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Mariana Vieira da Silva 
confirmou que é ne-

cessário tomar mais me-
didas para conter a pro-
pagação da covid-19, mas 
não tão restritas como as 
que já foram adotadas an-
teriormente.

“Estão em cima da 
mesa as medidas que 
forem consideradas ne-
cessárias para não dei-
xarmos crescer o número 
de casos. Face ao núme-
ro de casos temos hoje 
menos internamentos, 
menos mortos do que no 
passado tivemos com es-
tes números. É preciso 
agora saber que medi-
das são necessárias. Não 
prevemos medidas com 
um nível e com a gravi-
dade que já foram toma-

Governo admite mais medidas 
para frear covid-19, mas não tão 

restritivas como no passado

das no passado, porque 
a população está mais 
protegida, mas não deixa-
remos de tomar as medi-
das necessárias”, disse a 
ministra, em declarações 
aos jornalistas.

Sobre o Presidente ter 
considerado evidente a 

necessidade de voltar a 
tornar o uso de máscara 
obrigatório na rua, a mi-
nistra defendeu que o que 
ouviu Marcelo sublinhar foi 
a necessidade de esperar 
pela reunião no Infarmed.                                                                                                                                        
“Parece evidente que pe-
rante o agravamento do 

número de casos temos 
que tomar mais medidas. 
Quais são é preciso ouvir 
os especialistas. Esse é 
um grande ganho que tive-
mos neste processo, que 
fez também os portugue-
ses vacinarem-se de for-
ma massiva, ao contrário 
do que aconteceu noutros 
países, o que nos coloca 
numa situação de maior 
proteção. Agora vamos 
ouvir os peritos face a esta 
situação que medidas têm 
que ser tomadas e tomare-
mos as medidas”, reforçou.                                                                                        
Políticos e especialis-
tas voltam a reunir-se 
no Infarmed dia 19 de 
novembro, sexta-feira. 
A última reunião tinha 
acontecido no passado 
dia 16 de setembro.

“O voto no PS é um voto 
inútil, António Costa 

andou a vender-nos a geri-
gonça e o voto à esquerda 
no PS com a extrema es-
querda, durante seis anos, a 
dizer que era o voto que iria 
finalmente modernizar Portu-
gal”, declarou.

Numa sessão com mi-
litantes em Faro de duas 
horas, o discurso de Paulo 
Rangel esteve mais apon-
tado ao primeiro-ministro do 
que ao seu opositor na cor-
rida à liderança do PSD, o 
atual presidente do parti-
do, Rui Rio, sempre com a 
ideia de que o PSD tem de 
ser a verdadeira alternativa 
a António Costa.

“Se nós formos capazes 
de passar esta mensagem, 
eu tenho a certeza que com 
o descontentamento, com o 
desalento, com a descon-
fiança que o governo socia-
lista de António Costa sig-
nificaram nestes seis anos, 
nós poderemos causar uma 
grande surpresa e não ape-
nas vencer as eleições de 
30 de janeiro de 2022, mas 
vencê-las com uma maioria 
que nos dê um governo para 
quatro anos”, sublinhou.

Para Rangel, os 6 anos 
de governo socialista com 
Costa foram 6 anos perdi-
dos e quando o PSD esteve 
no governo foi para endirei-
tar contas que os socialis-
tas desbarataram, fosse em 
2002, fosse em 2011.

Dando como um dos 
exemplos a Lituânia, a Re-
pública Checa ou a Irlanda, 

Rangel lamentou que, atual-
mente, Portugal seja quase 
o carro vassoura da Euro-
pa, tendo sido ultrapassado 
em termos de crescimento 
por países que há 20 anos 
eram três vezes mais po-
bres do que Portugal, o que 
atribui às políticas e falta de 
visão do PS.

“Foram os socialistas 
com as suas políticas, que 
são políticas apenas para 
aguentar o poder. Faz um 
negócio agora com os comu-
nistas, faz um negócio agora 
com o Bloco de Esquerda, 
depois faz um negócio com o 
PAN, depois faz um negócio 
aqui, faz um negócio ali, para 
ter mais um voto, menos um 

voto no parlamento, mas não 
há um rumo, uma visão, não 
há um projeto para o país”.

Para o candidato à lide-
rança do PSD, “Em 2015, 
depois das contas em or-
dem, o PS teve nas mãos a 
oportunidade de finalmente 
pôr o país a crescer, redu-
zir a dívida, dar um salto 
na economia, melhorando 
a vida dos portugueses, no 
entanto, tal não aconteceu, o 
que levou a que o país ficas-
se paralisado. Nós tivemos 
uma espécie de operação 
de vacinação que teve muito 
sucesso. Aquilo que fez An-
tónio Costa e o seu partido 
não foi dar-nos uma vacina 
durante nove meses, foi dar-
nos uma anestesia durante 
seis anos e portanto o país 
ficou paralisado e anestesia-
do”, concluiu, perante uma 
sala cheia de militantes.

Rangel diz que voto no PS é 
inútil e acredita numa vitória

Inflação passa barreira dos 4% 
na zona euro e na UE em Outubro 

O Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros abriu 

concursos para 102 vagas 
em embaixadas, missões e 
postos consulares portugue-
ses, incluindo 7 vagas para 
os consulados de Londres 
e Manchester no âmbito do 
Plano de Contingência para 
o Brexit, sendo que 86% se 
destinam a postos consula-
res ou seções consulares.

Do total de vagas, 95 re-
sultam do processo regular 
de recrutamento anual e 7 
do reforço dos Consula-
dos-Gerais em Londres e 
Manchester.

A falta de pessoal nos 
consulados no Reino Uni-
do tem sido criticada pelas 
comunidades e pelo PSD, 
que em agosto, numa carta 
dirigida ao ministro de Esta-
do e Negócios Estrangeiros, 
denunciou uma situação ca-
ótica nos agendamentos e 
questionou o Governo sobre 
a concretização da promes-
sa de reforçar esses servi-
ços com mais funcionários e 
meios informáticos.

Os países com maior nú-
mero de vagas são França 
(11 vagas), Estados Unidos 
da América (7), Reino Uni-
do (7), Brasil (4), Alemanha 
(3), Angola (3), Canadá (3), 
Moçambique (3), Suíça (3) e 
Venezuela (3).

Segundo o MNE, este re-
forço da rede externa pros-
segue o investimento feito 
na contratação de recursos 
humanos para os serviços 
periféricos externos, tradu-
zido num aumento de 12% 
nos últimos cinco anos, cor-
respondente a um reforço de 
141 funcionários.

A taxa de inflação anu-
al subiu em Outubro 

pelo quarto mês consecuti-
vo na zona euro e na União 
Europeia, ultrapassando a 
barreira dos 4%, e Portugal 
registrou a segunda menor 
taxa (1,8%), segundo dados 
divulgados pelo Eurostat .                                                                                                                                              
Na zona euro, a taxa de infla-
ção aumentou para os 4,1% 
em Outubro. Na UE, a infla-
ção chegou aos 4,4%, tendo 

o indicador aumentado em 
todos os Estados-membros.                                                                                                                   
De acordo com o gabinete 
estatístico europeu, entre os 
27 Estados-membros, as ta-
xas de inflação anuais mais 
baixam foram registradas, em 
Outubro, em Malta (1,4%), 
Portugal (1,8%), Finlândia e 
Grécia (2,8% cada). As taxas 
mais elevadas foram observa-
das na Lituânia (8,2%), Estó-
nia (6,8%) e Hungria (6,6%).

Governo abre 
concurso para 102 

vagas em embaixadas 
e consulados

Parlamento aprovou um tex-
to comum subscrito pelo 

PS e pelo PSD que prevê que 
os eurodeputados percam o 
mandato caso se inscrevam 
em partido diverso daquele 
pelo qual foram apresentados.

Na Comissão de Assun-
tos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, o di-
ploma foi aprovado com votos 
favoráveis do PS, PSD, BE, 
PCP, CDS-PP e Chega, e com 
a abstenção da deputada não 
inscrita Joacine Katar Moreira.

Foi, no entanto, derrubada 
uma proposta de alteração ao 
texto introduzida pelo PSD, 
propondo que a decisão da 
perda de mandato fosse to-
mada em seção do Tribunal 
Constitucional e que pudesse 
haver recurso por parte do 

eurodeputado para o plenário 
deste tribunal.

No debate que precedeu a 
votação do aditamento, o de-
putado do PSD Hugo Carnei-
ro defendeu que, tendo em 
conta que a decisão radical 
de fazer cessar o mandato 
de alguém afeta a decisão 
popular manifestada através 
do voto, deve existir a possi-
bilidade de recurso, estando 
também em causa direitos, 
liberdades e garantias. 

Em sentido contrário, o de-
putado do PS Pedro Delgado 
Alves frisou que prever uma 
primeira decisão do Tribunal 
Constitucional em seção cria-
ria um regime desequilibrado 
e diferente para os eurode-
putados, tendo em conta que, 
nos casos dos deputados da 

Aprovada a  perda de mandato para 
eurodeputados que mudem de partido

Assembleia da República e 
das assembleias legislativas 
regionais, se decide apenas 
numa única instância, não ha-
vendo recurso para segundo 
grau de jurisdição.

“Não nos parece que seja 
um caso que faça perigar a 
vida da pátria num sentido ou 
no outro, mas, ainda assim, 
preferimos a opção inicial, e 
portanto, que a competência 
seja logo de raiz do Tribunal, 
até porque não serão muito 
frequentes os casos: esta-
mos a falar de 21 deputados 
ao Parlamento Europeu. Es-
peremos que, quando isto 
aconteça, não sejam todos 
os 21 a saírem dos seus 
partidos e a inscreverem-se 
noutros”, salientou.

Perdem também o man-
dato os deputados ao Parla-
mento Europeu que venham 
a ser feridos por alguma das 
incapacidades ou incompati-
bilidades previstas na lei ou 
que “sejam condenados, por 
decisão transitada em julga-
do, por crime de responsabi-
lidade cometido no exercício 
da sua função.

PS e PSD propõem ain-
da que estas novas regras 
entrem em vigor na próxima 
legislatura do Parlamento Eu-
ropeu, depois das eleições eu-
ropeias de 2024.

“Hoje, o setor aeroespa-
cial está em crescimen-

to e movimenta 50 milhões de 
euros por ano”, disse o minis-
tro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Manuel Hei-
tor, antes de revelar que estão 
em preparação novos cursos 
de Engenharia Aeroespacial 
no Porto, Minho e Évora.

O governante fez o anún-
cio quando dialogava com 30 
alunos de duas escolas de 
Matosinhos, no Centro de En-
genharia e Desenvolvimento, 
de onde saiu com um rol de 
questões formuladas pelos 
estudantes, que prometeu pôr 
em cima da mesa durante a 
Cimeira Ministerial da Agên-

cia Espacial Europeia que ali 
se vai realizar na sexta-feira.                                                                                                        
Questionado pelo JN, o mi-
nistro não esclareceu se os 
cursos serão abertos já no 
próximo ano letivo, especifi-
cando apenas que estão a ser 
delineados pelas universida-
des do Porto, Minho e Évora. 
“Esta é uma área de futuro, 
como se viu aqui, com tantos 
jovens. Hoje, o Espaço cobre 
áreas que vão desde a Saúde 
à Biologia, das Ciências So-
ciais às Ciências Humanas, e 
obviamente que a Engenharia 
Aeroespacial é uma área de 
grande futuro”, afirmou .

“A transição ecológica só 
será possível com mais e me-

lhores sistemas espaciais de 
observação da Terra. Atingir-
mos os níveis de neutralidade 
carbônica requer novos siste-
mas de observação, e de uma 
forma que as pessoas consi-
gam usar”, explicou Manuel 
Heitor, sublinhando que a apli-
cação dessa tecnologia abran-
ge áreas que vão desde a ges-
tão sustentável do território, à 
prevenção dos fogos e ao lixo 
marítimo. “Tudo dependerá da 
forma como desenvolvermos 
e usarmos a informação por 
satélite, e esse é o principal 
objeto da reunião de todos os 
ministros, que vão debater, 
durante um ano, o futuro da 
Agência Espacial Europeia”.

Setor aeroespacial está em crescimento
e vão ser criados três cursos em Portugal
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O Palace Hotel do Bussaco 
foi eleito o “Luxury Castle 

Hotel Worldwide” (Global Le-
vel Win), pela World Luxury 
Hotel Awards, no culminar de 
uma votação na qual partici-
param cerca de 300.000 via-
jantes e profissionais do setor 
do turismo, consagrando as-
sim a herança, a tradição de 
savoir-faire e a arte de bem 
receber, que tão bem carac-
terizam este hotel ímpar. 

O seu envolvimento pai-
sagístico exemplar, o fabu-
loso carácter cenográfico do 
palácio, a iconografia única 
dos seus interiores expres-
sa através da monumenta-
lidade das diferentes peças 
arquitetônicas e ornamentais 
que a compõem, o ênfase no 
know-how e na consistência 
da sua cultura de excelên-

cia nos serviços que presta, 
o constante retorno às ori-
gens e a permanente busca 
de sentido que estão sempre 
presentes na visão estraté-
gica da sua liderança, cons-
tituíram atributos chave para 
esta honrosa distinção.

Fatores históricos de di-
ferenciação, tais como a 
permanente oferta de uma 
gastronomia com fortes raí-
zes regionais no seu restau-
rante, desde o dia em que 
o hotel abriu as suas portas 
em 1917, numa irreverente 
afirmação da cozinha por-
tuguesa local em contracor-
rente para com a tradicional 
proposta cozinha francesa 
estandardizada, que era en-
tão moda em todos os hotéis 
de categoria superior por 
esse mundo fora, ou ainda 

como a história dos seus 
mundialmente aclamados 
“Vinhos do Buçaco”, produ-
zidos pelo hotel desde 1920 
enquanto requinte exclusivo 
para os seus hóspedes, e 
que atestam o foco do hotel 
no controle interno de toda 
a cadeia de produção com 
qualidade e mestria, ou ain-
da o seu constante culto da 
sobriedade e da recusa da 
ostentação, a par da sensi-
bilidade à emergência am-
biental, foram igualmente 
enaltecidos como critérios 
que contribuíram para a ob-
tenção do prêmio

Assim, neste momento 
da história da humanidade 
em que as pessoas estão 
cansadas e se encontram 
ávidas de um slow-down, e 
que, consequentemente, to-

mam tempo para selecionar 
o melhor na sua procura por 
raridade e autenticidade, o 
Palace Hotel do Bussaco 
alcança por direito próprio o 
seu estatuto de “Hotel Caste-
lo de Luxo” do ano de 2021, 
numa afirmação da sua ple-
na atualidade após mais de 
um século de existência, 
num justo reconhecimento 
ao legado intergeracional 
dos Hotéis Alexandre de Al-
meida e de toda a sua Equi-
pe de trabalho.

Os maiores agradecimen-
tos a todas as ilustres Bussa-
quianas e a todos os ilustres 
Bussaquianos que participa-
ram nesta eleição e nos dis-
tinguiram com o seu voto !

A Equipa do Palace Hotel 
do Bussaco e dos Hotéis Ale-
xandre de Almeida

Bussaco Palace Hotel vence prêmio 
“Luxury Castle Hotel Worldwide 2021”
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VOLTA CANECÃO 
Na semana passada, a  Câmara Municipal, em 

audiência pública,  discutiu Projeto de Lei que 
prevê a volta da Casa de Espetáculos, Canecão, 
em Botafogo, fechada há quase duas décadas. 
Sou da época em que ali se realizaram os mais 
fantásticos shows. Lá assisti com minha mãezinha  
e meu querido Gerson um  inesquecível espetá-
culo da nossa rainha do fado, Amália Rodrigues, 
Toquinho e Vinicius, Clara Nunes, Betânia, o rei 
Roberto Carlos e tantos outros. Na audiência pú-
bica, com a presença do secretário de urbanismo 
Fajardo e representantes da sociedade civil orga-
nizada, vi muita discussão, mas  pouco resultado. 
É muito importante que seja realizado estudo de 
impacto de vizinhança, mas caso a iniciativa pri-
vada não abrace o projeto,  dificilmente a UFRJ, 
detentora do espaço, conseguirá viabilizar a  pro-
posta de criação de um equipamento  cultural, 
importante para a instituição e para a cidade. A 
mudança de uso, de universidade para cultura, 
precisa de Lei a ser aprovada na Câmara e que 
está sendo discutida. A sociedade quer a casa de 
espetáculos de volta, mas os entraves, apontados  
por associações de moradores, ambientalistas e 
até mesmo pela universidade, impactam a viabili-
dade do projeto. Excesso de ruídos, muitas  vezes 
anulam projetos importantes para a cidade. Que o 
Canecão,  ou seja lá qual for o nome, possa voltar 
a funcionar. A cidade merece e os nossos artistas 
também. Sem contar que, num momento  em que 
tanta gente precisa trabalhar, a volta dessa Casa 
de Espetáculos trará significativo número de em-
pregos para a cidade.

Marcelo Rebelo de Sousa 
afirmou que quer dedicar-

se à integração das pessoas em 
situação de sem-abrigo, à defe-
sa do acolhimento de migrantes 
e a projetos concretos na CPLP 
quando deixar o cargo de Presi-
dente da República.

Durante uma conversa com 
alunos do Colégio do Sagrado 
Coração de Maria e da Escola 
Secundária Dona Filipa de Len-
castre, na Livraria Barata, em 
Lisboa, em que apelou à partici-
pação dos jovens em movimen-
tos sociais de base, o chefe de 
Estado falou dos seus próprios 
planos para depois de 2026.

“Quando deixar de ser Pre-
sidente da República -- é da-
qui a quatro anos e quatro me-
ses, eu tenho tudo contadinho 
-- eu tenho ideias muito claras 
sobre aquilo que tenciono fa-
zer”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa 
reiterou que o seu futuro “não é 
dizer a opinião sobre quem for 
Presidente na altura, isso não é 
certamente, nem o Governo na 
altura, nem o parlamento da al-
tura, não -- isso é o mais vulgar 
de se ver nos políticos, é mes-
mo o mais tentador”.

O que pretende é “fazer 

Marcelo quer dedicar-se a 
migrantes e a projetos na CPLP 

depois de sair de Belém

Deputado José Cesário no Rio

esse tipo de política de base, 
que é muito mais transforma-
dora do que as pessoas pen-
sam”, contrapôs.

“E não vou voltar mais à 
televisão quando sair de Pre-
sidente. Passou, passou. Não 
há nada pior do que os velhos 
jarretas pensarem que voltam 
a ser jovens e tal. Acabou. Po-
dem ser jovens noutras coisas, 
mas não daquilo que já fize-
ram”, acrescentou.

O antigo comentador político 
televisivo e professor catedrá-
tico de Direito jubilado adian-
tou que pretende voltar a fazer 
voluntariado em unidades de 

cuidados intensivos, continuar 
a dedicar-se à integração das 
pessoas em situação de sem
-abrigo e trabalhar em defesa do 
acolhimento dos migrantes.

Além disso, manifestou a 
intenção de “fazer mais pela 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) em 
termos de projetos concretos, 
quer dizer, para além dos políti-
cos, dos diplomatas, das decla-
rações, dos acordos”.

“E só há uma maneira: é ir 
conhecer -- ninguém gosta se 
não conhece ainda mais do 
que já conhece -- e circular 
nesse mundo, assim eu tenha 

na altura saúde e tempo para 
fazer isso, em projetos concre-
tos. São maneiras de fazer po-
lítica”, concluiu.

Referindo-se à causa do 
acolhimento de migrantes, 
Marcelo Rebelo de Sousa des-
creveu-a como “a causa da in-
clusão social, da abertura em 
relação aos diferentes”, num 
tempo de crise em que “as pes-
soas ficam egoístas, têm medo, 
as sociedades ficam medrosas, 
com medo da doença, medo da 
morte, medo da diferença, medo 
de perder o emprego para outro, 
medo dos que vêm de fora e 
que são diversos”.

Antevendo que “cada vez 
mais haverá nas sociedades eu-
ropeias, à medida que envelhe-
çam, o medo do diferente, como 
se houvesse um europeu puro”, 
o Presidente da República pro-
põe-se “fazer disso uma causa 
na base -- não é no debate po-
lítico, é na base, trabalhar para 
a situação concreta daqueles 
que têm de migrar”, procurando 
“fazer aceitar isso àqueles que 
recebem e acolhem”.

Marcelo Rebelo de Sousa 
termina o segundo e último man-
dato como Presidente da Repú-
blica em março de 2026.

Amigos  e  Amigas do Orfeão Português ,dia  12/12/21,a  partir  das  12.30hs, sensacional  festa 
em  nossa  casa, homenagem aos  aniversariantes do  mês  de  Novembro  e  Dezembro, maravilhoso 
almoço, churrasco , galetos ,saladas diversas , e  um Sensacional  Baile com nosso  grande  Maestro 
Rogerio Costa, (Tipicos  da Beira Show,  com participação de  Fernando  Santos a  sua sanfona  nota  
mil, e  a  apresentação Maravilhosa  do  Rancho  Folclórico  Juvenil  da  Casa do  Minho,com  seus  
lindos dançares Minhotos, muita  farra, muitas alegrias .Imperdível,  faça  já  suas Reservas.

Esta semana esteve no Brasil 
o Deputado José Cesário, 

esteve em São Paulo onde visi-
tou o consulado vendo como es-
tava  a funcionar, e também no 
Rio de Janeiro, onde  encontrou 
com um grupo da Comunidade 
Luso-Brasileira, mais ligada ao 
PSD, o assunto como não po-
dia deixar de ser foram as elei-
ções, tanto no PSD com as do 
dia 30 de janeiro. 

O Deputado José Cesário, 
que já disse está no seu últi-
mo mandato legislativo, vê com 
bons olhos a candidatura de 
Paulo Rangel e acredita que 
existem possibilidades de vitó-
ria, mas tudo é meio incerto no 
momento, ainda não se pode 
fazer previsões. Sobre o Brasil, 
esta impedido de votar. Porque? 
não sabemos ..... 

Falou também sobre a situa-
ção do covid 19 na Europa, em 
praticamente todos os países o 
aumento de casos, ainda que 
pequenos, preocupa a todos. “Já 
estão tomando providências para 

combater a pandemia, como Ale-
manha por exemplo, não se pode 
dizer ainda que em Portugal pos-
sam ser tomadas ações necessá-
rias com a prevenção”. 

Sobre o aumento de vagas 
no setor público, se falou tam-
bém, um aumento de quase 4% 
no ultimo trimestre   é estranho 
de acontecer num momento 
eleitoral, mas .....

Esteve também no consulado 

no Rio de Janeiro, conversando 
com o Consul-adjunto, João de 
Deus de quem tem uma ótima im-
pressão e passou para ver como 
as coisas andam por lá.

O Deputado José Cesário é 
muito querido, no Brasil, tem ami-
gos em quase todos os estados, 
por seu trabalho limpo e claro 
quando foi secretário de estado 
das comunidades, é sempre um 
prazer quando vem nos visitar. 

Estavam presentes no bate- 
papo, o Ernesto Boaventura, 
o Luis Augusto , o Maneca, o 
Queiroga, o Flávio Martins o An-
tonio Cardão, o Alcidio Morgado 
e o Felipe Mendes. 

Dr José Cesário,  acho que 
nos aqui no Rio de Janeiro, 
apesar de não nos deixarem 
votar, estamos torcendo para 
o Dr Paulo Rangel. Um abraço 
forte e boa sorte
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A iluminação de Natal será ligada em Aveiro no dia 1 de 
Dezembro, como tem acontecido nos últimos anos.

As luzes ficarão mais do que um mês ligadas, prolongan-
do-se para além do Natal e do Ano Novo, já que se estende 
na cidade até aos festejos de São Gonçalinho, que se reali-
zam nos primeiros dias do mês de Janeiro.

Ontem foi concluída uma das últimas instalações da de-
coração desta época, depois da árvore sobre a rotunda das 
Pontes, que se encontra no local desde ontem.

 Iluminações de 
Natal serão ligadas 

a 1 de Dezembro

Aveiro

Foi no Forte São Julião da Barra que os representantes dos 
Municípios da AML se reuniram para conhecer o projeto 

que Oeiras se propõe a desenvolver e que promete transfor-
mar o território e ser um motor de desenvolvimento cultural 
em todo o país

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Mo-
rais, e o Comissário da candidatura de Oeiras a Capital Eu-
ropeia da Cultura 2027, Jorge Barreto Xavier, apresentaram 
oficialmente o projeto Oeiras 27 aos autarcas da Área Metro-
politana de Lisboa (AML). “Oeiras já está a ganhar, a Área 
Metropolitana de Lisboa e o país já estão a ganhar com este 
projeto que fundamenta esta candidatura”, frisou o presidente 
da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais.

O autarca reiterou a intenção de envolver todos os Muni-
cípios de AML para dar maior força à candidatura de Oeiras. 

“No caso de Oeiras ser vencedor, todos vamos beneficiar, 
porque estamos disponíveis para partilhar as verbas destina-
das à programação cultural que vamos receber, até porque 
nós já temos uma boa estrutura financeira para desenvolver 
as atividades a que nos propomos”, afirmou Isaltino Morais.

Presente neste encontro esteve também a Presidente da 
CCDR, Teresa Almeida, que apontou alguns argumentos-
chave que sustêm o valor da candidatura de Oeiras à Capi-
tal Europeia da Cultura, desde logo por ser um Município da 
Área Metropolitana de Lisboa, mas também pelo “alastramen-
to das dinâmicas previstas no projeto a outros Municípios”.

“Reafirmamos o apoio a esta candidatura e motivar todos 
os presentes que dela beneficiam e esperamos que seja um 
sucesso”, afirmou Teresa Almeida.

Também o primeiro secretário da AML, Humberto Car-
valho, sublinhou o apoio a esta candidatura que representa 
“uma forte âncora para todo o território da Área Metropolita-
na de Lisboa”, lembrando que “não há desenvolvimento sem 
Cultura”.

Na apresentação do projeto Oeiras 27, o Comissário da 
candidatura, Jorge Barreto Xavier, apontou os principais pro-
jetos previstos, como é o caso do Museu do Tejo, na Bateria 
do Areeiro, do Centro Cultural de Linda a Velha e do Centro 
de Congressos de Paço de Arcos.

“Queremos muito ganhar esta candidatura, mas se não 
ganharmos vamos ganhar na mesma porque vamos na mes-
ma implementar estas dinâmicas de relação que nos valem 
para todos”, sustentou Jorge Barreto Xavier, ressalvando, 
contudo, que a candidatura de Oeiras é a que terá maiores 
contributos turísticos para o país.

Os autarcas presentes saudaram Oeiras pela “coragem 
e audácia” na apresentação da candidatura e, unanimemen-
te, manifestaram o apoio e disponibilidade para dar força ao 
Oeiras 27. 

A Área Metropolitana de Lisboa é constituída por 18 Muni-
cípios: Oeiras, Amadora, Cascais, Sintra, Lisboa, Palmela, Vila 
Franca de Xira, Odivelas, Loures, Barreiro, Almada, Mafra, Alco-
chete, Moita, Montijo, Sesimbra, Seixal e Setúbal.

ESPINHO

Boticas

Alijó

O programa de saúde oral 
nos cuidados primá-

rios do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) “vai ter finan-
ciamento do PRR (Plano 
de Recuperação e Resiliên-
cia)”, salientou, em Espinho, 
a ministra da Saúde, Marta 
Temido, que deu conta da 

A Câmara de Boticas, em 
parceira com a Mais Bo-

ticas – Associação Empre-
sarial Botiquense, marcou 
presença, entre os dias 29 
de outubro e 1 de novem-
bro, na Feira dos Santos, 
em Chaves.

Inserido no stand da Co-
munidade Intermunicipal 
do Alto Tâmega (CIMAT), 
o espaço alusivo a Boticas 
foi palco da promoção ins-
titucional do Concelho, bem 
como da divulgação e venda 
de produtos locais levada 
a cabo pela Mais Boticas, 

PRR vai impulsionar a 
expansão da rede de saúde oral 
nos cuidados primários do SNS

Concelho de Boticas
representado na Feira dos Santos

determinação da tutela em 
“expandir esta rede”.

A governante presidiu, 
ontem, à inauguração da 
consulta de saúde oral na 
Unidade de Saúde Familiar 
(USF) espinhense, vincando 
que esta área “é uma priori-
dade” para a tutela do setor.

onde se destacaram, entre 
outros, o mel, enchidos, Vi-
nho dos Mortos, artigos de 
panificação, tais como o pão 

centeio, a bola de carne e o 
bolo real barrosão.

A participação conjun-
ta do Município de Boticas 

Alijó voltou a ser palco da 
Feira de São Martinho e 

das comemorações do Dia do 
Município, após um ano de 
interregno. Mais do que uma 
feira, o São Martinho tem vin-
do a afirmar-se cada vez mais 
como uma festa da identidade 
do território, ao dar oportuni-
dade às 14 freguesias de mos-
trar os seus produtos e pratos 
típicos, criando uma verdadei-
ra montra da riqueza gastronô-
mica do Concelho.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Alijó, José Ro-

drigues Paredes, mostrou-se 
“muito satisfeito” com a re-
toma desta festa popular. “É 
com agrado que vejo as pes-
soas novamente na Feira de 
São Martinho, um dos mais 
relevantes acontecimentos 
socioeconómicos e culturais 
do Concelho. É importante 
manter esta tradição viva, em 
conjunto com cada uma das 
nossas freguesias”, sublinhou 
José Rodrigues Paredes.

O sol e a temperatura ame-
na brindou os muitos visitantes 
que passaram pela Feira de 

Alijó celebrou Dia do Município
com Feira de São Martinho

Oeiras 27 apresentado 
oficialmente a autarcas da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML)

com a Associação Empre-
sarial Botiquense num dos 
maiores eventos de rua re-
alizado na região permitiu 
aos milhares de visitantes 
conhecerem o vasto pa-
trimónio natural, cultural e 
gastronômico do Concelho 
de Boticas.

De acrescentar que a 
par das vendas realizadas 
em feiras e eventos, os pro-
dutos promovidos pela Mais 
Boticas encontram-se dis-
poníveis para compra na 
plataforma online Boticas-
Tem (www.boticastem.pt).

São Martinho. As ruas do centro 
da Vila de Alijó transformaram-
se em espaços de convívio, 
onde o comércio e a animação 
foram a tónica dominante.

Com o objetivo de promo-
ver um prato típico e dinamizar 
a restauração local, o Centro 
Cultural e Desportivo dos Tra-
balhadores da Câmara Munici-
pal de Alijó serviu tripas a toda 
a população, em parceria com 
12 restaurantes locais.

Durante todo o dia, o Gru-
po de Zés P’reiras de Sanfins 
do Douro, o Rancho Folclórico 

e Cultural do Pinhão, o Ran-
cho Folclórico e Etnográfico de 
Sanfins do Douro e o Rancho 
Folclórico “O Plátano de Alijó” 
engrandeceram ainda mais as 
comemorações, juntamente 
com a atuação do artista Au-
gusto Canário.

Estas comemorações con-
tinuam a representar uma 
forte aposta nas tradições, 
na gastronomia, nos grupos 
culturais e, em especial, nas 
Freguesias e naquilo que de 
melhor o Concelho de Alijó 
tem para oferecer.

CLUBE RECREATIVO
PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ

Sede própria: Rua Ariapó, 50 – Taquara
Rio de Janeiro - RJ - Tel. : (21) 9 7142-5062

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, RODRIGO PENA 
DOMINGUES, no uso de suas atribuições  que lhe confere o 
ESTATUTO da entidade, solicita o comparecimento de todos 
os associados, a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada 

dia 6 de dezembro de 2021, no Salão Nobre do Clube, às 
20:00h, em 1ª chamada e ás 20:30h em segunda e última 

chamada, com qualquer número de presentes, a fim de deli-
berar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação e aprovação das contas de 01 de janeiro de 
2014 até 31 de outubro de 2021.

2. Eleição da nova Diretoria Administrativa.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.
A bem da comunidade Luso Brasileira.

RODRIGO PENA DOMINGUES
Presidente do Conselho Deliberativo
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DESTAQUES DA NOSSA
COMUNIDADES PORTUGUESA

No cenário associativo, as nossas Casas Regionais podem 
se orgulhar de diretores que se dedicam intensamente às 

suas atividades. Alguns até deixam a tranquilidade e o des-
canso do lar para estarem sempre nos finais de semana cola-
borando com sua diretoria, recebendo associativos e amigos.

Exemplo disso é o Orlando Pereira e sua esposa, D. Ana 
Maria, um casal que muito se dedica à Casa da Vila da Feira 
e Terras de Santa Maira. Ele integrante a diretoria do Presi-
dente Gil dos Santos; e ela como membro do Departamento 
Feminino têm merecido a maior admiração pelo quanto este 
casal participa daquela associação.

Orlando Pereira é da pitoresca Castro Daire; terra de grande 
valores históricos de Portugal que deixou aos 16 anos. Dando 
novos passos de vida no Brasil, o jovem Orlando enveredou 
pelo ramo comercial, tornando-se um próspero empresário nes-
te Rio de Janeiro.

O casal está sempre em todos os lados onde a Vida As-
sociativa esteja pulsante, mas é à Casa da Vila da Feira que 
dedicam o seu maior carinho.

Orlando Pereira foi um dos nomes mais cotados para dirigir 
os destinos da Casa da Vila da Feira, não só pela sua de-
dicação e trabalho àquela associação, mas não quis, apesar 
da sua esposa a simpática Ana Maria ser feirense não quis 
ser a primeira-dama da sua casa. Orlando e Ana Maria deixa-
ram a diretoria da Casa da Vila da Feira, mas não deixaram 
a Vida Associativa. Todos os finais de semana prestigiam as 
festas das Casas Regionais sempre dispostos a ajudar todos 
os eventos que se relacionem com nome de Portugal. O casal 
que tem duas filhas que estão seguindo os seus passos de 
trabalho e honestidade, já têm dupla nacionalidade, amam o 
Brasil mas também adoram Portugal.

Não podemos deixar de agradecer o incentivo e apoio ao 
nosso trabalho, na divulgação das tradições portuguesas.

ORLANDO PEREIRA

ANTÔNIO DA SILVA CORREIA

Quando aqui chegou, Antônio da Silva Correia era um jo-
vem de 16 anos de idade... Portador de uma bela figura 

física além um inato pendor de comunicação, após alguns 
anos trabalhando como empregado de panificação, Antônio 
Correia – o popular Correia – por seus dotes e capacidade 
incorporou-se a um forte grupo empresarial do ramo de res-
taurante e afins e assim conseguiu, com a Graça de Deus, 
uma invejável posição econômica na sua existência.

Na parte afetiva, Correia constituiu seu lar com uma das 
mais belas e elgantes mulheres da Comunidade Luso-Brasi-
leira, a benquista e graciosa Conceição, popularmente cha-
mada de Caosinha, tal o seu carisma de agrupar amizades.

Dessa feliz e eterna aliança, nasceram dois “varões as-
sinalados”,  o Antonio  que já lhe deu uma linda neta e o 
Rodrigo, jovens integrados á saga migratória portuguesa e 
a grande paixão dos avós corujas Custódio Tomaz... O casal 
Antônio Correia e Conceição são duas figuras do mais alto 
conceito nas nossas Instituições, que eles freqüentam assi-
duamente. Neste setor, Antônio Correia, exerceu a Presidên-
cia do Arou Barra Clube, com uma eficiência administrativa 
digna dos maiores louvores, ali realizando obras e melhora-
mentos de vulto.

Correia é sócio benemérito e diretor da Casa de Porto, 
do Real Gabinete Português de Leitura, e do Ginástico e 
Conselheiro da Federação das Associações Portuguesas e 
Luso-Brasileiras.

Mas, além desta abnegada contribuição social. Correia 
é um extraordinário colaborador de todas as nossas insti-
tuições e um ardoroso patriota, bem digno e merecedor de 
alguma distinção do Governo de Portugal, pois esta Cidade 
Maravilhosa do Rio de Janeiro, mercê de suas atividades já o 
condecorou com a Medalha Pedro Ernesto. Enfim, são pas-
sados 50 anos que aqui chegou este considerado filho de 
Labercos, seu berço natal, onde o generoso Correia possui 
um das belas mansões da região onde o Rancho Folclórico 
Português teve a honra de ser recebido um lauto almoço e 
um amigo.que ha anos sempre têm apoiado o trabalho do 
nosso Jornal Portugal em Foco.

É com profundo pesar 
que comunicamos à co-
munidade luso-brasileira 
o falecimento de Carlos 
Ferreira da Silva, El Poe-
ta, ocorrido em 12 de no-
vembro no Rio de Janeiro. 
Advogado, contabilista, 
cruzadista e charadista, 
foi exemplo de dignidade, 
integridade, fortaleza e ge-
nerosidade. Agradecemos 
imensamente por todo o 
amor e cuidado que dis-
pensou a todos nós. Serä 
recebido na glória! Com 
profundos amor e gratidão, 
sua esposa, filhas, genro, 
netos e bisneta.

“Reconhecer e dignificar o 
Estatuto de Dirigente As-

sociativo na relação diária com o 
grupo é um dos objetivos deste 
prémio. O GICAV ao homena-
gear o Almoxarife da Confraria 
de Saberes e Sabores da Beira 
‘Grão Vasco’ faz jus ao trabalho 
desenvolvido, tanto no que toca 
à preservação das tradições 
da nossa região, como à forma 
como tem sabido fazer a ponte 
com a Diáspora portuguesa”. Es-
tas foram as razões apontadas 
para atribuição do galardão.

José Ernesto Silva agrade-
ceu a atribuição do galardão 
em nome pessoal, mas que 
honra a Confraria Grão Vas-

NOTA  DE  FALECIMENTO Almoxarife da Confraria ‘Grão 
Vasco’ receber o galardão de 

dirigente Associativo do Ano 2019

Quinta Transmontana
é uma boa toda semana

co, os seus associados, bem 
como as Confrarias Irmãs es-
palhadas pela Europa, Améri-
ca do Norte e do Sul.

Vão aqui os nossos para-
béns ao nosso amigo “Zé Ernes-
to” pelos seus feitos .

Presidente 
transmonta-
no Ismael, 
sempre aten-
cioso com os 
amigos que 
prestigiam 
a Quinta 
transmonta-
na, na foto 
com o amigo 
Antônio

O cantor românti-
co Mário Simões, 
agora com um 
novo visual es-
teve presente na 
Quinta Transmon-
tana com o amigo 
o maestro Rogé-
rio. Na foto num 
brinde a amizade 
de longas datas, 
vida longa aos 
amigos

Com as proximidades das festas de fim de ano a Casa de 
Trás-os-Montes é uma opção para os amigos se confra-

ternizarem e saborear as deliciosas iguarias, transmontanas, 

vinhos portugueses e aquela cervejinha bem gelada, muito 
papo informal e descontraído entre amigos. Vem você tam-
bém desfrutar deste ponto de encontro entre amigos.

Foi um verdadeiro show a última Quinta Transmontana saboreando 
vinho português

Um verdadei-
ro encontro 

de amigos na 
Casa de Trás

-os-Montes 
e Alto Douro 

que vemos 
na foto 

com Felipe 
Mendes, o 

grande trans-
montano 

Luís Augusto 
e Vinicius

Cantinho das Concertinas
já esta em clima de Natal

Esta ficando cada vez 
mais agitada aos sá-

bados o Cantinho das 
Concertinas, com o seu 
anfitrião Carlinhos, mui-
to entusiasmado com a 
presença em peso dos 

amigos e clientes devi-
do o clima muitíssimo 
agradável ainda mais 
com aproximação do 

Esta cada vez melhor a Aldeia 
Portuguesa do Cadeg ao som do 
Conjunto Cláudio Santos e seus 
Amigos dando ritmo ao evento

Loja Big-Store cesta e miniatu-
ras, esta repleta de variedades 
para seu Natal, presentes diver-
sos produtos na foto o novo ga-
roto propaganda Felipe Mendes

Natal pois já começou 
as tradicionais compras 
natalinas e logo a se-

guir saborear os vinhos 
e iguarias do Cantinho 
das Concertinas.

Outra mesa de destaque no Bar do Carlinhos, que é sempre recepti-
vo com seus clientes e amigos na foto Fernando Lisboa, Luzia Coim-
bra, Antônio Carão e um amigo

Aldeia Portuguesa esteve bem frequentada no último sábado com a 
presença de uma turma levada pelo Alfredo, Ricardo e amigos
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Economia

Os últimos dois trimestres 
deste ano foram marca-

dos por um aumento signifi-
cativo no número de pessoas 
que acumulam dois traba-
lhos face ao mesmo período 
de 2020, com um segundo 
emprego, e o número de tra-
balhadores por conta própria 
atingiu o maior valor de que 
há registo nas séries oficiais 
do Instituto Nacional de Es-
tatística, que remontam ao 
início de 2011.

Segundo o mais recente 
inquérito ao emprego, o nú-
mero de pessoas com se-
gundos empregos aumentou 
mais de 20% no terceiro tri-
mestre, havendo agora 219 
mil pessoas que acumulam 
dois trabalhos.

No trabalho por conta 
própria, onde se podem en-
contrar os recibos verdes e a 
classe emergente dos “em-

Há quase 220 mil portugueses 
com um segundo emprego

preendedores” mais ligados 
à economia digital, os núme-
ros são ainda mais expres-
sivos. No terceiro trimestre, 
este grupo aumentou quase 
16%, em quase 99 mil pes-
soas, a maior subida desta 
série do INE que remonta a 
2011. E com este impulso, o 
número de trabalhadores por 
conta própria em Portugal 

atingiu um recorde absoluto.
Durante a pandemia hou-

ve alguma destruição deste 
tipo de empregos, mas de-
pois disso estes mais do que 
recuperaram e estão muito 
acima dos níveis pré-pande-
mia. Nunca houve tantos: o 
país tem agora 733 mil em-
pregados por conta própria.

Só para se ter um termo 

A Federação Nacional das 
Cooperativas de Pro-

dutores Pecuários diz que é 
inevitável que os preços dos 
bens agroalimentares ve-
nham a sofrer um aumento 
significativo, devido ao au-
mento brutal dos custos de 
produção.

“Estamos hoje a assistir 
a um aumento generalizado 
dos custos, não só os as-
sociados à energia, rações, 
adubos, fitofármacos, bem 
como de todos os outros dos 
quais a produção depende. 
Esta enorme escalada de 
preços resulta num enorme 
desânimo para toda uma 
classe agrícola, uma vez 
que, até agora, os agriculto-
res não têm sido devidamen-
te ressarcidos nos preços 

dos seus produtos”, salien-
tou a federação.

Por isso, o presidente da 
Fenapecuária, Idalino Leão, 
considerou que é inevitável 
que os preços dos produtos 
agrícolas subam.

“Este contexto só vem 
colocar a nu a enorme de-
pendência da União Euro-
peia face a outros blocos 
mundiais. O que prova que a 
recente estratégia defendida 
para a futura PAC é um erro 
que só vai agravar, ainda 
mais, os desequilíbrios e a 
nossa dependência do exte-
rior”, afirmou .

O presidente da Fena-
pecuária desafia o Governo 
a assumir que é importante 
defender e promover a so-
berania alimentar de Portu-

Produtores pecuários avisam que é
inevitável um aumento significativo de preços

O setor do alojamento 
turístico registrou 2,1 

milhões de hóspedes e 5,6 
milhões de dormidas em se-
tembro deste ano, valores 
que correspondem a cresci-
mentos de 52,3% e 58,4%, 
(+35,5% e +47,9% em agos-
to, pela mesma ordem).

Os dados foram avan-
çados pelo INE, que revela 
que os níveis atingidos em 
setembro de 2021 foram, 
no entanto, inferiores aos 
observados em setembro 
de 2019, tendo diminuído o 
número de hóspedes e de 

Os primeiros 9 meses deste ano 
superam todo o ano 2020 no turismo

dormidas, 28,9% e 26,6%, 
respetivamente.

Segundo o gabinete de 
estatística, no mês em análi-
se, o mercado interno contri-
buiu com 2,6 milhões de dor-
midas e aumentou 26,8%, 
continuando a superar os 
níveis do período homólogo 
de 2019 (+15,6%).

Já as dormidas de não 
residentes duplicaram face a 
setembro de 2020 (+100,7%) 
e totalizaram 3 milhões de 
dormidas, mas foram cerca 
de metade das registradas em 
setembro de 2019 (-43,9%).

No que diz respeito aos 
proveitos registrados nos es-
tabelecimentos de alojamen-
to turístico, estes atingiram 
os 355,5 milhões de euros 
no total e 268,6 milhões de 
euros relativamente a apo-
sento. “Comparando com se-
tembro de 2019, os proveitos 
totais diminuíram 29,1% e 
os relativos a aposento de-
cresceram 29,8%”, detalha 
o INE.

Os proveitos registrados 
nos primeiros 9 meses, já 
superaram o valor registrado 
no ano de 2020. O INE fez 

O emprego na administra-
ção pública aumentou 

3,4% no 3º. trimestre de 2021 
em relação ao mesmo perío-
do de 2020 e diminuiu 0,9% 
face ao trimestre anterior, si-
tuando-se em 724.673 postos 
de trabalho.

De acordo com a Sínte-
se Estatística do Emprego 
Público, da Direção-Geral da 
Administração e do Emprego 
Público, em 30 de setembro 
de 2021, o emprego no setor 
das administrações públicas 
situou-se em 724.673 postos 
de trabalho, registrando uma 
diminuição de 3.112 postos de 
trabalho, correspondente a me-
nos 0,4% face a 31/12 de 2011.

Em termos homólogos, o 
emprego aumentou 3,4%, de-
vido sobretudo ao crescimen-
to verificado na administração 
central, de 3,3%, que corres-
pondeu a mais 17.193 postos 
de trabalho, e na administração 
local, de 4%, o equivalente a 
mais 4.917 postos de trabalho.                                                                                                                                        
 Na administração central, o 
aumento verificou-se nas En-
tidades Públicas Empresariais 
do SNS e nos Estabelecimen-
tos de Educação e Ensino Bá-
sico e Secundário, mas tam-
bém nas Unidades Orgânicas 
de Ensino e Investigação, nos 
Agrupamentos de Centros de 
Saúde e nas Forças Armadas .

Entre as carreiras que mais 
contribuíram para o aumento 

homólogo do emprego na ad-
ministração central salientam-
se as carreiras de assistente 
operacional (mais 4.254), de 
técnico superior (mais 2.762), 
de enfermeiro (mais 2.469), 
de educadores de infância e 
docentes do ensino básico e 
secundário (mais 1.851), de 
médico (mais 1.240), de assis-
tente técnico (mais 847), das 
Forças Armadas (mais 846), 
de docentes do ensino univer-
sitário (mais 768) e de técnico 
de diagnóstico e terapêutica 
(mais 763).

Em comparação com o fi-
nal do trimestre anterior, o em-
prego no setor das administra-
ções públicas diminuiu 6.453 
postos de trabalho (menos 
0,9%), em resultado da dimi-
nuição do emprego da admi-
nistração central, menos 7.849 
postos de trabalho.

O maior contributo para a 
diminuição do emprego foi pro-
veniente das áreas  da Educa-
ção e da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (menos 
7.431, no seu conjunto), refle-
tindo a mudança de ano letivo.

A Síntese Estatística do 
Emprego Público é uma pu-
blicação trimestral, através 
da qual a Direção-Geral da 
Administração e do Emprego 
Público divulga informação es-
tatística sobre emprego público 
no âmbito das estatísticas do 
mercado de trabalho.

Emprego público aumentou 
3,4% no 3.º trimestre

as contas: “Neste período, 
verificaram-se aumentos de 
33,3% nos proveitos totais 
e de 35,3% nos relativos a 
aposento. Comparando com 
o mesmo período de 2019, 
registraram-se variações de 
-53,0% e -52,7%”.

Entre janeiro e setembro 
deste ano, considerando a 
generalidade dos meios de 
alojamento, registraram-se 
11,1 milhões de hóspedes e 
30,2 milhões de dormidas, 
correspondendo a cresci-
mentos de 14,5% e 18,7%, 
respectivamente.

de comparação, antes da 
pandemia, no terceiro trimes-
tre de 2019, Portugal tinha 
666 mil trabalhadores por 
conta própria. Menos 9% do 
que agora.

Destaque também para o 
emprego na população mais 
adulta, dos 55 aos 64 anos, 
que registou um acréscimo 
de 8,9% (75,2 mil).

Os confinamentos de 
2020 afundaram o emprego 
de forma quase transver-
sal, mas os segundos em-
pregos foram severamen-
te afetados, assim como o 
trabalho por conta própria.                                                                                                                                     
Estudos indicam que estes 
trabalhos são mais precários. 
Numa crise, são os primeiros 
a serem destruídos. Quando 
a economia emerge, recupe-
ram mais rapidamente. Os 
dados do INE mostram que 
isso aconteceu mesmo.

gal e a usar todas as ferra-
mentas ao seu dispor para 
concretizar esse objetivo e 
apela ao executivo socialista 
para que encontre um cami-
nho para reduzir os custos 

fixos com eletricidade e com 
combustíveis, sob pena de 
se aniquilar toda uma fileira 
responsável por milhares de 
postos de trabalho e do ali-
mento no prato.

A ministra do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social admi-

tiu que o teletrabalho pode voltar a 
ser obrigatório, caso os números da 
pandemia se agravem.

“Como sempre, vamos avalian-
do e implementando a cada momen-
to as medidas que sejam necessá-
rias. Essa tem sido, aliás, a atuação 
permanente que temos feito. Sem-
pre em diálogo permanente e com 
as indicações que temos por parte 
da Saúde, em função dos níveis de 
risco”, disse Ana Mendes Godinho, 

na Conferência Internacional sobre 
Colaboração e Governação Integra-
da, em Lisboa.

A Alemanha está a preparar o 
regresso maciço ao teletrabalho, se-
gundo um projeto de lei do Governo 
para deter uma nova vaga da pan-
demia covid-19, depois de o ter le-
vantado em julho deste ano, noticia 
a agência France-Presse.

A reintrodução da norma do tra-
balho no domicílio surge na sequên-
cia do aumento inquietante dos nú-
meros de novos casos diários e de 

mortes, desde meados de outubro, 
num país em que a taxa de vacina-
ção atinge apenas 67%.

Com 289 casos por 100.000 
pessoas, a taxa de contágios atingiu 
domingo um novo recorde no país 
mais populoso da Europa, segundo 
o Instituto de Saúde Robert Koch.                                                                                                                                       
“A vaga que aí vem vai eclipsar to-
das as vagas anteriores”, declarou 
ao jornal alemão Bild o primeiro-mi-
nistro do Estado Federal da Saxó-
nia, Michael Kretschmer, onde se 
concentram as taxas mais elevadas.

Teletrabalho pode voltar a ser
obrigatório se a pandemia se agravar

A Confederação dos Agri-
cultores de Portugal aler-

tou para a incontornável subi-
da dos preços dos produtos 
agrícolas, face ao aumento 
dos custos dos fatores de pro-
dução, como os combustíveis 
e adubos.

“O aumento do custo dos 
fatores de produção, associa-
dos à produção agrícola, como 
os combustíveis e a energia, os 
adubos e os transportes de uma 
forma geral, tornam incontorná-
vel uma subida dos preços dos 
produtos em toda a cadeia de 
produção e distribuição agroali-
mentar, com reflexo nos preços 
pagos pelo consumidor final”, 
afirmou o presidente da CAP, 
Eduardo Oliveira e Sousa.

Assim, tendo em conta 
que estes custos impactam 
todos os tipos de produção e 
em todas as regiões do país, 
a subida de preços vai sentir-
se, como parece inevitável, de 
forma generalizada, embora 
com naturais diferenças de in-
tensidade.

À subida dos custos dos 
fatores de produção, acresce 

ainda a escassez de todo o tipo 
de produtos e equipamentos, 
verificando-se atrasos já muito 
significativos nas entregas.

Para a CAP, esta incerte-
za, faz com que se coloque 
em causa a possibilidade de 
se concretizar determinadas 
culturas.

Em causa, estão produtos 
como adubos, que tiveram uma 
subida na ordem dos 50%, mas 
também tratores, cuja disponi-
bilidade em tempo útil, está 
cada vez mais comprometida.                                                                                                                         
Segundo Eduardo Oliveira e 
Sousa, perante isto, quem pro-
duz tem que abastecer-se em 
maiores quantidades para pre-
venir rupturas, o que contribui 
para reduzir a oferta e agravar 
a subida de preços, mais uma 
vez com reflexo inevitável nos 
preços pagos pelo consumidor 
no futuro próximo.

Para a CAP, deveria verifi-
car-se uma redução da carga 
fiscal associada aos combustí-
veis e à eletricidade para redu-
zir os impactos nos custos de 
produção e o efeito da escala-
da de preços.

Confederação dos Agricultores diz 
que subida de preços é incontornável
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Questionado pelos jorna-
listas durante uma visita 

a uma escola em Rio Maior, 
o primeiro-ministro, não re-
cusou a ideia de avançar 
com novas restrições para 
travar o aumento de novos 
casos de covid-19.

“Não hesitaremos, como 
não hesitámos no passado, 
em tomar as medidas neces-
sárias para proteger a saúde 
e a vida dos portugueses”, 
disse António Costa, respon-
dendo a uma pergunta, que 
questionou o primeiro-minis-
tro sobre a eventualidade de 
aplicar novas restrições, face 
ao aumento de casos de co-
vid-19 no país.

O primeiro-ministro afas-
tou a ideia do regresso do 
Estado de Emergência, que 
teria de ser aprovado no Par-

António Costa admite novas restrições 
para travar aumento da covid-19

lamento, que está em fase 
de dissolução, pelo que as 
medidas a aplicar terão de 
ser encontradas no quadro 
da Lei da Proteção Civil.

“Temos de ver quais as 
medidas adequadas e de-
pois ver quais cabem nos 
mecanismos legais em vi-
gor”, disse António Costa. 
“Vamos definir as ações em 

função do nível de risco, mas 
não antecipo a necessidade 
de medidas que impliquem o 
regresso do Estado de Emer-
gência”, disse , sublinhando 
que o Parlamento, ainda que 
dissolvido, mantém mecanis-
mos de fiscalização.

Tal como há um ano, a 
ideia de salvar o Natal vol-
tou ao discurso do primeiro-

PS e PSD acordaram um tex-
to comum relativamente à 

perda de mandato dos eurode-
putados que mudem de parti-
do, mas os sociais-democratas 
apresentaram uma proposta de 
alteração para que haja possibi-
lidade de recurso.

O texto de substituição acor-
dado pelos dois partidos, que 
será votado na terça-feira, em 
sede de especialidade, na Co-
missão de Assuntos Constitu-
cionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias, estabelece que per-
dem o mandato os eurodeputa-
dos que se “inscrevam em par-
tido diverso daquele pelo qual 
foram apresentados a sufrágio”. 
Antes de se tornar lei terá de ser 
aprovado no plenário, em Vota-
ção final global, e promulgado 
pelo Presidente da República.

Perdem também o manda-
to os deputados ao Parlamen-
to Europeu que “venham a ser 
feridos por alguma das incapa-
cidades ou incompatibilidades 
previstas na lei” ou que “sejam 
condenados, por decisão tran-
sitada em julgado, por crime de 
responsabilidade cometido no 
exercício da sua função”.

E indica que “compete ao 
Tribunal Constitucional, nos 
termos da respetiva lei de or-
ganização, funcionamento e 
processo, verificar a perda de 
mandato” e comunicá-la ao Par-
lamento Europeu.

A proposta de texto de subs-
tituição, que deu hoje entrada 
no Parlamento, indica também 
que “qualquer deputado ao Par-
lamento Europeu ou qualquer 
partido político nele represen-
tado, ou que tenha eleito depu-
tados àquele órgão no mandato 
em curso, bem como o Procura-
dor-Geral da República, podem 
requerer ao Tribunal Constitu-
cional a verificação de perda 
de mandato de um deputado ao 
Parlamento Europeu com fun-
damento na ocorrência de cau-
sa legal para o efeito”.

PS e PSD propõem ainda 
que estas novas regras entrem 
em vigor na próxima legislatura 
do Parlamento Europeu, depois 
das eleições europeias de 2024.

O PS apresentou um projeto 
de lei sobre esta matéria, que 
foi aprovado por unanimidade, 
na generalidade, em outubro do 
ano passado.

O documento voltou a ser 
discutido na primeira comissão 
na semana passada, tendo o 
PSD apresentado uma proposta 
de alteração. Nessa reunião, os 
dois partidos comprometeram-
se a elaborar um texto comum.

A iniciativa visa harmonizar 
a lei eleitoral para o Parlamento 
Europeu “com as disposições 
em vigor na ordem jurídica por-
tuguesa sobre perda de mandato 
de titulares de cargos eletivos”.

Apesar do acordo entre os 
dois maiores partidos, o PSD 
apresentou uma proposta de al-
teração ao texto de substituição 
em que propõe que a decisão 
da perda de mandato seja to-
mada “em secção” do Tribunal 
Constitucional e que possa ha-
ver recurso por parte do euro-
deputado para o plenário deste 
tribunal.

A maior alteração visa ga-
rantir que os eurodeputados 
possam recorrer “para o plená-
rio” do Tribunal Constitucional.

Em declarações à Lusa, 
o deputado social-democrata 
Hugo Carneiro defendeu que a 
perda de mandato “não é um ato 
menor” e que “retirar o mandato 

popular a alguém é decisão mui-
to radical”.

Por isso, o PSD considera 
que “deve existir” o direito ao 
recurso, “à semelhança do que 
acontece com os deputados à 
Assembleia da República”.

Alertando para a possibilida-
de de poderem surgir “dúvidas 
sobre a constitucionalidade” da 
legislação que o parlamento de-
verá aprovar e que os sociais-de-
mocratas querem “uma lei bem 
feita”, o deputado acredita que 
a proposta do PSD “elimina es-
tas dúvidas” e “protege direitos, 
liberdades e garantias do eleito”.

Pelo PS, o deputado Pedro 
Delgado Alves disse à Lusa que 
o partido vai votar contra esta 
proposta de alteração.

O socialista argumentou 
que, como o projeto de lei quer 
atribuir ao plenário do Tribunal 
Constitucional a decisão sobre 
a perda de mandato, não há ra-
zão para haver recurso para o 
plenário por parte do eleito.

“Quem decide as perdas de 
mandato vai ser o plenário dos 
13 juízes logo de raiz”, apontou, 
considerando que isso é “mais 
do que suficiente”.

PS e PSD acordam perda de mandato para
eurodeputados que mudem de partido

A Distrital do PSD do Por-
to aprovou por unani-

midade, apoiar a candida-
tura de Paulo Rangel nas 
eleições para a presidência 
do partido, defendendo que 
ninguém melhor que o eu-
rodeputado para se apre-
sentar como verdadeira 
alternativa à geringonça.                                                                                                                                 
“No momento em que os 
portugueses são chamados 
a escolher entre o PSD e o 
PS para liderar o futuro Go-
verno de Portugal, ninguém 
melhor que Paulo Rangel 
para se apresentar como 
uma verdadeira alternativa 
ao desgoverno da geringon-
ça que, nos últimos 6 anos, 
nos conduziu a um beco sem 
saída”, declarou a Comissão 
Política Permanente da Dis-
trital do Porto que critica a to-
tal ausência de reformas e a 
política de dar com uma mão 
e tirar com a outra da Geri-
gonça.

Defendendo que no pró-
ximo dia 27 de novembro, 
os militantes do partido vão 
escolher não só o seu presi-
dente como também o can-
didato a primeiro-ministro, 
aquela estrutura social-de-
mocrata destaca a experi-
ência política, governativa e 
parlamentar, quer nacional, 
quer europeia, que fazem de 
Paulo Rangel um político ex-
periente, consistente, com-
pleto, vanguardista e com 
uma visão muito clara dos 
problemas do país e do que 
é urgente fazer para reverter 
o rumo seguido pela gerin-
gonça.

“O percurso pessoal, 
profissional e acadêmico do 
companheiro Paulo Rangel, 
bem como a sua obra publi-
cada, falam por si e dão a 
melhor garantia da sua pre-
paração para o exercício dos 
mais altos cargos públicos”, 
acrescenta a comissão polí-
tica.

Registra ainda com apre-
ço, a disponibilidade que 
Rangel sempre demonstrou 
para com o partido e para os 
seus militantes e autarcas, 
participando ativamente em 
inúmeras iniciativas por todo 
o país, particularmente no 
distrito do Porto. 

“Também a proximidade 
que fomentou com os Portu-

gueses e a sua preocupação 
com os problemas reais do 
dia-a-dia, são algumas das 
suas imagens de marca, bem 
reveladoras da humildade 
com que encara o exercício 
das funções públicas”, acres-
centa a Comissão Política .

Por estas razões, os ele-
mentos da Comissão Políti-
ca Permanente da Distrital 
do PSD do Porto, confiam e 
apoiam Paulo Rangel por ser, 
de fato, o único capaz de lide-
rar, unir e galvanizar não só 
o Partido Social Democrata, 
como também os portugue-
ses, devolvendo a esperança 
e indicando o caminho para 
colocar Portugal, de novo, 
na rota do desenvolvimento.                                                                                                     
Num comunicado os 17 au-
tarcas e dirigentes, entre os 
quais o seu presidente, Al-
berto Machado, destacavam 
a coragem e capacidade de 
liderança do eurodeputado 
Paulo Rangel, cujas qualida-
des políticas e pessoais são 
vistas como a melhor garan-
tia para agregar o PSD e ga-
nhar o País.

“Mais do que nunca, é 
preciso unir o partido para 
enfrentar o próximo ciclo 
eleitoral, entendendo os 
subscritores que o compa-
nheiro Paulo Rangel tem o 
perfil certo para essa mis-
são”, lia-se na nota subscrita, 
entre outros, pelo presidente 
da Câmara da Maia e Presi-
dente da Comissão Política 
Concelhia do PSD daquela 
cidade, António Silva Tiago, 
e além dele, figuram nomes 
como Antonino de Sousa, 
presidente da Câmara de 
Penafiel e José Luís Gas-
par,  presidente da Câmara 
de Amarante; bem como di-
rigentes de concelhos como 
Vila Nova de Gaia, Trofa, 
Gondomar, Penafiel, Fel-
gueiras, Lousada, Marco de 
Canaveses, Santo Tirso e 
Vila do Conde.

Nas eleições internas 
para a liderança do PSD, 
marcadas para 27 de no-
vembro, Paulo Rangel tem 
como adversários o atual 
presidente do PSD, Rui Rio, 
e o antigo candidato do PSD 
à Câmara de Alenquer, Nuno 
Miguel Henriques, que con-
firmou a sua entrada na cor-
rida.

O Bloco de Esquerda e o PCP 
são responsabilizados pela 

maioria dos portugueses pela 
derrubada do Orçamento do 
Estado. Segundo a pesquisa da 
Intercampus para o Negócios e 
Correio da Manhã, enquanto 
55% dos inquiridos atribuem a 
culpa a comunistas e bloquis-
tas, apenas 33% responsabili-
zam o PS pelo fato de não ter 
havido acordo na aprovação do 
documento.

E num balanço entre pas-

sa-culpas, em resposta à per-
gunta “acha que o BE fez bem 
ou mal em votar contra o OE”, 
mais de metade (55,6%) consi-
deram que foi uma má opção. 
Já o PCP surge ainda mais pe-
nalizado, com 58,5% dos inqui-
ridos a dizerem que a culpa é 
do partido liderado por Jeróni-
mo de Sousa.

Pelo contrário, o PSD é pra-
ticamente colocado de parte 
no momento de culpar alguém 
pela crise política: apenas 

12,6% acham que os sociais-
democratas são responsáveis 
pelo cenário atual. Contudo, 
o número aumenta quando a 
questão é se Rio deveria ou 
não ter derrubado o Orçamen-
to. Nesse caso, 47% conside-
ram que o PSD deveria ter tido 
outro sentido de voto.

Na mesma pesquisa, ape-
sar de a maioria mostrar ser 
contra a queda do Orçamento, 
é também notório que 67,2% 
concordam com a dissolução 

do Parlamento e com a convo-
cação de eleições legislativas 
antecipadas.

Relativamente aos ce-
nários que podiam estar em 
cima da mesa após a queda 
do documento, 49,3% opta-
riam pela opção de Marce-
lo, 43,5% preferiam manter 
o Parlamento e apresentar 
uma nova proposta de OE e 
apenas pouco mais de 2% 
pretenderiam que o Governo 
funcionasse em duodécimos.

Maioria dos portugueses culpa BE
e PCP pelo chumbo do Orçamento 

ministro. “Temos de agir já 
se queremos um Natal com 
menos receios. Quanto mais 
tarde houver uma decisão, 
maiores serão os riscos que 
corremos”. 

“A situação está a ser 
avaliada, a ser estudada pe-
los peritos e vão ser dadas a 
conhecer ao país na sexta-
feira”, disse António Costa, 
apontando para a reunião do 
Infarmed, agendada para o 
último dia útil desta semana.

“Não devemos pensar 
que só acontece aos outros”, 
disse António Costa, referin-
do que Portugal, apesar de 
“ser o país com a maior taxa 
de vacinação do Mundo” 
também corre riscos de so-
frer com o aumento da pan-
demia, que está a crescer 
em todo o Mundo.      

Distrital do Porto apoia 
Rangel como verdadeira 
alternativa à geringonça

O Governo apresentou aos parceiros sociais uma pro-
posta de aumento do salário mínimo nacional de 40 

euros, para 705 euros, no próximo ano, segundo um docu-
mento distribuído na Concertação Social.

O valor já tinha sido sinalizado pelo executivo e foi pro-
posto formalmente às confederações patronais e centrais 
sindicais com assento na Concertação Social. 

“Com o aumento da RMMG para este valor atinge-se, 
em 2022, uma subida de 200 euros desde 2015, ou de 
39,6%, o equivalente a 2.800 euros anuais, que compara 
com um aumento de apenas 20 euros no ciclo no ciclo go-
vernativo anterior”, destaca o Governo. O salário mínimo 
nacional é atualmente de 665 euros.

Segundo o Governo, os principais indicadores relativos 
ao mercado de trabalho não revelam impactos negativos do 

aumento do salário mínimo sobre o emprego e perspectiva-
se aliás um cenário de recuperação econômica para 2022. 
O executivo refere que o programa do Governo estabelece 
como meta atingir os 750 euros de RMMG em 2023, encon-
trando-se assim a 85 euros do objetivo traçado.

Em junho, segundo dados do Governo, havia cerca de 
880 mil pessoas abrangidas pelo salário mínimo nacional, 
o equivalente a 24,6% dos trabalhadores por conta de ou-
trem. As mulheres estão em maioria, já que 27% recebem o 
salário mínimo nacional .

Por região, o Alentejo apresenta atualmente a incidên-
cia mais elevada do salário mínimo (31,7%), seguido pelo 
Algarve (30,8%).

Entre 2015 e 2021, o salário mínimo aumentou 160 eu-
ros (32%), passando de 505 euros para 665 euros.

Governo propõe salário mínimo de 705 euros em 2022
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Sporting vence
duelo com Estoril

O FC Porto venceu o Santa Clara (3x0) na terceira jornada 
da Liga. Os dragões vingaram-se da derrota sofrida nos 

Açores (1x3), que ditou a eliminação da Taça da Liga.
Sérgio Oliveira (42’) inaugurou o ativo no primeiro tem-

po, com Luis Díaz a assumir-se como a grande figura na 
etapa complementar. O extremo colombiano bisou na se-
gunda parte (46’ e 77’) e selou o triunfo azul e branco, frente 
a um Santa Clara que terminou reduzido a 10 por expulsão 
de Allano (63’).

Com este resultado, o FC Porto encontra-se no primeiro 
lugar com 29 pontos, mais três que o Sporting (defronta o 
Paços de Ferreira) e quatro que o Benfica (joga com SC Bra-
ga). Já o Santa Clara ocupa o último lugar com seis pontos.

Fc porto vence Santa Clara
e segura liderança

O plantel do FC Porto cumpriu, na manhã desta terça-
feira, mais uma sessão de treino tendo em vista o jogo 

da 4.ª eliminatória da Tala de Portugal, frente ao Feirense.
Sérgio Conceição não contou com Fábio Vieira, João 

Mário e Vítor Ferreira (Sub-21), Luis Díaz (Colômbia), 
Tecatito Corona (México), Mbemba (RD Congo), Zaidu 
(Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau), todos ao serviço das 
respetivas seleções.

Marcano fez treino integrado condicionado, enquanto 
Wendell e Uribe cumpriram treino condicionado e Fran-
cisco Conceição ficou-se pelo departamento médico.

Para amanhã, quarta-feira, está agendada nova sessão 
de treino, às 10.30 horas, no Olival.

Marcano, wendell, uribe
ainda condicionados

O Sporting aproveitou a 
paragem para os jogos 

das seleções para realizar, 
esta sexta-feira, um particu-
lar frente ao Estoril, na Aca-
demia, à porta fechada, ten-
do vencido por 2x1.

O Estoril chegou a estar 
na frente, com gol de Rui 
Fonte, mas os leões deram 
a volta ainda na primeira 
parte por Nuno Santos e 

Jovane Cabral.
Rúben Amorim apostou 

de início em João Virgínia, 
Matheus Reis, Feddal, Ta-
bata, Jovane Cabral, Nuno 
Santos, Rúben Vinagre, Tia-
go Tomás, Pedro Gonçalves, 
Ricardo Esgaio e Daniel Bra-
gança, sendo que José Mar-
sà também foi utilizado.

Coates, Porro e Luís Neto 
fizeram tratamento

O Ajax anunciou, esta se-
gunda-feira, que sus-

pendeu temporariamente a 
venda de bilhetes para o jogo 
com o Sporting (7 de dezem-
bro), da última rodada da 
fase de grupos da Liga dos 
Campeões. Uma medida to-
mada depois da decisão de 
Mark Rutte, primeiro-ministro 
dos Países Baixos, em impor 
restrições à circulação para 
combater o aumento de ca-
sos de Covid-19.

Na mesma nota, o em-
blema de Amesterdão frisa 
que, mediante novas medi-
das do executivo em Haia, a 
venda dos ingressos poderá 

ser retomada. Caso venha 
a ser decidido que o jogo se 
vai disputar sem público, o 
campeão neerlandês vai re-
embolsar quem comprou bi-
lhetes, à semelhança do que 
vai ser feito para as partidas 
com o RKC Waalwijk (21 de 
novembro) e Sparta Roter-
dão (28), que vão ser dispu-
tadas à porta fechada.

Recorde-se que o Ajax 
já se encontra apurado 
para os oitavos de final 
da Liga dos Campeões. O 
conjunto de Amesterdão 
soma 12 pontos, mais seis 
que o Sporting, terceiro 
classificado.

Ajax suspende venda de bilhetes 
para o jogo com sporting

Após notícias veiculadas 
pelo CM, nas edições 

de ontem, segunda-feira, e 
também esta terça-feira, a 
dar conta de que o Benfica 
estará a preparar a suces-
são de Jorge Jesus no final 
da época, com Pepa, atual 
treinador do V. Guimarães, 
a perfilar-se para assumir o 
comando técnico, o Benfica 
reagiu através de comunica-
do, emitido na última madru-
gada, negando a situação.

 
Leia o comunicado:
“O Sport Lisboa e Benfica 

repudia de forma veemente 

Encarnados negem saída de Jesus

a campanha de desestabili-
zação de que tem sido vítima 
ao longo dos últimos dias.

Nesta segunda-feira, a 

estratégia de propalar fal-
sidades para desunir e di-
vidir os benfiquistas atingiu 
uma dimensão intolerável. 
É falso que o Benfica se 
encontre a preparar a saída 
de Jorge Jesus do coman-
do técnico da sua equipe. 
É falso que o Benfica tenha 
estabelecido contatos com 
outros treinadores ou com 
os seus agentes.

Tal mentira desrespeita, 
de forma grave, não apenas 
o Benfica e o seu treinador 
Jorge Jesus, como também o 
Vitória SC, o treinador Pepa 
e, não menos importante, to-

Foram mais de dois meses 
afastado dos relvados. 

Agora, Seferovic está deter-
minado em recuperar tempo 
perdido e voltar a ser um jo-
gador importante na equipe.

A presença no banco com 
o SC Braga - foi suplente 
não utilizado - e o gol de an-
teontem no particular com o 
Estrela da Amadora foram o 
primeiro sinal de que o inter-
nacional helvético está recu-
perado da lesão muscular e 
pronto a lutar pelo lugar com 
a concorrência.

Com Rafa e Darwin lesio-
nados, e Yaremchuk e Gonça-
lo Ramos ao serviço das sele-
ções, Seferovic pode voltar à 
equipe com o Paços de Fer-
reira, sexta-feira, para a Taça 
de Portugal. Melhor marcador 
da temporada passada, com 
26 gols, Jorge Jesus ganha 
um reforço importante, a pen-
sar depois na visita a Barcelo-
na, para a Champions.

dos os princípios básicos do 
jornalismo.

Aos nossos adeptos dei-
xamos um apelo claro. Que 
continuemos unidos, sere-
nos e focados no objetivo 
que todos desejamos: ga-
nhar. Ganhar sempre!

Saberemos ignorar quem 
nos quer mal e desvalorizar o 
que é falso e nos quer dividir.

Sucessivas mentiras, ve-
zes sem conta repetidas, não 
se tornam verdade. Antes 
tornam-nos mais coesos e 
mais determinados em cum-
prir as ambições que temos 
para esta época.”

Seferovic 
procura 

recuperar 
tempo perdido O lugar de Fernando San-

tos como treinador não 
está em causa. Segundo 
os dados recolhidos por A 
BOLA, a estrutura dirigen-
te da Federação Portugue-
sa de Futebol mantém total 
confiança no treinador que 
levou Portugal à conquista 
dos seus únicos dois títulos 
internacionais - Campeo-
nato da Europa em 2016 e 
Liga das Nações em 2019 - 
e será ele a orientar a Sele-
ção Nacional no play-off que 
disputará em março para 
garantir presença no Mun-
dial que no final de 2022 se 
disputará no Catar.

Os portugueses mos-
traram, logo após a derrota 
com a Sérvia, a sua frus-
tração, tanto no Estádio da 
Luz, onde se despediram da 
equipa com lenços brancos 
- dirigidos, claro, ao sele-
cionador -, como nos diver-
sos espaços de opinião ou 
nas redes sociais, onde se 
multiplicaram os pedidos de 
demissão do treinador. Mas 

Federação mantém confiança
em Fernando Santos

nos gabinetes da Cidade do 
Futebol, onde existe a obri-
gação de pensar com maior 
frieza - nos bons, mas em es-
pecial nos maus momentos -, 
a saída de Fernando Santos 
foi cenário que nunca esteve 
em cima da mesa. A frustra-
ção dos adeptos estendeu-
se a jogadores, equipe téc-
nica e, claro, dirigentes, mas 
o momento, garantem-nos, 
exige estabilidade. O único 
objetivo é que a Seleção Na-
cional garanta a presença no 

Mundial-2022 e para os res-
ponsáveis da FPF a melhor 
forma de garantir que isso 
aconteça é manter Fernando 
Santos no comando técnico 
da equipe.

O peso dos títulos
Tendo tudo isto em con-

ta, e em especial que há 
um Mundial para atingir, a 
mensagem é de tranquilida-
de. Fernando Santos, que 
tem contrato com a FPF até 
2024, irá continuar como trei-
nador nacional pelo menos 
até março.

E se conseguir o apura-
mento para o Catar irá, claro, 
ser também o treinador no 
Campeonato do Mundo - se 
não (cenário que ninguém 
coloca) ambas as partes 
irão, como sempre, avaliar 
a situação. Este é, para já, o 
plano. E embora se perceba 
a frustração dos torcedores, 
ninguém esquece que o atual 
selecionador está ligado aos 
momentos mais brilhantes 
da Seleção Nacional. E isso 
tem, sempre, algum peso.

No dia seguinte à derrota com a Sérvia no Estádio da Luz, 
que atirou a Seleção portuguesa para o ‘play-off’ de aces-

so ao Mundial-2022, Cristiano Ronaldo assumiu nas redes 
sociais o momento “duro”, mas mas também apontou «que, 
por vezes, são os caminhos mais sinuosos que nos levam 
aos desfechos mais desejados”.

“O futebol já nos mostrou vezes sem conta que, por vezes, 
são os caminhos mais sinuosos que nos levam aos desfe-
chos mais desejados. O resultado de ontem foi duro, mas não 
o suficiente para nos abater. O objetivo de marcar presença 
no Mundial 2022 continua bem vivo e sabemos o que temos 
de fazer para lá chegar. Sem desculpas. Portugal rumo ao 
Catar”, escreveu.

Ronaldo reage à derrota
e aponta caminho...

sem desculpas
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Maneca

Maria
Alcina

Familia linda, Monique
e seu filho Marcelo

Trio Destaque da Semana, 
no Solar Trnsmontano 

Como é  bom  recordar e ver nossa gente voltar para nos 
alegrar, como vemos na foto supra, a esquerda Sr. Antonio 

Paiva, a seu lado, a grande Cantora: Elen de Lima, a seguir,  
Dona Fátima  . Paiva, depois o Cantor de multidões, Márcio  
Gomes, a seu lado, o marido de Dona Idalia para todos, o 
nosso abraço  e muita saúde

nós amigos 
do Radialis-

ta José Chança,  
estamos com o 
coração partido. 
pela passagem 
de seu amado 
filho José Otá-
vio. Pedimos a 
Deus que lhe dê 
conformação  e 
muita luz para o 
espírito de José 
Otávio. PÁZ Á 
sua aLma! 

È com amizade eterna que menciono a família Douglas  Mo-
reira Na foto: A Dra Monique, Moreira, rodeada de luz, com 

o seu filho amado Marcelo. os dois fazem aniversário, no mês 
de Novembro muitas bençÃos e muitas amendoas 
CoLoridas, adoçando os Vossos sonHos.

o meu  amigo Antonio Cardão,todo vaidoso com as filhas 
e netos que Deus lhe deu. Visiense  iluminado, Cardão é 

idolatrado pelos seus carinhosos netos. Viseu senHora da 
beira, eternamente bonita. abraços Fadistas.

Antonio Cardão  muito feliz
com seus amados Netos

sempre afirmo 
que a Idália é 

o Anjo Iluminado 
da Nossa Comu-
nidade. Sempre 
presente nas ho-
ras boas e más. 
Enxugando nos-
sas lágrimas  com 
suas palavras de 
amor a Nossa Se-
nhora .  Orando 
para o bem es-
tar do próximo, 
ao lado do seu 
amado  esposo 
Maneca muitas 
bençÃos, mui-
ta LuZ.

A nossa querida amiga,
Idália  Maneca, aniversariou!

Casal abençoado

Sentidos pêsames,
amigo José Chança

o meu querido amigo, Professor, José Ernesto, Almoxarife 
da, ConFraria saberes e sabores das beiras 

GrÃo VasCo, da qual eu tenho a honra de ser Comendadora, 
surpreendeu-me  com uma linda entrevista pela Rádio Limite, 
através de sua Diretora Prof: Celeste Almeida, que além de ter 
vários programas na Rádio, tem também um Rancho Folclórico  
onde por coincidência meu sobrinho  Abílio de Cetos é violi-
nista e representam com sabedoria   a Serra de Montemuro.. 
Celeste Almeida é Pesquisadora  homenageando os imigrantes 
. Desta vez fomos nós imigrantes do Brasil. Emocionei-me até 
ás lágrimas  pela maneira carinhosa como contaram a minha 
história de menina Serrana, a Fadista no Brasil Minha Gra-
tidão ao meu querido almoxarife  José Ernesto e  Grande 
dama da CuLtura Visiense, professora Celeste Almeida. 
abraços Fadistas.

Como vemos na foto, o casal muito querido  completaram 
mais uma primavera, dia 12 de Setembro  e por coincidên-

cia,  fazem  Arniversário no mesmo dia, para o casal que Tanto 
gostamos, Dona Angelina e Agostinho Cabugueira, parabéns , 
que essa data se repita,  por muitos anos e como  vocês leem 
o Jornal Portugal em Foco através da internet, transmitam um 
grande abraço  nosso, a toda a família  Cabugueira e  amigos, 
com o desejo de muita saúde, Fiquem Com deus.

Esta  é  Para Matar  Saudade, 
se Deus Quizer, em Breve 

Será  uma Realidade 

Castro Daire, Rádio Limite
Abençoada seja a tecnologia moderna

PENSAMENTO DA SEMANA
o anJo da Cura.

a Verdadeira Fonte da Cura, É o
“soL interior”

sou um CanaL Para a enerGia
de Cura do uniVerso

eu Permito que a enerGia de Cura
de minHa aLma

FLua atraVÉs de mim.

o casal muito querido D. Aurora e Comendador Manuel Coe-
lho, o nosso rei do folclóre, Voltaram de férias de Portugal 

já iluminando os caminhos, passaram por Fátima e ofereceram 
uma linda imagem á igreja  de Nossa de Fátima em Olaria. 
muitas bençÃos abraçosFadistas. 

Parabéns  Duplo, para o casal muito 
Querido, natural  de Santa Cruz , 

Chaves,  Portugal

a Diretoria da Casa Trás  os Montes e Alto Douro, todas as 
Quintas Feiras realizam aquele almoço de convívio  social e 

nesta última,  como vemos na foto, a esquerda, o Cantor Român-
tico com um novo visual : Mário  Simões,  com Rogério Costa, 
Diretor do Conjunto: Típicos  da Beira e o grande Presidenta 
da Casa,  Sr. Ismael Loureiro, a quem dou os parabéns pelo 
seu trabalho e a todos, pelo que fazem em defesa da Cultura 
da Pátria Mãe  em terras do Brasil, muita saúde  amiGos.

Grupo dos Veteranos de São Paulo Homenageou
A jovem Maria Luisa de Carvalho Caldeira Blanco

o Grupo Folclórico dos Veteranos de São Paulo do Rotary 
Penha homenageou em sua sede, no ultimo dia 09 de 

Novembro de 2.021, a jovem luso-brasileira Maria Luisa de 
Carvalho Caldeira Blanco, portadora do CPF 507 013 328-40, 
pelos relevantes serviços prestados ao referido grupo. É de sa-
lientar que essa homenagem é em decorrência da dedicação da 
homenageada, há 7 anos e 2 meses como integrante do grupo, 
quer seja em atuações dos Veteranos e ainda na realização de 
seus almoços convívios. O Grupo dos Veteranos, fundado em 
fevereiro de 2.000 se orgulha em difundir em terras do Brasil, 
os usos e costumes de Portugal. Tem se exibido em todas as 
muitas associações luso-brasileiras do Estado de São Paulo, 
e até no Rio de Janeiro. A direção dos Veteranos leva a cada 
dois anos, seus componentes a Portugal com tudo pago como 
passagem, hotel, alimentação e transporte durante 15 dias como 
premio. O rendimento dos Veteranos oriundo de apresentações, 
apoios, patrocínios, e seus almoços, é todo ele investido em 
seus componentes, já que ninguém ganha absolutamente nada. 
Parabéns Maria Luisa de Carvalho Caldeira Blanco, Homena-
Gem mereCida.

Maria Luisa de Carvalho C. Blanco recebendo a homenagem 
dos Veteranos das mãos da componente Fabiana

Com muito carinho público  pessoas que se  doaram total-
mente por uma grande causa, se as coisas não  andaram 

muito bem, fiquem tranquilos, vocês fizeram vossa parte, por 
isso, parabenizo, como vemos na foto, três  famílias : Nelinho, 
esposa e filha, Dona Aurora e marido, Francisco Cabugueira, 
Manuel Flőr, Dona Madalena e seu filhão,  para todos parabens 
por tudo que fizeram,  meu abraço e muita saúde

Destaque e Lembranças 
Maravilhosas do

Ex.Clube Aldeias de Portugal
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Bandeirantes e rápidos como raposas 
Bandeirantes, conhecidos 

também como sertanistas, 
são louvados e exaltados, não só 
em São Paulo, berço das Entra-
das e Bandeiras, por terem conse-
guido desbravar e manter unifica-
da a imensa colônia portuguesa nas 
Américas. Muitas vezes, inclusive, 
sem a proteção da própria Coroa de 
Lisboa. Foram estes destemidos ho-
mens, originários de Portugal, que, 
aqui, juntos e misturados às popula-
ções indígenas e aos negros prove-
nientes das Áfricas, avançaram, no 
século XVII pela América do Sul. Ini-
ciaram, assim, a formação do futuro 
país que viria a ser o Brasil. Alarga-
ram as fronteiras lusitanas, no Novo 
Mundo, muitíssimo para além das 
terras atribuídas no Tratado de Tor-
desilhas – assinado em 1494 na ci-
dade do Reino de Castela. Os ser-
tanistas alcançaram o Pacífico, 
através do Equador, após cruzarem 
a Amazônia – área reservada inte-
gralmente aos espanhóis no acor-
do. A enorme expansão da colônia 
lusa nas Américas só seria reconhe-
cida pela Espanha, em 1750, no Tra-
tado de Madrid, no qual, com efei-
to, praticamente toda a Amazônia 
passou à Sereníssima Casa de Bra-
gança. O mais legendário e vigoro-
so daqueles pioneiros foi, sem dú-
vida, o alentejano António Raposo 
Tavares (1598 – 1659), chamado de 
o “Velho”, nascido em São Miguel do 
Pinheiro, próxima a Mértola – uma 
das ‘mecas’ do período da ocupa-
ção islâmica em Portugal (entre os 
séculos VIII e XIII). Ele chegou ao 
Brasil em 1618, aos 20 anos, acom-

panhando o pai.   

Hábil explorador, Raposo Ta-
vares cobriu, numa de suas 

empreitadas, mais de 10 mil quilô-
metros – percorrendo o atual Para-
guai e Norte da Argentina, territórios 
que, à época, faziam parte do Quar-
to Vice-Reinado Espanhol nas Amé-

ricas. Outros sertanistas são refe-
renciados até hoje, principalmente, 
em São Paulo, onde, aliás, uma auto 
estrada tem o nome de Bandeiran-
tes, ligando a capital paulista à prós-
pera Campinas, bem como uma po-
pular emissora de rádio e televisão 
– a Rede Bandeirantes. São, igual-
mente, festejados vários precurso-
res que, inúmeras vezes,  descal-
ços, abriam trilhas nas florestas, 
segundo pesquisadores, como o 
britânico A. J. R. Russel-Wood 
(1940 – 2010), natural do País de 

Gales, autor da relevante obra “His-
tórias do Atlântico Português”. Notó-
rio como Raposo Tavares também é 
Manoel Borba Gato (1649 – 1718), 
já nascido em São Paulo – que, em 
julho último, teve vandalizado seu 
monumento, com um incêndio cri-
minoso, no bairro de Santo Amaro, 
por um grupo autodenominado “Re-
volução Periférica”. Integra o nú-
cleo dos bandeirantes notáveis ou-
tro paulistano, Fernão Dias Paes 
Leme (1608 – 1681), “O Caçador de 
Esmeraldas”, assim como seu con-
terrâneo Bartolomeu Bueno da Sil-
va, o “Anhanguera”, que, na língua 
tupi, significa “Diabo Velho”. Jun-
tam-se a estes vultos, que redese-
nharam o mapa do Brasil, diversos 
personagens, dentre eles, o impe-
tuoso Manuel Preto (1549 – 1630), 
contemporâneo de Raposo Tava-
res, e Domingos Jorge Velho (1641 
– 1705), cujo retrato a óleo, de auto-
ria do pintor Benedito Calixto (1853 
– 1927), ilustra a coluna.  

Eram vistos como uma anoma-
lia por numerosos “portugue-

ses natos”, segundo Russell-Wood, 
pois, de um lado, tinham ascendên-
cia européia, falavam o idioma de 
Camões, praticavam o catolicismo 
e viviam em São Paulo, então, uma 
vila tipicamente lusitana. Mas, em 
contrapartida, conforme o estudio-
so galês, tinham sangue ameríndio, 
dominavam o tupi e tomavam índias 
como esposas. Por isso, provavel-
mente, devemos ainda aos bandei-
rantes o início da miscigenação ra-
cial do País – motivo hoje de orgulho 
nacional.                   

Dia 21.11.2021
São Martinho na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste dia realizando 
sua primeira festa presencial seguinte todos os pro-
tocolos sanitários um grande arraial em comemo-
ração ao São Martinho em sua sede a partir das 13 
horas. Comidas típicas, sorteio de vários brindes, 
tendo como convidado o cantor Roberto Gomes do 
Rio de Janeiro e Fátima Fonseca. Informações e 
convites: Rua Casa Ilha da Madeira, 214 Bairro Hor-
to Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922 
– 99347.5123 e-mail casailhamadeira1@uol.com.b
Dia 26.11.2021
Jantar Especial Chef Egar Simões no ABC 
(CONVITES ESGOTADOS)
Dia 28.11.2021
Paulo & Jonatan no Aniversario da Comunida-
de Gebelinense e almoço
A Comunidade Gebelinense de São Paulo estará 
neste dia comemorando seus 29 anos de funda-
ção com uma grande festa. Teremos aperitivo a 
partir das 12,30h e almoço bacalhau a São Mar-
tinho, Strogonoff de carne, escondidinho de ba-
calhau e acompanhamentos a partir das 13,30 
cumprindo todos os protocolos exigidos pelas 
autoridades. A animação estará a cargo da Du-
pla Paulo & Jonatan. Informações e convites (11) 
4484.4382 - 99191.3510 – 98086.7696 Estrada 
Velha São Paulo – Bragança, 50 A– CEP 07600-
000 Serra da Cantareira – Mairiporã – São Paulo
Comemoração ao 41º Aniversário do Rancho 
Folclórico Arouca São Paulo Clube
O Arouca estará comemorando o aniversário do 
seu rancho com um almoço presencial, obedecendo 
todas as normas exigidas pelo Governo do Estado, 
o tradicional Bacalhau Arouquense além de outros 
pratos deliciosos. A animação estará a cargo da 
tocata do rancho aniversariante. Vendas de con-
vites antecipados, somente via whatsapp até o dia 
21.11.2021 - (11) 97133-9196. NÃO HAVERÁ VEN-
DA DE CONVITES NO LOCAL. Rua Vila de Arouca 
306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos 

fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 What-
sApp 97133.9196  www.aroucaclube.com.br
Dia 11.12.2021
Adega da Lusa na Portuguesa com Rancho 
Verde Gaio
O Dpto. Social da Associação Portuguesa de Des-
portos, estará nesta noite realizando mais uma e 
concorrida Adega da Lusa a partir das 19 horas 

com cumprimento dos protocolos exigidos pelas 
autoridades. Comidas típicas e muita musica para 
dançar, exibição do Grupo Folc. Da Portuguesa e 
como convidado o Rancho Folc. Verde Gaio do 
Centro Português de Santos. Teremos a exibi-
ção do Grupo da Portuguesa. Rua Comendador 
Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 
2125.9400  www.portuguesa.com.br
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