
Parlamento 
Oito deputados 
investigados  
por darem 
moradas falsas P. 11

Há 30 anos que a taxa 
de mortes por gravidez 
não era tão elevada  
Só entre 2018 e 2019 morreram 27 mulheres. 
Maternidade tardia entre as causas 
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Desconfinamento Primeiro-ministro 
frisou que medidas “não são nem prémio 
nem castigo” para os municípios

PUBLICIDADE

Ordem dos Médicos classifica situação 
como “assunto da maior gravidade” P. 8

Teletrabalho 
Fatura da luz 
aumenta  
mais de 
28 euros P. 11

Secundário 
Oposição  
aprova exames 
de melhoria  
de nota P. 10

Gaia 
Plataforma de 
recolha de cães 
e gatos custa  
1,3 milhões P. 21

Georgina 
Rodríguez 
Modelo  
mostra a sua  
vida na  
Netflix  

Namorada 
de Ronaldo 
vai imitar 
Kardashians 
P. 37

Sporting  
Ruben Amorim 
admite palavrões 
mas nega frases 
do relatório P. 39

jn.pt Diário. Ano 133. N.º 319. Preço: 1,70€ Sexta-feira 16.4.2021 Diretor-Geral Editorial Domingos de Andrade / Diretora Inês Cardoso / Diretores-adjuntos Manuel Molinos, Pedro Ivo Carvalho e Rafael Barbosa / Diretor de Arte Pedro Pimentel

EMPRESA COM 2500  
TRABALHADORES 

PÁRA APÓS ATAQUE DE  
PIRATAS INFORMÁTICOS  

P. 16 E 17

F. C. Porto 
Taremi e Toni 
Martínez criam 
dilema a Sérgio 
Conceição P. 40

SETE CONCELHOS 
MARCAM PASSO. 
QUATRO RECUAM

HOJE

Futebol António Costa afasta hipótese 
de adeptos nos estádios: “É uma questão 
que está resolvida e clara” P. 4 a 7
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A ABRIR

Estamos off 
nos autotestes

POR Manuel Molinos 
Diretor-adjunto

O já famoso slogan “Não paramos, esta-
mos on”, que tem acompanhado a comu-
nicação do Governo durante este annus 
horribilis, é bem pensado e até funciona 
bem. Deixa implícito que o Executivo de 
António Costa não está parado e está 
sempre “ligado”. O problema é que, nes-
tes tempos, é preciso mais do que 
marketing.  
Desde o início da pandemia, Governo e 
autoridades de saúde comunicaram mal. 
Foram confusos e lentos. Continuam a 
sê-lo. Mesmo “on” e nunca parados, têm 
estado demasiadas vezes “off” no que diz 
respeito aos suportes tecnológicos ao ser-
viço da população no combate à covid. 
Nas vésperas de entrarmos na terceira 
fase do plano de desconfinamento, não é 
compreensível que o site do Governo de-
dicado à pandemia ainda não tenha infor-
mação disponível sobre os autotestes. 
Nem sequer estamos a falar dos formulá-
rios digitais para reportar resultados. Es-
tes, ao contrário do que foi anunciado, 
ainda não existem. Estamos a falar de 
uma simples pesquisa sobre o tema. 
“Desculpe, mas nada correspondeu aos 
seus critérios de pesquisa. Por favor, ten-
te com palavras-chave diferentes”, é o 
triste resultado apresentado. Uma peque-
na empresa faria melhor o seu trabalho. 
Já se formos ao site do Ministério da Saú-
de sobre a covid (dois sites para o mesmo 
tema é outro erro de comunicação), a 
pesquisa sobre a mesma palavra conduz-
-nos apenas a uma notícia: “Mais de 100 
pessoas assintomáticas comunicaram au-
toteste positivo ao SNS 24.” Quantas ou-
tras não souberam sequer como comuni-
car os resultados? 
Dizem-nos agora que a próxima fase do 
plano de vacinação vai permitir a possibi-
lidade de autoagendamento online. Po-
deremos escolher o dia, a hora e também 
o local onde iremos receber a vacina. Mas 
para isso é mesmo preciso “estarmos on”. 
E mesmo “on”, vamos ter esperança que 
o sistema funcione a tempo e horas. 
A população tem estado “on”. Todos nos 
adaptamos.  O Governo e as autoridades 
de saúde lá vão fazendo um esforço.

As mais de três horas da leitura 
da decisão de Ivo Rosa não foram 
um desperdício de tempo. Tanto 
pelo Direito como pelas ilacções e 
adjectivação, ficou claro como Ivo 
Rosa, Carlos Alexandre, Ministé-
rio Público e Tribunal da Relação 
se colocam diferentemente pe-
rante o Direito, a valoração da pro-
va testemunhal, a apreciação da 
prova indirecta, a contagem dos 
prazos de prescrição, perante a dis-
tinção entre o que é realidade e fa-
bulação. E isso é tenebroso para o 
Estado de direito. De nada serve 
pintar Ivo Rosa como ingénuo juiz 
amador ou o MP como “torque-
madas” conspiradores. Ou a Rela-
ção como salvação. Parece haver 
uma infantilidade inadmissível 
na forma como Ivo Rosa desvalo-
riza o “poder de facto” dos argui-
dos (poder que vai muito para 
além dos cargos em que estavam 
investidos). A argumentação para 
deixar cair os crimes de fraude fis-
cal parece pouco sustentável. É in-
crível como aceita placidamente 
as justificações relativas às trans-
ferências de dinheiro (nomeada-
mente, com prova documental, 

A resposta do cineasta João César 
Monteiro, na viragem do século, 
aquando da estreia do seu muito 
polémico filme “Branca de 
Neve”, pode ser a ilustração de 
toda a Operação Marquês desde o 
minuto em que José Sócrates 
aterrou no Aeroporto da Portela, 
a 21 de Novembro de 2014, para 
ser detido ao vivo e em directo 
para a televisão, à boa maneira 
sul-americana. Desde então, qua-
se sete anos perdidos em episó-
dios novelescos, detenções ques-
tionáveis, sumiços de tempo fa-
tais, dúvidas que podem vir a fe-
rir o processo de morte. Um me-
gaprocesso de tudo um pouco, um 
parto conjunto de forma a parir 
quase nada. E, chamando José 
Mário Branco à liça, inquietação 
(porque esta não prescreve). O es-
cândalo foi proporcional à ilusão 
mediática e à expectativa, fazen-
do disparar um alarme de incên-
dio institucional e democrático 
no país. Depois de tanta novela, 
só admitíamos a apoteose que nos 
condenasse ao nosso final feliz. 
Mas como podia um “Magalhães” 
processar um O. J. Sócrates? 

no caso de Bataglia-Salgado-San-
tos Silva). Mas o volte-face corrup-
tor do papel de Carlos Santos Sil-
va (perante os mesmos factos da 
acusação que o davam como “tes-
ta de ferro”) e a ligação que esta-
belece ao branqueamento de capi-
tais pode valer, se os casos de cor-
rupção estiverem efectivamente 
prescritos, uma condenação pela 
porta lateral. 

A luta pela prescrição é a mais 
bela meretriz da corrupção dos po-
derosos. Com todos os olhos em 
Sócrates – cada vez mais perdido 
em justificações, após ter percebi-
do que a “mise em scène” à saída 
do tribunal teve efeito de curta 
duração –, seria interessante olhar 
também para Ricardo Salgado, Ar-
mando Vara, Zeinal Bava e tantos 
outros. Todos aqueles que devem 
ter repetido, sem dó nem piedade, 
até à exaustão mas sem defesa ar-
tística, as palavras de João César 
Monteiro enquanto virava costas 
aos jornalistas. Podem procurar, 
está no YouTube: “Eu quero que o 
público português se f***. E assim 
sucessivamente”.  
O AUTOR ESCREVE SEGUNDO A ANTIGA ORTOGRAFIA 

“Queriam telenovela, era?”CIMENTO  
LÍQUIDO

POR

Miguel Guedes 
Músico e jurista

NUVEM DE 
PALAVRAS
A DECISÃO INSTRUTÓRIA  
DA OPERAÇÃO MARQUÊS  
TEM GERADO POLÉMICA

O juiz de instrução 
da Operação Mar-
quês, Ivo Rosa, con-
cluiu que José Sócra-
tes e Carlos Santos 
Silva cometeram cri-
mes de corrupção, 
mas aqueles já pres-
creveram.
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Estamos a investir 
numa comunidade mais 
esclarecida e participativa, 
pois acreditamos que os 
cidadãos com mais poder 
são os melhores aliados 
de uma gestão de boas 
contas, atenta, rigorosa 
e transparente!

José Manuel Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Valongo

SEMANA 
DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

comunidade 
+ esclarecida
comunidade 
+ participativa

2 DIAs. 
FOI ESTE O PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO A 
FORNECEDORES, EM 2020. 
EM 2013, ERA DE 137 DIAS.

A EDUCAÇÃO É UMA PRIORIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 

VALONGODE 2020

DISPONIBILIZAR INFORMAÇÃO RIGOROSA SOBRE A GESTÃO MUNICIPAL

PROMOVER A TRANSPARÊNCIA SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS

FOMENTAR A INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL 
E A SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

CONSULTE TODA A DOCUMENTAÇÃO ONLINE
WWW.CM-VALONGO.PT/spc2020

APRESENTAÇÃO NAS REDES 
SOCIAIS DO MUNICÍPIO

 REDUZIMOS MAIS DE 50% O ENDIVIDAMENTO TOTAL. 

INVESTIMOS 40 MILHÕES DE EUROS, 

ATUALMENTE, O MUNICÍPIO DEVE 24,5 MILHÕES DE EUROS.
NO INÍCIO DO ATUAL CICLO DE GOVERNAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL TINHA UMA DÍVIDA DE 54 MILHÕES.

DE 2014 A 2020, EM OBRAS ESTRUTURANTES E 
PROJETOS ÂNCORA E IDENTITÁRIOS DA NOSSA TERRA 

DE 2014 A 2020, INVESTIMOS 8,5 MILHÕES EM EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS 
E DEMOS APOIOS SOCIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR NO VALOR DE 10,6 MILHÕES DE EUROS.

PUBLICIDADE
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António Costa 
Primeiro-ministro
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REGRAS Portugal está “em con-
dições” de avançar para a ter-
ceira fase do desconfinamento 
“na generalidade” dos conce-
lhos. No entanto, há sete mu-
nicípios que ficam retidos na 
fase atual e quatro que recuam 
mesmo para a anterior, revelou 
ontem o primeiro-ministro. 
“As medidas não são prémios 
nem castigos”, avisou António 
Costa, expressando “solidarie-
dade” para com os concelhos 
que vivem a situação mais gra-
ve. Salientando que 96% da po-
pulação de maior risco deverá 
estar vacinada “até ao fim de 
maio”, pediu ao país que o “es-
forço” continue até que esse 
processo esteja completo. 

“Estas medidas não são pré-
mios nem castigos”, afirmou 
Costa, após o Conselho de Mi-
nistros. “São medidas de saúde 
pública” tomadas “para segu-
rança de todos”, acrescentou, 
aludindo aos concelhos que 
não avançam com a reabertura 
na segunda-feira – os sete com 
uma média de mais de 120 ca-
sos de covid-19 por 100 mil ha-
bitantes – e os quatro com mais 
de 240 infeções que recuam – 
Moura, Odemira, Portimão e 
Rio Maior (ver mapa ao lado). 

O primeiro-ministro expli-
cou que não se podia pedir ao 
Governo que “fechasse os 
olhos” a essas situações, sob 
pena de o cenário se tornar “tão 
dramático” como em janeiro. 
Apesar disso, também teve 
boas notícias: oito dos conce-
lhos que, há 15 dias, estavam 
em risco de travar, melhora-
ram e podem avançar. Há, ain-
da, 13 municípios que ultrapas-

Reabertura deixa 
11 concelhos para trás 

saram os 120 casos e que entra-
rão em vigilância, entre os 
quais Valongo e Famalicão.  

“REFAZER” CRITÉRIOS EM MAIO 
Mesmo nos concelhos que con-
tinuam a desconfinar, a ordem 
é para manter as cautelas. “Até 
que o processo de vacinação es-
teja completo, temos de conti-
nuar a fazer este esforço”, aler-
tou Costa. No entanto, revelou 
que o Governo poderá “refa-
zer” os critérios de medição do 
risco no fim de maio, altura em 
que conta ter vacinadas 96% 
das pessoas acima dos 60 anos. 
Nessa fase, “estaremos mais 
seguros do que hoje”, garantiu. 

Ainda assim, outros proble-
mas espreitam. Admitindo que 
as variantes do vírus têm cau-
sado “várias surpresas”, Costa 
disse querer evitar que essa si-
tuação se agudize. Desse 

João Vasconcelos e Sousa 
joao.sousa@ext.jn.pt 

Portugal continua a 
desconfinar, mas há 

sete concelhos que 
travam o avanço e 

quatro que recuam.  
Costa antevê alívio 

no fim de maio 
e quer garantir  

um “verão seguro” 

modo, o Executivo irá “traba-
lhar” para que o país tenha 
“um verão seguro” e possa “go-
zar as férias com a tranquilida-
de que todos merecemos”. 

Questionado sobre as opi-
niões de alguns peritos, que ti-
nham recomendado que se es-
perasse mais alguns dias até se 
prosseguir o desconfinamento, 
Costa respondeu ter decidido 
de outra forma porque os por-
tugueses precisam de “previsi-
bilidade”. A “relação perma-
nente de confiança” com o país 
ficaria abalada se as regras fos-
sem alteradas a meio, alegou. 

Costa afirmou que não pro-
longar o estado de emergência   
para lá de abril é “o desejo de to-
dos”. Embora a decisão depen-
da da evolução, “provavelmen-
te” o país deixará de precisar 
desse mecanismo a partir de 
maio, concluiu. �

O primeiro-ministro admi-
tiu ter sido informado pelo 
presidente da Câmara de 
Cascais, Carlos Carreiras, de 
que a referida autarquia 
está em “contactos” com 
uma cidade estrangeira com 
vista à produção de uma va-
cina em Portugal. Carreiras 
garantiu ter “condições de 
obter licenciamento” para a 
produção desse fármaco – 
cuja origem não foi revela-
da, mas que se acredita ser 
chinesa. “Desde que esteja 
licenciada” na União Euro-
peia, a produção da vacina 
será “um bom desafio para a 
indústria nacional”, afir-
mou António Costa.

Vacina em Cascais 
será “bom desafio”

PRODUÇÃO
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“O ritmo de 
transmissão, 
infelizmente, 
não tem tido 

uma boa evo- 
lução. Esta 

mos a dirigir- 
-nos para o 

lado perigoso 
desta matriz” 

 
“Estamos a 

trabalhar  
para evitar  

uma quarta 
vaga”
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MEDIDAS GERAIS

���Teletrabalho, sem-
pre que possível. 

 
����Horários:�lojas e 

retalho alimentar 
fecham às 21 horas 
durante a semana e 
às 13 horas ao fim 
de semana e feria-
dos ou 19 horas no 
caso de supermer-
cados e mercearias. 
Restaurantes, pas-
telarias e cafés fe-
cham às 22.30 ho-
ras durante a sema-
na e às 13 horas aos 
fins de semana e fe-
riados.  

 
19 DE ABRIL 
�
���Ensino Secundário. 
 
���Ensino Superior. 
 
���Cinemas, teatros, 

auditórios, salas de 
espetáculos. 

 
���Lojas de cidadão 

com atendimento 
presencial por mar-
cação. 

 
 ����Todas as lojas e cen-

tros comerciais rea-
brem com a lotação 
definida pela Dire-
ção-Geral da Saúde: 
cinco visitantes por 
cada 100 metros 
quadrados, uso de 
máscara obrigató-
rio, assim como 
distanciamento de 
dois metros (exce-
to entre familia-
res).  

���Restaurantes, cafés 
e pastelarias (máxi-
mo quatro pessoas 
por mesa ou seis em 
esplanadas). 

 
���Modalidades des-

portivas de médio 
risco. 

 
���Atividade física ao 

ar livre até seis pes-
soas e ginásios sem 
aulas de grupo. 

 
���Eventos exteriores 

com diminuição de 
lotação. 

 
���Casamentos e bati-

zados com 25% de 
lotação.  

 
3 DE MAIO 
�
���Restaurantes, cafés 

e pastelarias (máxi-
mo seis pessoas por 
mesa ou 10 em es-
planadas) sem limi-
te de horário. 

 
���Todas as modalida-

des desportivas. 
 
���Atividade física ao 

ar livre e ginásios. 
 
���Grandes eventos ex-

teriores e eventos 
interiores com dimi-
nuição de lotação. 

 
���Casamentos e bati-

zados com 50% de 
lotação.

Regras em vigor e calendário  
de reaberturas a cada 15 dias

Como o plano de desconfinamento será aplicado

FONTE: CONSELHO DE MINISTROS, 15 DE ABRIL DE 2021

254 concelhos
Abaixo de 120
Avançam para
a próxima fase

13 concelhos
Subiram para mais de 120
Avançam para a próxima
fase mas estão em alerta

8 concelhos baixaram para menos de 120

7 concelhos
Continuam acima de 120
Mantêm as regras
da fase atual

4 concelhos
Continuam acima de 240
Voltam às regras
da fase anterior

Rio Maior

Albufeira

Portimão

Miranda
do Douro

Beja

Moura

Penela

Carregal do Sal

Soure

Figueiró dos Vinhos

Figueira da Foz

Marinha Grande

Odemira

Penalva
do Castelo

Mêda

Cinfães

Ribeira de Pena

Paredes
Valongo

Vimioso

Borba

Lagoa

V. N. de Famalicão

Resende

Vila do Bispo

Aljezur

Olhão

Vila Franca de Xira

Miranda
do Corvo

Barrancos

Almeirim

Alandroal

Casos
por 100 mil
habitantes

por concelho

Futebol 
Fim de época sem público 
O primeiro-ministro acabou 
com as dúvidas: até ao fim 
desta época, que termina a 
meio de maio, não haverá 
público nos estádios de fute-
bol. “É evidente que até à 
próxima época não vamos 
ter adeptos. Essa questão 
está clara e fechada”, afir-
mou Costa. 
 
Escolas 
Reabre tudo sem exceção 
O Ensino Secundário e Supe-
rior reabrem a partir de se-
gunda-feira, mesmo nos 11 
concelhos que travam ou re-
cuam no desconfinamento. 
As medidas relativas ao ensi-
no “serão sempre de âmbito 
nacional”, esclareceu Costa. 
 
Fronteiras 
R. Unido sem quarentena 
As fronteiras com Espanha 
irão continuar fechadas. No 
que toca aos voos, quem 
chega do Reino Unido pode-
rá entrar em Portugal me-
diante apresentação de teste 
à covid-19; quem vem do 
Brasil terá de cumprir qua-
rentena. 
 
Vacinas 
Patentes não caem 
Costa voltou a insistir que o 
levantamento das patentes 
das vacinas não é solução. O 
problema está na capacidade 
de produção, argumentou. 
 
Números 
Incidência melhor, R não 
Costa destacou a evolução 
“claramente positiva” da inci-
dência (de 118 casos em mar-
ço para 69). A subida do R(t) 
(de 0,78 para 1,05) preocupa.

Tome nota
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TURISMO Autarcas e repre-
sentantes das forças econó-
micas dos concelhos do Al-
garve e do Alentejo cujo 
desconfinamento irá recuar 
ou travar estão muito 
apreensivos com o efeito e a 
mensagem que será passada 
ao turismo. Numa altura em 
que a  época de verão estaria 
a começar, a perda de con-
fiança na reabertura e reto-
ma dos negócios está a mo-
tivar “desespero para gerir 
na incerteza” da covid-19. 

“Isto é dramático, porque 
hoje é um concelho e ama-
nhã pode ser outro, compro-
metendo por completo o 
verão. E o pior é que passa a 
mensagem de que há pro-
blemas, mensagem que 
pode não desaparecer mes-
mo que os problemas já te-
nham sido resolvidos”, con-
siderou Paulo Alentejano, 
presidente da Associação de 
Comércio e Serviços da Re-
gião do Algarve (ACRAL). 
“Ainda por cima, Albufeira 
[onde o desconfinamento 

Desconfinamento adiado 
pode prejudicar o verão

trava] e Portimão [recua à 
fase anterior] representam 
mais de metade das camas 
do Algarve”, lamentou. 

“AINDA NÃO HÁ TURISTAS” 
Elidérico Viegas reiterou  
que “gerir nesta incerteza 
é um desespero”, mas 
“como não há turistas, por-
que a época  que se espera-
va que recomeçasse na Pás-
coa não aconteceu”, as me-
didas anunciadas por Antó-
nio Costa para o Algarve 
“não deverão ter grande 
impacto nos hotéis”. O pre-
sidente da Associação dos 
Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve 
prefere manter o “otimis-
mo de que o desconfina-
mento vai correr bem e ain-
da vamos ter verão”. 

Mas os restaurantes, co-
mércio e serviços estão em 
situação precária. “Se o Al-
garve tiver um terceiro in-
verno sem faturação no ve-
rão, vamos ter uma crise so-
cial profunda devido ao en-
cerramento em massa de 
empresas, que fará disparar 
o desemprego e, conse-

quentemente, criará pro-
blemas, como a inseguran-
ça, que afetam o destino tu-
rístico”, avisou o presiden-
te da ACRAL. “Os apoios 
têm conseguido estancar 
esta situação, mas se as em-
presas virem que não há 
perspetivas de retoma, vão 
começar a fechar e, depois, 
não há solução”, rematou. 

ECONOMIA DEVASTADA 
Nas autarquias alentejanas 
de Moura e Beja a decisão foi 
vista com desagrado, devi-
do aos números de infeções 
baixas e ao impacto desas-
troso na economia local. 
Para Álvaro Azedo, presi-
dente da Câmara de Moura, 
que recua um nível, é “ab-
surdo” que o concelho com 
17 casos ativos ontem este-
ja no patamar dos 240 casos 
por 100 mil habitantes, cri-
ticando o Governo. 

Paulo Arsénio, edil de Beja, 
que fica na segunda fase, dis-
se ao JN ter sido surpreendi-
do. O município tem 24 ca-
sos ativos e os dados locais 
apontam para uma incidên-
cia de 101 casos. ��*  COM A.G.

Empresários e autarcas do Algarve e do Alentejo falam de “desespero 
para gerir na incerteza” de mais um ano com receitas diminuídas

Erika Nunes * 
erika@jn.pt 

Algarve teme que a imagem da região fique afetada de forma duradoura, pondo em risco o verão

Paulo Alentejano 
Presidente ACRAL

“[...] Tanta pressão 
para abrir escolas e tão 
pouca para os pais 
conseguirem dar de 
comer aos filhos”

Álvaro Azedo 
Presidente C. M. Beja

“O país não é todo 
igual. Esta forma de 
cálculo prejudica 
bastante os 
concelhos mais 
pequenos”
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UNIÃO A presidente da Comissão Europeia foi vacinada 
ontem contra a covid-19. “Depois de termos passado as 
100 milhões de vacinas na UE, estou muito satisfeita por 
ter recebido hoje a minha primeira dose”, escreveu Ur-
sula von der Leyen no Twitter. Sem especificar a marca 
usada, garantiu que “as vacinas vão continuar a ganhar 
ritmo, uma vez que as entregas estão a acelerar”.

Presidente da Comissão recebe 
vacina e garante acelerar entregas

EMA A Agência Europeia 
do Medicamento anun-
ciou estar a analisar os da-
dos sobre a utilização do 
anticorpo monoclonal 
VIR-7831 no tratamento 
da covid-19, “para apoiar 
as autoridades nacionais 
que podem decidir sobre o 
uso deste medicamento 
para a covid-19 antes da 
sua autorização de intro-
dução no mercado”.

Agência europeia 
avalia novo 
medicamento

CASOS As suspeitas de efei-
tos secundários, na União 
Europeia, das quatro vaci-
nas contra a covid-19 apro-
vadas não ultrapassam os 
0,3%, com 284 664 casos  
em 100 milhões de vacinas 
administradas. Até terça-
-feira, foram notificadas 
163 582 suspeitas da vaci-
na da AstraZeneca, 106 
375 da Pfizer, 14 235 da 
Moderna e 202 da Janssen.

Só 0,3% de 
suspeitas de 
efeitos adversos

SILBA Os ensaios pré-clínicos, em animais, da vacina por-
tuguesa contra a covid-19, desenvolvida na Immu-
nethep, em Cantanhede, mostram resultados “promis-
sores” na capacidade de produção de anticorpos especí-
ficos, anunciou a empresa. Os ensaios clínicos em huma-
nos da vacina SILBA, com a  particularidade de ser admi-
nistrada por via intranasal, iniciam-se dentro de meses.

Testes de vacina portuguesa 
mostram resultados “promissores”
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Idosos que saiam dos 
lares mais de 24 horas 
isentos de isolamento
Medida abrange pessoas com vacinação completa ou que 
tiveram covid-19 há menos de 90 dias. LVT sem mortes 

PANDEMIA Os idosos que vi-
vem em lares, ou os mora-
dores de outras estruturas 
sociais residenciais, deixam 
de ser obrigados a estar 14 
dias em isolamento profilá-
tico caso se ausentem por 
mais de 24 horas, nem pre-
cisam de realizar teste à co-
vid-19. A Direção-Geral da 
Saúde (DGS) alterou a nor-
ma para estas instituições, 
mas esta dispensa de isola-
mento aplica-se apenas aos 
residentes que cumpriram 
critérios de fim de isola-
mento (ou contraíram co-
vid-19) há menos de 90 dias 
ou que já receberam as duas 
doses da vacina. 

Até aqui, mesmo as pes-
soas com o esquema vacinal 
completo tinham de cum-
prir isolamento se se ausen-
tassem por mais de um dia. 
O documento, ontem di-
vulgado, explica ainda que 

para as novas admissões 
mantêm-se as regras ante-
riores. Ou seja, quem não 
tenha historial de infeção 
nos últimos 90 dias tem de 
ser testado e cumprir isola-
mento não inferior a 14 dias. 

INTERNAMENTOS DESCEM 
Sobre a evolução da pande-
mia, os dados de ontem da 
DGS revelam que o número 
de novos casos (501), dia-
gnosticados em 24 horas, di-
minuíram em relação à vés-
pera (684). O número de 
mortes (2) também é infe-
rior ao do dia anterior (8). 

Os dois óbitos, de um ho-
mem e uma mulher com 80 
anos ou mais, se verificaram 
na região Norte. E ainda que 
em Lisboa e Vale do Tejo 
(LVT) sem óbitos pela pri-
meira vez desde 29 de agos-
to (reportado no dia 30). Os 
internamentos também di-
minuíram: menos 24 doen-
tes no total e menos sete em 
cuidados intensivos.�

FONTE: DGS-RELATÓRIO DE SITUAÇÃO - DADOS ATÉ 14 DE ABRIL   INFOGRAFIA JN

Situação em Portugal
Boletim da DGS de 15 de abril, com variação face ao dia anterior

Centro

Alentejo

117 995
(+73)

Algarve

21 278
(+32)

Açores

4436
(+16)

Por ARS
Var. em número e % face ao
dia anterior

N.º de mortos

N.º de casos confirmados

Evolução de casos ativos desde 1 de janeiro

Norte
333 056

(+156)

+0,05%

5328
(+2)

3004
(=)

7179
(=)

970
(=)

355
(=)

+0,1%

+0,1%

0,2%

Madeira

8919
(+15)

+0,2%

68
(=)

+0,4%

29
(=)

Lisboa V.T.
314 188

(+188)

+0,1%

29 486
(+21)

Casos confirmados

Casos ativos

Mortos

Recuperados

Internados

Nos cuidados intensivos

Em vigilância pelas autoridades

829 358

25 414

16 933

787 011

423

109

 19 046

(+501)

(-43)

(+2)

(+542)

(-24)

(-7)

(+642)

+0,1%

-0,2%

+0,01%

+0,1%

-5,4%

-6%

+3,5%

200 mil
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0
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1
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1
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abril

25 414

26 543

68 370

179 180

74 989

Ana Gaspar 
agaspar@jn.pt 

GRÉCIA O Governo 
grego vai eliminar, na pró-
xima semana, a obrigação 
de quarentena de sete dias 
aos passageiros prove-
nientes dos países da 
União Europeia, do Reino 
Unido, dos Estados Uni-
dos, de Israel, da Sérvia e 
dos Emirados Árabes Uni-
dos. Este é o “primeiro 
passo” para a abertura do 
país aos turistas, prevista 
para maio, garante fonte 
do Ministério do Turismo. 

Sem quarentena 
obrigatória  
para 32 países

PANDEMIA

2

1

2
3

Negligência das 
autoridades está 
a custar vidas 

BRASIL O presidente 
internacional da organiza-
ção Médicos Sem Frontei-
ras (MSF), Christos Chris-
tou, avisou que a negli-
gência das autoridades 
brasileiras no combate à 
pandemia de covid-19 está 
a custar milhares de vidas. 

“Um cenário pior é espe-
rado no Brasil nas próxi-
mas semanas e nos próxi-
mos meses. Tenho de ser 
muito claro nisto... Men-
sagens públicas de saúde 
têm de ser associadas a 
mensagens políticas”, 
afirmou Christou, duran-
te uma conferência de im-
prensa virtual sobre a si-
tuação da pandemia no 
Brasil. “Usar máscara não 
é uma instância política, é, 
em parte, o que precisa-
mos para diminuir a disse-
minação do vírus.” 

A MSF divulgou um dia-
gnóstico sobre os proble-
mas encontrados no país 
na resposta à pandemia, 
frisando que a falta de 

vontade política para res-
ponder adequadamente à 
emergência sanitária cau-
sou uma calamidade hu-
manitária no maior país da 
América do Sul. 

A organização também 
pediu às autoridades brasi-
leiras que reconheçam a 
gravidade da crise e imple-
mentem um sistema cen-
tral de coordenação e res-
posta à covid-19 para evi-
tar mortes. 

Na conferência de im-
prensa realizada na se-
quência da divulgação do 
documento, Christou 
lembrou que o Brasil teve, 
desde o ano passado, qua-
tro ministros da Saúde, o 
que mostrou a “instabili-
dade” na resposta dada 
pelo país à pandemia. 

O Brasil regista mais de 
13,6 milhões de casos de 
covid-19 e a doença já pro-
vocou 361 884 mortes no 
país desde o ano passado, 
o do surgimento do novo 
coronavírus no território.

1

 ÍNDIA Pela primeira 
vez desde o início da pan-
demia, a Índia ultrapassou  
os 200 mil casos diários de 
covid-19, um novo pico na 
segunda vaga de contá-
gios no país. Além disso, 
registaram-se 1038 mor-
tes nas últimas 24 horas, 
elevando para 173 123 o 
número de mortos desde 
o começo da pandemia. É 
a segunda nação mais afe-
tada pela covid-19, atrás 
dos Estados Unidos. 

Mais de 200  
mil infeções  
em 24 horas

3

OPINIÃO

POR Raquel Duarte 
Pneumologista

Esta fase da pandemia é crítica, 
porque nos coloca numa posição 
de grande vulnerabilidade. Esta-
mos com níveis reduzidos de in-
cidência (na lista dos valores 
mais baixos a nível europeu), es-
tamos cansados e valorizamos so-
bretudo os efeitos económicos e 
sociais da covid-19. Longe vão os 
dias das filas de ambulâncias ou 
dos internamentos abarrotados. 
A vulnerabilidade é precisamen-
te essa: a de nos esquecermos de-
masiado rápido. Há três mensa-
gens que não devemos descurar: 
1. Não temos uma arma 100% efi-
caz contra o vírus SARS-CoV-2. É 
preciso socorrer-nos de todas as 
que temos ao nosso dispor. Ne-
nhuma é perfeita, mas todas, em 
combinação, conferem-nos a pro-
teção necessária – distância so-
cial, máscara, ventilação dos es-
paços fechados, testagem fácil e 
alargada, rastreio de contactos e 
implementação das medidas de 
saúde pública. A vacinação vem-
-nos trazer mais uma arma que 
deve ser usada em complementa-
ridade com as outras, que não de-
vem nunca ser esquecidas. 
2. Devemos reduzir as medidas 
restritivas de forma segura. A 
pressa pode ser uma inimiga peri-
gosa. É preferível dar passos mais 
pequenos, assegurados pelos da-
dos epidemiológicos, garantindo-
-nos a segurança necessária. Esses 
passos pequenos poderão abrir 
caminho para prosseguir para 
diante, não nos obrigando a avan-
çar e recuar perante um aumento 
dos casos. 
3. As medidas devem ser propor-
cionais ao risco – a própria perce-
ção do risco pela população vai 
ter influência na fadiga pandémi-
ca e na adesão aos comportamen-
tos de proteção. 
Passo a passo, com segurança e 
utilizando todas as armas que te-
mos atualmente ao nosso alcan-
ce, poderemos controlar a pande-
mia e reduzir os seus impactos 
sociais e económicos.

Nenhuma 
arma é eficaz 
sozinha

Menos casos ativos 
Os casos ativos des-
ceram (menos 43) 
para 24 414, mas os 
contactos em vigi-
lância aumentaram 
(642) para 19 046. 
 
Mais infeções  
A faixa etária entre 
os 40 e os 49 anos é a 
que regista maior 
número de infeções 
(137 859), seguida 
pelas idades entre os 
50 e os 59 anos     
(123 076) e dos 30 
aos 39 anos (119 119). 
 
Vacinas dadas  
Até às 23.59 horas de 
dia 14, foram dadas   
2 264 585 vacinas no 
país. Primeiras do-
ses: 1 648 159. Se-
gundas 616 426. 

SABER MAIS
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SAÚDE MATERNA A taxa de morta-
lidade materna continua em ní-
veis elevados. Em 2019, morreram 
12 mulheres por complicações da 
gravidez, parto ou puerpério. São 
menos três óbitos face a 2018, ano 
com número recorde de mortes 
maternas – 15 –, obrigando as au-
toridades de saúde a criarem uma 
task force para avaliar a situação. 
Em dois anos, contam-se 27 óbi-
tos, com 2018 e 2019 a responde-
rem pelas piores taxas de mortali-
dade materna desde 1990. Respe-
tivamente, 17,2 e 12,7 óbitos por 
100 mil nascimentos (ver info). 

De acordo com dados do Institu-
to Nacional de Estatística, em 
2019, dois terços dos óbitos foram 
de mulheres na faixa etária dos 25-
-34, seguindo-se três no grupo 35-
-45 e uma morte entre os 15-24 
anos. Em linha com o registado 

Em dois anos, 27 
mulheres morreram na 
sequência da gravidez

em 2018: 60% nos 25-34 e 40% 
nos 35-44. De referir ainda que, 
nos dois anos em análise, metade 
dos óbitos ocorreram na Área Me-
tropolitana de Lisboa. Desde o iní-
cio da década de 90 do século pas-
sado que não havia registo de tan-
tas mortes maternas. O máximo 
tinha sido alcançado em 1991 (14 
óbitos), quando Portugal tinha 
mais de 116 mil nascimentos, con-
tra os 86579 registados em 2019. 

ESTUDAR EM PROFUNDIDADE 
Números que continuam a preo-
cupar a classe médica. “É um as-
sunto da maior gravidade, que, 
logo que controladas as questões 
da pandemia covid-19, deverá vol-
tar para a primeira linha das nossas 
preocupações”, frisa, ao JN, o pre-
sidente do Colégio de Especialida-
de de Ginecologia/Obstetrícia da 
Ordem dos Médicos. Competên-
cia essa, prossegue João Bernar-
des, da Direção-Geral da Saúde 

(DGS), “que deverá rapidamente 
retomar este assunto de forma 
convincente”.  

Segundo o professor catedrático 
da Faculdade de Medicina do Por-
to, “as razões habitualmente 
apontadas para o aumento da taxa 
de mortalidade materna são seme-
lhantes às apontadas para o au-
mento da taxa de cesarianas – gra-
videz tardia, com aumento de pa-
tologia associada, gravidez geme-
lar –, para além das cesarianas em 
si mesmas”. Sendo que, conforme 
o JN noticiou, a taxa de cesarianas 
está já nos 36%. Contudo, diz, 
“são necessários estudos cientifi-
camente mais aprofundados para 
melhor esclarecer a situação”. 

Àquele Colégio, vinca João Ber-
nardes, preocupa, “especialmen-
te, assistir a campanhas de parto 
no domicílio”. Tanto mais que, re-
corda, da análise feita pela DGS às 
mortes ocorridas em 2017 e 2018, 
concluiu-se que “o parto no domi-

Mortalidade materna

FONTE: INE, PORDATA    INFOGRAFIA JN
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12
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3
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6
(35-44 anos)
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8,3%

25%

40%

66,7%

9 (25-34 anos)

60%

Taxa de mortalidade 
materna continua 
em níveis elevados. 
“Assunto da maior 
gravidade” que deve 
ser cientificamente 
estudado, alerta  
a Ordem dos Médicos

Joana Amorim 
jamorim@jn.pt 

cílio ou fora do hospital foi res-
ponsável por cinco das 26 mortes 
maternas ocorridas”. Uma “ten-
dência que se repete ao longo dos 
anos e que corresponde a uma 
mortalidade cerca de 25 vezes su-
perior à do parto hospitalar”. 

Refira-se que, em maio de 2019, 
quando o JN noticiou a primeira 
subida de casos, a diretora-geral da 
Saúde alertava que “as mortes ma-
ternas poderão aumentar em Por-
tugal, dadas as características da 
população de grávidas e parturien-
tes, pelo que a monitorização e vi-
gilância serão reforçadas”. Em 
causa, escreviam, o aumento da 
idade média das grávidas, sendo 
que, entre 2014 e 2017, “quase 
60% das mortes maternas ocorreu 
em mulheres com mais de 35 
anos, enquanto apenas 30% das 
mães de todos os nados-vivos es-
tavam nesse grupo etário”. 

O JN pediu um comentário à 
DGS, mas não obteve resposta.�

À LUPA

Maternidade cada 
vez mais tarde 
Em 2019, a idade média 
da mãe ao nascimento 
de um filho estava nos 
32,1 anos, quando em 
1990 estava nos 27,1 
anos. O nascimento do 
primeiro filho, por sua 
vez, estava nos 30,5 
anos, contra 24,7 em 
1990. 
 
Um terço dos partos 
acima dos 35 anos  
Um terço dos bebés nas-
cidos em 2019 eram de 
mulheres com mais de 
35 anos, de acordo com 
os dados do INE. Foram 
28 514 nados-vivos.
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Enfermeiros 
recorrem de 
queixa arquivada 
contra bastonária

Signatários consideram que decisão legitima 
“a ameaça e a difamação” para com a sociedade 

POLÉMICA O grupo de cerca 
de 120 enfermeiros que 
avançou com uma participa-
ção disciplinar contra a atual 
bastonária pelos polémicos 
comentários nas redes so-
ciais recorreu do arquiva-
mento da queixa para o Tri-
bunal Administrativo e Fis-
cal de Almada. Os signatá-
rios consideram que a deci-
são da Ordem dos Enfermei-
ros (OE) “vem legitimar a 
ameaça e a difamação como 
prática aceitável dos órgãos 
da OE para com a sociedade 
civil, desconsiderando o que 
são os deveres deontológi-
cos da profissão, legalmente 
consagrados”. 

O Conselho Jurisdicional 
da OE decidiu pelo “indefe-
rimento liminar”, alegando 
que as publicações de Ana 
Rita Cavaco no Facebook, 
visando personalidades en-
volvidas no processo de va-
cinação, se tratam de “uma 
opinião pessoal, subjetiva”, 
não podendo ser associadas 
a “qualquer infração dos de-
veres deontológicos e conse-
quente responsabilidade 
disciplinar.” 

Os enfermeiros explicam 
que o recurso tem como ob-
jetivo “evidenciar a existên-
cia de dois pesos e duas me-
didas dentro da OE, por com-
paração a outros processos 
disciplinares em que o Con-
selho Jurisdicional (CJ) in-
voca e sustenta a existência 

das mesmas infrações quan-
do se trata de outros enfer-
meiros, que dizem respeito 
precisamente à dignificação 
e imagem da profissão e 
também o seu âmbito não se 
restringir à atividade de 
prestação de cuidados.” 

No acórdão, o CJ chegou 
mesmo a citar o Tribunal 
Europeu dos Direitos do 
Homem para sustentar a de-
cisão. O que, na opinião dos 
contestatários, é uma “clara 
deturpação da jurisprudên-
cia, quanto à liberdade de 
expressão como um direito 
fundamental, que nunca 
serviu para legitimar a pura 
ofensa. 

“GORDA FURA-FILAS” 
Na origem da participação, 
estão os comentários da bas-
tonária à presidente da Câ-
mara de Portimão, Isilda Go-
mes, a quem tratou por “gor-
da fura-filas”, já que teria 
sido vacinada para a covid-
-19 antes do previsto. Ou-
tros alvos foram o presiden-
te da Assembleia Municipal 
de Arcos de Valdevez, Fran-
cisco Rodrigues Araújo, a di-
retora regional do Instituto 
de Segurança Social do Al-
garve, o secretário de Estado 
da Descentralização e Admi-
nistração Local, Margarida 
Flores e Jorge Botelho, o co-
mentador Daniel Oliveira e 
a ministra da Justiça, Fran-
cisca Van Dunen.��J.Q.

Ana Rita Cavaco atacou várias pessoas pelo Facebook
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Um terço das escolas 
do 3.0 Ciclo discriminam 
os alunos imigrantes
Estudo indica que 23% dos 93 concelhos analisados têm valores “elevados de 
segregação”, com particular incidência na Região Metropolitana de Lisboa

EDUCAÇÃO Os alunos de ori-
gem imigrante apresentam 
resultados escolares signifi-
cativamente inferiores aos 
alunos de origem portugue-
sa e são alvo de segregação 
pela forma como estão dis-
tribuídos pelas escolas e pe-
las turmas. São as duas prin-
cipais conclusões do estudo 
apresentado e debatido on-
tem, que foi realizado pelas 
faculdades de Economia e 
de Ciências Sociais e Huma-
nas da Universidade Nova 
de Lisboa e promovido pela 
Associação EPIS - Empresá-
rios Pela Inclusão Social. 

Os investigadores analisa-
ram a distribuição dos alu-
nos de escolas do terceiro ci-
clo do ensino básico em cujo 
registo escolar consta a indi-
cação de naturalidade es-
trangeira para calcular o ín-
dice de segregação por con-
celho e por escola. No pri-
meiro caso, concluíram que 
quase um quarto (23%) dos 
93 concelhos em análise 
apresentavam valores “ele-

Desigualdades também são visíveis no desempenho dos alunos migrantes

vados de segregação”, so-
bretudo na Região Metro-
politana de Lisboa.  

O índice de segregação cal-
culado para 404 escolas de 
Portugal Continental, que 
permite verificar como es-
tão distribuídos os alunos 
imigrantes entre turmas 
dentro de uma mesma esco-
la, mostra que um terço das 
escolas (34%) segregam es-
ses alunos nas suas turmas.  

RESULTADOS SÃO CULPADOS 
“O que parece acontecer 
nestas escolas é que alunos 
com mais dificuldades são 
colocados ao lado de outros 
com iguais problemas, per-
petuando a segregação”, ex-
plicou o investigador Luís 
Catela Nunes, referindo 
que o estudo encontrou ca-
sos de escolas onde essa dis-
criminação ronda os 50%. 

Mais do que fatores de de-
sigualdade socioeconómica, 
por exemplo, são os resulta-
dos escolares os culpados 
pela segregação.  

Baseando-se nas estatísti-
cas oficiais e focando-se nos 
resultados escolares dos alu-

nos do nono ano em 2016-
-2017, o estudo identificou 
diferenças de 20 pontos 
(numa escala de 0 a 100) nos 
resultados a Matemática no 
exame entre alunos nativos 
e alunos imigrantes dos Paí-
ses Africanos de Língua Ofi-
cial Portuguesa (PALOP), 
em prejuízo dos alunos de 
origem migrante. 

O estudo, que acompanha 
o percurso dos alunos que 
em 2016-2017 concluíram o 
nono ano, refere ainda que 
as diferenças já eram iden-
tificáveis logo no sexto ano. 
Se cerca de 50% dos alunos 
de nacionalidade portugue-
sa obteve positiva a Mate-
mática nos exames do sex-
to e nono ano, apenas 40% 
dos alunos dos PALOP con-
seguiu obter positiva no 
exame do sexto ano, valor 
que desceu para menos de 
20% no exame do nono. 

Os dados do desempenho 
no primeiro ciclo mostram 
que as dificuldades para os 
migrantes começam cedo, 
com taxas de reprovação su-
periores, com particular 
para os alunos dos PALOP. �

João Queiroz 
joao.queiroz@jn.pt 
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ESPECIALISTAS

Luís Catela Nunes 
Professor da Nova SBE

“As escolas não têm 
conseguido diminuir 
as diferenças de 
desempenho dos 
alunos e algumas 
delas até tendem a 
aumentar”

Diogo Pereira 
Diretor-geral da EPIS

“Este estudo 
constata uma 
realidade que existe 
em alguns locais e 
que deve ser 
combatida pois é 
contrária à inclusão”

Concelhos 
A maior concentração de 
concelhos com níveis de 
segregação elevados está 
na Região Metropolitana 
de Lisboa, para além de 
Fafe, Silves, Ansião, Cas-
telo Branco, Alenquer e 
Santiago do Cacém.  
 
Escolas 
As escolas com os valores 
mais altos de segregação 
de alunos com origem 
imigrante encontram-se 
junto ao litoral e, sobre-
tudo, na Região Metropo-
litana de Lisboa. 
 
Desempenho 
As diferenças dos resulta-
dos nos exames entre os 
alunos de nacionalidade 
portuguesa e os de ori-
gem migrante são mais 
acentuadas na disciplina 
de Matemática do que na 
de Português.

SABER MAIS
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Exames para subir nota 
contra vontade do Governo
Aprovados em coligação negativa projetos de lei para melhorar classificação 
interna no Ensino Secundário. Violação continua a não ser crime público 

PARLAMENTO Os projetos de 
lei que visam possibilitar a 
realização de exames de me-
lhoria de nota interna no 
Ensino Secundário foram 
aprovados  em coligação ne-
gativa, contrariando a von-
tade do Governo. O PS vo-
tou contra e dois socialistas 
optaram pela abstenção. 

Os projetos da autoria do 
PAN, do PSD e do CDS tive-
ram a mesma votação, com 
o voto contra do PS a ser ape-
nas furado pelas abstenções 
dos deputados Miguel Ma-
tos (secretário-geral da JS) e 
Filipe Pacheco. E baixam 
agora à oitava comissão. 

Por sua vez, o PS apresen-
tou um projeto de lei que 
“prorroga medidas excecio-
nais e temporárias para sal-
vaguarda dos direitos dos es-
tudantes do Ensino Supe-
rior”, aprovado por todos. 

“Nos anos letivos de 2019-
-2020 e 2020-2021, todos os 
estudantes devem ter aces-
so a todas as épocas de exa-
mes, em moldes a definir 

Parlamento aprovou na generalidade vários projetos que visam possibilitar a melhoria das classificações 

pelas instituições de Ensino 
Superior, designadamente 
em relação à inscrição para 
a época especial” e “os anos 
letivos de 2019-2020 e 
2020-2021 não são conside-
rados para efeitos de conta-
bilização do prazo de pres-
crição”, refere o articulado. 

PSD CRITICA DESNORTE 
O social-democrata Alexan-
dre Poço não poupou ata-
ques. “O desnorte é tão 
grande que o PS apresenta 
um projeto de lei, com o 
qual concordamos e votare-
mos a favor, para permitir 
aos alunos do Superior o 
acesso a todas as fases e épo-
cas de exame possíveis, 
mas, de forma surpreen-
dente, nega esse direito aos 
alunos do Secundário que 
pretendem realizar exame 
de melhoria”, criticou. 

Ana Rita Bessa, do CDS, 
defendeu que, embora ter-
minasse ontem o prazo de 
inscrição na primeira fase 
dos exames finais nacionais 
e provas de equivalência à 
frequência do Secundário 
dos 11.º e 12.º anos, o Parla-

mento ainda ia “a tempo” 
de mudar a situação. É pre-
ciso abrir um prazo para a 
melhoria da nota. 

Já a socialista Carla Sousa 
saiu em defesa do Governo: 
os exames são para “quem 
quer ingressar no Superior”. 
A 24 de março, o secretário 
de Estado Adjunto e da Edu-
cação, João Costa, vincou 
que os exames finais do Se-
cundário só servem para 
efeitos de acesso ao Supe-
rior, avisando que dizer que 
“o aluno pode fazer o exame 
e melhorar a nota que já ti-
nha e para a qual não preci-
sava de exame” abre “uma 
caixa de Pandora infinita”. 

Ao contrário das iniciati-
vas sobre ensino, os proje-
tos para consagrar como cri-
mes públicos a violação, a 
coação e o abuso sexuais não 
passaram. Os do BE e da de-
putada Cristina Rodrigues 
tiveram voto contra de PS, 
PSD, PCP e PEV.  O do CDS, 
que consagra como públicos 
os crimes de ameaça e coa-
ção, equiparando-os à vio-
lência doméstica, foi chum-
bado também pelo Chega.�

Carla Soares 
carlas@jn.pt 
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Um projeto de resolução 
do CDS que recomenda 
ao Governo o aumento 
da comparticipação de 
tratamento em doente 
oncológico foi aprovado 
com abstenção do PS. 
Prevê que passe de 69% 
para 90% no tratamento 
de trombose associada a 
cancro. A centrista Ana 
Rita Bessa avisou que é a 
segunda causa de morte 
em doentes oncológicos. 
Estima que o aumento da 
comparticipação das he-
parinas de baixo peso 
molecular (HBPM) para o 
escalão A  teria apenas 
um impacto  anual de 152 
mil euros. E nota que paí-
ses como Alemanha, Di-
namarca, Finlândia, 
França, Grécia, Irlanda, 
Itália, Países Países Bai-
xos, Suécia e Reino Uni-
do comparticipam  a 
100% e Espanha a 90%. C.S.

Comparticipar a 
90% tratamento 
para oncológicos

TROMBOSE

Conferência Episcopal adiou para outra reunião 
decisão sobre a participação das mulheres  

IGREJA  O presidente da 
Conferência Episcopal Por-
tuguesa (CEP), D. José Or-
nelas, afirmou que há paró-
quias insolventes e situa-
ções de dificuldade para ga-
rantir o salário do pároco  
devido à pandemia. 

“Tenho situações concre-
tas onde mesmo para garan-
tir uma remuneração àque-
las pessoas que estão ao ser-
viço das comunidades, o pá-
roco e não só, temos muita 
dificuldade”, declarou o 
prelado, assumindo que 
“piorou” com a pandemia. 

O presidente da CEP afir-
mou que as instituições ca-
tólicas registaram um 
“acréscimo muito grande” 
de pedidos de ajuda para pa-
gar contas de água, luz e 
rendas. Com o fim previsto 
das moratórias, o bispo de 
Setúbal acredita que a situa-
ção “não vai melhorar”. A 

sustentabilidade das Insti-
tuições Privadas de Solida-
riedade Social (IPSS) é tam-
bém uma preocupação.  

“A epidemia tornou evi-
dente que, além do Ministé-
rio do Trabalho, Solidarieda-
de e Segurança Social, de-
vem poder contar com o 
apoio logístico e financeiro 
do Ministério da Saúde”, de-
fende a CEP. D. José Ornelas 
diz que a questão é “muito 
séria” e que se agravou com 
as despesas suplementares 
com o combate à pandemia. 

A CEP adiou para uma pró-
xima assembleia uma deci-
são sobre a maior presença 
das mulheres nas funções da 
Igreja. No documento “Spi-
ritus Domini”, o Papa pediu 
às Conferências Episcopais 
do Mundo para dar nova vi-
talidade e corresponsabili-
dade aos leigos, concreta-
mente às mulheres.� E.M. 

Já há paróquias 
insolventes 
e sobem pedidos 
para pagar contas

Plataforma diz que 
“descontos são legais”
Exige que portagens 
serão reduzidas em 
50% a partir de julho

RODOVIAS A Plataforma P’la 
Reposição das scut A23 e 
A25 reafirmou, ontem, que 
os descontos nas portagens 
são legais e que quaisquer 
argumentos para não cum-
prir a redução do preço em 
50%, a partir do dia 1 de ju-
lho, “são absolutamente la-
mentáveis”. Esta semana, a 
ministra da Coesão Territo-
rial, Ana Abrunhosa, admi-
tiu que a redução do preço, 
aprovada com os votos da 
Oposição, é constitucional, 
mas trará uma perda de re-
ceita até 149 milhões. 

Em comunicado enviado 
ontem à Lusa, a plataforma 

lembra as palavras da minis-
tra e adianta que o Orça-
mento do Estado de 2021 “é 
muito claro”, quando diz 
que o Governo, e não o Par-
lamento, “fica autorizado a 
proceder às alterações orça-
mentais necessárias para 
compensar as eventuais 
perdas” de receita.  

“Importa assinalar que 
esta foi, também, a inter-
pretação de todos os grupos 
parlamentares, incluindo o 
do PS. Assim sendo, no dia 1 
de julho, o preço das porta-
gens deve ser reduzido em 
50% para todos os veículos 
de combustão e 75% para os 
elétricos e não poluentes”. 
A partir daí, a plataforma 
promete lutar até à reposi-
ção das scut (vias sem cus-
tos para o utilizador).�
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Marisa Silva 
sociedade@jn.pt 

ENERGIA Duas pessoas em 
teletrabalho debaixo do 
mesmo teto pagam, em 
média, pelo menos, mais 28 
euros por ano na fatura da 
eletricidade, devido ao uso 
do computador e ao au-
mento da utilização dos 
eletrodomésticos, como a 
máquina de café, o forno e a 
televisão.  

As contas são feitas pela 
Selectra e têm como refe-
rência o consumo médio de 
uma família-padrão. De 
fora dos cálculos fica a cli-
matização do lar,  bem 
como a iluminação, que 
também pode “encarecer a 
fatura da luz”. Só “nos casos 
em que os agregados fami-
liares tenham lâmpadas de 
baixo consumo é que o va-
lor seria residual”, entre os 
três e cinco euros adicionais 
por ano. 

“Num lar, o consumo elé-
trico gerado por eletrodo-
mésticos ronda os 66% da 
fatura de luz anual. Após um 
ano desde o início da pande-
mia, as nossas casas torna-
ram-se no lugar onde passa-
mos grande parte do nosso 

tempo. Esta vivência per-
manente em casa trouxe 
um aumento nos gastos”, 
referiu a Selectra, em comu-
nicado. 

Só nos primeiros três me-
ses do ano, o aumento do 
consumo de eletricidade e a 
consequente subida do valor 
da fatura da luz fizeram dis-
parar o número de pessoas a 

recorrer à Deco. A associação 
de defesa do consumidor re-
cebeu mais de 1400 pedidos 
de ajuda sobre a fatura de 
energia, mais 61% face a 
2020. Em alguns casos, a fa-
tura subiu de 80 para 200 
euros mensais. 

“Este aumento está muito 
relacionado com o inverno 
mais frio, com as medidas de 
confinamento e a necessida-
de de ficarmos mais tempo 
em casa, até por causa do te-
letrabalho, e tudo isso levou 
a faturas de energia mais ele-
vadas”, detalhou à Lusa Ca-
rolina Gouveia, jurista da 
Deco, assinalando que o 
apoio extraordinário sobre a 
fatura de eletricidade lança-
do pelo Governo é “meritó-
rio”, mas “diminuto” “face 
ao aumento de consumo ve-
rificado”. 

De acordo com Carolina 
Gouveia, a maior parte dos 
contactos recebidos parti-
ram de consumidores que 
pretendiam saber se o valor 
faturado estava correto. 
Uma parte mais reduzida, 
por não conseguir liquidar a 
fatura de uma vez, pediu 
ajuda para conseguir um pla-
no a pagamento a presta-
ções.�
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Oito deputados 
investigados por 
moradas falsas 
Parlamento já aprovou o levantamento da 
imunidade. Sandra Cunha pediu renúncia

JUSTIÇA A Assembleia da Re-
pública levantou a imuni-
dade parlamentar a  oito de-
putados para responderem 
perante o Ministério Públi-
co por alegada comunicação 
de moradas falsas. Um des-
ses deputados constituídos 
arguidos, a bloquista Sandra 
Cunha, pediu ontem re-
núncia ao mandato e já foi 
substituída. 

Entre os oito deputados 
que estão a ser investigados 
pelo Ministério Público por 
alegada comunicação de 
moradas falsas, estão três do 
PSD (Carla Barros, Duarte 
Pacheco e Pedro Roque), 
três do PS (Elza Pais, Fer-
nando Anastácio e Nuno 
Sá), um do CDS-PP (João Al-
meida) e uma do Bloco de 
Esquerda (Sandra Cunha). 

O levantamento da imu-
nidade parlamentar para 
que possam responder pe-
rante a Justiça já foi aprova-
do pela Comissão de Trans-
parência e Estatuto dos De-
putados. Na sequência dis-
so, a deputada bloquista 
Sandra Cunha renunciou, 
ontem, ao mandato. 

“A minha constituição 
como arguida leva-me a pe-
dir a renúncia ao meu man-
dato de deputada à Assem-
bleia da República. Por mo-
tivos pessoais, porque pre-
tendo defender o meu bom 
nome com total liberdade, e 
por motivos políticos, por-

que não quero que a conti-
nuidade em funções duran-
te a minha defesa possa ser 
usada como arma de arre-
messo contra o Bloco de Es-
querda”, assumiu, numa 
publicação nas redes sociais. 

SUBSTITUÍDA POR ATIVISTA 
A deputada bloquista, que 
vai ser substituída por uma 
psicóloca de 36 anos, Siana 
Santos, também confirma 
que foi o Ministério Público 
que pediu o levantamento 
da imunidade parlamentar, 
por “discrepâncias nas mo-
radas” indicadas ao Parla-
mento entre 2017 e 2018. 

Em causa o facto de San-
dra Cunha, eleita pelo círcu-
lo de Setúbal, ter declarado 
que residia entre Sesimbra 
e Almada, usando a sua mo-
rada e a dos pais. Como o va-
lor de deslocação que o Par-
lamento lhe pagava pela 
morada de Sesimbra era o 
triplo do que pagava pela de 
Almada, a deputada incorre 
num crime de peculato, pu-
nido com três a oito anos de 
prisão e multa até 150 dias.  

Já o deputado centrista 
João Almeida garante que o 
processo “resulta de erros 
grosseiros da investigação. 
Chega a ser surreal nos ale-
gados factos que me impu-
ta”, considera o deputado, 
garantindo que nunca vi-
veu em Carcavelos com a 
sua família, como alega o 
Ministério Público, e que 
aquela era a residência do 
seu irmão.�

Sandra Cunha saiu por ter sido constituída arguida
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Hermana Cruz 
hermana.cruz@jn.pt 

Valor assenta no uso de computador e eletrodomésticos 
por duas pessoas. Pedidos de ajuda à Deco disparam

Teletrabalho aumenta 
fatura da luz pelo 
menos 28 euros/ano

Climatização do lar e iluminação, que encarecem fatura da luz, de fora das contas 

PARLAMENTO O PSD asso-
ciou-se às pretensões da Ini-
ciativa Liberal (IL) e pediu 
ontem a apreciação parla-
mentar do decreto que tor-
nou o teletrabalho obrigató-
rio até ao final do ano. Um 
regime laboral que está 
prestes a ser regulamentado 
pelo Parlamento e que os 
sociais-democratas defen-
dem que apenas deve exis-
tir por mútuo acordo. 

O deputado único da IL já 
tinha desafiado os restantes 
partidos a apoiarem a dis-
cussão no Parlamento do di-
ploma do Governo que de-
terminou o teletrabalho 
obrigatório até ao final do 
ano, independentemente 
da evolução da pandemia. 
Mas João Cotrim Figueiredo 
precisava do apoio de, pelo 
menos, dez deputados. 

Ontem, o PSD concreti-
zou o pedido de apreciação 
parlamentar do decreto, 
considerando que a obriga-
toriedade do teletrabalho 
põe em causa “grosseira-
mente” os direitos dos tra-
balhadores e das empresas. 

SÓ POR MÚTUO ACORDO 
Para os sociais-democratas, 
a obrigatoriedade do teletra-
balho só “pode ser entendí-
vel e aceitável pela excecio-
nalidade do momento, por 
força da pandemia e pela ne-
cessidade de acautelar a saú-
de pública, e pelo tempo es-
tritamente necessário”. 
Fora da situação de crise, o 
partido só aceita que seja 
“mútuo acordo”. 

O pedido do PSD surge 
numa altura em que o Par-
lamento se prepara para dis-
cutir a regulamentação do 
teletrabalho. PCP e BE já en-
tregaram projetos de lei. Os 
socialistas fazem o mesmo 
na próxima semana. 

Em cima da mesa estão 
propostas para que as enti-
dades patronais compartici-
pem despesas dos funcioná-
rios com telecomunicações, 
energia e água, além do di-
reito a desligar. ��

HERMANA CRUZ

Sociais-democratas 
contra trabalho 
remoto obrigatório

PSD junta-se 
à IL e pede 
apreciação  
de decreto

Pequenos aparelhos 
De acordo com a Selec-
tra, o micro-ondas, a 
máquina do café, o aspi-
rador ou o ferro de en-
gomar são alguns dos 
aparelhos que conso-
mem mais eletricidade. 
Juntos representam cer-
ca de 27% do gasto total 
de energia de uma casa. 
 
Atendimento 
A Deco tem em funcio-
namento, desde no-
vembro, um Gabinete 
de Aconselhamento de 
Energia. O serviço é gra-
tuito e conta com uma 
equipa de mais de três 
dezenas de técnicos.

SABER MAIS
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A FECHAR

MEDICAMENTO A Autoridade Nacional do Medicamen-
to (Infarmed) mandou suspender ontem a venda de um 
lote do fármaco Nimesulida Labesfal, um anti-inflama-
tório indicado para o tratamento da dor aguda. Trata-se 
do lote n.o 18R4061, com a validade 10/2021, do medi-
camento Nimesulida Labesfal 100 mg, comprimido, 
com o número de registo 5782396, que a empresa Ge-
neris Farmacêutica decidiu recolher voluntariamente 
por “ter sido detetado um resultado fora de especifica-
ção num estudo de estabilidade ‘ongoing’, no parâme-
tro dissolução”, revela o Infarmed, em comunicado.

Infarmed suspende venda de um lote 
do anti-inflamatório Nimesulida

LAYOFF A Segurança Social 
já começou a corrigir as 
carreiras contributivas, 
eliminando os cortes a 
quem passou pelo regime 
de layoff. O erro, que foi 
reconhecido há cinco me-
ses, penalizou sobretudo 
quem pediu subsídios de 
desemprego, parentalida-
de ou doença, depois do 
layoff. Governo garante 
retroativos em abril e em 
maio. A correção dos erros 
aos pais que ficaram em 
casa está mais atrasada.

Carreiras 
contributivas 
já começaram 
a ser corrigidas 

EMERGÊNCIA O CDS/PP 
quer ouvir o ministro da 
Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, sobre a 
caducidade do contrato da 
rede de comunicações de 
emergência do Estado (SI-
RESP) em junho. “É preci-
so que o ministro volte ao 
Parlamento para nos dizer 
como é que vai ser resolvi-
do este problema”, frisa o 
deputado Telmo Correia. 
Ontem, demitiu-se o res-
ponsável pelo SIRESP, ge-
neral Manuel Couto.

CDS quer ouvir 
Eduardo Cabrita 
sobre caducidade 
do SIRESP

COMUNICAÇÕES A litigância em torno do leilão da nova 
rede móvel 5G está a subir novamente de tom, com as 
operadoras a acusar a ANACOM de mudar as regras “a 
meio do jogo”. O prazo de audição dos interessados ter-
minou ontem. A NOS vai avançar com uma providência 
cautelar para suspender as alterações às regras do leilão. 
A MEO irá recorrer a “todas as hipóteses” para impedir 
alterações no processo. A Vodafone, que já tinha critica-
do a decisão do regulador, diz que “não abdicará de even-
tuais iniciativas legais”, sem mais pormenores.

Operadoras contra mudanças no 
leilão 5G ameaçam com a Justiça

Conselho das Finanças 
arrasa previsões 
para o investimento

No parecer ao Programa de Estabilidade, o CFP vê problemas no cálculo 
do défice de 2021 e considera inflacionado o valor do PIB para este ano

CONJUNTURA O cenário ma-
croeconómico em que as-
senta o Programa de Estabi-
lidade (PE) 2021-2025 foi 
genericamente aprovado 
pelo Conselho das Finanças 
Públicas (CFP), mas falta-
-lhe prudência e há proble-
mas sérios na previsão feita 
pelo Ministério das Finan-
ças (MF) para o crescimen-
to do investimento (aparen-
temente, demasiado oti-
mista) em 2021. 

A tutela de João Leão (na 
foto) incorpora uma expan-
são de 4% do investimento 
(o Banco de Portugal prevê 
3,6%), mas fundamenta de 
forma frágil esta conta, pois 
não apresenta projetos (fi-
nanciados com fundos eu-
ropeus, por exemplo) que 
sustentem essa conta, assi-
nala o CFP. 

OBSERVAÇÕES 
O mesmo no caso do défice 
público final deste ano. Diz 
que está assente num nível 
de Produto Interno Bruto 
(PIB) nominal maior do que 
o consenso defendido por 
outras instituições de refe-
rência, o que pode ajudar a 
diluir o desequilíbrio orça-
mental. 

E mais. O CFP detetou que 
o ministério “estima um 
crescimento particular-
mente elevado do deflator 
implícito do PIB [a compo-
nente de preço que ajuda a 
inflacionar o valor da econo-
mia a preços correntes] em 
2021, o que leva a uma pre-
visão favorável do PIB no-
minal nesse ano, variável 
com elevada importância 
para o cálculo dos rácios das 
finanças públicas”. 

O Governo está à espera 
de um défice 4,5% do PIB 
mas, por exemplo, o FMI 
diz 5%. O défice do Gover-
no é mais baixo, porém 

Luís Reis Ribeiro 
luis.ribeiro@dinheirovivo.pt 

pode ser, parcialmente, um 
efeito PIB. As Finanças es-
peram uma expansão no-
minal da economia este ano 
de 5,4%, bem acima dos 
4,2% do FMI. 

No parecer sobre as previ-
sões macroeconómicas sub-
jacentes ao PE 2021-2025, a 
entidade presidida por Na-

identificação segura do ce-
nário mais provável, assim 
prejudicando a avaliação do 
princípio da prudência a 
que estas previsões se en-
contram sujeitas”. 

CLIMA DE INCERTEZA 
O Conselho concretiza as 
razões desta crítica: “O pre-
sente cenário do MF enqua-
dra-se numa conjuntura de 
elevado risco e incerteza, 
associado direta ou indire-
tamente à evolução da pan-
demia e ao sucesso das cam-
panhas de vacinação contra 
a covid-19 a nível interna-
cional”. 

Mas na previsão de João 
Leão há um problema loca-
lizado e tem a ver com um 
possível inflacionamento da 
variável investimento e que 
afeta todos os anos do PE. 

Em 2021, “a previsão mais 
favorável do MF para a dinâ-
mica da economia portu-
guesa assenta num pressu-
posto de absorção de fundos 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR), cuja exe-
cução poderá estar condi-
cionada por vários fatores”, 
alerta a entidade avaliadora. 

EFEITO DO PRR 
Nos fatores externos, o CFP 
refere que “à data de fecho 
deste parecer, o PRR encon-
tra-se em negociação com a 
Comissão Europeia, não 
tendo ainda sido submetida 
a sua versão final”. A nível 
interno, o problema é que 
“não foram identificados 
projetos de investimento 
que permitam dinamizar os 
montantes reportados pelo 
MF para o ano 2021”. 

Segundo disse ontem João 
Leão, numa breve apresen-
tação do PE antes de ser co-
nhecido o parecer do CFP, 
“o impulso macroeconómi-
co do PRR ao longo dos cin-
co anos do Programa de Es-
tabilidade é de 22 mil mi-
lhões de euros”.�

zaré Costa Cabral afirma 
que “endossa as estimativas 
e previsões macroeconómi-
cas apresentadas” e elabora-
das pelo Ministério das Fi-
nanças, de João Leão. Mas 
com reservas.  

Uma é que “o contexto 
atual de elevada e invulgar 
incerteza não permite uma 

Previsões macroeconómicas

FONTE: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS-PE/2021

PIB

  Consumo privado

  Consumo público

  Investimento

  Exportações

  Importações

Défice (% do PIB)

Inflação

Taxa de desemprego

-7,6

-5,9

0,4

-1,9

-18,6

-12

-5,7

-0,1

6,8

4,0

2,8

1,7

4,0

8,7

5,4

-4,5

0,8

7,3

4,9

3,7

1,4

8,0

7,9

6,0

-3,2

0,9

6,7

2,8

2,2

1,2

8,6

5,1

6,0

-2,2

1,1

6,4

2,4

2,1

1,1

6,3

4,8

5,6

-1,6

1,3

6,0

2,2

2,1

1,0

5,7

4,6

5,4

-1,1

1,5

5,8
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PREÇO BAIXO - NÃO PERCA

Pequeníssimo dispositivo 
de Audição Recarregável 

Pequeno 
e discreto

Carregamento
por USB ou

tomada elétrica
Tempo de utilização: Mais de 16 horas em uso.

Pequeno, discreto
e confortável

Não perca – APENAS 4,99€

Recarrega
enquanto você 

dorme

PAGUE APENAS 4,99€
e não precisa de comprar mais pilhas!

O amplificador novo PowerEar G12 Recarregável 
custa apenas 4,99€. Se quer ouvir todos os sons mais 
alto como deseja, esta é uma oportunidade que não 
deve perder. O novo PowerEar G12 inclui uma 
unidade de carregamento e garantia de fabricante.

Totalmente recarregável
Nunca mais 
pilhas caras 
e dispendiosas!

Alta tecnologia com circuito amplificador
Surpreendente dispositivo de 
tamanho reduzido
Volume ajustável para ouvir mais alto 
nas diferentes situações do seu dia-a-dia
Tão confortável que você 
esquecerá que o está a usar
Sem interferências
Recarregável – pilhas nunca mais
Apenas 4,99€

Novo PowerEar G12 Recarregável APENAS 4,99€
POUPE UMA FORTUNA!

ENCOMENDE 
AGORA

Amplificador Auditivo Recarregável

CONTACTE 808 91 30 20
(custo de chamada local) Código de referência: POWJDN10421

Este anúncio é publicado por BelAudição, Lda - Estrada Senhora da Saúde 41A, Faro
O novo amplificador PowerEar G12 Recarregável não é um dispositivo médico;  Os 
amplificadores auditivos tornam os sons mais altos; A capacidade de discernir o som da 
conversação pode variar; As ilustrações e descrições nesta publicidade são apenas para 
orientação, os resultados reais podem variar; Pessoas com perda auditiva não diagnosticada 
devem procurar uma opinião médica; O novo Amplificador PowerEar G12 vem com garantia 
de devolução da quantia paga até 30 dias. Se não estiver satisfeito com a sua compra, 
devolva o PowerEar G12 para obter o reembolso. Máximo de 2 unidades por cliente. 
Limitado ao stock existente e a maiores de 50 anos.

novo PowerEar G12

no 
to

mento
B

Dispõe de 3 maneiras para encomendar 
o novo PowerEar G12 pelo preço de 4,99€:
1. Pagando por MultiBanco, ligue 808 91 30 20
2. Compre online: www.recarregavel.pt 
3. Envie o cupão abaixo.

P
e

novo PowerEar G12 Recarregável

NÃO PRECISADE SELO

* SR/SRA:

* MORADA:

N.º Porta:

* CÓDIGO POSTAL: P
O

W
JD

N
10

42
1

* DATA DE 
   NASCIMENTO: D D M M A A* TELEFONE:

BelAudição Lda,  REMESSA LIVRE 1, LOJA CTT FARO, 8001-960 FARO
RECORTE E COLOQUE ESTE CUPÃO NUM ENVELOPE E ENVIE PARA:

Os dados recolhidos servem unicamente para dar resposta ao seu pedido e para posterior envio e divulgação de informações sobre ofertas e promoções relacionadas com aparelhos 
auditivos, através de carta, e-mail ou contacto telefónico. Ao fornecer os seus dados pessoais, aceita que os mesmos sejam utilizados para os fins atrás referidos. A BelAudição, Lda. não 
partilha os seus dados pessoais com terceiros. A qualquer momento pode requerer a consulta, retificação ou eliminação dos seus dados pessoais para meusdados@audicaoactiva.pt ou 
para 211 337 001. Mais informações em https://rgpd.belaudicao.pt

ASSINO E CONFIRMOPOR FAVOR COMPLETE TODOS OS CAMPOS MARCADOS * EM  LETRAS MAIÚSCULAS

Pretendo encomendar  

1 unidade do PowerEar       2 unidades do PowerEar

Se você se esforça para ouvir as pessoas ao 
telefone, acha que as pessoas falam muito baixo, 
tem dificuldade em manter as conversas, ou põe o 
som da TV mais alto, então a ajuda que precisa 
está ao alcance da sua mão!
Com a avançada tecnologia do amplificador novo  
PowerEar G12 Recarregável poderá ouvir os 
sons mais alto e viver a vida plenamente. 

Design discreto
Este incrível novo e pequeno dispositivo adapta-se à 
sua orelha - é tão discreto que passa despercebido. 
Basta colocar na orelha e ajustar o volume que sirva 
às suas necessidades para ouvir mais alto e é tão 
simples quanto isso! O design é tão compacto e 
confortável que você rapidamente se esquece de que 
está a usá-lo.

Circuito avançado
O avançado circuito de amplificação proporciona uma 
amplificação dos sons sem interferências ao contrário 
do que encontra nas imitações mais baratas. E 
porque estamos a vender diretamente aos clientes, 
podemos oferecer o novo PowerEar G12 Recarregável 
a um preço muito acessível. Outras empresas gostam 
de o fazer acreditar que para ouvir os sons mais alto 
seja necessário gastar uma fortuna, mas não com o 
novo PowerEar G12 Recarregável.

Pilhas nunca mais!
E melhor ainda, é que você nunca mais terá que se 
preocupar com o custo de ter de substituir pilhas. O 
novo amplificador PowerEar G12 é totalmente 
recarregável! Tudo o que você precisa fazer é colocá-lo 
no carregador e ligá-lo. Pode deixar a recarregar 
enquanto dorme. Isto é muito mais conveniente do que 
ter de se preocupar com pilhas. Esqueça o seu dispositi-
vo antiquado e experimente o novo PowerEar G12. 

Promessa Garantida de 
preço baixo

Comprando diretamente você pode estar 100% 
confiante de que irá pagar o preço mais baixo. 
Encomende hoje e experimente em casa. Fale com 
amigos, assista TV, vá ao cinema e ouça por si 
mesmo a diferença. Você ficará surpreendido com a 
amplificação de som de qualidade superior.

PUBLICIDADE
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WEBINAR  | SERVIER TALKS “UNIDOS PARA CUIDAR” – OS DESAFIOS NO TRATAMENTO DA

Combate   
ao colesterol  

é “a mãe de todas 
as batalhas”

SAÚDE A incidência do colesterol 
em Portugal é elevada: de acordo 
com um estudo feito pelo Institu-
to Nacional de Saúde Dr. Ricardo 
Jorge, mais de metade dos inqui-
ridos (53,2%) tinha valores de co-
lesterol total iguais, ou superiores, 
aos recomendados. Contudo, para 
obtermos uma visão completa do 
problema, é fundamental tomar 
boa nota deste “palavrão”: dislipi-
demia. “Os Desafios no Tratamen-
to da Dislipidemia” foi o tema do 
webinar organizado pelo JN, DN e 
TSF, numa parceria com a farma-
cêutica Servier (disponível em 
www.jn.pt).  

O que é, afinal, a dislipidemia? 
Francisco Araújo, médico e presi-
dente eleito da Sociedade Portu-
guesa de Aterosclerose (SPA), es-
clarece: “Dislipidemia é o conjun-
to de gorduras que, em níveis ele-
vados ou muito baixos, causa pro-
blemas graves de saúde, tão graves 
que podem ser fatais”. Os “proble-
mas” são, na verdade, de monta: 
aterosclerose, angina de peito, en-
farte agudo do miocárdio e aciden-
te vascular cerebral (AVC), entre 
outros. 

Quando falamos de dislipide-
mia, acrescenta o médico, “esta-
mos a falar de alterações dos lípi-
dos, componentes fundamentais 
no nosso organismo. Precisamos 

deles para diversas coisas, desde 
logo por serem uma das nossas 
mais importantes fontes de ener-
gia. Mas, como tudo na vida, o que 
é excessivo pode trazer proble-
mas”. 

DÉCADAS SEM SINAIS 
No nosso corpo há vários tipos de 
lípidos. No contexto da ateroscle-
rose, o mais relevante é o coleste-
rol. “É o colesterol elevado que 
nos deve preocupar em primeiro 
lugar”, afirma Francisco Araújo. 
Porquê? “Porque é ele a mãe de to-
das as batalhas”, diz o médico, 
lembrando que a acumulação des-

Excesso de gorduras no sangue causa problemas tão graves como 
aterosclerose, angina de peito, enfarte agudo do miocárdio e acidente 

vascular cerebral. De entre todos os lípidos, é no colesterol  
que os especialistas colocam o enfoque, por uma razão simples:  

é uma doença silenciosa, mas que, a qualquer altura, pode ser mortal. 
Avaliar com regularidade e desde cedo o nosso perfil lipídico é,  

por isso, a melhor solução. Até porque, ao contrário do que possa 
pensar-se, o mal não afeta apenas os mais velhos 

te tipo de gorduras na parede das 
artérias é “um processo que pode 
demorar décadas sem dar qual-
quer sinal. Mas, de repente, pode 
provocar um enfarte de mio-
cárdio, AVC ou, mais raramente, 
morte súbita”. 

E desengane-se quem julga que o 
problema só ataca os mais velhos, 
razão pela qual é decisivo avaliar 
com regularidade o perfil lipídico. 
“Qualquer adulto que tenha coles-
terol elevado deve perguntar ao 
pediatra se os seus filhos devem 
ser avaliados. Não quer dizer que 
as crianças tenham de tomar me-
dicação, embora algumas possam 
ter de o fazer, sobretudo quando 
há algum problema genético. Im-
portante é que tenham estilos de 
vida mais saudáveis, para reduzir 
os riscos”, assinala o médico. 

E estão as pessoas cientes dos ris-
cos da dislipidemia? 

“Há um número cada vez maior 
de pessoas interessadas em saber 
mais acerca da sua saúde, sobretu-
do os mais jovens. Ao mesmo tem-
po, na última década, tem vindo a 
aumentar também a sensibiliza-
ção para as consequências da disli-
pidemia”, enfatiza Ema Paulino, 
farmacêutica comunitária e mem-
bro do Comité Executivo da Fede-
ração Internacional Farmacêutica. 
“Mas há ainda muita gente pouco 
sensibilizada para esta matéria. E a 
essas temos de as abordar proativa-
mente, até porque já apresentam 

outros fatores de risco que, em 
conjunto com a dislipidemia, po-
dem aumentar o risco cardiovascu-
lar”, acrescenta Ema Paulino. 

DESFAZER MITOS 
A farmacêutica acentua, por outro 
lado, a necessidade de desfazer 
mitos. Dois exemplos: “Durante 
muitos anos, existiu a ideia de que 
o colesterol ou a diabetes aparece-
riam, quase inevitavelmente, 
com o avançar da idade. Hoje, as 
pessoas sabem que isso não é ver-
dade, e estão mais sensibilizadas 
para a prevenção destas doenças”. 
Por outro lado, é fundamental 
“encaminhar as pessoas para fon-
tes fidedignas de informação. Sa-
bemos, por via da força dos algo-

ritmos, que a informação que lhes 
chega vai de encontro às buscas 
que fazem na Internet. Isso refor-
ça a nossa obrigação de os direcio-
nar para sítios isentos”.  

Francisco Araújo graceja: “Há 
um dito português que diz ‘de mé-
dico e de louco, todos temos um 
pouco’”. Não convém ser “louco”, 
numa matéria tão delicada quan-
to esta. É por isso que o médico e a 
farmacêutica concordam no desa-
fio maior: informar, informar, in-
formar. Para evitar que os doentes 
suspendam o tratamento prescri-
to pelo médico, desde logo. Mas 
também para que percebam que 
estamos perante uma batalha con-
tínua que, quando não é devida-
mente combatida, pode matar.�

Paulo Ferreira 
paulo.f.silva@jn.pt 

Adultos com colesterol 
devem perguntar ao 
pediatra dos filhos se 
estes devem ser avaliados

Sensibilização para  
a  dislipidemia tem vindo  
a aumentar, sobretudo 
entre os mais novos

Em níveis elevados,  
ou muito baixos,  
a dislipidemia  
pode ser fatal
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A DISLIPIDEMIA

Os mitos  
e as realidades  
que merecem 
atenção

ALERTAS Se, porventura, julga ou 
já leu algures que os enfartes só 
acontecem aos maiores de 60 
anos, esqueça – trata-se de um  
(perigoso) mito. Na verdade, a ida-
de avançada potencia os acidentes 
cardiovasculares, mas há pessoas 
com bem mais do que 80 anos que 
nunca tiveram qualquer proble-
ma. Ao contrário, pessoas com me-
nos de 60 anos que tenham acu-
mulado “erros” ao longo da vida 
estão mais suscetíveis a ter um en-
farte. Também por isso, assuma 
esta verdade como incontornável: 
todos os estudos – e são muitos – 
mostram que fumar não só baixa a 
quantidade de colesterol protetor 
no nosso organismo, como acele-
ra a aterosclerose. 

Outro mito que convém esclare-
cer: é certo que as dietas ajudam a 
controlar o excesso de gordura  no 
sangue, mas podem não ser sufi-
cientes. A uma alimentação regra-
da junte atividade física e, quando 
necessário, medicação.   

Mas a medicação não é prejudi-
cial? Como toda a medicação, 
também a do colesterol pode ter 
efeitos secundários, que são geral-
mente bem tolerados. Além disso, 
há soluções para controlar tais 
efeitos.  

Já agora: não caia no grave erro 
de achar que basta fazer a medica-
ção quando come gorduras em ex-
cesso. A medicação é para ser to-
mada sempre e de acordo com as 
indicações do seu médico. De ou-
tro modo, o tratamento não é efi-
caz – e os riscos aumentam. �

O que pode e o que não 
pode fazer para diminuir  
o risco de ter uma doença 
cardiovascular

Tabaco acelera aterosclerose

O que é a dislipidemia? 
É o aumento  de colesterol e 
triglicerídeos no plasma ou a 
diminuição dos níveis de 
HDL (colesterol bom) que 
contribuem para a ateroscle-
rose , a principal causa de 
morte dos países desenvolvi-
dos, incluindo Portugal.  Além 
da aterosclerose, também a 
angina de peito, o enfarte 
agudo do miocárdio, o AVC e 
a insuficiência vascular peri-
férica podem ser consequên-
cia da dislipidemia. Qualquer 
tipo de dislipidemia represen-
ta, por isso, um importante 
fator de risco cardiovascular, 
uma vez que a placa ateros-
clerótica acumulada nas pare-
des das artérias pode levar à 
obstrução parcial ou total do 
fluxo sanguíneo que chega ao 
coração e ao cérebro.  
 
 
O que a causa? 
As causas podem ser primárias 
(genéticas) ou secundárias. O 
diagnóstico é realizado pela 
medida das concentrações to-
tais de colesterol, lipoproteí-
nas de baixa densidade (ou 
LDL), lipoproteínas de alta 
densidade (ou HDL) e triglice-
rídeos.  
 
 
Como se trata? 
O tratamento envolve altera-
ções alimentares, atividade fí-
sica e fármacos. 
 
 
O que faz aumentar  
o colesterol nos adultos? 
As principais causas por mui-
tos casos de dislipidemias em 
adultos resultam do estilo de 
vida sedentário, com ingestão 
excessiva de gordura satura-
das, colesterol, ácidos gordos 
trans e abuso de bebidas al-
coólicas. Outras causas co-
muns de dislipidemia são dia-
betes mellitus, nefropatia cró-
nica, hipotireoidismo, cirrose 
biliar primária e outras doen-
ças hepáticas colestáticas. As 
causas secundárias dos baixos 
níveis de colesterol HDL in-
cluem tabagismo, esteroides 
anabolizantes e síndrome ne-
frótica, entre outras.
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Francisco Araújo  
Médico

“A batalha contra  
a aterosclerose  
tem de ser contínua, 
porque ela 
acompanha-nos  
ao longo da vida.  
É a única forma de 
prevenir os perigos”
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Ema Paulino 
Farmacêutica

“Se as pessoas 
pararem o tratamento 
a meio, rapidamente 
os valores da 
dislipidemia voltam 
para o ponto em que 
estavam antes da 
toma de fármacos”

Webinar resultante 
de parceria entre  
a farmacêutica 
Servier, o JN, o DN 
e a TSF centrou-se 
na luta contra  
o colesterol

M
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PIRATARIA A Coindu, multi-
nacional de componentes 
automóveis, foi alvo de um 
ataque informático que pa-
rou, nos últimos três dias, as 
suas fábricas em Portugal, 
na Roménia e no México. 
Nas unidades de Joane e 
Mogege, em Famalicão, e de 
Arcos de Valdevez, cerca de 
2500 trabalhadores tiveram 
de ser mandados para casa. 
Mas, segundo apurou o JN, o 
problema está em vias de 
ser resolvido.  

O ataque de “ransomwa-
re”, tipo de software noci-
vo que terá sido usado pelos 
piratas informáticos, en-
trou nos ser vidores da 
Coindu, ao que tudo indica, 
a partir da empresa no Mé-
xico. Depois, espalhou-se 
pela sua rede em todo o 
Mundo. Mas ainda não se 
sabe se o vírus entrou por 
“phishing”, através do 
email de algum funcionário 
ou por outro método. Cer-
to é que provocou um “shut 
down” total e parou todas 
as fábricas do grupo. 

A empresa pediu socorro a 
especialistas em segurança 
informática, que têm esta-
do a trabalhar intensamen-
te para analisar e ultrapassar 
a situação. Uma das suas ta-
refas é tentar repor o siste-
ma através dos “backups”, 
que são efetuados com re-
gularidade. Ontem, a Coin-
du recolheu os portáteis dos 
funcionários, prometendo 
devolvê-los “limpos”. 

Neste tipo de casos, expli-

Ataque 
informático a 
empresa manda 
para casa 2500 
trabalhadores  

ca uma fonte ao JN, os pira-
tas informáticos costumam 
fazer “um pedido de resga-
te”, que implica o pagamen-
to de uma elevada quantia. 
Para terminar o ataque, ou a 
empresa conseguiu “lim-
par” o sistema informático, 
ou pagou para que os piratas 
“retirassem” o vírus. 

Normalmente, o “ran-
somware” inicia-se pela in-
trodução de um vírus envia-

do por correio eletrónico. 
Desta forma, os piratas in-
formáticos passam a ter 
acesso à rede e copiam toda 
a informação de forma si-
lenciosa, guardando-a para 
utilização futura. Copiam as 
palavras-passe de acesso e 
emails com informação sen-
sível (por exemplo, preços 
praticados por fornecedores 
e clientes), passando a en-
criptar os dados.  

Em situações idênticas a 
esta, é normal haver um pe-
dido de resgate para dar a 
chave de desencriptação. 
Por vezes, os piratas tam-
bém ameaçam vender a in-
formação sensível na 
“darknet”.  

REGRESSO AO TRABALHO  
Não foi possível apurar se a 
Coindu, que fabrica assen-
tos para marcas como a 
Lamborghini, chamou a Po-
lícia Judiciária. Mas contará 
ter o problema resolvido a 
breve trecho, pois os traba-
lhadores já foram contacta-
dos para regressar ao traba-
lho. “A Administração pe-
diu-nos para trabalhar no 
fim de semana para tentar 
pôr as encomendas em dia”, 
disse ao JN uma costureira, 
em casa desde terça-feira.  

Em Famalicão e nos Arcos, 
os dias em que os funcioná-
rios não trabalharam vão, 
maioritariamente, para o 
banco de horas. “Nos poucos 
casos em que os colaborado-
res tinham férias por marcar 
ou gozar, os dias em casa vão 
ser usados como dias de fé-
rias”, explicou um quadro da 
Coindu.� *COM ALEXANDRE PANDA 

Multinacional com unidades em Famalicão,  
Arcos de Valdevez, Roménia e México  
foi alvo de piratas informáticos

Emília Monteiro * 
justica@jn.pt 

Funcionários 
estão a ser 
contactados 
para voltar  
ao trabalho  
já neste fim 
de semana

Dias sem trabalho vão para banco de horas
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O “ransomware” é um software malicioso, conhe-
cido desde 2005, que infeta um computador e 
pode chegar sob a forma de um email simulando 
um software de antivírus, dizendo que a máquina 
tem diversos problemas de segurança, que podem 
ser resolvidos mediante um pagamento online. 
Ou seja, pode ser inadvertidamente instalado a 
partir de links enganosos enviados num email, 
mensagens instantâneas ou em sites. Este softwa-
re pode bloquear o monitor ou criptografar arqui-
vos importantes, podendo paralisar uma empresa. 

Software malicioso tem paralisado 
empresas em todo o Mundo desde 2005 

MODUS OPERANDI

Luxo por medida 
Os estofos de vários 
modelos da Lotus, Tes-
la, Lamborghini, Aston 
Martin, Audi, BMW e 
Mini são revestidos nas 
fábricas de Famalicão e 
Arcos de Valdevez. A 
empresa emprega mais 
de mil costureiras, que 
fazem modelos exclusi-
vos e sob medida. 
 
Carteiras e estofos 
A Coindu comprou, há 
cerca de um ano, a mar-
ca alemã de carteiras 
BREE. 
 
Produção igual  
O Centro de Compe-
tência Tecnológica do 
grupo, em Famalicão, 
desenvolveu o CPS 
Coindu Production Sys-
tem, o sistema de pro-
dução de empresa, co-
mum a todo o grupo.

SABER MAISHISTÓRIA

Seis mil  
funcionários 
Com mais de 30 anos,  
a Coindu foi fundada 
em 1988, em Famalicão, 
por uma família alemã  
e por dois empresários 
portugueses. Em 1992, 
iniciou atividade na in-
dústria automóvel, com 
a produção de capas de 
assentos. Em 2001, 
abriu uma segunda uni-
dade produtiva em Ar-
cos de Valdevez. Atual-
mente, tem cerca de 
seis mil funcionários e 
unidades na Roménia, 
México e Alemanha. 
 
Têxteis para  
automóveis 
A empresa fabrica capas 
para assentos de carros 
premium e de luxo de 
várias marcas e prepara-
-se para fornecer uma 
das principais marcas de 
veículos elétricos. Tam-
bém investiu na produ-
ção de máscaras.
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pessoas foram consti-
tuídas arguidas, 24 deti-
das e sete ficaram em 
prisão preventiva, no 
ano passado, por crimes 
informáticos.

Juiz solta autarca 
mas proíbe-a de 
entrar na Câmara 

Exigida caução de 300 mil euros a empresário. 
Todos os suspeitos de corrupção foram libertados

INQUÉRITO O Juízo de Ins-
trução Criminal de Évora 
decidiu, ontem à noite, li-
bertar a presidente da Câ-
mara de Vila Real de Santo 
António, Conceição Cabri-
ta, e os outros três arguidos 
detidos, na Operação Triân-
gulo, mediante medidas de 
coação. Aquela autarca, que 
foi indiciada de prevaricação 
e de corrupção passiva de ti-
tular de cargo político, fica 
proibida de entrar nas insta-
lações camarárias e de con-
tactar os funcionários e os 
demais arguidos.  

As suspeitas sobre Concei-
ção Cabrita, que já ontem ti-
nha adiantado que ia cessar 
as funções autárquicas, têm 
a ver com a venda de um ter-
reno, em Monte Gordo, ao 
empresário Carlos Matos, 
dono da imobiliária Saint 
Germain e suspeito de cor-
rupção ativa, que foi liberta-
do mediante uma caução de 
300 mil euros e a proibição 
de contactos.  

Os outros dois detidos, o 
funcionário municipal João 
Faustino e o empresário Jo-
sé Maria Cavaco Silva, foram 
indiciados de prevaricação e 
também proibidos de con-
tactos. A PJ suspeita que es-
tes dois e a presidente da Câ-
mara de Vila Real receberam 
300 mil euros para favorecer 
Carlos Matos, lesando o mu-
nicípio em cerca de 1,4 mi-
lhões de euros. 

O dinheiro terá sido entre-
gue pelo deputado do PS An-
tónio Gameiro, que é sus-

peito de ter agido como in-
termediário de Carlos Matos 
e também foi alvo de buscas, 
mas não detido.  

Segundo a TVI, os investi-
gadores suspeitam que Con-
ceição Cabrita queria enca-
minhar a parte que lhe cabia 
para um “saco azul” numa 
associação de beneficência. 
O dinheiro chegaria depois 
a um empresário do Algarve 
com quem ela tinha uma dí-
vida. 

O terreno em causa, avalia-
do em 7 milhões de euros, es-
teve várias vezes em hasta 
pública, acabando por ser 
vendido por ajuste direto, 
pelo valor de 5,6 milhões.  

O despacho da venda foi 
assinado por Conceição Ca-
brita, a 3 de abril de 2020, 
um dia antes da abertura das 
propostas de compra. Mais 
tarde, a autarca terá acorda-
do baixar o valor das taxas e 
compensações urbanísticas, 
em troca de 300 mil euros, 
um valor que iria dividir 
com dois dos suspeitos. 
Quem assinou o despacho, 
com vista à alteração do va-
lor, foi António Gameiro, na 
qualidade de consultor de 
um escritório de advogados. 

Na terça-feira, a PJ realizou 
cerca de duas dezenas de 
buscas. Os inspetores tam-
bém pediram o levantamen-
to da imunidade parlamen-
tar de António Gameiro, que 
disse estar de “consciência 
tranquila” e “disponível” 
para isso.��ANA LUÍSA DELGADO E 

MARISA RODRIGUES

Houve mais de  
4,1 milhões de casos 
com “ransomware”   
no ano passado 

Conceição Cabrita foi libertada ontem à noite

Centro Nacional de Cibersegurança processou 
60,39 milhões de ocorrências em Portugal

PORTUGAL Os “ransomwa-
res” (códigos maliciosos, ou 
“malwares”), representa-
ram, no ano passado, a par 
das fraudes informáticas, o 
grosso dos incidentes infor-
máticos registados em Por-
tugal, com tendência para 
aumentar, potenciados 
pela pandemia de covid-19. 
O CERT.PT (Computer Se-
curity Incident Response 
Team ou Equipa de Respos-
ta a Incidentes de Seguran-
ça de Computadores) regis-
tou, no ano passado, mais 
de quatro milhões  
(4 175 517) de incidentes 
com “ransomwares”. 

O CERT.PT processou au-
tomaticamente cerca de 
183 milhões de observáveis 
(ocorrências) relacionados 
com a cibercriminalidade, 
dos quais 33% se encontra-
vam relacionados com o ci-
berespaço nacional. 

O CERT.PT recebeu e pro-
cessou 6525 notificações 
(mais 93% que no ano ante-
rior) das quais 1418 (cerca de 
22%) resultaram na abertu-
ra de incidentes analisados 
e resolvidos.  

Do total de incidentes re-
gistados, 31% afetaram en-
tidades da Administração 
Pública, o que representa 

um aumento de 3,8% em 
relação ao ano anterior.  

Segundo refere o Centro 
Nacional de Ciberseguran-
ça, citado no Relatório 
Anual de Segurança Interna 
(RASI) do ano passado, “o 
‘ransomware’ continua a ser 
a forma de sabotagem infor-
mática mais comum” e 
aponta grupos oriundos do 
Leste da Europa como os res-
ponsáveis por estes crimes. 

ESTADO E EMPRESAS 
Ao longo do ano passado fo-
ram registados índices ele-
vados de casos, que afeta-
ram “especialmente insti-
tuições do Estado e peque-
nas e médias empresas”. 

Na análise que faz ao “ran-
somware”, o RASI salienta 
que se regista uma especia-
lização em setores de ativi-
dade específicos e “possível 
transição do fenómeno 
para o Estado, à semelhan-
ça do que acontece em ou-
tros países”. 

“Espera-se um aumento 
do grau de prejuízo, em con-
sequência da cada vez maior 
especialização dos ataques”, 
refere o RASI. �

1672
crimes informáticos fo-
ram registados no ano 
passado (um aumento 
de 26,8%), em especial 
os de acesso e interce-
ção ilegítima. 

270
sabotagens informáti-
cas e duas reproduções 
ilegítimas de programa 
protegido foram as úni-
cas descidas.
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Alegado líder de 
tráfico na cadeia 
diz que é vítima
Joel Rodrigues alegou que só vendia telemóveis, 
roupa e sapatilhas na prisão de Paços de Ferreira  

JULGAMENTO Joel Rodrigues, 
o homem que é acusado de 
liderar um esquema de tráfi-
co de droga na cadeia de Pa-
ços de Ferreira, negou on-
tem, em tribunal, as acusa-
ções e disse estar a ser vítima 
de um esquema montado 
por um recluso que conhe-
ceu na cadeia e com quem 
teve um desentendimento 
por razões financeiras. 

Num megaprocesso que 
senta no banco dos réus 20 
arguidos, entre os quais um 
ex-chefe da Guarda Prisio-
nal, e que decorre num pa-
vilhão anexo ao Estabeleci-
mento Prisional de Paços de 
Ferreira, Joel Rodrigues, co-
nhecido como “Joel da Afu-
rada”, negou ser o líder de 
uma rede de tráfico de dro-
ga que operava na cadeia de 
Paços de Ferreira, assim 
como o seu envolvimento 
com outros arguidos, alguns 
deles reclusos, e com o ex-
-chefe José Coelho. 

Ao coletivo de juízes, o 
alegado cabecilha – que já 
cumpriu duas penas de pri-
são por tráfico de droga e se 
encontra em prisão preven-
tiva – disse que vendia tele-
móveis, roupas de marca e 
sapatilhas, mas que nunca 
se tinha dedicado ao tráfico 
de droga. Confrontado com 
o depoimento de outros ar-
guidos, que confirmaram o 
seu envolvimento na rede, 
Joel Rodrigues diz que foi 

um plano arquitetado con-
tra si por Luís Lopes, um re-
cluso que conheceu na ca-
deia e que é testemunha no 
processo, que lhe pediu aju-
da para alugar uma casa, 
tendo-lhe entregado quatro 
mil euros para pagar as ren-
das. Contudo, o negócio não 
se chegou a concretizar e 
Joel Rodrigues apoderou-se 
do dinheiro, com a desculpa 
que já tinha pago a casa. 
“Quem começou esta histó-
ria toda foi o Luís Lopes. Foi 
ele que influenciou a maior 
parte das pessoas que está 
aqui”, disse ao Tribunal. �

Ex-chefe dos guardas José Coelho era peça central
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Joel Rodrigues disse que 
nos seus negócios na ca-
deia movimentava “40 a 
50 mil euros por ano” e 
negou que o negócio de 
telemóveis contasse com 
a intervenção do ex-che-
fe José Coelho. Afirmou 
que os equipamentos 
eram introduzidos no in-
terior da cadeia pela fun-
cionária de uma empresa 
que presta serviços ao es-
tabelecimento prisional. 
Contudo, não quis iden-
tificar a mulher. “Não 
quero prejudicar a se-
nhora. São pessoas de 
trabalho”, explicou.

Movimentava  
“40 a 50 mil  
euros por ano”

NEGÓCIO

Mónica Ferreira 
justica@jn.pt 

Recuperação de armas pela 
PJM deixou PJ civil em “fúria”
Ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar disse no julgamento do caso  
Tancos que “proteger o informador” é a “prática de todas as polícias”

DEPOIMENTO O ex-porta-
-voz da Polícia Judiciária Mi-
litar (PJM) Vasco Brazão ad-
mitiu ontem que a recupe-
ração, em 2017, do arma-
mento furtado três meses e 
meio antes dos paióis de 
Tancos foi vista pelo então 
diretor da instituição, Luís 
Vieira, como uma oportuni-
dade para esta reassumir a li-
derança da investigação, à 
data delegada pelo Ministé-
rio Público (MP) na PJ civil. 
A ação, à revelia do MP e da 
PJ civil, terá gerado "fúria" 
no seio desta última. 

No julgamento a decorrer 
em Santarém, Brazão asse-
gurou que, no dia seguinte à 
descoberta do material, foi-
-lhe dito por um jornalista 
que Luís Neves, à data dire-
tor da Unidade Nacional de 
Contraterrorismo e atual di-
retor nacional da PJ, dissera 
numa reunião que iria "ser 
vingança até à morte".  

"Não me senti ameaçado 
de morte, mas o outro lado 
estava exacerbado", frisou, 
acrescentando que, para a 
PJM reassumir o inquérito, 
seria necessário esclarecer 
tudo. Segundo o major, de 
piquete na noite do acha-
mento, caberia ao então di-
retor de investigação crimi-
nal da PJM, Manuel Estala-
gem, contar a verdade à PJ.  

Em causa está o facto de, a 
18 de outubro de 2017, a 

Inês Banha 
ines.banha@jn.pt 

Explicações de Vasco Brazão sobre informadores irritaram os juízes 

PJM ter recorrido a uma fal-
sa chamada anónima para 
esconder que o armamento 
fora recuperado usando um 
"informador". João Paulino 
é, na realidade, o mentor 
confesso do assalto, mas, 
ontem, Brazão reiterou que 
os militares não sabiam dis-
so. O objetivo seria "prote-
ger o informador", que não 
passou a ser “suspeito” por o 
material ter aparecido. 

INFORMADOR CREDÍVEL 
"Passou a ser um informa-
dor credível que tinha de ser 
trabalhado", defendeu. 
Confrontado pelo tribunal, 
chegou a rejeitar que falsear 
o modo como o armamento 

foi recuperado, deixando 
fora do processo a “única 
pista”, se trate de falsifica-
ção. "É prática de todas as 
polícias. Não é uma falsifi-
cação: é proteger a identida-
de do informador. Se não, as 
polícias faziam falsificações 
em todos os processos", sus-
tentou o arguido, que, por 
várias vezes, salientou que 
os métodos usados pela PJ 
civil são iguais aos da PJM. 

A explicação irritou os juí-
zes ao ponto de recordarem 
que ao MP, líder do inquéri-
to, também foi omitida a in-
formação. E sublinharam 
que não é por serem co-
muns que os métodos em 
causa são "legítimos".�

Sente-se mal 
durante 
julgamento  
e é levado  
ao hospital

Ex-autarca acusado de 
fraude na obtenção de 
subsídio em St.a Comba

PROCESSO João Lourenço, 
ex-presidente da Câmara de 
Santa Comba Dão (PSD), 
entre 2005 e 2013, que já 
atestou sofrer de alzheimer, 
sentiu-se mal e abandonou 
ontem a segunda sessão do 
julgamento, onde respon-
de, com mais 14 arguidos, 
pelos crimes de fraude na 
obtenção de subsídio e de 
prevaricação. 

A indisposição aconteceu 
após ter sido ouvido o ex-
-vice-presidente, António 

José Correia, arguido que 
também abandonou a ses-
são por ter recebido a notí-
cia da morte do sogro. João 
Lourenço ficou vigiado por 
uma funcionária até à che-
gada da esposa que o levou 
ao hospital de Viseu. 

Correia afirmou que ape-
sar de ter assumido vários 
pelouros, incluindo o da 
Educação, não acompanhou 
o processo de candidatura a 
fundos comunitários para 
dois ginásios dos centros es-

colares, que segundo o Mi-
nistério Público já estavam 
construídos.    

Segundo a acusação, quis-
-se "criar a convicção de que 
os ginásios não estavam ain-
da em construção e que, 
quando fossem construídos, 
seriam independentes dos 
centros educativos", para 
conseguirem a compartici-
pação de 85% do Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento 
Regional, no total de 293 
mil euros.��SANDRA FERREIRA
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Mais arguidos 
Luís Vieira, 67 anos, e Vas-
co Brazão, de 49, são dois 
dos 13 arguidos associados 
pelo MP à investigação pa-
ralela realizada por ele-
mentos da PJM e da GNR. 
Manuel Estalagem não foi 
acusado. Há ainda outros 
dez arguidos: nove alega-
damente ligados ao assalto 
e um ao tráfico de droga. 
 
Diretor vai falar 
O julgamento continua na 
segunda-feira, em Santa-
rém. Luís Vieira depõe na 
quinta-feira, Luís Neves 
testemunha a 4 de maio.

PROCESSO
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GNR 12 anos preso 
por abusar de 
enteada menor
Condenado no Tribunal de Viseu terá ainda  
de pagar 30 mil euros de indemnização à vítima

ACÓRDÃO O Tribunal de Vi-
seu condenou ontem um 
militar da GNR de Mortágua 
a 12 anos de prisão efetiva 
por um crime de abuso se-
xual de crianças agravado 
contra a enteada, de 14 anos, 
a quem terá de pagar 30 mil 
euros de indemnização. O 
guarda, de 37 anos, foi deti-
do a 11 de fevereiro do ano 
passado, depois de a menina 
ter denunciado os abusos a 
uma profissional da sua es-
cola, o que levou a Polícia Ju-
diciária (PJ) a investigar.  

O militar, que foi alvo de 
um processo disciplinar, é 
natural de uma aldeia de 
Mortágua, onde vivia com a 
mulher com quem casou 
em agosto de 2019 e que 
tem duas filhas de uma an-
terior relação. Quando foi 
detido, a mãe da vítima fi-

cou surpreendida, assim 
como os colegas que o ti-
nham como uma pessoa 
“calma e muito integrada 
na sociedade”, nada dada a 
conflitos  

Além dos 12 anos de ca-
deia, o militar, que estava 
em prisão preventiva, foi 
ainda condenado na proibi-
ção de confiança de meno-
res e de inibição de respon-
sabilidades parentais pelo 
mesmo período.  

Apesar de ter sido a dire-
toria do Centro da Polícia 
Judiciária a investigar o 
caso, foi a GNR que deteve 
o militar, um direito previs-
to no Estatuto da Guarda. A 
PJ informou o comando da 
GNR de Viseu e o agora con-
denado foi detido no posto 
de Mortágua, onde traba-
lhava.��SANDRA FERREIRA

Seduz e mata idoso 
com fármacos para 
roubar 10 mil euros

Dizia ser advogada e esteve um ano com a vítima. Fugiu e, 
sob falsa identidade, já estava a viver com outro reformado

HOMICÍDIO Conheceu um 
homem, de 78 anos, numa 
dancetaria, em Lisboa, e se-
duziu-o, passando a viver 
com ele. Apenas um ano de-
pois, começou a esvaziar-
-lhe as contas bancárias, ao 
mesmo tempo que lhe dava 
antidepressivos em doses 
letais. Matou-o e desapare-
ceu durante dois anos e 
meio, até ser localizada ago-
ra pela Polícia Judiciária (PJ). 
A mulher, de 60 anos, tinha 
mudado completamente o 
visual e já estava a viver 
com outro idoso. Foi coloca-
da em prisão preventiva. 

De acordo com informa-
ções recolhidas pelo JN, a 
mulher intitulou-se advo-
gada, com um curso tirado 
no Brasil, país de onde  é ori-
ginária. Até chegou a inscre-
ver-se na Ordem, porém 
nunca exerceu. O idoso con-
vidou a mulher a viver com 
ele. O namoro durou uma 
dezena de meses, até que a 
suspeita começou a fazer le-
vantamentos das contas 
bancárias da vítima. Teria lá 
uns dez mil euros de que a 
mulher se apropriou. 

“Os factos ocorreram em 

Alexandre Panda 
alexandre.panda@jn.pt 

julho de 2018, no interior da 
residência em que ambos 
coabitavam, em união de 
facto, na cidade de Lisboa”, 
explica a PJ, precisando ain-
da que “a presumível auto-
ra decidiu e planeou anteci-
padamente a morte da víti-
ma, administrando-lhe, 
para tanto, uma substância 
medicamentosa nos ali-
mentos, em quantidades 
tóxicas e letais”.  

Eram potentes antide-
pressivos que a mulher ti-
nha comprado. 

DESAPARECE APÓS A MORTE 
Depois da morte do compa-
nheiro, evaporou-se. Tro-
cou de telemóvel, nunca 

mais movimentou a conta 
bancária e não contactou 
amigos e familiares.  
   “Utilizava outra identida-
de e tinha procedido a uma 
completa alteração visual, 
de modo a não ser reconhe-
cida”, adianta ainda a PJ. 

O corpo foi descoberto 
dias após a morte. Sem si-
nais de agressão, tudo apon-
tava para causas naturais, 
mas o facto de a companhei-
ra ter desaparecido levan-
tou suspeitas. A autópsia vi-
ria a revelar a intoxicação. 

Desde 2018, a mulher tro-
cou várias vezes de residên-
cia, entre a margem sul, Al-
garve e Lisboa, onde foi lo-
calizada pelos inspetores. �

PUBLICIDADE

Militar está preso e foi julgado no tribunal de Viseu
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PJ suspeitou da fuga e autópsia revelou homicídio
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“Fui violada e 
ataquei-o com 
uma garrafa 
no escuro” 

Homicídio sangrento 
em bairro no Seixal

JULGAMENTO Toxicodepen-
dente e sem abrigo, Tânia 
Rodrigues pediu teto e co-
mida para passar a noite na 
barraca de Carlos Guilher-
mino, 68 anos, no bairro de 
lata de Santa Marta do Pi-
nhal, Seixal, após ser rejei-
tada pelo namorado. Mas o 
homem acabou por violá-la. 
Num impulso, contou aos 
juízes no tribunal de Alma-
da, agarrou uma garrafa par-
tida e matou-o. Responde 
por crime de homicídio.  

“Ele atacou-me, agrediu-
-me com um pau de vassou-
ra e violou-me. Tentei en-
contrar alguma coisa para 
me defender, agarrei numa 
garrafa e ataquei-o”, afir-
mou. Conseguiu fugir, sem 
saber em que estado deixou 
a vítima e não mais regres-
sou ao bairro.  

Tânia foi detida seis meses 
depois do crime, que acon-
teceu em outubro de 2019. 
“Foi só aí que soube que o ti-
nha matado”, afirmou em 
tribunal, justificando que 
não foi ao hospital ou à Po-
lícia após a violação por te-
mer que ninguém se acredi-
tasse e por não gostar de 
hospitais. O corpo da vítima 
foi encontrado pelo primo e 
moradores, quase uma se-
mana após o crime. Tinha 
golpes na garganta, num 
pulmão e num rim.��

ROGÉRIO MATOS
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A FECHAR

CHAVES/GUARDA A GNR de Chaves deteve um homem 
de 55 anos depois de ter sido alertada para uma possível 
situação de violência doméstica. Quando chegaram ao 
local viram um indivíduo “bastante alterado e dirigin-
do constantes ameaças de morte à vítima”, com quem 
vivia há 66 anos. Foi libertado por um juiz com termo 
de identidade e residência. Na Guarda, a GNR investigou 
outro caso em que uma mulher, de 52 anos, era sujeita 
a “violência física e psicológica” pelo seu ex-marido. O 
detido foi também levado perante um juiz que o colo-
cou em prisão preventiva.

Dois homens detidos por violência 
doméstica e um foi para a cadeia

CABECEIRAS DE BASTO A 
GNR de Cabeceiras de 
Basto apreendeu duas es-
pingardas a um homem 
de 59 anos que ameaçava 
o vizinho, de 66, com ar-
mas de fogo. No âmbito de 
um processo por ameaças 
e injúrias, os militares da 
GNR fizeram uma busca 
na residência do suspeito, 
tendo encontrado duas 
caçadeiras e diversas mu-
nições de diferentes cali-
bres, que lhe foram con-
fiscadas. C.R.A.

Ficou sem 
espingardas  
que usava para 
ameaçar vizinho

ESPINHO O Destacamento 
de Ação Fiscal do Porto da 
GNR apreendeu cerca de 
34 quilos de folha de taba-
co de contrabando. Daria 
para produzir mais de 34 
mil cigarros. A mercadoria 
foi descoberta numa via-
tura de uma empresa 
transportadora e não ti-
nha “qualquer documen-
tação comercial e aduanei-
ra”. Foi identificado o con-
dutor, de 24 anos, e elabo-
rado um auto de contraor-
denação.

GNR apreende  
34 quilos de folha  
de tabaco  
de contrabando

SEIXAL Um homem de 46 anos que foi apanhado pela 
PSP pela 16.a vez a conduzir sem carta, no Seixal, foi con-
denado pelo tribunal a uma pena de prisão efetiva de 
um ano e 11 meses. A última vez que o suspeito foi in-
tercetado foi no dia 14 de dezembro de 2020, às 20.30 
horas, na Amora, no centro do Seixal. No julgamento, o 
Ministério Público pediu uma pena de dois anos de pri-
são efetiva, tendo em conta a reincidência e a eficácia 
nula das penas suspensas e multa anteriores. O tribunal 
deu-lhe menos um mês. R.M.

Apanhado 16 vezes a conduzir sem 
carta é condenado a prisão efetiva  

Fátima Mata-Mouros votou vencida no Constitucional
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LEGISLAÇÃO O PCP avançou 
ontem com dois projetos de 
lei, em que, mais uma vez, se 
propõem o crime de enrique-
cimento injustificado e proi-
bir o Estado de recorrer à arbi-
tragem para resolver litígios 
administrativos e fiscais.  

Ao justificar os projetos, o 
PCP invocou a Operação 
Marquês e a “sucessão de ca-
sos que, ao longo de décadas, 
têm alimentado um senti-
mento de impunidade de 
práticas de corrupção, tráfi-
co de influências e de crimi-
nalidade económico-finan-
ceira”.  

O projeto do enriqueci-
mento injustificado prevê 
penas até três anos, agrava-
das até cinco no caso de titu-
lares de cargos políticos e pú-
blicos, a quem desrespeitar o 
“dever geral” de declarar, às 
Finanças, “património e ren-
dimentos de valor superior a 
400 salários mínimos nacio-
nais” (226 000 euros).  

Os deputados João Oliveira 
e António Filipe defende-
ram, em conferência de im-
prensa, que o seu projeto não 
viola a Constituição, por in-
versão do ónus da prova, 
como sucedeu com propos-
tas que, no passado, não pas-
saram no crivo do Tribunal 
Constitucional. Aquilo que é 
criminalizado é a ausência da 
declaração ao Fisco e da sua 
justificação, fundamenta-
ram, numa solução seme-
lhante à proposta pela Asso-
ciação Sindical dos Juízes.  

O segundo projeto do PCP 
insiste em obrigar o Estado a 
dirimir os litígios administra-
tivos e fiscais em tribunais 
estatais. Os comunistas 
veem o recurso à arbitragem 
como um “privilégio”, por 
exemplo, de “grandes deve-
dores de impostos” e conces-
sionárias de PPP. De resto, o 
Estado “perde sempre” 
quando recorre à justiça pri-
vada dos tribunais arbitrais, 
avaliou António Filipe. � 

Comunistas também 
propõem travão  
à justiça arbitral 

PCP apresenta 
projeto para 
criminalizar 
ocultação de 
património

Operação 
Marquês põe 
dirigentes  
do PS uns 
contra  
os outros

Ana Catarina Mendes 
não gostou de 
sugestão de autocrítica 
socialista feita por vice  
do Grupo Parlamentar 

POLÉMICA O vice-presiden-
te da bancada do PS Pedro 
Delgado Alves foi ontem 
contestado por outros diri-
gentes socialistas, após ter 
defendido que o PS deveria 
fazer uma autocrítica sobre 
José Sócrates. 

A posição de Delgado Alves 
foi transmitida na reunião 
do Grupo Parlamentar e cri-
ticada pela líder, Ana Catari-
na Mendes, que defendeu a 
necessidade de se traçar uma 
fronteira clara entre política 
e justiça.  

Delgado Alves lamentou a 

incapacidade que o PS teve 
de detetar factos da conduta 
pessoal do ex-primeiro-mi-
nistro, que, sexta-feira, foi 
pronunciado por branquea-
mento e falsificação. 

Na mesma linha, a ex-can-
didata presidencial Ana Go-
mes criticou o primeiro-mi-
nistro, António Costa, e ou-
tros dirigentes pelo seu si-
lêncio sobre a Operação Mar-
quês. Anteontem, Sócrates 
acusara a “liderança do PS” 
de “cobardia moral”, por não 
o ter defendido aquando da 
sua prisão. �

Mata-Mouros opôs-se, já no Constitucional, a contagem de 
prazos, na corrupção, logo a partir da promessa das “luvas”

OPERAÇÃO MARQUÊS Fátima 
Mata-Mouros, a primeira 
juíza do Tribunal Central de 
Instrução Criminal (TCIC), 
votou, em 2019, contra o 
acórdão do Tribunal Consti-
tucional invocado pelo juiz 
Ivo Rosa para considerar 
prescritos crimes de corrup-
ção no processo Operação 
Marquês. 

Já na qualidade de juíza do 
Tribunal Constitucional, 
Fátima Mata-Mouros fez, 
em 6 de fevereiro de 2019, 
declaração de voto de ven-
cida do acórdão onde defen-
deu que o prazo de prescri-
ção do crime de corrupção 
ativa é contado a partir da 
data da entrega do suborno 
e não a partir da data em que 
ocorre a promessa de tal 
contrapartida.  

No acórdão do TC, que teve 
como relator Cláudio Mon-
teiro e os votos favoráveis de 
José Teles Pereira e João 
Caupers (atual presidente 
do tribunal), foi dada razão a 
um recurso que contestava 
a contagem do prazo de 
prescrição da corrupção ati-
va. Contra a opinião minori-
tária de Fátima Mata-Mou-
ros, o TC decidiu que “o bem 
jurídico protegido no crime 
de corrupção ativa é violado 
com a promessa de entrega 

da vantagem indevida e não 
necessariamente com a en-
trega dessa vantagem”.  

Mata-Mouros discordou 
daquele entendimento, 
considerando, designada-
mente, que o TC exorbitara 
a sua jurisdição. “Agiu como 
se o TC tivesse competência 
qualificada em matéria de 
interpretação da lei ordiná-
ria, esvaziando totalmente 
a competência dos tribunais 
judiciais de interpretação do 
direito infraconstitucional”, 
referiu a juíza.  

Este acórdão do TC não 
tem força obrigatória geral 
(para isso, era preciso que 
houvesse três no mesmo 
sentido), pelo que não vin-
cula os juízes de outros tri-

Antiga juíza do Ticão 
votou contra tese de 
Ivo sobre prescrições

bunais. Todavia, o juiz Ivo 
Rosa optou por segui-lo, 
concluindo, por isso, que os 
crimes de corrupção impu-
tados ao ex-primeiro-minis-
tro José Sócrates e a outros 
arguidos da Operação Mar-
quês estavam prescritos an-
tes mesmo de ser deduzida a 
acusação.  

Os procuradores do Minis-
tério Público que investiga-
ram o caso, pelo contrário, 
seguiram a tese, que tem 
sustento num acórdão do 
Supremo Tribunal de Justi-
ça de 2018, de que os prazos 
só começam a contar a par-
tir da entrega do dinheiro 
corrupto. Por isso, o MP de-
verá recorrer das prescrições 
apontadas por Ivo Rosa. �
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Júnior, três anos 
É um dos mais recentes 
inquilinos da PATA, ten-
do chegado há cerca de 
um mês. Dizem os tra-
tadores que “é umamor 
de cão, de tão ternuren-
to”. Precisa de espaço 
para correr,porque é de 
porte grande.  

Fifi, cinco anos 
“Desfaz-se em mimos e 
é muito gulosa”. Édesta 
forma que éconhecida a 
Fifi, uma cadela com 
cerca de cinco anos. É 
afável e carinhosa.

ANIMAIS A pandemia e o confina-
mento obrigatório fizeram au-
mentar as adoções de animais no 
Grande Porto. Com regras aperta-
das na hora de sair de casa, nunca 
como agora se vê tanta gente a 
passear os animais de estimação. 
Face a esta realidade, que já vem 
de 2020 e continua neste ano, 
também as autarquias têm procu-
rado criar melhores condições nos 
centro de recolha animal ou até 
mudar para novas instalações.  

Como foi o caso do Porto, que em 
abril de 2020 mudou o centro de 
recolha animal para Campanhã. Já 
Valongo vai ampliar o centro ve-
terinário municipal, devendo as 
obras avançar até junho. Matosi-
nhos está ultimar a  ampliação das 

Uma PATA maior 
para acolher cães 
e gatos em Gaia 

suas instalações, enquanto Gon-
domar tem previsto começar a 
construir uma casa nova para os 
animais até ao final do  ano em Co-
velo. Quatro exemplos de um tra-
balho também concretizado nou-
tros municípios da região. 

Em Gaia, o concelho mais popu-
loso da Área Metropolitana do 
Porto, é hoje inaugurada a Plata-
forma de Acolhimento e Trata-
mento Animal(PATA), próximo 
do Lidl de Avintes. Um espaço cujo 
investimento foi de 1,3 milhões 
de euros e que é quatro vezes 
maior do que o Centro de Reabili-
tação Animal (CRA), junto às ofi-
cinas municipais.  

“ACRESCENTAR VALÊNCIAS” 
“A PATA nasce da necessidade de 
acrescentar valências à oferta do 
Município na área do acolhimen-
to e tratamento animal, uma vez 
que a necessidade de mais espaço 
e de um maior número de jaulas 
era há muito identificada pelo 
CRA”, destacou o presidente da 
Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues. 

Também Helena Frias, veteriná-
ria municipal, reforçou ao JN que  
“as 38 jaulas do CRA já não eram 

suficientes para o crescente nú-
mero de animais”.  Mesmo que, no 
ano passado, tenha havido uma 
taxa de adoção de 85%: foram en-
tregues 256 animais (165 cães e 91 
gatos).  Em Matosinhos, que só em 
2020 acolheu cerca de 500 ani-
mais, também se registou um 
crescimento, com 196 adoções. No 
Porto, no ano passado  foram ado-
tados 143 cães e 161 gatos. Já em  
Gondomar foram 194 animais, na 
Maia 190, e em Valongo 70. O 
ritmo continua elevado neste ano.  

Uma das particularidades da 
PATA é que tem uma maternida-
de, uma área de infetocontagiosas, 
uma de internamento, e outra 
para animais que precisem de pas-
sar pelo período de quarentena. Já 
o gatil,tem uma zona externa, em 
que os animais têm acesso através 
de um canal rente ao teto.  

Há ainda uma área de recreação, 
um parque canino, um centro de 
formação, áreas de tratamento e 
de apoio ao alojamento de ani-
mais, com 80 jaulas para cães. Pa-
ralelamente, a PATA terá uma 
componente educativa, num audi-
tório,  com ações de sensibilização 
sobre os animais de estimação.�

PATA, em Avintes, é quatro vezes maior que antigo Centro de Reabilitação Animal de Gaia

Plataforma 
de recolha  
inaugurada hoje. 
Há mais adoções 
de animais no 
Grande Porto 

Marta Neves  
martaneves@jn.pt 
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CarolinaCampos 
49 anos, tratadora

“Antes era cozinheira 
numa escola e há dois 
anos que trabalho como 
tratadora. São tudo 
profissões que lidam com 
entrega aos outros e 
amor. A recompensa do 
nosso trabalho é ver os 
animais serem adotados”

Helena Frias 
39 anos, veterinária 

“Cada vez mais é 
essencial promover e 
sensibilizar as pessoas 
para o bem-estar animal. 
Daí a Câmara de Gaia  
ter apostado nestas 
instalações e em ações  
de sensibilização junto 
dos mais pequenos”



Jornal de Notícias22 16 de abril de 2021PORTO

Câmara avança com mais medidas para ajudar 
economia a ultrapassar a crise da pandemia

APOIO A Câmara do Porto 
quer isentar as empresas 
dos setores do Turismo, Co-
mércio e Serviços, com si-
tuação fiscal regularizada, 
do pagamento de taxas mu-
nicipais referentes publici-
dade luminosa. A Autarquia 
prescindirá, assim, de uma 
receita de 632 mil euros. 

A proposta será votada na 
próxima reunião do Execu-
tivo, marcada para segunda-
-feira e pretende ajudar os 
agentes económicos a en-
frentar as dificuldades fi-
nanceiras associadas à pan-
demia de covid-19. A isen-
ção soma-se a outras medi-
das similares assumidades 
pela Autarquia. Vai esten-
der-se até ao fim do ano e 
não tem efeitos retroativos. 

Também na reunião de 
Câmara de segunda-feira o 
Executivo deverá aprovar o 
apoio a 216 entidades no 
âmbito da Linha de Apoio 
de Emergência às Associa-

ções do Porto, à  qual foram 
apresentadas 225 candida-
turas. 

DESCENTRALIZAÇÃO 
O Executivo analisará ain-
da, e deverá aprovar, uma 
proposta de recusa da trans-
ferência de competências 
no âmbito da descentraliza-
ção, em matéria de ação so-
cial, face à “impossibilida-
de” de ponderar de forma” 
séria e rigorosa” as implica-
ções financeiras deste pro-
cesso. Já em 2019 e 2020 a 
Cãmara rejeitou. �

Publicidade 
luminosa no Porto 
isenta de taxas 
até final do ano 

Hospital vai tratar 
mais doentes a casa 
ENTRE DOURO E VOUGA A 
Unidade de Hospitalização 
Domiciliária do  Centro 
Hospitalar Entre Douro e 
Vouga tratou mais de 400 
doentes em dois anos e 
meio e pretende duplicar a 
sua capacidade de resposta.  

A atividade da sua Unida-
de de Hospitalização Domi-
ciliária arrancou em 2018, 
tendo sido uma das primei-
ras do Serviço Nacional de 
Saúde. Dois anos e meio de-
corridos e mais de 400 
doentes tratados nos respe-
tivos domicílios, em vez do 
tradicional internamento 
hospitalar, “chegou a hora 
de reforçar a capacidade ins-
talada”, explica o CHEDV, 
onde estão incluídos os hos-

pitais da Feira, de S. João da 
Madeira e de Oliveira de 
Azeméis. 

Nesse sentido, foi entre-
gue recentemente uma se-
gunda viatura para o servi-
ço:  “Com a disponibilidade 
deste veículo e o reforço da 
equipa afeta ao serviço, o 
Centro Hospitalar  irá dupli-
car a capacidade instalada. 

Este aumento de capaci-
dade “irá contribuir de for-
ma muito significativa para 
a satisfação dos utentes e 
suas famílias, garantindo 
um tratamento dos doentes 
num ambiente muito mais 
humanizado”, sublinhou o 
presidente do Conselho de 
Administração, Miguel Pai-
va. �SALOMÃO RODRIGUES 

MOBILIDADE O pagamento 
de passes a estudantes entre 
os 13 e os 18 anos residentes 
em Gaia, assumido pela Au-
tarquia para viagens naque-
le concelho, vai estender-se 
às assinaturas metropolita-
nas. Até agora, a Câmara as-
sumia os custos das assina-
turas municipais ou 3Z (três 
zonas) – ambas têm o mes-
mo preço. Em setembro, to-
dos os passes de alunos uni-
versitários serão metropoli-
tanos, revelou ao JN o presi-
dente da Câmara de Gaia, 
Eduardo Vítor Rodrigues. 

A proposta, que vai a votos 
na próxima segunda-feira, 
prevê que a medida seja vá-
lida tanto para alunos do en-
sino público como do priva-
do. “Uma larguíssima maio-
ria dos jovens terá resposta 
satisfatória na assinatura 
municipal”, pode ler-se no 
documento, e “alguns quan-
tos na resposta 3Z”. No en-
tanto, a Autarquia admite 
que, para “um número resi-
dual”  de alunos “não lhes 
satisfará nem uma nem ou-
tra” para o percurso entre 
casa e a escola. 

Por isso mesmo, a Câmara 
propõe-se a “ponderar”, 
“mediante razões funda-
mentadas”, a atribuição gra-
tuita de assinaturas metro-
politana de passes Andante 
de alunos. 

CARREGAMENTOS 
A medida, que deverá chegar 
a 3500 alunos com passes 
metropolitanos ou munici-
pais, implica uma verba de 
840 mil euros por ano. 

O carregamento será feito 
automaticamente até ao dia 
20 de cada mês pelos Trans-
portes Intermodais do Porto 
(TIP), “de acordo com a lista-
gem de beneficiários forne-
cida” pela Autarquia. Já o 
custo dos cartões em PVC 
(seis euros), ficará a cargo 
dos estudantes, caso não dis-
ponham de um. ��A. C.

Câmara assume custo 
de título metropolitano 
em certos casos

Alunos de 
Gaia com 
passe grátis 
e válido em 
17 concelhos

Novo Centro de 
Saúde dos Carvalhos  
pronto para avançar

Adriana Castro 
adriana.castro@jn.pt 

EQUIPAMENTO Será junto à 
Feira dos Carvalhos, em 
Gaia, com “uma localização 
privilegiada”, que nascerá o 
novo Centro de Saúde dos 
Carvalhos. O acordo para a 
cedência do terreno entre 
os proprietários e a Câmara 
está fechado e segue agora 
para aprovação na próxima 
segunda-feira, na reunião 
de Executivo. 

O projeto está pronto, as-
segura o autarca Eduardo 
Vítor Rodrigues, e vai custar 
cerca de 1,4 milhões de eu-
ros com financiamento co-
munitário. Por isso, “a obra 
tem de ser rápida”, assevera 
o presidente da Câmara. 

O novo equipamento fica-
rá a menos de um quilóme-
tro do espaço onde estão 
atualmente instalados os 
serviços, na Rua Professor 
José Marques Queirós Jú-
nior: “numa loja debaixo de 
apartamentos”.  

“Uma coisa muito pouco 
digna para aquilo que deve 
ser um centro de saúde”, ad-
mite Eduardo Vítor Rodri-
gues. 

Cedência de terreno em Gaia está garantida. Projeto 
custará 1,4 milhões de euros. Obra pronta em 18 meses

O lote será cedido gratui-
tamente pela Autarquia à 
Administração Regional de 
Saúde (ARS) do Norte, que 
lançará o concurso para a 
empreitada. Do concurso à 
conclusão da obra demorará 
cerca de ano e meio. Será 
uma “obra extraordinária”, 
garante o autarca, já com 
um parque de estaciona-
mento no local e próxima à 
Estrada Nacional 1. 

“NÃO É UMA COMPRA” 
O negócio com os proprietá-
rios foi feito com base numa 
“troca”. “Não é uma com-
pra. Não damos dinheiro em 
troca do terreno, mas sim 
capacidade construtiva 
num dos loteamentos”, ex-
plica Eduardo Vítor Rodri-
gues. 

A Câmara ficará, então, 
com uma parcela de 2500 
metros quadrados, isentan-
do os proprietários de taxas 
urbanísticas para construir 
na parcela que resta. 

“Aquilo que teríamos de 
pagar pelo terreno, não pa-
gamos, porque aquilo que a 
família nos teria de pagar 
em taxas também não 
paga”, esclarece o autarca. �

Novo equipamento vai nascer num terreno junto à Feira dos Carvalhos, em Gaia

D
IR

E
ITO

S R
E

SE
R

V
A

D
O

S

Está “a uma questão de 
poucas semanas” o lança-
mento do concurso pú-
blico para a construção 
da sétima travessia sobre 
o rio Douro. Para avançar 
com o projeto da Ponte 
D. António Francisco dos 
Santos, só falta “um for-
malismo”, que vai a votos 
na próxima segunda-fei-
ra, em reunião de Câma-
ra de Gaia, para agregar 
aquela Autarquia e a do 
Porto numa só entidade. 
Trata-se do “Agrupamen-
to de Entidades Adjudi-
cantes” . A representante 
será a GO Porto, empresa 
municipal de gestão e 
obras. O orçamento para 
a travessia, incluindo as 
ligações a cada um dos 
concelhos, está no pata-
mar dos 29 milhões de 
euros. Só os acessos cus-
tarão 17,3 milhões.

Concurso para 
nova ponte 
lançado em breve

PROJETO

1000
VERBA

euros é o valor máximo 
que cada coletividade pode 
receber da Linha de Apoio 
de Emergência às Associa-
ções do Porto, cuja verba 
total é de 216 mil euros. 
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Abóboras, 
melancias, 
melões e 
tomates 
gigantes

Paredes organiza 
terceiro concurso para  
produtores hortícolas

PRÉMIO Pelo terceiro ano, a 
Câmara de Paredes vai pro-
mover o concurso e feira de 
hortícolas gigantes “O 
maior da minha aldeia”, que 
vai premiar as maiores abó-
boras, melancias, melões e 
tomates. As inscrições, gra-
tuitas, já estão abertas e de-
correm até 5 de setembro, 
mês em que serão anuncia-
dos os vencedores. A Autar-
quia lembra que é preciso 
“semear hoje para colher 
amanhã”, pelo que a com-
petição começa agora.  

 Serão premiados os con-
correntes que apresentem 
os hortícolas mais pesados. 
Os prémios vão dos 50 aos 
1000 euros, para os três pri-
meiros classificados de cada 
categoria, sendo os valores 
mais elevados atribuídos às 
maiores abóboras.  

Em edições passadas, hou-
ve participantes de vários 
pontos do país e do estran-
geiro. A abóbora vencedora 
de 2019 tinha 825 quilos e 
veio de Espanha; já no ano 
passado a maior foi a de um 
concorrente do Algarve com 
696 quilos.  

A ficha de candidatura e o 
regulamento estão no site 
do município (www.cm-pa-
redes.pt). A iniciativa decor-
re no âmbito do Programa 
“Cá Paredes”, que visa pro-
mover a agricultura susten-
tável e atrair pessoas ao con-
celho. � FERNANDA PINTO

Abóboras recebem 
prémios mais elevados

A FECHAR

Ana Isabel fez ontem quatro anos 
e teve mais uma sessão de terapia

ENSINO Está concluído o 
processo de remoção de 
amianto nas escolas de Pa-
redes e aplicação de pai-
néis sandwich com isola-
mento térmico nos edifí-
cios do Jardim de Infância 
de S. Marcos (Rebordosa), 
da EB de Cristelo, da EB e 
Secundária de Vilela, da 
EB e Secundária de Sobrei-
ra e da Secundária Daniel 
Faria (Baltar). A fatura su-
perou os 350 mil euros.

AMBIENTE  O município de 
Vila do Conde tem dois eco-
pontos móveis a circular 
por todo o concelho, para 
recolher resíduos variados 
que não devem ser coloca-
dos nos ecopontos mais co-
muns. O projeto, em par-
ceira com a LIPOR, destina-
-se a recolher CD ou DVD, 
pequenos equipamentos 
eletrónicos, lâmpadas, pi-
lhas, baterias, tinteiros ou 
rolhas de cortiça.

Escolas  
de Paredes 
estão livres 
de amianto

Ecopontos 
móveis fazem 
recolha em Vila 
do Conde

OBRAS A Metro do Porto 
assinou um acordo com o 
Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção e Ma-
deiras, Mármores e Pedrei-
ras, Cerâmicas e Materiais 
de Construção de Portugal 
para garantir “sinistralida-
de zero” nas obras de ex-
pansão da rede: constru-
ção da Linha Rosa e pro-
longamento da Amarela.

Metro do Porto 
e Sindicato da 
Construção 
firmam acordo 

GAIA

700
mil euros 
é o investimento da Câ-
mara de Gaia na reabilita-
ção da piscina municipal 
de Granja. A intervenção 
em curso inclui a substi-
tuição da cobertura da 
nave. Construída em 
2000, esta piscina de 
água salgada terá várias 
melhorias. Ainda não há 
data para a reabertura.  

Empreendimento inacabado fica junto à A4

Governo 
valida verba 
para reparar 
tabuleiro da 
Ponte Luís I 
até 2022

Concurso público 
lançado em outubro 
atrasou. Obra avança 
este ano, por 3,8 
milhões de euros

INFRAESTRUTURA A repara-
ção do tabuleiro inferior da 
Ponte Luís I, que vai custar 
3,8 milhões de euros e cujos 
trabalhos, da responsabili-
dade da Infraestuturas de 
Portugal (IP), estavam pre-
vistos entre 2020 e 2021, 
mantém-se válida até 2022. 

A autorização, publicada 
em “Diário da República”, 
foi dada pelo secretário de 
Estado das Infraestruturas, 
Jorge Delgado, uma vez que 
“o procedimento de contra-
tação” só ficou concluído no 
início de 2021, impossibili-

tando a “execução financei-
ra do contrato conforme ini-
cialmente planeado”. 

Já para este ano, a IP está 
autorizada a gastar 1,1 mi-
lhões de euros com os traba-
lhos de reparação e para o 
próximo ano 2,6 milhões. 

CONCURSO LANÇADO 
O concurso público para re-
paração do tabuleiro foi lan-
çado em 9 de outubro de 
2020. Prevê-se a substitui-
ção da laje do tabuleiro da 
cota baixa da ponte, incluin-
do passeios. ��A. C.

Câmara de Valongo e empresa assinaram contrato de 
urbanização do complexo da antiga Ferseque, em Campo

URBANISMO O conjunto de 
casas inacabadas que há 
mais de 15 anos constitui 
uma nódoa urbanística jun-
to à A4, em Campo, vai fi-
nalmente ser concluído. O 
contrato de urbanização en-
tre a Câmara de Valongo e a 
empresa Archee Madeira-
-Construções, que se pro-
põe executar os trabalhos 
em oito meses, foi assinado 
ontem. As máquinas deve-
rão avançar no terreno den-
tro de um mês, para con-
cluir as 52 habitações unifa-
miliares do complexo da an-
tiga Ferseque. 

“Finalmente vamos aca-
bar com um dos piores can-
cros urbanísticos que her-
damos e com a má imagem 
que muito afetava a au-
toestima deste concelho. É 
mais um caso de sucesso da 
aposta que temos vindo a 
fazer para concluir os pré-
dios devolutos e inacaba-
dos, incentivando assim a 
regeneração urbana e cap-
tando investimento para o 
Município”, afirma o presi-
dente da Câmara, José Ma-
nuel Ribeiro. 

“No atual ciclo governati-
vo, conseguimos resolver o 

problema de 11 empreendi-
mentos inacabados, que re-
presentam um total de 635 
novos fogos no mercado de 
habitação, o que também si-
gnifica mais dinâmica eco-
nómica”, acrescenta. 

CAPTAR INVESTIMENTO 
José Manuel Ribeiro desta-
ca, ainda, a primeira revisão 
do PDM e dos regulamentos 
das taxas urbanísticas como 
dois fatores que contribuí-
ram para a captação de in-
vestimento e  recuperação 
do interesse dos investido-
res na área da reabilitação 
urbana.  

“Paulatinamente, restau-
ramos a confiança no conce-
lho de Valongo, que tem 

Casas em esqueleto 
há mais de 15 anos 
vão ser concluídas

Hugo Silva 
hugo@jn.pt 
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cada vez mais qualidade de 
vida e que por isso tem sido 
escolhido por muitas famí-
lias para aqui residirem”, 
sustenta o autarca. 

O Município explica, em 
comunicado, que para além 
desta empreitada “foram re-
tomados os processos rela-
tivos aos empreendimentos 
na Rua das Lousas, na Rua 
Vasco Lima Couto, na Pra-
ceta Primavera, na Praceta 
Brigadeiro Aires Martins, na 
Avenida Dr. Fernando Me-
lo/Lagueirões, na Rua 
Eduardo Joaquim Reis Fi-
gueira e na Rua do Solgidro 
(Valongo), na Rua do Souti-
nho e na Rua Miguel Torga 
(Ermesinde) e na Rua Brito 
Capelo (Campo). �

ANIVERSÁRIO  O dia de aniversário de Ana Isabel, a meni-
na com paralisia cerebral que gerou uma verdadeira onda 
de solidariedade por parte dos leitores do JN, coincidiu 
ontem com mais uma sessão do terapeuta cubano. Para 
os pais, Bruno e Isabel, “já são bem evidentes as melho-
rias” da criança que reage a cada estímulo com um sorri-
so. Para a família “a melhor prenda” que podiam ter  era 
a tão ansiada casa maior, que será atribuída pela Câmara 
do Porto. No T3, sem elevador, vivem seis pessoas.



Jornal de Notícias24 16 de abril de 2021NORTE/SUL

Projeto da Câmara 
de Terras de Bouro 
pretende diminuir 
carros no parque 
nacional. Esperada 
nova enchente de 
visitantes no verão

Vila do Gerês  
e miradouro ligados 
por um teleférico

TURISMO A vila do Gerês e o mira-
douro da Pedra Bela poderão vir a 
unir-se através de um teleférico, 
minimizando a circulação de car-
ros no Parque Nacional da Pene-
da-Gerês. A ideia é do Município 
de Terras de Bouro, que também 
está apostado na ampliação da 
marina de rio Caldo e na promo-
ção de banhos termais para ala-
vancar o turismo do concelho, 
para lá do verão. 

Os projetos foram partilhados, 
esta semana, numa reunião com 
os responsáveis da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte, com vista a 
procurar investimentos nos pró-
ximos quadros comunitários. 

Sandra Freitas 
locais@jn.pt 

“Pretendemos ampliar a marina 
de rio Caldo para capacitar a pro-
cura sobre o espelho de água e mi-
nimizar os acidentes. Em parceria 
com a Águas do Gerês, queremos 
promover os banhos termais. De-
pois, perspetivamos um teleféri-
co entre a vila do Gerês e a Pedra 
Bela”, descreveu o autarca Ma-
nuel Tibo, ao JN, sublinhando que, 
na zona do miradouro, já existe 
uma casa devoluta do Instituto de 
Conservação da Natureza e das 
Florestas que poderia servir de 
base para o equipamento. “Seria o 
ponto de partida. E as pessoas che-
gariam à zona da cascata do Arado 
e da Pedra Bela sem precisar de uti-
lizar as suas viaturas”, elucida o 
responsável.  

PORTAL DE TURISMO 
No último ano, a pandemia fez 
abrandar o número de estrangei-
ros a visitar o Parque Nacional, 
mas os portugueses acabaram por 
lotar os hotéis e restaurantes do 
concelho. “Os operadores turísti-
cos disseram que julho e agosto do 
ano passado foram os melhores da 
última década. O tempo ajudou e 
as pessoas redescobriram o Gerês. 
Mas precisamos de um turismo 

sustentável para que as empresas 
possam trabalhar o maior número 
de meses possível”, considera Ma-
nuel Tibo. 

Para já, o Município lançou um 
portal de turismo online, onde 
agrega conteúdos sobre alojamen-
tos, restauração, experiências e in-
formação útil sobre a região. São 
cerca de 100 operadores envolvi-
dos, entre eles Miguel Faria, res-
ponsável por uma das principais 
empresas de animação turística e 
uma central de reservas, que já co-
meçou a receber as primeiras mar-
cações para o verão. “Penso que [a 
afluência] vai ser idêntica ao ano 
passado, com turistas nacionais. Já 
estão a mexer as reservas”, admi-
te o empresário, sublinhando que 
as atividades ao ar livre também já 
estão a ser adaptadas para respei-
tar as regras de segurança. “Vamos 
fazer um acompanhamento mais 
personalizado”, frisa. 

Rosário Van Zeller, diretora das 
Termas do Gerês, confirma que a 
procura já se faz sentir. Se o Gover-
no mantiver o plano de desconfi-
namento, o equipamento deverá 
abrir no início de maio. “Penso 
que o Gerês será o destino de ve-
rão”, perspetiva a empresária.�

Miradouro da Pedra Bela é um dos principais pontos turísticos do Gerês. Fica próximo de cascatas como a do Arado
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O Município de Terras de 
Bouro renovou o protocolo 
com a Associação Gerês Vi-
ver Turismo para poder 
concretizar, mais um ano, 
o projeto Gerês Seguro. O 
objetivo é sensibilizar os 
turistas para boas práticas 
ambientais, como a limpe-
za do lixo que produzem e 
as regras de proteção da 
natureza, mas também 
para os riscos das cascatas 
ou as normas associadas à 
pandemia, como o distan-
ciamento social e utiliza-
ção de máscara. O trabalho 
é feito junto às principais 
atrações turísticas, por 
“pessoas experientes e que 
conhecem bem o Parque 
Nacional”, refere o autarca 
Manuel Tibo.

“Gerês Seguro” 
mantém trabalho  
de sensibilização
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INVESTIMENTOS

Rede pedonal 
A vila do Gerês vai ficar 
ligada à praia do Alquei-
rão, em Rio Caldo, atra-
vés de uma rede pedo-
nal, com cerca de cinco 
quilómetros. A primeira 
fase da obra, entre a es-
tância balnear e o lugar 
de Bairros, deverá ficar 
concluída já este verão. 
O investimento global  
ronda um milhão de eu-
ros. 
 
Serviços termais 
As Termas do Gerês pre-
tendem apostar num 
serviço de medicina 
preventiva vocacionado 
para a obesidade infan-
til, alargando o espetro 
de tratamentos. Atual-
mente, o equipamento 
é dirigido a doenças do 
aparelho digestivo, me-
tabolismo, hipertensão 
e nutrição. 



Jornal de Notícias 16 de abril de 2021 NORTE/SUL 25

Novo centro 
escolar de Aveiro 
custa 2,7 milhões

Polo de Nossa Senhora de Fátima substitui escolas 
de Mamodeiro, P. Valado, Nariz e Requeixo 

EDUCAÇÃO A abertura do 
concurso para a construção 
do Centro Escolar de Nossa 
Senhora de Fátima foi on-
tem aprovada pela Câmara 
de Aveiro, com o valor base 
de 2,7 milhões de euros e 
um prazo de construção de 
um ano e meio. 

A nova Escola Básica (EB) 
do 1.0  Ciclo e Jardim de In-
fância ficará junto à Igreja 
de Nossa Senhora de Fátima 
e vai servir Requeixo, Nos-
sa Senhora de Fátima e Na-

riz. Substituirá a EB de Ma-
modeiro, EB e Jardim de In-
fância da P. Valado, EB de 
Nariz e EB de Requeixo, 
“que têm baixa frequência, 
criando uma oferta num es-
paço de qualidade com capa-
cidade para oito turmas”, re-
fere o município.  

Também ontem foram 
abertos concursos para a re-
qualificação e ampliação da 
EB do Bonsucesso (1,2 mi-
lhões) e da EB das Barrocas 
(1,7 milhões).� J.P.C.

Denúncia de conflito de interesses é o principal motivo para o despedimento de Hélder Pereira da Turitermas
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Continental Mabor vai 
expandir e criar mais 
55 postos de trabalho
FAMALICÃO  A fábrica de 
pneus Continental situada 
em Lousado, Famalicão, 
vai expropriar terrenos 
para criar o Parque Indus-
trial da Continental Mabor 
– Indústria de Pneus, S.A.. 
Trata-se de um investi-
mento de 42 milhões de 
euros e da criação de 55 
postos de trabalho.  

Com este parque o intuito 
é “potenciar” a oferta de 
pneus fabricados em Lousa-
do, “diversificar” o leque de 
produtos e aumentar a pro-
dução de pneus. Para isso a 
unidade industrial e áreas 
de armazenagem vão ser 
ampliadas. 

A utilidade pública da ex-
propriação dos terrenos já 
foi declarada pelo Governo 
e publicada em “Diário da 

República” a 8 de abril. No 
despacho lê-se que a Conti-
nental requereu a utilizada 
pública de “55 frações autó-
nomas do prédio urbano 
sito em Poiares, freguesia de 
Lousado, concelho de Vila 
Nova de Famalicão”. E 
acrescenta que a criação do 
Parque Industrial da Conti-
nental Mabor é um projeto 
com estatuto de Potencial 
Interesse Nacional que vai 
criar 55 postos de trabalho 
diretos e prevê um investi-
mento de 42 milhões de eu-
ros. Aponta ainda a “idonei-
dade” e “credibilidade” da 
em  presa, a viabilidade do 
projeto e a sua suscetibilida-
de de sustentabilidade am-
biental para a declaração da 
utilidade pública da expro-
priação. ��ALEXANDRA LOPES

Hélder Pereira afastado por causa de entrevista em que expôs o branqueamento 
de eventuais ilícitos na cooperativa municipal Taipas Turitermas, de Guimarães

Médico que denunciou 
conflito foi despedido

POLÉMICA A cooperativa 
municipal Taipas Turiter-
mas, cuja maioria do capital 
é da Câmara de Guimarães, 
rescindiu o contrato de for-
ma unilateral com a empre-
sa do médico Hélder Perei-
ra, que denunciou um ale-
gado conflito de interesses 
que existiu na instituição. 

O JN sabe que a principal 
justificação dada a Hélder 
Pereira na carta de rescisão 
do contrato é precisamente 
o facto de ele ter denuncia-
do, primeiro de forma priva-
da e depois publicamente, o 
que entende ser um confli-
to de interesses que existiu 
até dezembro de 2019. Se-
gundo a carta da Taipas Tu-
ritermas, Hélder Pereira so-
brepôs-se à Direção ao falar 
do assunto a órgãos de Co-
municação Social. 

Recorde-se que Hélder Pe-
reira é, além de médico, 
cooperante da Turitermas. 
Foi nessa qualidade que deu 

Delfim Machado 
locais@jn.pt 

uma entrevista publicada 
pelo JN a 6 de fevereiro, na 
qual denuncia “um claro 
conflito de interesses” que 
configura “um ilícito” du-
rante a presidência de Ricar-
do Costa na cooperativa. 

CLÍNICA DA MULHER 
Concretamente, a denúncia 
de conflito de interesses re-
fere que Ricardo Costa era 
presidente da cooperativa 
quando a sua mulher com-
prou uma parte de uma clí-

liberação da reunião da Di-
reção da Turitermas, realiza-
da na terça-feira, o denun-
ciante é afastado. A infor-
mação da rescisão foi divul-
gada em comunicado pela 
empresa de Hélder Pereira, 
que considera a decisão “in-
tempestiva e infundada” e 
repudia “os métodos adota-
dos para a proferir”. Ao JN, 
Sofia Ferreira, presidente da 
Direção da Taipas Turiter-
mas e vereadora, recusou 
comentar a rescisão: “Não 
vou fazer declarações sobre 
esse assunto”. 

No mesmo comunicado 
em que deu conta da resci-
são contratual, a clínica de 
Hélder Pereira assegura que 
saberá “fazer prevalecer a 
verdade dos factos e defen-
der os seus direitos, acima 
dos quais sempre colocou 
os superiores interesses dos 
utentes”. A deliberação da 
Turitermas tem efeitos 
imediatos e expressa que 
Hélder Pereira não deve 
comparecer mais na clínica 
termal.�

nica concorrente, o que, se-
gundo Hélder Pereira, resul-
tou num “desinvestimen-
to” na clínica pública para 
favorecer a privada. Ricardo 
Costa sempre negou o con-
flito de interesses, mas as 
suspeitas de favorecimento 
nunca chegaram a ser inves-
tigadas porque Ricardo Cos-
ta demitiu-se em dezembro 
de 2019 e, segundo a Taipas 
Turitermas, “deixou de se 
verificar essa necessidade”. 

Agora, de acordo com a de-

Médico considera decisão “intempestiva e infundada”
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Projeto do Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima
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Ricardo Martins quer angariar dinheiro para 
equipar casa de acolhimento “Porto Seguro”

Sobrevivente de  
leucemia caminha 
por solidariedade

LAGOS Para conseguir di-
nheiro para equipar a casa 
de acolhimento “Porto Se-
guro”, um projeto da Asso-
ciação Portuguesa Contra a 
Leucemia (APCL), Ricardo 
Martins, sobrevivente de 
leucemia, vai caminhar 
entre Lagos, onde mora, 
até ao santuário de Fátima.  

Dezasseis anos depois lhe 
ter sido diagnosticada a 
doença, Ricardo cumpre a 
segunda parte da promes-
sa que fez ainda no hospi-
tal. “Prometi que no ano 
2020 ia a Fátima a pé mas, 
por causa da pandemia, 
tive de adiar a caminhada 
para este ano”, disse ao JN.  

A outra parte da promes-
sa consiste em ir ao santuá-
rio todos os anos e acender 
uma vela por cada ano de 
vida após a leucemia. “Em 
dezembro, acendi 16 velas 
de uma vez e este ano vou 
acender 17. Todos os anos 
acendo mais uma”, expli-
cou. Com partida marcada 
para 14 de maio, o percurso 
entre Lagos e Fátima  leva-
rá sete dias a ficar comple-

PROTAGONISTA

Ricardo quer ir a pé a Fátima acender uma vela por cada ano de vida após leucemia

CV

� Idade: 47 anos 
� Residência: Lagos 
� Profissão: Empresário 
náutico  
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to, totalizando mais de 340 
quilómetros a pé.  

A iniciativa pode ser 
acompanhada nas páginas 
de Facebook e Instagram 
da APCL e todos os donati-
vos “são bem-vindos”. 
“Cinco mil euros estão ga-
rantidos por mim e por 
pessoas amigas, mas o ideal 
era chegar aos cem mil para 
equipar toda a casa”, frisou 
Ricardo Martins.  

O projeto “Porto Segu-
ro”, da Associação Portu-
guesa Contra a Leucemia, 
consiste numa casa de aco-
lhimento, em Lisboa, para 
doentes hemato-oncológi-
cos, a transplantar ou em 
fase de terapêutica, e res-
petivo agregado familiar. 

Desta forma, durante o 
período de tratamentos e 
isolamento inerente à re-
cuperação do doente, a fa-
mília possa estar próximo 
e acompanhar, dando o su-
porte emocional funda-
mental à recuperação. 

A casa, que se encontra 
em fase de construção, será 
a primeira casa de acolhi-
mento da associação e nas-
ceu da necessidade cres-
cente que a associação sen-
tiu de apoiar famílias ca-
renciadas com necessidade 
de se deslocar a outra cida-
de para se submeter a um 
transplante de medula ós-
sea ou para acompanhar 
um familiar nessas cir-
cunstâncias. 

“Fiz uma pesquisa para 
encontrar algo que tivesse 
alguma relação comigo e 
que ajudasse as famílias 
nessas alturas difíceis. A 
casa de acolhimento que 
relacionava-se com o que 
assisti quando fiz trata-
mentos e esta é uma forma 
de contribuir para ajudar”, 
finalizou. ��EMÍLIA MONTEIRO

A FECHAR

ÓBITO Um homem de 53 anos morreu, anteontem, na 
sequência de um acidente com uma máquina com que 
tentava arrancar um pinheiro na berma da Estrada da 
Gouxa, em Alpiarça. De acordo com as autoridades lo-
cais, a vítima manobrava a máquina com a qual queria 
retirar a árvore junto à via, tendo caído por uma ravina 
levando o trabalhador consigo. Mortalmente.  Nas ope-
rações de socorro estiveram os Bombeiros Municipais 
de Alpiarça e a equipa da viatura médica de emergência 
e reanimação (VMER) do Hospital de Santarém.

Trabalhador morre a manobrar 
máquina em Alpiarça

COMBATE  A Câmara de 
Celorico de Basto vai colo-
car 550 armadilhas para a 
vespa-asiática que permi-
tirão reduzir em 80% a 
criação de novos ninhos 
daquele inseto. Segundo o 
município, a medida pre-
ventiva abrange todo o 
concelho e será imple-
mentada em articulação 
com as juntas de fregue-
sia. Celorico de Basto tem 
sido fortemente assolado 
com a vespa-velutina. Em 
2020, foram destruídos 
cerca de 450 ninhos.

Celorico coloca 
550 armadilhas 
para reduzir 
ninhos de vespa

POLÍTICA A vereadora do 
PSD na Câmara de Viana, 
Paula Cristina Veiga, 
anunciou a sua desvincu-
lação do partido pelo qual 
foi eleita nas últimas elei-
ções autárquicas. Invoca 
“situações de monopoli-
zação” para a sua tomada 
de decisão. Vai  continuar 
a exercer o seu mandato 
como independente. O 
presidente da Comissão 
Distrital, Olegário Gon-
çalves, diz que não pre-
tende tomar posição sobre 
o caso. A.P.F.

Vereadora do 
PSD na Câmara 
de Viana deixa 
o partido

CONCURSO A Câmara de Viana do Castelo aprovou a 
abertura de concurso para recrutamento de pessoal para 
o corpo de Bombeiros Sapadores daquele município. A 
proposta contempla a contratação de 11 bombeiros re-
crutas. A notícia acontece numa altura em que o Sindi-
cato dos Trabalhadores da Administração Local apresen-
tou uma denúncia junto da Inspeção-Geral de Finanças 
por assédio laboral a alguns trabalhadores dos Sapadores 
por parte do comandante, António José Cruz. Ontem, o 
presidente da Câmara, José Maria Costa, declarou que 
as críticas “não correspondem à realidade” e que visam 
“destabilizar” a corporação. A.P.F.

Sapadores de Viana do Castelo 
vão contratar 11 bombeiros

GALARDÃO O Executivo da 
Câmara de Viseu decidiu, 
por unanimidade, atribuir o 
“Viriato de Ouro” o mais alto 
galardão municipal, a Almei-
da Henriques. À frente da 
Câmara de Viseu nos últi-
mos oito anos(desde 2013), 
faleceu com 59 anos no pas-
sado dia 4 de abril, vítima de 
covid-19.   

“O homem que liderou o 
projeto político mais impac-
tante do interior do país me-
rece esta distinção e muito 
mais, pelo que vamos tam-
bém iniciar os procedimen-
tos, em conjunto com a As-
sembleia Municipal, para 
atribuição do ‘Viriato de 
Ouro’”, adiantou Conceição 
Azevedo, que assumiu a pre-
sidência.  

A autarca recorda que o so-
cial-democrata deixou, em 
2013, o cargo de secretário de 
Estado adjunto da Economia 
e Desenvolvimento Regio-
nal para liderar o concelho.  
Preparava-se para anunciar a 
recandidatura  a um terceiro 
mandato e concretizar uma 
das principais ambições:  
transformar  Viseu numa ci-
dade “inteligente”. 

Conceição Azevedo adian-
ta que o Executivo poderá 
ainda atribuir o nome de Al-
meida Henriques a uma das 
artérias da cidade, assim 
como a um edifício “que re-
presente realmente a abran-
gência do sonho que sonhou 
para Viseu”, explicou. �  

SANDRA FERREIRA

Autarca vítima de covid 
poderá dar nome a rua e 
a um edifício 

“Viriato  
de Ouro” 
para 
Almeida 
Henriques 

Almeida Henriques 
faleceu no dia 4 de abril
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Desde o início de 2021 que o meu nome tem vindo a ser divulgado incessantemente na imprensa portuguesa, com reflexos na imprensa internacional, associado ao partido CHEGA, 
apelidando-me de financiador e mesmo principal financiador do Partido.
Mais tenho sido visado num programa de televisão que supostamente visa uma investigação sobre a Extrema-Direita europeia, tendo eu sido a pessoa que mais apareceu naquela 
reportagem apenas e só porque um dia resolvi comparecer num evento partidário e por ter feito um donativo, dentro dos limites legais.
Tal facto não me faz financiador do que quer que seja, não me faz filiado, não me faz estratega, não me faz orientador de qualquer partido ou movimento. Sou um simples cidadão 
português residente nos Estados Unidos, que um dia em Portugal teve a curiosidade da participar num evento de um partido dito de Direita, partido esse legalizado pelo Tribunal 
Constitucional, cujos dirigentes me foram apresentados.
Nenhuma prova, evidência ou sequer qualquer facto permitem aos jornalistas designarem-me de financiador de um partido. Mas os jornalistas insistem, ainda que sem qualquer facto 
ou prova, por mais ínfima que seja. E não apresentam nenhuma porque simplesmente ela não existe, sendo pura especulação e insinuação, que naturalmente não posso continuar 
a deixar passar em branco.
Ao longo de toda a minha vida tenho contribuído com alguns donativos para com alguns partidos ditos da Direita portuguesa, para candidatos a Presidente da República, aliás ao 
estilo que tão bem se faz nos Estados Unidos da América, onde os cidadãos contribuem abertamente e de forma transparente para com os partidos cujos candidatos concordam.
Tal facto não me torna financiador ou principal financiador de nada, como de forma maldosa, e com intuitos que sinceramente desconheço, tenho sido intitulado por alguma imprensa 
portuguesa, que passou desde esse dia a tentar denegrir a minha imagem de uma forma selvagem e sem escrúpulos.
Desde a utilização de processos judiciais com mais de 30 anos em que nunca fui julgado e que desconhecia, cujos contornos são hoje do meu conhecimento e que deveriam fazer 
corar de vergonha o jornalista em causa, até colocar em causa a dimensão e a atividade das minhas empresas, como se de um marginal se tratasse, apenas com intuitos de atingir 
a minha honra e dignidade e desta forma atingir terceiros.

Desde esse momento que o meu nome tem sido usado marginalmente, tendo as minhas páginas sido alvo de pirataria informática por parte de anónimos que, baseados nesse mesmo anonimato e no esconderijo que 
lhes permite a internet, têm sucessivamente tentado efetuar a minha ligação ao CHEGA como seu financiador, associando-me a práticas xenófobas e racistas, as quais toda a minha vida combati e abominei. Logo 
eu, que tão bem fui recebido num País estrangeiro, onde ainda hoje vivo e continuarei a viver. 
Pelo que é hora de explicar à sociedade portuguesa que todas estas reportagens não me têm permitido qualquer contraditório e quando o mesmo é usado não só é desvirtuado, mas também é transmitido aos espe-
tadores e leitores de forma contextualizada e parcial, de forma a criar a convicção da falta da sua credibilidade, como aconteceu com os documentos e passaportes que apresentei.
Refira-se ainda que o meu nome tem sido visado num suposto programa sobre a Extrema-Direita europeia, num ataque sem escrúpulos nem precedentes à minha pessoa, uma vez que em qualquer momento da 
minha vida estive envolvido ou me envolveria num movimento de Extrema-Direita. Na verdade, eu nada tenho a ver com a Extrema-Direita nem sequer tenho qualquer contributo para qualquer tipo de movimento. 
Apenas estive presente num evento e fiz um donativo. Extrapolar a partir de aqui para o que tentam fazer com a minha pessoa apresenta contornos criminosos que não deixarei de denunciar criminalmente.
Mais a mais, questionam os meus títulos académicos, a atividade das minhas empresas, tudo com base em factos falsos, colocando em causa a sua credibilidade e idoneidade, nomeadamente sobre a sua faturação, 
bem como se procedeu à divulgação de vários factos sobre a SUMMIT que nem sequer foram alvo de contraditório junto de mim ou da empresa.
Falam na “Fundação de Paço” e nos seus órgãos sociais, quando na verdade sabem que a Fundação não está constituída, sendo apenas um projeto, e que sendo um projeto, a verdade é que não pode ter órgãos 
sociais ou funcionários, como também afirmaram que os órgãos sociais eram constituídos por membros do CHEGA.
Por um donativo a um partido de Direita aprovado pelo Tribunal Constitucional, onde tenho um ou outro amigo, vejo-me envolvido em tamanha cabala, tamanha campanha insultuosa que ultrapassou os limites do 
admissível e que só podem encontrar motivações escondidas e políticas em relação a Portugal e Cabo Verde.
Efetivamente, a ligação mais próxima que tinha com o partido era uma relação profissional com o Dr. José Lourenço, pessoa por quem nutro a maior admiração e a quem reconheço grande capacidade, mas que por 
razões pessoais resolveu seguir novos caminhos profissionais desde há um mês a esta parte.
Relativamente a Cabo Verde, foi noticiado e dado à estampa que havia sido exonerado pelo Governo Cabo-Verdiano, como de uma qualquer sanção se tratasse, mesmo depois de mostrar o documento que comprova 
que fui eu mesmo quem solicitou a minha exoneração ao Governo de Cabo Verde e por este aceite.
Sou um português que vive nos Estados Unidos, mas que tem investido e contribuído para as associações de solidariedade portuguesas como poucos e que nunca desistiu do seu País e da sua cidadania. Porém, a 
campanha de difamação e de intriga criada pela comunicação social, de forma a atingir o meu bom nome, atingiu um limite que não posso nem vou deixar continuar.
Pelo que dei instruções ao meu advogado para que denunciasse criminalmente quer os órgãos de comunicação social, quer os jornalistas que têm desenvolvido uma perseguição ad hominem, violando todas e 
quaisquer regras e direitos. Recorrerei ainda aos meios judiciais para defesa de todos os meus direitos de personalidade, quer em Portugal, quer nos Estados Unidos, na certeza de que não deixarei de responsabilizar 
todos os intervenientes pelos danos causados quer à minha pessoa, quer à minha família e às minhas empresas, que não posso continuar a permitir que seja injuriada e caluniada publicamente sem qualquer motivo.
Encontra-se já judicialmente realizada uma queixa-crime contra a Wikipédia e principalmente contra os editores anónimos da Wikipédia, que não sei a que título continuam a insistir em tornar fabulações e criações 
de forma a denegrir e caluniar o meu nome.
Farei ainda queixa junto da ERC para os efeitos tidos por convenientes.
Efetivamente Portugal vive momentos que nunca pensei chegar a assistir. Ajudar instituições portuguesas. Ajudar portugueses nos Estados Unidos. Ajudar toda uma comunidade tem como preço a presente difamação 
e calúnia, por motivos obscuros e de tentativa de iludir as pessoas com mentiras e falsidades.
Quem não está com o sistema vê-se perseguido desta forma. Com base em insinuações e meias-verdades. Atirando para a lama toda uma vida construída à base de trabalho, dedicação e mérito.
Recorrerei à justiça para reposição da verdade.
Porque atingi o meu limite.                                      15 de Abril de 2021
                               César do Paço

NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO DE CÉSAR DO PAÇO

Since early 2021, the Portuguese press has continuously associated me with the CHEGA political party, naming me as a main funder of the Party. These stories have caused serious repercussions in the international press. 
I have also been targeted on a television program aimed at an investigation of the extreme European far-right. The impetus for my link as being the most heavily publicised individual in these reports arises out of my attendance 
on one occasion at a party event and for having made a donation, all completely within the legal limits. 
The mere fact that I was one of many donors does not make me a financier of anything. Nor does it create an affiliation, make me a strategist, or an advisor of any party or movement. Rather, I am a simple Portuguese citizen 
residing in the United States who one day while visiting Portugal had the curiosity to participate in  an event of a party known as having a right leaning philosophy. It is a political party legalised by the Constitutional Court, whose 
leaders I was introduced to. 
There has not been a scintilla of evidence, or even any fact which would lead a rationale individual to  designate me as a party financier. Notwithstanding, journalists persist with their story, without any factual basis or evidence, 
however small. The primary reason they have no such basis is due to the fact that the allegations are fabrications and are pure speculation and innuendo. I simply cannot continue to overlook these fabrications of reality any longer. 
Throughout my life I have contributed donations to some parties which may have been designated in some way as the Portuguese right, and for candidates for President of the Republic. This practice is well accepted in many 
countries around the world, including the United States, where citizens contribute openly and transparently towards the parties and candidates. Such donations should not inspire such a designation that I am a main financier of 
anything. 
As evidence of the media’s baseless accusations, the press has proffered judicial proceedings from more than 30 years ago, of which I was neither tried, nor advised of such proceedings. The purpose of these citations has now 
become clear and the journalists in question should blush with shame for such dishonest reporting. They have also extended their attacks on the activity of my businesses, with the sole objective of disparaging my honor and 
dignity. Moreover, the publications have carried a decidedly derogatory tone, with clear intentions to denigrate my reputation in a wild and unscrupulous manner both in Portugal and beyond. 
Since the inception of these activities, I have been the subject of serious denunciation, with my social media pages being the target of anonymous hackers. The cloak of anonymity afforded these individuals by the internet 
permits the perpetuation of the baseless allegations connecting me to CHEGA as its funder. Moreover, they have fabricated allegations associating me with xenophobic and racist practices, that throughout my life I have fought 
and abhorred. 
I must now publicly refute to Portuguese society the unfounded distortions of the truth promulgated by the Portuguese press. These stories have not allowed me any opportunity for rebuttal. 
Compounding the offenses by the Press are that these stories are transmitted to viewers and readers in a contextualised and extremely prejudicial manner, in order to create credibility where none is present. 
A criminal complaint has already been made in court against Wikipedia and the anonymous editors of Wikipedia, for their continued insistence on perpetrating fables and creations to denigrate and slander my name. I will also 
file a complaint with the ERC for these actions. 
Effectively Portugal isatapoint never thought would see. The situation faceist the classic example of whoever is not with the system, is persecuted. Based on innuendo and baseless speculation, my entire life and history of service 
and dedication to others has been reduced to a campaign of defamation and slander. 
I shall pursue judicial recourse to restore the truth as I have reached my limit.
I note parenthetically that my name has been used in  conjunction with a critical narrative on the European extreme right. It has been na unscrupulous and unprecedented attack on my person, since at no point in my life have 
I been, or would ever be, involved in an extreme right wing movement. The extent of my involvement amounted to being present at an event and making a donation. Extrapolating from that activity to the level being alleged is 
criminal in nature, of which I shall pursue. 
Furthermore, the Press casts dispersions on the activity of my companies and my academic degrees, all, based on falsifications and speculation. They question the credibility and billing practices and create falsifications of the 
business practices and functions. 
I am astonished at the cabal in which a donation to a political party approved by the Portuguese Constitutional Court, where I have one or another associate, has embroiled me. The impetus of this insulting campaign that has 
surpassed the limits of what is admissible can only be found hidden in political motivations related to Portugal and Cape Verde. 
In fact, the closest connection I had with the party was a professional relationship with Mr. José Lourenço, a person for whom I have the greatest admiration and whom I recognise great ability. 
Regarding the situation concerning Cape Verde, it has been confirmed and given the stamp that I had been  dismissed by the Cape Verdean Government, which reveals that I was the one who tendered my resignation from the 
Government of Cape Verde and that same was accepted by the Minister of Foreign Affairs of that country. 
I am a Portuguese citizen who resides in the United States, but who has invested and contributed to Portuguese solidarity associations like few others. I have never given up on my country and citizenship; however, the defamation 
campaign created by the media in order to smear my good name, has reached a limit that I cannot and will not allow to continue. 
In turn, I gave instructions to my attorney to report criminally, both the media, as well as journalists who have developed an ad hominem persecution, which violates any and all rules and rights. I shall also pursue judicial means 
to defend all my personal rights, both in Portugal and in the United States, to bring all the parties responsible to justice for the damage caused to me, my businesses and my family.
A criminal complaint has already been made in court against Wikipedia and the anonymous editors of Wikipedia, for their continued insistence on perpetrating fables and creations to denigrate and slander my name. I will also file a 
complaint with the ERC for these actions. Effectively Portugal is at a point I never thought I would see. The situation I face is the classic example of whoever is not with the system, is persecuted. Based on innuendo and baseless
speculation, my entire life and history of service and dedication to others has been reduced to a campaign of defamation and slander.
I shall pursue judicial recourse to restore the truth.
As I have reached my limit.                                                     April 15, 2021 
                                         César do Paço

PUBLIC CLARIFICATION NOTICE OF CÉSAR DO PAÇO 

PUBLICIDADE
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DIPLOMACIA O Governo norte-
-americano anunciou novas san-
ções financeiras contra a Rússia e a 
expulsão de dez diplomatas russos, 
em resposta a recentes ataques ci-
bernéticos e à interferência russa 
na eleição presidencial de 2020, da 
qual saiu vencedor o democrata Joe 
Biden, que derrotou o republicano 
Donald Trump. 

Biden assinou um decreto que 
permitirá punir novamente a Rús-
sia, de forma a provocar “conse-
quências estratégicas e económi-
cas”, se Moscovo “continuar a pro-
mover uma escalada das suas ações 
de desestabilização internacional”, 
informou a Casa Branca. 

No âmbito daquele decreto, o De-
partamento de Tesouro dos Esta-
dos Unidos proibiu as instituições 
financeiras norte-americanas de 
comprar diretamente dívida emi-
tida pela Rússia após 14 de junho. 

Novas sanções põem  
outra vez a Rússia 
sob a mira dos EUA

O diploma também sanciona seis 
empresas de tecnologia russas acu-
sadas de apoiar as atividades ciber-
néticas dos serviços de informação 
de Moscovo. 

A decisão de Biden constitui uma 
resposta a um ataque cibernético 
do ano passado, atribuído à Rússia, 
que afetou dezenas de organiza-
ções nos EUA, através da So-
larWinds, uma empresa de 
“software” norte-americana cujo 
produto foi pirateado para conse-
guir vulnerabilidade entre os seus 
utilizadores, incluindo várias agên-
cias federais dos Estados Unidos. 

A Administração Biden determi-
nou, ainda, sanções contra 32 enti-
dades e pessoas acusadas de tentar, 
em nome do Governo russo, “in-
fluenciar as eleições presidenciais 
de 2020 nos Estados Unidos”. 

Em parceria com União Europeia, 
Canadá, Reino Unido e Austrália, o 
Governo norte-americano tam-
bém vai impor sanções a oito pes-
soas e entidades “associadas à con-
tínua ocupação e repressão na Cri-
meia”, território na fronteira entre 
Ucrânia e Rússia. 

Quanto às acusações de recom-
pensas oferecidas pela Rússia aos 
talibãs para atacarem soldados nor-

te-americanos no Afeganistão, a 
Casa Branca não se pronunciou, de 
momento, dizendo que esse é um 
caso que está a ser gerido “por ca-
nais diplomáticos, militares e dos 
serviços de informação”. 

CIMEIRA É PARA MANTER 
As sanções agora anunciadas acon-
tecem num momento particular-
mente delicado das relações diplo-
máticas entre os EUA e a Rússia, 
agravadas por declarações recentes 
de Biden, que acusou o homólogo 
russo, Vladimir Putin, de ser um 
“assassino”. 

Ainda assim, Biden mantém a 
proposta de realizar uma cimeira 
com Putin, disse uma fonte oficial 
norte-americana, referindo-se à su-
gestão feita pelo presidente dos Es-
tados Unidos durante uma conver-
sa telefónica entre os dois. “Os rus-
sos ainda não responderam, mas 
acreditamos que nos próximos me-
ses será crucial que os dois líderes 
se reúnam para discutir todas as 
questões que perturbam o nosso 
relacionamento”. 

A cimeira deve permitir “encon-
trar uma maneira estável e eficien-
te de impedir qualquer escalada, 
antes que ela se intensifique”.�

Bandeira da Rússia na embaixada russa em Washington, nos Estados Unidos: dez diplomatas foram expulsos

Medidas são resposta 
a recentes ataques 
cibernéticos 
e à interferência 
na eleição 
presidencial de 2020
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UE solidária... 
A União Europeia mani-
festou solidariedade 
com os Estados Unidos 
perante o “impacto de 
ciberatividades malicio-
sas”, após a Administra-
ção de Joe Biden ter ex-
pulsado dez diplomatas 
russos e imposto san-
ções à Rússia devido a 
ciberataques.  
 
...e NATO também 
Por seu lado, a NATO 
disse “apoiar” e “man-
ter-se solidária” com a 
decisão dos EUA, ape-
lando a que a Rússia 
pare “imediatamente” 
com o seu “comporta-
mento desestabiliza-
dor”, que inclui “a viola-
ção da soberania e da in-
tegridade territorial da 
Ucrânia e da Geórgia” e 
a “não implantação e 
contorno de numerosos 
compromissos e obriga-
ções internacionais ”.

AVISO

A Rússia prometeu uma 
resposta “inevitável” às 
novas sanções decretadas 
pelos EUA e convocou o 
embaixador norte-ameri-
cano em Moscovo, John 
Sullivan, para uma “con-
versa difícil”. “Os Estados 
Unidos não estão prepara-
dos para aceitar a realida-
de objetiva de um mundo 
multipolar, sem hegemo-
nia norte-americana. Tal 
comportamento agressivo 
receberá uma forte répli-
ca”, declarou a porta-voz 
da diplomacia russa, Maria 
Zakharova. “Washington 
deve compreender que o 
preço da degradação das 
relações bilaterais deverá 
ser pago. A responsabilida-
de sobre o que se passará 
vai caber inteiramente aos 
EUA”. Por seu lado, o por-
ta-voz do Governo russo, 
Dmitri Peskov, considerou 
que as sanções “não favo-
recem” a organização de 
uma cimeira entre Biden e 
Putin, proposta pelos EUA. 
“Durante o contacto tele-
fónico com o presidente 
russo, Joe Biden exprimiu 
o desejo de normalização 
das relações russo-ameri-
canas. A ação da sua Admi-
nistração testemunha o 
contrário”, acrescentou 
Zakharova.

Moscovo  
promete resposta 
“inevitável”



Jornal de Notícias 16 de abril de 2021 MUNDO 29

A FECHAR

COSTA DO MARFIM Um antigo “senhor da guerra” da Cos-
ta do Marfim, Amade Oueremei, foi condenado a prisão 
perpétua pelo Tribunal de Justiça de Abidjan, por “crimes 
contra a Humanidade”, cometidos na cidade de Duékoué, 
em 2011. Oueremei, apelidado de “o senhor” na sua região, 
foi condenado por atos cometidos a 28 e 29 de março de 
2011, na crise pós-eleitoral que abalou o país – nascida da 
recusa do presidente Laurent Gbagbo em reconhecer a der-
rota eleitoral para Alassane Ouattara –, que matou cerca de 
3000 pessoas. Terá também de pagar 1,5 milhões de euros 
a 34 vítimas que se constituíram como partes civis.

Antigo “senhor da guerra” 
condenado a prisão perpétua

BURKINA FASO Oito civis 
membros de milícias anti-
jiadistas foram mortos no 
Burkina Faso, num ataque 
no Norte do país. A equipa 
de Voluntários para a De-
fesa da Pátria foi embosca-
da no distrito de Gorgadji, 
havendo ainda um núme-
ro indeterminado de desa-
parecidos. Criados em de-
zembro de 2019, os Volun-
tários têm um treino mili-
tar curto (14 dias), sendo 
depois colocados ao lado 
das Forças Armadas.

Oito membros de 
milícia antijiadista 
mortos em 
emboscada 

NIGÉRIA Oito pessoas 
morreram em Damask, 
nordeste da Nigéria, após 
o quarto ataque dos jiadis-
tas do grupo do Estado Is-
lâmico na África Ocidental 
(Iswap) desde sábado, que 
causou também milhares 
de refugiados, segundo as 
Nações Unidas. Os atacan-
tes queimaram edifícios, a 
esquadra de Polícia e a clí-
nica, as casas dos funcio-
nários e os escritórios do 
Gabinete do Alto-Comis-
sário para os Refugiados.

Grupo do Estado 
Islâmico mata 
e faz milhares 
fugirem 

FRANÇA A catedral de Notre-Dame, em Paris, capital fran-
cesa, vai reabrir em 2024, prometeu a ministra da Cultu-
ra, Roselyne Bachelot, dois anos após um incêndio ter 
devastado o mundialmente famoso monumento. A mi-
nistra revelou que a petição pública lançada para a restau-
ração da catedral conseguiu reunir os fundos suficientes, 
com 833 milhões de euros em donativos, valor que per-
mite “encarar o projeto com tranquilidade”. Apesar de a 
abertura estar aprazada para 16 de abril de 2024, nem to-
dos os trabalhos estarão concluídos nesta data.

Catedral de Notre-Dame 
vai reabrir em abril de 2024

Nova lei permite à Polícia ter 
“procedimentos abusivos”
Projeto visa alargar os poderes da autoridade. Ativistas dos direitos civis 
temem que a legislação ameace os esforços para denunciar abusos policiais 

FRANÇA O Parlamento fran-
cês aprovou um projeto de 
lei sobre segurança que visa 
alargar os poderes da Polícia, 
apesar das críticas de ativis-
tas dos direitos civis, que te-
mem que a nova legislação 
ameace os esforços para de-
nunciar abusos policiais. 

O projeto foi aprovado por 
75 votos a favor e 33 contra 
na Assembleia Nacional, 
onde o partido do presiden-
te, Emmanuel Macron, que 
propôs a medida, tem ampla 
maioria. 

Inicialmente, o projeto 
pretendia tornar ilegal a pu-
blicação de imagens de polí-
cias com a intenção de preju-
dicá-los, mas a proposta pro-
vocou marchas e manifesta-
ções de milhares de pessoas 
em Paris, a capital, e acabou 
por ser revista. 

A lei agora aprovada alterou 
o polémico artigo 24.o, pas-
sando a referir que é ilegal 
ajudar a identificar polícias 
em serviço “com a óbvia in-
tenção de causar dano”, sen-
do que quem o fizer incorre 
numa pena de prisão de até 
cinco anos de prisão e uma 
multa de até 75 000 euros. 

O novo projeto foi também 
muito criticado por conti-
nuar a ser vago e poder ser 
alvo de interpretações dife-
rentes dos agentes, mas tam-

Foram várias as manifestações contra o projeto de lei do partido do presidente

pelos deputados, enquanto a 
filial francesa da organização 
humanitária Amnistia Inter-
nacional alertou sobre os 
“perigos que o projeto repre-
senta para as liberdades ci-
vis” e denunciou aquilo que 
considera serem “práticas 
generalizadas de vigilância”. 

O texto contém “disposi-
ções vagas que podem per-
mitir procedimentos legais 
abusivos e injustos”, avisou 
a organização. 

Os partidos da oposição de 
Esquerda anunciaram a in-
tenção de levar a lei ao Tribu-
nal Constitucional.�

bém por se temer que inti-
mide as pessoas que tentam 
combater os abusos policiais 
e a discriminação, tirando fo-
tografias e fazendo vídeos e 
publicando-os. 

O projeto também dá mais 
autonomia à Polícia local e 
estende o uso de drones de 
vigilância, entre outras me-
didas. O Governo defendeu 
a lei para proteger melhor a 
Polícia face a ameaças e ata-
ques violentos e ao crescen-
te assédio nas redes sociais. 

O ministro do Interior, Ge-
rald Darmanin, elogiou “o 
compromisso” conseguido 
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Agente que matou negro 
recusa-se a testemunhar
ESTADOS UNIDOS O ex-polí-
cia acusado de ter asfixiado o 
cidadão afro-americano 
George Floyd, em maio de 
2020, atualmente a ser julga-
do na cidade de Minneapo-
lis, nos Estados Unidos, in-
formou o tribunal de que 
não vai testemunhar no pro-
cesso. “Invoco o meu direito 
à Quinta Emenda”, disse De-
rek Chauvin, referindo-se ao 
direito contra a autoincrimi-
nação. 

A 25 de maio de 2020, em 

plena via pública, Chauvin 
ficou ajoelhado sobre o pes-
coço de Floyd durante oito 
minutos e 46 segundos, asfi-
xiando-o. Na altura, câmaras 
de videovigilância e dos te-
lemóveis de vários transeun-
tes registaram o gesto do en-
tão polícia, mas também a 
frase repetida várias vezes 
por Floyd: “Não consigo res-
pirar”. 

O julgamento passa para a 
fase de alegações finais na 
próxima segunda-feira.�

Ex-líder fascista 
acusado de corrupção
ÁUSTRIA O ex-líder da extre-
ma-direita austríaca e antigo 
vice-chanceler Heinz-Chris-
tian Strache, cujo envolvi-
mento, em 2019, no escân-
dalo conhecido como “Ibiza-
gate” ditou a queda do Go-
verno, está a ser acusado de 
corrupção noutro caso. 

A acusação diz respeito à 
“concessão de benefícios” a 
Strache em troca “do apoio à 
alteração de uma lei” para 
permitir que uma clínica fos-
se aprovada pela Segurança 

Social. No âmbito do “Ibiza-
gate”, o telemóvel de Stra-
che foi apreendido e várias 
trocas de mensagens escritas 
revelaram que o político terá 
intercedido, em 2018, quan-
do já estava no poder, a favor 
de uma clínica para que esta 
ficasse vinculada ao sistema 
público. 

O proprietário da clínica, 
de cirurgia estética, era doa-
dor do FPÖ, partido de Stra-
che, e convidou-o para o seu 
iate.�

A embaixada de França 
no Paquistão recomen-
dou aos cidadãos france-
ses que deixem tempora-
riamente o país, por cau-
sa de “graves ameaças”, 
ainda na sequência da ho-
menagem do presidente 
francês, Emmanuel Ma-
cron, ao professor deca-
pitado após mostrar uma 
caricatura do profeta 
Maomé aos alunos.

Aconselhados a 
deixar o Paquistão

CIDADÃOS FRANCESES
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São várias e diversas as marcas que 
a pandemia cravou em cada um de 
nós. Vão custar a sarar e não se apa-
gam apenas com políticas públicas 
fundadas em apoios sociais. Preci-
samos de mais. Precisamos de po-
líticas transversais, que tenham 
em conta regiões, setores, idades, 
condições de vida. Há que recons-
truir tudo. Com outras estratégias.  

O presidente da República foi as-
sertivo quando, na comunicação 
que fez anteontem à noite, disse que 
temos de reconstruir o país, dando 
prioridade às pessoas. É verdade que 
a economia sofreu uma hecatombe, 
mas as nossas vidas não passaram 
por menor tragédia. Mudou tudo e 
mesmo aqueles que mantiveram a 
sua situação financeira inalterável 
passaram por abalos profundos no 
seu quotidiano. E isso altera inexo-
ravelmente o modo como encara-
mos, a partir de agora, o futuro.  

O tempo é de reconstrução, tal 
como defendeu Marcelo Rebelo 
de Sousa. E isso não se faz mendi-
gando apoios pontuais. É necessá-
rio mudar estruturalmente as po-
líticas e criar outra forma de rela-
cionamento entre políticos e cida-
dãos. Entraremos em breve num 
período de eleições autárquicas. 
Por esta altura, muitos políticos 
preparam equipas e programas 
eleitorais. Que bom seria se se 
abrissem oportunidades para gen-
te nova, com outras ideias, com 
um modo menos caciqueiro de 

construir propostas, com mais dis-
ponibilidade para aproximar elei-
tos e eleitores. Uma câmara muni-
cipal não pode ser um edifício me-
donho, cheio de corredores buro-
cráticos que nada resolvem a 
quem procura soluções para deci-
dir o seu quotidiano.   

Também o Governo tem aqui 
responsabilidades colossais. O Pla-
no de Recuperação e Resiliência 
dá-nos chão para abrir novos e pro-
missores caminhos em várias 
áreas. Não podemos, com ele, re-
forçar um Estado que se verga aos 

interesses do mercado, mas deve-
remos fazer vingar, de uma vez 
por todas, um Estado social ao ser-
viço das pessoas, com uma ideia 
enraizada num futuro mais sus-
tentável, mais equilibrado, mais 
inovador, mais cuidador dos gru-
pos vulneráveis, mais motivado 
em combater assimetrias, mais 
apostado no conhecimento. 

Claro que todos deveremos sen-
tir-nos interpelados por esta mu-
dança. Erguer-nos do chão pres-
supõe um compromisso com ou-
tros estilos de vida, mais implica-
dos com o bem comum. A pande-
mia que tanto nos abalou deixa a 
estas gerações uma lição irrepetí-
vel: o nosso bem-estar depende 
em grande parte do comporta-
mento dos outros e isso confere a 
cada um de nós um sólido e ina-
balável comprometimento com o 
coletivo. 

PRAÇA DA 
LIBERDADE

POR

José Tribolet
Professor catedrático 
distinto jubilado do IST 
e fundador e 
investigador emérito do 
INESC

ve os nossos “queridos líde-
res” criando a expectativa de 
que iremos explorar positiva 
e racionalmente todas estas 
potencialidades, criando um 
Portugal melhor no médio 
prazo. 

Só que a realidade se impõe 
aos bonitos sonhos que ali-
mentam estes discursos e 
dão corpo às notícias com 
que nos embalam. A verdade 
é que, mais uma vez na his-
tória, não estamos a proce-
der com as metodologias 
adequadas e com sólidas ba-
ses científicas para cons-
truirmos um futuro melhor.  

Em particular, não esta-
mos a endereçar de forma 
clara, objetiva e frontal como 
é que nos propomos infraes-

Priorizar 
as pessoas

Não há português 
que se considere  
ser ou pretenda  
vir a ser alguém  
na sociedade  
que não perore 
fluentemente  
sobre os milagres 
que a tecnologia 
digital nos vai trazer

Infraestruturar 
Portugal Digital (I)

POR

Paulo Ramalheira
Pres. do MARIA – Mov. 
de Amigos da Ria de 
Aveiro

Por descuido, negligência e incú-
ria, todos os anos milhões e mi-
lhões de metros cúbicos de efluen-
tes com matérias poluentes são 
lançados na ria de Aveiro, com pre-
juízo para todo o ecossistema, mas 
com particular dano para a comu-
nidade piscatória. 

Recentemente, devido à presen-
ça da bactéria E. coli, o Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera 
proibiu a captura de bivalves, com-
prometendo a atividade de largas 
dezenas de mariscadores. Para es-
pécies autóctones de maior valor, 
como a amêijoa-macha ou a amêi-
joa-branca, a interrupção das cap-
turas pode durar seis meses. 

Muitos destes problemas pode-
riam ser evitados se houvesse uma 
consciencialização cívica de quem 
atua à margem da lei e lança ilegal-
mente na ria, normalmente atra-
vés do sistema de drenagem de 

águas pluviais ou nas valas das ri-
beiras, matérias com elevada carga 
orgânica. 

Não menos despicienda, é a falta 
de infraestruturas e estações de tra-
tamento de efluentes domésticos e 
industriais. Não pode haver descul-
pas para quem atua criminalmente 
em matéria ambiental, um proble-
ma dos poderes públicos, que têm a 
obrigação de resolver questões pri-
márias e que tem a ver com a quali-
dade de vida das populações. 

Lamentavelmente, o tratamen-
to de efluentes não tem sido para 
muitos uma prioridade! E a conse-
quência vê-se e cheira-se. Enquan-
to a humanidade investe biliões 
para fazer uma viagem de 58 mi-
lhões de quilómetros e procurar 
água em Marte, nós, por cá, vamos 
estragando a nossa. 

As questões do saneamento não 
são suportáveis num país que quer 
ser o principal destino turístico da 
Europa, que se quer tornar um 
exemplo de convivência entre a 
modernidade e o desenvolvimen-
to sustentável e o ambiente. 

Quando, há pouco mais de duas 
décadas, mudámos de milénio, de-
veríamos ter deixado todos estes 
problemas resolvidos, para agora 
nos preocuparmos apenas com 
aquilo que nos bate à porta quando 
menos esperamos.

Ria necessita de 
tratamento de efluentes

truturar Portugal para o “Di-
gital”. 

Uma coisa é certa: o sim-
ples somatório de iniciativas 
parcelares e setoriais, por 
muito meritórias que sejam, 
não conduz necessariamen-
te, só porque sim, a resulta-
dos sistémicos que sejam 
mais e não menos que a 
soma das partes.  

 A obtenção de sinergias po-
sitivas globais decorrentes 
da interação virtuosa entre 
iniciativas parciais só se con-
segue “by design”, baseado 
em princípios de racionali-
dade e usando metodologias 
científicas comprovadas. 

Iremos ao longo dos próxi-
mos meses abordar este 
tema, em contextos concre-
tos, versando situações com 
relevância e significado para 
todos os portugueses. Em 
linguagem simples, que to-
dos compreenderão. 

Até lá, recomendo olhar-
mos para a obra do engenhei-
ro Duarte Pacheco, como 
ministro das Obras Públicas 
e Comunicações, na década 
de 1930. Um exemplo de ex-
celência na forma de pensar 
e de agir para construir o fu-
turo em Portugal.

A moda hoje em dia é sermos 
todos fluentes em “digita-
lês”. Mas será que vamos sa-
ber agarrar o futuro? 

Não há português que se 
considere ser ou pretenda vir 
a ser alguém na sociedade 
que não perore fluentemen-
te sobre os milagres que a 
tecnologia digital nos vai tra-
zer, com a Inteligência Arti-
ficial, o Machine Learning, o 
Big Data, a Data Science, a 
Cloud, o 5G, a Internet das 
Coisas, o Blockchain, etc. 

Esta conversão em massa 
aos benefícios da tecnologia 
não deixa de aquecer o cora-
ção a um professor de Enge-
nharia Informática como eu. 
É comovente constatar a 
onda de empatia que envol-

POR

Felisbela Lopes
Prof. Associada com 
Agregação da UMinho
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ESPAÇO DO LEITOR
CARTAS, EMAILS 
E POSTS

Os textos devem ser breves, no máximo  
600 carateres, e enviados para leitor@jn.pt.  
Reservamo-nos o direito de os resumir ou não  
publicar. Não damos, por telefone, razões da escolha.

Nem Tom Cruise 
derrotaria  
Fernando Medina 
                                              
1. Rui Rio deu umas bicadas 
nos maçónicos que abun-
dam no PSD. Será que só 
agora é que o máximo diri-
gente dos “laranjas” se lem-
brou que os interesses da 
maçonaria estão acima da 
superior causa pública? Ou 
quererá culpar os “homens 
dos aventais” pelo desastre 
eleitoral que se avizinha, 
nas autárquicas?  
Com a ida às urnas do Chega 
e da Iniciativa Liberal, a vi-
tória social-democrata e de 
Carlos Moedas na capital é 
missão quase impossível. 
Assim, nem o Tom Cruise 
correria com Fernando Me-
dina na direção da edilidade 
lisboeta. 
2. Ao invés de convidar a es-
tilista norte-americana Tory 
Burch a visitar a Póvoa de 
Varzim, o autarca Aires Pe-
reira ameaçou-a com proces-
so em tribunal pela indevi-
da apropriação da tradicio-
nal camisola poveira – a 
americana pô-la no seu catá-
logo de vendas como sendo 
de “inspiração mexicana”.  
A verdade é que a publicida-
de feita com este caso só fez 
disparar a curiosidade sobre 
o traje e sobre o concelho po-
veiro. Não seria de aprovei-
tar e rendibilizar esta pro-
moção inesperada? Será de 
compreender que a Câmara 
Municipal da Póvoa de Var-

zim não tenha feito o pro-
cesso de certificação desta 
peça icónica?  
ADEMAR COSTA   
ademarncosta@gmail.com 

 

Combate  
à corrupção?  
Justiça está  
a perder por KO  
                                              
“A estratégia de combate à 
corrupção é pouco ambicio-
sa”. Quem o diz? Joana Mar-
ques Vidal, ex-procuradora-
-geral da República, que foi a 
primeira mulher nomeada 
para aquele cargo.  
Foram muitos e importan-
tes os processos contra os 
chamados “colarinhos bran-
cos” que avançaram quando 
esta senhora liderava a jus-
tiça em Portugal, até ser con-
venientemente posta na 
prateleira. Entre eles, a Ope-
ração Marquês, o caso BES, a 
Operação Lex, os Vistos 
Gold e a Operação Fizz des-
tacam-se, porque passaram 
ao cidadão comum a ideia de 
que não há intocáveis para a 
justiça.  
Porém, hoje, a corrupção pa-
rece estar a ganhar terreno à 
investigação criminal. E os 
processos mais mediáticos 
estão a afundar-se algures, 
nas areias movediças do sis-
tema. 
Como disse Joana Marques 
Vidal, “a criminalização do 
enriquecimento ilícito é 
mais um instrumento da 
justiça que pode ser relevan-
te”. 
T. CARDOSO   
tomazalbuquerque500@gmail.com 

O paradoxo  
da  penúria  
de  enfermeiros  
em excesso                                               
1. Alguns órgãos de informa-
ção estão a noticiar que há 
falta de enfermeiros em Por-
tugal, o que é falso. Não há 
muito, li que o Hospital San-
tos Silva, em Vila Nova de 
Gaia, havia dispensado mais 
de 100 enfermeiros que ti-
nham terminado o contrato 
de trabalho.   
Segundo informação do sin-
dicato da classe, o SEP, exis-
tem muitos enfermeiros no 
desemprego. E eu confirmo 
isso mesmo: tenho uma fi-
lha nessa situação, que vai 
agora trabalhar num lar de 
idosos, a recibos verdes.  
2.Num canal televisivo, 
ouvi um comentador a in-
surgir-se contra o SEP, por o 
mesmo se manifestar contra 
os enfermeiros estrangeiros 
que vêm trabalhar para o 
nosso país.  
Será que os nossos sindica-

ELIAS,  
O SEM-ABRIGO

POR R. Reimão e Aníbal F.

tos não terão o direito de de-
fender os direitos dos nossos 
trabalhadores no nosso país? 
Para alguns comentadores, 
parece que não.  
HENRIQUE CARDOSO    
1944henrique@gmail.com 

 

Para Cabo Delgado 
já e em força 
                                              
O massacre de inocentes 
que está a ocorrer em Cabo 
Delgado, Moçambique, de-
via levar a uma rápida inter-
venção da ONU no terreno, 
em vez de palavras de cir-
cunstância. Quanto a Mo-
çambique, se as suas forças 
de defesa e segurança não 
conseguem conter os insur-
gentes islâmicos, deve acei-
tar ajuda internacional sem 
reservas. Porque não é pos-
sível fazer abordagens diplo-
máticas com quem saqueia 
e incendeia aldeias, e deca-
pita crianças e mulheres.  
EMANUEL CAETANO    
emanueldylancaetano@gmail.com

“Agora já não gosta  
do PS?! Está com 
ideias de formar  
um partido só para 
vossa excelência?!”

Silvina Gomes 
Comentário à notícia  
“Sócrates acusa liderança  
do PS de “cobardia moral”. 
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A mostra de arte 
que rejeita o belo 
para abraçar 
o ideal das causas
Bienal Internacional de Arte Gaia arranca amanhã com 
reforço do foco social e maior área expositiva de sempre

ARTES PLÁSTICAS Parte inte-
grante do ADN da Bienal In-
ternacional de Arte Gaia, as 
preocupações sociais ga-
nharam ainda maior relevo 
na quarta edição, que arran-
ca já amanhã na Quinta da 
Fiação, em Lever, e pode ser 
visitada até 10 de julho. 

Mais de metade das 13 ex-
posições espalhadas por três 
pavilhões, com uma área to-
tal próxima dos seis mil me-
tros quadrados, apresentam 
um fundo humanitário, jus-
tificando ainda mais o epí-
teto de “bienal de causas”. 

Da mostra sobre a violên-

Sérgio Almeida 
sergio@jn.pt 

cia doméstica à reflexão so-
bre a democracia que entre-
laça o trabalho de escritores 
e artistas, são numerosas as 
aproximações ao tema.  

Numa das exposições que 
causará por certo maior im-
pacto junto dos visitantes, 
intitulada “A importância 
de ser Ernesto”, o grito de 
revolta dos profissionais da 
restauração é bem audível. 
Por entre obras de arte que 
emolduram as paredes de 
um restaurante, vemos ca-
deiras que ganham pó à es-
pera dos clientes que já não 
vêm ou uma mancha de 
tinta vermelha nas paredes 
caiadas de branco, acen-
tuando o desespero que 

atinge atualmente muitos 
milhares de profissionais 
do setor. 
 
“AGITAR CONSCIÊNCIAS” 
As implicações severas da 
pandemia estão igualmen-
te presentes na exposição 
“Coronavírus não destrói a 
criatividade”, que resulta de 
um concurso internacional 
lançado em abril do ano pas-
sado para que os artistas 
procurassem fixar numa 
obra de arte o momento que 
estavam a viver.  

“O que nos distingue de 
todas as outras bienais é o 
apego às causas. Somos uma 
bienal política que não per-
segue o belo, mas procura, 

acima de tudo, agitar cons-
ciências”, afirma Agostinho 
Santos, diretor do evento. 

Se a pandemia é um tema 
inescapável na atual edição, 
há tradições que se man-
têm. Como a dos artistas 
homenageados. Este ano 
são quatro: Albuquerque 
Mendes, Paulo Neves e a 
dupla Álvaro Siza Vieira/ 
Carlos Castanheira.  

A cedência temporária das 
obras destes artistas só foi 
possível graças à parceria es-
tabelecida com a Fundação 
de Serralves, uma das novas 
instituições, a par da DGAr-
tes, que passam a estar asso-
ciadas ao certame. 

Na “tentativa de descen-

tralização da arte”, os Artis-
tas de Gaia voltaram a apos-
tar nos polos. São oito as lo-
calidades (Alfândega da Fé, 
Esposende, Funchal, Gon-
domar, Monção, Santa Mar-
ta de Penaguião, Viana do 
Castelo e Vila Flor) que aco-
lhem exposições.  

Ao cabo de seis anos, a 
mais jovem bienal artística 
do país já atingiu um reco-
nhecimento significativo. 
Contudo, Agostinho Santos 
prefere encarar o cresci-
mento “degrau a degrau”. 
Um dos próximos objetivos 
a atingir passa pela envol-
vência crescente com o Bra-
sil e países africanos de lín-
gua portuguesa. �
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1. Obras de Paulo Neves 
estão em destaque 
2. Área total expositiva 
cobre três pavilhões 
3. Agostinho Santos, 
diretor da Bienal  
de Arte Gaia
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“Infinitude da luz” 
Com curadoria de Filipe 
Rodrigues, a exposição 
reúne obras de uma de-
zena de artistas japone-
ses. Em aberto está a 
possibilidade de, num 
futuro próximo, artistas 
nacionais virem a expor 
no Japão, fruto de uma 
parceria que está a dar 
os primeiros passos. 
 
“A democracia é...” 
A partir de frases de 25 
escritores em redor do 
conceito de democracia, 
outros tantos artistas 
plásticos dão forma vi-
sual às palavras na mos-
tra “A democracia é 
uma obrigação de todos 
os dias”. 
 
“Paz e Constituição” 
Exposição coletiva co-
missariada por Ilda Fi-
gueiredo, que assinala 
os 45 anos da Constitui-
ção Portuguesa com um 
enfoque em obras de 
pendor social. 
 
“Vidas marcadas” 
O curador Jorge Mari-
nho revela um conjunto 
de trabalhos cujo deno-
minador comum é a 
violência doméstica. 
 
“A importância...” 
A crise profunda que 
atravessa o setor da res-
tauração é abordada na 
exposição “A importân-
cia de ser Ernesto”, or-
ganizada por Reinaldo 
Pereira, proprietário do 
emblemático Restau-
rante Ernesto, no Porto. 
 
“Dicionário covid” 
A pandemia teve um 
impacto a vários níveis, 
incluindo o lexical. 
Com acutilância e hu-
mor, António Rocha 
criou um novo dicioná-
rio covid que pode ser 
visitado na bienal.

DESTAQUES

1 2

3
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Michelle Obama 
indica o caminho 
da superação
“A minha história – Um diário” pode ser 
comprado nas bancas já no domingo

LIVRO Com “A minha histó-
ria”, Michelle Obama parti-
lhou as suas memórias com 
milhões de leitores em todo 
o Mundo. Só em Portugal, o 
livro vendeu perto de 30 mil 
exemplares.   

Num trabalho de reflexão 
e de fôlego narrativo, a anti-
ga primeira-dama americana 
recorda um percurso pessoal 
rico, mas também o impacto 
global que alcançou, ao aju-
dar a criar uma Casa Branca 
mais inclusiva e a afirmar-se 
como uma poderosa defen-
sora de mulheres nos EUA. 

Agora, no livro que pode 
ser comprado nas bancas 
com o “Jornal de Notícias” já 
a partir deste domingo, por 
mais 9,90 euros, Michelle 
Obama desafia todos os lei-
tores a contarem a sua histó-
ria, encorajando-os a desco-
brirem o poder da sua pró-
pria voz. 

Em “A minha história — 
Um diário para encontrar a 
sua voz”, não faltam apelos 
para que cada um possa refle-
tir sobre a sua história pes-
soal e familiar; sobre os seus 
desafios e sonhos; mas tam-
bém sobre o que o move e 
enche de esperança. 

“Espero que use este diário 
para anotar as suas experiên-
cias, pensamentos e emo-
ções, em tudo quanto estes 
têm de imperfeito e sem jul-
gamentos  Não temos de nos 
recordar de tudo. Mas tudo o 
que recordamos tem valor”, 
escreve Michelle Obama na 
introdução deste diário. 

Cada leitor é chamado a en-
contrar a sua própria voz nes-
te livro, em que também nos 
deparamos com dicas para 
que seja possível traçar um 
caminho individual ou ali-
mentar o sentido de espe-
rança. 

Para Michelle Obama, a 
vontade de transformação 
não significa chegar a algum 
lado ou realizar determina-
do objetivo. Na sua forma de 
ver a realidade, a mudança é 
sobretudo “um movimento  
em frente, um meio de evo-
luir, uma forma de tentar-
mos sempre chegar ao nosso 
melhor eu”. 

Nestas mensagens de auto-
confiança e superação, a au-
tora exorta os leitores a des-
cobrirem nas suas próprias 
vidas acontecimentos de 
que se devem orgulhar.�

Depois das memórias, Michelle regressao aos livros

MÚSICA Está disponível a 
partir de hoje “E ainda...”, o 
álbum póstumo de Carlos 
do Carmo. O disco tem nove 
faixas, todas inéditas, num 
registo de fado depurado 
aos seus elementos basila-
res, e foi concebido ao lon-
go de três anos pelo cantor. 
Teve edição prevista para 
2020, mas o estado de saú-
de do intérprete de “Os pu-
tos” piorou, falecendo a 1 de 
janeiro deste ano. 

“E ainda...” arranca e ter-
mina com duas versões de 
“Fado Zé”, uma peça breve: 
a primeira instrumental, a 
segunda com palavras de 
Mia Couto ditas por Carlos 
do Carmo: “Cantar, dizem, 
é um afastamento da mor-
te. A voz suspende o passo 
da morte e, em volta, tudo 
se torna pegada da vida”. 

Entre os escritores canta-
dos neste álbum, alguns são 
estreia para o fadista. A lista 
inclui Herberto Helder, Hé-
lia Correia, Sophia de Mello 
Breyner Andersen, e Jorge 
Palma, a que se junta Júlio 
Pomar, Vasco Graça Moura 
e Mia Couto. O acompanha-
mento instrumental está a 
cargo de  José Manuel Neto 
(guitarra portuguesa), Car-
los Manuel Proença (viola 
de fado) e José Marino Frei-
tas (baixo acústico).  

O álbum é editado em for-
mato duplo, já que inclui a 
gravação do último concer-
to de Carlos do Carmo, no 
Coliseu dos Recreios, em 
Lisboa, realizado a 9 de no-
vembro de 2019. �

A despedida 
de Carlos do 
Carmo num 
álbum breve

“E ainda...” é revelado 
hoje e junta nove 
composições inéditas 

Último álbum contém 
fado em estado depurado

A minha história – Um diário 
para encontrar a sua voz 
MICHELLE OBAMA 
OBJECTIVA 
208 PÁGINAS

Corpos reais

O bem-estar,
a aceitação

e o movimento
“body positive” estão
na moda. Sem filtros.

A moda
e o conforto

Os “comfy looks”
de confinamento vieram

para ficar mas não faltarão 
propostas ousadas

neste novo regresso.

Propostas
para a praia

Os biquínis que vão estar
em alta este verão,

para que volte aos areais
com estilo.

O protagonismo do estilo emergente

DOMINGO
DIA 18 DE ABRIL

NAS BANCAS

Rita Pereira
e Gonçalo Peixoto

A paixão pela moda
e a cumplicidade entre

o jovem criador 
portuense

e a atriz-estrela.

PUBLICIDADE
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TEATRO

O dia em que Próspero 
decide salvar a Humanidade
COLISEU Quase cinco meses 
depois de uma suspensão in-
desejada, o Coliseu do Porto 
reabre a porta e o palco na se-
gunda-feira, com uma peça 
de teatro do Ensemble, anco-
rada em três textos de 
Shakespeare – “A tempesta-
de”, “Tito Andrónico” e “Rei 
Lear” – a partir dos quais foi 
construído um solo: Pedro 
Galiza encena e Jorge Pinto 
interpreta. 

“Próspero”, nome da peça e 
do protagonista de “A tem-
pestade”, será apresentada ao 
vivo, para uma lotação redu-
zida, uma vez que ao público 
será dada a oportunidade as-
sistir à peça em pleno palco. 
O espetáculo ficará em cena 
todos os dias, até 25 de abril. 

“‘A tempestade’ encerra, nas 
entrelinhas dos seus versos, 
uma despedida simbólica, 
uma última vénia e, desla-
çando o texto, deixa que se 
desenhe a figura de Próspero 
como reflexo do próprio au-
tor, personagem feita ho-
mem feita metáfora, um vul-
to que se solta na página e no 
palco em processo, talvez, de 
extrospeção, coroando-se 
em cena, por meio de uma 
biografia ficcionada, uma 
vida que se avalia digna de ce-
lebração”, lê-se na apresenta-
ção, que é também um con-
vite para “libertar o ator”.�

Em circunstâncias normais, 
Adrianne Lenker, sozinha 
ou com os Big Thief, teria 
passado no ano passado por 
Portugal. Nos tempos anor-
mais que vivemos, o anún-
cio de que a banda norte-
-americana vai partilhar um 
concerto, pago, este mês, 
por streaming, já parece no-
tícia razoável. É a transmis-
são integral do último con-
certo antes da pandemia, 
em novembro, no Ohio. �

MÚSICA

Big Thief partilham 
concerto integral

A exposição “João Cutileiro: 
Gravuras recentes e outros 
riscos”, com curadoria de 
Ana Cristina Pais, inaugura 
este domingo, no Museu do 
Côa. É o último projeto do 
escultor que morreu em ja-
neiro e, formalmente, o pri-
meiro desenvolvido pelo 
Centro de Arte João Cutilei-
ro, entidade criada para pro-
mover a salvaguarda e di-
vulgação do legado artístico 
deste artista plástico. �

EXPOSIÇÃO

O último projeto 
de João Cutileiro

Fora de casa POR  Helena Teixeira da Silva

PRÓSPERO 
Coliseu Porto Ageas 
19 de abril, 19 horas

JOÃO CUTILEIRO 
Museu do Côa, 11h, 18 de abril

BIG THIEF 29 de abril. 
Bilhete, aqui: noonchorus.com

MÚSICA Devido à pandemia, os 
IKOQWE, formados por Pedro 
Coquenão e Luaty Beirão, troca-
ram os concertos de apresenta-
ção do álbum “The beginning, 
the medium, the end and the 
infinite” por uma peça de rádio, 
“Bulubulu FM”, com música, 
notícias reais e anúncios falsos, 
a transmitir a partir de hoje (às 
19 horas na Rádio SBSR) e até 8 
de maio em emissoras da Euro-
pa, América e África. 

IKOQWE anunciam 
Tour Planetária por 
estações de rádio

BRE 
VES

DANÇA O programa “Dançar em 
tempo de guerra” voltará ao pal-
co em Lisboa, no Teatro Ca-
mões, entre 29 de abril e 7 de 
maio. “Chronicle”, da america-
na Martha Graham (foto), e “A 
mesa verde”, do alemão Kurt 
Jooss, são as propostas da Com-
panhia Nacional de Bailado, di-
rigida por Sofia Campos, para 
este programa. O artista visual 
André Guedes conceberá uma 
exposição para o foyer do Teatro 
Camões a partir destas obras.

CNB apresenta Martha 
Graham e Kurt Jooss 
em abril e maio

TEATRO O Festival Internacio-
nal de Marionetas e Formas 
Animadas arranca a 4 de maio 
no Teatro Nacional D. Maria II, 
em Lisboa, e termina a 23. O 
evento traz dez companhias  
nacionais e internacionais, que 
apresentarão as suas criações 
em oito salas da capital. “Moby 
Dick”, um espetáculo inspira-
do no clássico da literatura, fará 
parte da abertura. 

FIMFA Lx21 traz 
marionetas a Lisboa 
em maio

SU
G

ES
TÕ

ES  
PALCO 
O jornalismo não 
quer ser salvo    
Retrato do coração de um jornal diário 
encabeçado por Miguel Guilherme

A partir da próxima semana os 
palcos poderão ser lugares 
onde há comunhão e se encon-
tram, com uma energia inex-
plicável, público e atores. Por 
muito boas que sejam as pro-
duções feitas para o online – 
que efetivamente têm ganho 
em muitos casos uma qualida-
de cinematográfica – não se 
comparam à sensação de reu-
nião e imediatismo, fragilida-
de e efemeridade que o teatro 
transporta na sua génese. 

Dito isto, o Teatro Nacional 
D. Maria II tem apresentado 
no seu programa muito bons 
trabalhos para ver no ecrã. Esta 
semana, em que se assinala-
ram os 175 anos da sala, o vas-
to programa inclui “Última 
hora”, retrato de um jornalis-
mo em crise que junta Miguel 
Guilherme, José Neves, Maria 
Rueff e outros dez atores no 
palco do D. Maria II, com tex-
to original de Rui Cardoso 
Martins e encenação de Gon-
çalo Amorim.  

Só um jornalista sabe “o que é 
um jornal com cheirinho a tin-
ta quente, com notícias da ma-
nhã, como manteiga derreti-
da”. Gonçalo Amorim e Rui 
Cardoso Martins, que é jorna-
lista, caracterizam muito bem 

os trejeitos da classe, no espe-
táculo “Última hora”. Aqui há 
um diretor enredado nas me-
mórias do grande jornalismo, 
há picardias e maledicência na 
Redação, há até os tiques dos 
colegas que se tratam pelos ape-
lidos. E sempre, sempre alguém 
a fumar e a falar ao telefone.  

De repente, na ação entra um 
novo “general” que promete, 
com a sua frontalidade e jar-
gão, uma possibilidade de atra-
vés do marketing salvar o jor-
nalismo, embrulhado em ofer-
tas comerciais. E aqui começa 
a aventura. 

 Miguel Guilherme, num de-
sempenho excecional, mostra 
que a “fábrica de divórcios, má-
quina de cortar filhos às postas, 
poço de alcatrão, alambique de 
nicotina” que é um jornal faz 
tudo isso em nome de um bem 
maior. E que, pelo poder da pa-
lavra, é possível manter a de-
mocracia. Os jornalistas, como 
os artistas, estão constante-
mente expostos a um julga-
mento público do seu trabalho, 
e Gonçalo Amorim mostra 
muito bem esse lado humano. 

Um espetáculo imperdível 
sobre o que é o coração de um 
jornal diário. �

“Última hora” 
SALA ONLINE TEATRO DONA 
MARIA II – RTP PALCO 

Por Catarina Ferreira 
Jornalista

“Última hora” tem encenação de Gonçalo Amorim
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Para assinalar o 25 de abril, o JN vai vender em 
banca o livro: “A malta da rua dos plátanos”, um 
romance de António Garcia Barreto que nos faz 
reviver Portugal antes do 25 de abril.

A MALTA DA RUA DOS PLÁTANOS

Para qualquer esclarecimento: apoiocliente@noticiasdirect.pt | Linha de apoio: 707 200 508. Dias úteis, das 7h00 à 18h00. Custo das chamadas da rede fixa a 0, 10€/minuto e da rede móvel 0,25€/minuto, sendo 
ambas taxadas ao segundo após o 1º minuto. Valores sujeitos a IVA. Campanha válida de 4 a 30 de abril. Coleção limitada ao stock existente.

Para assinalar o 25 de abri
banca o livro: “A malta da r
romance de António Garc
reviver Portugal antes do 2

A MALTA DA RUA DOS

Para qualquer esclarecimento: apoiocliente@noticiasdirect.pt | Linha de apoio: 707 200 508. Dias úteis, das 7h00 à 18h00. Custo das chamadas da rede fixa a 0, 10€
ambas taxadas ao segundo após o 1º minuto. Valores sujeitos a IVA. Campanha válida de 4 a 30 de abril. Coleção limitada ao stock existente.

Medida: 14 x 21 cm | Páginas: 224

NAS  
BANCAS
POR APENAS +  

8€

PUBLICIDADE

//RTP1 
06.30 Bom dia 
Portugal 10.00 
Praça da Alegria 
13.00 Jornal da 
tarde 14.15 Os 
nossos dias 15.15 
A nossa tarde 
17.30 Portugal 
em direto 19.10 
O preço certo 
20.00 Telejornal 
21.00 Sexta às 9 
21.45 Joker 
22.50 Em casa 
d’Amália 22.50 
Carlos de Carmo: 
E ainda...(em es-
túdio) 00.20 Por-
tugueses pelo 
Mundo - Comu-
nidades 00.45 
Jogo de damas 
01.00 O amor é 
lindo...porque 
sim! 02.35 As 
horas extraordi-
nárias  
 
//RTP2 
07.00 Espaço zig 
zag 14.00 Socie-
dade civil 15.00 A 
fé dos homens 
15.40 Nome de 
rua 15.45 Judo 
Campeonato da 
Europa 2021 
18.20 Espaço zig 
zag 20.35 Cons-
pirações por deci-
frar 21.30 Jornal 
2 22.05 Terra ala-
gada 23.00 Amor 

Farmácias

PORTO  
Vasques (Lordelo 
do Ouro) R. Condo-
minhas, 792 • 
226171151;  
 
GAIA  
Teixeira Lopes 
(Mafamude) R. de 
Soares dos Reis • 
227117389;  
 
GONDOMAR  
Nova de Valbom 
(Valbom) R. Dr. 
Francisco Sá Car-
neiro, 25 • 
224830117;  
 
MAIA  
Martins da Costa 
(Águas Santas) R. 
do Calvário, 35 • 
229714828;  
 
MATOSINHOS  
Matosinhos Sul 
(Matosinhos) R. 
Sousa Aroso, 120 • 
222007640;  
 
OUTRAS  
LOCALIDADES 
Amarante São 
Gonçalo • 
255425418; Arouca 
Santo António • 
256944245; Fel-
gueiras Estela • 
255924572; Lousa-
da Farmácia Ribei-
ro, S.A • 255912231; 
Marco de Canave-
ses Cabanelas • 

255511565; Olivei-
ra de Azeméis Fal-
cão • 256682018; 
Paredes Ferreira de 
Vales • 224113522; 
Penafiel Regina • 
255614231; Póvoa 
de Varzim Central 
• 252624626; Santo 
Tirso Faria • 
252830150; Santa 
Maria da Feira 
Lima • 227443983; 
São João da Madei-
ra Central • 
256830043; Vila do 
Conde Vital • 
252631462; Vila 
Nova de Famalicão 
Do Calendário • 
252378400;  
 
AVEIRO 
Aveiro Peixinho • 
234343224; Águeda 
Farmácia Vidal • 
234622303;  
 
BRAGA 
Braga Instituto Ga-
lénico Português • 
253262542; Farmá-
cia Santos • ; Olivei-
ra • 253695151; Fafe 
Farmácia da Cu-
mieira • 
253503310; Guima-
rães Vitória • 
253517180; Vila 
Verde Da Santa 
Casa da Misericór-
dia • 253311172; 
Barcelos Oliveira • 
253802420;  

01.05 Ultra ses-
sions 01.35 So-
ciedade civil 
02.35 Euronews 
  
//SIC 
06.00 Edição da 
manhã 08.30 
Alô Portugal  
10.10 Casa feliz 
13.00 Primeiro 
jornal 14.50 Li-
nha aberta com 
Hernâni de Car-
valho 15.50 Jú-
lia 18.25 Viver a  
vida 19.35 Êta 
mundo bom  
20.00 Jornal da 
noite 21.45 
Amor amor 
22.20 A serra 
23.25 Tempo de 
amar 00.30 In-
vestigação crimi-
nal Los Angeles  
01.30 Mentes 
criminosas 
02.20 Linha 
aberta com Her-
nâni de Carvalho 
 
//TVI 
06.30 Diário da 
manhã 07.00 
Esta manhã 
 10.15 Dois às 10 
13.00 Jornal da 
uma 14.50 A úni-
ca mulher  16.00 
Goucha 19.00 
Cristina ComVi-
da 20.00 Jornal 
das 8 21.45 Bem 

BRAGANÇA 
Bragança Soeiro • 
273322263; Miran-
dela Mascarenhas 
• 278251008;  
 
COIMBRA 
Coimbra Figueire-
do • 239822837; 
São Sebastião • 
239712802; Con-
deixa-A-Nova S. 
Tomé • 239941384;  
 
GUARDA 
Guarda Teixeira • 
271211110; Seia Me-
lo • 238312219;  
 
VIANA  
DO CASTELO 
Viana do Castelo 
Farmácia S. Vicen-
te • 258777986; 
Ponte de Lima 
Dona Teresa • 
258947180;  
 
VILA REAL 
Vila Real Lordelo • 
259341031; Chaves 
Paula Files • 
276318816; Farmá-
cia Salus de Vidago • 
276907552;  
 
VISEU 
Viseu Costa • 
232414075; Tonde-
la Moura • 
232822237; 

me quer 23.00 
Amar demais 
24.00 Mulheres 
01.15 Defesa à 
medida 02.45  
Doce tentação 
03.15 Fascínios 
 
//RTP3 
06.30 Bom dia 
Portugal 08.00 
Mundo automó-
vel 08.05 Bom 
dia Portugal 
10.00 3 às 10 
11.00 3 às 11 
12.00 Jornal das 
12 13.00 Os fi-
lhos da madruga-
da 13.20 PCP: 100 
anos a resistir 
13.35 Linha da 
frente 14.00 3 às 
14 15.00 3 às 15 
15.30 Eixo Norte 
Sul 15.45 Zoom 
África 16.00 3 às 
16 17.00 3 às 17 
18.00 18/20 
18.50 As horas 
extraordinárias 
19.00 18/20 
20.00 Eurodepu-
tados 20.30 To-
das as palavras 
21.00 360 22.10 
Filhos da madru-
gada 22.30  Jane-
la global 23.00 3 
às 23 23.05 O úl-
timo apaga a luz 
24.00 24 horas 
01.00 Manche-
tes 3 

TV

O FILME DE HOJE

As mulheres podem tudo
DRAMA As mulheres, no início do 
século XX, apoiadas pelos concei-
tos de igualdade e liberdade, co-
meçaram a reivindicar o direito de 
participar na política e a exigir leis 
que as tivesse em conta nas deci-
sões parlamentares. Elas nunca 
puderam exercer o direito de voto 
e escolher os seus governantes até 
que, no Reino Unido, foi criado 
um movimento intitulado União 
Nacional pelo Sufrágio Feminino. 
Querendo fazer-se ouvir, um gru-
po de mulheres da classe operária 
junta-se a Emmeline Pankhurst 
(interpretada por Meryl Streep), 
que já lutava há muito tempo pe-
los direitos das mulheres. O cami-

AXN WHITE/23.10 H 
As sufragistas 
Carey Mulligan, Anne-Marie Duff 
2015

nho que têm pela frente é duro, a 
determinação também.  

Este drama, realizado por Sarah 
Gayron (“Brick Lane”), com argu-
mento de Abi Morgan, aborda um 
momento muito importante da 
História recente. Carey Mulligan, 
Helena Bonham Carter, Meryl 
Streep, Ben Whishaw, Brendan 
Gleeson e Anne Marie Duff fazem 
parte do elenco. “As sufragistas” 
venceu o Women Film Critics 
Circle em seis categorias. �

O programa “Salvador”, conduzi-
do por Salvador Mendes de Almei-
da, dá a conhecer histórias exem-
plares de pessoas com deficiência. 
O principal objetivo é que elas 
consigam superar todos os seus li-
mites. Este programa inclui múl-
tiplos desafios, experiências e 
aventuras. O episódio de hoje con-
ta com Filomena Franco, uma jo-
vem que, aos 18 anos, ficou para-
plégica. Aos 34, continua a querer 
saltar de paraquedas. �

RTP MEMÓRIA/16.30 H 
Salvador 
2009

AVENTURA

Marcar a diferença  
em televisão

Maria Miguel, interpretada por 
Mafalda Marafusta, é uma jovem 
de 21 anos que perdeu a mãe, víti-
ma de cancro, e nunca conheceu o 
pai. Maria sempre lutou por aqui-
lo que queria e a sua vida muda 
quando conhece a família dos 
Elias,  onde a jovem terá um desa-
fio importante pela frente. “Mas-
sa fresca” é uma série juvenil por-
tuguesa, da autoria de Sara Rodi. 
Mafalda Marafusta e Duarte Go-
mes são os protagonistas. �

SÉRIE

Uma história  
de coragem 

PANDA BIGGS/ 15 H 
Massa fresca 
Mafalda Marafusta, Duarte Gomes 
2016
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Soluções de ontem: Horizontais:  1 - Alpaca. Caos. 22 - Marmelo. Ala.  
3 - Ato. Mimo. Hl. 44 - Ripa. Airbag. 55 - Move. Ta. SA. 66 - Renhido. 77 - EP. Sc. 
Roca. 88 - Dorsal. Rumo. 99 - El. Oral. Lei. 110 - Tia. Aceitar. 111 - Arco. Aurora. 
Verticais: 1 - Amar. Vedeta. 2 - Latim. Polir. 3 - Propor. AC. 4 - AM. Avesso.  
5 - Cem. Encara. 6 - Alia. Laca. 7 - Omitir. Leu. 8 - Orador. Ir. 9 - Aa. Oculto.  
10 - Olhas. Amear. 11 - Salgar. Oira. 
Localidade: Lapa dos Dinheiros

Cruzadas

Sudoku
Grau de dificuldade: 
●●●●●

Instruções: 
O objetivo do jogo é muito 
simples: tem de se preencher 
cada coluna e cada quadrado 
de 3x3 com números entre 1 
e 9. O único senão é que não 
pode repetir nenhum número 
nas colunas (horizontais e 
verticais), nem em cada qua-
drado de 3x3 casas.

Grau de  
dificuldade: 
●●●●●

Instruções: 
As letras 
nas casas 
com um  
círculo for-
mam o 
nome de 
uma locali-
dade portu-
guesa.

Horizontais: 1 - Brinquedo de 
criança. Andar em viagem.  
2 - Época. Processo de curtir 
(couros). 3 - Abreviatura de 
Anno Domini. Erradamente. 
Verbal. 4 - Ergue do chão. 
Centésima parte do hectare.  
5 - Verme anelídeo. Avenida 
(abrev.). 6 - Curso natural de 
água. Abreviatura de et cetera. 
7 - Magnésio (s. q.). Descer em 
terra (o avião). 8 - Altar. Mo-
ver-se alternadamente em 
sentidos opostos. 9 - Grande 
vontade. Galicismo (abrev.). 
Símbolo de miliampere.  
10 - Deixar um país para ir vi-
ver noutro. Casal. 11 - Conver-
ter em lâminas à força de mar-
telar. Diligência e pontualidade 
em qualquer serviço. 
 

Verticais: 1 - Que não é imagi-
nário. Figura. 2 - Disciplina. 
Milésima parte do quilograma. 
3 - Cálcio (s. q.). Regressar. 
Matéria corante azul de origem 
vegetal. 4 - Mau costume (fig.). 
Procede. 5 - Esquerdino. Rá-
dio (s. q.). 6 - Figura indistinta. 
Careta de escárnio. 7 - Seguir 
até. Aproximar. 8 - Aperto com 
nó. Estante para suporte de li-
vros ou pautas de música, 
abertos para leitura. 9 - Pro-
messa. Óxido de cálcio. Parla-
mento Europeu. 10 - Gostara 
muito. Ramificação. 11 - O que 
ressai de uma superfície. Pou-
co frequente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

ÚTIL & FÚTIL
Signos

Carneiro 21.03 a 20.04
As mudanças recentes na área 
profissional obrigam-no a tomar 
decisões. Não receie manifestar a 
sua opinião. 

Touro 21.04 a 21.05
Procure acautelar-se com os in-
vestimentos, apesar de começar a 
sentir algum desafogo financeiro, 
há que ter calma. 

Gémeos 22.05 a 21.06
Fase desafiante a nível pessoal vai 
obrigá-lo a fazer escolhas. Evite 
gastos supérfluos e trace objeti-
vos. 

Caranguejo 22.06 a 22.07
Poderá reencontrar o equilíbrio 
emocional e viver dias de tranquili-
dade. Cuidado com os compro-
missos que assume. 

Leão 23.07 a 22.08
Tenha cuidado ao exercer o seu 
poder sobre os outros, evite preci-
pitar-se para não criar algum mal-
-estar. 

Virgem 23.08 a 23.09
Nesta fase, as decisões que tomar 
poderão vinculá-lo a nível finan-
ceiro. Informe-se e decida em 
consciência. 

Balança 24.09 a 23.10
Boa altura para estar em contacto 
com a Natureza de forma a poder 
descontrair. Dê especial atenção a 
questões de família. 

Escorpião 24.10 a 22.11
Tente libertar-se de receios infun-
dados, apresente ideias e insista 
na busca da realização profissio-
nal. 

Sagitário 23.11 a 21.12
A sua capacidade de adaptação 
vai ajudá-lo a enfrentar algo de 
novo na área profissional. Seja po-
sitivo. 

Capricórnio 22.12 a 20.01
A tranquilidade que procura a nível 
emocional não tardará. Não seja 
demasiado exigente consigo pró-
prio. 

Aquário 21.01 a 20.02
Nem sempre as mudanças podem 
trazer expansão e crescimento, 
ajustes alguns detalhes e dê tem-
po. 

Peixes 21.02 a 20.03
Boa altura para estar com pes-
soas que entendem o seu ponto 
de vista e que o vão ajudar a en-
contrar soluções.

MARÉS

NORTE BAIXA-MAR 
12.03H-1,0M  
00.28H-1,0M

NORTE PREIA-MAR 
06.04H-3,0M  
18.17H-3,1M

SUL BAIXA-MAR 
12.08H-1,0M  
00.30H-1,1M

SUL PREIA-MAR 
06.24H-3,4M  
18.37H-3,4M

16º

16º

16º

17º

Lisboa

SEXTA 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 SEGUNDA 19 TERÇA 20

Porto

Braga

Coimbra

Faro

TEMP. MÁXIMA < 0 0-5º 6-10º 11-15º 16-20º 21-25º 26-30º 31-35º 36-40º 40>

13º/22º 13º/23º 13º/21º 13º/19º 13º/20º

10º/23º 9º/20º 9º/20º 10º/18º 9º/20º

9º/23º 7º/22º 7º/21º 9º/20º 7º/22º

11º/22º 10º/21º 10º/21º 10º/19º 10º/19º

14º/20º 14º/22º 14º/22º 15º/22º 13º/23º

Céu
limpo

Pouco
nublado

Muito
nublado

Trovoada

Aguaceiros Chuva

Neve

Bragança
2º / 18ºVila Real

6º / 19º

Viseu
7º / 20º

Guarda
3º / 15º

Castelo
Branco

10º / 20º

V. Castelo
11º / 21º

Porto
10º / 23º

Aveiro
11º / 22º

Coimbra
11º / 22º

Leiria
10º / 23º

Portalegre
12º / 19º

Évora
12º / 21º

Beja
13º / 21º

P. Delgada
14º / 19º

Açores

Madeira

Funchal
16º / 23º

Faro
14º / 20º

Braga
9º / 23º

Lisboa
13º / 22º

Céu muito nublado
Céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente 
de nebulosidade na Região Centro a partir do final da tarde. 
Períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser localmente 
fortes e acompanhados de trovoadas. Vento  fraco a modera-
do e moderado a forte nas terras altas até meio da manhã. Pe-
quena descida da temperatura.

POR Isabel Guimarães 
Astróloga – ISAR/CAP
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Georgina 
Rodríguez  
vai mostrar  
a própria vida 
na Netflix 
À semelhança das Kardashian, namorada  
de Cristiano Ronaldo será protagonista  
de um “doc reality” que será o retrato  
daquilo que é no dia a dia

Mickael e David Carreira 
Juntos no regresso  
às origens

Sandra Faleiro  
A mulher do político 
corrupto
A atriz Sandra Faleiro dá vida a 
Raquel Vieira Branco, a mulher 
do político corrupto interpretado 
por Marco Delgado em “Prisão 
domiciliária”, série que se estreia 
hoje na Opto. Um papel que, por 
lapso, na edição de ontem atri-
buímos a Maria João Bastos. �

PE
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A
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Sara Oliveira 
cultura@jn.pt 

Jennifer Lopez 
Separação 
confirmada
Depois dos rumores, Jennifer Lo-
pez e Alex Rodríguez assumiram 
o fim da relação através de um 
comunicado comum. “Apercebe-
mo-nos de que funcionamos me-
lhor como amigos e estamos an-
siosos por sê-lo”, assumiram, ga-
rantindo que vão continuar “a 
trabalhar juntos” e a apoiar-se 
nos “negócios e projetos em co-
mum”. A artista e o antigo joga-
dor de beisebol começaram a na-
morar em 2017 e ficaram noivos 
em março de 2019. �

Rute Marques 
Aposta  
em canal  
de YouTube

Afastada da televisão há 
uma década, a antiga 
modelo e apresentado-
ra está de novo em 

contacto com o públi-
co, agora através de um 

canal no YouTube. O proje-
to aposta em conteúdos so-
bre desenvolvimento pes-
soal e uma vida mais sau-
dável, duas vertentes em 
que Rute Marques, de 50 
anos, tem investido.  �

REVELAÇÃO Georgina Rodríguez soma 
e segue na afirmação como figura pú-
blica, tendo assinado agora um contra-
to com a Netflix Espanha para prota-
gonizar uma série sobre a vida real. A 
novidade foi ontem anunciada e tra-
ta-se de um formato semelhante ao 
que lançou as Kardashian na fama. 

Com o título “Georgina”, o “doc rea-
lity” mostrará “um retrato profundo 
e emotivo da mulher que existe por 
detrás das fotos, dos stories e das gran-
des manchetes”, promove a platafor-
ma de streaming. Revelado o segredo 
que se adivinhava desde o fim de se-
mana, a namorada de Cristiano Ronal-
do confessou-se “muito entusiasma-
da e feliz com este novo projeto”. 

A maternidade, os amigos, o quoti-
diano e os desejos de Georgina Rodrí-
guez, de 27 anos, compõem o conteú-
do, faltando saber até que ponto o cra-
que da Juventus será exposto, pois ele 
tem os seus próprios contratos rela-
tivos ao uso da imagem. Mesmo 
que faça parte da vida da jovem 
e, nas redes sociais, também vá 
partilhando momentos a dois 
ou com os quatro herdeiros, 
Cristianinho, Alana, Eva e Ma-
teo, e até se tenha manifestado 
orgulhoso pela companheira.  

Com mais de 24 milhões de 
seguidores no Instagram, 
Georgina é cobiçada por 
várias marcas, tendo-
-se tornado embaixa-
dora de algumas. 
Além disso, também 
lançou umacole-
ção de roupa des-
portiva, cujas 
peças rapida-
mente se esgo-
tam. �

Os filhos de Tony Carreira voltaram à ter-
ra natal do artista, na Beira Baixa, para rea-
lizarem algumas gravações, cujo fim ainda 
não foi revelado, mas que reforçam a cum-
plicidade que os une. “De volta às origens. 
Já tinha saudades de estar no Armadouro, 
na Pampilhosa da Serra, nas margens da 
barragem de Sta. Luzia, foi bom relembrar 
a minha infância com o meu irmão David 
Carreira”, partilhou Mickael Carreira. Os 
dois têm passado mais tempo juntos, des-
de a morte da irmã, Sara, a 5 de dezembro 
de 2020.  �
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ERMESINDE
SEDE: R. Manuel Ferreira Ribeiro, 30

4445-504 Ermesinde
Telefone: 229714442
Telemóvel: 917554658 / 916897854

ALFENA
Resid./Armaz.: Rua de Baguim, 342

4445-029 Alfena
Telefone: 229670005
Telemóvel: 912353411

Barca - Maia

ANTÓNIO DA SILVA AZEVEDO
Faleceu

Sua esposa, filhos, netos e demais família,
c o m  p r o f u n d o  p e s a r ,  p a r t i c i p a m  o
falecimento do seu ente querido e que o
corpo se encontra depositado em câmara-
-ardente, hoje, a partir das 16.30 h, na capela
mortuária de Barca. O funeral terá lugar
amanhã, sábado, dia 17, pelas 11 h, na igreja
paroquial de Barca. Findas as cerimónias
religiosas será o féretro inumado, em jazigo

de família, no cemitério local. Antecipadamente se agradece,
muito reconhecidamente, todas as manifestações de pesar.
A. FUNERÁRIA SECULAR CASA MOREIRA, LDA. * MOREIRA * GUEIFÃES * NOGUEIRA - MAIA

A vida perdura 
nas memórias.

Canidelo - Vila Nova de Gaia

BASÍLIO PINTO MOREIRA
Faleceu (com 84 anos)
Seus filhos, genro, nora, netos, irmão e
demais família vêm por este meio participar
o falecimento do seu ente querido. O funeral
realiza-se hoje, pelas 16 horas, no salão
paroquial de Canidelo, onde o corpo se
encontra depositado. Finda a cerimónia
religiosa, irá a sepultar no cemitério de
Canidelo - Meiral. A missa do 7.º dia será
celebrada quarta-feira, dia 21, pelas 18.30

horas, no salão paroquial. Desde já se agradece a todos
aqueles que de qualquer modo manifestem pesar.
A FUNERÁRIA DE CANIDELO, LDA.

Vila de Serzedo - Gaia

ANA MORAIS CARREIRA
Faleceu (com 93 anos)
A família participa o falecimento
d o  s e u  e n t e  q u e r i d o  e  q u e  o
funeral se realiza hoje, sexta-feira,
dia 16, pelas 11 horas, na capela
mortuária do cemitério de Serzedo,
onde o corpo se encontrará em
câmara-ardente, a partir das 10

horas do mesmo dia. Após as cerimónias, irá a
sepultar em jazigo de família, no cemitério local.
A missa do 7.º dia será celebrada quinta-feira, dia
22, pelas 19 horas, na igreja paroquial de
Serzedo. Agradece-se desde já a todos quantos
participem nestes atos religiosos.
VILA DE SERZEDO, 16 DE ABRIL DE 2021
SERVILUSA - AGÊNCIA FUNERÁRIA PLACO - GAIA

Matosinhos

MARIA ROSA MARTINS MOREIRA
Faleceu

Seu filho, nora, netos, bisneta e
restantes familiares participam o
falecimento e que o funeral se
realiza hoje, sexta-feira, pelas 14.45
h o r a s ,  n o  T a n a t ó r i o  d e
Matosinhos, onde se encontra
d e p o s i t a d a ,  s a i n d o ,  a p ó s

cerimónias religiosas, a sepultar, em jazigo de
f a m í l i a ,  n o  2 . º  c e m i t é r i o  m u n i c i p a l  d e
Matosinhos (Sendim). A missa do 7.º dia será
celebrada quinta-feira, dia 22, às 18.30 horas, na
igreja paroquial de Matosinhos. Agradece-se
desde já a todos quantos de alguma forma se
associem a este pesar.
FUNERÁRIA DE MATOSINHOS - IRMÃOS TEIXEIRA, LDA.

EFEMÉRIDES
1828 Morre, com 82 anos, o 
pintor e ilustrador espanhol 
Francisco de Goya. 
 
1844 Nasce, em Paris, Ana-
tole France, pseudónimo de 
Jacques Thibaut, poeta, con-
tista e crítico. 
 
1862 Napoleão III declara 
guerra ao dirigente mexica-
no Juarez. 
 
1883 Paul Kruger assume a 
presidência da república sul-
-africana. 
 
1889 Nasce o cineasta Char-
les Chaplin, Charlot, reali-
zador, ator de teatro e cine-
ma, figura-chave do século 
XX. 
 
1912 Harriet Quimby torna-
-se a primeira pessoa a sobre-
voar o Canal da Mancha. 
 
1917 Lenine regressa à Rús-
sia depois de anos de exílio, 
na Suíça. 

NECROLOGIA

1922 É assinado o Tratado de 
Paz de Rapallo, entre a Alema-
nha e a Rússia, que restabele-
ce relações diplomáticas e co-
merciais entre os dois países. 
 
1945 II Guerra Mundial. Tro-
pas norte-americanas en-
tram em Nuremberga, Ale-
manha. 
 
1947 A explosão de dois na-
vios de transporte de pestici-
das e fertilizantes, na Baía de 
Galvestone, Texas City, cau-
sa um incêndio de dois dias, 
que se alastra à cidade, provo-
cando mais de 500 mortos e 
2000 desaparecidos. 
 
1948 É assinada a Convenção 
de Cooperação Económica 
Europeia em Paris, criando a 
OECE, atual OCDE, de que 
Portugal é membro fundador. 
 
1970 Uma avalancha de neve 
em Sallanches, França, soter-
ra um sanatório de crianças. 
Morrem 72 pessoas. 

1972 Lançamento da nave 
espacial norte-americana 
Apollo-16. 
 
1975 Nacionalização da Side-
rurgia Nacional e da CP e das 
diferentes companhias distri-
buidoras de energia elétrica. 
 
1977 Sai, em Lisboa, o pri-
meiro número do semaná-
rio “Extra”. 
 
1978 Morre o político mal-
gache Philibert Tsiranana, 
fundador da República de 
Madagáscar. Tinha 65 anos. 
 
1980 O Irão anuncia a for-
mação do Exército Revolu-
cionário Islâmico e apela a 
uma guerra santa, com o ob-
jetivo de derrubar o Gover-
no do Iraque. 
 
1984 Mais de um milhão de 
brasileiros, numa das maio-
res manifestações políticas 
no país, exige em São Paulo 
eleições “Diretas, já!”. 

1990 Rosa Mota vence, 
pela terceira vez, a marato-
na de Boston. 
 
1991 Morre, com 83 anos, o 
cineasta britânico David 
Lean, realizador de “La-
wrence da Arábia” e “Dou-
tor Jivago”. 
 
1993 Um médico e um en-
genheiro do Hospital de 
Évora são suspensos depois 
de conhecidas as conclu-
sões do relatório da Inspe-
ção-Geral de Saúde sobre o 
processo de hemodiálise. 
 
1996 Bettino Craxi, antigo 
primeiro-ministro italiano, 
é condenado por corrup-
ção. 
 
– Morre, com 67 anos, o ci-
neasta cubano Tomás Gu-
tierres Alea. 
 
1997 Atentado no bar de al-
terne Meia Culpa, em Ama-
rante. Três homens arma-

dos e encapuzados obriga-
ram os clientes e funcioná-
rios a encostarem-se à pare-
de e regaram o local com 
gasolina, ao qual pegaram 
fogo. Morrem 13 pessoas. 
 
1998 O primeiro-ministro, 
António Guterres, inicia 
uma visita de três dias à 
China e a Macau. 
 
– O corpo do ditador e líder 
dos kmehrs vermelhos Pol 
Pot é exposto no Camboja. 
 
2000 Violência na discote-
ca Luanda, em Lisboa, cau-
sa a morte a sete pessoas e 
ferimentos em 65. 
 
2002 A Itália vive a primei-
ra greve geral dos últimos 
20 anos contra a reforma la-
boral proposta pelo Gover-
no de Silvio Berlusconi. 
 
2003 Polónia, Hungria, Re-
pública Checa, Eslováquia, 
Eslovénia, Estónia, Letó-

nia, Lituânia, Malta e Chi-
pre assinam, em Atenas, os 
Tratados de Adesão à União 
Europeia, que se tornará 
efetiva a 1 de maio de 2004. 
 
2004 George W. Bush e 
Tony Blair aceitam o plano 
da ONU para um Governo 
interino no Iraque, até à 
realização de eleições. 
 
– Encerra o jornal “Gazeta 
Mercantil”, de S. Paulo, o 
mais antigo diário de eco-
nomia do Brasil, criado em 
1920. 
 
2005 O Vaticano destrói o 
Anel do Pescador, usado 
por João Paulo II, assinalan-
do o fim do pontificado. 
 
– O Governo britânico or-
dena uma investigação às 
contas da MG Rover, após a 
declaração de falência da 
constr utora automóvel 
que deixa sem emprego 
5000 trabalhadores.
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Feddal de fora, 
Inácio e Tabata OK  
Feddal, devido a peque-
nas mazelas, ficou de 
fora dos planos de Ru-
ben Amorim. Foi o téc-
nico que revelou a inibi-
ção do jogador e confir-
mou os regressos de Ta-
bata e Gonçalo Inácio. O 
jovem central e 
Matheus Reis são os 
candidatos a substituir o 
marroquino.   
 
Jovem sub-23 
alvo de processo   
Bruno Tavares, jogador 
da equipa de sub-23, 
está a trabalhar à parte, 
depois de ter participa-
do num direto no Insta-
gram no qual exibiu um 
maço de notas, o que 
não agradou aos respon-
sáveis leoninos. O atleta 
já foi ouvido e enfrenta 
um processo disciplinar.

Ruben Amorim admite impropérios, mas garante ser “falso” ter referido que 
“conseguiste o que querias” como consta do relatório e vê jogo fora do banco

“Nunca quis passar por  
santo mas sei o que digo”

SPORTING Ruben Amorim 
atacou o relatório de Rui 
Costa, árbitro do duelo com 
o Famalicão que, segundo o 
treinador, reproduz uma fra-
se-chave do castigo de 15 
dias, imposto pelo Conselho 
de Disciplina, que assume 
nunca ter proferido. O trei-
nador está inibido de se sen-
tar no banco de suplentes do 
Sporting e frequentar a área 
técnica no duelo desta noite 
(21 horas) diante do Farense, 
mas, sabe o JN, vai seguir o 
jogo no estádio. 

“Posso ser expulso por pa-
lavrões, mas aquilo que está 
a seguir e dá sustentação ao 
castigo [“conseguiste o que 
querias”], é falso”, subli-
nhou o técnico que tem a no-
ção da realidade processual.  
“É a palavra do árbitro con-
tra a minha, mas estou tran-
quilo, porque sei o que disse. 
Nunca vim aqui dizer o que 
não disse e nunca quis passar 
por santo, mas sei o que 
digo”, sublinhou, na antevi-
são do jogo deste noite.     

Luís Antunes  
luis.antunes@jn.pt 

Ruben Amorim quis colo-
car um ponto final no tema, 
onde se vê como “grande 
prejudicado” e disparou: 
“Qualquer dia sou despedi-
do e não arranjo trabalho 
pois estou sempre castiga-
do”.  

Por outro lado, Amorim re-
jeitou que a expulsão repre-
sente um sinal de nervosis-
mo pelo momento da tem-
porada. “Estou na mesma 
confiante e sinto a equipa 
melhor, o que me deixa  
tranquilo. A minha  forma de 

Jorge Costa, técni-
co do Farense, des-
valoriza o ciclo de 
resultados menos 
bons dos leões. 
“Não acredito que 
possamos encon-
trar um Sporting 
fragilizado. Conti-
nua a ser o líder 
com inteira justi-
ça. O grau de difi-
culdade do jogo é 
elevadíssimo”, dis-
se o treinador, na 
antevisão do em-
bate. No seu en-
tender, “só um Fa-
rense muito forte, 
concentrado, é 
que pode lutar pe-
los três pontos e 
fazer algo inédi-
to”, que seria a pri-
meira derrota do 
líder. “Não é deci-
sivo, mas é um 
jogo importante”, 
concluiu. 

“Não acredito  
num Sporting 
fragilizado”  

JORGE COSTA

viver os jogos não mudou 
por estarmos no final do 
campeonato.  Temos condi-
ções para ganhar ao Farense 
com ou sem o treinador no 
banco”, disse.  

TÉCNICO NO ESTÁDIO  
Impedido de liderar a equipa 
e de frequentar a zona técni-
ca,  o treinador deve, à seme-
lhança das suspensões ante-
riores (Paços de Ferreira, Ma-
fra e Farense), seguir o due-
lo no camarote destinado ao 
staff do clube. Não pode dar  
indicações para o terreno de 
jogo sob pena de ver agravar  
a sanção, mas, é possível que 
mantenha contacto com a 
equipa técnica via telefone 
ou sistema 
semelhante.  

A terminar, 
o técnico ne-
gou que os 
atletas estejam a ceder à  
pressão.  “Os resultados por 
vezes trazem dúvidas, mas 
os atletas acreditam em mim 
quando digo que estão me-
lhores e sentem-se tranqui-
los pois temos uma forma de 
jogar muito clara”, referiu. �

Liga 27.ª jornada
Estádio de São Luís, em Faro

21H SportTV1

Árbitro: Hugo Miguel (Lisboa)
Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

VAR: Vítor Ferreira (Braga)

Farense
Treinador
Jorge Costa

Opções: Hugo Marques, Ricardo Ferreira, 
Alex Pinto, Fábio Nunes, Bandarra, André 
Pinto, Scheid, Bura, Filipe Melo, Falcão, 
Hugo Seco, Licá e Djalma
Indisponíveis: Fabrício Isidoro, Queta, 
Stojiljlovic e Defendi (lesionados)

César
Martins

Mancha

AbnerTomás
Tavares

Jonatan
Lucca

Amine

MansillaGauld

Pedro
Henriques

Bilel

Beto

Sporting
Treinador

Ruben Amorim

Opções: Luís Maximiano, Matheus Reis, 
Quaresma, Antunes, Matheus Nunes, 
Rodrigo Fernandes, João Pereira, Tabata, 
Nuno Santos, Jovane Cabral e Nuno 
Santos
Indisponíveis: Feddal (lesionados)

Palhinha João
Mário

Pedro
Porro

Nuno
Mendes

Neto Gonçalo
Inácio

Adán

Coates

Pedro
Gonçalves

Paulinho

Tiago
Tomás

Lista de convocados não foi divulgada

, é possível que
ontacto com a 
ca via telefone 

-
os
jam a ceder à 
resultados por 

m dúvidas, mas 
ditam em mim 
que estão me-
em-se tranqui-
s uma forma de 
lara”, referiu.�

a Amorim está 
impedido de 
frequentar a zona 
técnica no São 
Luís, em Faro  
FOTO: SPORTING C.P.
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Alternativas à frente 
e Bruno nos treinos

BRAGA Com  a equipa a atra-
vessar a fase menos produti-
va da época, o técnico Car-
los Carvalhal tem todavia à 
disposição mais alternativas 
na frente, que podem ajudar 
a melhorar o rendimento  
global dos arsenalistas.  

A recuperação de Rui Fon-
te, que no domingo voltou 
à competição oficial e mar-
cou um golo pela equipa B 
frente ao Vimioso (4-0), e a 
boa forma de Vítor Oliveira, 
autor de três golos,  no 
triunfo por 3-2, dos sub-23, 
com o Marítimo, são opções 

Angel está de volta

Angel Gomes, no Boavista, e Douglas Tanque  
e Luther Singh, no Paços, regressam às opções

BOAVISTA-P. FERREIRA Axa-
drezados e castores atacam 
o regresso às vitórias com a 
artilharia pesada. No Bessa, 
Angel Gomes está de regres-
so às opções, depois de ter 
cumprido castigo, cenário 
idêntico ao de Douglas Tan-
que nos “castores”, que vol-
tam a poder contar ainda 
com Luther Singh, que fa-
lhou o jogo com o Benfica 
por indicação da Direção-
-Geral da Saúde. 

Jesualdo Ferreira desfez-se 
em elogios ao adversário, 
mas acredita que o Boavista 
será “capaz de ultrapassar as 
dificuldades”. Numa fase 
em que o clube se têm quei-
xado das arbitragens, o téc-
nico das panteras mostra-se 
preocupado, uma vez que 
apesar de “existirem árbi-
tros e VAR, as coisas, muitas 
vezes, não têm lógica”. 

Já o Paços, que vem de 
duas derrotas seguidas, terá 
de ser uma equipa “tranqui-
la e inteligente”, numa fase 
em que “o erro e os pontos 
ficam mais caros”, avisa Pe-
pa. “Temos de estar ao nos-

Artilharia 
pesada para 
voltar a vencer

a ter em conta, como even-
tuais substitutos de Abel 
Ruiz e de Sporar, jogadores 
que mais vezes têm sido uti-
lizados.   

A preparar a visita de ama-
nhã (20.30 horas), a Vila do 
Conde, para defrontar o Rio 
Ave, em jogo da 27.ª jornada 
da Liga, Carlos Carvalhal 
chamou esta semana Bruno 
Rodrigues aos treinos da 
equipa principal. O central, 
de 19 anos, que soma sete 
jogos pela equipa A, foi titu-
lar no recente encontro em 
casa com o Benfica (0-2), 
mas depois foi suplente não 
utilizado frente ao Farense 
(2-1) e não entrou nas con-
tas na receção ao Belenen-
ses SAD (1-1). � JOÃO FARIA

so nível. A equipa mais 
equilibrada vai cumprir os 
seus objetivos”, vaticina o 
treinador. �RUI ALMEIDA SANTOS 

 
Estádio do Bessa 
Árbitro Tiago Martins (Lisboa) 
Videoárbitro Rui Oliveira (Porto) 
18.45 HORAS SPORT TV3 

Convocados 
 
BOAVISTA  
A lista de convocados não foi divulgada 
Indisponíveis: Hamache (castigado) e 
Javi García e Reisinho (lesionados) 
Treinador: Jesualdo Ferreira 
 
P. FERREIRA 
A lista de convocados não foi divulgada 
Indisponíveis: Stephen Eustáquio 
(castigado), Diaby e Marco Baixinho 
(lesionados) 
Treinador: Pepa

Toni Martínez e Taremi  
criam dilema a Conceição
Avançados marcaram últimos quatro golos portistas, mas só há uma vaga 
no onze. Marega não fatura desde 3 de março e só descansou em Tondela

F. C. PORTO  Terminada a 
aventura na Liga dos Cam-
peões, os dragões viram ago-
ra todas as atenções para os 
últimos oito jogos da época, 
que ditarão o destino azul e 
branco no campeonato, a 
começar pela deslocação de 
depois de amanhã à Madei-
ra para a partida com o Na-
cional. Depois das várias 
mexidas no onze habitual 
na jornada anterior, a meio 
da eliminatória com o Chel-
sea, perspetiva-se que os 
portistas se apresentem a 
todo o vapor na Choupana, 
com uma dúvida no ataque. 

Partindo do princípio de 
que Sérgio Conceição não 
vai voltar a dar descanso a 
Marega (começou no banco 
em Tondela e nem sequer 
entrou) e que Evanilson não 
entra nestas contas, sobra 
um lugar na frente. E a ver-
dade é que tanto Taremi 
como Toni Martínez têm 
condições para reclamá-lo. 

O avançado iraniano não 
foi titular em nenhum dos 
três jogos anteriores (falhou 
a primeira mão dos “quar-
tos” da Champions, devido 
a castigo, e foi suplente uti-
lizado diante do Tondela e 
na segunda mão com o 
Chelsea), mas marcou nos 
dois últimos jogos, com des-
taque para o golão que assi-

Nuno A. Amaral 
nuno.a.amaral@jn.pt 

Martínez e Taremi festejam um dos golos marcados pelo avançado espanhol

nou em Sevilha. Quanto ao 
espanhol, saltou do banco 
para dar a vitória no último 
minuto sobre o Santa Clara, 
há duas jornadas, entrou no 
onze em Tondela e voltou a 
marcar, abrindo o caminho 
para o triunfo portista. 

CONFIANÇA A SUBIR 
Taremi terá recuperado a 
confiança perdida nas últi-
mas semanas com aquela bi-
cicleta sensacional no San-
chez Pizjuán (o golo é, para 
já, candidato a melhor da se-
mana na Champions Lea-
gue para a UEFA), enquan-
to Martínez mostrou estar 

no melhor momento desde 
que chegou ao F. C. Porto 
nos dois jogos anteriores do 
campeonato, embora não 
tenha sido opção para o se-
gundo duelo com o Chelsea. 

Desde o início da tempo-
rada, o iraniano e o espa-
nhol só estiveram juntos no 
onze em duas eliminatórias 
da Taça de Portugal, primei-
ro com o Fabril e depois na 
Choupana com o Nacional, 
curiosamente o mesmo ad-
versário de depois de ama-
nhã, no mesmo local. Pelo 
historial da época, Taremi 
parte em vantagem. Tem a 
palavra Conceição. �

IV
A

N
 D

E
L V

A
L/G

LO
B

A
L IM

A
G

E
N

S

Pinto da Costa elogia  
a equipa de voleibol
Campeãs entregaram 
taças e são “exemplo 
de entusiasmo”

MUSEU A equipa de volei-
bol feminino AJM/F. C. 
Porto, que, no domingo 
passado, se sagrou campeã 
nacional com um triunfo 
na final sobre o Leixões, 

acrescentou o troféu ao 
e s p ó l i o  p o r t i s t a ,  p a r a  
além da Super taça e da 
Taça de Portugal conquis-
tadas na época passada, 
tendo ouv ido palav ras  
elogiosas do presidente 
portista. 

“Eu gosto de voleibol, 
mas com o aparecimento 
desta maravilhosa equipa, 
na ligação entre a Acade-
mia José Moreira e o F. C. 
Porto, tornei-me um fã, 
pela vossa maneira de jo-
gar e, sobretudo, com o en-
tusiasmo que colocam em 

Tânia Oliveira entrega  
a taça ao líder portista

casa lance”, disse Pinto da 
Costa. 

“É realmente reconfor-
tante, para quem tem tan-
tas lutas no F. C. Porto, 
conseguir ter uma equipa 
que vibra como vocês vi-
bram no decorrer dos jo-
gos e com estes resultados 
finais. Não me lembro de 
ter visto tanto entusias-
mo no festejo e vocês es-
tavam verdadeiramente 
felizes. Realmente, são 
um exemplo para todos os 
atleta, inclusive do F. C. 
Porto”, acrescentou. �

POR DENTRO

Dupla em alta 
Sérgio Oliveira foi eleito 
o melhor jogador de mar-
ço da liga portuguesa, su-
perando Palhinha e Al 
Musrati. Mbemba foi es-
colhido para a Equipa da 
Semana da Champions.   

 
Duas renovações  
O F. C. Porto renovou o 
contrato dos guarda-re-
des Meixedo e Ricardo 
Silva, até 2023. O primei-
ro é quarta opção do plan-
tel principal e o segundo 
é titular da equipa B.

Carvalhal recupera 
central e tem mais 
opções no ataque
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SAD blinda Alberto 
por 30 milhões
V. GUIMARÃES O lateral di-
reito Alberto Costa é a mais 
recente aposta da SAD lide-
rada por Miguel Pinto Lis-
boa. O defesa, 17 anos, a 
cumprir a oitava época em 
Guimarães, assinou contra-
to profissional por três tem-
poradas, ficando blindado 
com uma cláusula de resci-
são de 30 milhões de euros. 

O avançado sul-africano 
Lyle Foster continua a me-
recer a confiança do selecio-

nador nacional dos sub-23. 
O avançado minhoto, ape-
sar da escassez de jogos na 
equipa principal, integra a 
pré-convocatória da África 
do Sul para os próximos Jo-
gos Olímpicos, que decorre-
rão em Tóquio, no Japão. 

Entretanto, a assembleia-
-geral extraordinária, solici-
tada pela Direção, deverá 
decorrer em finais de maio, 
logo após acabar o campeo-
nato. �VÍTOR JORGE OLIVEIRA

Dzeko festeja o golo que deu o empate aos romanos

Roma sofre para eliminar o Ajax e vai defrontar 
a equipa de Bruno Fernandes nas meias-finais

Nuno A. Amaral 
nuno.a.amaral@jn.pt 

LIGA EUROPA Foi com muito 
sofrimento à mistura que a 
Roma, de Paulo Fonseca, se-
gurou a vantagem que tinha 
conseguido em Amesterdão  
e passou às meias-finais da 
segunda competição da hie-
rarquia da UEFA. No jogo 
mais quente dos quartos de 
final, o Ajax foi à capital ita-
liana empatar a um golo, re-
sultado insuficiente para 
anular o 1-2 da primeira mão 
a favor dos romanos. 

A equipa holandesa adian-
tou-se no marcador com um 
golo do jovem avançado 
Brobbey, que já assinou pelo 
RB Leipzig para a próxima 
época, mas a Roma empa-
tou pouco depois, por inter-
médio de Edin Dzeko. Até 
final, a emoção imperou no 
Estádio Olímpico, mas a fes-

ta foi mesmo de Fonseca, 
em dificuldades na Série A, 
mas a competir ao mais alto 
nível na Liga Europa. 

Na eliminatória de acesso 
à final de Gdansk, a Roma 
vai defrontar o Manchester 
United, que confirmou o fa-
voritismo e voltou a vencer 
o Granada (2-0, golos de Ca-
vani e Vallejo, este na pró-
pria baliza). Bruno Fernan-
des foi titular e saiu aos 73 
minutos. A outra meia-final 
será entre o Arsenal, que foi 
a Praga golear o Slavia (0-4), 
e o Villarreal, que bateu o 
Dínamo Zagreb (2-1). ��

Paulo Fonseca 
resiste e segue-se 
o Man. United 
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FAMALICÃO Em quatro 
jogos no comando, o téc-
nico tem batido sucessi-
vos recordes da equipa. 
Após atingir a melhor se-
quência de pontos e go-
los acumulados, o técni-
co pode, depois de ama-
nhã, com o Portimonen-
se, atingir a inédita mar-
ca de cinco partidas de 
invencibilidade. J.P.G.

Ivo Vieira com 
olhos postos em 
novo recorde 
nesta jornada

BRE 
VES

RIO AVE O lateral esquer-
do brasileiro continua a 
recuperar de fadiga e está 
em dúvida para o jogo de 
amanhã com o Sp. Braga. 
Sávio tinha agarrado a ti-
tularidade nos Arcos des-
de que chegou, em janei-
ro, mas está a ressentir-
-se fisicamente de uma 
época com 50 jogos na 
Série B brasileira. J.P.G.

Sávio acusa 
fadiga e está em 
dúvida para o 
duelo nos Arcos 

MOREIRENSE O regresso 
de Yan Matheus é um ce-
nário equacionado por 
Vasco Seabra. O jovem 
brasileiro, cedido pelo 
Palmeiras, é o segundo 
melhor marcador dos có-
negos e poderá recuperar 
a titularidade na receção 
de amanhã, ao Tondela 
(15.30h, Sport TV5), em 
detrimento do compa-
triota Pires. V.J.O.

Yan Matheus 
pisca o olho  
à titularidade 
com o Tondela

Slavia Praga   0 - 4 (1-1)         Arsenal 
Roma             1 - 1 (2-1)               Ajax 
Villarreal       2 - 1 (1-0)       D. Zagreb 
M. United       2 - 0 (2-0)         Granada

QUARTOS DE FINAL

Villarreal           (29/04)            Arsenal 
M. United          (29/04)               Roma

MEIAS-FINAIS

Benfica de Jesus 
nas asas de Weigl
Alemão está mais agressivo sem bola e mais forte no jogo 
aéreo. Contratado em janeiro de 2020, custou 20 milhões

BENFICA Titular absoluto 
nos encarnados, Weigl está 
a impressionar Jorge Jesus 
pelo nível de agressividade 
e de competitividade em 
campo. Mais forte nos lan-
ces aéreos (14 bolas ganhas 
nos últimos cinco jogos), 
nas tentativas de drible e 
com mais interceções, o 
alemão cumpre na íntegra 
as indicações do treinador. 
A precisão de passe man-
tém-se alta – cerca de 90% 
de acerto – mas tornou-se 
um futebolista com mais 
cartões amarelos. Tem oito 
e está novamente à beira de 
cumprir novo castigo já 
que, em fevereiro, cum-
priu a sanção do quinto 
amarelo, frente ao Farense, 
no Algarve. 

Em setembro, Jesus afir-
mou que um dos defeitos do 
alemão era a falta de agres-
sividade sem bola mas, seis 
meses depois, admitiu me-
lhorias. “É um dos jogadores 
que mais evoluíram, perce-
beu o que era importante 
para a valorização do seu lu-
gar. Todas as conversas que 
tive com ele têm feito com 
que melhore”, disse, em 
conferência de imprensa. 

Contratado em janeiro de 
2020, o médio defensivo 
custou 20 milhões de euros 
e recebeu algumas críticas 
no início do seu percurso na 
Luz. Não devido à sua quali-
dade ou posicionamento 
mas sobretudo pelas poucas 
bolas ganhas no meio cam-
po e chegou a equacionar a 
sua saída. Neste momento, 
relegou Gabriel para o ban-
co e Samaris não é sequer 
concorrência, já que foi ope-
rado recentemente e só vol-
ta na próxima época. 

“BOM INDICADOR” 
Jorge Jesus foi eleito o me-
lhor treinador da Liga em 
março, com 29,41 por cento 
dos votos, à frente de Ruben 
Amorim (28,76) e de Sérgio 
Conceição (10,46), treina-

dores do Sporting e do F.C. 
Porto, respetivamente. 

Em declarações à Liga Por-
tugal, o responsável afir-
mou estar feliz. “É um bom 
indicador quando um trei-
nador ou um jogador rece-
bem um troféu. É um sinal 
de que a equipa teve bons 
resultados e isso é o mais 
importante”, referiu. Lem-
brou que as águias atraves-
sam um momento positivo. 
“O prémio representa que o 
Benfica tem vencido mais 
jogos. É uma demonstração 
daquilo que a equipa tem 

feito e, em consequência 
disso, o treinador e os jo-
gadores também são va-
lorizados”, afirmou. �

Rui Farinha 
rui.farinha@jn.pt 

6
RAIO-X

Jogo aéreo não é o ponto 
mais forte mas evoluiu, 
desde 2021. Com o Bele-
nenses, ganhou seis bolas.

91,2%
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Benfica tem vencido mais 
jogos. É uma demonstração 
daquilo que a equipa tem 

fef ito e, em consequência 
disso, o treinador e os jo-
gadores também são va-
lorizados”, afirmou. �

Percentagem de acerto 
nos passes, desde janeiro. 
No encontro com  
o Braga, há três jor-
nadas, acertou 75 
passes em 79 
tentativas.

Weigl viu  
oito cartões 
amarelos e está 
à beira de nova 
suspensão 
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Oliveira, agora na equipa da KTM, regressa a Portugal

Jorge Viegas, presidente da FIM, revelou ao JN  
a última conversa com o piloto português da KTM

Ricardo Rocha Cruz 
desporto@jn.pt 

MOTOGP A última vez que 
Jorge Viegas, presidente da 
Federação Internacional 
de Motociclismo, e o pilo-
to português da KTM Mi-
guel Oliveira estiveram 
em contac to foi  a  4  de 
abril, no Catar, no final da 
segunda prova da tempo-
rada.  

Na altura, a troca de pala-
vras foi de esperança e, 
agora, a dois dias da corrida 
no Algarve, Jorge Viegas 
revelou ao JN a mensagem 
transmitida pelo “Falcão” 
luso. “Na despedida no Ca-
tar o Miguel apertou-me a 
mão e disse: ‘Agora só no 
vemos no pódio em Porti-
mão’. E é exatamente nis-
so em que acredito. Ele é 
um piloto com uma deter-
minação enorme e que 
prepara muito bem as cor-
ridas”, disse.  

A vitória esmagadora de 
Miguel Oliveira no ano 
passado,  em Por timão,  
onde deixou o segundo 
classificado, o  australiano 
Jack Miller  (Ducati) ,  a  
3,193 segundos,   ainda 
está bem presente na me-
mória de Viegas que acre-
dita que com a nova moto 
o feito poderá ser repetido. 
“Ele está impressionado 
com a nova moto e com a 

evolução do material na 
equipa principal. Mas não 
são só os aspetos técnicos 
que sobressaem. Também 
me falou que a preocupa-
ção com ele é totalmente 
diferente. E tudo isso faz 
com que a motivação atin-
ja níveis de excelência”.  

Apesar de Miguel Olivei-
ra, pelos motivos óbvios, 
assumir lugar de destaque 
na lista de favoritos do 
presidente da Federação 
Internacional de Motoci-
clismo, o regresso do seis 
vezes campeão do Mundo 
de MotoGP Marc Márquez 
(ainda por cima em Porti-
mão) também deixa a sua 
marca no dirigente. “É um 
fora de série e, por isso, 
nunca se sabe o que pode-
mos esperar mesmo de-
pois de uma paragem tão 
longa. Dou-me muito bem 
com o Marc. É uma pessoa 
superacessível e simpáti-
ca. E fico muito  feliz de o 
poder voltar a ver a compe-
tir ainda para mais no nos-
so circuito”, referiu. 

A 16.ª edição do Grande 
Prémio de Portugal vai ser 
disputada pelo segundo 
ano consecutivo no Autó-
dromo Internacional do 
Algarve (AIA) e arranca, 
hoje,  com os primeiros 
treinos livres da categoria 
rainha marcados para as 
9.55 horas. �

“O Miguel disse 
que agora só nos 
víamos no pódio”
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TÉNIS Portugal receberá um 
torneio da principal catego-
ria do circuito Challenger 
no próximo mês. Será o se-
gundo evento tenístico  
mais importante previsto 
para 2021 em terras lusas, 
logo a seguir ao Estoril Open 
(24 de abril a 2 de maio), que 
pertence ao escalão que está 
acima, o ATP 250. 

O torneio Challenger 125 
Oeiras Open, que atribuirá 
132 280 euros em prémios 
monetários, irá realizar-se 
entre 16 e 23 de maio, nos 
courts do Jamor. Antecede o 
terceiro Challenger 50 Oei-
ras Open – os dois primeiros 
decorreram entre 28 de 
março e o passado dia 11 –, 
que também se vai disputar 
nas instalações de ténis do 
complexo nacional. 

A notícia da atribuição do 
torneio pela ATP foi ontem 
avançada por Vasco Costa, 
presidente da Federação 
Portuguesa de Ténis. “É 
uma grande novidade e foi 
fechada ontem [quarta-fei-
ra] à noite. Vamos realizar 
um torneio ATP Challenger 
125, que é a categoria mais 
alta do ATP Challenger 
Tour, imediatamente a se-
guir aos torneios ATP 250. É 
um torneio que só é possí-
vel porque a ATP nos con-
tactou a pedir ajuda e por-
que dará um grande apoio. 
Estamos bastante conten-
tes por confiarem na quali-
dade das nossas organiza-
ções e tudo faremos para 
continuar a dignificar o té-
nis português”, salientou 
Vasco Costa. ��R.R.C.

Será o segundo evento 
ATP mais importante 
em Portugal em 2021 

Federação 
organiza 
challenger de 
categoria 125

Gastão Elias, n.º 308 ATP

AF PORTO A realização dos 
sorteios referentes ao qua-
dro competitivo da 1.ª e 2.ª 
divisões significam a defi-
nição final dos moldes da 
retoma do futebol distrital. 
Ambas as competições es-
tão programadas para reco-
meçar no mesmo dia, 9 de 
maio, tal como os restantes 
escalões já sorteados.  

Ao todo vão entrar em 
ação, simultaneamente, 28 
séries distribuídas pelas 
quatro divisões da A. F. Por-
to. Na Elite aparecem sete 
séries, da Honra e da 1.ª Di-
visão serão seis cada e na 2.ª 
Divisão recomeçam nove 
séries para atacar esta con-
clusão improvisada da tem-
porada 2020/21. �B.M.

SÉRIE 1

S. Vicente Pinheiro  -                  Lamoso  
Perafita                   -      S. Félix Marinha

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª

1.ª e 2.ª 
divisões já 
têm quadro 
competitivo

No reinício, a 9 de 
maio, jogam 28 séries 
simultaneamente

1.ª DIVISÃO

Lamoso                   -                  Perafita  
S. Félix Marinha      -  S. Vicente Pinheiro

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
S. Félix Marinha      -                  Lamoso 
Perafita                   -  S. Vicente Pinheiro

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 2

Ataense                     -                      Parada 
Sobrosa                     -                      Campo

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Parada                    -                  Sobrosa  
Campo                    -                  Ataense

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Campo                    -                    Parada  
Sobrosa                  -                  Ataense

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 3

Lusitanos                -              Nespereira  
Mocidade Sangemil -                     Lixa B

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Nespereira              - Mocidade Sangemil  
Lixa B                     -                Lusitanos

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Lixa B                        -                Nespereira  
Mocidade Sangemil   -                  Lusitanos

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 4

Águias Figueiras      -     Pedras Rubras B 
Macieira                  -    Vila Boa do Bispo

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Pedras Rubras B      -                 Macieira 
Vila Boa do Bispo    -     Águias Figueiras

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Vila Boa do Bispo    -     Pedras Rubras B  
Macieira                  -     Águias Figueiras

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 5

Torrados                 -                    Várzea  
Varziela                   -          Águas Santas

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Várzea                    -                  Varziela  
Águas Santas          -                 Torrados

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Águas Santas          -                    Várzea  
Varziela                   -                 Torrados

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 6

Aldeia Nova             -              Penamaior  
Livração                  -                  Lustosa

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Penamaior               -                 Livração  
Lustosa                   -            Aldeia Nova

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Lustosa                   -              Penamaior  
Livração                  -            Aldeia Nova

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 1

Baltar                      -      M. Gomes Costa  
Vila Boa Quires        -                      Rans

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª

2.ª DIVISÃO

M. Gomes Costa      -       Vila Boa Quires 
Rans                       -                     Baltar

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Rans                       -      M. Gomes Costa  
Vila Boa Quires        -                     Baltar

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 2

Croca                      -                  Ventura  
Cruz                        -              Aves 1930

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Ventura                   -                       Cruz  
Aves 1930               -                     Croca

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Aves 1930               -                  Ventura  
Cruz                        -                     Croca

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 3

Lusos Bitarães        -          S. Pedro Fins  
Frazão                    -     1.º Maio Figueiró

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
S. Pedro Fins           -                    Frazão  
1.º Maio Figueiró     -        Lusos Bitarães

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
1.º Maio Figueiró     -          S. Pedro Fins  
Frazão                    -        Lusos Bitarães

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 4

Codessos                -           Paços Gaiolo 
Campo Lírio            -                     Airães

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Paços Gaiolo           -            Campo Lírio  
Airães                     -                Codessos

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
AIrães                     -           Paços Gaiolo  
Campo Lírio            -                Codessos

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 5

Lodares                  -          Dower Sports 
Folga: Pasteleira

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Dower Sports          -               Pasteleira  
Folga: Lodares

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Pasteleira                -                  Lodares  
Folga: Dower Sports

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 6

Escola 115              -                      Baião  
Folga: Boim

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Baião                      -                      Boim  
Folga: Escola 115

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Boim                       -             Escola 115  
Folga: Baião

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 7

Gervide                   -           Leões Seroa 
Melres                    -               Nevogilde

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Leões Seroa            -                    Melres  
Nevogilde                -                  Gervide

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Nevogilde                -           Leões Seroa 
Melres                    -                  Gervide

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 8

S. Vicente Irivo        -             Os Pienses 
Paço Sousa             -     Lomba Amarante

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Os Pienses              -             Paço Sousa 
Lomba Amarante     -        S. Vicente Irivo

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Lomba Amarante     -             Os Pienses 
Paço Sousa             -        S. Vicente Irivo

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª

SÉRIE 9

Várzea FC               -      Calçada Oldrões  
Folga: Várzea Douro

1.ª 9 MAIO  23 MAIO 4.ª
Calçada Oldrões      -          Várzea Douro  
Folga: Várzea FC

2.ª 16 MAIO  30 MAIO 5.ª
Várzea Douro          -               Várzea FC 
Folga: Calçada Oldrões

3.ª 19 MAIO 2 JUNHO 6.ª
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Europeus arrancam hoje em Lisboa e reúnem a elite internacional e nacional 
da modalidade. Experiente atleta portuguesa procura a 15.ª medalha

Telma Monteiro a um 
passo de fazer história

PORTUGAL

Judoca inicia hoje o torneio frente à alemã Starke ou à austríaca Filzmoser

Ana Filipa Giro  
desporto@jn.pt 

JUDO Treze anos depois da 
estreia, os Europeus de Judo 
regressam a Lisboa, na Alti-
ce Arena. A prova-rainha do 
calendário é uma das últi-
mas chamadas para Tóquio 
e o elenco de participantes 
é de topo. Telma Monteiro, 
a mais medalhada judoca 
portuguesa, é o centro das 
atenções da seleção das qui-
nas. A atleta, 35 anos, está a 
uma medalha de se tornar a 
judoca com mais subidas ao 
pódio em europeus, partici-
pando em apenas numa ca-
tegoria em cada campeona-
to, num momento em que 
tem 14 em igual número de 
presenças.  

Na história, a judoca até é 
ultrapassada pela alemã 
Barbara Classen, com 15 
medalhas entre 1977 e 1987, 
ou pelo holandês Anton 
Geesink, com 25 medalhas 
entre 1951 e 1967, mas am-
bos puderam lutar em mais 
do que uma categoria num 
mesmo Europeu. A judoca 
do Benfica inicia o campeo-
nato com a vencedora do 
combate entre a alemã Pau-
line Starke e a austríaca Sa-
brina Filzmoser. 

Amanhã, Telma será alvo 
de uma homenagem, com a 
presença do presidente da 
República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, face ao percurso 
brilhante na modalidade.   

Numa prova que mistura 
talento, experiência e mui-
tas medalhas, estarão em 
competição 18 portugueses. 
As expectativas são eleva-
das e  haverá muitos holofo-
tes voltados para a luso-bra-
sileira Rochele Nunes 
(+78kg), que entra em ação 
depois de amanhã, frente à 
alemã Renee Lucht ou à 
ucraniana Ruslana Bulavi-
na. Em Portugal desde 2018, 
a atleta procura melhorar as 
prestações de Telavive e 
Tbilissi, em que esteve mui-
to perto do ouro. �

Foi preciso sofrer bas-
tante – o Ajax chegou a 

marcar o segundo golo na ca-
pital romana, mas foi anula-
do –, mas a Roma está nas 
meias-finais da Liga Europa. 
E o treinador português está 
mais perto do sonho.  

Paulo Fonseca

No pior momento dos 
leões no campeonato – 

dois empates seguidos –, 
uma má notícia para Ruben 
Amorim. O central marro-
quino, um dos indiscutíveis 
da equipa, está lesionado e 
não joga hoje em Faro. 

Feddal

O número 1 do Mundo 
caiu com estrondo na 

terceira ronda do Masters 
1000 de Monte Carlo. No-
vak Djokovic nem um set 
conseguiu ganhar ao britâ-
nico Daniel Evans, 33.º do 
ranking mundial. 

Djokovic

“Não assumo uma 
candidatura euro-
peia de forma cla-
ra. É uma ambi-
ção, mas não é 
uma ambição 
desmedida”

Daniel Ramos 
Treinador 
do Santa Clara

atura euro
forma cla-

ma ambi-
s não é

mbição 
dida”

mos 

ra

NOMEAÇÕES João Pinheiro 
(Braga) vai apitar, domin-
go, a visita do F. C. Porto ao 
Nacional. Sábado,  no Ben-
fica-Gil Vicente, estará Fá-
bio Veríssimo (Leiria). 
  
27.ª jornada - Nacional-F. C. Porto, 
João Pinheiro (Braga); Benfica-Gil 
Vicente, Fábio Veríssimo (Leiria),  
Moreirense-Tondela, Iancu Vasilica 
(Vila Real); V. Guimarães-Santa Clara, 
Rui Costa (Porto); Belenenses SAD-
-Marítimo, António Nobre (Leiria); 
Famalicão-Portimonense, Luís 
Godinho (Évora).

GIL VICENTE O técnico Ri-
cardo Soares admitiu que 
o Benfica atravessa a me-
lhor fase, mas, mesmo es-
perando “um jogo difícil”, 
mantém a ambição de 
pontuar na Luz. “Sinto a 
equipa confiante, mais 
madura e segura de si  e 
ciente das dificuldades 
que vai ter até ao fim”. 
Aponta os 34 pontos como 
mínimo para ficar na Liga.

João Pinheiro apita 
Nacional-F. C. Porto

Ricardo Soares 
espera jogo difícil

SUPERTAÇA SUL-AMERICANA Abel Ferreira não conseguiu 
juntar outro troféu à Taça do Libertadores e à Taça do 
Brasil. O Palmeiras jogava em casa (Brasília), partia em 
vantagem (2-1) e foi a primeira equipa a marcar na se-
gunda mão, mas um golo nos descontos (90+3) deu a vi-
tória aos argentinos do Defensa y Justicia e levou a de-
cisão para prolongamento. Aí, o Palmeiras falhou um pe-
nálti e depois caiu (3-4) na lotaria das penalidades.

Abel Ferreira perde troféu nos penáltis

ALEMANHA Três casos de 
covid-19 – o técnico Pai 
Dardai e dois jogadores – 
levaram o Hertha Berlim a 
isolar o resto do plantel 
nos próximos 14 dias. Só 
deixarão a “bolha” criada 
para treinar e jogar. Com 
os dois adjuntos em isola-
mento profilático, será o 
diretor desportivo Arne 
Friedrich a dirigir a equipa.

TÉNIS O sér vio Novak 
Djokovic, n.o 1 do Mundo, 
não passou da terceira ron-
da do Masters 1000 de 
Monte Carlo, perdendo 
por 4-6 e 5-7 com o britâ-
nico Daniel Evans (33. º). 
Já Rafael Nadal atingiu fa-
cilmente os “quartos” do 
torneio monegasco, ao im-
por-se ao búlgaro Grigor 
Dimitrov por duplo 6-1.

Covid-19: Hertha 
Berlim isola plantel

Djokovic batido 
em Monte Carlo

ZONA 
MISTA

D+
SEMÁFORO 

POR  Miguel Pataco

AGENDA 
ANDEBOL - 1.ª Divisão Nacional - Sporting-Madeira SAD (19). 
FUTEBOL - Liga - Boavista-Paços de Ferreira (18.45), Farense-Sporting (21). 
Liga 2 - Vilafranquense-Leixões (20.30). 
JUDO - Campeonatos Europeus - A partir das 10 horas, na Altice Arena, em Lisboa. 
MOTOCICLISMO - Grande Prémio de Portugal - Treinos livres de Moto3 (9 e 13.15), 
Moto2 (10.55 e 15.10) e MotoGP (9.55 e 14.10), no Autódromo Internacional do 
Algarve, em Portimão.
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 FEMININO     

Catarina Costa (-48 kg) 

Maria Siderot (-48 kg) 

Joana Diogo (-52 kg) 

Joana Ramos (-52 kg) 

Telma Monteiro (-57 kg) 

Wilsa Gomes (-57 kg) 

Bárbara Timo (-70 kg) 

Patrícia Sampaio (-78 kg) 

Rochele Nunes (+78 kg)

 MASCULINO    

Rodrigo Lopes (-60 kg) 

João Crisóstomo (-66 kg) 

André Diogo (-66 kg) 

João Fernando (-73 kg) 

Anri Egutidze (-81 kg) 

Manuel Rodrigues (-81 kg) 

Jorge Fonseca (-100 kg) 

Diogo Brites (-100 kg) 

Vasco Rompão (+100 kg)

Judocas em competição
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BANDEIRA DE CANTO POR José Bandeira

António Costa 
Primeiro-ministro

Portugal avança para a pró-
xima fase de desconfina-
mento com exceções e com 
avisos. Mas avança, confor-
me o plano definido e assu-
mido pelo Governo.  

SOBE E DESCE

Sandra Cunha 
Deputada

Oito deputados estão a ser in-
vestigados por alegada comu-
nicação de moradas falsas. A 
bloquista Sandra Cunha já pe-
diu a renúncia ao mandato. 

Vladimir Putin 
Presidente russo

 Perde 10 diplomatas nos EUA 
e será alvo de novas sanções, 
em resposta a ataques infor-
máticos e à interferência na 
eleição presidencial de 2020.

ASSINATURAS 707 200 508
Das 7 às 18 horas, dias úteis. Custo das chamadas da rede 
fixa 0,10 euros/minuto e da rede móvel 0,25 euros/minuto, 
sendo ambas taxadas ao segundo após o 1 minuto. Valores 
sujeitos a IVA. Email: apoiocliente@noticiasdirect.pt

Supremo mantém arresto de bens 
de Rui Rangel e Fátima Galante
OPERAÇÃO LEX O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou 
os recursos dos arguidos no processo Operação Lex 
Rui Rangel e Fátima Galante, ex-desembargadores 
(ele foi expulso da magistratura judicial, ela foi apo-
sentada compulsivamente) que contestavam o arres-
to dos seus bens. A Operação Lex resultou na dedu-
ção de acusação contra 17 arguidos, pela prática dos 
crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, re-
cebimento indevido de vantagem, abuso de poder, 
usurpação de funções, falsificação de documento, 
fraude fiscal e branqueamento.

Maior afluência ao supermercado
CONFINAMENTO No segundo confinamento, os portu-
gueses foram mais vezes ao supermercado, mas os ces-
tos são menores em produtos e valor do que em rela-
ção ao primeiro, diz o estudo “O primeiro confinamen-
to – o que mudou?”, da Kantar para a Centromarca. As 
marcas dos supermercados pesam quase 39% do total 
gasto em bens de grande consumo durante os confina-
mentos. Em janeiro e fevereiro, quase dois em cada 
dez lares fizeram uma compra online de bens de gran-
de consumo. O dia de maior afluência às lojas foi o da 
comunicação do plano de desconfinamento, tendo os 
consumidores alterado os hábitos: fizeram, em média, 
quase mais três cestas de compras do que no primeiro 
confinamento, mas com menor valor e tamanho.

Vieira de Carvalho é candidato 
MAIA Francisco Vieira de Carvalho, que concorreu às 
eleições autárquicas anteriores com o apoio do PS e do 
Juntos Pelo Povo, vai candidatar-se, de novo, à presi-
dência da Câmara da Maia, após quatro anos como ve-
reador, durante os quais “adquiriu experiência”. 
Quanto ao apoio de “forças políticas”, Vieira de Car-
valho remete o anúncio formal para as “próximas se-
manas”, mas deixa palavras elogiosas à “equipa fantás-
tica” que esteve com ele nos últimos quatro anos, for-
mada por membros do PS e do Juntos Pelo Povo. M.A.

ÚLTIMAS

Essenciais 
da Literatura 
Portuguesa

SÉRIE III

POR
APENAS

+4,95 €

NAS BANCAS, ESTE DOMINGO, “A FARSA” COM O JN.

RECEBA O JN TODOS 
OS DIAS EM CASA
Leia o QR Code ou contacte 
a linha de assinaturas

707 200 508

WORLD PRESS PHOTO 
O prémio da Fotogra-
fia do Ano do World 
Press Photo foi para 
uma imagem captada 
pelo fotógrafo dina-
marquês Mads Nis-
sen, a 5 de agosto de 
2020, da brasileira 
Rosa Luzia Lunardi, 
de 85 anos, a ser abra-
çada pela enfermeira 
Adriana Silva da Costa 
Souza, no lar Viva 
Bem, em São Paulo, 
no Brasil. Foi o primei-
ro abraço que a idosa 
recebeu em cinco me-
ses, e, mesmo assim, 
devido à pandemia, 
através de uma corti-
na de plástico espe-
cial, transparente, que 
permite o contacto 
sem contágio.

Só 17% têm imunidade 
ao vírus da covid-19 
1,7 milhões de 
portugueses 
já têm anticorpos

Ana Gaspar 
agaspar@jn.pt 

ESTUDO Os anticorpos con-
tra a covid-19, quer por infe-
ção natural, quer pela vaci-
nação, já chegaram a cerca 
de 1,7 milhões de cidadãos 
em Portugal, mas ainda se 
está longe de alcançar a 
imunidade de grupo. 

O cálculo é feito pelo Pai-
nel Serológico Longitudinal, 
um estudo de seguimento 
do primeiro painel nacional, 
realizado em setembro de 
2020 pelo Instituto de Me-
dicina Molecular João Lobo 
Antunes, com financiamen-

to da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos. Os da-
dos foram recolhidos de 1 a 7 
de março deste ano. 

Os investigadores concluí-
ram que 17% da população 
(1,7 milhões calculados so-
bre os números da popula-
ção em 2019 do INE: 10 295 
909) têm anticorpos para o 
SARS-CoV-2. A percenta-
gem baixa para 13% (1,3 mi-
lhões) quando só são tidas 
em conta as pessoas que ti-
veram infeção natural. 

Segundo Bruno Santos, 
investigador principal do 
estudo, “as 2ª e 3ª vagas de 
covid-19 multiplicaram em 
cerca de seis vezes a propor-
ção de portugueses que fo-
ram infetados com SARS-
-CoV-2”, mas os números 

atingidos ficam muito 
aquém dos “almejados” 
70% necessários para a imu-
nidade de grupo. O especia-
lista sublinhou “a impor-
tância crítica da vacinação 
para tal objetivo”. 

SEIS MESES DE IMUNIDADE  
A investigação permitiu 
também concluir que os ní-
veis de anticorpos deteta-
dos têm "valores muito se-
melhantes aos vefificados 
há seis meses", nos casos de 
infeção natural, e que nas 
pessoas após vacinação os 
valores também são "muito 
elevados". De salientar que 
a estimativa de pessoas in-
fetadas é 1,7 vezes maior do 
que o número de positivos 
diagnosticados.�
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Dia Mundial da Voz: 
16 recomendações 
para uma voz saudável

Revista n.º 30  nas bancas, por apenas    3,90€    

VACINAS - A LONGA CAMINHADA DA ESPERANÇA
SAIBA MAIS EM JNHISTORIA.JN.PT

Avoz é um dos principais ele-
mentos da nossa personali-
dade e tem um papel central 
na comunicação humana, 
estando presente nos mais 

variados contextos de expressão e inte-
ração, tais como contextos profi ssionais, 
sociais e artísticos. 

Hoje, 16 de abril, celebra-se o Dia 
Mundial da Voz, pelo que deixamos 16 
conselhos para manter uma voz saudável. 
Estas recomendações destinam-se, em 
particular, às pessoas que dependem da 
voz para exercer a sua atividade profi s-
sional (cantor, professor, trabalhador de 
Call Center, vendedor, etc.) ou doentes 
com queixas vocais:
1 - Evite gritar ou falar muito alto. 
2 - Evite falar em ambientes com muito 

barulho. 
3 - Deve falar devagar e realizar pausas 

respiratórias frequentes, articulando 
bem as palavras. 

4 - Deve ter uma postura corporal adequa-

da pois isso melhora a respiração – e
logo a voz.

5 – Não fume e evite ambientes com fumo 
de tabaco.

6 - Sempre que possível, evitar pigarrear 
(“limpar a garganta”).

7 - Beba bastante água. A água hidrata o 
corpo e lubrifi ca as cordas vocais.  

8 - Evite bebidas gaseifi cadas ou alcoólicas. 
9 - Evite o consumo excessivo de bebidas 

com cafeína, tal como o café ou alguns 
chás. 

10 - Evite alimentos que contribuam pa-
ra um maior refl uxo gastroesofágico 
(exemplo: cebola, laranja, chocolate, 
tomate, alimentos com elevado teor 
de gordura, condimentos picantes). 

11 - Ao jantar, coma pouco e opte por co-
zidos e grelhados. Evite beber leite 
à noite. 

12 - Não se deite após as refeições. Espere 
2-3 horas até se deitar. 

13 - Evite alimentos e bebidas muito quen-
tes ou muito frios.

14 – Evite exposição a mudanças de tem-
peratura bruscas. 

15 - Evite locais com ar condicionado. Nos 
casos em que não for possível, deverá 
beber mais vezes pequenos goles de 
água.

16 - Não aumente de peso e procure ema-
grecer se for obeso.
Relembre-se que as causas para quei-

xas vocais incluem um largo espectro de 
situações que variam desde um incorreto 
uso da voz à presença de lesões infl ama-
tórias, infeciosas, lesões benignas e lesões 
malignas. Por esta razão, alterações na voz 
são um sinal a que deve estar atento e tra-
tando-se, por exemplo, de uma rouquidão 
que persiste mais do que 2-3 semanas, e em 
particular se for fumador, é recomendada 
uma avaliação presencial por otorrino-
laringologia. Na consulta de otorrinola-
ringologia podem ser feitos de imediato 
exames, nomeadamente a laringoscopia 
e nasofi brolaringoscopia, que permitem 
observar as cordas vocais e identifi car, por 
exemplo, lesões benignas ou malignas que 
possam estar a ser a causa da rouquidão. Só 
depois de identifi cada a causa da rouquidão 
será possível propor o plano terapêutico 
mais adequado e efi caz. Esteja atento e cui-
de da sua voz!//

Dr.ª Mariline Santos (OM54430), Médica espe-

cialista em Otorrinolaringologia no Trofa Saúde 

Hospital Central
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VEÍCULOS
venda

COMPRO VIATURAS
PRONTO PAGAMENTO

DESLOCO-ME
934 871 167

JN CLASSIFICADOS

PEQUENOS FORMATOS, 
GRANDES NEGÓCIOS.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

DIVERSOS
outros
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FINANCIAMENTO COM IMÓVEIS
Até 100.000 €. Resposta 48 horas

Análise rápida e gratuita. TAEG desde 0,3%.
Crédito concedido por instituições autorizadas

223 282 750 - 916 957 244
Sousa Pinto

Av.ª República, 872, 2.º, Sl. 23 - Gaia
aainveste@gmail.com

PROFESSOR MUNIRO
967155975 - 917760115
Dotado de poderes, ajudo a resolver
problemas graves...Amor, negócios.
União e reconciliação de pessoas ama-
das. Fac. de pagamento. Consulta pes-
soalmente, p/ carta/telefone no país e
estrangeiro: Maia, Braga, Amarante
Av.ª Visconde Barreiros, 90 - Hab. 91 / 4470 - 151 Maia

PROF. TATOU - V. N. GAIA
PROBLEMAS DE AMOR E AMARRAÇÃO
Não sofra mais por amor
Ajuda a resolver problemas
como amor, Família, negócio,
impotência sexual. Afasta e
aproxima pessoas amadas,
trabalho de macumba rápido.

☎  919825038

EMPREGO
procuram-se

CARPINTARIA
Sediada em VN Famalicão admite
ao serviço nas àreas de Carpinteiro,
Lacador e Orçamentista c/ expe-
riência em Carpintaria. Rendimento
conforme experiência. Candidate-
-se: geral@socarfam.pt

OBRAS EM PORTUGAL CONTINENTAL
☞ TROLHAS
☞ SERVENTES
☞  MANOBRADORES DE MÁQUINAS
☞ MOTORISTAS DE PESADOS

Envie curriculum para:
geral@nortejuvil.pt

☎  912895225

CARPINTEIROS DE COFRAGEM 1.ª
Para trabalhar em França / Eslováquia

Entrada imediata. Excelentes condições

927930526

ADMITE-SE PARA FRANÇA E ALEMANHA
• CARPINTEIROS DE COFRAGEM 1.ª
• BANCHEURS
• CHEFE DE EQUIPA DE COFRAGEM
• FERRAGEIROS À TURQUÊS
•  FERRAGEIROS DE 1 . ª  P A R A  O  P O R T O

Entrada imediata e boas condições

932270346 / 914840257/ 253146400

Recrutamos P/ VILA DO CONDE
TROLHAS e 

CARPINTEIROS DE LIMPO
Candidaturas para o email:
recrutamentosmail@gmail.com

☎  935 961 483

(m
/f)

Recruta-se para França (m/f)

• CHEFE DE EQUIPA
• COFRADORES
• PEDREIROS
• CANALIZADORES/

/PICHELEIROS
Enviar CV: info@impact-interim.eu

ou ligar 0033615336775 ou 0033495700000

PRECISA-SE (m/f)

EMPREGADA
BALCÃO E MESAS
C /  e x p e r i ê n c i a  |  P a r a
PÃO-QUENTE. Monte dos Burgos
RUA NOVA DO SEIXO, 22 / 30
☎  229 549 885

EMPREGADAS DE LIMPEZA/
AUXILIARES

Para Escola com referências
Zona da Boavista - Porto

Das 9:30h às 19:30h
Enviar Curriculum para:
moensino@gmail.com

PRECISA-SE
EMPREGADO/A

DE MESA
C o m  e x p e r i ê n c i a ,  p a r a
restaurante na zona de Alfena

☎  913892580

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
DE LOUSADA PRECISA DE RECRUTAR (m/f):

TROLHAS / FERRAGEIROS
CARPINTEIROS DE COFRAGEM
ENCARREGADOS
CHEFES DE EQUIPA

Para obras a realizar em Portugal e Espanha
Entrada imediata

Os interessados deverão contactar:
918026505 / 918026504

Empresa francesa necessita:
CARPINTEIROS DE COFRAGEM

CHEFES DE EQUIPA
C/ EXPERIÊNCIA - ENTRADA IMEDIATA

OFERECE-SE:  alojamento, boas condições, paga
2 viagens: Agosto e Natal; pagamento à semana.
916466524 / 003365019518- Ligar sr. Correia

(m/f)

MISERICÓRDIA DE OVAR, admite:

COZINHEIRO/A
Com experiência e formação.

Interessados(as) devem contactar: 256 579 940
ou submeter CV em: www.misericordia-ovar.pt

PRECISA-SE (m/f)

MOTORISTA
PESADOS

PORTUGAL - ESPANHA

☎ 0034 686185194
ADMITE SE PARA ESPANHA

(VALLADOLID)
•TROLHAS

•SERVENTES
Bons salários.
Preferência do Marco e arredores

☎  917960294

Procuro empregada doméstica
Para moradia na zona das Antas.
Grande experiência a cozinhar e
n a s  r e s t a n t e s  t a r e f a s  d e
empregada doméstica. Exigem-se
referências. Horário 9h30 às 18h
de 2ª a 6ª ☎ 916 357 239

ENTRADA IMEDIATA
Portugal - Espanha – França

ENCARREGADOS DE FERRO
CHEFES DE EQUIPA
TROLHAS
LADRILHADORES
CARPINTEIROS DE COFRAGEM
ARMADORES DE FERRO
SOLDADORES MONTADORES

- Pagamento a dia 10
- Descontos portugueses/franceses
- Bons salários
- € 200 adiantamento semanal
- Alojamento
- Transporte

253 825 380 | rh.between1@gmail.com

Admitem-se (m/f)

Oficiais e Ajudantes
De instalação de elevadores

para Holanda e Bélgica
Entrada imediata.

Tel. 915204288
CV para geral@worldlift.pt
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ANÚNCIO
PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ASSISTENTE
TÉCNICO PARA PREENCHIMENTO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO EM REGIME DE

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO
Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração do Instituto Português de
Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE, se encontra aberto por 10 (dez) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Anúncio, procedimento concursal de recrutamento e seleção
de Assistente Técnico (M/F) para preenchimento de um posto de trabalho em regime de
contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, ao abrigo do regime de contrato
individual de trabalho, conforme previsto no Código do Trabalho.
A celebração de Contrato Individual de Trabalho fica dependente da obtenção da autorização
por parte da Entidade que detenha competência para o efeito.
Local de Trabalho: Serviço de Aprovisionamento do Instituto Português de Oncologia de
Coimbra Francisco Gentil, EPE.
Legislação aplicável: Decreto-lei n.º 18/2017, de 10/02, Código do Trabalho e ACT publicado
no BTE n.º 23, de 22/6/2018, quando aplicável.
Regime de Trabalho: o legalmente em vigor para a administração pública.
Remuneração-base: a legalmente estabelecida para a carreira - nível remuneratório 5 da TRU
Requisitos de admissão:

1. Requisitos obrigatórios:
a) Ser titular do 12.º ano, ou equivalente legal;
b) Ter disponibilidade imediata;
2. Requisitos preferenciais:
a) Conhecimentos e experiência em tecnologias de informação e comunicação, em

particular com domínio de informática na ótica do utilizador e ferramentas Office;
b) Conhecimentos de Inglês Nível B1;
c) Experiência profissional em funções administrativas na área da Logística em geral e em

particular na área de Aprovisionamento em domínios relacionados com a aquisição de
bens e serviços em instituições integradas no SNS;

d) Experiência na utilização de plataformas eletrónicas de contratação pública (CCP) e
Base Gov;

e) Experiência na utilização de Sistemas Integrados de Gestão Hospitalar.
Métodos de Seleção:
Os Métodos de seleção a aplicar aos candidatos encontram-se definidos na Ata n.º 1, que
pode ser consultada em www.ipocoimbra.min-saude.pt
Formalização das candidaturas: Os candidatos deverão apresentar as respetivas
candidaturas, nos termos definidos no Aviso de Abertura, no prazo de 10 dias úteis a contar da
publicação do presente Anúncio, devendo ser enviadas por correio registado com aviso de
receção para a seguinte morada:

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE
Av.ª Bissaya Barreto, 98
3000-075 Coimbra

O Aviso de abertura do presente procedimento e a ata n.º 1 encontram-se disponíveis na
página eletrónica do Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE em
www.ipocoimbra.min-saude.pt
Coimbra, 15 de abril de 2021

A Presidente do Conselho de Administração
Margarida Ornelas

 TROLHAS E ASSENTADORES
Tijolo - 200 € semanais

SERVENTES  150€ semanais
 Entrada imediata

Tm. 916790686

CASAS
venda//porto

MORADIA ANTIGA
2 Frentes., p/ demolir ou res-
taurar, c/ 8 m frente e 13 m
de fundo. C.E. e Cad. Pred.
atualizados, garagem ind. e

quintal. Junto a Cedofeita.
222050130 ☎  965621287

CASAS
venda//zona norte

FÁBRICA DE MÓVEIS
VENDE-SE OU TRESPASSA-SE Em
laboração e c/ polimentos, Com
boa carteira de clientes, Bem loca-
lizada-z.indust/comerc. Motivo à
vista. Tel. 123456789 email: fabri-
ca.moveis@sapo.pt
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Educação
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas de Frazão - Paços de Ferreira

Aviso
Nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º do
Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a reda-
ção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 137/212, de
2 de julho, torna-se público que, através do Aviso
Integral publicado no «Diário da República», II Série,
n.º 71, de 15 de abril de 2021, Aviso n.º 6816/2021 e
publicado na página eletrónica do Agrupamento de
E s c o l a s  d e  F r a z ã o  -  P a ç o s  d e  F e r r e i r a ,
https://aefrazao.wixsite.com/aefrazao, se encontra
aberto o procedimento concursal para provimento do
lugar de Diretor(a) do Agrupamento de Escolas de
Frazão, Paços de Ferreira, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no «Diário da República».

Agrupamento de Escolas de Frazão - Paços de Fer-
reira, 15 de abril de 2021

A presidente do Conselho Geral
Maria do Rosário Rodrigues Rocha Oliveira
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ANGELINA BARBOSA LEÃO
CARTÓRIO NOTARIAL

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
FRANCISCO ANTÓNIO ALVES ABÊLHA, casado, natural
da freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras do
Bouro, com residente na Rua de Além, n.º 268, São
Mamede Infesta, Matosinhos, titular do CC n.º 00708095
6ZY7, válido até 21/06/2029, que outorga na qualidade de
Procurador, em nome e em representação de:
-  MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CASTRO, NIF
161603858, solteira, maior, natural da freguesia de Bon-
fim, concelho do Porto, residente na Rua de Gondarém,
n.º 598, no Porto;
revoga, a partir de hoje, todos os mandatos e os pode-
res de representação a eles inerentes, conferidos por
toda e qualquer procuração outorgada pela sua repre-
sentada, Maria da Conceição Silva Castro, a favor de ter-
ceiros, com exceção da procuração outorgada em 26 de
março de 2021, a favor do outorgante, perante a Advo-
gada Estagiária, Dr.ª Joana Proença Garcia (Registo na
OA n.º 43374PE/383).
revoga, a partir de hoje, o mandato e os poderes de
representação a ele inerente, conferido por procura-
ção, outorgada pela sua representada, Maria da Concei-
ção Silva Castro, em 28 de janeiro de 2021, a favor da
Advogada Carla Alves Oliveira, titular da cédula profis-
sional 8712P, com domicílio profissional na Av.ª 29 de
Março, n.º 738 - 1.º andar, Sala 2, 3885-515 Esmoriz.
revoga, a partir de hoje, quaisquer mandatos, instru-
ções ou ordens respeitantes à consulta e à movimen-
tação de contas bancárias e/ou à realização de ope-
rações e transações bancárias que tenham sido trans-
mitidos pela sua representada, Maria da Conceição da
Silva Castro, a um terceiro, que não o mandatário Fran-
cisco António Alves Abelha.
Porto, nove de abril de dois mil e vinte e um

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
No dia nove de abril de dois mil e vinte e um, no Cartório
Notarial com sede na Av.ª da Boavista, n.ºs 3521/3477,
1.º andar, sala 103, 4100-139 Porto, perante mim, Nuno
Filipe Monteiro de Sousa Pinto, por delegação expressa
de Maria Angelina e Silva Alves Barbosa Leão, Notária
e oficial público, NIF 155622803, compareceu como
outorgante:
FRANCISCO ANTÓNIO ALVES ABÊLHA, casado, natural
da freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras do
Bouro, residente na Rua de Além, n.º 268, São Mamede
Infesta, Matosinhos, titular do CC n.º 00708095.6ZY7,
válido até 21/06/2029, que outorga na qualidade de Pro-
curador, em nome e em representação de:
MARIA  DA CONCEIÇÃO S ILVA CASTRO,  NIF
161603858, solteira, maior, natural da freguesia de Bon-
fim, concelho do Porto, residente na Rua de Gondarém,
n.º 598, no Porto.
Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do
referido documento de identificação e a qualidade e sufi-
ciência de poderes para este ato através da procuração
outorgada em 26/03/2021, perante a Advogada Estagiá-
ria, Dr.ª Joana Proença Garcia (Registo na AO n.º
43374PE/383), que me foi exibida.
E por ele foi dito que leu e assinou a revogação de procu-
ração anexa e que a mesma exprime a sua vontade.
Este instrumento foi lido e explicado o conteúdo ao
outorgante, tendo o mesmo declarado estar inteiramente
ciente do alcance e efeitos do documento anexo.

Ato praticado pelo colaborador da Notária, Nuno Filipe Monteiro de
Sousa Pinto, devidamente autorizado para a prática do presente ato.
A presente autorização foi emitida pela Notária titular do Cartório,
Maria Angelina e Silva Alves Barbosa Leão, ao abrigo ao artigo
8.º do Estatuto do Notariado e em conformidade com o disposto na
portaria regulamentar, artigo 2.º alínea b), e está registada no sítio
da Ordem dos Notários desde seis de janeiro de dois mil e vinte, sob
o número 145/5.

222 096 179

BACKOFFICEcasas

ANUNCIAR      FÁCIL

CASAS
venda//zona centro

CASAS
venda//zona sul

JN CLASSIFICADOS

MAIS EFICÁCIA
POR CM2.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt
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PAGO A DINHEIRO
OURO - PRATA - JÓIAS - RELÓGIOS marcas prestígio

RUA SANTA CATARINA, 269 - 1.º - ao ViaCatarina
Telefs.: 919 722 457 - 222 000 350

OFEREÇA
UMA PRIMEIRA 

PÁGINA
DE ARQUIVO

OU
PERSONALIZADA

paginas@jn.pt
222 096 245

 

As melhores avaliações do mercado

CASA DE CRÉDITO POPULAR

www.casacreditopopular.pt | geral@casacreditopopular.pt

Abertos também aos sábados, das 9h às 15h:
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DIVERSOS
outros

Barcelos

A  1 ª  V E Z  M I U D A  G I R A
Barcelos. Morena linda, sensual,
magra, peito c/bicos amostra. Atrás
adoro. Deixo-me tocar e acariciar.
Or. babadinho. 9 às 24h. Foto real.
Não atendo n.º priv. 916 078 942

Braga

A CLÁUDIA PORTUGUESA EM
BRAGA Bonita cabrit inha. Ra**
quente e gulosa. Bom grelo. Faço
um O. nat. profundo, adoro min*t e
69. Bom peito p/boa espanholada.
N a s  c a l m i n h a s .  F o t o  r e a l .
967491821

A TRAVESTI SUPER NOVIDADE
Braga,  praça do Bocage, toda
fiminina,estilo mulherão,ativa/pas-
siva, bumbum e peitão grande,
do te  20x6 .Comigo  te rás  bom
momentos de prazer inesquecivel,
Ate. 24h.s/pressas. 925 340 525

Espinho

E S P I N H O  V O L T E I  C A S A D A
Safada in f ie l .  Mar ido  ausente
mulher presente e cheia de vonta-
de... Meu convivio é bem sexy e
gostoso.. Vem me conhecer! Te
deixarei boas lembranças de pra-
zer! 910518336

Esposende

A ADORÁVEL PORTUGUESA
Carinhosa, corpo de sonho, sexy.
Atende nas calmas, Mass. relaxan-
te, também na marquesa. Local
discreto, quarto higienizado e c/a-
quecimento,seg. a sexta. Tamb.
Hoteis. 965310180

A  2  A M I G A S  E S P O S E N D E
Loira e morena,dupla bombásti-
ca,bonitas e elegantes,or.2 bocas e
muito +.Tudo s/tabus.Se com 1 já é
b o m  i m a g i n e  c o m  2 .  m e i g a s
s/pressas. 913135868

RELAX

A QUARENTONA ♥  EM ESPO-
SENDE Completa, O* molhadinho
natural até fim, 69, beijinhos,ratinha
mel, Venha desfrutar de 1 boa mas-
s a g e m . S o u  m e i g a  e  s a f a d a
cama.Tamb.hoteis, moteis. 911893698

E S P O S E N D E  1 V E Z
Negra furacão,selvagem,super
sexy,peito bem grande,tesuda e
quente.Vem quente q eu te espero
p r o n t a  n o  m e u  a p . p r i v d  d e
nível.24h. 912478110

Fafe

A  M U L A T I N H A  R A B U D A !
An*l apertadinho. O.nat até ao fim.
20B. Atendimento nas calminhas.
Também massagem relaxamento e
prostática. Com acessórios. Local
maxima discr ição e higiene.. . .
☎ 962144422

A  P R I M E I R A  V E Z  E M  F A F E !
VITÓRIA E SABRINA. Or**, Vag****
e an**. Completinhas pra Você.
☎ 939038084

Guimarães

A  A B A L A R  -  G U I M A R Ã E S
Adorável loirinha. Safadinha sexy.
Local discreto c/ higiene. Massag.
re lax .  c /  acess .  Or . .  gu loso  e
molhadinho. Nas calminhas. 2ª a
Sáb. das 8:30 às 19h. ☎ 938391091.

A  N O V I D A D E  G U I M A R Ã E S
Travesty - 24h. Aurora melzinho
boca doce... gulosa e sugadora.
Adoro iniciantes. ☎ 912483581

A  1 ª V E Z  G U I M A R Ã E S
Linda Empregada de balcão de
folga hoje e amanhã,venha me
conhecer e delirar comigo,deixarei-
-te boas lembranças de prazer!
910743886

GUIMARÃES MENINAS DO PAPÁ
24A + 40tona,  moren inhas de
mams grande c/biquinho saído,ra-
bo  je i toso  redond inho ,  g re lu -
dinha,adr min.,Or.guloso,boca
quente,c/massag/acess 914514269

N O V I D A D E S  D U A S  A M I G A S
Estão a sua espera para realizar
tuas fantazias,moreninhas bem
safadinhas, deliciosas como vcs
desejam.Apart privado e discreto
. . todos os dias de 10h às 23 h
910437845 - 967514225

O L Á  A M O R E S !  L O U R I N H A
Toda boa c/ as medidas certas!
Meiga e atenciosa!Or*nat profun-
do,an*l,Boas mªmas p/espanhola-
da! É Só combinarmos e garanto
que o encontro será inesquecí-
vel.Guimarães. 920 280 772.

Lixa

OLÁ SOMOS 2 AMIGAS LIXA
Meiguinhas,trabalhamos juntas ou
separadas,O* 69, minet. fazemos
mass. relaxante, prostatica,temos
varios acess.p/seu prazer garanti-
do. Venha nos experimentar, vai
adorar. 917500290

Lousada

E M  L O U S A D A  D U A S  A M I -
GUINHAS Muito bonitas sexys e
e legantes,  a tendem juntas  ou
separadas com 69 e acessórios...
Venha conferir... 916676430

Maia

A TUA NAMORADINHA! 1ª VEZ!
Desinibida e cheia de vontade!
Minete, 69 e tudo que tens direito!
Sem pressas. Das 9 às 19 horas.
☎ 911889215

Ovar

A INICIAR 31 ANOS DE MUITA
LOUCURA OVAR... mama gran-
dona, O* delicioso an*l escaldante,
69 apetitoso, espanholada, mas-
s a g e n s  e  a c e s s ó r i o s . . .  V e m
Comprovar e Sentir... 915431322

Paredes

A ABALADORA NOVIDADE EM
PAREDES Jovem 20 aninhos,Ma-
minhas durinhas, Louca na cama
insaciável inesquesivel, Bom xupa
xupa nat 69 bem molhadinho.Gre-
l inho saboroso Seg.  a doming
.Massagem marquesa 913469093

A  M o r e n i n h a  2 5 a  N o v i d a d e
em Bitarães-Paredes. Sexy, seios
durinhos e gostosinha. Completa.
Vem del i rar de prazer nas cal-
minhas e sem tabus. Massagem
relax com acessórios. 9h-00h todos
dias. 915 436 671

Penafiel

A  D o c e  B i a  C r a v o  e  C a n e l a
em Penafiel. Bonequinha 19 anos.
Meiga, sexy e sensual.  Mamas
durinhas e rabinho empinado. Foto
real. Não atendo número privado.
910 178 420

A  E S T R E A R  A B S O L U T A  e m
PENAFIEL Novinha a iniciar, muito
gostosa carinhosa e sesual or*gu-
loso 69 mam*s grandes, vem satis-
fazer os teus desejos mais quente
completinha. 912 526 462

A Rebeca linda acompanhante
PENAFIEL Namoradinha perfei-
ta,corpo todo natural!Amo fazer
fazer carinho e deixar meus clientes
bem a vontade, bjs na boca, or*nat
bem molhadinho,69,completinha
24hs. 925635995

Penafiel Senhora Portuguesa
Super Meiga, solteira, boa coxa e
bom rabo. Peito XL e 69 gostoso.
Máximo sigilo sem pressas e tabus
Todos dias. 916 289 875

1ª VEZ PORTUGUESA PENAFIEL
A bela mulatinha, linda, 23a belas
curvas, safada na cama, adora uma
boa língua, 69 guloso or... delicioso
com garganta funda+acessorios....
91 690 01 53

Porto

A  A  A N A  M A R I A  A  A M A N T E
QUASE PERFEITA Senhora Por-
tuguesa, 45 a, culta, educada,
brincalhona, muito meiga para
cavalheiros que apreciem o Amor
como arte. 2.ª a sábado 11/19h
Guarde número: 910537712

A AABALADORA NORTENHA
911731073.Jovem 42a,b.peito,a
passar dific.financeiras precisa
d/tua ajuda mass.min.o.divinal pra-
zer/carinho.Hotel 2.ª/sabádo Porto

A  A L I N E  +  A M I G A  P O R T O . .
D e  p a s s a g e m ,  l o i r a s  g i r a s .
Recebemos c/linguados e muito
mais, lindas e completas. Peitos
XXL. Vamos brindar..Local com
e s t a c i o n a m e n t o .  T r a z e r  f o t o
p/comparar!!! 912671533

A  A M A N T E  P E R F E I T A
R. Fernandes Tomás, senhora só,
47A., vais gostar de me conhecer.
Sou mulher bonita, culta, charmosa
e meiguinha. Atendo-te em minha
casa,c/muito carinho. Das 10/19h
☎ 910 398 361

A MULHER MADURA NA CONS-
TITUIÇÃO BOA NA CAMA, Bum-
bum guloso, P. XXL, cinta f ina,
O...natural, 69 gostoso, a... profun-
do, s/tabus, at/Cavalheiros de nível
s/pressas. 914713078 - Porto.

A QUENTE LATINA MARIELA DE
FERIAS completissima com Or..
natural de principio ao fim an. e
vag. profundo, sem tabus, todas as
posições, acessórios, em lingerie.
At. sem pressa. 24H. todos os dias
911157263

A  T R A N S  P O R T U G U E S A
FEMININA  Lo i ra  sexy,e legan-
te,c/bom dote,ativa passiva,peito
grande,O.  natura l !Sou mesmo
bonita.NOVA MORADA.N/at.priva-
dos 11/20h 912751138

A 1 . ª  VEZ TRAVESTI  SUPER
SEXY Ativa/passiva, corpo bron-
zeado, Dote xxl, mamas grandes
reais, expeiente com iniciantes,
bumbum redondinho. Foto 100%
r e a l .  C o m p r o v e  9 6 2 4 3 7 8 6 3  
PORTO

A S  4  M A S S A G I S T A S
INDEPENDENTES! Fazem todo o
tipo de massagem, c/final feliz!
Disponíveis de 2ª a Sábado das
10/21h, deslocações até 19hrs.
☎ 911566527

AS.. UCRANIANA
IRINA..Verdadeiro vulcão na cama,
muito carinhosa, 35a, gira, peitos
lindos naturais.Oral delirante, cor-
po lindo, desinib. safada.Massa-
gens e acessór ios.Discr ição.
Momentos quentes. ☎ 964935464

AUMENTE O SEU PENE,  t rate
ejaculação precoce, falta ereção,
Bonecas sexuais realistas,vibrado-
res para homem e mulher incríveis
e muito mais.Temos solução p/seu
problema! Carla(Consultora sexual)
☎ 910322189

NO PORTO TRAVESTY DEBBY
☎ 910637788☎  Feminina, Adoro por
trás, peitos fartos,ora. natural, Dote
XXXL, activa / passiva,pele branquinha.
Apartamento luxo. S/ pressas!100%
real s/ enganos!!! Não atendo privados

Póvoa de Varzim

A  A B A  A B I S M A L
POVOA♥Novidade, morena s/ta-
bus,33 anos,or*nat bem quen-
te,complt,faço tudo s/tabus.meiga e
sexy,69,c/acess.Local discreto e
confortável.Vem conhecer esta
brasa.☎ 917313128

A  M U L H E R  D O  P E C A D O
Loira Peito grande. Aqui encontra
uma mulher linda c/um jeito cati-
vante, momentos deliciosos de
prazer... Massagem relax... Fácil
estacionamento...918836115

S. João da Madeira

A S. JOÃO DA MADEIRA JOVEM
Portuguesa elegante, casada, pipi
caseirinho c/ todos os miminhos ao
natural.... Massagens. Tudo nas
calminhas... 918523355

Valença

A ACOMPANHANTE IZADORA
Ruivinha,corpo delicioso,desfruta
d/bons momentos d/prazer, diver-
t ida/sensual /safadinha real izo
s/fantasias e desejos + ocultos.A-
doro dominar e ser dominada,
chuva dourada. 938837371

A GATA MANHOSA VALENÇA
1ªVEZ♥ RAINHA DO AN*L, Loira, Lin-
da, insaciável, gulosa, marota tipo
namoradinha, ratinha quente, aperta-
dinha, corpo escultural, peito xxl, ado-
ro leitinho mªmas. F.Real. 912177097

OLÁ SOU UMA PORTUGUESA
Chocolate,meiga,romantica,gosto
dar e receber bom prazer,c/a-
c e s s . , O *  n a t . , m a s s . n o r m a l  e
penetrç*, tamb.c/descompres.no
final.Espero cav.p/desfrutar de bom
convivio. Das 8/24H 912963182

Viana do Castelo

A Abalar em Amorosa-Mariana.
Novidade. Bela mulher, sexy, muito
meiga e carinhosa. Faz tudo gos-
toso. Venha conferir, não se vai
a r r e p e n d e r .  F o t o  r e a l .
☎ 918 293 899.

A ADORÁVEL PORTUGUESA
VIANA  Jovem loira, doce, belo
corpo,  meiga,  sensual ,  P.XXL,
O...delirante, 69 gostoso. Vem ter
prazer e sai realizado, com higiene
e segurança - Não atende Nºs pri-
vados. Telm 910212980

A Af r icana  1 ªvez  AMOROSA
21anos da cor de modelo, estilo
namoradinha, meiga jeito angelical,
peito xl,apertadinha, venha desfru-
tar dessa gruta quente...Atreva-te a
passar um momento inesquecível.
910717103

A AMOROSA - NAMORADINHA
DE SONHO Sou loirinha bem gos-
tosa p/te deliciares.100% safa-
dona,atrevida, or.. picante, bum-
bum em brasa.. Toda nua , toda
tua.. Te deixarei lembranças ines-
queciveis. ☎ 915246258

A BELA TRAVESTY EM VIANA
24 Anos boneca d/luxo,belo corpo
levo-te à loucura d/prazer s/ limi-
t e s , P T  X X L , r a b o  a r r e b i t a -
do,at/pss,bom dote,o.*nat.69 .
935432501

TRAVESTI SUZANA - VIANA DO
CASTELO Activa/passiva, O* natu-
ral, 69, peito XXL, leiteira. Massa-
gem e brinquedos eróticos. Faço
webcam. Aceito MBWay. 913601417

1ºVEZ MARIANA toda meiguinha
safada,greluda e peluda.boca de
mel p/um or*l  molhado,fundo e
gostoso.Lindo rabo,Gosto de calma
p/fazermos tudo o que nos apete-
cer na cama!Estou em Amorosa.
Até já 966 939 179

Vila Nova de Famalicão

A  A M Á V E L  I S A B E L . . . .
Peitos xxl... Elegante, corpinho deli-
cioso, escolha certa para teu prazer
sem stress. 915637044 todos os
dias.

A BELA TRAVESTI  23  ANOS
NOVIDADE 1.ª VEZ FAMALICÃO
Morenaça, Ativa passiva, dote XXL,
or***. natural delicioso, vem provar
l e v o - t e  a o  d e l í r i o  d e  p r a z e r .
926393273

A Loiraça Boazona FAMALICÃO
Perfeita,cheguei p/satisfazer t/de-
sejos O*.garg.funda.Delicia-te num
rabão apert., faço 1 chupada n/vis-
ta.Tamb. mass.erótica, prostática,
relax.+ acess.Vem saborear-me
963073534

A NOVIDADE MORENA CABRITA
Uma mulher de corpo escaldante,
verdadeia pimentinha na cama,
pei tos boni tos,  boca quente e
exploradora, grelinho avantaja-
do,69, e muito mais.O seu prazer é
o meu prazer! 926985744

NAMORADINHA EXÓTICA 1ªVEZ
Completissima, Pita lume Prelimina-
res, 69, min.. bem molhadinho ,mimos
Or*l nat até o fim ,1 boa língua ,es-
panholada c/leitinho ,bjs de lingua,o
melhor An*l. ft/real 912427049

1 . ª  V E Z  C O L O M B I A N A  1 9
ANINHOS Foto real. Sou meiga,
dou bjs, or*l. nat, 69 minet. gostoso
completinha. Acessórios, massa-
gens, atendo em lingerie, todos os
d i a s .  V e n h a  e x p e r i m e n t a r . . .
914224616

Vila Nova de Gaia

A ABALAR MORENAÇA 1.ª VEZ
GAIA  Bela,safadinha,Bumbum
arrebitado.Meiga sedutora.O.Deli-
cioso.Cheia de tesão.Vem provar
esta delícia e sairás satisfeito.Local
privado. Desl.Hot./motéis n/at priv.
912515899

Vila Real

A ADORÁVEL PORTUGUESA
VOLTOU mais atrevida que nunca,
momentos envolventes, prazer sem
limites... aquele or* inesquecível.
Espero por ti... 917922729

A JOVEM LINDA♥  VILA REAL
Completa,sexy,encantadora,seios
fartos bom p/espanholada e bum-
bum avantajado,espera p/si em
apart. discreto c/ mass e acess. At.
s/pressa.Comprove! 919 422 167.

A 1ªVEZ TRAVESTI EM VILA REAL
cheia de novidade 20anos. Realiza
fantasias,ativ/pass,o..natural,lingua
d veludo.Mamas grandes,dote
xxl,rabinho guloso. Tb casais. 24h.
Tb desloc. Foto real. 913203033

B O R B O L E T A  D O  A M O R !
Marota furacão do sexy boca gulo-
sa or*l natural, rata bem peluda,
grelo de mel, bom 69 minet*. atreve-
-te. Vila Real. 967455199,

N O V I D A D E  T R A V E S T Y  1 9 A
Novinha,cheguei hoje na cida-
de,linda sexy,bjs,chup* e lamb*,s/
frescuras,atv/pss,bumbum e boca
gulosa,24h.C/massag♥♥♥♥ ♥♥
Nas calmas.911516273
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N O V I D A D E  À  S E N H O R A  D A
HORA +3 AMIGAS Portuguesas.
Somos sedutoras, eróticas e profis-
sionais. Massagem tai landesa,
desl., a hotéis/motéis. Das 9h/20h.
Ace i tamos  co laboradoras .  ☎  
912218731.

MASSAGENS
A ASSOCIAÇÃO NOVA - IPSS
Associação de Reabilita-
ção  e  Inc lusão  Soc ia l ,
sediada na Rua da Bela,
982, São Félix da Marinha,
Vila Nova de Gaia, vai rea-
lizar durante os dias 19, 20,
21, 22, 23, 24 e 26 de abril
de 2021, uma campanha de
Angariação de Receitas
por todo o Concelho de
Vila Nova de Gaia, devi-
damente autorizada pela
Exma., Vereadora do Muni-
c í p i o .  A g r a d e c e m o s  a
todos os que participarem
nesta iniciativa.
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Desconvocação
da

Assembleia Geral Ordinária
Atendendo ao disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei. nº 22-A/2021,
de 17 de março, e às limitações legais em vigor em resultado do
atual estado da saúde pública, o Presidente da Mesa da Assembleia
Geral do Automóvel Club de Portugal desconvoca a Assembleia
Geral Ordinária do Automóvel Club de Portugal, agendada para o
dia 29 de abril de 2021, adiando a sua realização para o dia e hora
que serão ind icados em nova convocação ass im que as
circunstâncias legais o permitirem.

Lisboa, 8 de abril de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Miguel de Gouveia Rebocho Esperança Pina)
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Convocatória
Assembleia Geral Ordinária

Em conformidade com as disposições legais aplicá-
veis pelos Estatutos, convoco, a pedido da Direção,
todos os associados da ADICE para se reunirem em
Assembleia Geral ordinária nas suas instalações,
sitas na Avenida 5 de Outubro, 310 - 4440-503
Valongo, no dia 30 de abril de 2021, pelas 17 horas,
com a seguinte

Ordem de Trabalhos:

Ponto Um - Discussão e aprovação das Contas refe-
rentes ao exercício de 2020 e aplicação
de resultados.

Ponto Dois - Discussão e aprovação do Relatório de
Atividades do 2020.

Se  à  hora  marcada  não  houver  "quórum" ,  a
Assembleia reunirá meia hora depois, com os asso-
ciados presentes.
Ermesinde, 14 de abril de 2021

O presidente da Mesa da Assembleia Geral
Carlos Teixeira

Circulação Condicionada | A7
Concessão Norte

Estamos a trabalhar para melhorar a infraestrutura
Para melhorarmos as condições de circulação na A7, realizaremos uma intervenção de 
benefi ciação do pavimento entre o Nó de Basto e o Nó com a A24. Esta intervenção 
decorrerá entre 19 de abril e 30 de julho, das 8 às 19 horas ou das 21 às 7 horas, e 
implicará alguns condicionamentos de tráfego nos dois sentidos deste troço.

Pedimos a sua compreensão para os transtornos causados
Os condicionamentos e desvios estarão devidamente assinalados no local. 
Recomendamos que parta com maior antecedência e que circule com maior precaução 
para chegar ao seu destino em segurança. Para mais informações ligue 229 767 767 
(24H) ou consulte www.ascendi.pt.

Ascendi Norte, Auto Estradas do Norte, S.A.
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Câmara
Municipal de Ílhavo

Av.ª 25 de Abril
3830-044 Ílhavo

www.cm-ilhavo.pt
geralcmi@cm-ilhavo.pt

Tel. +351 234 329 600
Fax +351 234 329 601

o mar por tradição

MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
AVISO

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º, 3.º E 4.º GRAU

Para os devidos efeitos se faz público que, conforme aviso publicitado
nos "Diários da República" n.os 59 e 73, II Série, de 25/03 e 15/04/2021,
respetivamente, se encontram abertos os seguintes procedimentos
concursais:
Cargos de direção intermédia de 2.º Grau:
a) Chefe da Divisão de Cultura (DC)
b) Chefe da Divisão de Educação, Juventude, Desporto e Vida

Saudável (DEJDVS)
c) Chefe da Divisão de Desenvolvimento Territorial e Económico

(DDTE)
Cargos de direção intermédia de 3.º Grau:
a) Chefe do Núcleo de Recursos Humanos (NRH)
b) Chefe do Núcleo de Compras, Aprovisionamento e Património

(NCAP)
c) Chefe do Núcleo do Museu Marítimo de Ílhavo (NMMI)
d) Chefe do Núcleo de Ambiente e Alterações Climáticas (NAAC)
e) Chefe do Núcleo de Equipamentos, Sistemas e Transição Energética

(NESTE)
Cargos de direção intermédia de 4.º grau:
a) Chefe do Núcleo de Contabilidade e Finanças (NCF)
b) Chefe do Núcleo de Eventos Municipais (NEM)
c) Chefe do Núcleo de Desporto e Vida Saudável (NDVS)

O prazo para apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis,
contados a partir da data da publicação dos avisos de abertura na
Bolsa de Emprego Público (BEP).
Os formulários de candidatura encontram-se disponíveis no site do
Município de Ílhavo, em www.cm-ilhavo.pt/municipio/camara-
-municipal/contratacao-de-pessoal, onde também poderão ser
consultados os respetivos avisos de abertura integrais. Para mais
informações, contactar a Subunidade Orgânica de Recursos Humanos:
recursoshumanos@cm-ilhavo.pt /234329674/234329654.
Paços do Município de Ílhavo, 5 de abril de 2021

O Presidente da Câmara
Fernando Fidalgo Caçoilo
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Município de Guimarães

AVISO
Concurso para provimento de cargo

de Direção Intermédia de 2.º grau

Nos termos do n.º 2 art.º 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela
Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29
de agosto, faz-se público que, de acordo com
deliberações da Câmara Municipal de 20 de
janeiro de 2020, e da Assembleia Municipal de
Guimarães de 21 de fevereiro de 2020, se
encontra aberto procedimento concursal para o
cargo de chefe da Divisão de Estudos e
Projetos (m/f).
A ind i cação  dos  requ i s i t os  f o rma is  de
provimento, do perfil exigido, da composição do
júri e dos métodos de seleção do referido
procedimento concursal encontra-se publicitada
na Bolsa de Emprego Público, a partir da data
de 9 de abril de 2021 e pelo período de 10 dias
úteis.
Paços do Concelho de Guimarães, 9 de abril de
2021

A Vereadora de Recursos Humanos
(por delegação de competências conforme

despacho datado de 19/10/2017)
Sofia Ferreira
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Tribunal Judicial da Comarca do Porto
Juízo Local Cível de Vila Nova de Gaia - Juiz 5

ANÚNCIO
Processo: 4340/19.7T8VNG | Acompanhamento de Maior
Referência 404493440 | Data: 24/05/2019
Requerente: Sónia Tavares Marta Andrês
Beneficiário: Maria Fernanda Tavares Oliveira
Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal o processo
de Acompanhamento de Maior em que é requerida Maria
Fernanda Tavares Oliveira, nascida em 24-03-1929, filha
de Emílio Tavares Coelho e Angelina de Oliveira Quintas,
natural de: Portugal - Vila Nova de Gaia - Grijó [Vila Nova
de Gaia], com domicílio: Rua Dr. Jorge Fonseca, 156,
Grijó, 4415-499 Vila Nova de Gaia, com vista à deter-
minação de medidas adequadas, designadamente, o seu
Acompanhamento, atento o fato de padecer de síndrome
demencial que a impossibilitam, de forma permanente,
progressiva e irreversível, de exercer, plena, pessoal e
conscientemente os seus direitos e de cumprir os seus
deveres e de administrar a sua pessoa e bens.

A Juíza de Direito
Dr.ª Isabel Carla Cardoso Vaz Vieira

O Oficial de Justiça
Leonel Silvério Rocha Pinto
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social

ÀS COMISSÕES DE TRABALHADORES OU ÀS RESPECTIVAS COMISSÕES
COORDENADORAS, ASSOCIAÇÕES SINDICAIS E ASSOCIAÇÕES DE EMPREGADORES

Nos termos e para os efeitos dos artigos 54.º, n.º 5, alínea d), e 56.º, n.º 2,
alínea a), da Constituição, do artigo 134.º do Regimento da Assembleia da
República e dos artigos 469.º a 475.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
(Aprova a revisão do Código do Trabalho), avisam-se estas entidades de
que se encontram para apreciação, de 16 de abril a 6 de maio de 2021, os
diplomas seguintes:

Projetos de Lei n.o s 790/XIV/2.ª (Deputada não inscrita Cristina
Rodrigues) — Garante o direito dos trabalhadores à desconexão profissional
e 791/XIV/2.ª (Deputada não inscrita Cristina Rodrigues) — Reforça os
direitos dos trabalhadores em regime de teletrabalho.

As sugestões e pareceres deverão ser enviados, até à data limite acima
indicada, por correio eletrónico dirigido a: 10ctss@ar.parlamento.pt; ou em
carta, dirigida à Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social,
Assembleia da República, Palácio de São Bento, 1249-068 Lisboa.

Dentro do mesmo prazo, as comissões de trabalhadores ou as
comissões coordenadoras, as associações sindicais e associações de
empregadores poderão solicitar audiências à Comissão Parlamentar de
Trabalho e Segurança Social, devendo fazê-lo por escrito, com indicação
do assunto e fundamento do pedido.
Os textos dos citados diplomas encontram-se publicados na Separata n.º 51/XIV
do Diário da Assembleia da República, de 16 de abril de 2021, e podem ser
consultados na «Página» Internet da Assembleia da República, na morada:
http://www.parlamento.pt/DAR/Paginas/Separatas.aspx
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Anúncio para exercício do direito de preferência
de confinantes na alienação de terrenos rústicos
Ares Lusitani - STC, SA, CRC: 8610-6144-2062, com sede na Avenida José Malhoa, n.º
27, 11.º, em Lisboa, com o número único de pessoa coletiva e matrícula junto da Con-
servatória do Registo Comercial de Lisboa 514 657 790, neste ato representada por
sociedade HG PT, SA com sede na Av.ª José Malhoa, 27, 11.º, em Lisboa, registada na
Conservatória do Registo Comercial sob o NIPC 510 891 691, com o capital social de
cinquenta mil euros, na qualidade de proprietária do terreno rústico composto de pasta-
gem e ramada, denominado Leira ou Vinha de Cima, sito em Lugar de Outeiro, fregue-
sia de Raimonda, concelho de Paços de Ferreira, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Paços de Ferreira, sob o número 727 e inscrito na respetiva matriz predial
rústica, sob o artigo 291 e do terreno rústico composto de cultura e pastagem, deno-
minado Campo da Eira, sito em Lugar de Outeiro, freguesia de Raimonda, concelho de
Paços de Ferreira, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paços de Ferreira,
sob o número 598 e inscrito na respetiva matriz predial rústica, sob o artigo 293, na
impossibilidade de notificar os proprietários de terrenos confinantes aos referidos imó-
veis que sejam titulares de direito de preferência legais e/ou identificar o paradeiro dos
mesmos, COMUNICA, para efeitos do disposto no artigo 1380.º e artigo 416.º do Código
Civil, para o exercício do direito de preferência na aquisição, as condições da venda do
terreno:
A) ADQUIRENTE: AGOSTINHO DA SILVA FERNANDES, casado com Fernanda Maria
da Costa Torres Fernandes.
B) PREÇO: € 114.000,00 (cento e catorze mil euros)
C) PRAZO PARA ESCRITURA: até ao dia 30 de abril de 2021, em hora e local a definir
por acordo das partes.
D) OUTRAS CONDIÇÕES: os terrenos rústicos serão vendidos livres de ónus ou
encargos. Os terrenos rústicos são vendidos no estado e condições em que atualmente
se encontram, que é do perfeito conhecimento dos Compradores e pelos mesmos acei-
te, não podendo, por este facto, virem a invocar vícios ou a falta de qualidade dos imó-
veis nem exigirem a reparação ou substituição dos mesmos, nos termos e para os efei-
tos previstos nos artigos 913 e seguintes do Código Civil. o preço acordado para a
transmissão do Imóvel já reflete o atual estado de conservação dos imóveis.
A manifestação da intenção de exercer a preferência nas condições acima mencionadas
deve ser exercida no prazo de 8 (oito) dias corridos a contar da data da presente Publi-
cação, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 416.º e artigo 225.º e seguintes do
Código Civil, sob pena de caducidade do respetivo direito de preferência.
A manifestação de exercer preferência deve ser remetida por carta registada com aviso
de receção para a seguinte morada: HG PT, Unipessoal, Lda., com sede na Rua
Eugénio de Castro, n.º 352, 1.º andar, 4100-225 Porto.
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CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do disposto no artigo 47.º, n.º 3, alínea b), dos
estatutos da Associação de Cultura e Desporto da Brandoa,
convoca-se todos os sócios na plenitude dos seus direitos
associativos para uma Assembleia Geral Extraordinária, a rea-
lizar no próximo dia 29 de abril de 2021, pelas 17.30 horas, na
sede da Associação, sita no Fórum Luís de Camões sala 9 -
Rua Luís Vaz de Camões 2650-197 Encosta do Sol - Amado-
ra, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
PONTO ÚNICO - ao abrigo do artigo 47.º, n.º 2, alínea c),
apreciar, deliberar e aprovar o Relatório de Actividades e
Contas do ano económico de 2020 e respetivo parecer do
Conselho Fiscal;
Se à hora indicada não estiverem presentes o número legal
de associados, fica desde já convocada uma reunião para
meia hora depois, com qualquer número de sócios presentes,
no mesmo local e com a mesma Ordem de Trabalhos.

Encosta do Sol, 13 de abril de 2021
Segunda-Secretária da Mesa da Assembleia Geral

Isabel Maria Teixeira Santos


