quer na forma de película quer 
na forma de spray (aplicado na 
fase líquida e seca no alimen-
to), a equipe, que juntou vários 
grupos de investigação da UC e 
da ESAC, teve de superar várias 
fases. “O maior desafio é en-
contrar os materiais ideais para 
que as formulações tenham as 
características desejadas. Por 
isso, foi necessário estudar os 
filmes do ponto de vista físico, 
como por exemplo as proprieda-
des mecânicas, de forma a ser-
virem de embalagem, revesti-
mento; estudar as propriedades 
bioativas dos filmes, ou seja, se 
alguns compostos apresentam 
benefícios para a saúde quan-
do ingeridos; avaliar as reações 
quando se juntam diferentes 
compostos; análise microbio-
lógica e sensorial dos filmes 

selecionados; e avaliar a com-
patibilidade do alimento com o 
sistema comestível produzido”, 
resumem as três investigadoras 
da FCTUC.

Marisa Gaspar, Mara Braga 
e Patrícia Almeida Coimbra con-
sideram que a solução proposta 
pela sua equipe pode ser “muito 
vantajosa tanto para indústria 
como para o consumidor. É uma 
abordagem centrada na econo-
mia circular. Não só aumenta a 
vida útil do produto na prateleira, 
como também evita o desper-
dício, reduz a produção de lixo 
plástico, um grave problema am-
biental, e gera um novo produto 
que confere um adicional nutriti-
vo ao alimento”, concluem.

Iniciada em 2018, no âmbito 
do projeto “MultiBiorefinery”, fi-
nanciado pelo COMPETE 2020, 
esta investigação foi recentemen-
te distinguida com um prêmio de 
20 mil euros pelo programa “Pro-
jetos Semente de Investigação 
Interdisciplinar – Santander UC”, 
atribuído a equipes multidisci-
plinares lideradas por jovens in-
vestigadores na Universidade de 
Coimbra. Foi ainda premiada no 
concurso de ideias LL2FRESH, 
que visa procurar novas solu-
ções de embalagem, métodos de 
tratamento de alimentos e aditi-
vos de última geração.
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O Governo vai apresen-
tar um plano ambicioso 

para a retoma do turismo nos 
próximos dias”, anunciou a 
secretária de Estado do Tu-
rismo, Rita Marques.

Falando durante um 
evento organizado pela Con-
federação do Turismo de 
Portugal  e momentos depois 
do vice-presidente da CTP, 
Raul Martins, ter lamentado 
a ausência de apoios ao se-
tor no Plano de Recuperação 
e Resiliência entregue na se-
mana passada em Bruxelas, 
a secretária de Estado do 
Turismo defendeu que o se-
tor não precisa de reformas 
estruturais, mas sim de uma 
aceleração para a retoma.

“O setor do turismo não 

Governo apresenta nos próximos dias
plano ambicioso para retoma do turismo

Taxa de desemprego
poderá ficar abaixo do

previsto este ano, diz ministro

necessita de reformas es-
truturais, somos um setor 
altamente competitivo face 
às demais áreas econômi-
cas, mas não quer dizer que 
não possa usufruir de todo 
este pacote financeiro que 
está no PRR, mas sobretu-
do no quadro comunitário de 
apoio”, disse a governante.

“Quando apresentarmos 
o nosso plano ambicioso 
iremos identificar não só 
os objetivos, mas também 
as fontes de financiamento 
que recorreremos, chegan-
do a uma soma de todas as 
necessidades de financia-
mento e que responderão 
as expectativas de todos os 
empresários e trabalhado-
res do setor”.

Questionada sobre o 
montante em causa desti-
nado à retoma do setor, Rita 
Marques respondeu que o 
valor será anunciado pelo 
senhor ministro da Economia 
nos próximos dias.

“A taxa de desemprego 
anunciada pelo INE 

está em valores muito abai-
xo do que eram expectáveis. 
Senhora deputada, olhe para 
a taxa de desemprego: 6,5% 
,em março, provavelmente 
até vai ficar, no cômputo do 
ano, abaixo do que temos no 
nosso Programa de Estabi-
lidade”, disse João Leão no 
parlamento, em resposta a 
um pedido de esclarecimen-
to da deputada do CDS-PP 
Cecília Meireles.

O ministro falava no debate 
do Programa de Estabilidade 
2021-2025, aprovado pelo Go-
verno em 15 de abril e que está 
em discussão em plenário, na 
Assembleia da República.

Na sua intervenção de 
abertura, o ministro já tinha 
salientado os números di-
vulgados pelo INE, dizendo 
que o instituto divulgou que 
o desemprego recuou em 
março para uma taxa de de-
semprego de 6,5%, e que o 

Economia

Durante a sua interven-
ção inicial, Raul Martins la-
mentou que o Governo tenha 
menosprezado a importância 
do setor do turismo para a 
economia no PRR e que este 
não reflita qualquer estraté-
gia para a atividade turística.

“O turismo não pode es-
perar e o país também não 
pode esperar sob pena de 
ser tarde demais e as em-
presas falirem e o desem-
prego aumentar.  O Governo 
tem que fazer a parte que lhe 
compete e ajudar a salvar o 
setor que tantas vezes sal-
vou a economia nacional e 
que certamente voltará a ser 
importante na recuperação 
econômica do país”, disse 
Raul Martins.

emprego aumentou.
“O PSD anunciava o de-

sastre em relação à taxa de 
desemprego e o caos pro-
vocado pelo aumento do 
salário mínimo para cerca 
de um milhão de trabalha-
dores”, com efeito na taxa 
de desemprego.

No debate, João Leão 
também salientou o contras-
te face ao governo PSD/CDS
-PP, com o ministro a referir 
que na anterior crise a taxa 
de desemprego chegou a 
atingir os 16%.

No Programa de Estabili-
dade, o Governo prevê que a 
taxa deste ano fique nos 7,3%, 
acima dos 6,8% com que ter-
minou 2020, mas abaixo da 
anterior previsão, de 8,2%.

O ministro das Finanças 
disse ainda que os apoios 
às famílias e empresas no 
âmbito da pandemia de co-
vid-19 vão ficar mais de duas 
vezes acima do previsto no 
Orçamento 2021.

“Neste momento já exe-
cutamos mais do que estava 
previsto no orçamento e es-
tamos a reafetar as rubricas 
para despesa previstas para 
a Segurança Social e para dar 
apoios às famílias e empre-
sas. Apoios que vão ficar mui-
to acima, mais do que duas 
vezes acima, do que estava 
previsto”, disse João Leão, em 
resposta à deputada do PSD 
Clara Marques Mendes.

O setor do alojamento turísti-
co registrou 283,7 mil hós-

pedes e 636,1 mil dormidas 
em março de 2021, correspon-
dendo a variações de -59% 
e -66,5%, respectivamente 
(-87,1% e -87,8% em feverei-
ro). As dormidas de residentes 
diminuíram 20,2% (-74,9% em 
fevereiro) e as de não residen-
tes recuaram 86,2% (-94,5% 
no mês anterior).

Os dados foram revela-
dos pelo INE e indicam que 
estas variações homólogas, 
em março, incidem sobre o 
primeiro mês de 2020 em que 
o impacto da pandemia já foi 
sentido significativamente, 
acrescentando que no primei-
ro trimestre do ano, verificou-
se uma diminuição de 80% 
das dormidas totais, resul-
tante de variações de -59,3% 
nos residentes e de -90% nos 

não residentes. Em março, 
58,5% dos estabelecimentos 
de alojamento turístico estive-
ram encerrados ou não regis-
traram movimento de hóspe-
des (63,9% em fevereiro).

As dormidas na hotelaria 
(71,3% do total) diminuíram 
71,0%. As dormidas nos es-
tabelecimentos de alojamen-
to local (peso de 23,3% do to-
tal) decresceram 49,9% e as 
de turismo no espaço rural e 
de habitação recuaram 9,6%.                                                                                              
Os dados do INE revelam 
que 58,5% dos estabeleci-
mentos turísticos estiveram 
encerrados ou não registra-
ram movimento de hóspe-
des (63,9% em fevereiro).                                                                                                           
O mercado interno con-
tribuiu com 452,1 mil dor-
midas, o que representou 
um decréscimo de 20,2% 
(-74,9% em fevereiro). 

Turismo em queda livre, queda
de 80% no primeiro trimestre

As dormidas dos merca-
dos externos diminuíram 
86,2% (-94,5% no mês an-
terior) e atingiram 184,0 mil.                                                                                                                                           
No primeiro trimestre do ano, 
verificou-se uma diminuição 
de 80% das dormidas totais, 
resultante de variações de 
-59,3% nos residentes e de 
-90,0% nos não residentes.

A totalidade dos 17 prin-
cipais mercados emissores 
manteve decréscimos ex-
pressivos em fevereiro, ten-
do representado 79,2% das 
dormidas de não residentes 
nos estabelecimentos de alo-
jamento turístico neste mês.

As menores reduções re-
gistraram-se nos mercados po-
laco (-37,9%), italiano (-53,5%) 
e os maiores decréscimos 
verificaram-se nos mercados 
canadiano (-98,3%), britânico 
e dos Países Baixos (-93,4% 
em ambos). No primeiro tri-
mestre de 2021 destacaram-
se as diminuições registradas 
pelos mercados canadiano 
(-98,0%), chinês (-97,6%), dos 
Estados Unidos e dinamar-
quês (-95,1% em ambos).

Em março, todas as regi-
ões registraram decréscimos 
das dormidas, verificando-se 
as menores diminuições no 
Alentejo (-16,5%), Açores 
(-36,1%) e Centro (-39,3%), 
enquanto as restantes regiões 

registraram decréscimos su-
periores a 50%.

Lisboa concentrou 25,6% 
das dormidas, seguindo-se 
o Norte (20,2%), o Centro 
(15,3%) e o Algarve (13,7%). 
No conjunto dos primeiros 
3 meses do ano, as regiões 
que apresentaram menores 
diminuições no número de 
dormidas foram o Alentejo 
(-59,4%), Açores (-67,0%), 
Centro (-71,3%) e Norte 
(-75,2%), enquanto as restan-
tes regiões registraram de-
créscimos superiores a 80%.

Em março, todas as regi-
ões apresentaram decrésci-
mo no número de dormidas 
de residentes com exce-
ção do Alentejo (+4,5%). As 
maiores reduções verifica-
ram-se no Algarve (-37,9%) 
e Centro (-28,7%).

Neste mês, em termos de 
dormidas de não residentes, 
o Alentejo apresentou um de-
créscimo de 57,9% e o Cen-
tro registrou uma redução de 
60,5%, enquanto as restan-
tes regiões apresentaram de-
créscimos superiores a 75%.

A estada média nos esta-
belecimentos de alojamento 
turístico (2,24 noites) reduziu-
se 18,3% (-5,5% em fevereiro). 
A estada média dos residentes 
aumentou 1,9% e a dos não 
residentes cresceu 8,9%.

O Produto Interno Bruto, 
em termos reais, regis-

trou uma variação homóloga 
negativa de 5,4% no primeiro 
trimestre deste ano, retração 
justificada pelos efeitos do 
confinamento geral decreta-
do para combater a pande-
mia, revela INE. Já face ao 
último trimestre de 2020, o 
PIB caiu 3,3%.

Segundo o INE, entre 
janeiro e março deste ano, 
registou-se uma quebra 
mais acentuado no consu-
mo privado. Como refere, o 
contributo da procura interna 
para a variação homóloga do 
PIB foi mais negativo no 1º 
trimestre de 2021 que o ob-
servado no trimestre anterior, 
refletindo, em larga medida, 
uma redução mais acentua-
da do consumo privado.

Já a procura externa líqui-
da apresentou um contributo 
menos negativo que no 4º tri-

Lisboa ocupa o 10.º lugar 
entre as cidades europeias 

mais atrativas para investimen-
to imobiliário em 2021, numa 
lista liderada por Londres, se-
guida de Berlim e Frankfurt, 
segundo o relatório EMEA In-
vestor Intentions Survey 2021 
divulgado pela CBRE.

“Apesar do cenário pós
-brexit, a capital britânica man-
tém a sua relevância enquanto 
cidade com maior atratividade 
para o investimento imobiliário 
na Europa”, refere a consul-
tora , segundo a qual Berlim, 
Frankfurt, Paris e Amesterdã 
completam o ranking dos cin-
co principais mercados e Mu-
nique e Hamburgo ocupam o 
sexto e sétimo lugares, respe-
tivamente, seguidas de Zuri-
que e Varsóvia.

Na expectativa de que os 
planos de vacinação se man-
tenham dentro do calendário 
estipulado, a CBRE prevê 
ainda que, em 2021, os volu-
mes de investimento europeu 
aumentem até 5% em rela-
ção ao ano passado, embora 
considere provável que haja 
alguma variação entre países 
e classes de ativos.

A nível europeu, o estudo 
aponta que cerca de 60% dos 
investidores planeja investir 
mais em imobiliário este ano 
do que em 2020, sendo que 
quase 75% indicaram querer 
comprar 10% ou mais este 
ano em comparação com o 
anterior, ainda que existam 
algumas diferenças percep-
tíveis entre os vários países.                                                                                                                     
“Apesar do aumento do tele-
trabalho e do trabalho flexível, 
como resultado da covid-19, 
os escritórios foram considera-
dos a classe de ativos preferi-
da dos investidores europeus”, 
revelando que 35% dos inqui-
ridos indicaram que a área dos 
escritórios é a preferida dentro 
do setor imobiliário, refletin-

do um sentimento positivo do 
mercado sobre o futuro dos 
escritórios de qualidade.

Por outro lado, “o setor re-
sidencial ganha cada vez mais 
importância, ao ser destacado 
como a segunda classe de ati-
vos imobiliários mais popular, 
com 24% das intenções, se-
guido do setor industrial e lo-
gístico com 22%.”

“Assim, os escritórios Clas-
se A, o industrial e logístico 
e a habitação são os setores 
onde se espera que os pre-
ços permaneçam mais fortes, 
enquanto a maioria dos inves-
tidores prevê reduções de va-
lor consideráveis para certos 
tipos de ativos de comércio e 
hotéis, assim como para es-
critórios de qualidade inferior”, 
conclui o estudo.

Em Portugal, a CBRE re-
fere que o investimento em 
imobiliário comercial começou 
timidamente em 2021, devido 
ao confinamento geral a que 
o país ficou sujeito, incluindo 
restrições relativamente a via-
gens e realização de visitas a 
imóveis, o que se refletiu num 
forte abrandamento da ativida-
de de investimento durante os 
três primeiros meses do ano.

“A CBRE registrou um in-
vestimento na ordem dos 200 
milhões de euros, o que repre-
senta cerca de 40% acima do 
observado no segundo trimes-
tre de 2020, quando do primei-
ro grande confinamento, mas 
50% abaixo do trimestre an-
terior”, diz a diretora da CBRE 
Portugal, Cristina Arouca.

O inquérito CBRE’s 2021 
EMEA Investor Intentions foi 
realizado entre dezembro de 
2020 e janeiro de 2021, con-
tando com respostas de mais 
de 400 inquiridos responsáveis 
pela área de investimento na 
região EMEA (Europa, Oriente 
Médio e África), dos quais 39% 
eram fundos imobiliários.

Lisboa entre as 10 cidades 
europeias mais atrativas para 

investimento imobiliário

PIB cai 5,4% no 1.º trimestre

mestre continuando, porém, 
a verificar-se uma contração 
mais intensa das Exporta-
ções de Bens e Serviços que 
a observada nas Importações 
de Bens e Serviços, salien-
tando-se em particular a re-
dução muito significativa do 
turismo de não residentes.

O INE diz que a evolução 
homóloga é influenciada por 
um efeito base,  pela primei-
ra vez, a comparação incide 
sobre um trimestre já afetado 
pela pandemia no último mês.

Face ao 4º trimestre de 
2020, o PIB diminuiu 3,3% em 
volume, após o ligeiro aumen-
to verificado no trimestre ante-
rior (0,2%), refletindo o impac-
to das limitações à mobilidade 
em consequência do agrava-
mento da crise pandêmica no 
início do trimestre. “Os contri-
butos da procura interna e da 
procura externa líquida para 
a variação em cadeia do PIB 
foram ambos negativos, sen-
do particularmente intenso no 
primeiro caso.”

O Índice de Pro-
dução Industrial subiu 
5,0% em março face ao 
mesmo mês de 2020 
e face a uma queda 
de 2,8% em fevereiro, 
anunciou  o Instituto Na-
cional de Estatística.

Num comunicado, 
o INE refere também 
que a taxa de variação 
homóloga das Indús-
trias Transformadoras 
situou-se em 4,7% em 
março, contra -6,4% em 
fevereiro.

No primeiro trimes-
tre de 2021, o índice 
agregado diminuiu 1,5% 
face ao trimestre homó-
logo de 2020, quando 
no trimestre anterior, 
esta variação tinha sido 
de -2,1%.

Produção 
industrial sobe 
5% em março
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Política

“O programa vai ser um 
incentivo àquilo que 

é um virar de página relativa-
mente,  à presença do turis-
mo continental, nacional, aqui 
na Madeira, para além do tu-
rismo que virá do exterior”, 
afirmou Marcelo Rebelo de 
Sousa, vincando que o pro-
grama das comemorações 
está praticamente pronto. 
“Haverá um pouco de tudo, 
para tentarmos recuperar o 
espírito do 10 de Junho”.

O chefe de Estado com o 
presidente do Governo Re-
gional, Miguel Albuquerque, 
na Quinta Vigia, sede da pre-
sidência do executivo madei-
rense, no Funchal, disse :”Es-
tarei cá nos dias 8, 9 e 10. Vai 
ser muito intenso, o progra-

Marcelo diz que 10 de Junho vai ser o
virar de página para o turismo na Madeira

ma”, esclareceu, indicando 
que abrangerá várias áreas, 
bem como a participação da 
comunidade, sendo que o dia 
8 será dedicado aos oceanos.

No encontro, foi ainda 
abordada a eventual altera-
ção da Lei das Finanças Re-

gionais, como instrumento 
para a recuperação econômi-
ca e social. “É um processo 
em que Miguel Albuquerque 
vai apelar ao contributo dos 
senadores, num espírito am-
plo, num espírito ecumênico, 
não partidário, em diálogo 

com os Açores e encontran-
do soluções que, também 
elas, sejam soluções de futu-
ro”, disse Marcelo. 

O Presidente destacou, 
por outro lado, a situação da 
pandemia de covid-10, con-
siderando que é muito posi-
tiva e indicativa de que está 
a aproximar-se o fim de um 
processo que resultou em 
custos econômicos e sociais 
para todo o país.

“É bom poder já olhar-se 
para a celebração do 10 de 
Junho com a perspectiva de 
abertura econômica, aber-
tura social. Isso também é 
importante, a pensar naquilo 
que é a atividade econômica 
na Madeira, as perspectivas 
positivas para o turismo.”

O PS cumpriu a tradi-
ção de fazer um cum-

primento institucional à 
CGTP antes da manifesta-
ção do Dia do Trabalhador, 
em Lisboa, para homena-
gear os trabalhadores e 
sublinhar a importância do 
diálogo social.

Este ano coube ao se-
cretário-geral adjunto, José 
Luís Carneiro, dar esse 
cumprimento, uma hora 
antes de começar a mani-
festação da CGTP, numa 
rua paralela à avenida Almi-
rante Reis, acompanhado 
pelo socialista Fernando 
Gomes, dirigente da central 
sindical, e por Susana Ra-
mos, secretária nacional do 
PS para o Trabalho.

José Luís Carneiro sa-
lientou a importância das 
conquistas dos trabalha-
dores e a dignificação das 
condições laborais saídas 
do 25 de Abril de 1974 e da 
democratização do país, 
considerando importante 

reforçar esse compromis-
so relativamente ao futu-
ro, num momento de crise 
provocada pela pandemia .

E acrescentou que, 
com o atual Governo, a 
resposta à crise foi diferen-
te da dada pelos executi-
vos PSD/CDS, que chegou 
a apelar, recordou, à emi-
gração dos mais jovens.

Questionado pelos jor-
nalistas se a presença do 
PS poderia também ser 
encarada como um sinal 
de entendimento à es-
querda, o dirigente socia-
lista fez referência ao diá-
logo social.

“É a demonstração de 
que o PS valoriza o diálogo 
social e que encontra no 
diálogo com os sindicatos 
um importante alicerce do 
progresso social e das con-
dições de vida dos traba-
lhadores”, afirmou, depois 
de dizer que os socialistas 
valorizam o diálogo social 
e a concertação social.

PS dá cumprimento
institucional à CGTP

e realça diálogo social

“Numa entrevista de ní-
vel rasteiro, António 

Costa critica o meu discur-
so do 25 de Abril e diz que 
o PSD quer atacar a inde-
pendência do poder judicial. 
Diz isto, na semana em que 
o Parlamento Europeu o cri-
tica pela politização que fez 
na nomeação do procurador 
europeu. Que hipocrisia!”, 
afirmou Rio, num comentário 
na sua conta no Twitter.

Na entrevista o primeiro-
ministro, António Costa, com-
parou Rui Rio a um cata-vento 
e alertou para os perigos de-
mocráticos da contaminação 
do PSD pelas ideias do Chega.                                                                                                                   
António Costa afirmou que 
fica um bocado perplexo com 
a facilidade com que alguns 
políticos comentam as deci-
sões judiciais como torcedo-
res de um clube de futebol 
comentam a atuação de um 
juiz e gostam da decisão se 
é a favor do seu clube e não 
gostam se não é.

“Os juízes e as magistra-
turas não são árbitros de fu-
tebol e os políticos não estão 

perante os tribunais como as 
torcidas de um clube estão 
perante um árbitro. Essa de-
gradação do distanciamento 
da relação dos políticos com 
a Justiça é uma ameaça pe-
rigosa à independência do 
poder judicial”, disse. E con-
siderou uma ameaça efetiva 
algumas das propostas de 
Rio na área da Justiça.

O presidente do PSD 
centrou a sua intervenção na 
sessão solene do 25 de Abril 
na Justiça, pedindo vontade 
política e ambição para fazer 
as reformas necessárias ao 
país e apontar caminhos a 
um regime doente.

Na semana passada, 
o Parlamento Europeu ex-
pressou uma profunda pre-
ocupação pelas informações 
errôneas enviadas pelo Mi-
nistério da Justiça sobre as 
qualificações e a experiência 
do procurador José Guerra, 
que foi nomeado procurador 
europeu português pelo Con-
selho da União Europeia, 
apesar de se ter classificado 
em segundo lugar.

Rui Rio acusa António Costa 
de hipocrisia em entrevista

O PSD recuperou em abril 
quase todo o terreno 

perdido no mês anterior, che-
gando a 26,1%, contribuindo 
para que a soma da Direita 
volte a ser ligeiramente su-
perior ao resultado do PS 
(38,2%). Os socialistas con-
tinuam ainda assim com uma 
confortável vantagem de 
12% sobre os sociais-demo-
cratas, na ultima pesquisa da 
Aximage. Destaque também 
para a contínua recupera-
ção do Bloco de Esquerda 
(9,2%), que solidifica o ter-
ceiro lugar, beneficiando da 
queda do Chega (7,2%). O 
CDS chegou a 0,4%. 

Foi um mês de abril difícil 
para o PS. Começou com o 
confronto político e constitu-
cional entre António Costa e 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
a propósito do alargamento 
dos apoios sociais relativos à 
pandemia. E prosseguiu com 
o despacho da Operação 
Marquês, em que o país ou-
viu um juiz a dizer, em direto, 
que o ex-socialista José Só-
crates se deixou corromper 
enquanto exercia o cargo de 
primeiro-ministro.

O impacto foi limitado: 
os socialistas perderam um 
1,5% nas intenções de voto, 
mas continuam quase 2,0% 
acima do que conseguiram 
nas ultimas legislativas .

A conjugação da que-
da do PS com a subida do 
PSD,  que volta ao patamar 
que lhe é mais habitual, 
trouxe de novo o conjunto 
da Direita para um patamar 
superior ao dos socialistas, 
ainda que por escassas dé-
cimas: vale agora quase 39 
pontos percentuais.

Um copo meio cheio, se 
tivermos em conta que são 
mais 4 pontos do que o conse-
guido nas urnas pelos 4 parti-
dos, em 2019. Um copo meio 
vazio, quando se compara 
com os 54 pontos que valem 
os 4 partidos da Esquerda.

A Direita haveria, em caso 
de eleições, uma relação de 
forças bastante diferente da 
que existe hoje no Parlamen-
to. A Direita clássica valeria 
menos 5 pontos, uma perda 
que se deve quase exclusi-
vamente ao CDS de Francis-
co dos Santos, que continua 
a sua descida aos infernos.

Ao contrário, a nova Direi-
ta (Chega e Iniciativa Liberal) 
valeria mais 10 pontos do 
que nas legislativas de há 2 
anos, ou seja, algo próximo 
a 20 deputados.

Os radicais de Direita 
são o partido que mais cres-
ce. Mesmo que neste último 
mês tenham perdido algum 
gás (7,2%), continuam a ter 
uma projeção que repre-

senta mais 6 pontos per-
centuais do que o resultado 
que valeu a André Ventura 
um lugar de deputado.

É o Chega o principal 
responsável pela atual irrele-
vância do CDS  e mostra ter 
força e estabilidade em algu-
mas regiões (Lisboa e Sul ), 
faixas etárias (35 a 64 anos) 
e segmentos sócio econômi-
cos (classe média baixa).

Quase o mesmo se pode 
dizer do Iniciativa Liberal 
(4,9%). Ganha quase 4 pon-
tos relativamente a 2019 e 
revela estabilidade nesse 
crescimento: começou no 
patamar dos 2 pontos, pas-
sou para os 3 e, já em 2021, 
chegou aos 5, onde perma-
nece há três meses, é mais 
forte nos mais novos, nos 
que têm maior rendimento 
e nas áreas metropolitanas, 
este mês fica em terceiro lu-
gar no Porto, com 12,5%.

Do Bloco de Esquerda 
(9,2%) não se poderá dizer 
que é um novo partido, mas 
é seguramente um partido 
novo. E também ele tem boas 
indicações neste início de ano: 
vai no terceiro mês consecuti-
vo de recuperação, e está de 
volta ao patamar de 2019, 
deixando para trás o desgaste 
provocado pelo confronto or-
çamental com os socialistas. 
Consegue resultados dentro 

da média em Lisboa e Porto 
e acima da média na região 
Centro (13,6%).

No que diz respeito à CDU 
(5,7%), a estabilidade é a 
norma, ainda que sempre um 
pouco abaixo do resultado de 
2019, que já tinha sido o pior 
de sempre dos comunistas.

Finalmente, o PAN (2,7%) 
parece ressentir-se do aban-
dono de André Silva e da de-
mora em entronizar um novo 
líder. Já está abaixo do que 
conseguiu nas últimas eleições 
e ainda mais longe dos 6,5% 
que a pesquisa lhe atribuiu em 
novembro do ano passado.

António Costa bate Rui 
Rio na confiança para pri-
meiro-ministro por larga 
margem: 55% escolhem o 
socialista, o triplo do que 
consegue o social-democra-
ta, com destaque para os 
que votam à Esquerda. Rui 
Rio fica-se pelos 17% no que 
diz respeito à confiança para 
primeiro-ministro.

Vence apenas entre os 
que votam no PSD (54%), 
que também não se inibem 
de apontar a Costa (30%). 
Há 20% dos inquiridos inca-
pazes de confiar em Costa 
ou em Rio para o cargo de 
primeiro-ministro. É esta a 
opção mais escolhida por 
quem vota no Iniciativa Libe-
ral (71%) e no Chega (39%).

Na ultima PSD recupera e a soma da Direita volta
a ser superior ao resultado dos socialistas

O independente Isaltino 
Morais, de 71 anos, 

anunciou a sua recandidatu-
ra à presidência da Câmara 
de Oeiras, nas eleições au-
tárquicas deste ano.

“Não é uma candidatura 
de nenhum partido. É uma 
candidatura de oeirenses 
que, num exercício de cida-
dania, se juntam para me 
ajudarem a cumprir o futuro 
de Oeiras”. E disse que se 
recandidata para cumprir os 
desafios que traçou para o 
concelho para os próximos 8 
anos e que totalizam um pro-
grama para 12 anos.

Questionado pelos jorna-
listas sobre a eventualida-
de de vir a ser apoiado por 
outros partidos, o autarca 
respondeu que, independen-

Isaltino Morais é candidato
em Oeiras como independente

temente dos apoios, a sua 
candidatura será sempre in-
dependente.

“Do ponto de vista pes-
soal, ter o apoio do PSD ou 
de outro partido é positivo, 
porque significa que se que-
rem juntar a nós. Do ponto 
de vista eleitoral, fico mais 
confortável sem o apoio dos 
partidos políticos, pois tenho 
mais votos sem o apoio dos 
partidos do que com o apoio 
dos partidos”, argumentou.

Relativamente a even-
tuais dúvidas do PSD em 
oficializar um apoio à sua 
candidatura, Isaltino Morais 
considerou que isso se deve 
ao fato de o partido estar 
contra as candidaturas de 
movimentos independentes.

“Julgo que era um boca-

do difícil o PSD estar contra 
os independentes e por outro 
lado apoiar a minha candida-
tura”, apontou.

A Assembleia da Repú-
blica aprovou, por maioria, 
as alterações à lei eleitoral 
autárquica, dando resposta 
às reivindicações dos movi-
mentos de autarcas indepen-
dentes que se queixavam de 
dificultar as candidaturas.

Votaram a favor PS, BE, 
CDS, PAN e as duas depu-
tadas não inscritas, Joacine 
Katar Moreira e Cristina Ro-
drigues. O PSD, PCP e PEV 
votaram contra, enquanto os 
deputados do Chega e Inicia-
tiva Liberal se abstiveram.

Em Oeiras foram já anun-
ciados como candidatos o 
presidente da Associação 

Nacional de Bombeiros Pro-
fissionais, Fernando Curto 
(PS), e o presidente de junta 
Rui Teixeira (Chega). A dire-
ção do PSD recebeu das es-
truturas concelhia e distrital a 
proposta de não se apresen-
tar a votos no concelho e dar 
liberdade aos militantes de 
integrar outras listas, referiu 
o partido no início deste mês.
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Plantel e equipe técni-
ca do Sporting serão 

recebidos por Fernando 
Medina, presidente da Câ-
mara Municipal de Lisboa, 
nos Paços do Concelho, 
às 17 horas de terça-feira.  
Pela segunda vez na his-
tória, os leões sagraram-
se campeões europeus 
de futsal após terem ven-

cido o Barcelona por 4x3 
(0x2 ao intervalo), na final 
disputada em Zadar, na 
Croácia.

A equipe verde e bran-
ca chega a Lisboa pela 
hora de almoço, seguindo, 
então, viagem para a Câ-
mara Municipal de Lisboa 
para ser agraciada pela 
conquista.

Sporting será recebido na 
Câmara Municipal de Lisboa

LIGA PRO 2020 - 2021LIGA NOS 2020 - 2021
RODADA 30 RODADA 31

Trinta rodadas, 23 vi-
tórias, sete empates 

e... zero derrotas. Nunca 
se tinha visto um Spor-
ting assim em quase 115 
anos de história. Com a 
vitória diante do Nacional, 
no sábado, em Alvalade, 
o leão de Rúben Amorim 
bateu mais um recorde, 
este com meio século de 
história: ultrapassou os 
29 jogos sem perder de 
Fernando Vaz, registrado 
em duas temporadas dife-
rentes, entre 1969/1970 e 
1970/1971.

Com 76 pontos soma-
dos ao cabo de 30 jorna-
das, o Sporting de Rúben 

Só falta o título ao melhor
Sporting da História

Amorim tem a melhor 
pontuação da história à 
passagem desta ronda, 
em igualdade com a tem-
porada 1979/1980, onde 
o Sporting orientado por 
Rodrigues Dias e Fer-

nando Mendes obteve 
igual pontuação.

A verdade é que nun-
ca, até agora, o leão 
esteve tão perto de fe-
char um campeonato 
sem conhecer o sabor 

da derrota, feito nunca 
alcançado. E aí apenas 
quatro nomes o conse-
guiram: dois pelo FC Por-
to (André Villas-Boas em 
2010/2011, Vítor Pereira 
em 2012/2013), dois pelo 
Benfica (Jimmy Hagan, 
em 1972/1973, John Mor-
timore em 1977/1978), 
sempre em campeonatos 
com 30 rodadas.

O mesmo quer dizer 
que o Sporting de Amorim 
já igualou essas marcas, à 
passagem da 30.ª rodada, 
e poderá mesmo tornar-
se no primeiro campeão 
invicto num campeonato 
com 34 rondas.

Após o empate (1x1) em 
Moreira de Cónegos, o 

FC Porto recebeu e bateu o 
Famalicão por 3x2, na 30.ª 
rodada da Liga.

Toni Martínez adiantou os 
dragões no marcador logo 
aos 8’ mas os famalicenses 
chegariam ao empate à beira 
do intervalo, por intermédio de 
Ivo Rodrigues, na cobrança de 
livre direto No segundo tempo, 
grande penalidade convertida 

por Mehdi Taremi, aos 61’, e 
Marko Grujic, aos 75’, coloca-
ram os azuis e brancos a ven-
cer por 3x1. Já nos descontos, 
Anderson Oliveira reduziu 
para o Famalicão.

O FC Porto mantém-se 
no 2.º lugar, com 70 pontos, 
a três do Sporting (menos um 
jogo) e com quatro de avan-
ço sobre o Benfica, próximo 
adversário. O Famalicão é 
13.º, com 31 pontos.

Fc Porto vence Famalicão no Dragão

Com gols de Pizzi 
(12’) e Everton (19’) 

na primeira parte, o Ben-
fica foi a Tondela vencer 
por 2-0, na 30.ª jornada 
da Liga.

Após este triunfo, 
a equipa de Jorge Je-
sus reforça o 3.º lugar, 

tendo agora 66 pontos 
e oito de vantagem so-
bre o SC Braga, que 
perdeu com o Marítimo 
nesta jornada. O Ton-
dela voltou a perder 
três jogos depois e é 
9.º classificado, com 
35 pontos.

Benfica vence em
Tondela com gols
de Pizzi e Everton

O Arouca conseguiu 
uma importante vitória 

(1x0) diante da Acadêmi-
ca, numa partida referente 
à 31.ª rodada da Liga 2, 
realizada na noite desta 
segunda-feira, no Estádio 
Cidade de Coimbra.

Arsénio foi o autor golo 
solitário do encontro, logo 
aos 12 minutos, na sequ-
ência de um mau passe 
de Mika. O experiente ex-
tremo dos arouquenses 
antecipou-se a Ricardo 
Dias e, já dentro da área, 
atirou a contar.

A Briosa tentou de tudo 
para inverter o rumo dos 
acontecimentos, intensifi-
cou a pressão e dominou 
quase por completo toda a 
segunda parte, mas nunca 
conseguiu encontrar o me-
lhor caminho para a baliza 
de Victor Braga.

Com este triunfo, o 
Arouca passa a somar 

A SAD do Santa Clara informou, através de comuni-
cado, que lhe foi concedida a licença para a partici-

pação nas competições europeias em 2021/2022.
O licenciamento mereceu elogios de Rui Cordeiro, 

presidente da Administração açoriana.
“Esta é mais uma prova inequívoca do trabalho de 

excelência que tem vindo a ser realizado no Santa Cla-
ra. Temos um clube cada vez mais preparado para as 
exigências do futebol profissional e não deixa de ser 
um momento histórico que deve encher de orgulho o 
povo açoriano e os nossos sócios e torcedores», sa-
lientou o dirigente.

O presidente da Liga con-
gratulou o Estoril por 

ter garantido o regresso ao 
escalão maior do futebol 
português.

“O Estoril foi a primeira 
equipe a conquistar um obje-
tivo de época, com esta su-
bida de divisão. Desejo que 
seja um bom regresso ao 
primeiro escalão e parabéns 
a toda a estrutura, equipa 
técnica e jogadores”, disse 
Pedro Proença.

A equipe da Linha de 
Cascais garantiu a promoção 
quando faltam ainda disputar 
três rodadas na Liga 2, de-
pois da Acadêmica ter sido 
derrotada pelo Arouca (0x1).

Pedro
Proença

congratula 
Estoril

Arouca vence Acadêmica
e confirma subida de

divisão do Estoril

56 pontos e chega ao 3.º 
lugar da tabela classifica-
tiva, posição que dá aces-
so ao play-off de subida 
ao principal escalão do 
futebol português, a ser 
disputado com o 16.º e 
antepenúltimo classifica-
do da Liga.

A Acadêmica, por seu 
turno, mantém os 55 pon-
tos com que entrou para 
esta ronda, estando no 
4.º lugar, em igualdade 

pontual com o Feirense.
Estoril subiu…

no sofá
A derrota da Académi-

ca teve também outra im-
plicação na Liga 2: o Es-
toril, que ontem empatara 
(0x0) no reduto do Pena-
fiel, está automaticamente 
promovido à elite nacional. 
Subiu… no sofá.

Os estorilistas são líde-
res da prova, com 66 pon-
tos, e nas últimas três jor-
nadas apenas poderão ser 
ultrapassados pelo Vizela, 
que está no 2.º lugar, com 
59 pontos.

Além de festejarem já 
a subida de divisão, o Es-
toril tem ainda a hipótese 
de garantir a conquista 
do título da Liga 2 já na 
próxima rodada, quando 
receber o Chaves. Ven-
cendo os transmontanos, 
os canarinhos sagram-se 
campeões.

Açorianos podem ir
às provas da Uefa
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Maneca

Maria
Alcina

Parabéns ao Amigo Custódio Paiva, pelo seu Aniversario

Salve dia 9 de Maio, que Todas
as Mães, Sejam Abençoadas

Muitas vitórias para o nosso Presidente 
da Comlurb Dr.Flávio Lopes

Santo Antônio dos Pobres, 
alimentando os Pobres

Comemoração dia 22 de Abril

Num detaque  Dr. Flávio Lopes., com seu tio e pa-
drinho, o meu filho do coração Dr. Antonio Mar-

ques esposo da minha querida menina, Maria Alice 
Lopes Marques. 

Dr.. Flávio  Lopes é descendente de portugueses da 
região de Braga e do Porto. familia unida e feliz,  junta-
vam-se para assistir os jogos de futebol do Porto, seu 
time do coração em Portugal. Dr. Flávio  é torcedor do 
Porto, mas no Brasil, é torcedor e conselheiro do  nosso 
amado Vasco da Gama,

Nos jogos do Vascão, organizavam caravanas de 20 
crianças, para irem ao Estádio torcer pelo  Time  mais 
querido do Brasil e  Portugal.Flávio Lopes, formou -se em 
engenheiro na UFRJ.trabalhou na Gente e Gestão, Am-
bev, Petroflex, áreas de RH.TI e compras. etc. Seu gran-
de desafio na COMLURB, ONDE DIRIGE 20.000  fun-
cionários, estando afastados quatro mil idosos acima de 
60 anos,  por causa da Covid.protegendo assim  os garis 
com  perigo de risco Dr. Flávio conseguiu vacinar todos 
eles, sua meta é tornar  a empresa eficiente na prestação 
de serviços, para a  população do Rio de Janeiro.

É gratificante  ter um Luso descendente, dirigindo 
essa empresa de grande porte, e pensando sempre 
em ajudar os desvalidos da sorte. Muitas bençãos. 
Abraços fadistas

O Vereador Rafael de 
Freitas, comemo-

rando o dia do Santo 
Guerreiro, nosso pro-
tetor, na Paróquia de 
S. Jorge em Quintino, 
onde assistiu a missa 
celebrada por  D Orani 
João Tempesta, nosso 
amado Cardeal.
Muitas Bençãos, abra-
ços Fadistas

Que Nossa Se-
nhora de Fatima 

e nossa da Senhora 
da Aparecida Padro-
eira da Brasil interce-
dam,  junto a seu filho 
amado, Jesus Cristo, 
para que nós,  logo 
logo, possamos  es-
tar junto da família e 
principalmente, nesta   
data tão querida,  que 
todas  as mães do 
Brasil e do Mundo, 
sejam abençoadas, 
pelo Pai Maior, e 
muito amadas pe-
los seus filhos, são 
os meus votos e da 
família, Jornal Portu-
gal Em Foco.

Com muito gosto, aceitei o convite, para 
o almoço comemorativo ao Aniversário, 

do grande amigo Custódio Paiva, que após o 
corte do bolo, fiz uma visita a Empresa de Vi-
dros Torre de Belém, com vemos neste belo 
cenário fotográfico, seus Diretores, os ami-
gos , Custódio e António Paiva, naturais de 
Pindêlo dos Milagres, e que fazem Milagres 
nos preços, Na Torre de Belém Vidraçaria, À 
Rua Camerinos, 122 a 128 tel. 22533838, e 
salve o dia 21 de Abril, desejando sempre, 
as maiores felicidades para Custodio Paiva, 
extensivo a toda a família Paiva

Todos os meses, o 
meu grande ami-

go José Queiroga e 
sua esposa Ana Ma-
ria, distribuem cestas 
básicas, muito fartas, 
para os idosos, inclu-
sive remédios cadei-
ras de rodas etc. San-
to Antonio  abençoe 
esse casal maravilho-
so que sendo Prove-
dor da  querida Igreja  
são incansáveis  na 
caridade e  mor ao próximo MUITAS BENÇÃOS, MUITA LUZ.

Na minha rua,  onde há 
muitos dias o nosso gari, 

não aparecia, de repente, 
ouvi vizinhas nas suas por-
tas, muito alegres, cumpri-
mentando o nosso amado 
gari, que desde o inicio da 
pandemia ,não voltou mais, 
será que partiu para o Céu? 
dizia eu para a Soraia, Quan-
do o vi  ...chorei de alegria. 
O nosso amado Altair Tino-
co dos Santos, com 73 anos 
de idade e 43 de Comlurb, 
informando-nos que voltou 

porque tinha tomado as 2 vacinas. Sempre solicito e muito 
prestativo,  trazendo muita alegria aos moradores do Meier 
Desde que me conheço, jamais soube  de algum mal feito  
dos nossos queridos garis que trabalham cantando,  fazen-
do de sua vassoura a sua doce companhia. Muitas bençãos 
para essa classe que tanto nos orgulha Nb: o sr. Altair só 
tirou a máscara para tirar a foto. Muita luz.

Alvíssaras... Ele voltou

O nosso amigo irmão, Antonio 
Correia, da Casa de Portugal 

de Volta Redonda, aniversariou, Vi-
brações  carinhosas, das centenas 
de amigos que angariou na  sua 
caminhada, ensinando a juventude 
Luso Brasileira  a dançar o nosso 
folclore. MUITA LUZ, AMIGO QUE-
RIDO

Feliz aniversário, 
Antonio Correia o 
mestre do folclore

Salve São 
Jorge!

O nosso Ilustre Deputado José Cesário, comemorando o 
dia das raças, num evento em Belmonte, terra de Pedro 

Alvares Cabral,. Na foto: José Cesário prestigiando as Raças 
indígenas em companhia de Ìndios Pataxós. Nosso grande 
amigo, prestigiando tudo e todos. Muitas bênçãos Abra-
ços fadistas

Os meus  afilhados 
Neumara e o saudo-

so Fernando, quando en-
traram para a Confraria 
Saberes e Sabores da 
Beira, Grão vasco,  es-
treando os belos trajes, 
na festividade na nossa 
Casa de Viseu,do Rio de 
Janeiro, com as bençãos 
do nosso Almoxarife , José 
Ernesto Silva. SAUDA-
DES, MUITA LUZ..

Recordar é Viver

Amigos, Domingo é o dia de dar um des-
canso as Mamães, minha sugestão, é 

almoçar e passar umas horas de laser, na 
Casa Trás os Montes e Alto Douro, como 
vemos na foto, este quarteto, não perde os 
bons acontecimentos do Solar Transmon-
tano, que são os amigos  Dr. Ângelo Horto, 
a seu lado o grande Vascaíno, Sr. Peralta, 
Comendador Luiz Augusto e seu cunhado 
, amigo Pacheco, que estão prontos para 
entrar em campo, para homenagear as ma-
mães, parabéns amigos e beijinhos para to-
das as queridas Mamães. Salve o dia 09 de 
Maio de 2020  

Domingo, dia da Mães,  Grande Almoço na Casa Trás os Montes

Excursão, ma-
ravilhosa, com 

Antônio Simões a 
Passa Quatro, e 
como vemos na 
foto, a esquer-
da, Dona Estela 
com belo sorriso 
e querendo mais. 
do  lado direito,  
Dona Idália, a 
seguir Dona Mô-
nica, seu marido 
Isidrinho, como é 
chamado carinho-
samente, filho de Dona Estela, que está com seus netos,  e uma bisnetinha ao colo, da jovem Estelinha, 
todos querendo voltar  para Passa Quatro, informo que será breve, é agora, em julho. entre em contato, com  
Antônio  Simões, e um grande abraço para todos

Linda Família com Saudade  de Passa Quatro

Linda Historia e um belo sorriso comemorativo, com vemos na foto, o casal, 
Flávia e seu marido, Sr. Bernardino Fonseca, registando, o grande dia, 29 

de Abril, parabéns para a senhora, que seja por muitos anos, como se costuma 
dizer, que o mundo é pequeno, aí a bela História, Dona Flávia Mariath, Brasileira, 
Ex. Diretora da Casa das Beiras do Rio de Janeiro, os anos passaram, conheceu 
um simpático Português, casaram e estão morando em Portugal, assim sendo, 
Flávia, deixou de ser Diretora da Casa das Beiras do Rio, hoje Primeira Dama da 
Casa das Beiras de Lisboa, aproveito para parabenizar o Sr. Presidente, Bernar-
dino Fonseca, seu marido, que divulga os costumes da Região das Beiras, na 
capital de Portugal, parabéns e que Deus vos Abençõe

Parabéns, Flavia Mariath, pelo seu Aniversário

Rio de Janeiro, 6 A 12 de Maio de 2021Portugal em Foco  9
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No domingo, dia 2 de 
maio, a primeira dama 

da Casa da Vila da Feira 
e Terras de Santa Maria, 
nossa amiga Rose Boa-
ventura, comemorou nova 
idade.

Cercada da família e 
de amigos queridos ela 
comemorou a data no lu-
gar que a ama: a Casa da 
Vila da Feira.

Ela fez uma campa-
nha de doação de alimen-
tos para ajudar a matar a 
fome de famílias carentes.

Ana Paula Cabral, do 
Projeto Social Cecília 
Conde, estava lá para re-
ceber as doações e fazer 
a distribuição nas comuni-
dades carentes.

Cantaram parabéns 
num bolo com o tema de 
Girassol.

Parabéns para nossa 
Amiga Rose Boaventura.

No passado sábado, 
dia 1º de maio, o 

Grupo Folclórico Almei-
da Garrett comemorou 
59 anos de fundação.

Com todos os cuida-
dos, num espaço ao ar 
livre, a Casa da Vila da 
Feira e Terras de San-
ta Maria, organizou um 
churrasco para os com-
ponentes.

Os presentes, que 
não se viam há algum 
tempo, se emociona-

ram com a confraterni-
zação.

Cantaram os para-
béns e em seguido o 
Hino do Garrett, como 
sempre acontece nas 
comemorações garret-
tianas.

Era visível a emoção 
e a saudade nos olhos 
de todos.

Desejamos saúde à 
todos, e que em breve 
possamos comemorar 
em cima do palco.

59º Aniversário do G.F. Almeida Garrett

Momento do tradicional parabéns do 59º aniversário do G. F. 
Almeida Garret

Família Almeida Garrett num brinde comemorativo, Rose, Nasser, 
Rita, Ana, Pires e Tatiana

Um dia especial para a família feirense onde vemos Camilo Leitão, 
Rose Boaventura, Presidente Ernesto Boaventura, Margareth

Diretoria feirense prestigiando o aniversário do G.F Almeida Garrett, 
Luis Carlos, Fernando e Joaquim Saraiva

Sem dúvida um dia de festa, na foto Manuel, Zulmira, Heitor, 
Rose, Fernando, Camilo, Presidente Ernesto Boaventura, Mar-
garett Milhazes

Rose Boaventura comemora aniversário

Tradicional parabéns, Rose envolvida pelo carinho dos seus fami-
liares, filha Camila, esposo Camilo Leitão, Pai Ernesto Boaventu-
ra, mãe Luísa e o sobrinho Gabriel

Aniversa-
riante do 
dia Rose 

Boaventura, 
numa  linda 

imagem, com 
sua filha Ca-

mila e esposo 
Camilo Leitão

Diante do Bolo comemorativo numa explosão de 
alegria Rose, ladeado pelas amigas, Ana Paula, 
Maria Luiza do Projeto Social e Cecilia Conde

Um belíssi-
mo registro 
desta data 

especial, 
Presidente 

Ernesto 
Boaven-

tura e sua 
amada 

filha Rose

Nossa ani-
versariante 
Rose numa 
pose es-
pecial com 
sua querida 
mãe Luisa 
Boaventura

Uma 
dupla de 
grandes 
amigas, 
aniver-
sariante 
Rose, 
amiga 
Margarete


