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Taxa de desemprego em 
Portugal cai para 7,8%

A taxa de desemprego 
continua a cair, com o Insti-
tuto Nacional de Estatística  
a informar com uma estima-
tiva provisória de 7,8% em 
fevereiro. 

Um ano antes, em feve-
reiro de 2017, a taxa de de-
semprego estava nos 9,9%. 
Mais ainda, para encontrar 
uma taxa de desemprego 
em Portugal neste patamar 
é preciso recuar a julho de 
2004. Segundo o INE, a es-
timativa provisória da popu-
lação empregada chegou a 
4,7754 milhões, “represen-
tando um decréscimo de 

2,4 mil,  face ao mês an-
terior “. Já em em termos 
homólogos, isto é, em rela-
ção a fevereiro de 2017, a 

população empregada au-
mentou 3%, ou seja, mais 
139,8 mil pessoas.

Quanto à população 

desempregada, a esti-
mativa provisória do INE 
aponta para 406,8 mil pes-
soas em fevereiro, tendo 
diminuído 0,6% (2,6 mil 
pessoas) em relação ao 
mês anterior. Em termos 
homólogos, a redução foi 
de 19,7%, ou seja, menos 
100 mil pessoas.

A taxa de desemprego 
dos jovens (15 aos 24) tam-
bém recuou, situando-se em 
21,4% em fevereiro, segun-
do a estimativa provisória 
do INE, o que compara com 
21,5% em janeiro e 24,2% 
em fevereiro de 2017.

Som e VozeS na PáScoa 
da Vila da feira

Um domingo de fé e amor, na Casa da Vila da Feira com o 
Conjunto Som e Vozes dando o tom musical da tarde festiva. 

Detalhes na pág. 14

Uma Páscoa maravilhosa, no almoço da Casa das Beiras, com 
Beija Cruz e um belo show da Banda Típicos da Beira. Deta-

lhes na pág. 18

Banda TíPicoS da
Beira na PaScoa Beirã

PáScoa TraSmonTana com
cláudio SanToS e amigoS

Esteve bem movimentado, na Casa de Trás-os-Montes, o Con-
junto Cláudio Santos e Amigos dando ritmo ao almoço Pascal. 

Detalhes última página tabloide

amigoS do alTo minho
agiTou a adega TranSmonTana

Mais um sábado show, na Adega da Casa de Trás-os-Montes, 
com o Conjunto Amigos do Alto Minho dando um belo show. 

Detalhes da Pascoa trasmontana na pág. 14

O Governo decidiu sus-
pender em 2018 a garantia 
de potência paga às cen-
trais elétricas para estarem  
disponíveis para produzir, 
sustentando a medida na 
garantia da REN de que não 
existem riscos para a segu-
rança de abastecimento.

O secretário de Estado 
da Energia, Jorge Seguro 
Sanches, explicou que “não 
faz sentido” no atual quadro 
da capacidade do sistema 
elétrico manter “o subsídio” 
que era dado às centrais 
elétricas, o que resulta “num 

Governo terminou com garantias no setor elétrico   
contributo positivo para a fa-
tura dos portugueses”. 

Na análise de curto pra-
zo à segurança do sistema 
elétricol, a  Redes Energéti-
cas Nacionais não encontra 
“riscos relevantes que com-
prometam a segurança e 
garantia de abastecimento”.

De acordo com Jorge 
Seguro Sanches, a suspen-
são da garantia de potência 
vigora pelo menos em 2018, 
referindo que no ano se-
guinte será feita nova ava-
liação, realçando o contribu-
to cada vez mais importante 

das renováveis, que no mês 
de março produziram o su-
ficiente para assegurar o 
consumo nacional .

O regime de incentivo à 
garantia de potência em vi-
gor, que é pago à EDP e à 
Endesa, teria um custo de 
665 milhões de euros até 
2032, segundo estimativas 
da Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos, mas 
este valor incorpora tam-
bém o incentivo ao investi-
mento, que totalizava cerca 
de 356 milhões de euros. 
Com esta suspensão o que 
está em causa é o incentivo 
à disponibilidade, que vale 
cerca de 309 milhões de eu-
ros até 2032.

A líder do CDS-PP, As-
sunção Cristas, afirmou  
que os deputados do parti-
do vão votar contra a alte-
ração legislativa que prevê 
a mudança de género aos 
16 anos, considerando que 
aquela não vai “num bom 
sentido”.

Assunção Cristas ao ser 
questionada sobre se está 
preocupada com a alteração 
legislativa proposta pelo BE 
da facilitação e do rebaixa-
mento da idade da alteração 
de género, sobretudo quan-
do prescinde de relatórios 
médicos, psiquiátricos e psi-
cológicos, respondeu: “Cla-
ramente, isso será a nossa 
posição na sexta-feira quan-
do formos a votos”.

O semanário Expresso 
noticiou  que o parlamento 
irá aprovar a mudança de 
gênero aos 16 anos. Segun-
do o Expresso, “a proposta 
de lei do Governo prevê o 

CDS vota contra alteração legislativa
de mudança de gênero aos 16 anos    

fim de um relatório clínico 
para a mudança de nome e 
de gênero no cartão do cida-
dão; a descida do limiar da 
idade para o fazer, passan-
do dos 18 para os 16 anos, 
com autorização dos pais; a 
proibição de cirurgias, a não 
ser por motivos de saúde, 
a bebes intersexo (quando 
nascem com órgãos geni-
tais ambíguos, podendo ter 
componentes masculinos 
e femininos) e recomenda 

também que nas escolas, 
crianças e jovens sejam 
tratados pelo gênero com o 
qual se identificam”.

“Com votos garantidos do 
PS, BE, PEV, PAN e absten-
ção do PCP, a aprovação da 
lei está garantida por apenas 
um voto. Mas pode passar 
com uma maioria mais ex-
pressiva. O PSD — que ia im-
por disciplina de voto contra, 
deverá dar liberdade aos de-
putados”, acrescenta o jornal.

Luís Filipe Castro Men-
des garantiu  que o Minis-
tério “não deixará cair” as 
estruturas que foram exclu-
ídas dos resultados provi-
sórios dos concurso da Di-
reção-Geral das Artes, que 
têm estado sob forte con-
testação. De acordo com 
o ministro, as “estruturas 
que, quer pela sua história, 
quer pelo seu passado, quer 
pela atividade que têm hoje 
e pela renovação que têm 
sabido fazer, merecem” o 
apoio do Ministério, rece-
berão a ajuda necessária 
“através de outras formas”, 

sem porém especificar que 
“formas” serão essas.

Durante a entrevista, o 
ministro da Cultura revelou 
também novos detalhes so-
bre o reforço de 1,5 milhões 
de euros anunciado por An-

Ministro da Cultura garante que “não 
deixará cair estruturas” importantes

tónio Costa, ao qual se veio 
depois somar mais meio 
milhão da DGArtes, aumen-
tando para 72,5 milhões o 
valor previsto para o qua-
driénio de 2018 a 2021. 
Desse montante, 45%,  
será atribuído ao teatro e 
23%à música e cruzamen-
tos disciplinares. A menor 
fatia do bolo, 9%, será des-
tinada às artes visuais. O 
ministro da Cultura admitiu, 
contudo, que o Governo, o 
Ministério e a Secretaria de 
Estado estão “abertos a re-
pensar” o atual modelo de 
financiamento.

O consumo de ener-
gia elétrica subiu 9,7% 
em março,  para 4.650 
GWh, devido, em par-
te, ao desvio acentuado 
das temperaturas, se-
gundo indicou a REN. 
De acordo com a Redes 
Energéticas Nacionais, a 
variação acumulada para 
o primeiro trimestre “si-
tua-se agora em 4,7% ou 
3,1% com correção de 
temperatura e dias úteis”.

Depois de um perí-
odo de 17 meses com 
afluências inferiores aos 
valores médios, registou-
se um índice de hidrauli-
cidade de 2,2 em março, 
o valor mais elevado des-
de 1971. Por sua vez, na 
produção eólica, o índice 
de produtibilidade situou-
se em 1,54, o segundo 
valor mais elevado para 
março, de acordo com os 
registos da REN desde 
2001. “Estas condições 
excepcionais levaram 
a produção renovável 
a atingir um valor equi-
valente a cerca de 99% 
do consumo nacional ou 
83% do consumo mais 
saldo exportador, que 
é o valor mais elevado 
desde fevereiro de 2014. 
Este mês, a produção 
renovável ultrapassou o 
consumo em quase 60% 
do tempo. O saldo entre 
trocas com o estrangeiro 
voltou a ser fortemente 
exportador, equivalendo 
a cerca de 19% do con-
sumo” diz a REN.

BE acusa ministro da 
Cultura de “erros muito 
graves” 

Consumo de 
energia elétrica 

cresce 9,7%

Presidente Agostinho dos Santos recebendo a homenagem das 
mãos de Marisa Canaparro esposa do Diretor J. Maciel no do-
mingo de Pascoa Minhoto. Detalhes na Última do Tablóide

PaScoa e homenagem 
na caSa do minho
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De 17 a 20 De Maio De 2018
CiDaDe Das artes - rio De JaneiroPORTUGAL 360

A CIDADE DAS ARTES,  INAUGUROU 
UM NOVO TEMPO NA VIDA CULTURAL 
DO RIO DE JANEIRO.

PORTUGAL ESTÁ NA MODA!
• Primeiro país europeu a 
ganhar a distinção de Melhor 
destino turístico do mundo;
• Portugal também recebeu 
outras premiações como Me-
lhor Órgão Mundial Oficial de 
Turismo;
• Primeira vez, em dez anos 
de história do Turismo de 

Portugal, que somos reco-
nhecidos com prêmios de 
âmbito global;
• Foi eleito, nos últimos qua-
tro anos, o melhor escritório 
de turismo da Europa pelo 
World Travel Awards (WTA).
• Portugal sai de uma crise e 
reinventa-se!

• São muitos os países que 
estão a equacionar instalar 
em Portugal centros de com-
petências e centros de servi-
ços partilhados. 
• Portugal está a disputar dez 
centros de competência e 24 
centros de serviços partilha-
dos com a Europa.

OBJETIVO DO EVENTO
Trazer para o mercado 

brasileiro, uma nova visão 
de Portugal, desconstruin-
do a imagem tradicional e 

atual, mostrando Portugal 
de todos os seus ângulos, 
formando uma imagem 
mais  moderna e inovado-

ra. Inovação Universidades 
Digital Empreendedorismo 
Mice Luxo Gastronomia 
Surf 

Dia 17 de Maio 10:00 às 11:00
Cerimônia de abertura

DIA 19 e 20- 10:00 ás 20:00 Exposição Portuguesa

Dia 18 de Maio 10:30 às 12:00 Fórum economia e inovação 

DIA 18 e 19 - 17:00 às 18:00 Festival Luso Brasileiro de Comédia

DIA 19 e 20 - 21:00 ás 22:30 Festival de Fados

DIA 17 e 20 - 19:00 às 24:00 Evento Gastronômico

A abertura do evento se dará em uma cerimônia 
solene e contará com a presença de autoridades do 
Brasl e Portugal.   

Várias entidades oficiais de Portugal e do Brasil 
estarão presentes para receber  cerca de 400 convi-
dados entre autoridades, empresários e formadores 
de opinião.

BrUnCH -12:30 | 13:30
Após a cerimônia ofereceremos um brunch aos 

convidados com o intuito de promover networking en-
tre os presentes.

teatro De CÂMara
Exclusiva para  430 convidados autoridades brasil 

| portugal

Cosgrave é o co-fundador 
das conferências Web Sum-
mit e F.ounders e CEO da Ci, 
a empresa que administra as 
duas conferências e outros 
eventos. 

A primeira Dublin Web 
Summit em novembro de 
2010 contou com a partici-
pação de aproximadamen-
te 400 pessoas. A quarta 

edição da Web Summit, 
realizada em novembro de 
2014, teve uma participação 
de mais de 22.000 e 30.000 
eram esperados para partici-
par do evento em Dublin, em 
novembro de 2015. 

Desde 2016, que a Web 
Summit é realizada em Lis-
boa, embora a Ci continuará 
a ter sede em Dublin. 

A Cosgrave recebeu a 
medalha de ouro anual da 
Associação dos Exportado-
res Irlandeses de 2015.

Ele foi listado 18 º na lista 
de 2015 Wired UK dos “100 
pessoas mais influentes no 
mundo”.

Palestrante convidado
Paddy Cosgrave co-founder 
of web summit

Eventos paralelos com venda de ingres-
sose evento gastronômico restauran-
te cidade das artes - Luxo - 4 Noites e 

menu exclusivos, Evento gastronômico, 
para cada dia uma dupla de chefs reno-
mados 

E v e n t o s  c o m  v e n d a  d e  i n g r e s -
s o s  -  F e s t i v a l  l u s o b r a s i l e i r o  d e 
c o m é d i a ,  G r a n d e  s a l a ,  c a p a c i -

d a d e  1 2 0 0  p e s s o a s ,  S t a n d  u p 
c o m e d y  A t o r e s  P o r t u g u e s e s  e 
b r a s i l e i r o s

E v e n t o s  p a r a l e l o s  c o m  v e n d a  d e 
i n g r e s s o s  e  F e s t i v a l  d e  f a d o s , 
2 1 :  à s  2 2 : 3 0  g r a n d e  s a l a ,  c a p a -

c i d a d e  1 2 0 0  p e s s o a s ,  a r t i s t a s , 
C o n v i d a d a s  R a q u e l  Ta v a r e s  e 
A n a  M i u r a 

Exposição bordallo II, 
Gastronomia, Universida-
des, Agências de turismo, 
Produtos e serviços di-
versos, Recreação infan-
til Música

O evento irá promover 
uma exposição onde o 
público presente poderá  
passear por uma experi-
ência completa portugue-
sa. Seja conhecendo no-
vos destinos de viagens 

em Portugal, programas 
de ensino das universi-
dades portuguesas, as-
sim como, muito entrete-
nimento praça aberta ao 
público. 

Poderão conhecer os 
melhores azeites e vinhos 
portugueses nos espaços 
de convivência, assim 
como degustar o melhor 
da gastronomia portugue-
sa e comprar produtos tí-

picos destas regiões nas 
14 estações de venda de 
produtos na exposição. 
Poderão conhecer os me-
lhores azeites e vinhos 
portugueses nos espaços 
de convivência, assim 
como degustar o melhor 
da gastronomia portugue-
sa e comprar produtos tí-
picos destas regiões nas 
14 estações de venda de 
produtos na exposição.

O Cônsul de 
Portugal no 
Rio, Embai-
xador Jaime 
Leitão no 
discurso do 
lançamento 
do Programa 
Portugal 360

Durante o evento no Palácio São Clemente, Dr. Bernardo 
– apresentador do evento

Num desta-
que para o 
Jornal Portu-
gal em Foco, 
o Cônsul 
Adjunto de 
Portugal no 
Rio Dr. João 
de Deus, com 
os empresá-
rios Ricardo 
Oliveira, José 
Matos e um 
amigo

No registro 
fotográfico 

para o Jornal 
Portugal em 

Foco, vemos 
Dilson nosso 

amigo do 
Consulado, 

Carla – 
Secretária 

da Câmara 
Portuguesa 

de Comércio 
e  Antônio, 
da Câmara 
Portuguesa 

de Comércio 

Presente 
no lança-
mento do 
Programa 
Portugal 
360, 
Antônio 
Jorge 
da TAP, 
Helena 
Meireles, 
Paulo 
Elísio e 
Reginal-
do Paes 
Barreto

Elegantemen-
te no coquetel 
no Palácio 
São Clemen-
te, os amigos 
Cláudio Ribei-
ro, Asdrúbal 
Rodrigues da 
Vila de Arouca 
e o radialista 
Maneca
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Notas.. ...e mais

A Maravilhosa Almada
Dormitório de Lisboa 

procurado pelas praias 
e pelo sol de verão, Al-
mada ganhou renovado 
interesse turístico com 
os charters e cruzeiros a 
chegar minuto a minuto 
e, em paralelo, a curio-
sidade do resto do país 
com a renovação da zona 
de Cacilhas, os projetos 
para o Ginjal e Lisnave,a 
mudança de cor política e 
a explosão de preços na 
habitação. Pela ponte ou 
de barco, há motivos para 
rumar a sul sem perder 
de vista o Tejo. No topo 
da falésia, a vista ampla 
e desafogada perante o 
Tejo deve ser o sítio mais 
instagramável da cidade, 
mas Almada não precisa 
de viver sempre na depen-
dência de Lisboa e, além 

das vistas, a Casa da Cer-
ca – Centro de Arte Con-
temporânea acolhe uma 
programação ininterrupta, 
exposições regulares de 
artistas bem-afamados e 
um extenso jardim botâni-
co com plantas raras. No 
verão, o ciclo “Há Música 
na Casa da Cerca” propõe 
concertos ao anoitecer e, 
em junho, a festa de ani-
versário costuma trazer 
a cidade em peso para o 
prado verde. O povo e a 
alta cultura não têm de ser 
inimigos. Aos fins de se-
mana, o café é um pretex-
to para espreitar a janela 
sobre o rio e respirar em 
paz. Sim, Almada também  
tem um castelo, embo-
ra menos afamado que o 
Castelo de São Jorge ou 
o Castelo dos Mouros, 

em Sintra. Símbolo da re-
sistência local, remonta à 
época da ocupação mu-
çulmana, quando se cha-
mou al-Madan, e passou 
por sucessivos reforços da 
estrutura ao longo dos sé-
culos. Hoje conserva parte 
das suas antigas muralhas 
e alberga um posto da 
Guarda Nacional Republi-
cana, além de um restau-
rante para carteiras nutri-
das com vista privilegiada 
sobre o rio e um coreto 
mínimo. Quando Almada 
Velha era um mini-Bairro 
Alto, costumava ser desti-
no obrigatório para a práti-
ca de diversos ilícitos.

Quem atravessa o rio 
pela ponte é recebido de 
braços abertos pelo Cris-
to Rei. Visto dos aviões, o 
símbolo religioso de uma 

TEMOS VIDA NESTA RUA HISTÓRICA DO PORTO
Revolucionária de nome, 

a Rua 31 de Janeiro já foi 
das artérias mais movimen-
tadas do Porto. Após um 
período de desertificação, o 
tradicional e o moderno en-
contram-se a pensar em tu-
ristas e locais.

Contar a história da Rua 
31 de Janeiro é também 
contar parte da história do 
Porto. Aberta ao público em 
1805 para ligar a Praça Al-
meida Garrett a Santo Ilde-
fonso, foi batizada de Rua 
Nova de Santo António pela 
proximidade com a Igreja de 
Santo António dos Congre-
gados.

A 31 de Janeiro de 1891, 
ocorreu no Porto a primeira 
revolta republicana que leva-
ria a rua a ser rebatizada em 
1910. Após o 25 de Abril, a 
Rua 31 de Janeiro tornou-se 
uma das mais elegantes da 

Invicta, pontilhada de cima a 
baixo pelas melhores alfaia-
tarias, sapatarias e luvarias 
da cidade.

No final dos anos 90, o 
comércio da rua entrou em 
declínio e, em 2007, iniciou-
se a circulação do elétrico 
22,  que faz o trajeto entre a 
Batalha e o Carmo, num es-
forço pela sua revitalização. 
Muitas lojas emblemáticas 
desapareceram, mas algu-
mas das suas imponentes 
fachadas continuam de pé e 
acolhem negócios que vão 
da cafeteria ao artesanato e 
ao comércio tradicional.

O declive paralelo com 
a Rua dos Clérigos ofere-
ce uma vista deslumbrante 
sobre a Torre dos Clérigos. 
Caprichando pela rua, é ain-
da possível observar a Igre-
ja de Santo Ildefonso e, no 
cruzamento com Santa Ca-

tarina, identificar os bustos 
de Camões e da sua musa 
Dinamene. As lojas são um 
sucesso, Esquires Coffee 
Porto, é a primeira loja portu-
guesa da cadeia canadiana 
que inaugurou em Vancou-
ver em 1993. O seu cartão-

vitrine de bolos residentes 
como chocolate, cenoura ou 
red velvet que é ótima.. Ri-
tual do Porto, a loja gourmet 
abriu em 2015 e foi criada 
como um espaço dedicado 
ao comércio local português. 
«Procuro ir ao pequeno pro-
dutor, porque confio mais. O 
produto é mais garantido e 
mais puro», diz a gerente . 
Além do mel, do azeite e do 
vinho do Porto, destacam-se 
as «compotas feitas artesa-
nalmente sem conservantes 
que têm um menor período 
de validade». Também há bi-
juteria artesanal, sabonetes 
e louças. Gelataria Bianco, 
situa-se no histórico edifício 
Casa Vicent, antiga ourive-
saria que abriu portas em 
1914 e cuja fachada foi cons-
truída no estilo art nouveau. 
Dos sabores tradicionais 
como chocolate ou baunilha 

aos mais inusitados como 
chá verde ou balsâmico com 
framboesa, há gulodices 
para todos. Além dos crepes 
e waffles, inclui pastelaria 
tradicional. Uma Loja Por-
tuguesa,  começou por ser 
um projeto de duas artesãs 
que procuravam uma vitrine 
para o seu trabalho durante 
a época baixa das feiras de 
rua. Cláudia Castanheira e 
Salete Rocha acabaram por 
construir um espaço onde 
expõem o seu trabalho e o 
de outros colegas. «Quere-
mos mostrar o que temos 
de melhor no nosso país». 
Das conservas e vinhos aos 
acessórios de cortiça e à co-
leção de roupa de homem 
feita manualmente, «esta é 
uma loja para moradores e 
turistas». Ou seja endereços 
que não deve perder ao pas-
sear no Porto .

Renováveis abasteceram mais de 80% do consumo de 
eletricidade em março
As energias renováveis abasteceram mais de 80% do 
consumo de eletricidade em Portugal em março, mês 
marcado pela chuva no país. A produção de eletricidade 
a partir de energia hídrica subiu assim 145% em março 
para os 2.550 GWh,. Já a energia eólica disparou 54% 
para 1.958 GWh.”Estas condições levaram a produção 
renovável a atingir um valor equivalente a cerca de 99% 
do consumo nacional, ou 83% do consumo mais o saldo 
exportador, que é o valor mais elevado desde fevereiro 
de 2014”, diz a REN no comunicado. É de destacar que 
Março de 2018 vai ficar na história como o março com as 
melhores condições para produzir eletricidade a partir das 
barragens em 47 anos.
empresa espanhola investe 10 milhões em lagar de 
azeite em monforte
O projeto, desenvolvido pelo grupo Migasa, vai criar 20 pos-
tos de trabalho, estando o lagar a funcionar a partir de Outu-
bro, no inicio da próxima produção de azeite. “Esta empresa 
é uma das maiores do mundo no setor da produção de azei-
tes, irá criar novas oportunidades de crescimento, de novos 
negócios, que irão gerar riqueza e postos de trabalho no 
concelho”, disse o presidente do município, Gonçalo Lagem.
Banco de Portugal quer responsabilizar bancos por can-
didatos a administradores
O Banco de Portugal quer que os bancos sejam responsá-
veis pelas informações prestadas quando do pedido de en-
trada de administradores. Até aqui, eram apenas os visados 
que assumiam os dados enviados. A mudança está na nova 
legislação que o supervisor propõe e que está em consulta 
pública até 15/05. Juntamente com os dados necessários 
para a entrada em funções, com a informação pessoal e pro-

fissional, os bancos têm de entregar os relatórios de avaliação 
individual e coletiva que tenham feitos àqueles nomes, com 
regras impostas um ano após a intervenção no BES. Está em 
causa uma responsabilização dos bancos pela escolha dos 
membros propostos para a administração e fiscalização dos 
bancos e para os gerentes das sucursais tanto os supervisio-
nados pelo Banco de Portugal como os de maior dimensão, 
cuja responsabilidade última cabe ao Banco Central Europeu. 
“Existe uma responsabilização conjunta do candidato e da ins-
tituição requerente pela totalidade da informação que é pres-
tada ao Banco de Portugal através do questionário”,
Portos portugueses movimentam menos carga
Em janeiro e fevereiro, os portos do Continente movimen-
taram 14,7 milhões de toneladas de carga, uma queda de 
8%, ou 1,28 toneladas, informa a Autoridade da Mobilidade 
e dos Transportes. O porto de Sines representa metade da 
carga movimentada (50,1%). “Esta diminuição do volume 
de carga  interrompendo um ciclo de variações positivas 
desde 2012 e que atingiram o seu auge no ano de 2017, 
registando a melhor marca de sempre”. A AMT assinala que 
“o período janeiro-fevereiro 2018 está a ser comparado com 
o seu homólogo de 2017, no qual  Sines registou um notá-
vel pico de atividade. Assim, o comportamento deste porto 
reflete um regresso à trajetória normal, a que reporta a um 
crescimento global de carga de +8,2% e +20,2% na Carga 
Contentorizada, quando comparado aos valores homólogos 
de 2016”. Os portos de Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, 
Lisboa e Setúbal apresentaram uma evolução positiva, mas 
a queda de 19,1%, ou 1,7 milhões de toneladas, observada 
em Sines ditou a queda global de 8%.
Clubes declaram 62,6 milhões de euros em comissões
Os clubes portugueses declararam 62,6 milhões em comis-
sões pagas a intermediários, com o tetracampeão Benfica a 

ser responsável por mais de um terço, segundo o relatório di-
vulgado pela FPF. O atual líder da I Liga pagou 21.628.572,50 
euros de 1 de abril de até 31 de março, ainda assim um valor 
muito inferior ao do ano anterior, em que pagou mais de 30 
ME, quase metade do total declarado. O Sporting, terceiro 
classificado do campeonato, foi o segundo clube que mais 
dinheiro gastou em comissões relativas a transferências e re-
novações contratuais, no total de 14.708.520,74 euros, mais 
do triplo do que tinha declarado entre 2016 e 2017.O terceiro 
foi o  Sporting de Braga, que viu esta despesa disparar para 
8.861.949,99 euros, ligeiramente à frente do FC Porto com 
8.636.395,89.
Ferro Rodrigues admite mais legislação para 
fenômenos em torno do futebol
“Ao poder político cabe ir acompanhando com atenção 
o esporte e o futebol em todas as suas dimensões. E 
se necessário, através do parlamento ou do Governo, 
legislar contra a violência, a corrupção, a intimidação, 
a fraude, a calúnia, as violações do segredo de justiça 
após denúncias anónimas”, disse Ferro Rodrigues. Na 
abertura da conferência Violência no Esporte, que de-
corre na AR, Ferro Rodrigues admitiu que, sem pôr em 
causa a sua autonomia o futebol deve ser mais escruti-
nável. “O pior que poderia acontecer seria, em paralelo 
à importante participação tecnológica na verdade dos 
resultados, existirem insinuações sem resposta a ques-
tões como a lavagem de dinheiro, a corrupção de inter-
venientes fundamentais, a cultura do ódio e da violência 
organizada, a lisura de quem decide e de quem controla 
quem decide”, afirmou. O presidente da AR deixou tam-
bém uma mensagem aos media, sobre a sua influência 
e contributo para a “crispação” que se vive no futebol 
português.

de-visita é «o café com selo 
orgânico e de comércio jus-
to. O menu de almoço inclui 
sanduíches, saladas e ome-
letes e, para a sobremesa 
ou lanche, há panquecas, 
waffles e iogurte com gra-
nola. Destaca-se, ainda, a 

Casa Da ViLa Da FeiRa e 
teRRas De saNta maRia
Rua Haddock Lobo, 195 – tijuca - tel.: 2293-1542

Pelo presente e em consonância aos artigos 21 e 23 do Estatuto Associativo, convo-
co os associados em dia com seus direitos estatutários a participarem da Reunião da 
Assembleia Geral Ordinária da CASA DA VILA DA FEIRA E TERRAS DE SANTA MARIA 
a ser realizada dia 08/05/2018 às 20:00 hs. Em sua sede social, em 1ª Convocação com 
a presença mínima de 50 (cinquenta) associados ou meia hora após com o quórum que 
apresentar a Relação de Presenças, conforme preceituam os arts. 23 “a” e 24 do Esta-
tuto Associativo, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

a) Leitura do expediente
b) Eleição dos 15 membros eletivos do Conselho Deliberativo e
c) Eleição da mesa da Assembleia Geral para o triênio 2018/2021.

Rio de Janeiro, 02 de abril de2018.

_____________________________
ADÃO RIBEIRO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL

ASSEMBLÉIA GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

cidade de tradição cató-
lica moderada é o Corco-
vado português. No san-
tuário é possível visitar o 
miradouro ou apanhar o 
elevador para ver o mun-
do com os olhos de Deus. 
Seguindo uma estrada 
íngreme, no fim do preci-
pício fica a abandonada 
Quinta da Arealva, onde 
por vezes se fazem festas 
de música eletrônica para 
cerca de mil pessoas. Ca-
cilhas, ou, em gíria local, 
a Rua Cândido dos Reis, 
onde há não muitos anos 
havia prédios, carros e 
restaurantes. O fecho da 
rua ao trânsito incentivou 
o comércio local e é hoje 
o polo de maior atração 
na cidade. A dois minutos 
dos barcos, colada ao ter-
minal de Cacilhas, é aqui 

que a ação acontece e se 
reúnem as tropas. Durante 
o dia são os turistas quem 
dá trabalho aos comercian-
tes, sobretudo à restaura-
ção. Quando cai a noite, 
Cacilhas passa a ser dos 
locais. Há quem procure a 

rua para jantar, petiscar ou 
simplesmente beber uma 
cerveja. Há quem se deixe 
encantar pelos gelados ou 
pelas cervejas artesanais. 
Há quem combine ver os 
jogos e há quem leia um 
livro. Dá para quase tudo. 
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Viver, visitar e investir em 
Arganil tem cada vez mais 
vantagens. A conclusão é do 
estudo da Bloom Consulting 
Portugal City Brand Ranking, 
que avalia pelo quinto ano 
consecutivo o impacto da 
marca de cada um dos 308 
municípios portugueses nas 
áreas do Turismo (Visitar), 
Investimento (Negócios) e 
Talento (Viver).

Registrando um cresci-
mento de oito por cento na 
captação de investidores, 
turistas e novos residentes 
em relação ao ano passado, 
Arganil sobe oito lugares no 
ranking nacional, saltando 
da 123.ª para a 115.ª posi-
ção. De salientar ainda o 32.º 
posto ocupado no ranking da 
Região Centro, abrangida 
por 100 municípios, que se 
traduz numa ascensão de 
três posições relativamente 
a 2017.

A subida registrada na 

Cidade sobe oito posições no ranking 
das melhores cidades para viver

ArgAnil 

São JACinto

ovAr

classificação regional é 
acompanhada pelo bom de-
sempenho em cada umas 
das categorias analisadas 
pela Bloom Consulting. No 
que diz respeito ao turismo 
e ao indicador Visitar, Arganil 
ocupa o digno 24.º posto do 
ranking, sendo que nos Ne-
gócios e na categoria Viver 

as posições ocupadas são a 
42.ª e a 45.ª, respetivamente.

Os resultados da concei-
tuada consultora resultam 
da análise de múltiplas va-
riáveis de eficácia, como a 
contabilização do desempe-
nho econômico ao nível da 
criação de empresas, taxas 
de desemprego, número de 

A dinamização da fregue-
sia, a aposta em atividades 
para todas as idades e o in-
cremento social e cultural fo-
ram algumas das “missões” 
assumidas por António Au-
gusto Aguiar ao assumir a 
presidência da Junta de Fre-
guesia de São Jacinto, uma 
freguesia de Aveiro que pela 
sua insularidade e distância, 
se pauta por características 
peculiares. Ou não fosse 
ele um homem das artes, 

mais precisamente do tea-
tro (presidiu durante anos 
o grupo de teatro local), a 
cultura é uma preocupação 
para o autarca e a prová-lo 
o acordo feito com o Contra-
to Local de Desenvolvimen-
to Social para a preparação 
de uma semana de férias 
para crianças e jovens da 
freguesia, (com idades en-
tre os 8 e os 15 anos), por 
ocasião da interrupção leti-
va da Páscoa.

 Freguesia posta na 
dinamização cultural

Fundão

no Fundão há apoios para recuperação de casas
No âmbito do Fundo de 

Regeneração de Alpedrinha, 
promovido pelo município 
do Fundão, as candidaturas 
para o apoio às obras de rea-
bilitação em Alpedrinha estão 
abertas até dia 31 de março.

“O município irá disponi-
bilizar 50 mil euros no âmbito 
da operação de reabilitação 
urbana, bem como incentivos 
fiscais, nomeadamente redu-
ção de IRS e IRC, isenção 
parcial (25% a 50%) do IMI e 
IVA à taxa reduzida de 6%”, 
informa a autarquia.

As obras admitidas nas 
candidaturas são as de “con-
servação/reparação/altera-
ção das caixilharias, cober-
turas e alvenarias de prédios 
urbanos localizados dentro 
da área de reabilitação urba-
na de Alpedrinha”.

O município tem abertas 

candidaturas à recuperação 
de casa na zone antiga da 
cidade, sede do concelho no 
âmbito do Fundo da Área de 
Reabilitação Urbana da Zona 
Antiga.

As candidaturas estiveram 

também abertas até dia 31 de 
março e o Município disponi-
bilizou igualmente 50 mil eu-
ros no âmbito da operação 
de reabilitação urbana, “bem 
como incentivos fiscais, no-
meadamente redução de IRS 

unidades hoteleiras e taxas 
de dormidas, níveis de crimi-
nalidade e segurança e po-
der de compra dos habitan-
tes. São ainda considerados 
no estudo dados estatísticos 
relativos à procura, pesqui-
sas online, bem como o de-
sempenho através do site e 
redes sociais.

A Semana Santa de Ovar não 
é a maior do país, mas é uma 
das mais imponentes. Vários 
são os motivos de interesse 
e as tradições religiosas, sen-
do as procissões as de maior 
destaque. Tal como sucede 
em várias outras na Penínsu-
la Ibérica, as procissões do-
lorosas com o Estigmatizado 
também dominam o universo 
do Tríduo Pascal na cidade 
vareira. Na passada quinta-
feira Santa, a procissão do 
Ecce Homo (Terro-Terro) le-
vou muitos cristãos às ruas do 

centro histórico vareiro. Tam-
bém conhecida por procissão 
dos Farricocos ou dos Foga-
réus, aconteceu, no silêncio 
da noite, interrompido pon-
tualmente pelo som das ma-
tracas. Homens carregavam 
três imagens do século XVIII 
– Crucifixão, Senhor da Cana 
Verde e Cristo Atado à Colu-
na – percorrendo a cidade, 
apenas parando nas esplen-
dorosas Capelas dos Passos 
até chegarem ao Calvário e 
retornarem à Igreja Matriz de 
onde partiram.

Procissões noturnas renovam 
tradição com quatro séculos 

e IRC, isenção parcial (25% a 
50%) do IMI e IVA à taxa re-
duzida de 6%”, informou num 
comunicado.

As obras admitidas para a 
operação de reabilitação fo-
ram às mesmas definidas na 
candidatura de recuperação 
de casas de Alpedrinha.

Ambas as candidaturas 
foram apresentadas através 
do formulário online, no site 
www.cm-fundao.pt, ou entre-
gues diretamente no Balcão 
Único na Câmara Municipal 
do Fundão.

Para informações adicio-
nais, os interessados pude-
ram deslocar-se ao Gabinete 
da Zona Antiga, localizado 
na Rua João Franco, nº 20, 
1º, onde os técnicos estavam 
habilitados a prestar todas 
as informações e apoiar nas 
candidaturas.

Esteja atento aos constrangimentos 
de circulação na rua Pedro nunes

A Câmara Municipal 
de Oeiras encontra-se 
a realizar obras de be-
neficiação na Rua Pe-
dro Nunes, em Oeiras. 
Os trabalhos visam a 
requalificação total ao 
nível de pavimentos, 
estacionamento, ilumi-
nação pública, sinali-
zação e plantação de 
novas árvores em se-
parador central.

Por forma a mi-
nimizar os naturais 
co n s t r a n g i me n to s 
que este tipo de in-
tervenção causa à 
população, a obra foi 
planificada para se 
desenvolver por fa-
ses. Deste modo ga-
rantem-se os critérios 
de segurança, como-
didade, celeridade e 
minimização de pro-
blemas, como o de 
estacionamento.

 Face às condições 

meteorológicas adver-
sas que se têm vindo 
a verificar e que têm 
condicionado o normal 
desenrolar da primeira 
fase da obra, decidiu-
se avançar com a se-
gunda fase para evitar 
o atraso gradual da 
empreitada.

 Com o propósito de 
assegurar a maior pro-
dutividade possível, a 
melhoria da circulação 
e do espaço público, o 
município pede a to-
dos os munícipes /mo-
radores para que:

- evitem o estacio-
namento dos veículos 
no arruamento entre 
as 8h00 e as 17h00;

- os veículos que 
diariamente não circu-
lem sejam estaciona-
dos em arruamento na 
envolvente durante o 
período de execução 
da obra. 

Estão abertas as inscrições para o 
triatlo de oeiras 2018

Estão abertas 
as inscrições para 
o Triatlo de Oeiras 
2018, que terá lugar 
a 27 de maio. Trata-
se de uma das pro-
vas de triatlo mais 
participadas em Por-
tugal e está integrada 
na programação das 
Festas do Concelho.

 O evento é promo-
vido anualmente pelo 
Município de Oeiras 

em parceria com a 
Federação de Triatlo 
de Portugal entre a 
praia da Torre e Al-
gés.

 O Triatlo de Oeiras 
incluiu uma prova que 
conta para o Campe-
onato Nacional Indivi-
dual na distância de 
sprint, e uma prova 
de promoção na dis-
tância de sprint e su-
per-sprint. 
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Póvoa de varzim

Cerimônia de Trasladação dos restos 
mortais dos Heróis Poveiros

No dia em que se assina-
lou os 126 anos da grande 
tragédia marítima de que 
há memória na Póvoa de 
Varzim (27 de Fevereiro de 
1892), que vitimou 105 pes-
cadores, o Município deu 
cumprimento a uma delibe-
ração camarária de 16 de 
Agosto de 1944, ao proce-
der à trasladação dos restos 
mortais de três heróis povei-
ros, José Rodrigues Maio 
– “Cego do Maio” (1817-
1884), João Domingues 
Nunes – “Patrão Ladinho” 
(falecido em 1939) e Manuel 
António Ferreira – “Patrão 
Lagoa” (1866-1919), todos 
responsáveis por embar-
cações salva-vidas, para o 
Mausoléu Municipal, onde 
já estava Rocha Peixoto.

No Cemitério Municipal 
n.º 1 da Póvoa de Varzim, 
apesar da chuva e do frio, 
familiares, entidades civis e 
militares, e dezenas de po-
veiros marcaram presença 
nesta cerimônia presidida 

ribeira de Pena

Tomar e abranTeS

Gala do Tejo, organizada 
pela CVR - Comissão Vitiviní-
cola Regional do Tejo decor-
reu no sábado, 24 de março, 
pela segunda vez em Tomar.

Os vinhos da Sociedade 
Agrícola do Tramagal, con-
cebidos pelo enólogo Nuno 
Falcão Rodrigues, saíram da 
Gala “Vinhos do Tejo” com 
Ouro, Prata e Excelência 
numa iniciativa que juntou 
no Hotel dos Templários, em 
Tomar, 400 pessoas na noi-
te de sábado, 24 de março. 
José Rodrigues, o empre-

sário que investiu na marca 
Casal da Coelheira e dinami-
zação desta casa Agrícola de 
Tramagal, (pai de Nuno Ro-
drigues) recebeu ainda o prê-
mio Carreira no final da Gala 
que pretendeu distinguir o 
melhor da gastronomia, res-
tauração e dos vinhos não só 
a nível regional como nacio-
nal. De Tomar, foram ainda 
distinguidos os Restaurantes 
A Lúria, Calça Perra e Beira 
Rio e da região O Almourol. - 
Notícia desenvolvida na pró-
xima edição semanal.

vinhos distinguidos na
8ª. edição da “Gala Tejo”

pelo Prior da Matriz, Antó-
nio Torres. Refira-se que 
os restos mortais dos três 
heróis estavam no jazigo-
capela de Martins da Costa 
e agora repousam no Mau-
soléu Municipal.

O presidente do Municí-
pio, Aires Pereira, começou 
por lembrar a bravura e o 
heroísmo destes patrões 
de salva-vidas, num tempo 

cruel para a comunidade 
piscatória, tantas foram às 
vidas que se perderam no 
mar: “Faz hoje 126 anos 
que, na enseada do nosso 
porto, perante os olhares 
angustiados de uma mul-
tidão, se registrou a maior 
tragédia marítima de que 
há memória na nossa col-
meia piscatória. A pesca, 
exercida em condições par-

ticularmente difíceis, era, li-
teralmente, o ganha-pão de 
milhares de famílias. Não 
ir ao mar significava, e não 
apenas para os pescadores, 
sofrer privações de toda a 
ordem e, desde logo, pas-
sar fome. Pescar era, nes-
se tempo, uma necessida-
de imperativa, tanto quanto 
um ato heroico. ‘Só tendo 
a morte quase certa é que 
o poveiro não vai ao mar’, 
escreveu Raul Brandão em 
1921, quando percorreu a 
costa portuguesa em conta-
to com várias comunidades 
de pescadores. Fora assim 
antes, e assim continuaria 
muito tempo depois, sobre-
tudo quando o Inverno era 
grande, como bem notou 
Raul Brandão, em ‘Os Pes-
cadores’, obra cuja reedição 
o município da Póvoa de 
Varzim patrocinou, onde es-
creveu ‘a miséria obriga-o a 
internar-se, em bandos, de 
barrete na mão, pedindo pe-
las almas do Purgatório…’”.

v Festa da Truta do rio beça

SanTa maria da Feira

A multinacional suíça Mu-
litcuirs, promotora do projeto 
de investimento Relprod, em 
Santa Maria da Feira, rece-
beu formalmente, dia 28 de 
março, o edifício onde ini-
ciará, em abril, o fabrico de 
braceletes em couro para 
relógios de luxo. Em maio, a 
empresa avançará com uma 
área complementar: a “polis-
sage” de braceletes e caixas 
de relógios de metal.

 Emídio Sousa, presiden-
te da Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira, acom-
panhou a visita do CEO da 
multinacional suíça, Sylvan 
Wenger, às instalações da 
Relprod, no Lusopark. Uma 
unidade fabril construída de 
raiz, numa área de 16 mil 
metros quadrados, pronta a 
iniciar a laboração.

“Estou naturalmente mui-
to feliz pela concretização 
de mais este projeto de in-
vestimento em Santa Maria 
da Feira, porque trouxe mais 
emprego, mais formação 
profissional e mais desen-
volvimento econômico para 
o nosso concelho e para o 
nosso país”, refere o autarca.

Emídio Sousa recorda 
que este é um dos resulta-
dos do trabalho de diploma-
cia econômica iniciado em 
2013, e realça a rapidez na 
implementação deste proje-
to – cerca de um ano para 
a escolha da localização, 
aquisição de terreno, cons-
trução do edifício e formação 
especializada –, que contou 
com o acompanhamento 
permanente da Câmara Mu-
nicipal em todas as fases do 
processo.

A Relprod é uma unida-
de de produção de bracele-
tes em couro destinadas às 
grandes marcas internacio-
nais de relojoaria, assente 
num trabalho de grande pre-
cisão, que exige mão-de-o-
bra altamente especializada, 
com sentido de rigor e qua-
lidade.

Cerca de 65 colaborado-
res selecionados já recebe-
ram formação especializada, 
estando aptos a iniciar a pro-
dução em abril, na nova uni-
dade fabril, instalada no par-
que empresarial localizado a 
norte do centro de congres-
sos do Europarque.

Fábrica de braceletes 
inicia laboração

LameGo

A Câmara Municipal de 
Lamego deu posse à Comis-
são de Festas em Honra de 
Nossa Senhora dos Remé-
dios, constituída por perso-
nalidades da sociedade civil 
e presidida por Ana Catarina 
Rocha, Vereadora da Cultu-
ra. A nova equipe será res-
ponsável pela organização e 
promoção da edição 2018 da 
“Romaria de Portugal”, com 
o objetivo de “as revestir da 
grandiosidade de outrora”. 
“Será necessário fazer mais 
com menos recursos finan-
ceiros”, afirma Ângelo Mou-
ra, Presidente da autarquia, 
chamando ainda a atenção 
para as dificuldades finan-
ceiras que esta instituição 
atravessa e que, por esta 
razão, será necessária maior 
criatividade na programação 
desta manifestação religiosa 
e cultural.

Com características úni-
cas no mundo que remon-
tam ao século XIV, as Fes-
tas dos Remédios recebem, 
todos os anos, milhares de 
pessoas que vêm a Lamego 
homenagear a Padroeira da 
cidade. A autarquia preten-
de dar a estas festividades 
“a dignidade, a nobreza e o 
esplendor que merecem”. 
“Esta Comissão pautar-se
-á por reverenciar o cariz 
religioso destas Festas e 
de todas as solenidades re-
ligiosas, mantendo uma es-
trita e regular relação com 
a Irmandade da Nossa Se-
nhora dos Remédios, com 
a Irmandade da Senhora 
da Esperança, com a Rei-
toria do Santuário de Nossa 
Senhora dos Remédios e 
com a Diocese de Lamego”, 
assegura Ana Catarina Ro-
cha.

Comissão de Festas quer 
devolver grandiosidade à 

“romaria de Portugal”

PedróGão Grande

Pedrógão Grande tem 
também uma palavra a dizer 
no que toca à celebração 
dos Passos e da Semana 
Santa. Este ano, a encena-
ção levou até à vila um gru-
po de 160 atores oriundos 
da comunidade de Tandim 
para encenar as últimas ho-
ras da vida de Jesus, desde 
a entrada em Jerusalém até 
ao Calvário.

A ideia foi a de “semear a 
esperança” e semear a Pai-
xão de Cristo até à região 

de Pedrógão Grande, tendo 
trabalhando cerca de três 
meses para preparar esta 
encenação, que foi apresen-
tada nos dois últimos fins-
de-semana.

Toda a produção do es-
petáculo, desde a produção 
de cenários, a criação do 
guarda-roupa, a caracteriza-
ção e adereços, assim como 
montagem dos diversos pal-
cos, esteve a cargo do grupo, 
numa verdadeira imagem de 
espírito comunitário e cristão.

municípios da região perpetuam 
tradição da Páscoa com 

programa religioso e etnográfico

A 5.ª edição da Festa da 
Truta do rio Beça realizou-se, 
nos dia 24 e 25 de março, em 
Canedo, com o objetivo de 
valorizar os produtos locais e 
dinamizar turisticamente este 
ponto do concelho de Ribeira 
de Pena.

A par da truta de exce-
lente qualidade, foi possível 
provar e adquirir neste cer-
tame o presunto, as bicas de 
carne e o folar feitos com o 
fumeiro típico das regiões do 
Barroso. Para aguçar ainda 
mais o paladar, foi uma ótima 
ocasião para provar as cava-
cas caseiras, o mel e o vinho 
produzidos na freguesia de 
Canedo.

No dia 24, a manhã come-
çou com o convívio dos pes-

cadores. De tarde, celebrou-
se a missa em honra de São 
José, seguida da procissão 
até à capela da Senhora de 
Fontelos.

De seguida, foi aberto o 
recinto da Festa da Truta, 

onde se concentraram os 
produtores locais. Neste es-
paço a música, a boa comi-
da e a animação foram uma 
constante ao longo do fim de 
semana.

No domingo, realizou-se a 

caminhada “Rota da Truta do 
Rio Beça”, a prova das trutas 
e a tradicional chega de bois.

O Presidente da Câma-
ra Municipal de Ribeira de 
Pena, João Noronha, desta-
cou as características únicas 
da truta do Rio Beça, dada a 
qualidade das suas águas, 
salientando a importância 
de investir na promoção dos 
produtos locais, com vista a 
alavancar e dinamizar a eco-
nomia e atrair mais visitantes 
a Canedo.

 A V Festa da Truta do 
Rio Beça foi promovida pelos 
EHATB, pelo Município de 
Ribeira de Pena, pela Junta 
de Freguesia de Canedo e 
pela Associação de Caça e 
Pesca do Lezenho.
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Falta mão-de-obra espe-
cializada na construção
A falta de mão-de-o-

bra especializada “está 
a acentuar-se e constitui 
o obstáculo à atividade 
da construção”, segundo 
a análise de março da 
Federação Portuguesa 
da Indústria da Constru-
ção e Obras Públicas. 
A federação refere que 
a análise aos inquéritos 
qualitativos do Instituto 
Nacional de Estatística  
às respostas dos em-
presários da construção 
“permite concluir que 
os responsáveis pelas 
empresas encaram de 
forma favorável a evo-
lução do setor”, quer em 
termos gerais, como das 
suas empresas em par-
ticular.

No entanto, também 
é possível identificar di-
ficuldades que o setor 
enfrenta, com “a escas-
sez de mão-de-obra es-
pecializada” que “está a 
acentuar-se e constitui o 
obstáculo à atividade da 

Mais de 260 mil contribuintes
já entregaram declaração de IRS

Os contribuintes po-
dem  até ao final de maio 
entregar a declaração de 
IRS sobre os rendimen-
tos de 2017, sendo que, 
pela primeira vez, só o 
podem fazer pela Internet.                                                                                                         
O governante falava  num 
serviço de Finanças em 
Lisboa, onde  assinalou o 
início da campanha de en-
trega da declaração Mode-
lo 3 referente ao IRS 2017.

Confrontado com al-
gumas perturbações no 
sistema informático que 
ocorreram, António Men-
donça Mendes desvalo-
rizou-as, referindo que “é 
sempre normal que ha-
vendo picos de procura o 
sistema pode  falhar”. “É 
normal que isso aconte-
ça e o que temos de ga-
rantir é que ao longo dos 
60 dias os contribuintes 
possam cumprir as suas 
obrigações sem nenhum 
transtorno de maior”.   “Já 
temos mais de 260 mil 
declarações entregues 

em 24 horas e temos ex-
pectativas de que tudo vai 
correr bem”, acrescentou 
o governante.

“Nós nem temos de dei-
xar tudo para a última hora 
nem temos de utilizar tudo 
no primeiro dia, temos de 
utilizar ao longo do tempo. 
Aliás, veremos nesta cam-
panha se justificará tan-
to tempo de campanha”, 
disse aos jornalistas. Se-
gundo o Governo, no ano 
passado foi possível em 
média reembolsar os con-

tribuintes num prazo de 23 
dias, sendo que o prazo 
foi menor no caso do IRS 
automático (12 dias).

“Temos a expectativa 
de que os prazos possam 
ser menores, uma vez que 
há mais gente com o IRS 
automático. No ano pas-
sado houve 800 mil pes-
soas e este ano pode ha-
ver 3 milhões”.

O secretário de Estado 
disse também que foram 
enviadas pelos serviços 
de Finanças cerca de 170 

mil cartas para quem não 
tinha senhas para acesso 
ao Portal das Finanças ou 
entregou no ano passado 
em papel.

Este ano o prazo para 
a entrega da declaração 
será igual para todos, in-
dependente do tipo de 
rendimentos.  Este ano, o 
preenchimento automáti-
co da declaração de IRS 
será alargado a 60% dos 
agregados familiares, ao 
chegar aos trabalhadores 
por conta de outrem com 
dependentes a cargo, 
quando no ano passado 
apenas estava disponível 
para os que não tinham 
dependentes.

O IRS Automático vai 
estar disponível também 
para os sujeitos passivos 
de IRS que usufruam de 
benefícios fiscais respei-
tantes a donativos que 
sejam objeto de comuni-
cação à Autoridade Tribu-
tária por parte das entida-
des beneficiárias.

construção cuja impor-
tância mais tem aumen-
tado ao longo dos anos 
mais recentes”.

“Esta situação, a 
manter-se, pode com-
prometer a recuperação 
do setor da construção 
por dois motivos: a falta 
de trabalhadores para 
a execução das obras 
e o aumento da pres-
são sobre os custos da 
construção, o que, refle-
tindo-se no aumento dos 
preços finais, reduzirá a 
procura dirigida aos pro-
dutos do setor”, salienta 
a FEPICOP.

“Pelo contrário, e 
com exceção da dificul-
dade na obtenção das 
licenças, todos os ou-
tros fatores limitativos 
da atividade têm vindo 
a ser menos referidos 
pelos empresários, ape-
sar de se manterem re-
levantes”, acrescenta a 
federação na análise de 
conjuntura de março.

Trinta e duas das 60 al-
bufeiras monitorizadas em 
Portugal  tinham em mar-
ço reservas superiores a 
80% l, enquanto em feve-
reiro eram apenas 5 %.

De acordo com os da-
dos do Sistema Nacional 
de Informação de Recur-
sos Hídricos, todas as 
bacias hidrográficas de 

Portugal continental regis-
tavam no final de março 
uma subida no volume de 
água armazenado, com-
parativamente ao mês an-
terior. No final de março, 
só 3 tinham disponibilida-
des inferiores a 40% do 
volume total, face às 23 
que estavam nessa situa-
ção em fevereiro.

Reservas de agua
acima dos 80%  

O Estado gastou 11,9 
milhões de euros em 
2017 na compra e alu-
guel de veículos, uma 
subida de 52,5% (4,1 
milhões) em relação a 
2016, de acordo com os 
dados disponibilizados 
ao “Jornal de Negócios” 
pelo Ministério das Fi-
nanças.

Na compra de veícu-
los em 2017, o Estado 
gastou mais 7,8 milhões 
de euros, um acréscimo 
de 1,9 milhões (32,2%) 
em relação às compras 
do ano anterior.

Já no que toca ao alu-
guer operacional de veí-
culos, foram gastos 4 mi-
lhões de euros, mais 2,1 

milhões (110,5%) do que 
em 2016.

Segundo o ministé-
rio liderado por Mário 
Centeno, as poupanças 
alcançadas com a con-
tratação centralizada de 
veículos ultrapassaram 
os 2 milhões de euros, 
no ano anterior tinham 
sido de 1,3 milhões.

Gastos em viaturas do Estado
aumentaram 52% em 2017

A Galp ficou com uma 
participação na concessão 
de um bloco exploratório 
de petróleo no Brasil, na 
bacia de Campos, através 

da sua empresa Petrogal 
Brasil, tendo pago 134 
milhões de euros, infor-
mou a petrolífera. “A Galp 
adquiriu uma participa-

Galp fica com participação
em bloco de petróleo no Brasil

ção no bloco C-M-791 na 
bacia de Campos, o qual 
tem potencial de ‘play’ de 
pré-sal. O compromisso 
de trabalhos para o pe-
ríodo de exploração de 7 
anos inclui a aquisição de 
sísmica 3D e a perfuração 
de um poço de explora-
ção”, informou a empresa 
através da Comissão do 
Mercado de Valores Mobi-
liários .

A aquisição foi feita no 
âmbito da 15.ª Rodada 
de Licitação de Blocos, 
promovida pela brasileira 
Agência Nacional do Pe-

tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis. “Esta aqui-
sição reflete o interesse 
estratégico da Galp em 
expandir a sua presença 
nas áreas core, como o 
‘offshore’ brasileiro, atra-
vés de parcerias sólidas”, 
refere ainda a petrolífera. 
Até agora, a Galp tinha 
explorações na bacia de 
Santos.

O bloco C-M-791 na ba-
cia de Campos tem como 
operadora a petrolífera 
Shell,    a norte-americana 
Chevron (40%) e a Petro-
gal Brasil (20%), da Galp.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Nos termos do art. 45 e 48 e para fins de que trata a alínea “c” e “e” do art. 43 

combinados com a alínea “a” do Inciso I do art. 47 do estatuto Social, tenho a hon-
ra de convidar os Senhores Membros do Conselho Deliberativo para a reunião or-
dinária que terá lugar em nossa Sede Social à Av. Marechal Floriano, 185, Centro, 
Rio de Janeiro – RJ, no próximo dia 12 (doze) de abril de 2018, às 17 horas em 1.ª 
convocação com a presença da maioria de seus membros ou às 17h30min em 2.ª 
e última convocação, com qualquer número de presentes, com o fim específico de 
deliberar sobre a seguinte “Ordem do Dia”:

a) Apreciar e aprovar o Balanço de atividades referentes ao exercício de 2017;
b) Apreciar e aprovar o orçamento para o exercício de 2018;
c) Assuntos de interesse da Instituição.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018
ANTONIO DE SOUSA MOTA

Presidente do Conselho Deliberativo

REAL E BENEMÉRITA
SOCIEDADE PORTUGUESA

CAIXA DE SOCORROS D. PEDRO V
FUNDADA EM 31 DE MAIO DE 1863

Av. Marechal Floriano – Fone: PABX (21) 2263-6382
Fax: (21) 2253-7265 – Rio de Janeiro – RJ

REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA
CAIXA DE SOCORROS D. PEDRO V

CNPJ/MF n.º 33.601.048/0001-04
CONSELHO DELIBERATIVO
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Política

A paz social foi um dos 
maiores trunfos de António 
Costa no início do Governo 
que conta com o apoio da es-
querda. A forte contestação 
às medidas de austeridade 
aplicadas pelo Executivo de 
Passos Coelho desapareceu 
com a chegada da geringon-
ça. Costa não perde uma 
oportunidade para se gabar 
do «clima de distensão e paz 
social» que se vive no país, 
mas os sindicalistas garan-
tem que a contestação está 
a aumentar.

«Está à vista que existe 
mais contestação», diz Ana 
Avoila. A coordenadora da 
Frente Comum dos Sindica-
tos da Administração Pública 
garante que a contestação 
ao Governo terá tendência 
para crescer, porque «as ex-
pectativas foram-se e os pro-
blemas não se resolvem».

A sindicalista admite que 
os trabalhadores «criaram 

A secretária-geral adjun-
ta do Partido Socialista (PS) 
criticou a proposta a propos-
ta do Bloco de Esquerda de 
criar um organismo que fis-
calize os rendimentos dos 
políticos. Considera que “é 
um mau princípio e que “au-
to-flagelos só diminuem a 
força dos partidos”, comen-
tou Ana Catarina Mendes. 
Embora defenda que o tema 
da ‘transparência’ tenha sido 
lançado pelo próprio PS du-
rante umas jornadas — e 
que a crítica à proposta dos 
seus parceiros de esquer-
da seja uma posição sua e 
não do partido –, Ana Cata-
rina Mendes considera que 
este tipo de medidas passa a 
mensagem errada.

Ana Catarina Mendes ad-
mite também que o novo líder 
dos social-democratas revela 

Ana Catarina Mendes: impor polícias
aos políticos é um mau principio

uma “diferença na atitude” e 
está “mais disponível” para 
o diálogo com os socialistas 
— e há temas que poderão 
entrar numa agenda comum, 
como a descentralização e o 
Portugal 2030, . Isto apesar da 
oposição interna que Rui Rio 
enfrenta, diz, e que o colocam 
“entre a espada e a parede”.

Ana Catarina Mendes 
adianta também que Antó-
nio Costa já definiu os quatro 
temas-chave para a próxima 
legislatura: clima, digitaliza-
ção, demografia e desigual-
dades. Os problemas nos 
serviços públicos existem, 
“são graves”, mas são para 
resolver até à próxima legis-
latura, garante a dirigente so-
cialista.

 A um ano das legislati-
vas, a secretária-geral con-
sidera que a reunião magna 

dos socialistas tem de ser 
“um congresso programáti-
co e a olhar para o futuro”. 
Isso significa, reforça, “saber 
quais são os problemas es-
senciais com que a socieda-
de portuguesa, a Europa e o 
mundo se confrontam”.

Sobre um futuro governo 
socialista, admite que gosta-

António Costa com
mais contestação nas ruas

O PSD considera que 
os resultados provisórios 
do Concurso ao Programa 
de Apoio Sustentado 2018-
2021 da Direção-Geral das 
Artes é mais um episódio 
no fracasso da política cul-
tural do Governo”, disse  
José Carlos Barros.

“Depois do cinema e do 
audiovisual, a evidência do 
fracasso da política cultural 
deste Governo tem agora 
um novo episódio nos con-
cursos de apoio às artes, 
com a contestação espe-
rada e unânime do setor”, 
afirmou o coordenador na 
Comissão Parlamentar de 
Cultura, Comunicação, Ju-
ventude e Esporte .

Para o deputado, o se-
cretário de Estado da Cul-
tura, Miguel Honrado, “es-
gotou a sua capacidade de 
diálogo com as estruturas 
artísticas”. A situação é, no 
entender do PSD, “um tris-
te sintoma da incapacidade 
que este ministério tem re-
velado na política cultural”.

José Carlos Barros 
considerou ainda que “a 
situação é grave” e disse 
esperar que o Governo re-
veja os resultados, dada 
a “desconsideração” para 
com “determinadas estru-
turas artísticas com traba-
lho consolidado”.

O deputado referiu-se 
aos resultados provisórios 
como uma “machadada 
incompreensível” que vem 
interromper projetos num 
setor que necessita de es-

PSD diz que resultados
provisórios evidenciam mais

um fracasso da política cultural
tabilidade, lembrando que 
“dramático” tem sido o ter-
mo mais utilizado nas críti-
cas das diferentes estrutu-
ras artísticas.

“Espera-se que haja ca-
pacidade de inverter deci-
sões, que são dramáticas”, 
afirmou, advertindo que o 
problema é que o que mi-
nistro  tem vindo a dizer que 
esta primeira fase de inter-
venção do Governo é para 
‘arrumar a casa, para criar 
as condições de afirmar 
políticas culturais, tal como 
este executivo as entende.

José Carlos Barros re-
alçou que estão decorridos 
dois terços da legislatura, 
altura em que, em seu en-
tender, tudo já “devia estar 
corrigido e estabilizado”.

O parlamentar acusou o 
Governo de “inação em ter-
mos das políticas culturais” 
e de “desbaratar progres-
sos” alcançados no setor 
do cinema e do audiovisu-
al, pelo anterior Governo, 
“numa situação muito difícil 
para o país”.

De acordo com os re-
sultados provisórios do 
Concurso ao Programa de 
Apoio Sustentado 2018-
2021 da DGArtes, comu-
nicados aos candidatos, e 
a que a agência Lusa teve 
acesso, cinquenta candi-
daturas das 89 avaliadas 
na área do teatro deverão 
receber apoio estatal, dei-
xando de fora várias estru-
turas que tiveram apoio no 
passado.

alguma esperança» com a 
solução de esquerda, mas o 
Governo está a mostrar-se 
incapaz de resolver os pro-
blemas «fundamentais» dos 
trabalhadores da Administra-
ção Pública. «É natural que 
a contestação vá aumentan-
do. Os professores fizeram 
greve. O Governo não está 
a cumprir nada. Os médicos 
estão em confronto, os en-
fermeiros estão em polvoro-

sa, os guardas-prisionais a 
mesma coisa...».

O secretário-geral da 
CGTP, Arménio Carlos, já 
tinha avisado que «este é 
o momento para que o Go-
verno possa refletir sobre o 
aumento da contestação so-
cial em Portugal». Arménio 
considerou que «a estagna-
ção ou falta de resposta do 
Governo a problemas dos 
trabalhadores está a gerar 

descontentamento e a origi-
nar o aumento da contesta-
ção social». 

José Abraão, dirigente 
da Federação Sindical da 
Administração Pública afeta 
à UGT, também considera 
que o Governo e os partidos 
que o apoiam criaram «gran-
des esperança, mas o que 
é verdade é que fica muito 
aquém daquilo que eram as 
expectativas». Abraão não 
tem dúvidas de que exis-
tem «maiores movimentos 
de contestação e protesto 
que vão continuar ao lon-
go de 2018». O sindicalista 
garante que, “se não hou-
ver resposta aos problemas 
concretos, o protesto e a 
contestação vai crescer em 
2018. Não podemos todos 
estar dependentes daquilo 
que o ministro das Finanças 
considera muito importante 
para o cumprimento dos ob-
jetivos europeus».

ria de continuar a contar com 
o atual ministro das Finan-
ças. “Contamos com Cente-
no para continuar a conduzir 
o país nos bons resultados fi-
nanceiros que temos tido, na 
nossa credibilidade externa. 
Seguramente será um ativo 
muito importante no futuro do 
PS e nas próximas eleições”.                                                                                                                           

O grupo responsável pela criação 
do programa eleitoral do CDS para 
as legislativas de 2019 já começou 
a trabalhar. «Já tivemos dois rounds 
iniciais para nos situarmos todos no 
mesmo quadro de análise e de tra-
balho, já estamos a trabalhar», disse  
a deputada Ana Rita Bessa.

Portugal.com Futuro, o nome do 
grupo que vai discutir as propos-
tas do programa Ouvir Portugal e 
que cheguem ao CDS pelos vários 
meios disponibilizados pelo partido, 
tem como mote principal «procu-
rar estabelecer uma ambição para 

Portugal e para os portugueses em 
uma economia globalizada e digita-
lizada».

Os novos desafios da era digital 
são o ponto de partida para o pro-
grama eleitoral com que Assunção 
Cristas pretende tornar-se a próxi-
ma primeira-ministra, ambição que 
expressou durante o congresso do 
CDS. «O nosso propósito é criar 
instrumentos do ponto de vista so-
cial, cultural, econômico e financeiro 
para Portugal poder vencer nesse 
mundo», explicou Adolfo Mesquita 
Nunes, vice-presidente do partido e 

coordenador do grupo. «O que im-
plica - para além das questões tra-
dicionais de um programa eleitoral 
- pensar nos desafios da economia 
digital, da inteligência artificial, da 
robótica e todas as implicações que 
isso vai ter do ponto de vista das 
relações laborais, segurança so-
cial, prestações sociais, e adaptar o 
nosso país a essa nova realidade», 
acrescentou.

Jorge Miguel Teixeira, ex-pre-
sidente da Juventude Popular do 
Barreiro e o mais jovem elemento 
do grupo, considera que «Portugal 

ainda parece estar um pouco atrás 
na maneira como faz políticas nes-
tas áreas», acrescentando que as 
novas gerações têm «a sensação 
de que os políticos estão sempre 
a correr atrás dos problemas e de-
pois dão respostas que são incon-
sistentes».

«Penso que são precisas melho-
res condições para que a economia 
portuguesa seja mais atrativa, para 
que seja também mais atrativo tra-
balhar », apontou o jovem como 
uma das prioridades para o progra-
ma eleitoral dos centristas.

CDS já pensa nas eleições de 2019
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Niterói Shopping

Restaurante Tia Maria - Cozinha Popular

Restaurante Vila de Melgaço - Cozinha Portuguesa

Panorâmica 
do restau-
rante Vila 

de Melgaço 
sempre bem 

movimentado 
com os clien-
tes saborean-
do a deliciosa 

gastronomia 
portuguesa

No Vila de 
Melgaço você 
encontra as 
delícias da culi-
nária portugue-
sa e a atenção 
do seu diretor 
Mário Ranhada 
sempre aten-
cioso com os 
seus clientes

Você tem tudo preparado com muito sabor e tempero especial no 
Vila de Melgaço

Verdadeiro manjar dos deuses a Ilha com va-
riedades de pratos super deliciosos. Imperdível!

O Niterói Shopping teve 
recentemente a rei-
nauguração da sua 

praça de alimentação total-
mente renovada com mais 
conforto e espaço para seus 
clientes e amigos. Dê uma 
passada no 2.º pavimento 
do Niterói Shopping para 
desfrutar da deliciosa gas-
tronomia no Restaurante 
Vila de Melgaço, onde você 
saboreia a cozinha inter-
nacional portuguesa. Povo 
Português, em destaque, 
um delicioso festival de ba-

calhau e vinhos portugue-
ses. 

“ O atendimento nota 10 
é a marca da Praça de 
Alimentação do Niterói 

Shopping. Venha nos vi-
sitar para saborear essas 
verdadeiras iguarias. É só 
dar uma chegada. Você vai 
adorar. Venha conferir esta 
nova realidade no Niterói 
Shopping, Na Praça de Ali-
mentação no 2.º piso. Um 
show de gastronomia, a par-
tir das 11 horas. Venha! vai 
ser um prazer!

 

No Restaurante Tia Maria você encontra  um tempero de qualidade
Além dos deliciosos pratos do restaurante Tia Maria, o atendimento 
diferenciado, tudo sob a direção de Vera, sempre com aquele sorriso De outro ângulo, uma panorâmica do restaurante Tia Maria

Restaurante Braseiro Grill, a mais nova sensação na Praça de Ali-
mentação

Um verdadeiro show de churrasco no Braseiro Grill com aquele chur-
rasco e grande variedade de carnes, frango e linguiça

No Braseiro Grill você encontra diversas variedades para saborear 
com seus churrasco, tudo sob a direção de Wanderlei

Restaurante Braseiro Grill - Churrasco na Brasa

Acima, o restaurante Tia Maria onde é oferecido um cardápio popular, com 
tempero de qualidade e charme da casa. 

Abaixo, no restaurante Braseiro Grill você saboreia um suculento churrasco na 
brasa com carnes das melhores procedências e aquele chopp bem geladinho. 

”

Praça de Alimentação totalmente renovada no 2º Piso
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A esposa Sra. Ângela P. dos Santos,os 
filhos, os 10 netos, e os 11 bisnetos, 
parabenizam aqui o grande homem 
que é Fernando Miguel G. dos Santos, 
pelo seu aniversario. Foi sempre bom 
filho, namorado, esposo, pai, avô, bi-
savô e grande empresário. Comemora 
sempre duplamente, com muita alegria 

o seu aniversario, ou seja, no dia do seu nascimento 10 
de abril, e na data do seu batizado dia 28 de maio. Fazer 
Aniversário é amadurecer um pouco mais e olhar a vida, 
como uma dádiva de Deus. É ser grato, reconhecido, forte, 
destemido. É ser rima, é ser verso, é ver Deus no univer-
so. Fernando Miguel é natural da querida Ilha da Madeira, 
Freguesia do Monte, de onde veio para o Brasil no ano de 
1.957. Sua historia, se confunde com a de milhares de por-
tugueses, que para cá vieram à procura de oportunidades. 
Aqui muito trabalhou, lutou e venceu fruto do seu trabalho e 
dedicação. Ele se orgulha do seu passado em dizer que tra-
balhou em bares, foi cobrador de bonde, e depois adquiriu 
seu próprio bar. Atuou na área de comercio de combustíveis, 
foi por 48 anos um dos lideres no ramo de terraplanagem 
com a empresa “Dia e Noite Terraplanagem”, e hoje atua no 
ramo de estacionamentos. Chegou a ter 4 fazendas (hoje 
possui duas), e também atua no ramo da construção. Atuou 
em varias associações luso-brasileiras com quem muito co-
laborou em especial a Casa Ilha da Madeira e na Casa de 
Portugal, chegou a ser vice presidente. Por tudo isso, esse 
luso-brasileiro merece muitos, mas muitos parabéns. Mais 
do que parabéns, cumprimentos e abraços, Fernando Mi-
guel, merece muitos presentes e felicitações, merece uma 
chuva de pétalas e graças do céu. PARABÉNS E FELICI-
DADES MIL AMIGO.

Parabéns Fernando Miguel
Pelos Seus 80 Anos de Vida...
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Os 600 anos da Ilha da Madeira  
Macaronésia pode sugerir 

algo relacionado com gas-
tronomia insular. Talvez uma co-
zinha à base de frutos do mar ou 
mesmo uma sopa de pescados de 
longínquas e paradisíacas localida-
des do Pacífico. Mas não é. Maca-
ronésia significa, em grego, ilhas 
Abençoadas ou Afortunadas – con-
forme artigo que publiquei, aqui, na 
edição de 12 de fevereiro de 2015 
de PORTUGAL EM FOCO. E, com 
este curioso nome, foi batizada 
em 2010 a Cimeira da Maca-
ronésia, entidade que se bate 
pela preservação ambiental dos 
quatro arquipélagos, ao Norte 
do Atlântico, entre Portugal e o 
Senegal, agrupando os Açores e 
a Madeira, ambos lusitanos, as 
Canárias, da Espanha, e a atual 
República de Cabo Verde. Todos 
os territórios foram descobertos 
pela Coroa de Lisboa no século 
XV e eram desabitados – à ex-
ceção das Canárias onde lá vivia 
a etnia dos guanches, miscige-
nada há séculos aos pioneiros 
espanhóis. Os portugueses che-
gariam também durante a Idade 
Moderna, mais ao Sul do Atlân-
tico, à que hoje é a República 
de São Tomé e Príncipe – bem 
como às ilhas de Santa Helena, 
Ascensão e Tristão da Cunha, 
que desde o final do século XVIII 
estão sob controle da Inglaterra. 
Foi em Santa Helena, aliás, que 
esteve confinado os últimos seis 
anos de vida o Imperador francês 
Napoleão Bonaparte (1769 – 1821), 
após a fragorosa derrota, em 1815, 
na célebre Batalha de Waterloo, 
diante de ingleses e prussianos. 
A Macaronésia é considerada um 
conjunto de preciosas relíquias que 
restaram da antiga Atlântida - sub-
mersa pelo oceano que ganharia 
seu nome. A Atlântida teria se des-
colado da África Ocidental, dois mi-
lhões de anos atrás, vindo a formar 
a América do Sul.

Os gregos, que desde a An-
tiguidade tinham referên-

cia da existência de ilhas na costa 

africana, passaram a chamá-las de 
Abençoadas ou Afortunadas por 
acreditarem que, graças às suas 
elevadas montanhas, teriam so-
brevivido ao desaparecimento da 
Atlântida. Avistou-se o arquipélago 
da Madeira, que reúne a própria 
Madeira e mais Porto Santo, Selva-
gens e Desertas, em 1418 – passa-
dos três anos da conquista pelo Rei 
Dom João I (1357 – 1433), o legen-
dário Mestre de Avis, da marroquina 

cidade-estado de Ceuta e um ano 
depois da criação, por seu filho, o 
Infante Dom Henrique de Avis (1394 
– 1460), O Navegador, da histórica 
Escola de Sagres. A primeira das 
ilhas desembarcadas foi a de Por-
to Santo com a chegada de João 
Gonçalves Zarco (1390 – 1471), cujo 
retrato, ilustrando a coluna, está no 
Palácio de São Lourenço, no Fun-
chal, capital da Madeira, e Tristão 
Vaz Teixeira (1395 – 1480). Tam-
bém aportaria lá, entre 1419 e 1420, 
acompanhando a nova viagem de 
Zarco e Vaz Teixeira, o cavaleiro de 
família italiana, Bartolomeu Peres-
trelo (1394 – 1457), que se tornaria 

o anfitrião insular do descobridor 
das Américas, o genovês Cristó-
vão Colombo (1436 – 1506). Este, 
inclusive, por volta de 1479, espo-
saria a filha de Perestrelo, Dona Fe-
lipa (1455 – 1484), com quem, em 
1480, teve um filho, Diogo Colombo, 
aventureiro como o pai e o avô. Ele 
chegou a ser nomeado, com a ben-
ção da poderosa Rainha Isabel La 
Católica (1451 – 1504), Vice-Rei e 
Governador do Novo Mundo, isto é, 

das Américas. Zarco, Vaz Teixei-
ra e Perestrelo são os maiores 
vultos da Pérola do Atlântico. A 
Madeira possui um território qua-
se vinte 20 vezes menor do que 
o menor dos estados brasileiros, 
Sergipe, com área de cerca de 
22 mil quilômetros quadrados. 
Mas a Madeira, para além de 
uma riquíssima História, é de 
uma beleza esplêndida e já co-
meçou os grandes festejos de 
seus 600 anos – previstos, so-
bretudo, para o final deste ano, 
prolongando-se até 2020. Uma 
belíssima exposição, em Lisboa, 
no prestigioso Museu Nacional 
de Arte Antiga, reunindo valio-
sos objetos do Museu de Arte 
Sacra do Funchal, foi o marco 
inicial das comemorações – a 
exposição foi muito concorrida e 
se estendeu até o último dia 18 
de março.

As peças apresentadas em 
Lisboa são parte do rico 

acervo construído na Madeira com 
as fabulosas obras sagradas elabo-
radas na Holanda e Bélgica – que 
chegavam, entre os séculos XV a 
XVI, quase sempre, em troca do cha-
mado ‘ouro branco’, o açúcar de cana 
produzido nos engenhos do arquipé-
lago. O principal concorrente, então, 
dos madeirenses era a italiana Sicí-
lia, entretanto, aos poucos, Portugal 
concentraria seu plantio no Nordeste 
brasileiro. Mas até hoje a pérola da 
Macaronésia produz açúcar de qua-
lidade que continua a adoçar o pa-
ladar dos milhares de turistas que 
visitam todos os anos uma das ilhas 
mais fascinantes do planeta.

Dia 05.04.2018
Matheus (filho da Assunção e do Luiz Car-
los Germano do Rancho Pedro Homem de 
Mello); a amiga Flávia Mariani (lá de Bra-
sília); Thabata (filha da Dulcimara Martins 
Leal); Ana Maria e Vladimir Lopes (Elos 
Sul); Aniversário de Casamento Flávio 
Doppler e Izilda Doppler (ela integrante do 
Rancho Folc. Pedro Homem de Mello); Ani-
versario de casamento 21 anos em 2018 
do casal Lílian (nossa chefinha do Resort 
Monte das Oliveiras) e Marcelo J. Teixeira.
Dia 07.04.2018

O cantor Augusto Canário; Sarah Martina 
(filha da Marta e do Sandro Lopes (come-
mora em 2018 seu 6.o aninho).
Dia 08.04.2018
Sra. Margarida M. Mônaco; Sr. Ademar Fe-
vereiro (nosso amigo e assinante do jornal 
Portugal em Foco).
Dia 09.04.2018
Sra. Rosa Braz (Grande Hotel Serra Ne-
gra); Vereador Claudinho de Souza; Dr. 
Paulo Almeida (diretor da Câmara Portu-
guesa e nosso assinante).
Dia 10.04.2018

Manuel dos Santos (esposo da Bela, ambos 
do Grupo Folclórico dos Veteranos de São 
Paulo); Antonio Manuel Martins (conselheiro 
do Clube Português e filho do casal D. Adé-
lia e do falecido amigo Sr. Antônio Albuquer-
que Martins); Ivana Michelin (Câmara Portu-
guesa); Luis Pettito (Funchal Pescados); Sr. 
Fernando Miguel (diretor da Casa de Portu-
gal de São Paulo que comemora 80 anos de 
vida em 2018); Kelly Martins (Trabalha no 
Grupo Habib´s); data de batismo do amigo 
João Marques diretor dos Poveiros de São 
Paulo e nosso assinante.

Animando a Adega da Lusa vemos a Tocata Musical Cá Te Quero.

Exibição do Grupo Folc. Da Associação Portuguesa de Desportos.

Tocata Musical “Cá Te Quero”
Animou a ultima Adega da Lusa

Dia 07.04.2018
Banda Alma Lusíada na Festa dos 27 Anos dos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo estará nesta noite come-
morando seus 27 anos de fundação com uma sessão solene pro-
posta pelo Vereador Toninho Paiva e um seleto jantar dançante. A 
animação desta noite estará a cargo da conhecida “Banda Alma Lu-
síada”. Não perca. Convites e informações 2503.2835 – 2967.6766 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Quinta do Pedrão
Não percam mais uma Quinta do Pedrão no Clube da Vila Maria a 
partir das 19 horas com entrada franca. Venha provar a deliciosa 
culinária portuguesa, doces portugueses, muita música pra todos 
dançarem com a tocata do G. F. Pedro Homem de Mello que ainda 
se exibirá e o Grupo Folclórico da Casa de Brunhosinho. Local Clube 
da Vila Maria- Rua Professora Maria José Barone Fernandes, 483 
Vila MariaAltura da Av. Guilherme Cotching, 1200. Informações fo-
nes 3288.5470 – 3241.0831– 2967.3971
Dia 08.04.2018
Homenagem a João Ramalho em Santo André
A Casa de Portugal do Grande ABC, convida a todos para a comemo-
ração de mais um aniversario da Cidade de Santo André eseu funda-
dor João Ramalho. Será em frente ao monumento localizado no Paço 
Municipal de Santo André no térreo neste dia às 8 horas da manhã. 
Almoço no Arouca com a Tocata Musical Cá Te Quero
O Arouca São Paulo Clube estará realizando neste dia mais um con-
corrido almoço. Teremos como prato principal a deliciosa bacalhoa-
da a moda de Arouca além de outros pratos e acompanhamentos. A 
animação estará a cargo da Tocata Musical Cá Te Quero. Informa-
ções convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão 
Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 
- 2455.1988 
Bingo na Casa dos Açores
A Casa dos Açores de São Paulo estará realizando neste domingo 
a partir das 14 horas em sua sede, um BINGO BEBEFICEMNTE EM 
PROL DA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO. Teremos diversas 
prendas a serem sorteadas. O convite será a R$ 10,00 com direito a 
uma rodada gratuita. Informações pelo fone 2296.4890 – 2942.0487 
ou a R. Dentista Barreto, 1282 na Vila Carrão 
Dia 15.04.2018
Aniversario do Rancho Folc. Da Casa de Portugal de Campinas
Você Não Pode perder esta grande festa de mais um aniversario 
desta casa.  Teremos um concorrido almoço com o melhor da culiná-
ria portuguesa. O aniversariante estará se exibindo mostrando seu 
novo e vasto repertorio. Informações e convites Rua Ferreira Pente-
ado, 1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia 17.04.2018
Sessão Solene Comemorativa ao Dia da Comunidade 
A Câmara Municipal de Santo André estará nesta noite realizando 

uma sessão solene comemorativa ao Dia da Comunidade Luso-Bra-
sileira a partir das 19 horas.
Dia 21.04.2018
Adega da Lusa com Rancho Vilas de Portugal
Você não pode perder mais esta festa popular, com entrada gratuita 
a partir das 19 horas na Portuguesa de Desportos, numa realização 
do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas e muita animação com a 
Tocata do Grupo Folclórico da Portuguesa de Desportos que se exi-
birá e como convidado o Rancho Folclórico Vilas de Portugal. Local 
Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 
2125.9400
Dia 22.04.2018
Comemoração do Dia da Comunidade Luso-Brasileira
Ato Cívico “22 de Abril - Dia da Comunidade Luso-Brasileira e do-
Descobrimento do Brasil” a partir das 11 horas. Orador Oficial: Nuno 
Rebelo de Sousa, Presidente da Federação das Câmaras Portu-
guesas no Brasil. Apresentação do Rancho Folc. Pedro Homem de 
Mello. Local: Parque do Ibirapuera - Monumento a Pedro Álvares 
Cabral. Realização: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do 
Estado de São PauloInformações: (11) 3342-2241
Almoço do Rancho Raízes de Portugal
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará neste dia realizando em 
sua sede na Associação dos Poveiros, mais um almoço convívio a 
partir das 12 horas. Teremos o delicioso bacalhau e a animação es-
tará a cargo do rancho da casa. Convites e informações com Sra. 
Soledade (11) 2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 Rua 
Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria – São Paulo
Dia 24.04.2018
Sessão Solene - Comemoração do Dia da Comunidade Luso
-Brasileira
Venha participar da Sessão Solene “22 de Abril - Dia da Comunida-
de Luso-Brasileira e doDescobrimento do Brasil” a partir das 19,30 
horas.Iniciativa do Vereador Toninho Paiva. Local: Câmara Munici-
pal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 100. Realização: Conselho da 
Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. Informações: 
(11) 3342-2241
Dia 28.04.2018
Noite Trasmontana na Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho depois do período de férias, estará nesta 
noite realizando a partir das 19 horas em sua sede, a sua 1.a Noite 
Trasmontana deste ano, que conta com apoio do Leite Gêge e do 
hotel PortuCálem. Como convidado teremos o Grupo Folclórico da 
Associação Portuguesa de Desportos e os grupos anfitriões adulto 
e infantil. Comidas típicas, e muita animação com a tocata do Grupo 
Folc. da entidade e muita musica para dançar. Local Rua Georgina 
Diniz Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São Miguel Paulista. Reservas 
de mesas até as 20,00 horas pelos fones (11) 2401.6580 com Juliana 
ou 969234989 com Fabiana.

A tradicional e concorrida 
festa popular da comunida-
de luso-paulista, a Adega 
da Lusa, realizada no salão 
de festas da Associação 
Portuguesa de Desportos, 
contou no ultimo dia 24 de 
março de 2.018, com a ani-
mação da Tocata Musica 
Cá Te Quero, num ofere-
cimento do seu presidente 
Sr. Raul Neves Pereira.Na 
sequencia tivemos a exi-
bição do Grupo Folc. Da 
Portuguesa de Desportos 
que agora novamente volta 
a brilhar, e na continuidade 
sua tocata continuou com o 
bailarico.
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O FC Porto perdeu 
hoje para o Benfica a lide-
rança da I Liga portugue-
sa de futebol, ao perder 
em casa do Belenenses, 
por 2x0, no jogo que fe-
chou a 28.ª jornada.

Os brasileiros Nathan 
(10 minutos) e Maurides 
(70) marcaram os gols 
do conjunto do Restelo, 
que já não derrotava os 
‘dragões’ há mais de 16 
anos.

O FC Porto sofreu a 
segunda derrota conse-
cutiva como visitante, 

FC Porto perde com Belenenses e
cede a liderança da I Liga ao Benfica

depois de ter perdido 
com o Paços de Ferrei-
ra (1x0), na 26.ª jornada, 
naquela que foi a sua 
primeira derrota no cam-
peonato.

Com este resultado, 
o FC Porto manteve-se 
com os mesmos 70 pon-
tos, menos um do que o 
Benfica, que tinha ven-
cido no sábado o Vitória 
de Guimarães, por 2x0, 
com um ‘bis’ de Jonas.

Na terceira posição 
está o Sporting, a seis 
pontos do Benfica, de-

pois de ter sido batido na 
visita a casa do Sporting 
de Braga, quarto, por 1-0.

Com triunfo sobre os 

‘dragões’, o Belenenses 
subiu ao 11.º lugar, com 
32 pontos, já a nove da 
zona de rebaixamento.

O Sporting de Braga 
derrotou em casa o Spor-
ting, por 1x0, e deixou os 
‘leões’ mais longe do título 
de campeão, à passagem 
da 28.ª jornada da I Liga 
portuguesa de futebol.

 No Estádio Municipal 
de Braga, o central bra-
sileiro Raul Silva marcou 
aos 87 minutos e garantiu 
a sexta vitória consecu-
tiva no campeonato aos 
‘arsenalistas’, que conso-
lidaram a quarta posição, 
com 64 pontos, e ficaram 
somente a um ponto do 

Sporting, terceiro, que ter-
minou o jogo reduzido a 
10 unidades, devido à ex-
pulsão de Piccini, aos 83 
minutos.

Os ‘leões’ sofreram a 
segunda derrota no cam-
peonato, depois de terem 
perdido o ‘clássico’ com 
o FC Porto na 25.ª jorna-
da, e ficaram a seis pon-
tos do Benfica, que bateu 
o Vitória de Guimarães, e 
a cinco dos ‘dragões’, que 
defendem a liderança na 
segunda-feira no terreno 
do Belenenses.

Na luta pelo título

No Estádio da Luz, 
em Lisboa, onde o Ben-
fica não perde para o 
campeonato desde fe-
vereiro de 2016, o avan-
çado brasileiro marcou 
o primeiro gol a fechar a 
primeira parte (46 minu-
tos) e fez o segundo aos 

78 minutos, reforçando 
o estatuto de melhor 
marcador do campeo-
nato, com 33 arremetes 
certeiros.

Após a oitava vitó-
ria seguida na I Liga, o 
Benfica passou a somar 
71 pontos,

Benfica bate
Vitória de Guimarães

O Paços de Ferreira 
recebeu e venceu o Des-
portivo de Chaves por 
2x0, em jogo da 28.ª jor-
nada da I Liga, e deu um 
passo importante com 
vista à manutenção no 
principal escalão do fu-
tebol português.

 Necessitados de ven-
cer, os pacenses adian-
taram-se no marcador 
aos 27 minutos, por Luiz 

Paços de Ferreira vence Desportivo
Phellype, e sentencia-
ram o marcador aos 54, 
por intermédio de Mabil. 
Com esta vitória, o Pa-
ços de Ferreira subiu ao 
14.º lugar com 28 pontos, 
mais cinco do que o Fei-
rense, primeira equipe si-
tuada abaixo da linha de 
despromoção, enquanto 
o Desportivo de Chaves 
ocupa um tranquilo oita-
vo posto com 36.

O Portimonense derrotou em casa o Moreirense, por 
4x3, depois de inverter uma desvantagem de 3x0 com 
dois pênaltis nos últimos minutos, em jogo da 28.ª jorna-
da da I Liga portuguesa de futebol.

O Moreirense esteve a vencer por 3x0, com gols de 
Tozé (38 e 52) e Bilel (40), o primeiro dos quais apontado 
de grande penalidade, mas a equipe algarvia deu a volta 
com um ‘hat-trick’ de Pires (55, 90 e 90+4) - os dois úl-

timos de pênalti - e um tento de Ruben Fernandes (64), 
num jogo em que o árbitro ainda expulsou Zizo e Bouba-
car, do conjunto minhoto, no período de compensação.

O Portimonense ocupa o nono lugar, com 34 pontos, 
enquanto o Moreirense caiu duas posições, para 16.º, 
e soma 25 pontos, mais dois do que o Feirense, 17.º 
classificado e primeira equipe abaixo da linha de des-
promoção.

Portimonense faz reviravolta e vence Moreirense nos descontos



Uma fotografia colo-
cada na rede social Twit-
ter pelo médio Michael 
Carrick acabou por reve-
lar a presença do filho de 
José Mourinho junto ao 
staff do Manchester Uni-
ted no jogo do passado 
sábado frente ao Swan-
sea. Carrick, que vai ter-
minar a carreira no final 
da época, integrou pela 

MOURINHO TEVE O FILHO NO
BANCO NO JOGO FRENTE AO SWANSEA

primeira vez a ficha de 
jogo como treinador, daí 
ter assinalado na rede so-
cial Twitter essa condição 
com a fotografia reprodu-
zida em cima.  

A imagem, contudo, 
acabou por revelar tam-
bém a presença de José 
Mário, filho de Mourinho, 
que recentemente até as-
sinou contrato.  

1.º Salah (Liverpool) 58 pontos (29 gols)
2.º Messi (Barcelona) 52 pontos (26 gols)
3.º Lewandowski (Bayern) 52 pontos (26 gols)
4.º Immobile (Lazio) 52 pontos (26 gols)
5.º Jonas (Benfica) 49,5 pontos (33 gols)
6.º Icardi (Inter) 44 pontos (24 gols)
7.º Cavani (PSG) 48 pontos (24 gols)
8.º Harry Kane (Tottenham) 48 pontos (24 gols)
9.º Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 44 pontos (22 gols)
10.º Agüero (Manchester City) 42 pontos (21 gols)
11.º Luís Suárez (Barcelona) 42 pontos (21 gols)
12.º Neymar (PSG) 40 pontos (20 gols)

AS CONTAS 
DA CHUTEIRA

DE OURO

Mohamed Salah, do 
Liverpool, voltou a mar-
car este fim de semana e 
continua na liderança da 
Bota de Ouro, tendo ago-
ra por perto o trio formado 
por Lionel Messi (Barcelo-
na), Robert Lewandowski 
(Bayern Munique) e Ciro 
Immobile (Lazio).

O brasileiro Jonas, 
subiu ao 5.º lugar, pas-
sando a somar 33 gols, 
mais do que qualquer 
um dos quatro da frente, 
mas com menor pontu-
ação devido à descida 
da Liga portuguesa no 
ranking da UEFA (tem 
coeficiente de 1,5).

Eis a classificação dos 12 primeiros:

O treinador do Ben-
fica, Rui Vitória, saiu do 
jogo frente ao V. Guima-
rães com duas dores de 
cabeça. Jardel e Fejsa 
viram ambos cartão ama-
relo e ficaram em risco de 
exclusão para a recepção 
ao FC Porto, marcada 
para 15 de abril, às 18 
horas. 

O médio sérvio, 29 
anos, foi admoestado aos 
54 minutos por falta sobre 
Mattheus Oliveira. Foi o 

JARDEL E FEJSA EM RISCO PARA O CLÁSSICO

oitavo amarelo visto por 
Fejsa, o que o deixa à bei-
ra da suspensão. Um jogo 

de castigo com o nono 
amarelo. 

Jardel foi admoestado 

aos 72 minutos por fal-
ta sobre Raphinha, após 
perda de bola próxima 
da área encarnada, e viu 
o quarto cartão amarelo, 
o que também o deixa à 
beira da suspensão. 

Rui Vitória poderá 
contar com os dois jo-
gadores com o V. Setú-
bal, no próximo sábado, 
no Bonfim, mas falharão 
o clássico diante do FC 
Porto se virem novo car-
tão amarelo.

O Rio Ave anun-
ciou, este domingo, dia 
das mentiras, a chega-
da de Usain Bolt, re-
ferindo que o homem 
mais veloz do mundo 
vai treinar-se no clube.

“Depois de ter co-
nhecimento do convi-
te do Rio Ave e sendo 
conhecedor do futebol 
português, através de 
nomes como Ronal-
do ou Mourinho, Bolt 
aceitou o desafio de 

VILA-CONDENSES
ANUNCIAM USAIN BOLT

vir treinar com o plan-
tel orientado por Mi-
guel Cardoso”, pode 
ler-se no site do clu-
be de Vila do Conde, 
salientando: “O mais 
provável é que com a 
habitual “nortada” que 
se faz sentir em Vila 
do Conde, Bolt corre o 
risco de não só jogar 
futebol, mas também 
voltar a bater o seu 
próprio recorde dos 
100 metros.”

Apesar da continuida-
de de Jorge Jesus no co-
mando técnico do Sporting 
só ficar decidida no final 
da corrente temporada, a 
verdade é que a estrutu-
ra de futebol dos leões já 
está a preparar todos os 
planos alternativos para o 
futuro imediato da equipe, 
entre os quais... o nome 
do novo treinador. 

A SAD verde e branca 
tem já vários potenciais 
candidatos ao lugar que, 
eventualmente, Jesus dei-
xará vago e o perfil está já 
meticulosamente traçado 

SUCESSOR DE JESUS JÁ
TEM O PERFIL DEFINIDO

por Bruno de Carvalho e 
André Geraldes: um trei-
nador evoluído taticamen-
te, mas que acima de tudo 
seja um verdadeiro líder 
no relacionamento com 
jogadores e com a SAD. 
A juntar a tudo isto, é fun-
damental que o sucessor 
de Jorge Jesus consiga 
potenciar os ativos for-
mados em Alcochete e os 
elementos nos quais foi in-
vestido uma grande parte 
do orçamento. Neste ca-
pítulo específico, o caso 
mais ‘emergente’ será o 
de Wendel.

O atual líder da I Liga 
pagou 21.628.572,50 eu-
ros durante o período com-
preendido entre 01 de abril 
de 2017 e 31 de março de 
2018, ainda assim um valor 
muito inferior ao do ano an-
terior, em que pagou mais 
de 30 ME, quase metade do 
total declarado.

O Sporting, terceiro 
classificado do campeo-
nato, foi o segundo clube 
que mais dinheiro gastou 
em comissões relativas a 
transferências e renova-
ções contratuais, no total de 
14.708.520,74 euros, mais 
do triplo do que tinha decla-
rado entre 2016 e 2017.

O Sporting de Braga, 

Clubes declaram 
62,6 milhões 
de euros em 
comissões. 

Benfica paga 
mais de um 

terço

que no ano anterior tinha 
despendido pouco mais 
de um milhão de euros, viu 
este tipo de despesa dispa-
rar para 8.861.949,99 euros, 
tornando-se o terceiro clube 
com maior valor declarado, 
ligeiramente à frente do FC 
Porto, segundo colocado na 
I Liga, com 8.636.395,89.

Longe dos valores 
pagos pelos quatro pri-
meiros posicionados do 
campeonato, o Vitória de 
Guimarães ultrapassou, 
ainda assim, a barreira 
dos quatro ME (4.130.000 
euros), seguindo-se o Es-
toril Praia (2.460.387,42 
euros) e o Belenenses 
(1.382.380 euros).
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vereadora

Quase dois anos depois do trágico desaba-
mento da Ciclovia Tim Maia, no qual duas pesso-
as morreram, enfim a Câmara Municipal instala, 
nesta terça-feira, dia 3 de abril, a Comissão Par-
lamentar de Inquérito que, espero, fará uma pro-
funda investigação das causas e circunstâncias 
do desastre. Como integrante da CPI, trabalharei 
intensamente para que o relatório final da Comis-
são consagre a tese que defendo há tempos: a 
da pura e simples demolição da obra e devolução 
dos quase R$ 45 milhões pagos ao consórcio 
construtor, liderado pela Concremat Engenharia.

Não pode haver outra decisão. Como se não 
bastasse a tragédia de abril de 2016, quando se 
abriu uma cratera de dez metros de diâmetro 
tragando duas pessoas, há cerca de 20 dias um 
outro trecho, desta vez de 30 metros de exten-
são da malfadada ciclovia, desabou junto com as 
chuvas que caíram sobre a cidade. O que, quei-
ram ou não admitir, deixa mais do que claro que 
a obra é uma ameaça pública que não pode ser 
negligenciada e tem de ser demolida o mais rá-
pido possível e a construtora responsabilizada e 
declarada inidônea. Registre-se: a primeira que-
da ocorreu apenas três meses depois da inaugu-
ração, em janeiro de 2016.

Além do trabalho na CPI, insistirei na ação ci-
vil que movo contra os responsáveis pela obra. 
Que, deve-se esclarecer, já nasceu sob um mau 
fado: a Concremat pertence à família do Se-
cretário de Turismo da administração Eduardo 
Paes. Se isso tem a ver com a incompetente 
construção é o que também pretendemos apu-
rar na CPI.

CPI para a 
Ciclovia da Morte

Nova diretoria da Casa das Beiras 
BiêNio 2018/2020

Na última quarta-feira, dia 29 de março, foi apresentada a nova diretoria da Casa das Beiras, dando se-
quência ao belo trabalho que vem realizando nos últimos mandatos José Henrique segue à frente dos 
destinos da Casa das Beiras Veja a nova diretoria: Presidente: José Henrique Ramos da Silva; 1.º Vi-
ce-Presidente: Luís Antônio Ramalhoto; 2.ª Vice-Presidente: Flavia Mariath D.O. Santos; 3.º Vice-Presi-
dente: Fernando Oliveira da Silva; 1.º Assessor da Presidência: Roberto Wagner dos Santos Robilard; 2.º 
Assessor da Presidência:: Jayme Celberg; 1.ª Dir. de Secretaria: Ana Lúcia Oliveira de Souza; 2.º Dir. 
de Secretaria: Fernando Oliveira da Silva; 1.º Dir. Tesoureiro: Alzir Araújo de Souza; 2.º Dir. Tesoureiro: 
Arnaldo de Sousa Fernandes; Diretor Jurídico: Bruno Freitas; 1.º Dir. Procurador: Joaquim Bernardo; 2.º 
Dir. Procurador: Luiz Martins; 1.ª Dir. Social: Neumara Coelho de Souza Silva; 2.º Dir. Social: Rogério 
Costa Rebelo; 1.ª Dir. Artística: Rosângela Castelo; 2.ª Dir. Artística: Verônica T. da Silva; 1.º Dir. Cultu-
ral: Carlos Matos; 2.ª Dir. Cultural: Maria Luiza Dionizio; 1.ª Dir. Divulg/Rel. Externas: Vanda Madureira 
de Souza; 2.º Dir. Divulg/Rel. Externas: José Ângelo Goulart Gil; 1.º Dir. Esporte: Fernando de Jesus 
Ferreira; 2.º Dir. Esporte: José Roberto Vieira; 1.ªDir. Bibliotecária: Ângela Feingold e 2.ª Dir. Bibliote-
cária: Vanessa T. da Silva.
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Páscoa na casa da Vila da Feira
A Casa da Vila da 

Feira foi uma das As-
sociações que também 
não deixou de organizar 
a festa de celebração 
de domingo de Páscoa 
e contou com seus as-
sociados e amigos que, 
em convívio, festejaram 
a Ressurreição de Cris-
to.

O almoço, que fez a 
delícia dos presentes, 
como  o já tradicional 
cardápio feirense, além 
de outras delícias que 
se poderia escolher. Em 
destaque salmão gre-
lhado, à vontade. Muita 
música com o Conjunto 
Som e Vozes, que cum-
priu seu papel musical. 
O ponto alto da festa é 
o tradicional Beija-Cruz. 
Esta cerimônia tradicio-
nal em Portugal, desde 
sempre foi divulgada 
em nossas Casas Re-
gionais para que os 
imigrantes pudessem 

relembrar esta festa tão 
importante para a nos-
sa Terra. Na Casa da 
Vila da Feira foi envol-
vida por uma atmosfera 
de bênçãos, comoven-
do todos os presentes.

Momento de majes-
tosa fé “banhou” todos 
os corações presentes, 
participando do ato tra-
dicional de beijar o San-
to Crucifixo; sem dúvida 

uma das mais belas ma-
nifestações cristãs que 
a comunidade vive ao 
ensejo da Semana San-
ta. A cerimônia foi dirigi-
da pelo frei Genilton, da 
Igreja dos Capuchinhos.

Um ambiente dos 
mais movimentados as-
sinalou o domingo na 
Casa da Vila da Feira, 
onde a confraternização 
foi geral..

Mais um domin-
go de Páscoa 
especial com 
o Presidente 
Feirense, Ernesto 
Boaventura, com 
os amigos, o 
casal D. Olga, es-
poso Dr. Albano 
da Rocha, Felipe 
Mendes e demais 
convidados

O Departamento Feminino é marca registrada na Casa 
da Vila da Feira. Na foto, as senhoras Alice Boaventura, 
Fernanda, Zulmira e Alzira

Domingo de Páscoa no Solar Feirense, onde vemos o Diretor Sérgio Viana, Frei Genil-
ton, 1º Vice-Presidente Elio Boaventura Pires, e o Presidente Ernesto Boaventura, e o 
2º  Vice-Presidente Jason de Melo  

o “Beija-cruz” na Páscoa TransmonTana
A Casa Regional de 

Trás-os-Montes e Alto 
Douro, unindo-se a to-
dos os cristãos do mun-
do, festejou o domingo 
de Páscoa. Este dia co-
meçõu com a celebra-
ção da Santa  Missa, às 
10:30 horas e um Porto 
de Honra. Seguiu-se 
um grande almoço em 
sua sede, na Avenida 
Melo Matos, na Tijuca.

Na amena tarde de 
outono carioca, o dinâ-
mico Presidente Ânge-
lo Horto e sua atuante 
diretoria, proporcionou 
momentos de muita 
descontração e alegria, 
entre os numerosos as-
sociados e amigos que 
compareceram à Casa 
Regional que tanto faz 
pela causa da luso-bra-
silidade.

O cabrito à portu-
guesa foi a peça de 
“resistência” do grande 
almoço no domingo de 
Páscoa, acompanhado 
de pão-de-ló, folar, per-
nil assado e outros sa-
borosos complementos.

A animação foi do 
Conjunto Cláudio San-
tos e Amigos que tocou 
os sucessos que todos 

gostam de ouvir e dan-
çar, naquele bailarico 
especial. Após o gran-
de almoço foi realiza-
da o Beija-Cruz, com o 
crucifixo conduzido por 
membros da diretoria 

transmontana até ao 
salão onde todos os fi-
éis, em contrição, repe-
tiram, com emoção, a 
tradição pascal que nos 
acompanham durante a 
nossa vida.

A grande transmontana, Lúcia Granito é 
presença certa no convívio social da Casa 
de Trás-os-Montes, sempre com aquele 
sorriso de bondade. Na foto com a amiga  
Augusta Mortágua

Duas senhoras que trabalham e dedican-
do-se à Casa de Trás-os-Montes, a ex-pri-
meira-dama Fátima Paiva e a diretora Ma-
ria Alice Abreu, aquele abraço

Mesa de destaque, no domingo de Páscoa Transmonta-
no, onde vemos o ex-presidente Antônio Paiva com um 
grupo de amigos

Durante a Missa de Páscoa, no Solar Transmontano, du-
rante o ofertório vemos o Presidente Ângelo Horto, a pri-
meira-dama Emília Horto e uma linda criança
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MOMENTO dE Fé NO C.P. dE NiTErói dO iNgá

A primei-
ra-dama 
do C.P.N. 
do Ingá 
Dra. Rosa 
Guedes, 
diretora Zenir 
de Mello e 
devotos, no 
momento 
da coroação 
de Nossa 
Senhora de 
Fátima

Muita emoção 
da Primeira 
Dama Dr. 
Rosa Que-
des, durante 
o momento 
de fé no Clu-
be Português 
de Niterói 
junto ao 
Departamen-
to Feminino 
fazendo as 
suas orações

Num registro, durante o evento, vemos o radialista Araú-
jo, o Cônsul Honorário de Portugal em Niterói, Dr. Fer-
nando Guedes também Presidente do C.P.N., o amigo e 
empresário Nando e a diretora Zenir de Mello

O Jornal Portugal 
em Foco regis-
trou a diretoria do 
C.P.N. saborean-
do um suculento 
bacalhau à por-
tuguesa: Zenir de 
Mello, a primeira-
dama Dra. Rosa 
Guedes, esposo 
Presidente Dr. 
Fernando Gue-
des, 1.º vice-pre-
sidente Dr. Carlos 
Bartha e demais 
diretores e devo-
tos de N.Sra. de 
Fátima

A diretoria do C.P.N. 
do ingá realizou 

na Quinta-feira San-
ta, mais um momento 
de fé com a presença 
de diretores, amigos 
e devotos de Nossa 
Senhora de Fátima. A 
primeira-dama do Clu-
be conduziu o momen-
to religioso em que foi 
realizada a coroação 
de Nossa S. de Fáti-
ma, emocionando a 
todos os presentes e 

mostrando toda reli-
giosidade portuguesa. 
Em seguida, todos sa-
borearam um delicioso 
bacalhau da melhor 
qualidade preparado 
por verdadeiro mestre 
culinário, acompanha-
do de deliciosos vinhos 
portugueses.

Foram momentos 
de total descontração, 
marcando mais um 
momento especial no 
Clube Português de Ni-
terói.

Num bate papo informal, a primeira dama Dra. Rosa Gue-
des, logo a seguir ao almoço com o Sr. Nelson do  Con-
selho de Ílhavo em Portugal

Convite especial 
à Comunidade 
Portuguesa e 
luso brasileira 
para Festa de 

Nossa Senhora 
de Fátima no  
domingo Dia 

6 de Maio, no 
Almoço Benefi-
cente,inicio  13 
horas no Clube 

Português de Ni-
terói - Ingá,car-

dapio bolinho de 
Bacalhau,Baca-

lhau e arroz com  
brocolis e vinhos 

Portuqueses, 
convite individual 

200,00 reais



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maneca Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES
PeNSameNto da SemaNa

NOSSA SENHORA FAZ MEIA
COM LINHAS FEITAS DE LUZ,

O NOVELO É A LUA CHEIA
E AS MEIAS SÃO PARA JESUS!

feLIPe meNdeS (fadISta)

LemBRaNÇaS... eu eRa feLIZ e NÃo SaBIa

GRaNde Na teRRa GRaNde 
No maR VaScoooooooooo!

doIS GRaNdeS amIGoS 
emPReeNdedoReS cuLtuRaIS

É com alegria que publico esta foto:
Amigos muito importantes que estão 

levantando o nosso Vascão.
Na foto: o Presidente Vascaíno 

Dr. Alexandre Campelo, iluminado, junto 
com o meu amigo Fred Lopes, diretor de 
futebol, toda a Diretoria do tão amado 

Clube, está dando muita alegria à torcida 
Vascaína, fazendo de novo um Vasco da 

Gama Brilhante.
CASACA... CASACA...CASACA!

um caSaL 
Nota 1000

Imagens da Páscoa! Na minha meninice, na Al-
deia. Sábado de Aleluia, 10 horas da manhã, fogos 
de artifício, muitas flores alegria geral pela Ressur-
reição do Senhor. Cantares pelos caminhos, ale-
gria no ar.  Do forno de lenha saíam os deliciosos 
folares e o famoso Pão Podre. No domingo de 
Páscoa, almoço melhorado, mesas muito enfeita-
das para receber o Beija Cruz. À frente ia o Senhor 
Abade, o Juiz da Cruz, carregando a Cruz de Je-
sus Crucificado, na sala toda a família ajoelhada 
com fé beijando a Cruz e lá ia a procissão com o si-
ninho na frente, TLIM.. TLIM...TLIM! Nós, as crian-
ças, dançávamos de roda, até a noite chegar. Os 
adultos iam pro baile até de madrugada. Cantares 
ao desafio e, nós crianças, ceávamos à luz da can-
deia, vivendo sonhos doirados. Na minha pobreza 
alegre da aldeia, EU ERA FELIZ E NÃO SABIA.
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
FELIZ PÁSCOA!

O nosso presidente do Jornal Portugal em Foco, Felipe 
Mendes, carinhosamente (QUIM), ao meu lado, mos-
trando como se canta Fado. Orgulho-me de ter um ami-
go querido, que tal como eu, tem o Fado na Alma.
AÍ FADISTA!

Já faz algum tempo que não vou a Niterói, onde sempre encontrava estes amigos e, mexendo no 
meu arquivo resgatei esta foto do dinâmico empresário Nicolau Almeida grande empreendedor 
e diretor da Casa das Fechaduras da loja bem em Niterói, onde está sempre de frente atendendo 
seus clientes e amigos. Na foto no Orfeão Português com: Ademir, Antunes Carvalho, Ângela 
carvalho, Vânia Carvalho, Ademir Carvalho, Osvaldo Vieira e Elisa Massier

O  meu amigo, Luís Cláudio Ribeiro, Diretor da Es-
cola de Samba Unidos de Padre Miguel e Diretor do 
Arouca, junto com o Fernando Soares, Presidente do 
AROUCA BARRA CLUBE e meu amigo do coração.
MUITAS BENÇÃOS!

mataNdo SaudadeS!

Dra. Ilda, esposo Vitorino, dois grandes amigos 
que há muitos anos prestigiam as nossas Casas 
Regionais Portuguesas. Tenho muito carinho e 
respeito por esta família Moreira, sempre atuante 
na direção da empresa, Folhagem Moreira Pro-
dutor e Distribuidor de Verduras, no Ceasa, pro-
duzindo qualidade para mesa da família carioca. 
Parabéns, amigos, grande beijo

GeNte 
LINda
O Sr. José, Diretor 
do Restaurante Casa 
Clíper e sua simpática 
esposa, D. Arminda, 
participando de um 
evento, com duas 
amigas, numa institui-
ção portuguesa. Bom 
gosto é gratificante ao 
prestigiar as nossas 
tradições.
MUITAS BENÇÃOS!

PRaÇa de aLImeNtaÇÃo 
totaLmeNte ReNoVada

domINGo de 
PáScoa Na

caSa daS BeIRaS

GeNte Boa e amIGa
cadê VocêS

Há muito, que José Gomes – Diretor da Papelaria 
Moderna, na Praça Saens Pena, era presença certa 
na Casa do Porto, ao lado da sua esposa e, já vai um 
tempo que não os vejo no Solar Portuense. Gente 
boa e amiga da qual sentimos muita falta. Um abra-
ção, amigos

Os meus queridos amigos, D. Laura Cerveira e seu es-
poso Comendador Orlando Cerveira, após  longa estada 
em Portugal, curtindo o frio de Lamego e da Serra da 
Gralheira, já estão de volta. Estava com saudades dos 
meus amigos do coração. Vossa presença ilumina as ter-
ras de Araribóia e os nossos corações, SEJAM BENVIN-
DOS MUITAS BENÇÃOS!

caSaL 
ILumINado 
e feLIZ
O casal amigo, 
Dra. Eliane e Dr. 
Licínio Bastos, 
sempre presentes 
na Comunida-
de, colaborando 
com as tradições 
portuguesas. 
Dedicados ao 
Arouca Barra 
Clube, recebendo 
os amigos com 
distinção e carinho 
na Casa que tanto 
amamos. MUITAS 
BENÇÃOS.

doIS BaLuaRteS da 
NoSSa comuNIdade!

O meu amigo 
Antônio Car-
dão, visiense 
dedicado  e 
poderoso, 
sendo abraça-
do por outro 
grande homem, 
Agostinho dos 
Santos, visien-
se e ilustre 
presidente da 
Casa do Minho!
VISEU, SE-
NHORA DA 
BEIRA, ETER-
NAMENTE 
BONITA!

amIGoS Vê Se aPaRecem

Estou sabendo que a Praça de Alimentação, 
do Niterói Shopping, no 2.º piso, foi 
totalmente renovada com mais espaço 
e conforto aos clientes e amigos que 
prestigiam o famoso Restaurante Vila de 
Melgaço, onde você encontra um cardápio 
de primeira: festival de bacalhau, polvo 
português, feijoada, vinhos portugueses e 
etc... Tudo sob o comando do nosso amigo, 
o empresário Mário Ranhada, sempre 
atencioso com os amigos e clientes.

O Diretor da Casa das Beiras, Jo-
aquim Bernardo e esposa D. Iolan-
da sempre trazendo, para o con-
vívio social na Casa das Beiras, 
um grupo de senhoras amigas que 
passaram o Domingo de Páscoa 
maravilhoso, gente boa e atuante 
que sempre estão prestigiando as 
Casas Regionais.
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Fé e almoço marcam Páscoa beirã
PÁSCOA... Época 

de reflexão... Tempo de 
meditar a lição do Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que 
deve ser semeada todos 
os dias no lar, no traba-
lho; enfim, em tudo que 
nos cerca. Fraternidade, 
foi a linda mensagem 
da Casa das Beiras no 
passado domingo, dia 1 
de abril, ao assinalar sua 
tradicional comemora-
ção da Semana Santa.

O Presidente José 

A Celebração 
Pascal, na Casa 
das Beiras foi 
dirigida pelo 
Diácono Evilazio 
da Praróquia de 
Santa Margarida 
Maria na Lagoa. 
Vemos na foto, 
o Diácono com o 
vice-presidente 
Luís Ramalhoto, 
o diretor Joaquim 
Bernardo, Neide 
e uma convidada 
participando desta 
cerimônia religiosa

Diante do bolo 
festivo dos 
aniversariantes, 
o Presidente 
José Henri-
que, esposa, a 
primeira-dama 
Verônica, dire-
tora Neumara 
Coelho, Sr. 
Júlio Robalo e 
os aniversarian-
tes, numa foto 
para guardar de 
recordação

Henrique, junto à sua 
diretoria recepcionou 
associados e amigos, 
que vieram acompanha-
dos de familiares, numa 
tarde cuja atmosfera de 
fé cristã foi contagiante, 
gerando um clima de 
grandiosa confraterni-
zação, dentro da pro-
gramação desenvolvida 
durante todo o dia. As 
celebrações na Sema-
na Santa foram abertas 
pela manhã com solene 

celebração Pascal, reu-
nindo muitos convida-
dos.

Na Sede Social o 
grande momento do 
“Dia Santo” foi o tradi-
cional Beija-Cruz, linda 
cerimônia que sempre 
envolve de fé e emoção 
os participantes, cujo 
ato de beijar o crucifi-
xo simboliza o coração 
e a alma, na paz de 
jesus Cristo, rogando 
bênçãos iluminadas 

para os lares brasilei-
ros e para o mundo.

ALMOÇO
Nesta tarde, a direto-

ria promoveu sensacio-
nal churrasco completo 
como almoço de confra-
ternização. No decorrer 
do convívio, o público 
apreciou as belas mú-
sicas do Conjunto T.B. 
Show, tendo a direção 
do querido amigo Rogé-
rio Rebelo.

Belo registro no domingo de Páscoa da família Beirã, onde vemos D. Lourdes Rama-
lhoto, Júlio Robalo, esposa D. Ilda, Presidente José Henrique, esposa Verônica, filha 
Vanessa, o vice-presidente Luís Ramalhoto, esposa Maria Helena e a 2.ª vice-presidente 
Flávia Mariath

Presença marcante na Casa das Beiras, no domingo 
passado, o distinto casal Antônio Rodrigues, esposa Ma-
ria Antônia Rodrigues, Maria do Céu, Alberto e Gertru-
des, a mesa reunindo amigos 

O diretor da Casa das Beiras, Joaquim Bernardo e esposa D. Iolanda, sempre trazendo 
para o convívio social na Casa das Beiras um grupo de senhoras amigas
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Leila Monassa 

Torta de espinafres, 
sem massa

3 ovos - 125 g de farinha - 500 ml leite 
- 100 g de queijo ralado - sal - pimenta 
do reino moída - noz moscada moída 
- orégano - 200 g de bacon em cubos 
- 150 g de espinafre congelado - 200 g 
de cogumelos frescos

• Numa taça bata  os ovos com garfo.
• Acrescente a farinha, bata e acres-
cente o leite aos poucos. Junte o queijo 
ralado e tempere com sal.
• Cozinhe os espinafres caso sejam 
frescos ou congelados em água e sal.
• Escorra bem, e segue num pano.
Numa frigideira bem quente aqueça o 
bacon, para soltar a gordura. Escorra a 
gordura e junte os cogumelos frescos, 
deixando fritar mais um pouco com o 
bacon.
• Unte um pirex redondo (forre com 
papel manteiga, caso queira desenfor-
mar), e disponha o recheio: bacon e 
cogumelos e espinafre.
• Coloque o creme por cima e ajeite a 
superfície.
• Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC 
durante 40 minutos, ou até a superfície 
dourar. Esperar 10 minutos caso queira 
desenformar.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
ABRIL – 15 – Domingo – 13H. Churrasco Gaúcho. 
Atração: Banda Via Brasil e apresentação do Gru-
po Coração Gaúcho. Valor do ingresso: R$ 80,00 
(antecipado até o dia 13/04) com bebidas a parte. 
Reservas feitas somente na secretaria do clube, nos 
horários de 9 às 17H (segunda sexta) e de 9 às 14H 
(sábado).
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12:30H – Aberto ao público. 
O melhor da culinária portuguesa “Cantinho de Por-
tugal no coração da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
ABRIL – 14 – Sábado – Show de Flashback. Local: 
salão Social. Com os melhores sucesso dos anos 
70, 80 e 90 co-mandado pelo VJ Robson Castro cria-
do do Good Times 98.
ABRIL – 15 – Domingo – Almoço Social. Local: sa-
lão Nobre. Cardápio variado. Música por conta do 
Conjunto Cláudio Santos e Amigos. Prato do dia: es-
calopinho com arroz a piamonteses.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897

ABRIL – 4 E 18 – Quarta-feira – 12H. Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
ABRIL – 7 – Sábado – 19H. Arraial Minhoto – Quin-
ta de Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, 
regada à sardinha portuguesa, febras, drumete de 
frango e linguiça assados na brasa. Delicie-se tam-
bém com batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga 
e arroz, e os tradicionais caldo verde e broa de mi-
lho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos de vinhos 
servidos bem geladinhos. Para animar a festa os 
Conjuntos “Amigos do Alto Minho”, “Trio Josevaldo” 
e Enio Barone e principalmente nosso tradicional fol-
clore minhoto ao som dos Bumbos e Gigantones, e 
as “Marchas de Lisboa”.
ABRIL – 15 – Domingo – 12H. Festa Gaúcha – Cos-
telada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio 
de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com 
o Grupo Marcas do Sul e música ao vivo para dançar 
animando a festa. Pula-pula grátis para as crianças.

RESTAURANTE COSTA VERDE
Aberto de Terça à Sexta para jantar (18 a 01)
Sábados – Feijoada completa – Self-service
Domingos – Cozido à Portuguesa
Servimos à La Carte – Sáb. e Dom. (12 às 17H)

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca – Tel.: 2568-2018

COMUNICADO:
Comunicamos aos nossos associados e frequenta-
dores da Casa do Porto que estaremos temporaria-
mente sem nossas atividades sociais, em razão de 
obras em nossa sede. Avisaremos oportunamente o 
retorno das mesmas. Agradecemos a compreensão 
de todos. Até breve!

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
ABRIL – 15 – Domingo – 13H. Almoço de Confra-
ternização. Almoço para comer a vontade, servido 
no estilo self-service em nosso Salão Nobre (com 
Ar condicionado). O melhor churrasco completo, 
frango, lombinho & linguiça assados na brasa. Com 
saladas & acompanhamentos variados. Música para 
dançar com: Banda Típicos da Beira Show com dan-
çarinos para as senhoras. Crianças: até 9 anos não 
pagam almoço – entre 10 e 12 anos pagam ½ entra-
da! Aniversariante do mês de abril não paga entrada 
(é necessário estar acompanhado de uma pessoa 
pagante, e também apresentar documento de identi-
dade no dia, na entrada do salão).

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS 
DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
ABRIL – 8 – Domingo – 12H. Almoço Português 
com uma deliciosa mesa de frutas e gastronomia 
portuguesa. Atrações: Rancho Armando Leça da 
Casa do Porto e Conjunto Cláudio Santos e Amigos.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302- Rio Comprido - Tel.: 3178-4254
ABRIL – 8 – Domingo – 13H. Almoço em comemora-
ção ao Domingo de Páscoa. Cardápio: Cozido à Por-
tuguesa, frango à milanesa, batata frita, arroz, saladas 
diversas. Doces e bebidas à parte. Atração musical 
– Trio Josevaldo. Apresentação do Rancho Folclórico 
Eça de Queirós. Convite Individual: No dia R$ 60,00. 
Antecipado: R$ 50,00 (até o dia 07/04). Teremos brin-
des e sorteios. Aceitamos cartões de débito.
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Fibromialgia não é frescura
Inicialmente uma dor localizada crônica que acaba evoluindo para 

uma dor muito forte e difusa pelo corpo. Fadiga, cansaço, problemas 
para dormir e para realizar as tarefas do dia a dia. O paciente que sofre 
de fibromialgia convive diariamente com um incômodo semelhante - 
mas ainda maior - ao que o nosso corpo apresenta durante uma forte 
gripe. Como a dor é crônica, o paciente fibromiálgico acaba aprenden-
do a conviver com o problema e conseguindo disfarçar seu sofrimento, 
mas não se engane: estamos falando de uma doença grave.

Apesar de poder acometer pessoas de ambos os sexos e de todas 
as idades, a maioria dos casos são de mulheres entre 30 e 55 anos. 
Com cerca de 90% dos pacientes do sexo feminino, durante muito tem-
po o problema foi diminuído e considerado meramente psicológico. O 
machismo da nossa sociedade condenou diversas gerações a vive-
rem resignadas com dores que eram consideradas “frescura”. Hoje em 
dia, sabemos que, apesar das dores serem musculares ou nas articu-
lações, trata-se de uma doença neurológica. Os neurotransmissores 
de dor de quem possui a doença processam os estímulos de maneira 
exagerada e isso pode ser constatado através de uma Ressonância 
Magnética Funcional, mas como esse é um exame muito caro, ele difi-
cilmente é usado no diagnóstico. Na prática, o médico avalia o relato do 
próprio paciente, uma série de sintomas como os já descritos e faz exa-
mes para descartar outras doenças com sintomas similares. A doença 
não possui causa conhecida, mas sabemos que o paciente costuma 
apresentar níveis baixos de serotonina - o que ajuda a explicar o maior 
número de casos entre mulheres. Para piorar, cerca de metade dos ca-
sos são em pessoas que possuem outro grave transtorno: a depressão.

Com todas essas peculiaridades, o tratamento não costuma passar 
por analgésicos ou anti-inflamatórios. Quando o médico indica medica-
mentos, eles costumam ser da classe dos antidepressivos. No entanto, 
atualmente o grande aliado contra a fibromialgia são as atividades físi-
cas. A doença não é curável, mas é possível diminuir consideravelmen-
te os sintomas com o acompanhamento adequado. Portanto, além de 
um médico, é preciso procurar um profissional de educação física para 
uma melhor qualidade de vida.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj
pinheirosaúde

Este ano a Casa do Minho resolveu enovar a pro-
gramação desta data tão importante principalmente 
para os que se dedicam a religião católica. As atrações 
ficaram por conta do Rancho Gaúcho da Casa que re-
alizaram uma apresentação impecável.  Na culinária o 
sucesso de sempre e por fim o ato religioso  do Beija 
Cruz onde o padre passa a cruz de Cristo Crucificado 
e as pessoas beijam seus pés recebendo a bênção do 
referido padre.  Na ocasião o Presidente da Casa Sr. 
Agostinho dos Santos foi homenageado Pelo Rancho 
Gaúcho com uma placa de reconhecimento pelos rele-
vantes apoios ao folclore  da região Sul.

O Rancho 
Gaúcho 
da Casa 

do Minho

O casal Antônio Veloso e Arminda com o Padre Frank.

Pascoa Minhota


