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Uma força militar portu-
guesa vai ser destaca-

da para a Roménia, com o 
objetivo de reforçar a pre-
sença da NATO no leste, na 
missão de dissuasão das 
tropas russas dos territórios 
que pertencem à Aliança 
Atlântica. O primeiro-mi-
nistro,  disse que Portugal 
vai responder ao pedido da 
NATO, que espera que o 
terror vivido na Ucrânia não 
se estenda a nenhum dos 
países da Aliança.

“Perante a atual agres-
são, a NATO decidiu refor-
çar a sua presença no les-
te e criar novos grupos de 
combate, designadamente 
na Romênia. Portugal vai 

Militares portugueses na 
Roménia para dissuadir 

entrada de tropas russas

responder presente ao que 
nos é solicitado, que passa 
por empenhar os nossos 
meios, as nossas forças, 
na capacidade de refor-
çar a missão de dissuasão 
da Aliança”, disse  António 

Costa em declarações aos 
jornalistas.

Para o líder português, 
a atitude entre os países da 
NATO é uma forma de apoiar 
a luta que a Ucrânia tem vin-
do a travar há 26 dias, quan-

A ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, 

disse que o Governo não 
antevê problemas no abas-
tecimento alimentar, pedindo 
que se evite o pânico, com o 
óleo de girassol, que não fal-
tou, só aumentou de preço.                                                                                                                                       
“Nesta altura, não anteve-
mos que falhem produtos de 
abastecimento nos super-
mercados”, declarou Maria 
do Céu Antunes, falando aos 
jornalistas portugueses em 
Bruxelas.

Dizendo ser muito impor-
tante não criar o pânico nas 
pessoas, a governante apon-
tou que, na pandemia, houve 
algum pânico e faltaram al-
guns produtos nas pratelei-
ras dos supermercados.

“E também já vimos 
que, nesta crise, devido à 
guerra da Ucrânia, o óleo 
de girassol faltou porque 
se especulou que iria fal-
tar, mas não faltou, o que 
houve foi um aumento de 

preço, ficando ao preço do 
azeite”, acrescentou Maria 
do Céu Antunes.

De acordo com a ministra, 
o grupo de trabalho no Go-
verno português criado para 
a pandemia está já a monito-
rizar a situação para não se 
chegar a fase de rupturas e 
falhas e se poder tomar as 
melhores medidas em cada 
momento.

Já relativamente ao au-
mento dos preços, Maria do 
Céu Antunes disse que o exe-

cutivo está a preparar medi-
das necessarias de ajuda às 
famílias mais necessitadas.                                                                                                     
“É inevitável o aumento 
dos preços  e temos de es-
tar preparados”, concluiu.                                                                                                                            
A posição surge numa altu-
ra do  confronto armado na 
Ucrânia devido à invasão 
russa, tensões geopolíticas 
que estão a afetar cadeias 
de abastecimento, causando 
receios de ruptura de stocks 
e de crise alimentar.

Governo rejeita falhas no 
abastecimento alimentar e 

pede que se evite pânico

do as tropas russas inva-
diram o seu território. Este 
apoio fornecido pela NATO 
e União Europeia tem sido 
demonstrado por Portugal.

Neste caso, os milita-
res lusos serão destaca-
dos para a Roménia, numa 
missão de persuasão con-
tra qualquer risco de ata-
que face ao território da 
NATO, sendo que não se-
rão enviados para a Ucrâ-
nia, garantiu António Cos-
ta, que ainda deixou uma 
mensagem ao grupo de 
militares que irá partir para 
esta nova missão, dizendo 
que é certo que as forças 
armadas reforçarão o pres-
tígio de Portugal.

O Governo criou uma linha 
de crédito de 8,5 milhões 

de euros para apoiar os pro-
dutores de leite de vaca e de 
suínos, face ao impacto da 
pandemia e da seca nos res-
petivos setores.

“A presente portaria cria 
uma linha de crédito garan-
tida, designada ‘linha tesou-
raria’, dirigida aos produtores 
de leite de vaca cru e aos 
produtores de suínos, com o 
objetivo de apoiar encargos 
de tesouraria para financia-
mento da sua atividade”.

Um montante de 8,5 mi-
lhões de euros, destinado a 
pessoas singulares ou coleti-
vas que desenvolvam a sua 
atividade em Portugal, sejam 
detentores de uma exploração 
ativa, onde desenvolvam ativi-
dade pecuária de suínos ou 
bovinos, com a situação con-
tributiva regularizada e que 
não se encontrem sujeitas a 
um processo de insolvência.

O montante individual de 
crédito é de 1.200 euros por 
vaca registrada no Sistema 
Nacional de Informação e 

Registro Animal, com idade 
superior a 24 meses, e 1.200 
euros por fêmea reprodutora 
da espécie suína, constan-
te da última declaração de 
existências, para a suinicul-
tura de ciclo fechado. No que 
se refere à suinicultura para 
produção de leitões, o apoio 
é de 250 euros por porca.                                                                                                         
Está ainda disponível uma 
ajuda de 260 euros por leitão, 
constante da última declara-
ção de existências, conside-
rando a suinicultura de recria 
e acabamento de leitões.

“O montante individual 
do auxilio a conceder, por 
empresa única, não pode ul-
trapassar 20.000 euros, em 
qualquer período de três exer-
cícios financeiros”, ressalvou.

O crédito é concedido 
sob a forma de empréstimo 
reembolsável, pelo máximo 
de três anos a contar da ce-
lebração do contrato.

A portaria, assinada pe-
los ministros das Finanças, 
João Leão, e da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, já 
esta em vigor.

Crédito de 8,5 milhões
de euros para produtores

de leite e de suínos

Através de vários des-
pachos publicados  em 

Diário da República, o Mi-
nistério da Saúde ratifica 
o exercício de funções de 
mais de 7 dezenas de médi-
cos aposentados.

Na prática, os diplomas 
vêm regularizar a situação 
de médicos aposentados 
que já haviam regressado 
ao Serviço Nacional de Saú-
de e autorizar que se mante-
nham em funções nos próxi-
mos meses, a maioria até ao 

final do ano.
Um dos diplomas  autori-

za 63 médicos aposentados 
a manterem o serviço até 
ao final do ano em Lisboa e 
Vale do Tejo, a mais caren-
ciada do país em médicos 
de família. As contratações 
são a tempo parcial ou a 
tempo completo, conforme 
disponibilidade manifestada 
pelos clínicos.

Em fevereiro, segundo 
dados do Portal do SNS, ha-
via 1,17 milhões de pessoas 

Ministério autoriza 
médicos aposentados a 

manterem as funções

sem médico de família, dos 
quais 860 mil na região de 
Lisboa e Vale do Tejo.

Há ainda 5 médicos apo-
sentados autorizados a con-
tinuar a fazer a avaliação das 
incapacidades das pessoas 
com deficiência, algumas ho-
ras por semana, no Algarve e 

de Trás-os-Montes.
Outros despachos auto-

rizam 4 médicos aposenta-
dos a manterem funções a 
tempo parcial nos centros 
hospitalares do Barreiro-
Montijo e Cova da Beira e 
nos hospitais de Setúbal e 
Distrital de Santarém.

Os ponteiros do relógio 
vão ser adiantados 60 

minutos na madrugada de do-
mingo, dia 27 de março, em 
Portugal, para a hora legal de 
verão, segundo o Observató-
rio Astronómico de Lisboa.

Em Portugal continental 
e na Região Autónoma da 
Madeira, os relógios deve-
rão ser adiantados uma hora 
quando for 01:00, passando 
a ser 02:00.

Na Região Autónoma dos 
Açores, a alteração será fei-
ta às 00:00, mudando para 
a 01:00.

A hora legal voltará depois 
a mudar em 30 de outubro, 
para o regime de inverno.                                                                                                                                         
  O atual regime de mudança 
da hora é regulado por uma 
lei de 2000, que prevê que 
todos os anos os relógios se-
jam, respetivamente, adian-
tados e atrasados uma hora 
no último domingo de março 
e no último domingo de outu-
bro, marcando o início e o fim 
da hora de verão.

A percentagem de desem-
pregados com acesso a 

prestações por desemprego 
atingiu no mês passado um 
mínimo de praticamente um 
ano, após melhoria de cober-
tura significativa alcançada 
na primavera do ano passa-
do. Para o recuo, contribuiu 
uma queda em mais de um 
quinto nas prorrogações de 
subsídios num momento em 
que o desemprego de longa 
duração permanece a níveis 
historicamente elevados.

Em fevereiro, a taxa de 
cobertura das prestações de 
desemprego ficou em 60,6%, 
caindo dos 63,3% registra-
dos no inicio do ano.

Corresponde ao nível 
mais baixo de cobertura  
desde fevereiro de 2021, 
quando apenas 59% dos de-
sempregados tinham acesso 
a subsídio, e representa a 
continuação de uma tendên-
cia de descida do alcance 
das prestações ao longo dos 
últimos meses. O máximo de 
cobertura atingida no qua-
dro da atual pandemia foi de 
68,8%, em maio de 2021.

Em fevereiro, a Seguran-
ça Social registrava 208 657 
beneficiários de prestações 
por desemprego num uni-
verso de 344 264 indivíduos 
registrados como desempre-
gados. O número de desem-
pregados com subsídio caiu 

Desempregados com subsídio caem
para mínimo de quase um ano

7,4%, com cerca de menos 
17 mil beneficiários do que 
em janeiro.

A diminuição mais ex-
pressiva ocorreu naqueles 
que até aqui têm sido bene-
ficiários da medida de pror-
rogação de prestações por 
desemprego por 6 meses 
prevista no Orçamento de 
2021, e que nos 2 primeiros 
meses de 2022, terá ainda 
abrangido um total de 36 487 
pessoas, com um custo de 
29,9 milhões de euros.

Segundo os dados da 
Segurança Social, no mês 
passado havia já apenas 27 
633 desempregados com 
subsídio prolongado, numa 
diminuição de 21% face ao 
mês anterior, ou de 7322 be-
neficiários. 

Também os beneficiários 
da concessão normal de 
subsídio de desemprego ca-
íram em 6,5%, contando-se 
menos 10 167 beneficiários 

do que em janeiro. No sub-
sídio social de desemprego 
verifica-se também uma di-
minuição de 2%, com me-
nos 171 pessoas a receber 
a prestação, enquanto os 
beneficiários de subsídio 
social de desemprego sub-
sequente aumentaram em 
16,1%, com mais 2820 pres-
tações pagas.

Segundo as últimas esta-
tísticas do IEFP, após 2 meses 
consecutivos de subidas, o 
desemprego registrado voltou 
a recuar em fevereiro, dimi-
nuindo 3,3% . Havia menos 11 
604 desempregados que um 
mês antes. Os mais de 344 mil 
desempregados agora conta-
bilizados comparam com 315 
264 registrados em fevereiro 
de 2020, antes da chegada da 
pandemia, e aproximam-se 
dos números de março des-
se mesmo ano, quando havia 
343 761 inscrições de desem-
pregados ativas.

A hora em 
Portugal muda 

no domingo
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Papa Francisco, ser humano 
iluminado e muito amado

Salve o meu irmão de  coração, 
Toninho Serapico (Rede Economia)

Eduard Fernandes  vencedor 
na beleza feminina

Deputada Marta Rocha, 
abençoada pela Fé

Salve Nossa Senhora Aparecida

Casal unido para a eternidade Festejei  o meu aniversário de 83 anos no Santuário de 
Nossa Senhora Aparecida. Junto com minha família  

fomos á missa na Casa da Mãe. Fomos abençoadas da Ca-
tedral da Fé. Na foto: A minha bisnetinha Beatriz, seguindo 
o  caminho do amor á Virgem Maria. Abraçadinha comigo,  
assistiu a missa inteira e quis ser fotografada no Altar de 
Nossa Senhora. Muitas bênçãos

na foto: Deputada  Marta Rocha, no Cristo Redentor, junto 
com o Padre Omar, muitas bênçãos para essa família tão 

querida, e fervorosa na Fé. abraços Fadistas.

na foto: Serapico tocando a Concertina numa aldeia do cenário da 
novela, tEMPo  dE  aMar. na tV GLobo. Sendo observado por 

um burrinho, que me fez lembrar a minha infância, quando ia pra feira.
saudadEs da MinHa aLdEia, 

saudadEs da MinHa inFanCia.
obriGada toninHo, PELo CoELHo E PELo FuLar.

saborosissÍMo...................

dedicado in-
teiramente á 

Humanidade, na 
sua humildade 
que nos encan-
ta, enfrentando 
a dor  do sofri-
mento do Povo 
da Ucrânia, ten-
tando de todas 
as  mane i ras , 
através da sua 
Fé, por f im a 
tanto sofrimento, 
Papa Francisco 
é exemplo de 
amor aos que o 
rodeiam e tan-
to amam. Muita 
luz na sua ca-
minhada

todas as semanas vou tratar da minha beleza na MAISON 
MEYER. Ao entrar  tive  a grata surpresa de reencontrar  a que-

rida Lourdes , irmã da Zulmira Alves, esposa do amigo Fernando. 
Diretor Social da Vila da Feira. Quase não reconheci a Lourdes , 
super produzida pelo meu querido Eduard. Lourdes estava feliz, 
pelo casamento de sua sobrinha Daniele e Tiago, na Igreja  de 
S. Francisco de Paula. Na foto: A elegante Lourdes, com Eduard, 
super bem maquiada e com um penteado lindo. Maison Meyer. 
rua Coronel Cota, 20 - Meier.

a nossa querida Con-
ce ição Car idade,  

curtindo sentidamente 
a partida do seu amado 
Hilário, que nos deixou 
prematuramente. Casal 
exemplo de amor aos nos-
sos costumes e tradições, 
muito queridos pela Co-
munidade Luso Brasileira. 
Estão permanentemente 
nas nossas preces, que 
Deus dê força á querida 
Conceição  força e luz 
superando a perda do  
seu amor. Conceição, 
mulher forte e guerreira, 
orgulho da nossa gente 
Muitas bênçãos.

Saudosa Olivinha Carvalho, muita luz
olivinha Carvalho, a Severinha da 

Comunidade,  que aos 5 anos  de 
idade, subia numa cadeira, para cantar 
o fado, ao qual dedicou sua vida inteira. 
Luso descendente, Pai  transmontano e 
mãe visiense, nascida em S. Cristóvão, 
onde viveu a vida inteira, com sua irmã 
Idalina. Vascaína de coração gravou 
uma marcha, em homenagem ao nosso 
Vascão. GRANDE NA TERRA, GRANDE 
NO MAR, VASCO DA GAMA GLORIOSO 
CAMPEÃO, TUA GRANDEZA TÃO SIN-
GULAR, CABE INTEIRINHA  NO MEU 
CORAÇÃO. PaZ Á sua aLMa.

amigo Adão Ribeiro, Ex. Presidente da Casa Vila da Feira, 
grande Português e Homem de trabalho, que, com sua 

maneira de ser, recebe seus clientes e amigos, com muita 
dedicação,na Rua Hdocc Lobo, bar e restaurante Columbia,  
esta homenagem se deve,  a uma grande soma de valores, 
incluindo ( família ) , beijos para Juliana e abraços  para o vovô  
bacana, Muita saúdE

Bela Demonstração da Palavra Família  de 
Coração,  Jovem , Juliana com seu Avô Adão

no passado sábado, dia 12 de março, o Grupo Folclórico 
Almeida Garrett, do Rio de Janeiro e o Rancho Folclórico 

Pedro Homem de Mello, de São Paulo, se encontraram em 
Passa Quatro quando se apresentaram por lá. O Garrett, no 
Hotel Recanto das Hortências e o Perdão, no Mira Serra Parque 
Hotel. Na foto vemos Fátima Macedo, do Pedrão, Rose Boa-
ventura e seu marido, Camilo Leitão, do Garrett, num delicioso 
encontro de folcloristas.

Encontro de folcloristas 
em Passa Quatro - MG domingo passado com um belo 

almoço dançante, comemorativo 
a seu Aniversário e a posse da nova 
Diretoria, como vemos na foto,  a hora 
que o  Presidente, Sr. Bernardo, chamou 
o seu Vice, Presidente, Sr. Dario e con-
sequentemente a toda a Diretoria, apre-
sentando- a  ao Público presente, como 
vemos na foto, amigos com vontade de 
fazer acontecer, por isso, meus para-
béns  senhores: Bernardo,  Sr. Dário e 
toda a Diretoria, desejo boa sorte, para 
o engrandecimento dos bons costumes 
das famílias Luso - Brasileiras, muita 
saúde amigos.

Orfeão Português, o Vovô da Comunidade, 
100 Anos de Fundação, com nova Direção

Trio Sempre 
Presente nos Bons 
Acontecimentos

domingo passado lá estavam curtindo 
uma bela tarde de Domingo no Orfeão 

Português, como vemos neste belo cenário 
o diretor transmontano, Tuninho Mendes, 
sua simpática esposa, senhora Márcia 
Mendes e o amigo Serginho, parabéns  
para o trio, e Muita saúdE, são os meus 
sinceros  votos.

recorda e viver, como vemos 
neste belo cenário  o encontrou 

dos amigos, Fernando (Portugal 
em Foco), o cantor  Romântico  Ma-
rio  Simões, o empresário  Domin-
gos Cunha (restaurante Glória 
na rua do acre na Praça  Mauá) 
onde saborearam uma suculenta 
feijoada,  a melhor da região  venha 
você  também  degustar um car-
dápio com uma vasta variedades  
da culinária luso-brasileira e Por-
tuguesa,  forte abraço aos amigos 
E Muita saúdE.

Domingos Cunha sempre recebendo os
amigos no Restaurante Glória na Praça Maúa
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Após reportagem no Bom Dia Rio, critican-
do a Câmara Municipal e três vereadores, 
que apresentaram Projeto de Lei isentan-

do do pagamento de IPTU os clubes portugueses, 
fui procurada pelo consulado  português,  penso 
que preocupado com a possível repercussão ne-
gativa da matéria, e associação com o país que 
tão bem representa. Não me surpreendi! Tinha 
conhecimento que o Projeto vinha sendo criticado 
por técnicos da Prefeitura com profundo conheci-
mento na  legislação tributária, sempre apontando 
que a matéria sofria de inconstitucionalidade, indo 
contra o princípio da isonomia ao conceder privi-
légios a um  segmento, em detrimento de outros, 
que também divulgam a cultura e os costumes de 
suas origens. O caminho seria ampliar o benefício 
a todos os clubes de tradições que cultivam as 
suas raízes de nacionalidade. No passado o Pre-
feito Eduardo Paes concedeu esse benefício atra-
vés da Lei 5984/2015, resultando na isenção de 
IPTU de alguns clubes, que deveriam dar entrada 
no pedido de isenção dentro do prazo previsto na 
Lei, prazo, que consegui ampliar junto ao Prefei-
to. Entretanto, não  fui procurada, e desde o início 
da tramitação do novo projeto, chamei atenção de 
representantes dos clubes, para o vício de incons-
titucionalidade do novo Projeto. Todavia, como há 
dois anos atrás, estamos em ano eleitoral, e o 
filme se repete! O Projeto ficou adormecido por 
dois anos,  e reaparece novamente em ano de 
eleições! Não comungo dessa prática, pois enten-
do, que, ainda que a matéria fosse aprovada na 
Câmara, facilmente seria derrubada pelo Prefeito 
ou mesmo pelo judiciário. Talvez, por essa razão, 
jamais me apresentaram esse tipo de proposta, 
nem mesmo instituições da comunidade judai-
ca, da qual faço parte, e possivelmente vivem os 
mesmos problemas com IPTU. Por isso, tenho li-
berdade para me posicionar dentro das minhas 
convicções e valores! Infelizmente, esse  proje-
to de lei, trouxe desgaste também ao consulado 
português, que apesar de não se envolver  em 
assuntos locais, claro, não pode apoiar um pro-
jeto, considerado inconstitucional, que concede 
privilégios, que devem  igualmente se estender 
a todas as agremiações, inclusive portuguesas. 
Importante esclarecer que parte dos clubes por-
tugueses já tem  isenção do IPTU, e junto com 
minha assessoria jurídica, sempre contribuímos 
para essa conquista, dentro dos requisitos impos-
tos pelas Leis vigentes do país e do município.

ANO 
ELEITORAL

Mais de 700 mil euros vão 
ser distribuídos por 66 

associações de 16 países, 
que apresentaram mais de 
100 candidaturas. A Vene-
zuela e a França são os 
países com maior valor em 
apoios.

“No caso de França, te-
mos um movimento associa-
tivo bastante forte. É o país 
que este ano também tem 
o maior número de associa-
ções admitido a concurso” 
diz a Secretária de Estado 
das Comunidades Portugue-
sas em declarações à RDP 
internacional. “É para nós 
bastante gratificante saber 
que o movimento associati-
vo, apesar das dificuldades, 
está vivo e estão a vir novas 
associações a estes apoios” 
explica Berta Nunes.

“Desde que este concur-
so entrou em vigor, em 2018, 
este foi o ano que teve mais 
candidaturas aprovadas, 
que o valor dos subsídios é 
maior, que há mais países a 
concorrer e maior dispersão 
geográfica” diz Berta Nunes. 
“Isto também é importante, 
porque significa que as asso-
ciações, progressivamente, 
com o apoio dos Consulados, 
têm vindo a fazer as suas 
candidaturas e a poderem 
ser apoiadas com base nes-

Berta Nunes diz que apoio às associações em 
França está geograficamente mais disperso

te concurso anual. Apesar da 
pandemia e das dificuldades 
que as associações sofrem, 
isto mostra uma vitalidade 
do movimento associativo 
que fez mais candidaturas, 
em mais países e o Gover-
no correspondeu com um 
aumento do financiamento. 
Estamos bastante satisfei-
tos com este resultado”.

Em 2018 o Governo 
apoiou este movimento as-
sociativo com 305 mil euros 
e, no ano seguinte, com 588 
mil euros. Em 2020, o valor 
atribuído foi de 503 mil euros 
e agora é de 700 mil.

Este apoio é dirigido a as-
sociações e federações das 
Comunidades portuguesas, 
bem como a outras pessoas 
coletivas, nacionais ou es-
trangeiras, legalmente cons-
tituídas há mais de um ano, 

sem fins lucrativos ou parti-
dários, e que visam o benefí-
cio sociocultural da diáspora.

São prioritárias as ações 
do movimento associativo 
que privilegiem a promoção 
da língua e da cultura por-
tuguesas, os jovens, a in-
clusão social, a capacitação 
e a valorização profissional, 
a participação cívica e polí-
tica, o combate à xenofobia 
e o diálogo com as micro e 
pequenas empresas dos 
portugueses residentes no 
estrangeiro que queiram in-
vestir em Portugal.

“A Venezuela é o país a 
cujas associações se pre-
vê atribuir o maior montante 
em termos globais, de cerca 
de 190 mil euros. Segue-se 
França, com 149 mil euros, 
que tem o maior número de 
associações admitidas a 

avaliação”, lê-se num comu-
nicado divulgado ontem pelo 
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros.

Berta Nunes explica que 
“em França houve um de-
créscimo ligeiro em termos 
de valores, mas enquanto 
no ano passado havia uma 
concentração na zona de 
Paris, este ano temos dis-
persão geográfica e isso é 
muito importante, estamos 
a chegar a mais associa-
ções, mais repartidas pelo 
território. Este é um fator 
positivo. Foi importante ter 
tido candidaturas aprova-
das de outras regiões”.

Entre o ano passado e 
este ano, o apoio às associa-
ções portuguesas de França 
diminuiu de quase 100 mil 
euros. “O facto de ter dimi-
nuído o valor, depende das 
candidaturas e do número 
das candidaturas. Isso não 
é uma decisão do Governo, 
depende da análise do júri. 
Toda a avaliação é inde-
pendente e resulta das can-
didaturas recebidas” afirma 
Berta Nunes.

Mas a Secretária de Es-
tado diz que este valor ain-
da pode aumentar, porque 
durante 10 dias, as associa-
ções que não foram contem-
pladas podem reclamar.

O presidente do Gover-
no dos Açores, José 

Manuel Bolieiro, disse que 
o executivo vai visitar as 
comunidades açorianas do 
Brasil de 24 a 30 deste mês, 
para “resgatar as raízes” 
açorianas dos descenden-
tes da região.

Em declarações aos jor-
nalistas, após uma audiên-
cia com os membros do Con-
selho da Diáspora Açoriana, 
na sede da Presidência, em 
Ponta Delgada, o líder do 
executivo regional (PSD/
CDS-PP/PPM) antecipou a 
visita ao Brasil, realçando a 
“importância de resgatar as 
raízes” açorianas.

“Muitos [açor-descen-
dentes] sentem essa iden-
tidade e essas raízes com 
uma tal intensidade e orgu-
lho que procuram resgatar 
essas raízes e as suas rela-
ções familiares. Nós quere-
mos estar disponíveis para 

dar esse apoio nessa procu-
ra e nesse resgate”, afirmou.

Durante a visita, o presi-
dente e o vice-presidente do 
Governo Regional, Artur Lima, 
vão participar nas comemora-
ções dos 270 anos do povoa-
mento açoriano do estado do 
Rio Grande do Sul e nos 250 
anos da fundação açoriana da 
cidade de Porto Alegre.

“Os momentos celebra-
tivos nos quais eu vou par-
ticipar são seculares e sig-
nificativos. No caso de Rio 
Grande do Sul vão celebrar 
270 anos”, destacou.

Bolieiro disse que a sua 
presença pretende “reco-
nhecer” a “importância” da 
diáspora e “aproximar” a re-
gião dos descendentes de 
açorianos.

“É nossa aprofunda con-
vicção de que a açorianidade 
só tem um território: a alma 
de cada um com ligação e 
raízes aos Açores”, declarou.

Governo dos Açores vai ao
Brasil “resgatar raízes” açorianas

O social-democrata enal-
teceu ainda o papel do Con-
selho da Diáspora e da Rede 
Mundial das Casas dos 
Açores, uma “embaixada” 
da região.

“O Conselho da Diáspo-
ra acrescenta à Rede Mun-
dial das Casas dos Açores a 
oportunidade de um diálogo 
mais constante, mais con-
sultivo dos órgãos de go-
verno próprio, em particular 
do Governo Regional, nessa 
relação com a nossa diáspo-
ra”, destacou.

Na ocasião, o repre-
sentante do Conselho da 
Diáspora, Regis Gomes, 
afirmou que o órgão assu-
me a “responsabilidade de 
representar os Açores e de 
trazer os anseios das co-
munidades” açorianas “es-
palhadas pelo mundo”.

“[No Brasil] temos lá 
uma influência na forma-
ção cultural muito grande. 
Os nossos anseios são de 
ter esse reconhecimento, 
que o Governo [Regional] 
tem feito com o passar dos 
anos. Em outras comuni-
dades, como nos Estados 
Unidos ou Bermuda, são 
anseios de proximidade, 
que podem ser quanto aos 
voos ou quanto ao apoio do 
governo”, realçou.

Para celebrar os inúmeros 
laços culturais entre Bra-

sil e Portugal, a Fundação 
Joaquim Nabuco (Fundaj) 
inaugurou, nesta segunda-
feira (21), a exposição sobre 
o Bicentenário da Indepen-
dência do Brasil.

Fruto de uma parceria 
internacional com a Embai-
xada Portuguesa no Brasil, 
a Universidade de Coimbra, 
a Associação Portuguesa de 
Imprensa, o Instituto Camões 
e a Associação de Impren-
sa de Pernambuco (AIP), a 
mostra reúne, ao todo, 38 
documentos inéditos perten-
centes à instituição de ensi-
no portuguesa ligados a mo-
mentos históricos das duas 

Recife recebe exposição sobre 
Bicentenário da Independência do Brasil

nações. A exposição segue 
em cartaz até 21 de maio na 
Galeria Massangana, loca-
lizada no Campus Gilberto 
Freyre, em Casa Forte, na 
Zona Norte do Recife.

No dia 7 de setembro, 
data em que se completam 
os 200 anos da Independên-
cia, a exposição entra em 
exibição em solo lusitano, no 
Palácio da Universidade de 
Coimbra.

A cerimônia de abertura 
contou com uma apresenta-
ção do Maestro Spok, que 
tocou todo o Hino Nacional 
e um trecho do Hino do Es-
tado de Pernambuco. Tam-
bém estavam presentes o 
presidente da Fundaj, Antô-

nio Campos, o embaixador 
de Portugal no Brasil, Luís 
Faro Ramos, o vice-reitor 
da Universidade de Coim-

bra, João Nuno e o diretor 
de Programas do Ministério 
da Educação (MEC), Már-
cio Terra.
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O Município de Oeiras, em parceria com a empresa 
municipal Oeiras Viva, está representado neste 

evento na área de exposição da Entidade Regional de 
Turismo da Região de Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, visitou durante o stand de Oeiras na Bolsa de 
Turismo de Lisboa – BTL na FIL/Parque das Nações, 
onde teve a oportunidade de conhecer a oferta turísti-
ca do Concelho e provar o vinho de Carcavelos ‘Villa 
Oeiras’.

O Município de Oeiras, em parceria com a empresa 
municipal Oeiras Viva, está representado neste even-
to na área de exposição da Entidade Regional de Tu-
rismo da Região de Lisboa. O turismo, o enoturismo 
e o vinho de Carcavelos ‘Villa Oeiras’ estão em des-
taque na presença do Município neste que é a maior 
feira de turismo do país, que decorre entre os dias 16 
e 20 de março.

Venha visitar-nos e conheça também o espaço BTL 
Enoturismo, onde o Município de Oeiras estará tam-
bém presente com provas de vinhos de Carcavelos 
‘Villa Oeiras’ e a promoção da oferta enoturística.

Marcelo Rebelo de Sousa visita 
stand de Oeiras na Bolsa de 

Turismo de Lisboa – BTL

Rio de Janeiro, 24 a 30 de Março de 2022

Ovar
Ovar terá mais
de 100 eventos 

culturais até Junho
O Centro de Arte de 

Ovar (CAO), a Escola 
de Artes e Ofícios, os mu-
seus Júlio Dinis e Escolar 
Oliveira Lopes e a Bibliote-
ca Municipal de Ovar apre-
sentarão, até Junho, mais 
de 100 eventos nas áreas 

da música, teatro, dança, 
exposições, cinema, livro 
e leitura, conversas e ofi-
cinas, numa programação 
que, segundo a autarquia, 
“assenta em critérios de 
qualidade artística” e que 
“tem como ponto de par-

tida os recursos materiais 
e imateriais do território, 
capaz de promover novas 
leituras sobre a história e 
a identidade locais”.

De acordo com a Câ-
mara vareira, a programa-
ção dá especial destaque 

ao envolvimento de agen-
tes locais na co-produ-
ção de espectáculos, em 
residências artísticas, na 
curadoria de exposições, 
visitas, oficinas e outras 
manifestações culturais e 
artísticas.

Lagoa do Paul, em Ancas, 
vai ser palco de ação diri-

gida a alunos do 1.º CEB.
 O Município de Anadia, 

através do Gabinete Técnico 
Florestal, vai assinalar o Dia 
Internacional das Florestas e 
o Dia Mundial da Água, que 
se celebram, respetivamen-
te, a 21 e 22 de março, com a 
realização de uma atividade 
de sensibilização e informa-
ção, no âmbito da preserva-
ção e promoção da conser-
vação dos recursos naturais.

A atividade vai ter lugar, 
no próximo dia 21 de mar-
ço, na Lagoa do Paul de 
Ancas, envolvendo os alu-
nos do 1.º ciclo do ensino 
básico do Centro Escolar de 
Paredes do Bairro. A ação 

Importância da Floresta e da
Água assinalados em Anadia

tem por objetivo sensibilizar 
a população escolar para a 
importância da árvore e do 
espaço florestal, enquanto 
recurso natural renovável, 
reconhecendo-o, cada vez 
mais, como um ecossistema 
de primeira importância para 
a produção de bens e presta-

ção de serviços.
A ação consiste na reali-

zação de um percurso temá-
tico a pé pela floresta, através 
de um circuito previamente 
definido, com paragens em 
vários locais estratégicos 
onde serão representadas 
e explanadas algumas das 

A atleta Patrícia Mamona 
foi recebida, ao início 

da tarde desta sexta-feira 
(dia 11), pelo executivo ca-
marário, na cidade de Pom-
bal, onde vai preparar os 
Mundiais de Atletismo em 

pista coberta, que decorrem 
entre 18 e 20 de Março, em 
Belgrado. 

Para a campeã da Euro-
pa e vice-campeã olímpica 
de triplo-salto em pista co-
berta, “Pombal tem condi-

No verão, o município da Tro-
fa retoma as colônias balne-

ares para os seniores, na Praia 
do Leixão, Póvoa do Varzim. Os 
interessados devem inscrever-
se entre 4 e 22 de abril.

Depois de dois anos sem 
se realizarem, devido à pan-
demia, regressam no perío-
do de julho, com datas para 
a 1ª quinzena (04 a 15 de 
julho) e para a 2ª quinzena 
(18 a 29 de julho), entre as 
08h00 e as 13h00

Para o presidente da Câ-
mara Municipal, Sérgio Hum-
berto, esta é uma iniciativa 
muito importante para os 

munícipes trofenses. “É com 
muita satisfação que pode-
mos voltar a anunciar a rea-
lização das Colônias Balne-
ares Seniores, que todos os 
anos levam centenas de Tro-
fenses à praia, em comunida-
de, mas que significam muito 
mais do que isso: um momen-
to de convívio, de liberdade, 
de atividades e em muitos 
casos dos únicos momentos 
do ano sem solidão e fora da 
terra. Ao longo deste período 
de pandemia foram muitas as 
vezes que os nossos seniores 
me demonstraram a vontade 
de voltar a participar nesta ati-

Patrícia Mamona vai preparar
Mundiais de Atletismo em Pombal

Câmara retoma em julho as
Colônias Balneares Seniores

profissões ou atividades que 
estão diretamente ligadas à 
Floresta, assim como os re-
cursos que são produzidos 
pela natureza.

Os temas a abordar fo-
cam a flora e a fauna portu-
guesa, as funções da flores-
ta, a importância e o valor da 
floresta para o Homem, as 
profissões e as atividades 
florestais e os benefícios 
sociais, econômicos e am-
bientais que uma floresta 
oferece.

A iniciativa será desenvol-
vida em colaboração com a 
Associação Florestal do Bai-
xo Vouga, os Bombeiros Vo-
luntários de Anadia e a GNR 
(Serviço de Proteção da Na-
tureza e do Ambiente).

ções óptimas” e “muito pare-
cidas com as de Belgrado”. 
Por isso, “é uma mais-valia 
poder adaptar-me a Belgra-
do aqui em Pombal”, subli-
nhou Patrícia Mamona, fri-
sando que “em Lisboa não 
temos estas condições”.

Também o treinador de 
Patrícia Mamona reconhe-
ceu que “Pombal tem uma 
pista exterior muito boa e 
uma pista interior que é o 
centro do atletismo portu-
guês durante o Inverno”.

José Uva destacou ainda 
que “o concelho de Pombal 
dá uma grande ajuda ao atle-
tismo português, porque nos 

recebe todos os Invernos e 
muitas vezes em actividades 
de Verão”, disponibilizando 
“umas instalações que todos 
os atletas do país gostam”. 
Além disso, a localização “no 
centro do país facilita a che-
gada aqui”, pelo que “só te-
mos a dizer bem de Pombal”.

Por sua vez, o presiden-
te da Câmara Municipal fez 
questão afirmar que o conce-
lho estará sempre de portas 
abertas para receber Patrícia 
Mamona. Afinal, “é muito im-
portante para Pombal estar 
associado a pessoas do teu 
calibre desportivo”, concluiu 
Pedro Pimpão.

vidade”, destaca.
Os interessados podem 

inscrever-se entre 4 e 22 de 
abril, nas juntas de freguesia e 
na Divisão de Ação Social da 
Câmara Municipal, localizada 
no Fórum Trofa XXI. O paga-

mento da totalidade da com-
participação tem de ser feito 
no ato da inscrição.

A autarquia assegura o 
transporte, o seguro de ativi-
dade, barracas e atividades 
lúdico-desportivas.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 
Francisco Rocha Gonçalves, recebeu o Embaixa-

dor da Moldávia em Portugal, Alexei Cracan.
O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 

Francisco Rocha Gonçalves, recebeu na manhã do 
dia 16 de março, a visita do Embaixador da Moldávia 
em Portugal, Alexei Cracan. 

Foi tema incontornável a guerra na Ucrânia e a 
necessidade de uma cooperação no apoio aos re-
fugiados.

Embaixador da Moldávia 
em Portugal visita Oeiras

A primeira etapa do Troféu de Oeiras irá realizar-se 
no próximo dia 10 de abril, com a realização do 

Grande Prêmio de Atletismo de Leceia
O Grande Prêmio de Atletismo de Tercena, agen-

dado para 27 de março, foi adiado. 
Esta era a primeira prova do calendário 2021/2022 

do 39º Troféu CM Oeiras do calendário 2021/22. 
Face a este cancelamento, a primeira etapa do Tro-

féu de Oeiras irá realizar-se no próximo dia 10 de abril, 
com a realização do Grande Prêmio de Atletismo de 
Leceia, ficando a prova de Tercena reagendada para 
o dia 1 de maio.

Prova de Tercena adiada:
39ª Troféu CM Oeiras – Corridas 

das Localidades 2021/22
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A start-up portuguesa Nuada 
desenvolveu uma luva para 

pessoas que tenham “falta de for-
ça ou dor na mão”. Os sistemas 
do exoesqueleto apoiam o utiliza-
dor e ficam a “segurar os objetos, 
em vez de ser a própria pessoa”. 
Já está a ser comercializada.

Há alguns anos, Filipe Qui-
naz, diretor executivo da star-
t-up portuguesa Nuada, partiu o 
escafóide (um osso da mão) do 
pulso esquerdo. Por causa do 
“processo normal de reabilita-
ção”, teve de ficar “em repouso” 
e sofreu uma “perda significativa 
de massa muscular”, deixando 
de poder fazer “atividades nor-
mais”, como pegar numa ca-
neca. “Se pensarmos em fazer 
as coisas com uma única mão, 
coisas tão básicas como comer 
a sopa tornam-se complicadas”, 

Dessa lesão surgiu a ideia 
de criar uma luva que lhe per-
mitisse pegar em objetos com 
a mão relaxada, que entretanto 
viu a luz do dia. Na altura, ao 
conversar com a avó, perce-

Com esta luva portuguesa,
quem não tem força na mão pode

levantar objetos até 40 quilos

beu também que o “problema” 
não era só seu: a sarcopenia, 
a “perda significativa da massa 
muscular ao longo da idade”, 
acontece a toda a gente. Isso 
só o incentivou a seguir em 
frente com o projecto, que não 
só o iria ajudar, como também a 
todos aqueles que vão perden-
do força e mobilidade nas mãos 
devido ao envelhecimento ou a 
patologias, como artrites.

Assim, em 2015, Filipe Qui-
naz, juntamente com Vítor Cres-

po, atual director de vendas da 
empresa, fundou a Nuada, inte-
grada no Parque de Ciência e 
Tecnologia da Universidade do 
Porto (UPTec) e pertencente ao 
grupo de empresas Help Tech 
Lisboa. A luva inteligente, que 
teve a sua primeira demonstra-
ção em 2017 e começou a ser 
comercializada em 2021, des-
tina-se a qualquer pessoa que 
tenha “falta de força ou dor na 
mão”, quer seja sintoma de uma 
“panóplia de patologias” – como 

artrites, acidentes cardiovascu-
lares (AVC), entre outras –, quer 
seja consequência de um aci-
dente. Com ela, o utilizador con-
segue pegar em objetos com um 
peso até 40 quilos sem grande 
esforço e com a mão completa-
mente relaxada.

Apesar de o produto ter como 
principal alvo a área médica, Fi-
lipe Quinaz afirma que a luva 
pode ser utilizada por pessoas 
com “atividades profissionais 
exigentes”, pois o sistema “aca-
ba por as proteger”. Para além 
disso, pode ser usada numa 
“lógica de prevenção” de lesões 
nas mãos, algo a que, diz, “todos 
estamos sujeitos”.

Utilizando “componentes me-
cânicos e eléctricos”, a luva tem, 
no seu interior, “sistemas que vão 
apoiar o utilizador e que ficam a 
segurar os objetos, em vez de 
ser a própria pessoa”. Desta for-
ma, o exoesqueleto electrónico 
consegue adaptar-se “comple-
tamente à mão do utilizador e a 
todo o tipo de objetos”.

As candidaturas decorrem até 17 de Abril. O concurso destina-se a alunos que 
no próximo ano letivo frequentem entre o 9.º e 11.º anos, com idades entre 

os 14 e os 18.
O astronauta Matthias Maurer momentos antes de ir para a Estação Espacial 

Internacional JOE SKIPPER 
A Agência Espacial Portuguesa lançou um concurso para selecionar 30 estu-

dantes para participarem num voo parabólico, em Setembro, que simula como é 
ser astronauta e viver no espaço em gravidade zero.

Agência Espacial Portuguesa lança 
concurso para 30 estudantes serem 

astronautas por um dia

“O  ‘website’ permite dar a 
conhecer a aldeia histó-

rica de Idanha-a-Velha, na sua 
dimensão patrimonial e turística, 
à luz da investigação científi-
ca desenvolvida no quadro do 
IGAEDIS, financiado pela Fun-
dação para a Ciência e Tecno-
logia (FCT) até 2024”, referiu, 
em comunicado enviado hoje à 
agência Lusa, a Câmara de Ida-
nha-a-Nova.

O projeto de investigação “A Al-
deia Histórica de Idanha-a-Velha: 
Cidade, Território e População na 
Antiguidade (séc. I a.C. - XII d.C.)”, 
financiado pela FCT, com 233 mil 
euros, está formalmente no terre-
no desde fevereiro de 2021.

Os interessados podem 
aceder ao ‘website’ em https://
igaedis.uc.pt/.

“A investigação aplicada per-
mite novas leituras da aldeia his-
tórica de Idanha-a-Velha, que foi 
no passado uma importante ci-
dade, contribuindo também para 
a valorização da oferta turística 

de um lugar que é monumento 
nacional, acrescentando novas 
histórias à história já conhecida 
e atualizando essa história com 
base na investigação em curso”, 
explicitou o município.

Com uma equipe de 20 in-
vestigadores internacionais, 
este projeto é coordenado por 
Pedro Carvalho, da Faculdade 
de Letras da Universidade de 
Coimbra, e Catarina Tente, da 
Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa.

Resulta de uma parceria 
estabelecida em 2017, entre 
a Universidade de Coimbra, a 
Universidade Nova de Lisboa, 
o município de Idanha-a-Nova 
e a Direção Regional de Cultu-
ra do Centro.

“O IGAEDIS é ainda um ex-
celente exemplo de como as 
universidades, colaborando com 
os municípios, podem contribuir 
para a valorização dos territórios 
e do seu patrimônio”, concluiu.

Projeto de investigação 
lança website dedicado

a Idanha-a-Velha

A Universidade de Coimbra 
(UC) lançou hoje o Concur-

so de Ideias de Negócio “SUS-
TENTA UC”, que aceita can-
didaturas até 22 de abril, para 
promover o empreendedorismo 
tecnológico e criativo ligado à 
sustentabilidade.

AUC referiu em comunicado 
enviado à agência Lusa que a 
iniciativa “destina-se à comunida-
de da Universidade de Coimbra, 
pretende estimular o empreende-
dorismo tecnológico e criativo na 
área da sustentabilidade e quer 
apoiar projetos com elevado po-
tencial de negócio”.

Segundo a fonte, o concur-
so é dirigido a docentes, inves-
tigadores, bolseiros, alunos e 
ex-alunos.

“Para o efeito, serão sele-
cionadas ideias/projetos ino-
vadores, em qualquer domínio 
científico ou tecnológico, em 
torno dos quais se perspectiva 
a criação de novas empresas 
e que apresentem potencial de 
crescimento e viabilidade co-
mercial. Além disso, o concur-
so pretende facilitar o acesso a 
mecanismos de financiamento 
adequados e a parcerias de ne-
gócio estratégicas”, lê-se.

A UC adiantou que o júri do 
concurso será composto por dois 
representantes da instituição, um 
representante de uma empresa 
ligada à propriedade intelectual 
e dois representantes de empre-
sas de capital de risco.

A sessão final do concurso 
“SUSTENTA UC” terá lugar no 
dia 10 de maio, no Convento São 
Francisco, em Coimbra, onde se-
rão divulgados os concorrentes 
premiados e estarão presentes 

empresários, investidores e ‘bu-
siness angels’.

O regulamento e toda a in-
formação relativa ao concur-
so, que é organizado pelo UC 
Business - Gabinete de Trans-
ferência de Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra, está 
disponível em https://ucpages.
uc.pt/ucbusiness/eventos-e
-oportunidades/sustentauc/.

A submissão das ideias e 
projetos pode ser feita até ao dia 
22 de abril em  https://surveys.
uc.pt/index.php/675988?newtes-
t=Y&lang=pt.

Os três melhores classifica-
dos receberão prêmios, tendo o 
primeiro prêmio direito a inscrição 
no European Innovation Award, à 
redação e apresentação de um 
pedido de patente, à elaboração 
de vídeo sobre a ideia premiada 
e a serviço de consultoria espe-
cializada, indicou a UC.

O ‘SUSTENTA UC’ é uma 
iniciativa que se realiza no âm-
bito do projeto “UI-CAN - Uni-
versidades como Interface para 
o Empreendedorismo”, que tem 
como propósito “promover o es-
pírito empreendedor, mobilizan-
do o conhecimento universitário 
para a criação de novas empre-
sas que respondam aos desafios 
sociais, alinhando-se com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável”.

O projeto ‘UI-CAN’ é dinami-
zado por gabinetes de apoio ao 
empreendedorismo de sete uni-
versidades: Aveiro, Beira Interior, 
Coimbra, Évora, Minho (TecMi-
nho), Porto e Trás-os-Montes e 
Alto Douro, sendo cofinanciado 
pelo Compete 2020, através do 
Fundo Social Europeu.

Universidade de Coimbra quer 
promover empreendedorismo 

tecnológico

João Mendes Borga: “Em Portugal faz-se 
ciência de ponta que transforma o mundo”
O administrador da Agência 

Nacional de Inovação acre-
dita que o país tem os recursos 
humanos e a tecnologia para 
vingar com produção de medi-
camentos, terapêuticas e outras 
soluções ao serviço da saúde.

Filipa Fixe, membro da Co-
missão Executiva da Glintt, e 
João Mendes Borga, adminis-
trador da Agência Nacional de 
Inovação, durante o anúncio 
do novo prêmio atribuído pelas 
duas entidades.

Promover a capacidade dis-
ruptiva na ciência e na saúde é o 
grande objetivo do novo prêmio 
atribuído pela Agência Nacional 
de Inovação (ANI) em parceria 
com a iniciativa HINTT - Health 
Intelligent Talks & Trends, pro-
movido pela Glintt. Em entrevista 
ao Diário de Notícias no rescal-
do da última edição do HINTT, 
que decorreu em outubro, João 
Mendes Borga explica que “o 
Born From Knowledge Awards 
reconhece projetos de empre-
sas nascidas no conhecimento e 
que se destacam na atividade de 
investigação e desenvolvimento 
(I&D)”. O administrador da ANI, 
que entregará o galardão no 
evento que se realizará no final 
do próximo ano, detalha que se-
rão selecionadas candidaturas 
que cumpram os critérios estipu-
lados: forte base científica e tec-
nológica, relevância, inovação, 
grau de colaboração, valoriza-
ção da propriedade intelectual e 
o impacto na sociedade.

Para a membro da Comissão 
Executiva da Glintt, esta “é uma 
forma de falar sobre inovação”, 
mas também de dar palco e ex-
posição pública a soluções que 
possam contribuir para aumentar 
a prevenção, diminuir a doença e 
melhorar os cuidados de saúde 
prestados. “Portugal precisa de 

um tecido empresarial que seja 
altamente inovador com tecnolo-
gia e, neste caso concreto, com 
a saúde”, afirma Filipa Fixe. Esta 
nova distinção junta-se aos prê-
mios habitualmente atribuídos 
pela iniciativa, que inclui as ca-
tegorias de Startup Innovation, 
Value Proposition, Clinical Out-
comes e Patient Safety.

Instituições de saúde, univer-
sidades, startups e outras entida-
des podem candidatar-se a qual-
quer categoria, sendo que para 
vencerem o troféu entregue pela 
ANI não precisam de ser finalis-
tas. As candidaturas estão aber-
tas até ao final de maio e podem 
ser concretizadas no site oficial.

Conhecimento ao
serviço da sociedade

Apesar de estar abaixo da 
média europeia (cerca de 2% 
do PIB), Portugal registrou, em 
2020, um aumento do valor di-
recionado para atividades de 
I&D que atingiu 3,2 mil milhões 
de euros (1,6% do PIB). Porém, 
dados divulgados pelo governo e 
confirmados pelo Eurostat mos-
tram que o investimento direto do 
Estado tem vindo a diminuir, tor-
nando o valor português o nono 
mais baixo da União Europeia. 
“Se valorizamos o conhecimento 
produzido em Portugal? A minha 
resposta não pode deixar de ser 

que não”, conclui João Mendes 
Borga, que acredita ser possí-
vel fazer mais neste campo. “A 
minha perceção é que Portugal 
tem cinco unicórnios (empresas 
com avaliação superior a mil mi-
lhões de euros), mas Espanha 
não e tem cinco vezes o nosso 
tamanho”, observa o responsá-
vel. Significa isto que existe, em 
território nacional, capacidade e 
qualidade na investigação, mas 
que é preciso reforçar as condi-
ções para inovar.

Entre as melhorias necessá-
rias, Filipa Fixe aponta a impor-
tância de uma maior colaboração 
entre as empresas e a academia, 
de forma a valorizar o conheci-
mento teórico produzido nas uni-
versidades e colocá-lo ao serviço 
da sociedade. “Sou da opinião 
que teses de mestrado ou de 
doutoramento deviam ser, em 
90% dos casos, industriais. Os 
outros 10% continuariam a ser 
blue skies research que tem de 
continuar a existir”, defende. Por 
outro lado, diz, “temos de pen-
sar também como é que o digital 
pode abrir mais a academia à so-
ciedade”. Porém, o administrador 
da ANI lembra que será funda-
mental aproximar empresários e 
cientistas. “As pessoas que in-
vestigam precisam de conhecer 
quais são os dramas e proble-

mas”, sublinha.
Futuro da saúde

“Ao contrário do que às ve-
zes podemos pensar, em Por-
tugal faz-se ciência de ponta 
que transforma o mundo”, frisa 
João Mendes Borga, lembran-
do laboratórios nacionais onde 
foram testadas vacinas de RNA 
da Moderna ou ainda o desen-
volvimento de um antiviral de 
largo espectro na Universida-
de de Coimbra. Por tudo isto, 
mas também pela qualidade 
que reconhece aos recursos 
humanos portugueses, o perito 
em inovação acredita que o pa-
pel de Portugal na saúde “pode 
ser aquele que quisermos que 
seja”, já que o país tem “as ca-
pacidades e as empresas”.

A membro da Comissão Exe-
cutiva da Glintt antecipa que o 
digital ganhará terreno nos cui-
dados de saúde ao longo dos 
próximos anos, em muito impul-
sionado pela experiência pandé-
mica que mostrou ser possível 
aplicar a tecnologia à saúde e 
ao bem-estar. “Já tínhamos mui-
ta tecnologia, mas muitas vezes 
não basta ter tecnologia, também 
temos de ter uma mudança cultu-
ral”, afirma. Entre as tendências 
futuras, identifica a utilização da 
inteligência artificial na ciência e 
na medicina, que permitirá “dar 
um salto gigante” na qualidade 
dos cuidados prestados, mas 
também o telecuidado, a saúde 
ao domicílio e, sobretudo, uma 
maior utilização dos dados dos 
pacientes. “Em algum momento 
temos de perceber a utilidade pú-
blica dos nossos dados e da sua 
proteção, assim como da nossa 
identidade pessoal”, acrescenta 
João Mendes Borga, que subli-
nha a importância destas infor-
mações para a prevenção, inves-
tigação e tratamento.



6 Portugal em Foco

Economia
Rio de Janeiro, 24 a 30 de Março de 2022

A linha de crédito de 
400 milhões de eu-

ros para empresas afe-
tadas pelo aumento do 
custo das matérias-pri-
mas e energia, agravado 
pelo conflito na Ucrânia, 
já esta disponível nos 
bancos desde o dia 17 
de março, segundo o 
Governo.

A linha “Apoio à Pro-
dução” tem garantia pú-
blica e é disponibilizada 
pelo Banco Português 
de Fomento, com uma 
dotação global de 400 
milhões de euros e co-
bertura de 70% do cré-
dito, num prazo de até 
oito anos, com 12 meses 
de carência de capital.                                                                                                                                   
A medida destina-se a 
empresas que operam 
na indústria transforma-

Linha de crédito de 400 milhões de euros 
já esta disponível para empresas  

dora e nos transportes e 
cujos custos energéticos 
pesem 20% ou mais nos 
custos de produção e 
que sofram uma subida 
do custo de mercadorias 
vendidas e consumidas 
igual ou superior a 20%.

Têm direito as empre-
sas que apresentem uma 
queda do faturamento  
igual ou superior a 15% 
devido a redução de en-
comendas resultante da 
escassez ou dificuldade 
de obtenção de matérias

Subida da tarifa regu-
lada em 3% em abril 

determinada pela En-
tidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos  é 
pretexto para tarifas libe-
ralizadas aumentarem na 
mesma medida.

Depois da Galp, tam-
bém a Endesa e EDP 
Comercial já comunica-
ram aumentos de 3%  a 
partir de abril.

“Ao longo dos últimos 
anos, a EDP Comercial 
tem procurado garantir es-
tabilidade aos seus clien-
tes, atualizando as tarifas 
apenas no início de cada 
ano, mesmo em períodos 
de flutuação dos preços 
nos mercados. Durante o 
ano de 2021, a empresa 
decidiu manter os preços 
inalterados, apesar do 
valor da energia ter atin-
gido recordes nos merca-
dos”, adiantou fonte da 
empresa líder de merca-
do em Portugal.

“No entanto, o atual 
contexto internacional in-
tensificou esta instabilida-
de e provocou uma subida 
no preço de aquisição de 
eletricidade, que é atual-

mente cerca de três vezes 
superior ao que foi regis-
trado no último trimestre 
de 2021. Perante este 
contexto, a EDP Comer-
cial fará uma atualização 
da tarifa de eletricidade 
para os seus atuais clien-
tes residenciais, em linha 
com o recente anúncio de 
ajuste da tarifa do merca-
do regulado. Esta atuali-
zação vigorará a partir de 
maio e representa uma 
variação média de 3%”, 
acrescentou a mesma 
fonte.

A Endesa, confirmou 
que vão aumentar os pre-
ços de venda na mesma 
proporção em que a tarifa 
regulada aumentou, em 
3%, a partir de 1 de abril. O 
compromisso da comercia-
lizadora é que os clientes 
que contratem a partir des-
sa data, terão os seus pre-
ços mantidos durante um 
ano e terão a garantia de 
que não serão aumentados 
com os próximos aumentos 
tarifários regulamentados, 
que provavelmente terão 
lugar em junho. Os clien-
tes em carteira, porém, não 
têm a mesma garantia.

-primas, componentes ou 
bens intermédios.

“Estão isentas da ne-
cessidade de preencher 
estes requisitos todas as 
empresas destes setores 
que operam especifica-
mente na produção de 
bens alimentares de pri-
meira necessidade, cuja 
cadeia de abastecimento 
está particularmente ex-
posta ao contexto inter-
nacional”, indica o Minis-
tério da Economia.

Com a linha de crédi-
to, o Governo pretende 
apoiar as empresas a fa-
zer face às necessidades 
adicionais de liquidez 
resultantes da subida de 
custos das matérias-pri-
mas, energia e e pro-
blemas  nas cadeias de 
abastecimento. 

O grupo Super Bock 
disse à Lusa que o 

aumento generalizado da 
energia e combustíveis, 
como de outras matérias 
imprescindíveis à produ-
ção das bebidas, tornou 
inevitável ajustamentos 
pontuais que estão a ten-
tar minimizar.

Fonte oficial do gru-
po salientou que entre as 
consequências conheci-
das encontra-se não só o 
aumento nos custos dos 
cereais como também de 
outras matérias-primas 
que são imprescindíveis 
à produção das suas be-
bidas, como são o vidro e 
o PET, além do aumento 
generalizado da energia e 
combustíveis.

De acordo com o Su-
per Bock Group, esta é 
uma crise que ainda está 

no início, pelo que está a 
acompanhar o evoluir da 
situação para perceber os 
seus reais impactos.

No entanto, a expec-
tativa de todos é que seja 
possível terminar este con-
flito armado brevemente e 
a paz possa ser restabele-
cida, minimizando os seus 
efeitos que já são devasta-
dores, acrescentou.

“Temos tentado atenu-
ar a nossa exposição a va-
riações de preço nas prin-
cipais matérias-primas, 
recorremos habitualmente 
a mecanismos de prote-
ção financeira, e temos 
conseguido otimizar a ca-
pacidade do transporte no 
sentido de minimizar o nú-
mero de camiões neces-
sários para movimentar os 
nossos produtos”, acres-
centou a Super Bock.

Super Bock diz
que são inevitáveis
ajustes  nos preços

Empresas 
de energia  
aproveitam

para aumentar 
preços

A presidente executiva 
da TAP, Christine Our-

mières-Widener, anunciou 
que a companhia deve-
rá operar mais de 12.000 
voos semanais na época 
alta do verão.

“No que se refere à 
operação neste verão, 
teremos mais de 12.000 
voos semanais na época 
alta”, disse Ourmières
-Widener, que falava no 
stand da transportadora 
aérea na Bolsa de Turis-
mo de Lisboa.

A responsável disse 
que a empresa está a res-
tabelecer a sua ligação 
ao mundo, com 10 des-
tinos na América do Nor-
te, 12 no Centro e Sul da 
América, 20 em África e 
44 na Europa.

A TAP já anunciou que 
vai aumentar a sobretaxa 
de combustível devido à 
subida do preço do petró-
leo, indicando que a curto 
prazo, é inevitável que os 
preços das viagens subam. 

A presidente executiva 

A tarifa social de inter-
net cumpre esta se-

mana um mês desde que 
a Autoridade Nacional de 
Comunicações  aprovou a 
proposta da Nowo, a pri-
meira oferta comercial a 
ser disponibilizada. Voda-
fone, NOS e Meo também 
já têm ofertas de internet a 
preço reduzido. Contudo, 
o alcance da medida, cujo 
universo potencial ascen-
de a 780 mil famílias de 
baixos rendimentos, ainda 
está por quantificar.

Desafiada a fazer um 
balanço sobre o primei-
ro mês de TSI, fonte ofi-
cial da Nowo não revelou 
quantas pessoas já re-
quereram a TSI ou quan-
tos beneficiam hoje dela. 
Mas garantiu que este 
operador está comprome-
tido com a inclusão digital 
das famílias.

A Vodafone só disponi-
bilizou a TSI em 4 de mar-
ço, pelo que o curto espa-
ço de tempo que passou 
desde o início da oferta 

Tarifa social de internet já
existe em todos os operadores

do serviço não permite 
ainda fazer um balanço 
consistente ou estimar 
níveis futuros de adesão. 
Fonte oficial afiançou que 
a oferta de TSI do opera-
dor está a ser divulgada 
nas páginas de internet, 
pontos de atendimen-
to presencial e através 
das faturas enviadas aos 
clientes Vodafone.

A NOS e Meo ainda 
não tinham respondido 
às questões encaminha-
das antes do fecho desta 
edição. Mesmo assim, foi 
possível  confirmar que 
ambas já têm disponíveis 
nos seus sites informação 
relativa à TSI, bem como 
formulários para requerer 
o serviço. Também se pro-
curou entrar em contato 
com a Prodevice, um ou-
tro prestador visado pela 
Anacom para fornecer a 
TSI, mas não houve qual-
quer resposta por parte da 
empresa. Além disso, tam-
bém no site da Prodevice 

não surge qualquer infor-
mação relativa à TSI.

A TSI, definida anual-
mente pelo governo, foi 
criada para permitir às 
famílias com baixos ren-
dimentos ou com neces-
sidades sociais especiais, 
acederem a serviços de 
Internet em banda larga, 
fixa ou móvel. A TSI não 
inclui televisão e telefone.

A mensalidade da TSI é 
de 6,15 euros (IVA de 23% 
incluído). Inclui um mínimo 
de 15 gigabytes de dados 
por mês, e os operadores 
têm de assegurar uma 
velocidade mínima de 
download de 12 megabits 
por segundo (Mbps) e 2 
Mbps de upload. Pode-
rá ser ainda cobrado um 
valor máximo e único de 
26,38 euros (IVA a 23% 
incluído) para serviços 
de ativação ou aquisi-
ção de equipamentos de 
acesso. O valor pode ser 
pago de uma só vez em 
seis, 12 ou 24 meses.

TAP prevê operar 12.000 voos
semanais durante o verão

da TAP precisou que o im-
pacto da subida da sobre-
taxa dos combustíveis nos 

bilhetes poderá represen-
tar um aumento entre 3 a 
25 euros nos preços.
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O Presidente da República apelou à 
união de todos por um Portugal diver-

so, menos desigual e mais inclusivo, por 
ocasião do Dia Internacional de Luta pela 
Eliminação da Discriminação Racial, que se 
assinalou esta semana.

“Possa o preconceito dar lugar à amiza-
de e à compreensão mútua, a animosidade 
à boa-vizinhança, a desconfiança à abertu-
ra àquilo que, em cada uma e cada um, é 
diferente”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente enaltece a relevância de 
nos unirmos em torno do desígnio de um 
Portugal diverso, menos desigual e mais 
inclusivo, onde todos possamos aspirar às 
mesmas oportunidades e a um futuro mais 

próspero, mais justo e mais fraterno.
Para Marcelo Rebelo de Sousa, “num 

tempo de desafios, marcado ainda pe-
los efeitos da Covid-19, pela guerra de 
volta à Europa e pelo aprofundar das de-
sigualdades na sociedade portuguesa e 
no mundo, é decisivo que os portugue-
ses se concentrem naquilo que os une 
e encontrem um terreno comum para o 
diálogo e para a convivência pacífica“.                                                                                                                        
O Presidente ainda apela a que nos una-
mos em torno desta convicção. Apenas jun-
tos o podemos conseguir. Que possamos 
legar aos nossos filhos e netos um Portugal 
mais justo e menos desigual do que aquele 
para o qual nascemos.   

em geopolítica, foi presiden-
te do Instituto Diplomático 
no tempo de José Sócrates, 
quando Diogo Freitas do 
Amaral era ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros. É pois 
um homem que conhece 
bem o meio diplomático e a 
área da Defesa Nacional.

Ora, num país integran-
te da NATO, a acusação 
de que no próprio gabine-
te do chefe do Governo há 
gente “a trabalhar para a 
Rússia”, constitui tema de 
enorme melindre. Ainda por 
cima, não muito tempo de-
pois do escândalo da pas-
sagem de informações à 
Rússia por parte da Câmara 
de Lisboa sobre cidadãos 
russos críticos de Putin.                                                                                                                                       
Surpreendentemente, ape-
sar da importância da acu-
sação, nenhum meio de 
comunicação social falou do 
assunto e a própria SIC não 
voltou a transmitir aquelas 
afirmações. Sobre o tema 
caiu pesado um manto de 
silêncio. Só ontem o Correio 
da Manhã o abordou, embo-
ra noutra perspectiva: o mal
-estar que estão a causar 
nas Forças Armadas certas 
afirmações de militares que 
comentam nas televisões a 
guerra da Ucrânia e que são 
consideradas abertamente 
“pró-russas”.

Na CMTV, Marques Gue-
des reafirmou o que dissera 
na SIC Notícias, excluindo 
apenas dos suspeitos o ma-
jor-general Carlos Blanco.

“O gabinete do primeiro-
ministro repudia cate-

goricamente as afirmações, 
que são pura mentira e difa-
mação em cada uma e todas 
as suas palavras e decidiu 
avançar com um processo 
judicial em sede própria”,  as-
sim reagiu o gabinete de An-
tónio Costa, em declarações, 
a acusações do professor 
Armando Marques Guedes 
feitas na última semana na 
SIC Notícias.

Depois do seu comentário 
sobre a invasão da Ucrânia, 
Marques Guedes tinha dito: 
“Deixe-me fazer um apelo fi-
nal a uma coisa que me indig-
na. Escolho bem a palavra: 
‘traidores’. Aqui em Portugal, 
no gabinete do primeiro-mi-
nistro, há um embaixador, um 
coronel e outros oficiais-ge-
nerais a trabalhar para a Rús-
sia. Isto é uma vergonha!”.

As acusações caíram 
como uma bomba, até por-
que Marques Guedes não é 
uma pessoa qualquer. Pro-
fessor catedrático da Nova 
School of Law, especialista 

Presidente da República pede união 
por um Portugal diverso, menos 

desigual e mais inclusivo

António Costa repudia 
acusação de infiltrados

pró-russos no seu gabinete

O fundador do Bloco de 
Esquerda Luís Fazenda 

afirmou que o partido sempre 
condenou a ascensão do im-
perialismo russo do presiden-
te Vladimir Putin, mas alertou 
que a NATO não passou a ser 
a pomba da paz. Numa ses-
são pública, em Lisboa, pela 
paz e pelo fim à invasão da 
Ucrânia, Luís Fazenda ape-
lou a um papel mais ativo da 
União Europeia e das Na-
ções Unidas como mediado-
res das negociações entre a 
Rússia e a Ucrânia.

“Se nós não temos a me-
nor duvida na condenação do 
imperialismo russo, da inva-
são russa, também connosco 
não praticam censura sobre os 
crimes da NATO, no Iraque, no 
Afeganistão, na Síria, na Líbia. 
A NATO não passou a ser a 
pomba da paz, é necessário 
que a União Europeia repense 
estrategicamente o seu papel 
para a paz. Aquilo que os Es-
tados Unidos pensam acerca 
do mundo pode não ser ne-
cessariamente, e não é, o 
que a Europa possa pensar”, 
considerou.

Por isso, o antigo deputado 
apelou a que o Conselho Euro-
peu da próxima semana possa 

O presidente da Câmara 
de Lisboa, Carlos Moe-

das, afastou qualquer possi-
bilidade de se candidatar à 
liderança do PSD por estar 
focado na capital, dizendo 
que o partido precisa de 
uma nova maneira de fazer 
política.

“A minha missão é Lis-
boa, é tentar fazer o melhor 
que posso pelos lisboetas, 
e depois logo verei a minha 
vida no futuro. Neste mo-
mento é essa a minha mis-
são. Para mim é simples. 
Não há, aliás, nenhuma he-
sitação”, afirmou Moedas.                                                                                                                                          
   Questionado se poderá 
apoiar Luís Montenegro, o 
único nome praticamente 
certo na disputa da liderança 
do PSD, o antigo comissário 
europeu não se quis compro-
meter, para já.

“Essa não é uma per-
gunta para este momento. 
A minha missão é Lisboa e, 
portanto, nem estou a acom-
panhar tudo aquilo que se 
está a passar no partido. 
Gosto muito do meu partido 

e desejo-lhe o melhor. Posso 
dizer do que Lisboa preci-
sa neste momento. Sobre o 
PSD falarei no tempo certo. 
Acho que estamos a viver 
tempos difíceis na política e, 
obviamente, esses tempos 
difíceis exigem uma forma 
diferente de fazer política. 
Aquilo que acho que o PSD 
precisa é dessa nova ma-
neira de fazer política, mais 
perto das pessoas, com con-
teúdo, com esperança no fu-
turo”, afirmou.

Questionado se seria 
incompatível acumular a 
liderança do PSD com a 
presidência da Câmara, 
Moedas considerou não se 
tratar de uma questão for-
mal ou legal, mas pessoal.                                                                                                                        
“Estou casado com a minha 
mulher e estamos ambos ca-
sados com Lisboa”, ironiza.

Quanto às pressões para 
que se candidatasse à presi-
dência do PSD, Moedas dis-
se encará-las como “um elo-
gio” ao seu trabalho político.

“Mas, exatamente por-
que sou uma pessoa de 

missões, a minha missão 
é Lisboa. Quando se tem 
uma missão, a pessoa tem 
de estar focada nela, e eu 
estou focado em Lisboa. Foi 
isso que combinei com os 
eleitores e não há nada que 
me faça mudar”, assegurou.                                                                         
O PSD vai escolher o seu 
próximo presidente em elei-
ções diretas em 28 de maio, 
com eventual segundo turno 
em 04 de junho e terá Con-
gresso entre 01 e 03 de ju-
lho, no Coliseu do Porto.

O atual presidente, Rui 
Rio, anunciou no início de 
fevereiro que deixaria a li-
derança do PSD para o qual 
tinha mandato até dezem-
bro de 2023, na sequência 
da derrota nas legislativas.                                                                                                                       
Atualmente, os possíveis 
candidatos são, Luis Monte-
negro, o presidente da Câ-
mara de Aveiro, Ribau Es-
teves, que disse estar nos 
últimos dias da sua ponde-
ração quanto a uma eventual 
candidatura, o antigo líder da 
JSD Pedro Rodrigues que 
afirmou que  se entender 

No dia em que a Direção-
Geral da Saúde divulgou 

o boletim semanal com infor-
mações sobre a situação epi-
demiológica da covid-19 da 
última semana, segundo o 
qual morreram 123 pessoas 
infetadas e foram diagnosti-
cados mais 78.464 casos, o 
Chega apresentou um pro-
jeto-lei que determina o fim 
da utilização obrigatória de 
máscaras salvo determina-
das exceções.

“A pandemia da doença 
COVID-19 veio alterar a for-
ma como as pessoas vivem 
e se relacionam, tendo im-
posto uma série de condicio-
nantes e obrigatoriedades 
que antes da pandemia não 
se mostravam necessárias, 
como o distanciamento so-
cial, limitação do número de 
pessoas em determinados 
estabelecimentos ou utiliza-
ção de máscara. É indiscu-

tível que a crise pandêmica 
teve fortes impactos sociais, 
econômicos e na saúde dos 
portugueses. Após um perí-
odo de vacinação em mas-
sa e de finalmente parecer 
haver um controle sobre a 
pandemia é tempo de ir re-
cuperando a normalidade, 
como de resto tem vindo a 
ser feito, mas o Chega con-
sidera que já existem condi-
ções para se ir mais longe”, 
adiantou Ventura.

“Os números não sur-
preendem. Até estão a bai-
xar, mas é importante deixar 
esta loucura coletiva e an-
siedade geral de números 
todos os dias. Não fazemos 
boletins diários de infeção 
por gripe...”, referindo que a 
periodicidade atual da divul-
gação do boletim é a mais 
adequada. “Não tenho dúvi-
das. Diariamente é promover 
a ansiedade coletiva desne-

Chega defende o fim da utilização 
obrigatória de máscaras por ser tempo 

de ir recuperando a normalidade

“Sempre condenou imperialismo 
russo mas NATO não passou a ser 

pomba da paz”, diz o BE
abrir caminho a uma solução 
negociada e a não a mais es-
caladas da guerra. Luís Fa-
zenda defendeu que a ONU 
tem de dar sinais de que pre-
tende intermediar o processo 
de paz, considerando que não 
há verdadeiras negociações 
que sejam apenas entre o 
agressor e o agredido, que só 
podem resultar em imposições 
da Rússia sobre a Ucrânia.                                                                                                                                
Na mesma sessão, a eurode-
putada do BE Marisa Matias 
defendeu que “a União Euro-
peia pode ter um papel impor-
tante no processo de paz” e 
ajudar a mediar o conflito, sau-
dando que finalmente tenha 
assumido uma posição correta 
sobre os refugiados, que tem 
de ser alargada a todos. “Um 
refugiado é um refugiado, ve-
nha de onde vier, e merece ser 
acolhido com a dignidade que 
exigimos para qualquer pes-
soa. Aqui está a esquerda da 
solidariedade com a gente que 
dela precisa”, Catarina Mar-
tins, voltou a sublinhar a posi-
ção do partido neste conflito. 
“O Bloco condenou esta guer-
ra com a mesma convicção 
com que condenou todas as 
guerras do nosso século, do 
Iraque à Síria, passando pela 
ex-Yugoslávia. Fazemo-lo por-
que sabemos que não há con-
texto histórico que justifique a 
agressão de um povo, que não 
há disputa territorial que justi-
fique o bombardeamento de 
uma maternidade ou de uma 
escola, com a certeza de que 
não há dificuldade militar que 
justifique a guerra contra civis. 
Esta esquerda levanta-se con-
tra a guerra, sim, e em todos 
os momentos”, disse.

Carlos Moedas afasta candidatura à 
liderança e diz que a sua missão é Lisboa

ser o militante em melhores 
condições de liderar o parti-
do, não hesitará um segun-
do em se candidatar. Miguel 
Pinto Luz, Miguel Poiares 
Maduro ou Jorge Moreira da 
Silva são outros possíveis 
candidatos que ainda não 
admitiram ou afastaram pu-
blicamente essa hipótese, 
na semana passada Paulo 
Rangel,  que disputou diretas 
com Rio no final de novem-
bro,  se colocou fora da corri-
da, numa entrevista à Rádio 
Renascença e jornal Público.

cessariamente”, aponta, sen-
do importante mencionar que 
em relação ao boletim da 
semana passada, há menos 
811 novos casos, com a inci-
dência a descer 1%, já o índi-
ce de transmissibilidade R(t) 
está nos 1,02. Naquilo que 
diz respeito ao número de 
óbitos associados ao novo 
coronavírus também houve 
uma descida, tendo sido re-

gistrados menos 39 mortes 
do que na semana anterior.

“A descida da incidência e 
do número de mortes contri-
buiu para que avançássemos 
com esta proposta. Mas, so-
bretudo, a necessidade de 
voltar ao normal, tal como já 
está a acontecer em muitos 
países da União Europeia. 
Temos agora de dar o passo 
definitivo com o fim da obri-
gatoriedade das máscaras”.

“É verdade que a más-
cara foi uma ferramenta 
importante no combate à 
pandemia mas o seu uso 
obrigatório também tem im-
pactos negativos para a po-
pulação, em especial para 
os mais jovens”, é observado 
no projeto-lei. “Na verdade, 
segundo a atual legislação, 
um grupo de adolescentes 
na escola é obrigado a usar 
máscara mas se for uma dis-
coteca não é, o que não é 
muito coerente”, diz Ventura,

“O Chega sempre apoiou 
a necessidade de medidas 
quando elas se justificavam: 
não somos negacionistas, 
mas entendemos que che-
gou o tempo da liberdade”.
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O risco era grande no 
Bessa pela vitória do 

Sporting na véspera, pelo 
curto descanso após elimi-
nação europeia, ao que se 
somou o contratempo de úl-
tima hora que foi o positivo a 
Covid-19 de Taremi.

Mas o FC Porto conse-
guiu com sofrimento à mis-
tura solucionar o problema 
chamado Boavista, apresen-
tado em cima de um confron-
to europeu de má memória 
e com iguais transtornos na 
viagem. Um gol de Fábio 
Vieira, pouco depois da meia 
hora, assegurou a defesa 
dos interesses azuis-e-bran-
cos quanto à conservação de 
seis pontos de avanço para 
os leões, no seguimento de 
muito maior volume ofensivo 

na direção da baliza de Bra-
cali e já depois de mais uma 
infelicidade surgida com a le-
são de Pepê.

Vitinha foi quem esban-
jou as melhores oportunida-
des, curiosamente ambas 
de cabeça, aparecendo bem 
posicionado no acompanha-
mento de boas jogadas de 
ataque. A vantagem ao in-
tervalo, obra do substituto de 
Taremi, traduzia a superiori-
dade do FC Porto, apesar de 
fases acidentadas com mui-
tas faltas e lesões.

No segundo tempo, o 
líder do campeonato conti-
nuou dominante, não acu-
sando fadiga ou descom-
pressão e teve tudo a seu 
favor para ter o jogo deci-
dido. Primeiro num penálti 

desperdiçado por Evanilson 
(64) com recarga também 
travada com categoria por 
Bracali, seguindo-se aos 80 
minutos um remate ao poste 
do avançado brasileiro.

A partir desta altura o 
Dragão começou a encolher-
se e o Boavista percebeu a 
quebra de ritmo contrária e 
também um notório cansaço 
trazido de Lyon. O medo con-
vocou apuros e sobressaltos 
e a pantera rugiu na procura 
do empate, o resultado que 
lhe marca esta campanha.

Do goleador croata Musa 
chegou a primeira ameaça, 
acertando de cabeça na 
trave, após grande arran-
cada de Gorré. Num lance 
de muita insistência, pou-
co depois, com os dragões 

Dragão ganha e segue 
firme na Liderança

Em comunicado, a Liga 
Portugal revelou que 

apenas dois clubes não 
cumpriram a obrigação de 
demonstrar a inexistência 
de dívidas relacionadas com 
salários. O prazo terminava a 
15 de março.

“A Liga Portugal informa 
que 32 Sociedades Despor-
tivas - duas das quais com 
equipes B - cumpriram a 
obrigação de demonstrar, até 
15 de março, a inexistência 
de dívidas salariais referen-
tes aos meses de dezembro 
(2021) a fevereiro.

Em cumprimento do pre-
visto no n.º 5 do artigo 78.- A 

O Sporting venceu o Vi-
tória de Guimarães de 

virada por 3 a 1 no Afonso 
Henriques pela 27ª rodada 
do Campeonato Português. 
Com a vitória fora de casa, a 
equipe segue viva na disputa 
pela liderança, que pertence 
ao Porto, com três pontos à 
frente e um jogo a menos.

A equipe casa entrou 
mais confiante em campo e 
abriu o placar. Aos 23 minu-
tos, Óscar Estupiñán cortou 
o adversário e marcou o pri-

meiro gol do jogo.
Após o gol sofrido, o 

Sporting até criou chances, 
mas não conseguiu concluir. 
Porém, após um toque de 
mão de Alfa Semedo den-
tro da área, a arbitragem 
assinalou o pênalti. Aos 45 
minutos do primeiro tempo, 
Pablo Sarabia converteu a 
cobrança e deixou tudo igual 
no placar.

O Vitória de Guimarães 
voltou melhor para a etapa 
final, mas com as alterações 

De virada, Sporting vence
o Vitória de Guimarães

Depois do deslize com o 
Vizela na última jornada, 

na Luz, o Benfica regressou 
este domingo às vitórias em 

O SC Braga terminou um ciclo de três 
jogos sem vencer para o campeonato 

com uma vitória por 2x1 em Portimonense. 
Os dois gols bracarenses, por Moura e Yan 
Couto, surgiram ainda na primeira parte.

No segundo tempo, houve reação da 
equipa da casa, com a ajuda de David 
Carmo a marcar na própria baliza, mas 
os algarvios não conseguiram chegar ao 
empate.  Com este resultado, o SC Braga 
encontra-se no quarto lugar com 49 pon-
tos, a 12 pontos do Benfica, que ocupa o 
terceiro posto. Já o Portimonense é 11.º 
classificado, com 29 pontos.

Benfica regressa aos triunfos
na Luz frente ao Estoril

Gil Vicente e Marítimo 
empataram, esta tarde, 

a um gol, em Barcelos, par-
tida referente à 27.ª jornada 
da Liga.

Primeiro tempo foi mui-
to equilibrado, ainda que o 
Marítimo, mais objetivo, te-
nha encontrado os melhores 
caminhos para a baliza do 
adversário. Aos 39 minutos, 
Guitane apareceu muito bem 
na direita e com mestria fez 
o centro perfeito para, de ca-
beça, Joel Tagueu, a bater 
Frelih. A reação do Gil Vicen-
te foi imediata, mas o gol do 
empate só surgiria no tempo 
de compensação da 1.ª par-
te. O var alertou para uma 
mão de Winck na área, que, 
de fato, existiu. Chamado a 

Vitinha foi convocado este domin-
go por Fernando Santos para 

integrar os trabalhos da Seleção Na-
cional, tendo em vista o ‘play-off’ de 
acesso ao Mundial-2022.

O médio do FC Porto, de 22 anos, 
rende na convocatória inicial Rúben 
Neves, que se lesionou ao serviço do 
Wolverhampton na passada sexta-fei-
ra, em partida frente ao Leeds United.

É a primeira chamada de Vitinha 
à principal Seleção Nacional, ele que 
esta época conta 38 jogos ao serviço 
do FC Porto, tendo marcado três gols.

A concentração da Seleção Na-

cional, estando convocados 25 jo-
gadores. 

Goleiros: Anthony Lopes, Diogo 
Costa e Rui Patrício.

Defesas: Cédric Soares, Diogo 
Dalot, João Cancelo, Gonçalo Inácio, 
José Fonte, Pepe, Nuno Mendes e 
Raphael Guerreiro.

meias: Danilo Pereira, Vitinha, 
William Carvalho, Bruno Fernandes, 
João Moutinho, Matheus Nunes, Otá-
vio e Bernardo Silva.

atacantes: André Silva, Cristiano 
Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Gue-
des, João Félix e Rafael Leão.

Gil vicente e
Marítimo empatam

converter o penálti, Samuel 
Lino permitiu uma primeira 
defesa de Paulo Victor, mas 
na recarga acabaria mesmo 
por fazer o 1x1. 

Na segunda parte houve 
mais e melhor Gil Vicente 
no campo, mas o Marítimo 
nunca perdeu a serenidade, 
mesmo na fase em que Pe-
drinho e Leauty procuraram 
com insistência a baliza de 
Paulo Victor. A boa organiza-
ção defensiva dos insulares 
prevaleceu sobre a vontade 
dos barcelenses se somarem 
os três pontos e colocaram o 
SC Braga sob pressão na luta 
pelo quarto lugar. Ainda as-
sim, registre-se: o Gil alargou 
para 12 os jogos consecuti-
vos sem perder na Liga!

casa, batendo o Estoril, por 
2x1, em jogo da 27.ª jorna-
da da Liga, mantendo viva 
a perseguição ao segundo 
classificado, o Sporting.

Até foi o Estoril a ameaçar 
inaugurar o marcador, atra-
vés de um cabeceamento de 
Mboula ao poste (9’) e de um 
grande remate de Soria que 
obrigou Vlachodimos a apli-
car-se (18’), mas foi o emble-
ma encarnado a adiantar-se 
na partida, aproveitando um 
brinde do adversário.

Depois das iniciativas 
inofensivas de Gonçalo Ra-
mos (por cima, 21’) e de Ver-
tonghen (ao lado, 24’), Rafa 
agradeceu um canto mal ba-

tido por André Franco, per-
correu o campo todo e bateu 
Dani Figueira (34’), sem que 
Soria, Francisco Geraldes 
ou Joãozinho o conseguis-
sem impedir.

No segundo tempo, a 
equipe da linha esteve perto 
de empatar, num remate de 
André Franco que Verton-
ghen impediu que passasse 
a linha de gol (48’), mas foi 
novamente o Benfica a mar-
car, tendo Gonçalo Ramos 
aproveitado um passe de 
Gilberto para fulminar a bali-
za dos canarinhos (53’).

As águias poderiam ter 
ampliado, mas nem Gon-
çalo Ramos nem Rafa con-

seguiram bisar – o primeiro 
rematou ao lado do poste 
aos 60’, o segundo obrigou 
Dani Figueira a grande inter-
venção (67’). Também perto 
de marcar esteve Henrique 
Araújo: entrou aos 84’ e aos 
86’ cabeceou junto ao poste. 
Remate certeiro só dos visi-
tantes, ao cair do pano, golo 
de honra de André Franco 
(90+3’), sem influência no 
desfecho do encontro.

Com este triunfo, o Ben-
fica soma 61 pontos na 
terceira posição da tabela 
classificativa, menos seis 
que o Sporting, que no sá-
bado venceu o Vitória de 
Guimarães (3x1).

Só dois clubes não comprovaram 
cumprimento salarial

do Regulamento de Com-
petições da Liga Portugal, 
foram notificadas o Varzim 
SC e a A. Académica, para, 
no prazo de 15 dias, fazerem 
demonstração do cumpri-
mento salarial dos referidos 
meses”, lê-se no comunica-
do da Liga.

atarantados na retaguarda, 
os axadrezados voltaram a 
estar perto do empate, apa-
recendo Porozo na cara de 
Diogo Costa a perder o golo 
numa bela mancha do guar-
dião, sucedendo-se ainda 
um disparo que morreu no 
peito de Uribe. Para alívio 
de Sérgio Conceição…o 
jogo encerraria logo a seguir 
com o Boavista ainda balan-
ceado para o ataque.

feitas pelo técnico Rúben 
Amorim, o Sporting cresceu 
e conseguiu a virada. Aos 25 
minutos, Paulinho marcou. 
No fim do jogo, nos acrés-
cimos, Marcus Edwards fe-
chou o placar.

Com a vitória, o Sporting 
segue vivo na briga pela lide-
rança. O líder do Campeona-
to Português é o Porto, com 
70 pontos. O Sporting tem 67 
pontos, mas possui um jogo 
a mais. O Porto enfrenta o 
Boavista neste domingo.

Fernando Santos chama 
Vitinha à Seleção

Sc Braga vence
em Portimão
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Estão cada vez mais agradáveis as tardes de 
sábado no polo gastronômico do Cadeg, onde 

a comunidade luso-brasileira vem sempre matar 
um pouco da saudade da “terrinha”, onde pode-se 
adquirir produtos portugueses nas melhores lojas 
do ramo: bacalhau, azeite, amêndoa, vinho, cer-
veja portuguesa; mas além disso, são grandes os 
opções de gastronomia em seus restaurantes que 
oferecem a deliciosa culinária portuguesa. A famosa 
Aldeia Portuguesa do Cadeg, no Cantinho das Con-
certinas, o restaurante dos amigos.

Sábado à tarde no cadeg uma
verdadeira Festa Portuguesa

Na semana passada 
o Restaurante Jobi 

no Leblon, esteve bem 
movimentado com a 
presença de um grupo 
de amigos que estive-
ram reunidos para um 
bate papo informal, 
saboreando uma cer-
vejinha e belo pedaço 
do dia. Na foto Felipe 
Mendes, Portugal em 
Foco, João Audi, os 
amigos Manuelzinho e 
Luís Ramalhoto numa 
visita ao Restaurante 
Jobi no Leblon.

Encontro dE amigoS
no Bar JoBi no LEBLon

Num flagrante no sábado na Aldeia Portuguesa do Cadeg os amigos, os em-
presários, Orlando Pereira, da loja Bis Soft, o Carlinhos, do Cantinho das Con-
certinas, atentos as noticias do Portugal em Foco

Belíssima imagem na Aldeia Portugesa do Cadeg, reencontro dos 
amigos Tuninho Mendes, ex-deputado federal Otávio Leite, o anfi-
trião Carlinhos, Carlos Pascoa e Felipe Mendes

Quem estreou nova idade no sábado passado foi a senhora Márcia 
Mendes com o esposo Tuninho Mendes e a amiga Fátima

Sempre dando ritmo musical o Conjunto Cláudio Santos e seus Ami-
gos, Abílio, Fátima e Lucinda



PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 24 a 30 de Março de 2022

Em  um  grande  dia  de  Fes-
ta  no  Orfeão Português ,or-

ganizado pelo seu  Presidente  
Joaquim  Bernardo e  sua nova 
diretoria, tudo  feito  com  muito  

Domingo Festivo no Orfeão Português
carinho, e  um  dia  que  tudo  
correu  a  Mil  maravilhas,  um 
super  cardápio feito  com  muito  
Esmero e  dedicação e super-
visionado, pelo Presidente Ber-

Diante do Bolo Festivo em homenagem aos aniversariantes no tradi-
cional parabéns prá você ao som da Banda Típicos das Bairas Uma apresentação magnifica do Grupo Gaúcho da Casa do Minho

nardo e  sua  Diretora  Zaina,  
agitando o almoço  baile  com a  
Banda  Tipicos da Beira Show.

Também  foi  comemorado os  
48  anos  de  casamento  do  Pre-
sidente Bernardo  com a Primeira  
Dama  senhora Iolanda. na opor-
tunidade o Presidente Bernardo 
e seus diretores realizaram  a 
entrega de Titulos de sócio Bene-
merito Orfeão Português.

Abrilhando a tarde  um ver-
dadeiro show de folclore  com 
Gaúcho  Grupo  Gaúcho da  
Casa do  Minho   que  fizeram  
maravilhosa  apresentação,  a  
casa estava  cheia  que  contou 
com a presença  de  todos os 
diretores  com aquele sorriso  de  
satisfação, pois  só  recebiam  
elogios pelo  cardápio  servido  
e a  comida  super  saborosa.

O Diretor Financeiro do Orfeão 
Alberto Boaventura Pires, foi 
contemplado com o Título de 
Sócio Benemérito

O Presidente Joaquim Bernardo, 
homenageou, o amigo transmon-
tano, o empresário Luís Augusto, 
com o Título de Sócio Beneméri-
to do Orfeão Português

O Comendador José Morais foi 
agraciado com o Título de Sócio 
Benemérito do Orfeão Portu-
guês  entregue pelo Presidente 
e amigo Joaquim Bernardo

A senhora Márcia Mendes tam-
bém foi agraciada com o Título 
de Sócio Benemérito do Orfeão 
Português. Na foto com o Presi-
dente Joaquim Bernardo

Presidente Joaquim Bernar-
do homenageou o Presidente 
Transmontano Ismael Loureiro, 
com um Título de Sócio Bene-
mérito Orfeão Português

Num close para o Portugal em Foco, Presidente Joaquim Bernar-
do, seu vice Dário dos Santos, Comendador Morais, o radialista 
José Chança

Mesa de destaque do domingo no Orfeão Português, o casal Luís 
Augusto, esposa Glorinha, Pacheco, esposa Fátima, os amigos Feli-
pe Mendes, Ismael Loureiro, Presidente da Casa de Trás-os-Montes

O Conjunto Típicos das Beiras Show, agitou o Almoço dos Aniversa-
riantes lotando a pista de dança em destaque o casal Manuelzinho, 
esposa Dona Prudência

Linda mesa feminina com aquele sorriso, senhoras Aurora, Tia Lur-
des, Primeira Dama Dona Iolanda Bernardo e Diretoras Verônica 
Trindade, Tereza Meirinho e Dra. Fabiana Barreiros

Durante o Almoço Festivo vemos a 1ª Dama Iolanda Bernardo, Tere-
za Meirinho, Emília Horto, Alice Abreu, Antônio Abreu Ismael Lourei-
ro, Daniel Abreu, Ângelo Horto e demais amigos

Mesa do Diretor da Casa do Minho, o Gaucho, J. Maciel, esposa 
Mariza, grande incentivadores da cultura gaúcha no  Rio de Janeiro

Num close para o Portugal em Foco, dois grandes barluarte da Co-
munidade Portuguesa o Presidente da Casa de Trás-os-Montes, 
Ismael Loureiro, o Presidente do Conselho do Orfeão Português, 
Ângelo Horto


