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CADERNO DE SÃO PAULO

Em evento que contou 
com a presença do Ministro 
da Educação, Dr. Mendon-
ça Filho, o Grupo Trasmon-
tano inaugurou a FASIG 
- Faculdade de Ciências 
da Saúde IGESP. Aqui o 
momento do descerramen-

to da placa inaugural. Veja 
esta reportagem e ainda, a 
coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, 
a coluna Portugal Despor-
tivo do radialista Martins 
Araujo, além outros assun-
tos de interesse.

Grupo TrasmonTano
Inaugurou Faculdade própria

Foi realizado no Palácio São Clemente, uma bonita homena-
gem ao ator português, Ricardo Pereira que foi condecorado 

com a Ordem do Mérito pela Presidência da República de Portu-
gal. Na foto,o ator com sua esposa Francisca. Detalhes na pág. 2

ator ricardo pereira
condecorado no Consulado

páscoa na Casa
dos poveiros

Família poveira esteve reunida, no último domingo, para 
festejar a Páscoa. Um dia de muita fé especial para os 

fiés que viveram momentos de muita emoção durante o Beija 
Cruz.Na foto o presidente Carlos Cesar  o diretor do conselho 
Fiscal Jerônimo,Ricardo Milhases, o vice-presidente Renato 
Detalhe na página 8

arraial minhoto é
sempre uma boa opção

Mais uma bela noite de sábado vivida pelos amantes do fol-
clore e da cultura portuguesa, onde presenciaram mais uma 

tradicional festa de Santoinho, o Rancho Minhoto deu brilho à 
noite. Detalhes pág. 14

A presidente do CDS
-PP disse que o ministro 
das Finanças é pouco am-
bicioso e considerou que 
o país está menos com-
petitivo que outros países 
europeus que atravessa-
ram situações difíceis, pe-
dindo comparações com o 
tempo de pós-crise. A líder 
centrista comentava o arti-
go do ministro Mário Cen-
teno, onde advertiu que 
Portugal não pode voltar 
a entrar em déficit exces-
sivo nem pôr em risco os 
resultados positivos alcan-
çados na economia .

“Basta olhar para outros 
países, até aqueles que 
estiveram em situações tão 
ou mais difíceis do que a 
nossa, para perceber que 
estamos menos compe-
titivos, a crescer menos, 
que baixámos muito de 
posições nos rankings in-

ternacionais”, argumentou 
Assunção Cristas.

A presidente do CDS
-PP,  disse ficar preocu-
pada ao ver o ministro 
“dizer que está tudo bem 
e não sentir uma vontade 
de ter um caminho mais 
ambicioso ao nível da 
competitividade, da cria-
ção de emprego qualifi-
cado, bem remunerado”.                                                                                                                                    
“Obviamente quando nos 
comparamos com os tem-
pos muito duros de uma 
troika chamada pelo PS 
com certeza que estamos 
muito melhor, isso é posi-
tivo”. “Porém, quando nos 
comparamos com os nos-
sos parceiros europeus, 
quando olhamos para os 
números do crescimento 
econômico e competitivida-
de, percebemos que podí-
amos estar a fazer bastan-
te mais”, sublinhou.

O PSD acusou o Gover-
no de se preparar para dis-
tribuir de forma diferenciada 
os apoios pelos concelhos 
da região Centro afetados 
pelos incêndios, o que con-
sideram ser discriminatório 
. A acusação é feita numa 
pergunta ao primeiro-minis-
tro, na Assembleia e que é 
assinada por mais de 50 de-
putados do PSD.

No texto, os deputados 
do PSD alertam que a As-
sembleia aprovou, por una-
nimidade, o alargamento de 
todas as medidas de apoio 
às vítimas de Pedrógão 
Grande aos restantes 20 
concelhos afetados pelos 
incêndios e que foram inclu-
ídos pelo Governo no Fundo 
de Emergência Municipal.

De acordo com os depu-
tados, o Governo prepara-se 
“para financiar a 100% a re-
construção de equipamen-
tos destruídos, mas apenas 
a 60% em concelhos como 
Mação e outros que arderam 
significativamente”.

Para o PSD, se tal se 
vier a confirmar, trata-se de 
uma clara violação da Cons-
tituição e da lei aprovada no 
parlamento.

“Como justifica o Gover-
no o tratamento diferencia-
do dado aos concelhos que 
foram vítimas dos incêndios 
de 2017?”, perguntam tam-
bém os sociais-democratas, 
apontando como exemplo 
de discriminação o concelho 
de Mação, o terceiro com 
mais área ardida.

Um domingo ímpar, na Rua Aripó, 50, na Taquara, no Recre-
ativo, onde ocorreu mais uma Festa Portuguesa com a pre-

sença de diretores, associados e amigos das Casas Regionais 
coirmãs. O Conjunto Cláudio Santos e Amigos e o Rancho Ar-
mando Leça da Casa do Porto, deram o colorido regional ao 
almoço festivo português. Detalhes na pág. 15

C.r. português de J.p.a.
e seu tradicional almoço

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, afastou  a pos-
sibilidade de se antecipar 
as eleições legislativas em 
2019, considerando que 
esse é um assunto ultra-
passado. “Foi uma questão 
que o senhor Presidente da 
República já colocou  e que 
todos os partidos disseram 
que não.

No domingo, o ministro 
das Finanças e presidente 
do Eurogrupo, Mário Cente-
no, disse que a antecipação 
do calendário eleitoral “seria 
adequado” do ponto de vista 
da estabilidade se houvesse 
um alinhamento dos calen-
dários eleitorais que permi-
tisse previsibilidade em ter-
mos do semestre europeu e 

da apresentação de um or-
çamento em Bruxelas.

O chefe do Governo ex-
plicou que, “em termos de 
teóricos e abstratos e para 
uma Europa do futuro, o 
alinhamento dos quadros 
eleitorais seria obviamen-
te interessante, mas não 
é para agora” e não deve-
rá acontecer “tão cedo”. 
“Objetivamente, o fato de 
estarmos sempre condicio-
nados pelo calendário elei-
toral uns dos outros é um 
fator que muitas vezes pre-
judica o fator de decisão, é 
obvio que sim”, disse Antó-
nio Costa, referindo-se aos 
atos eleitorais nacionais, 
regionais, locais e às elei-
ções europeias.

PSD acusa Governo de
discriminação na

distribuição de apoios

António Costa diz não a
antecipação de eleições em 2019             

Cristas acusa Centeno de
falta de ambição e diz que país

está “menos competitivo”

Desde de domingo, quan-
do se iniciou o período de en-
trega do Modelo 3, que vários 
contribuintes tiveram dificul-
dades em aceder à declara-
ção de IRS pré-preenchida e 
em simular quanto é que te-
riam a pagar ou a receber pe-
rante os dados apresentados.

O Ministério das Finan-
ças garante que a entrega 
de declarações através do 
Portal das Finanças encon-
tra-se normalizada. Segun-
do a tutela, “atingiu-se a 
marca de um milhão de de-
clarações entregues através 
do Portal das Finanças, sen-
do cerca de metade relativas 
ao IRS Automático”.

O prazo para a entrega da 
declaração de IRS será igual 
para todos, independente-
mente do tipo de rendimentos  
que tiveram em 2017: entre 
01 de abril e 31 de maio.

Entrega de IRS normalizada 
e mais de um milhão de 

declarações submetidas

Esta será a primeira vez 
que a entrega terá de ser feita 
pela Internet, deixando de es-
tar disponível a entrega  nas 
repartições das Finanças.

“Estima-se que os reem-
bolsos para o IRS Automá-
tico se realizem pelo menos 
no mesmo prazo verificado 
em 2017, que no caso do 
IRS Automático foi de 12 
dias, esse prazo pode dimi-
nuir”, afirmam as Finanças.

aCesse nosso sITe
www.portugalemfoco.com.br
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Caros leitores,

Voltando ao tema como 
prometi na coluna passada, 
as inserções pretendidas na 
lei 2.657/1996, pelo Estado 
do Rio de Janeiro, contém, 
vários vícios no citado projeto 
de lei nº 1.029/11, a saber:

1. A Constituição Fede-
ral não outorgou competên-
cia aos Estados federados 
para instituir  ICMS sobre 
a “extração” ou mero “consu-
mo” de gás natural.

Apesar da difícil e impre-
cisa redação do referido PL, 
pode-se inferir que o obje-
tivo do legislador estadual 
foi tributar o consumo pro-
priamente dito, por parte da 
concessionária, do gás na-
tural recém-extraído. Apesar 
do seu artigo 3º se utilizar 
do termo “extração”, os dois 
primeiros dispositivos apon-
tados aqui na coluna anterior, 
ao definirem os elementos 
material e temporal do fato 
gerador, nos levam a essa 
conclusão.

De todo o modo, sendo 
o fato gerador da exação a 
“extração” ou o “consumo” do 
gás recém-extraído pela con-
cessionária, o resultado é um 
só: a inconstitucionalidade da 
cobrança. Ora, nenhuma das 
atividades acima está inseri-
da na competência outorga-
da pela Constituição Federal 
aos Estados para fins de co-
brança do ICMS. Afinal, para 
que ocorra uma “operação 
de circulação de mercado-
ria”, assim definida no Códi-
go Tributário, é preciso que 
se verifique a existência de 
três elementos essenciais, 
os quais já foram  muito bem 
delimitados pela Doutrina e 
pelos nossos Tribunais Supe-
riores: 1) O termo “operação” 
representa o ato ou negócio 
jurídico que tem como objeto 
a transferência de titularidade 
de determinada para que se 
opera a sua circulação; 2) O 
termo “circulação” representa 
a execução do ato ou negó-
cio jurídico de transferência 
de titularidade da mercadoria, 
fenômeno jurídico exterioriza-
do pela tradição; 3) O termo 
“mercadoria” representa todo 
o bem móvel destinado à 
operação mercantil, ou seja, 
oferecido à venda ou revenda 
e por isto mesmo à sua apti-
dão para circulação, quando 
incide o fato gerador.

De plano, pode-se cons-
tatar que a mera “extração” 
do gás natural não configura 
uma operação mercantil, as-

sim como não constitui opera-
ção de circulação nos estritos 
termos previstos na CF, pois 
não há qualquer transferên-
cia de titularidade quando da 
retirada do gás do subsolo. 
Igualmente, não há mercado-
ria, na medida em que o ma-
terial presente na jazida não 
pode ser caracterizado como 
bem sujeito ao comércio. Em 
síntese, na extração do gás, a 
empresa concessionária não 
está “comprando mercadoria” 
do proprietário da jazida (a 
União), mas sim, executando 
uma atividade extrativista.

Igualmente, não encontra 
respaldo na CF/88 a previsão 
de “consumo” do gás pela 
concessionária do campo 
como fato gerador do ICMS.

Isto porque não há, na hi-
pótese, a ocorrência de uma 
“operação” nem “circulação” 
de mercadoria, tendo em vis-
ta que o gás natural, do qual 
a concessionária é a proprie-
tária original, é consumido 
de forma imediata na própria 
plataforma de produção, de 
modo que inexiste o negócio 
jurídico translativo da proprie-
dade apto a atrair a incidên-
cia do ICMS (tal negócio só 
irá ocorrer, por óbvio, quando 
a concessionária do campo 
vender o gás extraído para 
terceiro).

Quando muito, o que se 
poderia alegar é que, no con-
sumo do gás extraído pelo 
produtor, haveria um deslo-
camento físico da mercadoria 
desde o poço até os equipa-
mentos instalados nas plata-
formas. Entretanto, aqui tam-
bém estaríamos diante de 
inocorrência do fato gerador 
do ICMS, nos termos da ju-
risprudência pacificada pelos 
tribunais superiores (Súmula 
166/STJ), por exemplo.

Nas próximas colunas 
abordaremos, especifica-
mente, a violação a diversos 
dispositivos constitucionais 
alusivos ao tema. Aguardem!

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.c arrasqueiraadv.com.br

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

TRIBUTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADES FISCAIS 

NO SETOR DE ÓLEO E GÁS
SEGUNDA PARTE

Presidência da República Portuguesa 
Condecora o ator Ricardo Pereira

Ricardo Pereira foi distin-
guido com a Ordem do Mérito 
pela Presidência da Repúbli-
ca, uma das mais altas con-
decorações do Governo de 
Portugal. A cerimônia de im-
posição das insígnias decor-
reu na quinta-feira. O embai-
xador de Portugal no Brasil, 
Jorge Cabral, foi até ao Rio 
de Janeiro, para a cerimônia 
que teve lugar no Palácio 
São Clemente, na presença 
de amigos que acompanham 
o ator, que partiu para terras 
de Vera Cruz há 15 anos.

Visivelmente emocionado 
com a condecoração, Ricar-
do Pereira afirmou sentir-se 

tradições portuguesas e do 
meu papel de ser cada vez 
mais ativo na propagação 
cultural entre os dois países 
e de Portugal no mundo”.

Recorde-se que o perten-
ce ao Conselho da Diáspora 
e ao Conselho de Curadores 
da Fundação Luso-Brasilei-
ra, entidades que têm como 
objetivo promover uma apro-
ximação cultural entre am-
bos os países.

Atualmente, Ricardo Pe-
reira integra o elenco de 
Deus Salve o Rei, continua a 
apresentar Portugal sem cor-
tes, ambos para a Globo, e 
E-Especial da SIC.

honrado e orgulhoso do seu 
trajeto, ao mesmo que assu-
me que terá “uma responsa-

bilidade ainda maior daqui 
para a frente na promoção e 
divulgação dos valores e das 

Equipe liderada por astrofísico português criou 
mapa tridimensional da infância do Universo

Cerca de 30 vezes mais 
pequenas, mais compactas 
e com predominância de luz 
ultravioleta, as galáxias da 
infância do universo conti-
nham “estrelas muito quen-
tes que viveram pouco tem-
po”

Um mapa em três di-
mensões da infância do uni-
verso foi apresentado  em 
Liverpool, mostrando quase 
4.000 galáxias, muitas das 
quais evoluíram até ficarem 
semelhantes à Via Láctea, 
num trabalho de uma equipa 
liderada pelo astrofísico por-
tuguês David Sobral.

O investigador da univer-
sidade inglesa de Lancaster 
e a sua equipe usaram teles-
cópios no Havai e nas ilhas 
Canárias para analisar a luz 
que emanou há milhares de 
milhões de anos de galáxias 
distantes e que ainda vai 
chegando à Terra, propor-
cionando janelas para ver o 
passado do Universo.

“Uma das questões mais 
interessantes é extrapolar o 
que aconteceu a estas ga-
láxias passado este tempo 
todo. A maior parte delas 
acabaria maior, muito seme-

lhante à Via Láctea. Estamos 
a ver nossa galáxia como se-
ria na sua infância”, disse à 
agência Lusa David Sobral, 
também colaborador do Insti-
tuto de Astrofísica e Ciências 
do Espaço.

Cerca de 30 vezes mais 
pequenas, mais compactas e 
com predominância de luz ul-
travioleta, as galáxias da in-
fância do universo continham 
“estrelas muito quentes que 
viveram pouco tempo”, o que 
em astronomia significa “al-
guns milhões de anos”.

Os cientistas usaram vá-
rios filtros para se poderem 
concentrar em diferentes 
comprimentos de onda da 
luz e assim seguir a assina-
tura de átomos de hidrogênio 
e focar-se em galáxias de 16 
eras diferentes, com idades 
entre os 11 bilhões e os 13 
bilhões de anos.

“Em princípio, muitas 
delas estarão hoje como 
galáxias espirais, a formar 
estrelas, outras, as mais bri-
lhantes, acabarão como elíp-
ticas, com muito mais estre-
las”, disse David sobral.

Outra característica das 
galáxias da infância do Uni-

verso, que se estima existir 
há 13,7 bilhões de anos, é 
terem surtos de atividade e 
produção de estrelas mais 
extremados, em vez do ritmo 
regular que se verifica na Via 
Láctea.

O trabalho da equipe co-
ordenada por David Sobral, 
baseada em Lancaster, em 
Lisboa e na Califórnia, vai 
continuar a concentrar-se 
em algumas das novas galá-
xias descobertas, estudando 
em pormenor aquelas que 
se apresentam mais brilhan-
tes e olhando com o mesmo 
método para outras zonas 

do céu que ainda não foram 
contempladas.

Outra preocupação da 
equipe que apresentou o 
mapa na Semana Europeia 
da Astronomia e da Ciência 
Espacial foi tornar este ca-
tálogo de galáxias público, 
“para que outros cientistas o 
possam usar”.

“É importante que a ciên-
cia possa progredir assim, por 
isso quisemos torná-lo dispo-
nível”, frisou David Sobral.

O trabalho vai também 
ser publicado no boletim 
mensal da Real Sociedade 
Astronómica do Reino Unido.

Pesquisadora Elvira Fortunato 
conquista bolsa de 3,5 milhões de euros

A pesquisadora Elvira For-
tunato conseguiu um finan-
ciamento de 3,5 milhões de 
euros que permitirá instalar 
um laboratório com o qual a 
espera poder apresentar um 
trabalho de referência inter-
nacional.

A pesquisadora, do De-
partamento de Ciência dos 
Materiais da Universidade 
Nova de Lisboa, obteve uma 
bolsa do Conselho Europeu 
de Investigação, com o valor 
máximo de 3,5 milhões de 
euros, atribuído pela primeira 
vez para Portugal, de acordo 
com a informação divulgada .

Elvira Fortunato, que diri-
ge o Centro de Investigação 
de Materiais do Laboratório 
Associado i3N, afirma em 
declarações citadas no do-
cumento que se trata de “um 
sonho tornado realidade”, de-
pois de ter submetido, no ano 
passado, a proposta agora 
contemplada.

Com o projeto - intitula-
do “Multifunctional Digital 
Materials Platform for Smart 
Integrated Applications” (DI-
GISMAT) propõe-se a revolu-
cionar não só a forma como 

se fabricam os circuitos in-
tegrados e componentes de 
eletrônica, sem recurso ao 
silício e explorando materiais 

“amigos do ambiente com 
propriedades excecionais à 
nano escala”, mas também a 
possibilidade de ter o mesmo 
dispositivo a desempenhar 
mais do que uma função.

Um dos principais aspetos 
subjacentes a todo o projeto é 
a utilização de materiais sus-
tentáveis e “tecnologias ami-
gas do ambiente”.

A ideia, explica a investi-
gadora, não é fazer a integra-
ção de vários componentes 
para uma determinada fun-
ção, mas sim ter um só dispo-
sitivo capaz de desempenhar 
várias funções: função inte-
grada x circuito integrado.

Trata-se da segunda Ad-

vanced Grant atribuída a El-
vira Fortunato. A primeira foi 
na primeira edição, em 2008, 
e teve o valor de 2,5 milhões 
de euros, com um projeto que 
permitiu instalar um laborató-
rio de nano fabricação.

“Com esta segunda bolsa 
irá ser instalado um labora-
tório de nano caracterização 
avançada, que esperamos vir 
também a ser uma referência 
internacional”, lê-se no comu-
nicado emitido pela investiga-
dora.

Elvira Fortunato licenciou-
se em Engenharia Física e 
dos Materiais em 1987 e é 
uma das cientistas portugue-
sas mais premiadas.
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Caldas da Rainha: Uma Cidade em movimento peRpétUo
É uma tradição que se 

mantém desde o século XVI, 
quando o local hoje conheci-
do como Praça da Fruta foi, 
segundo a lenda, cedido pela 
rainha D. Leonor aos agricul-
tores para ali venderem os 
seus produtos. Desde então, 
nunca mais o mercado deixou 
de se realizar. Todos os dias, 
desde manhã bem cedo até 
à hora de almoço, lá estão as 
coloridas bancas de frutas e 
legumes, com as vendedeiras 
a elogiar os clientes, numa 
imagem de outros tempos 
que decerto teria agradado ao 
pintor José Malhoa, o «pai do 
naturalismo português» – tam-
bém ele natural das Caldas 
da Rainha, que lhe dedicou 
um museu. Igualmente de vi-
sita obrigatória é o Museu da 
Cerâmica, outra tradição anti-
ga da cidade, elevada à con-
dição de arte pela mestria de 
Bordalo Pinheiro, nas últimas 
décadas do século XIX. Am-
bos os museus ficam no Par-
que D. Carlos, o imenso jardim 
romântico construído junto às 
termas, por essa altura ponto 
de encontro de gente abasta-
da de todo o país, que ficava 
hospedada no Grand Hotel 
Lisbonense, encerrado na dé-
cada de 1970, mas ressuscita-
do como Silver Coast Hotel há 
sete anos.

E tal como o velho hotel, 
que de repente ganhou o bri-
lho de outros tempos, também 
a cidade voltou a ganhar um 
lugar central no panorama 
artístico nacional, com a aber-
tura, no início dos anos 1990, 
da Escola Superior de Arte e 
Design. Muitos alunos que daí 
saem estabelecem-se depois 
nas Caldas da Rainha, perpe-
tuando toda uma movimenta-
ção artística no dia-a-dia da 
cidade, em exposições, con-
certos e performances, mas 
também nas lojas e nos res-
taurantes. Como acontece ali 

mesmo nos arredores da Pra-
ça da Fruta, onde os bonitos 
edifícios românticos albergam 
hoje lojas como o Granel da 
Rainha ou a Venda, que rein-
ventam a tradição. A primeira 
é uma mercearia de alimenta-
ção saudável, onde, como o 
nome indica, tudo é vendido a 
granel, enquanto a segunda é 
«uma loja de coisas simples», 
como a define o proprietário, o 
designer Pedro Cardoso.

Chegou há cinco anos vin-
do de Coimbra, para se esta-
belecer nas Caldas com a mu-
lher, a arquiteta Ana Cotrim, 
«em busca de qualidade de 
vida». Nas prateleiras, à mis-
tura com brinquedos vintage 
e jogos tradicionais, há póste-
res, impressões e art cuts de 
produção própria, lado-a-lado 
com imaginativas peças de 
cerâmica de marcas emer-
gentes, como o Laboratório de 
Histórias. «O nosso objetivo, 
quando abrimos , era vender 
apenas aquilo que queremos 
e gostamos», explica Paulo. 
A razão para abrirem a loja 
aqui? A qualidade de vida, a 
mesma que Nuno Francisco 
aponta como justificação para 
ter estreado, há pouco mais de 
um mês, o Leef, um espaço de 
alimentação saudável, que é 
ao mesmo tempo restaurante, 
pastelaria e café. «Aqui é qua-
se tudo orgânico e confecio-
nado sem açúcares refinados, 
óleos ou farinhas de má qua-
lidade», garante Nuno. Uma 
«mistura de esporte, alimenta-
ção e leitura» trouxe-o até aqui 
e agora assume como missão 
«partilhar com os outros esta 
filosofia de vida» 

Quando, em 2009, abriu o 
Maratona, José Vale também 
estava a criar algo novo. O 
restaurante, outrora casa de 
jogos, famosa pela pista de 
carros elétricos, é hoje uma 
das maiores referências das 
Caldas da Rainha. Pela co-

mida, mas também porque às 
vezes se transforma em sala 
de concertos, galeria de expo-
sições ou salão de festas ani-
madas por DJ locais. «Somos 
uma própria extensão da vida 
da cidade», afirma o sócio-ge-
rente desta casa «informal chi-
que», mas «acessível a todos 
e com um lado pedagógico».

O menu baseia-se em pro-
dutos da região e de época, 
trabalhados de forma imagina-
tiva pelo chef Ricardo Ferreira. 
«Por valores justos, por volta 
dos 20 euros, oferecemos algo 
mais e alargamos horizontes», 
afirma José, que a cada esta-
ção deixa os clientes escolher 
os pratos da nova lista. Mas há 
alguns clássicos, como o quei-
jo de cabra assado com figos, 
nozes e redução de vinho do 
porto, a barriga de leitão a bai-
xa temperatura com molho de 
pimentas, pure de castanhas e 
risoto frito de cogumelos ou a 
sobremesa Fetiche de Choco-
late,  petit gâteau de chocola-
te com gelatina de tangerina, 
sorvete de toranja e laranja 
cristalizada.

Apesar da pomposidade 
do nome, o Grémio Caldense, 
mais não é que um «coletivo 
informal», criado por um grupo 
de amigos, que nos últimos 
tempos tem marcado a mo-
vida local. «Apenas um é na-
tural das Caldas e outros três 
são antigos alunos da ESAD», 
explicam, à mesa do Charrua, 
o popular restaurante do sr. 
Brito, desde há muito uma es-
pécie de casa para várias for-
nadas de finalistas da escola 
de artes das Caldas – merece 
também uma visita pelos bifes 
e pelo caril de camarão.

Foi ali, naquelas mesas, 
que foram planeadas algumas 
das primeiras das iniciativas 
do Grémio, hoje sediado no 

num dos mais recentes polos 
criativos da cidade, o Silos 
Contentor Criativo. «Somos 
uma incubadora informal», 
explica. Nicola foi um dos pri-
meiros a entrar na antiga mo-
agem, quando os estudantes 
da ESAD começaram a usar 
a local como sala de exposi-
ções. Hoje, o edifício alberga 
também um bar, palco habitual 
de exposições, performances 
e concertos, estando previs-
ta a abertura de um hostel.                                                                                                                                          
O local serve de base a di-
versos artistas e artesãos, 
que têm aqui um espaço de 
trabalho e para expor as suas 
peças. Foi também sob essa 
premissa que a câmara criou, 
há cerca de duas décadas, o 
Centro das Artes, que integra 
também diversas infraestru-
turas de apoio a artistas. É lá 
que trabalha Vítor Reis, um 
ceramista que tem ajudado a 
renovar a tradição da cidade 
nesta arte. Define o seu traba-
lho como «cerâmica de autor», 
que vende «maioritariamente 
online», destacando, no seu 
portfólio, peças como o prato 
Polvo, concebido para o res-
taurante algarvio Ocean.

Algumas portas ao lado 
fica o espaço de Nuno Betten-
court, um ilustrador e professor 
de serigrafia há muito radica-
do nas Caldas, onde organiza 
eventos como a Galdéria, «um 
projeto nacional de ilustração, 
já com 17 anos» ou a mostra 
de artes visuais Maga, que 
se realiza anualmente em no-
vembro. «Existe um movimen-
to associativo muito forte nas 
Caldas da Ranha, que tem 
como motor a escola de artes 
e faz que pareça estar sempre 
a acontecer algo», diz Nuno. A 
razão principal razão para que 
tal aconteça, acredita, «tem 
que ver com a pequena di-

mensão da cidade, que conti-
nua a funcionar como um bair-
ro onde todos se conhecem« 
e com «um sentido de comu-
nidade já raro noutros locais».

Esse sentido de proximida-
de pode sentir-se também na 
Casa Antero, uma instituição 
da cidade. Aberta há mais de 
50 anos, pelos pais de Paulo, 
o atual gerente, começou por 
ser uma taberna, «onde só 
se vendia vinho e os clientes 
traziam o petisco». Foi Paulo 
quem, há cerca de 15 anos 
mudou o espírito da casa, 
transformando-a numa tasca 
de nova geração, muito tempo 
antes de isso se tornar tendên-
cia. «As pessoas confiam em 
nós e na maior parte das ve-
zes comem o que sugerimos», 
diz Paulo, antes de começar a 
servir um sem-fim de petiscos: 
cestinho de alheira com grelos 
e ovos de codorniz, croquete 
de carne recheado de queijo 
da serra, polvo aioli ou muito 
popular preguinho em bolo do 
caco com manteiga de alho e 
queijo de Idanha, que por aqui 
costuma ser pedido quase em 
jeito de sobremesa. Por vezes, 
a tasca do Antero transforma-
se também em sala de expo-
sições, às quintas há sempre 
música ao vivo e as noites de 
sexta costumam ser animadas 
pela música de um DJ convi-
dado. «Somos uma cidade de 
artes, não há como escapar.»

Aberta há pouco mais de 
quatro anos, a padaria Forno 
do Beco já entrou em definitivo 
no dia-a-dia da cidade, como 
comprovam as filas à porta 
do pequeno estabelecimento, 
especialmente ao final do dia, 
para comprar o «pão cem por 
cento centeio» ou o pão preto, 
de espelta, ou o de barbela, 
«uma tipologia de trigo antiga, 
moído em mó de pedra», mas 
também os croissants e arru-
fadas, que Paulo Santos faz, 
todos os dias, à moda antiga. 
O segredo do sucesso, re-
vela, reside «no tempo» e no 
«respeito pelo processo e pela 
matéria-prima». A massa é 
feita com dois dias de antece-
dência, com recurso a levedu-
ras próprias, algumas já com 
cinco anos. «A toda uma ética 
presente no meu trabalho. Só 
faço aquilo que quero e tem de 
ser saudável», sublinha Pau-
lo, que está agora a tirar um 
mestrado em artes plásticas, 
na ESAD, para «aprender a 
pensar a profissão de padeiro 
como um processo criativo».
Uma cidade que você não 
deve deixar de conhecer .

antigo Hotel Madrid. «Faze-
mos uma programação feita 
por um grupo e não por um 
espaço», em pouco mais de 
2 anos já organizou mostras 
de cinema, sessões de poe-
sia, exposições de desenho, 
noites de jogos de tabuleiro e 
muitos concertos, em locais 
como o Museu Malhoa, o Céu 
de Vidro ou o restaurante Ma-
ratona. «Estamos numa posi-
ção estratégica entre Lisboa 
e Porto, perfeita para atrair 
bandas em digressão», refere 
Ricardo, dando como exemplo 
os Concertos Faroeste, um 
ciclo de música improvisada 
e de câmara, com regulari-
dade mensal, que «já criou 
um público fiel e constante».                                                                                                                                      
De falta público também Pa-
trícia Faustino não se pode 
queixar, nas exposições orga-
nizadas através da Eletricida-
de Estética, outro «coletivo in-
formal» da cidade, neste caso 
apenas formado com Gonçalo 
Belo, que conheceu no cur-
so de belas artes da ESAD. 
«Foi um projeto surgido da 
vontade de criar o que não 
existia. Queríamos expor mas 
não havia espaços e começá-
mos a fazê-lo em garagens e 
casas de amigos», recorda. 
Chegam a reunir quatrocen-
tas pessoas por noite, «algo 
maravilhoso e só possível 
de acontecer nas Caldas», 
garante a programadora.                                                                                                                      
«Nas Caldas pode-se fazer 
tudo e criar-se o que quiser-
mos», disse um dia, ao visitar 
a cidade, o pensador inglês 
Charles Landry, o criador do 
conceito de «cidade criativa», 
surgido no final dos anos 1980. 
A frase está afixada numa das 
paredes dos antigos silos de 
cerais da cidade, que Nicola 
Henriques, antigo aluno da 
ESAD, ajudou a transformar 

Lisboa vai ter um novo serviço de carros partilha-
dos 100% elétricos
Lisboa vai ter um novo serviço de carros partilhados mas 100% 
elétricos. O Emov vai ser lançado em 18 de abril e vai contar 
com 150 veículos . Este serviço pertence à francesa PSA, com 
Citröen C-Zero de 4 lugares . Os interessados em usar estes 
automóveis a partir de 18 de abril podem fazer já o seu registo 
na plataforma da Emov. 
A sua cobertura geográfica vai contar com um raio de ação su-
perior a 39 Km/2, do rio Tejo ao Lumiar, e de Belém ao Parque 
das Nações. Lisboa já conta com serviços de carro partilhado, 
a Drivenow, com veículos BMW, Citydrive, com Opel e Skoda 
e a 24/7 City com veículos da Hertz.
Mais de 7.800 brasileiros obtiveram nacionalidade 
portuguesa em 2016
De acordo com os dados de 2016, Portugal concedeu a natu-
ralização a 25.104 estrangeiros (mais 23% do que no ano an-
terior), na sua maioria brasileiros (31,3%), seguindo-se cabo-
verdianos (14,4%) e ucranianos (12,9%). Em 2016, Portugal 
teve ainda uma a terceira maior taxa de naturalização,  a rela-
ção entre o número de pessoas que adquiriram nacionalidade 
e o total de estrangeiros residentes no início do ano, da UE: 6,5 

por cada 100, depois da Croácia (9,7) e da Suécia (7,9). A maio-
ria dos brasileiros adquiriu, em 2016, nacionalidade portuguesa 
(36,3%), seguindo a italiana (27%) e a espanhola (15,4%).
Espaço Empresa já começou mas Governo admite 
que projeto tem alguns riscos
O projeto que cria um balcão único para as empresas, visando 
“uma administração do século XXI” e “mais amiga das empre-
sas”, afirmou Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presi-
dência e da Modernização Administrativa. O Espaço Empresa, 
iniciativa desenvolvida pela Agência para a Competitividade e 
Inovação, IP em parceria com a Agência para a Modernização 
Administrativa e a AICEP, vai disponibilizar, num balão único 
“quase 100 serviços “, afirmou a governante, sem esconder que 
tal acarreta “algum risco que vai exigir a atenção de todos: Go-
verno, serviços da administração central e autarquias”. A minis-
tra explicou aos jornalistas que o projeto terá um funcionário do 
município que vai ser o interface direto com o empresário e que 
vai responder por serviços que não são dos municípios, que são 
das 26 entidades da administração central envolvidas”, situação 
que, admite, “poderá não funcionar muito bem”. Referindo que 
“quem inova sem risco é porque inova muito pouco”, Manuela 
Leitão Marques elogiou o “empenho” dos 21 municípios e da 

OesteCim, que inclui 12 câmaras, por arriscarem na implemen-
tação dos espaços que abrirão ao público até Julho. Caldas 
da Rainha, Paços, Ferreira, Famalicão, Vila Real, Portalegre, 
Tondela, Viana do Castelo, Bragança, Guarda, São João da 
Madeira, Guimarães, Santarém, Beja e Tavira, são os primeiros 
pontos do país a disponibilizar, em Abril, o “Espaço Empresa” 
aos empresários.
Preço dos automóveis novos deverá disparar em 
setembro
O preço dos automóveis novos deverá sofrer um aumento em 
setembro que pode chegar aos milhares de euros. Isto porque 
passará a ser usado um novo método de homologação das 
viaturas que fornece dados de consumo e de emissões de dió-
xido de carbono mais realistas. Com o aumento das emissões 
agrava-se também o valor do imposto a pagar. O novo método 
de homologação que já é usado desde setembro do ano pas-
sado nos modelos novos das fabricantes automóveis, passará 
a ser aplicado também aos modelos mais antigos em setembro 
deste ano. A título de exemplo, no caso de um Opel Astra 1.6 
CDTI, o aumento deverá ser de 3.260 euros. O Ministério das 
Finanças informou que está a acompanhar a situação em arti-
culação com a ACAP.
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Com a construção de pe-
quenos diques, a atual linha 
de água que atravessa a vila, 
cujo nível oscila consoan-
te às marés e à quantidade 
de chuva, vai tornar-se num 
espelho de água em perma-
nência, com espaços verdes 
nas margens onde as pes-
soas possam estar, explicou 
Francisco Martins. “É criar 
dentro da própria vila, dentro 
do casco urbano, uma área 
natural que o canal à partida 
poderia ser, mas sendo as-
sim, não. É uma coisa artifi-
cial”, referiu o presidente da 
Câmara de Lagoa, no distrito 
de Faro, estimando um inves-
timento total entre os 7 e os 

Baixa da vila de Ferragudo vai ter área 
natural com árvores e espelho de água

Lagoa

aLijó murça

8 milhões de euros para a re-
qualificação de toda a frente 
de Ferragudo. A intervenção 
no canal vai reduzir também 
o risco de cheias naquela vila 

turística, onde todos os inver-
nos a água transborda, uma 
vez que para além de estar 
dependente das marés, é ali 
que desagua toda a água 

Alijó vai ser “o primeiro con-
celho português” a criar um 
plano municipal de ordena-
mento florestal, uma iniciativa 
que conta com a colaboração 
da Quercus e da Associação 
Nacional dos Engenheiros e 
Técnicos do Setor Florestal.

Trata-se de uma parceria 
que, segundo anunciaram as 
três entidades num comunica-
do conjunto, tem como objeti-
vo “quebrar definitivamente o 
ciclo de incêndios que se ins-
talou no território português”.

“Com este novo instru-
mento de planeamento será 
possível recentrar os espaços 
florestais na atividade das ex-
plorações agrícolas, recons-
truir um território mais equili-
brado e resiliente, reduzir os 
riscos a que se encontra su-
jeito, ser mais produtivo e com 
maior qualidade ambiental”, 
afirmaram.

O protocolo entre o mu-

nicípio do distrito de Vila 
Real, a Quercus e a Asso-
ciação Nacional dos Enge-
nheiros e Técnicos do Setor 
Florestal (ANESF) foi for-
malizado durante a tarde, 
na Câmara de Alijó.

O plano, segundo ex-
plicaram os parceiros, tem 
como objetivo garantir a se-
gurança de pessoas e bens 
através do ordenamento flo-
restal e territorial, prevenindo 
a ocorrência de incêndios e, 
no caso de estes ocorrerem, 
garantir que não se transfor-
mam em incêndios de gran-
des dimensões e causem um 
mínimo de prejuízos.

Visa ainda dinamizar a 
economia local, promovendo 
a exploração dos diversos 
recursos naturais, produtos 
e serviços do ecossistema, 
assim como das espécies 
florestais melhor adaptadas 
aos locais.

alijó “pioneiro” na criação de um 
plano de ordenamento florestal

que chega de Lagoa, que 
fica numa zona mais alta.

“Aqui também vamos re-
por a normalidade em termos 
de cheias, que é sempre um 
risco muito grande, aliás, até 
há pouco tempo todas estas 
casas da baixa tinham um se-
guro precisamente contra as 
inundações”, sublinhou o au-
tarca, eleito em 2017 pelo PS 
para um segundo mandato.

O acesso desde a cida-
de de Lagoa até à vila de 
Ferragudo também vai ser 
alterado e vai ter bacias de 
contenção, ao abrigo de um 
Plano de Urbanização que 
está previsto para essa zona, 
acrescentou.

A Cooperativa dos Olivi-
cultores de Murça vai lançar 
o Azeite Milhões, uma edi-
ção limitada que homenageia 
o herói da Primeira Guerra 
Mundial, Aníbal Augusto Mi-
lhais, e foi produzido de azei-
tonas colhidas em oliveiras 
centenárias da aldeia do sol-
dado.

O Azeite Porca de Murça 
criou uma edição limitada de 
2.000 garrafas para assinalar 
os 100 anos da Batalha de La 
Lys e que vai ser apresenta-
da oficialmente a 09 de abril, 
nas cerimônias oficiais que 
decorrem na França, na co-
muna de La Couture.

Juntamente com a garra-
fa, foi editado um pequeno 
livro que contém um texto 
inédito do escritor João Pin-
to Coelho, ainda fatos da 
história do soldado Milhões 
escritos pela neta Leonida 
Milhões e ilustrações da bis-
neta Mafalda Milhões.

“Trata-se de um lote mui-
to especial, criado a partir 
de azeitonas provenientes 
de olivais centenários de Va-
longo de Milhais, a terra do 
soldado herói”, afirmou Fran-
cisco Vilela, presidente da 
direção da Cooperativa dos 
Olivicultores de Murça.

Este é, segundo o respon-

Lança azeite milhões em
homenagem a soldado milhais

A próxima Comic Con, 
a convenção portuguesa 
dedicada ao entreteni-
mento e cultura pop, vai 
acontecer de 6 a 9 de Se-
tembro, no Passeio Marí-
timo de Algés, em Oeiras. 

Esta será a quinta edi-
ção da Comic Con, que 
este ano transita da Ex-
ponor de Matosinhos para 
Oeiras, antecipando-se 
de Dezembro para Se-
tembro. A organização do 
evento assinou um proto-
colo com a autarquia de 
Oeiras por três edições e 
que envolverá, por parte 
do município, um apoio 
financeiro e logístico de 
330 mil euros por edição.

Na conferência de im-
prensa em Oeiras, o dire-
tor-geral da Comic Con, 
Paulo Rocha Cardoso, 
explicou que o evento 
precisava de se expandir 
e de ser melhorado.

O Passeio Marítimo de 
Algés é um terreno alca-
troado, junto do rio Tejo 
que habitualmente aco-
lhe, em Julho, o festival 
Nos Alive, com uma capa-
cidade – naquele contex-
to – para cerca de 50 mil 
pessoas.

Todas as áreas às 
quais a Comic Con se 
dedica, como a banda 
desenhada, o cinema, a 
televisão, o ‘cosplay’ ou a 
zona comercial, sofrerão 
alterações, mas o espírito 
da convenção mantém-
se, disse o diretor-geral.

Francisco Rocha Gon-
çalves, vice-presidente da 
autarquia de Oeiras, disse 
que será erguida “uma mi-
nicidade no recinto”.

Paulo Rocha Cardoso 
espera receber pelo me-
nos 100 mil pessoas, a 
mesma audiência da Co-
mic Con de 2017.

A sete meses do even-
to, o diretor de operações 
da Comic Con Portugal, 
Pedro Cardoso, explicou 
que estão ainda a ser 
analisadas as estruturas 
para acolher a iniciati-
va na nova localização, 
“porque é uma operação 
logística completamente 
diferente”.

O fato de o Passeio 
Marítimo de Algés não ter 
qualquer edifício permitirá 

obra na rede pluvial Comic Con no 
Passeio marítimo de algés

à Comic Con uma maior 
liberdade na disposição 
de espaços para as dife-
rentes atividades e áreas 
de programação.

“Muitos dos parceiros 
queriam fazer ativações 
maiores e não era possí-
vel”, disse.

Pedro Cardoso recor-
dou que a Comic Con “é 
a plataforma da indústria. 
O objetivo é divulgar tudo 
o que existe, quer a nível 
nacional, quer interna-
cional. O objetivo é criar 
interação com o público, 
viver a experiência dos 
quatro dias com os ído-
los”.

Foram anunciados 
três convidados, da área 
da banda desenhada: 
Mark Waid, Batem e Yves 
Sente.

Em edições anterio-
res, pela Comic Con Por-
tugal passaram nomes 
como os atores de séries 
televisivas Edward James 
Olmos (“Battlestar Ga-
lactica”) Dominic Purcell 
(“Prison Break”), Daniela 
Ruah (“NCIS: Los An-
geles”) e Lennie James 
(“The Walking Dead”) ou 
argumentistas e artistas 
como Chris Claremont e 
Achdé.

oBraS Na rEDE 
PLuViaL Em 
CarNaXiDE 

Em alturas de precipi-
tação intensa, é comum 
observarmos a incapaci-
dade de escoamento das 
águas pluviais e a conse-
quente entrada em carga 
dos coletores.

Em consequência, à 
superfície, assistimos à 
constituição de lençóis de 
água nestas vias de tráfe-
go.

Com vista a melhorar 
as condições de escoa-
mento e por conseguinte 
de segurança, vão os SI-
MAS de Oeiras e Amado-
ra, proceder a uma em-
preitada de remodelação 
dos coletores, aumentan-
do o diâmetro e dotando
-os de uma maior capa-
cidade de escoamento, 
bem como executar mais 
pontos para recolha das 
águas pluviais superfi-
ciais.

sável, “um azeite com histó-
ria” e que se liga à história do 
concelho e do país.

“Algumas destas oliveiras 
provavelmente foram planta-
das ou tratadas pelo soldado 
Milhões e por outros solda-
dos e oficiais do concelho, 
que eram agricultores, e par-
ticiparam na Guerra”, referiu.

O objetivo é, frisou home-
nagear todos estes homens 
que “foram impreparados 
para uma guerra que não era 
deles e que foi muito difícil”.

“Esta edição do Azeite Mi-
lhões, para além de uma justa 
homenagem aos portugueses 
que participaram na Primeira 
Guerra Mundial simboliza, 
também, os agricultores ‘fei-
tos’ soldados do Corpo Expe-
dicionário Português, estando 
refletida a identidade cultural 
de um povo”, explicou.

CarrazEDa DE aNSiãES

O acordo que permite 
o avanço do Plano de Mo-
bilidade do Tua, em Trás
-os-Montes, e o regresso 
do comboio foi celebrado, 
informou o Gabinete do mi-
nistro do Planejamento e 
das Infraestruturas.

A Infraestrutura de Por-
tugal (IP) e a Agência do 
Desenvolvimento Regional 
do Vale do Tua (ADRVT) 
formalizaram o acordo que 
já tinha sido anunciado a 15 
de março e que acaba com 
o impasse de quase um ano 
a concretização do Plano 
de Mobilidade Turística e 
Quotidiana, a principal con-
trapartida pela construção 
da barragem de Foz Tua.

O contrato agora oficia-

assinado acordo para o
regresso do comboio ao Tua

lizado determina, segundo 
a informação oficial, que “a 
IP concessione à ADRVT o 
troço entre Brunheda e a 
Estação Ferroviária de Mi-
randela-Carvalhais, incluin-
do a infraestrutura de via, 
infraestrutura de obras de 

arte, superestrutura de via, 
passagens de nível e cais 
de embarque”.

O troço de cerca de 30 
quilômetros é que resta da 
desativada ferrovia cente-
nária que deixou de fazer a 
ligação ao Tua, com o novo 

plano a prever passeios de 
barco entre este ponto e a 
Brunheda, a extensão da 
nova albufeira.

Segundo o acordado 
entre as partes, a agência 
“obriga-se a assegurar, por 
si ou através de terceiro, o 
transporte de passageiros 
no âmbito do sistema de 
mobilidade turística e quo-
tidiana do vale do rio Tua”.

“Foi ainda estabelecido 
um acordo entre a CP, a 
IP e a ADRVT para regula-
mentar os termos em que 
o serviço de transporte de 
passageiros é assegura-
do, com qualidade e em 
segurança”, acrescenta 
a informação do gabinete 
da tutela.

A alcunha do soldado “Milhões” nasceu fomo um elogio do 
seu comandante, Ferreira do Amaral, na Primeira Guerra 

Mundial: “Tu és Milhais, mas vales milhões”.
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caldas

A banheira do século 
XIX partiu do porto de Lis-
boa a 1 de março e está 
retida na alfândega de São 
Paulo - Fátima Ferreira

A estância termal brasi-
leira de Caldas da Impera-
triz comemorou 200 anos 
e, para assinalar a efemé-
ride, pediu ao município 
caldense uma banheira do 
Hospital Termal para fazer 
um monumento, numa alu-
são à ligação termal entre 
os dois municípios. A ba-
nheira em mármore, do 
século XIX, foi despachada 
desde as Caldas e até já 
chegou ao Brasil, mas ficou 
retida na alfândega de São 
Paulo desde 6 de março. 
As comemorações dos 200 
anos, essas realizaram-se 
de 16 a 19 de março, e até 
com a presença do autar-
ca caldense Tinta Ferreira. 
Mas sem a banheira.

Saiu do porto de Lisboa 

na tarde de 1 de março, 
mas ainda não chegou ao 
destino: a cidade de Santo 
Amaro da Imperatriz, no 
estado de Santa Catarina, 
no Brasil. Trata-se de uma 
banheira em mármore, 
com cerca de 700 quilos, 
pertença do Hospital Ter-
mal das Caldas da Rainha 
e que o município ofereceu 
ao município geminado, de 
Santo Amaro de Imperatriz, 
para integrar o monumen-
to comemorativo dos 200 
anos da fundação da sua 
estância termal.

Esta banheira é uma 
alusão ao presente da im-
peratriz Tereza Cristina, em 
1845, que após conhecer 
as águas quentes de Cal-
das da Imperatriz, enviou 
para o hospital termal ali 
recém-construído seis ba-
nheiras de mármore vindas 
da Europa e que ainda hoje 
são utilizadas por aquístas.

Banheira do Hospital Termal
despachada para o Brasil está

“em trânsito” há um mês

vila de rei

resendeMarinHa
grande

O executivo camarário 
de Vila de Rei aprovou por 
unanimidade a abertura de 
um Concurso Público para a 
realização da empreitada de 
“Infraestruturas urbanísticas 
na Zona Industrial do Souto”.

De entre os trabalhos 
a desenvolver, destaca-se 
a criação de arruamentos, 
rede de águas e esgotos, 
rede elétrica, iluminação e 
telecomunicações, que irão 
dotar a Zona Industrial do 
Souto de melhores condi-
ções para atrair novas em-
presas para o Concelho. 
O Concurso Público será 
publicado em breve em Di-
ário da República, com um 
preço base de 500.000,00€ 
(comparticipados a 85% pelo 
FEDER – Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional) 
e um prazo de execução de 
8 meses.

Ricardo Aires, Presiden-
te da Autarquia Vilarregen-
se, afirma que “estes tra-

balhos de beneficiação da 
Zona Industrial do Souto 
inserem-se na política prio-
ritária deste executivo ca-
marário de criar condições 
para que as empresas se 
possam fixar no nosso Con-
celho, gerando mais postos 
de trabalho e dinamizando 
a economia local”.

A Zona Industrial do Sou-
to vai passar a reunir todas 
as condições para atrair e fi-
xar novas empresas, através 
de uma obra e num investi-
mento que julgamos ser es-
senciais para o crescimento 
e consequente desenvolvi-
mento de Vila de Rei. Estou 
em crer que a aprovação da 
candidatura que permite a 
comparticipação desta obra 
é um sinal que o Governo 
Central está a mudar o pa-
radigma para o apoio ao In-
terior do País e que acredita 
no projeto e no potencial de 
Vila de Rei para fixar empre-
sas e população.”

Câmara requalifica Zona
industrial do souto

vila real

Afirma-se com destino
turístico de ano para ano

Vila Real é um destino 
cada vez mais procurado 
por turistas portugueses, 
espanhóis e franceses atraí-
dos pelo patrimônio, gastro-
nomia e natureza e enfrenta 
o problema da sazonalidade 
com eventos que “dão noto-
riedade”, disse fonte da au-
tarquia.

O Palácio de Mateus con-
tinua a ser o ex-líbris do con-
celho, mas, segundo o res-
ponsável, de ano para ano, 
este destino afirma-se para lá 
dos muros deste monumento 
histórico.

Em 2017, Mateus rece-
beu mais de 100.000 visitan-
tes. Pela Loja Interativa de 
Turismo passaram 11.000 
visitantes no ano passado e 
o número de dormidas subiu 
das 50.000 para as 130.000, 
entre 2013 e 2016.

José Maria Magalhães 
disse que o atual executivo 
delineou um plano estratégi-
co quando tomou posse em 
2013 que tinha como objeti-
vo “aumentar drasticamente 

os níveis de notoriedade da 
marca Vila Real”.

Para o efeito, contou, foi 
retomado o Circuito Interna-
cional de Vila Real, que inclui 
o Campeonato do Mundo de 
Carros de Turismo (WTCC), 
agora Taça do Mundo de 
Carros de Turismo (WTCR), 
e foi feita uma forte aposta na 
animação dos meses de ve-
rão, com especial destaque 
para as Festas da Cidade.

O município quer ainda 
afirmar-se como destino de 
biodiversidade, apostando 
no Parque Natural do Al-

vão (PNA), nos percursos 
pedestres e no jardim Bo-
tânico da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro (UTAD), na gastronomia 
típica como as tripas aos 
molhos e os covilhetes e os 
pitos e está, segundo o ve-
reador, a ganhar terreno no 
turismo religioso.

Exemplo disso foi salien-
tar, o evento “Via Dolorosa”, 
que decorreu na quarta-fei-
ra para assinalar a Semana 
Santa e teve como palco lo-
cais emblemáticos da cida-
de, como igrejas e praças.

Para o responsável, os 
grandes desafios são comba-
ter a sazonalidade que ainda 
afeta este destino e aumentar 
o número de camas disponí-
veis no concelho, que ficam 
aquém das necessidades.

A Loja Interativa de Turis-
mo abriu as portas em abril 
de 2015 para colmatar a la-
cuna existente na região em 
termos de informação turísti-
ca e de apoio ao visitante e 
passou a ser ponto de “pas-
sagem obrigatório”.

José Maria Magalhães 
disse que, em três anos, 
passaram por aquele espaço 
cerca de 35.000 visitantes, 
dos quais mais de 40% são 
portugueses, seguindo-se os 
espanhóis (19%), franceses 
(19%) e depois ingleses, ale-
mães e brasileiros.

A maioria dos turistas 
que visita a cidade, que 
quer ser porta de entrada 
para o Douro, tem idades 
compreendidas entre os 40 
e 60 anos e viaja acompa-
nhada pelos filhos.

A Padaria Ferreira & 
Silva ganhou a medalha 
de bronze no V Concurso 
“O Melhor Folar e Pão de 
Ló de Portugal”, promo-
vido pela Associação do 
Comércio e da Indústria 
de Panificação e Pastela-
ria, no passado dia 17 de 
março.

O concurso, dina-
mizado em Sangalhos, 
Anadia, visa impulsio-
nar, enobrecer e prote-
ger duas das principais e 
mais antigas iguarias da 
Páscoa portuguesas.

Na categoria de Folar 
Doce, a receita premia-
da com o terceiro lugar 
pertence à Padaria Fer-
reira & Silva que o ano 
passado tinha já obtido o 
segundo lugar de mérito 
no concurso. Nas pala-
vras de José Silva e Clo-
tilde Silva, o segredo dos 
folares está no “amor e 
carinho colocado na con-
fecção”, sendo por isso 
uma distinção que deixa 
os proprietários “bastante 
orgulhosos da qualidade 
reconhecida”.

Resende celebrou as Ca-
vacas pelo 12.º ano conse-
cutivo, numa festa que atraiu 
centenas de visitantes que 
não perderam a oportunidade 
de provar este doce de refe-
rência na região.

Registou-se uma elevada 
afluência à Festa das Cava-
cas onde duas dezenas de 
produtores venderam mais 
de uma tonelada de cavacas, 
sendo de referir que a meio 
da tarde já havia produtores 
que tinham vendido todas 
as caixas com este delicioso 
doce.

À festa juntaram-se, tam-
bém, o vinho da região, os 
licores, as compotas e o ar-
tesanato.

Quem passou pelo certa-
me teve, ainda, oportunidade 
de assistir a um dia com mui-
ta animação proporcionada 
pelos seguintes grupos: Gru-
po de Bombos “Padre Antoni-
no Pinto Duarte”, Grupo “Tom 
Vintém e Amigos”, Grupo de 
Danças e Cantares “Os Mo-
leiros” de Sta. Maria de Cár-
quere e a Classe de Conjunto 
de Acordeões e Concertinas 
da Academia de Música de 
Resende. Para além da ani-
mação musical teve lugar 
uma peça teatral protagoni-
zada pelos Atelier’s Seniores 
do Município, que encenaram 
a lenda das Cavacas.

Festa das Cavacas Vendidas mais de uma tonelada

O Presidente da Câmara 
Municipal de Resende, Gar-
cez Trindade, em declara-
ções à comunicação social, 
afirmou que “trata-se da con-
fecção de um doce típico de 
Resende, ancestral, que nós 
conseguimos traduzir num 
dia de venda para os produ-
tores. Estamos a fazer tudo 
para promover este doce que 
é uma mais valia para o con-
celho, de forma a atrair mais 
visitantes, que aproveitam 
também para conhecer Re-
sende e apreciar as nossas 
paisagens”.

Durante a festa, o Muni-
cípio de Resende entregou 
os incentivos aos três pro-
dutores que se distinguiram 
com as “Melhores Cavacas 
da Festa das Cavacas”. O 
primeiro prêmio foi entregue 
à Santa Casa da Misericórdia 

de Resende; o segundo a do-
ceira Rosa Silva e o terceiro 
à produtora Adozinda de Al-
meida.

À semelhança de anos 
anteriores, os Comboios de 
Portugal aliaram-se a esta 
iniciativa oferecendo 30% de 
desconto aos visitantes que 
viajaram de comboio até à 
estação de Aregos (Tormes), 
na margem direita do rio 
Douro. O Município ofereceu 
a travessia na embarcação 
turística “Barca d’ Aregos”.

A edição deste ano teve 
como novidade o sorteio de 2 
vouchers que incluem a ofer-
ta de um fim de semana ou 
jantar, para duas pessoas, no 
concelho. Os vouchers foram 
uma oferta do Douro Marina 
Hotel & Spa, do Hotel Co-
mércio e do Restaurante das 
Caldas.

Folar da Padaria 
Ferreira & silva 

distinguido



6

Economia
Portugal em FocoRio de Janeiro, 12 a 18 de abril de 2018

Custo do trabalho em Portugal 
sobe 3% em 2017 mas continua 
bem abaixo da média europeia

O custo horário da 
mão-de-obra em Portu-
gal subiu 3% entre 2016 
e 2017, para os 14,1 eu-
ros, mas permanece sig-
nificativamente abaixo 
da média europeia, sen-
do o sexto mais baixo 
da zona euro, divulgou 
o Eurostat. Os dados 
publicados pelo gabine-
te oficial de estatísticas 
da União Europeia re-
velam que em 2017 os 
custos da mão-de-obra, 
excetuando agricultura 
e administração pública, 
atingiram em média os 
26,8 euros na UE e os 
30,3 euros na zona euro, 
registando-se todavia 
grandes diferenças en-
tre os Estados-mem-
bros, já que variam entre 
os 4,9 euros na Bulgária 
e os 42,5 euros na Dina-
marca.

Portugal, apesar de 
ter registado uma subida 

Banco de Portugal recebeu mais de 15 mil 
pedidos de quebra de sigilo bancário

Os investigadores de 
combate à corrupção têm 
hoje acesso praticamen-
te direto a todas as contas 
bancárias de suspeitos, diz  
o Diário de Notícias. Nos úl-
timos três anos, o Banco de 
Portugal  recebeu mais de 
15 mil pedidos de informa-
ção sobre contas suspeitas, 
para levantamento de sigilo 
bancário.

Os pedidos foram feitos 
por entidades oficiais, entre 
as quais outros supervisores 
financeiros, autoridades ju-
diciárias e administração tri-
butária. O que permitiu este 
acesso mais livre foi uma al-
teração legislativa em 2010, 
uma proposta do deputa-
do Filipe Neto Brandão, do 
PS, que passou a permitir o 

acesso do Ministério Público 
às contas sem ter de passar 
por um juiz.

Ao mesmo jornal, Pedro 
Fonseca, investigador na 
Unidade Nacional de Com-
bate à Corrupção da PJ, ga-
rante que “a velocidade” das 
investigações, hoje em dia, 
“não tem paralelo”: “O folow 

the money faz-se à velocida-
de da luz”. Exemplo disso são 
as operações Lex, Fizz, Labi-
rinto, Marquês ou Face Ocul-
ta, nas quais a fiscalização 
às contas dos suspeitos e às 
operações financeiras foram 
peças fundamentais para as 
acusações e condenações.

Antes da alteração à lei, 

o segredo bancário só podia 
ser quebrado “nos termos 
previstos na lei penal e do 
processo penal” — isto é, 
com a aprovação de um juiz. 
Na mesma altura em que foi 
aprovada a proposta , o BdP 
teve de criar uma base de 
dados que agregasse todas 
as contas bancárias existen-
tes para acelerar o proces-
so, já que, e segundo Pedro 
Fonseca, antes tinham de 
ficar mais de um ano à es-
pera das informações. Neto 
Brandão afirma que esse 
atraso aumentava o risco de 
insucesso da investigação 
criminal, e que “era um ab-
surdo o fisco ter já poderes, 
em matéria tributária, que a 
lei negava ao MP em maté-
ria criminal”.

dos 13,7 euros em 2016 
para 14,1 euros em 
2017, mais 3%, acima 
da média europeia — o 
crescimento do custo 
do trabalho foi de 2,3% 
no conjunto da UE e de 
1,9% no espaço da mo-
eda única -, permanece 
na segunda metade da 
tabela, apenas à frente 
de Malta (13,8 euros), 
Estónia (11,7), Repúbli-
ca Checa (11,3), Eslo-
váquia (11,1), Croácia 
(10,6), Polónia (9,4), 
Hungria (9,1), Letónia 
(8,1), Lituânia (8,0), Ro-
ménia (6,3) e Bulgária 
(4,9), sendo que destes 
11 países apenas cinco 
pertencem à zona euro.

Os países onde o 
custo da mão-de-obra é 
mais elevado são a Di-
namarca (42,5 euros), 
Bélgica (39,6), Luxem-
burgo (37,6), Suécia 
(36,6) e França (36).

É em Portugal que se 
faz o melhor azeite ligei-
ro do mundo. Trata-se do 
azeite verde ligeiro pro-
duzido pela Sociedade 
Agrícola Vale do Ouro, 
em Ferreira do Alentejo, 
segundo noticia o jornal 
Expresso.

Foram conhecidos esta 
semana os vencedores 
do prêmio Mario Solinas, 
que é o mais prestigiado 
prêmio internacional na 
indústria do azeite e que 
é atribuído pelo Internatio-
nal Olive Council (Conse-
lho Internacional do Azei-
te).

Portugal ganhou, este 
ano, quatro prêmios: além 
do referido para azeite 
verde ligeiro à Sociedade 
Agrícola Vale do Ouro, 
vêm também para Portu-
gal o segundo lugar para 
um azeite da Sovena e 
dois terceiros prêmios 
para a Fitagro e para a 
Elosua, duas empresas 
de Ferreira do Alentejo.

Azeite português considerado 
o melhor do mundo

Hoje, o quilo do carbo-
nato de lítio, aquele que é 
usado nas baterias, ronda os 
23 dólares. Um preço “alto”, 
segundo o especialista, que 
Portugal pode aproveitar. 
“Portugal ainda está numa 
fase júnior na exploração 
de lítio, mas tem muito po-
tencial”, diz em entrevista o 
analista da Metal Bulletin, a 
agência mais antiga do mun-
do que publica o preço dos 
minerais que não estão cota-
dos. A prova desse potencial 
está nos mais de 40 pedidos 
de licenças de exploração 
que o governo já recebeu. 
Entre o desejo e a concre-
tização podem passar “à 
vontade” mais de dez anos, 
o que por vezes afasta os 
investidores interessados no 
lucro rápido. Na melhor das 
hipóteses, Portugal começa-
rá a produzir os compostos 
de lítio usados na indústria 
automóvel no final de 2019. 
É essa a meta da Savannah 

Resources, uma empresa 
britânica que está a explorar 
uma mina em Trás-os-Mon-
tes. “Depois de se começar 
a produzir, ainda é preciso 
vender o material para fábri-
cas de produção de carbo-
nato e hidróxido de lítio, se 
a empresa que explora não 
tiver a sua própria fábrica”, 
explica o analista. 

“Com os preços altos, 
os investidores estão inte-
ressados em aplicar alguns 
milhões no desenvolvimento 
de uma mina para depois, 
por exemplo, assinarem um 
contrato com fabricantes au-
tomóveis, como a BMW, a 
Volkswagen, a Mercedes ou 
a Renault, e venderem em 
exclusivo os derivados de lí-
tio com grau bateria. A Toyo-
ta fez isso com a Orocobre 
da Argentina. Se houver 
um acordo entre uma em-
presa que explore lítio em 
Portugal com um fabricante 
automóvel, poderá ser pos-

Preço alto do lítio pode tornar Portugal 
uma potência dos carros elétricos

sível construir fábricas no 
país”, destaca Martim Faca-
da.   Mas para aqueles que 
acreditam que o lítio será o 
petróleo português, Martim 
aconselha a pôr um freio no 
entusiasmo. “Dizer que o lí-
tio pode desenvolver a eco-
nomia e industrializar o país 
é um exagero. Não é por ter 
uma matéria-prima que vale 
muito que um país é rico. 
No caso do lítio, se for es-

São atribuídos três prê-
mios (primeiro, segundo e 
terceiro lugar) em quatro 
categorias (azeite verde 
intenso, médio, ligeiro e 
maduro).

Espanha foi o único 
país a igualar Portugal 
com quatro distinções. 
Marrocos ganhou duas e 
a China recebeu um pela 
primeira vez, com um 
azeite chinês a ser con-
siderado o melhor azeite 
maduro do mundo.

Os prêmios são entre-
gues em Nova Iorque, a 
29 de junho.

tabelecida uma indústria de 
extração e de produção de 
carbonato e hidróxido de 
lítio, isso vai criar emprego 
qualificado e desenvolver as 
regiões em torno das minas, 
mas não vai fazer de Portu-
gal uma economia rica”, es-
clarece o analista

A febre do lítio surgiu há 
cerca de 2 anos, quando o 
preço do mineral passou de 7 
para 27 dólares. O trampolim 
veio da China e do seu plano 
de descarbonização. A produ-
ção de carros elétricos cres-
ceu 200% num ano, o que fez 
que a procura por compostos 
de lítio superasse a oferta, fa-
zendo disparar o preço.

Portugal está no top 10 
mundial das reservas de lítio, 
que estão estimadas em 60 mil 
toneladas métricas. No mês 
passado, o secretário de Es-
tado da Energia, Jorge Seguro 
Sanches, revelou que neste 
ano as licenças de prospecção 
vão passar a ser leiloadas.

As exportações cresce-
ram 6,2% no segundo mês 
do ano, desacelerando qua-
se 4%. A queda de quase 
26% nas vendas para Ango-
la, o único dos 10 principais 
mercados onde se verificou 
uma queda, e uma diminui-
ção pronunciada nas vendas 
para países de fora da UE 
ditaram a desaceleração. O 
aumento do comércio dentro 
do mercado único impediu 
uma queda mais pronuncia-
da, mas ainda assim o déficit 
da balança comercial voltou 
a agravar-se.

Segundo o INE, o co-

Exportações desaceleram
mércio com os países que 
fazem parte da UE aumen-
tou 10,3% em fevereiro, um 
impulso dado pelos aumen-
tos nas vendas de bens 
portugueses para França e 
Alemanha (13,3% e 16,4%), 
segundo e terceiro maiores 
mercados para as exporta-
ções portuguesas.

No entanto, este aumen-
to substancial não impediu 
uma desaceleração nas ex-
portações, com à queda pro-
nunciada nas vendas para 
fora da UE, mesmo com os 
aumentos verificados nas 
exportações para o Brasil 

e para os Estados Unidos, 
neste último caso mais re-
sidual. Segundo os dados, 
as exportações para fora da 
União Europeia caíram 6,1% 
em fevereiro, quando no mês 
anterior haviam crescido 
6,8%. O menor crescimento 
das exportações foi acompa-
nhado de um menor cresci-
mento nas importações, que 
continuaram ainda assim a 
crescer a um ritmo superior 
ao das exportações. As im-
portações cresceram menos 
em boa parte devido a uma 
contração nas compras da 
Rússia, de onde Portugal 

importa sobretudo diesel. 
As importações cresceram 
ainda assim 8,5%, levando o 
déficit comercial aos 991 mi-
lhões, mais 170 milhões de 
euros que em igual período.
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Política

O Presidente da Repúbli-
ca defende que a recupera-
ção econômica em Portugal 
foi um “milagre a dois tem-
pos”, um “milagre” que não 
começou em 2015 ou 2016 
mas, sim, no tempo do go-
verno anterior, liderado por 
Passos Coelho. De quem é 
o mérito, então? “Dos por-
tugueses, que souberam 
sofrer sacrifícios muitos pe-
sados”, responde.

Em entrevista ao jornal  
La Voz de Galicia, Marce-
lo comenta as notícias re-
centes sobre a economia 
lembrando que houve um 
primeiro tempo, a primeira 
fase do milagre, que foi o 
período crítico em que os 
portugueses souberam so-
frer sacrifícios muito pesa-
dos sem os quais não teria 
sido possível a segunda 
fase do milagre.

Houve “mérito, há que 
dizê-lo, do governo anterior, 
do dr. Pedro Passos Coelho. 
O milagre começou aí”, diz 

Luís Montenegro, ex-pre-
sidente da bancada do PSD, 
terminou o seu mandato 
de  deputado. Depois de ter 
anunciado durante o Con-
gresso que iria abandonar 
a vida parlamentar, Monte-
negro saiu durante o debate 
quinzenal.

“Saio sem deixar nenhu-
ma inimizade mesmo em 
todos aqueles que desenvol-
vem as suas funções noutras 
bancadas”, disse o deputado 
do PSD antes de começar o 
debate. “Vou de consciência 
tranquila por ter dado aquilo 
que sabia, o melhor que sa-
bia e por ter encontrado em 
todos os deputados um es-

Luís Montenegro: “Saio
sem deixar nenhuma inimizade”

forço grande” para cumprir o 
que o país precisa.

Montenegro deixou ain-
da dois pedidos às banca-
das parlamentares: para que 

continuem com a “vivacida-
de dos debates a expor os 
seus pontos de vista”, que 
não percam “o foco naquilo 
que é uma exigência na pre-
servação da democracia” e 
que “resistam ao populismo”. 
“Levo comigo a convicção 
que o populismo é o pai da 
mediocridade e a mediocri-
dade é a mãe da pobreza”, 
acrescentou.

Nuno Magalhães, líder 
da bancada do CDS, Mon-
tenegro deixou uma palavra 
especial depois de terem 
partilhado “o único governo 
de coligação que desde o 
25 de Abril conseguiu durar 
uma legislação inteira”. Ma-

Marcelo Rebelo de Sousa diz que “milagre 
na economia” começou com Passos Coelho

A dias de entregar em 
Bruxelas o programa de Es-
tabilidade 2018-2022, o mi-
nistro das Finanças avisa 
que o país tem de “se prepa-
rar para o futuro” e que não 
deve “colocar em risco”  aqui-
lo que diz ser o “sucesso da 
economia e da sociedade”. 
Num artigo de opinião publi-
cado no jornal Público, Mário 
Centeno dispara indicadores 
econômicos para sustentar a 
sua análise sobre a econo-
mia e garante que isso não 
foi feito à custa de cortes nos 
serviços públicos.

No texto, o ministro come-
ça por considerar “assinalável” 
o desempenho nas contas pú-
blicas e que “esta credibiliza-
ção permite que Portugal pos-
sa usufruir  dos benefícios do 
crescimento econômico atual 
da Europa”. Mas também avi-
sa que, o passo seguinte do 
país é “preparar para o futu-
ro. Não podemos perder mais 
uma oportunidade”. E isto diz 
principalmente respeito a um 
indicador, onde Centeno colo-
ca especial relevo: a redução 
dos juros da dívida.

“Não há nenhum indicador 
melhor do que este para sinte-
tizar o sucesso da economia e 
da sociedade, porque este é o 
único que chega mesmo a to-
dos os portugueses. E, podem 
crer, não o vamos colocar em 
risco“, diz quando afirma que 
o pagamento de juros dimi-
nuiu mais de 800 milhões de 
euros. Quanto à “outra meta-
de” da responsabilidade pela 
redução do déficit de 2017, 
o ministro diz que é atribuída 
ao “crescimento econômico”. 
E é neste ponto que baseia 
a sua defesa face às acusa-

ções, que têm vindo também 
dos parceiros de esquerda, 
de cortes que têm paralisado 
alguns serviços públicos,  na 
saúde e educação. “No SNS, 
a despesa cresceu 3,5% em 
2017. Mas, entre fevereiro 
de 2015 e fevereiro de 2018, 
o crescimento da despesa 
com saúde atinge os 13%. 
Na escola pública, a despesa 
com pessoal cresceu 1,6% e 
com bens e serviços cresceu 
5,3%”, afirma Centeno. “É, 
pois, falsa a ideia de que o 
déficit tenha sido atingido por 
reduções do lado da despesa 
dedicada ao funcionamento 
dos serviços públicos”.

A economia surge também 
como resposta a outra acu-
sação, e aqui, sobretudo da 
direita: a carga fiscal aumen-
tou. Na semana passada, no 
Parlamento, o assunto já tinha 
levantado controvérsia, tendo 
sido também aproveitado pelo 
CDS no debate quinzenal com 
o primeiro-ministro. António 
Costa chegou mesmo a dizer 
que a carga fiscal diminuiu 
desde 2015.

Já Centeno, admite que 
a carga fiscal foi “superior à 
esperada”, embora explique 
isso com “o crescimento da 
economia e o aumento do em-
prego”. “Em 2017, houve mais 
430 milhões de euros de con-
tribuições sociais e mais 450 
milhões  de receitas correntes 
do que o previsto no Progra-
ma de Estabilidade  de 2017, 
sem que tenha havido lugar a 
alterações nas taxas dos prin-
cipais impostos, isto é, sem 
aumento do esforço fiscal das 
famílias e das empresas por-
tuguesas“, detalhou no artigo 
de opinião.

Centeno diz que não é
momento para “colocar em
risco” o que foi conseguido

Marcelo. Mas houve, então, 
uma “segunda fase do mila-
gre, quando com o novo go-
verno, com uma composição 
oposta e apoiado por parti-
dos que tinham uma posição 
crítica das políticas anterio-
res, se receou que pudesse 
romper com a recuperação 
das finanças públicas, isso 
não aconteceu”.

“Houve essa determi-
nação, mérito do primeiro-
ministro, e do seu governo; 
é mérito dos partidos que 
apoiaram o governo. Eu di-

ria que foi um sinal de gran-
de maturidade política”.

“Em primeiro lugar, por-
que defendo que o Presi-
dente deve dar-se bem com 
o primeiro-ministro, com os 
órgãos de soberania e com 
os partidos políticos. Estou 
permanentemente em con-
tato com o Governo, nas au-
diências semanais, em bons 
e maus momentos. Além 
disso, conhecemo-nos mui-
to bem , já que ele foi meu 
aluno na Faculdade de Di-
reito de Lisboa”, recordou.

O Presidente mostra a 
sua satisfação por o exe-
cutivo de Costa ter conven-
cido a UE e os mercados e 
continuar estável a pouco 
mais de um ano das elei-
ções legislativas. “É uma 
satisfação que esse Gover-
no, no qual ninguém acre-
ditava internacionalmente, 
tenha convencido Bruxelas, 
os mercados e continue 
estável a um ano antes de 
acabar a legislatura”, assu-
me o Presidente.

“Temos um sistema políti-
co forte à esquerda e à direi-
ta, que oferece alternativas 
aos portugueses e evita o 
surgimento de populismos”.

Congratula-se também 
por ter “desaparecido a cris-
pação entre a esquerda e a 
direita” que surgiu após a 
eleições de 2015, ganhas 
por Passos Coelho, mas 
que não conseguiu formar 
Governo, dando lugar ao 
executivo socialista apoiado 
pelo PCP e BE.

galhães afirmou ainda que 
“foi um privilégio” trabalhar – 
“muitas vezes convergente-
mente, mas algumas vezes 
com divergências”. “Permi-
tam-me desmentir uma fra-
se feita: que na política não 
há amigos. É mentira e os 
amigos podem ser de par-
tidos diferentes”, acrescen-
tou. Ferro Rodrigues deixou 
“em nome da Assembleia 
da República” um desejo de 
“todas as felicidades para a 
sua vida política e profissio-
nal”. Fernando Negrão apro-
veitou a intervenção do PSD 
para deixar uma palavra de 
despedida a Luís Montene-
gro.

A cultura é, tradicional-
mente, uma bandeira da es-
querda e um campo onde a 
direita quase não entra. A po-
lêmica em torno dos apoios 
financeiros às artes veio dar 
a oportunidade à líder do 
CDS-PP para colocar o tema 
na agenda do partido.

 Assunção Cristas vai 
fazer uma ronda por vários 
agentes culturais, do teatro, 
cinema e museus, para per-
ceber o que se passou com 
o concurso de atribuição dos 
apoios financeiros. “Pare-
ce que o problema não são 
apenas as regras, mas a sua 
aplicação. Uma coisa é unâ-
nime: isto falhou”, afirmou a 
líder do CDS. A bancada já 
tem em preparação iniciati-
vas legislativas sobre o as-
sunto, falta perceber como 
é que se vão concretizar as 
alterações anunciadas pelo 
Governo e que permitirão re-
pescar algumas companhias 
que tinham ficado de fora na 
lista provisória do concurso. 

Para Assunção Cristas 
esta é a oportunidade para 
o CDS mostrar que tem tra-
balho nesta área que, como 
reconhece, é “muito cultiva-
da pela esquerda,  e onde 
a direita está quase proibida 
de entrar”. A líder centrista 
admite não que esperava 
“erros” nesta área, apesar de 
já existirem “sinais” de que o 
Governo “vivia mais da fama 
do que do proveito”.

Lembrando que foi um 
centrista, o ex-líder Francis-
co Lucas Pires, a ter a pri-
meira pasta da Cultura no 
Governo AD, Assunção Cris-
tas acredita que o CDS pode 
“ir mais longe” nesta área. 
Até porque Pedro Mexia, es-
critor e e assessor para os 
assuntos culturais do Presi-
dente da República, faz par-
te do grupo de trabalho que 
está a preparar o programa 
eleitoral do partido para as 
próximas legislativas.

A primeira reunião com 
agentes culturais já aconte-

Assunção Cristas quer
manter a cultura na agenda

Num almoço com apoian-
tes, Jerónimo de Sousa fez 
“uma censura” ao comporta-
mento do executivo liderado 
por António Costa, com quem 
o PCP tem um acordo parla-
mentar, por dar dinheiro aos 
bancos  e não resolver de 
vez o problema das pensões 
de muito longa duração.

Ouvido em silêncio por 
dezenas de apoiantes, Je-
rónimo fez a pergunta e deu 
a resposta. “Foram muitos 
os camaradas que disseram 
‘então isto acabou, acabou o 
entendimento, a convergên-
cia”, afirmou, para responder 
“não” logo em seguida.

O secretário-geral dos 
comunistas promete conti-
nuar a tratar “como até aqui” 
o entendimento firmado com 
os socialistas, em 2015, 
após as legislativas em que 
o parlamento elegeu uma 
maioria de deputados da 
esquerda, apesar de as elei-

ções terem sido ganhas pelo 
PSD e CDS.

Depois, disse que condi-
ções dos comunistas para 
os tempos mais imediatos, 
“o primeiro e principal com-
promisso” do PCP “é com os 
trabalhadores e com o povo 
e não com o PS”.

Em terceiro lugar, “sem-
pre mas sempre”, o PCP 
promete não perder oportu-
nidade de “conseguir novos 
avanços, novos direitos e 
novas conquistas”.

Para Jerónimo, muito 
aplaudido pelos apoiantes, o 
PS e o Governo revelam “dois 
pesos e duas medidas” quan-
do “dão” ou “empestam” 800 
milhões de euros à banca e 
alegam que “não há dinheiro” 
para os aumentos na função 
pública, para o investimento 
no Serviço Nacional de Saú-
de e para as pensões sem 
cortes para os pensionistas 
com muito longas carreiras.

ceu com Carlos Avillez, do 
Teatro Experimental de Cas-
cais, uma das companhias 
que é dada como repescada 
pelo Ministério da Cultura 
para receber apoio. Assun-
ção Cristas diz já ter perce-
bido que a questão não se 
coloca apenas em relação à 
verba, que o Governo entre-
tanto reforçou com mais 2,2 
milhões de euros, mas tam-
bém quanto à aplicação dos 
critérios que “não se com-
preende”. É por isso que a 
líder do CDS rebate um dos 

argumentos dados pelo pri-
meiro-ministro, no debate 
quinzenal, quando afirmou 
que as regras eram conheci-
das de todos e que ninguém 
reclamou. “O problema é que 
isto tem a ver com a aplica-
ção das regras por parte do 
júri”, afirma, defendendo, no 
entanto, que o concurso não 
pode ser impugnado nes-
ta altura, já que deixaria as 
companhias sem apoio. Cris-
tas nota que a confusão foi 
tal que “há capitais de distrito 
sem companhias de teatro”.

PCP  critica Governo e explica 
aos militantes continuação

de acordo com PS
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Emoção e Fé na Páscoa 
na Casa dos Poveiros

Tarde de domingo ma-
jestosa no Solar Poveiro. 
Encontros, reencontros, 
tradições, muitos amigos 
presentes e muitos con-
vidados comparecendo 
à casa pela primeira vez 
para   celebrar a Páscoa.

Atraídos pelo famoso 
Cozido poveiro, tradição 
da casa nesta comemo-
ração, e encontrando um 
ambiente amistoso,  foram 
apresentados os costu-
mes poveiros a todos que 
nos alegraram com sua 
presença. Não faltaram as 
Roscas de Pão de Ló: de-
lícia comum em Portugal,  
nesta época. Estas  equi-
valem aos ovos de Pás-
coa aqui no Brasil.

Dando continuidade 
a festa, o conjunto Trio 
Josevaldo alegrou o sa-
lão colocando todos para 
dançar com músicas POP 
e  MPB, o trio está cada 
vez melhor e com um óti-
mo repertório logo após, 
dava-se início a mais uma 

O público interagindo com o Rancho Flóclorico Eça de Queirós

Carlos Silva e Alzira com amigos Sr. Gentil e Mara do restaurante SóKana, prestigiando o 
domingo, festivo na Casa dos Poveiros 

bela  exibição  do Rancho  
Folclórico Eça de Queirós. 
A apresentação foi uma 
aula de etnografia: com 
seus trajes impecáveis, 
colocando em prática can-
ções e viras populares, 
desenhando e pintando da 
melhor forma a Póvoa de 
Varzim e os poveiros. Foi 
difícil não se emocionar 

com a apresentação do 
número “Barco Poveiro”, 
um dos símbolos desta  
terra tão querida.        

 A festa terminou com 
outro grande momento 
de emoção e devoção: “O 
Beija Cruz”, tradição reali-
zada, ainda nos dias atu-
ais, em muitas cidades de 
Portugal. 

A Casa dos Poveiros 
agradece pela presen-
ça do público que lotou a 
casa e fica na esperança 
de ter proporcionado a 
todos momentos inesque-
cíveis neste dia festivo. O 
Jornal Portugal em foco 
esteve presente e regis-
trar em suas páginas al-
guns desses momentos. 

O Casal Jerônimo  e  Rosa num momento romântico come-
morando seus 57 anos de Casamento.

O Departamento Feminino preparou uma belissima mesa 
com os símbolos da Páscoa

O conjunto 
Trio Josevaldo 
alegrou a festa 

com muito 
ritimo, colocan-
do todo mundo 

pra dançar

Emocionante 
apresentação 

do Rancho 
Folclórico Eça 

de Queirós 
que cantou 
o refrão da 

música “Bar-
co” à capela, 

emocionando 
o público

O público 
lotou o 
Salão 
Nobre 
para 
saborear 
o famoso 
Cozido 
poveiro

O público 
muito 

animado 
dançou 
toda a 

tarde ao 
som do 
Trio Jo-
sevaldo 
que não 

deixou 
ninguém 

ficar 
parado

Ex-presi-
dentes Sr 
Joaquim 
Souza e 
Gilberto 
Moreira 
com o Di-
retor Feli-
pe Mendes 
do Jornal 
Portugal 
em Foco 
sabore-
ando o 
delícioso 
cozido.

Os ra-
dialistas 
Amaral 

e Edna, 
marca-

ram pre-
sença na 

Páscoa 
Poveira

Rogério 
e Neide 
também 
com 
casal de 
amigos 
no al-
moço de 
Páscoa 
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Isso mesmo, o ultimo dia 07 de abril de 
2.018, certamente ficara na historia, na 
lembrança e na memoria dos protago-
nistas dessa festa bem como dos mui-
tos presentes ao salão nobre da Casa 
de Portugal, amigos e familiares. Nes-
se dia foram comemorados os aniver-
sários da Sra. Maria Manuela Ferreira 
dos Santos que nasceu em Arouca 
Portugal no dia 06.04, foi o aniversario 
de sua querida filha a Dra. Maria Pris-
cila Ferreira dos Santos que nasceu no 
dia 27.03 e do neto da Sra. Manuela e 
filho da Dra. Priscila o Benício que nas-
ceu no dia 31.03. O organizador dessa 
belíssima festa foi o Dr. Emerson da 
Silva Ferreira pai do Benicio, fruto do 
enlace com a Dra. Priscila e genro da 
Sra. Manuela. Temos aqui uma belíssi-
ma família que respira e ama Portugal, 
tanto é que no enlace do Emerson e 
da Priscila no dia 13 de dezembro de 
2.014, levaram o Grupo Folclórico dos 
Veteranos para animar a festa, e nes-
te dia novamente. Fazer aniversário 
é olhar para trás com gratidão e para 
frente com fé! Afinal fazer aniversário 
é ter a chance de fazer sempre novos 
amigos, ajudar mais pessoas, apren-

Grupo Folclórico dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha que animou 
a festa, com o Dr. Emerson e as aniversariantes Dra. Maria Priscila, a Sra. 
Maria Manuela e ainda o filho Benicio.

der e ensinar novas lições, vivenciar 
outras dores e suportar velhos proble-
mas. Fazer Aniversário é amadurecer 
um pouco mais e olhar a vida como 
uma dádiva de Deus. É ser grato, reco-
nhecido, forte, destemido. É ser rima, é 
ser verso, é ver Deus no universo. Os 
aniversariantes ofereceram aos muitos 
presentes, um concorrido coquetel se-
guido de um seleto almoço, ali servido 
pelo Buffet O Marques, da Casa de 

Portugal, onde o Dr. Emerson é asso-
ciado. O Grupo dos Veteranos levou 
muita animação e alegria aos presen-
tes, que puderam dançar e se divertir 
com todos os componentes. Ao final, ti-
vemos o “Parabéns a Você” triplo, para 
homenagear os aniversariantes, e na 
saída todos foram brindados com uma 
linda recordação.  Confiram mais deta-
lhes no site www.portugalemfoco.com.
br e no facebook/Portugal em Foco.

Aqui o Dr. Emerson da Silva Ferreira, e as aniversariantes Dra. Maria Priscila Ferreira dos Santos sua esposa, Maria 
Manuela Ferreira dos Santos sua sogra, o filho Benicio e ainda sua mãe Sra. Nadja Ferreira.

Grande Festa Portuguesa 
Para Comemorar 3 Efemérides na Casa de Portugal

O Conselho da Comunidade Luso
-Brasileira do Estado de São Paulo 
convocou todos os seus membros 
e associados, para a realização de 
sua assembleia geral ordinária, que 
aconteceu no ultimo dia 20 de março 
de 2.018, na sede social,atendendo 
assim ao artigo 11, letra “C” dos Es-
tatutos Sociais em vigor. A ordem do 
dia foi a seguinte: Assembleia Ge-
ral:a) Eleição dos novos membros 
do Conselho Superior (artigo 9, letra 
A)- b) Eleição dos membros do Con-
selho de Administração (artigo 9, 
letra A- c) Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal (artigo 9, letra A)- d) 
Posse dos novos membros eleitos 
(artigo 11, letra C). II – Conselho de 
Administração: foi por este eleita a 
Mesa Diretiva para o próximo biênio 
(artigo 14), que tomará posse no ato.
III – Conselho Fiscala) Eleição entre 
os membros eleitos do Presidente 
do Conselho Fiscal (artigo 36)- b) 
Posse do Presidente eleito. IV – Di-
retoria:
Estando a mesa diretiva de acordo, 
e sempre seguindo o espírito da ob-
jetividade e praticidade, sem prejuí-
zo das disposições legais atinentes, 
o Conselho de Administração fará:a) 
Eleição dos Membros da Diretoria 
(Presidente e 6 Vice-Presidentes) 
(artigo 15, letra A)- b) Posse dos 
membros da Diretoria eleita (artigo 
16, letra A)- c) Ciência acerca dos Di-
retores nomeados.O Presidente Dr. 
Almeida na abertura falou da grande 
frequência, apesar da chuva, uma 
frequência seleta, com muita união 
e entendimento como é o padrão 
da comunidade Luso-Brasileira em 
São Paulo, uma das maiores e mais 
produtivas do Brasil e até no mundo. 
Agradeceu a toda sua diretoria pelo 
empenho e aos patrocinadores São 
Cristóvão Saúde, BBR Agropasto-

ril, Banco Caixa Geral Brasil, EDP, 
Com. Jorge da Conceição Lopes, 
Cisa Trading, Numatur, SAMPAPÃO, 
Restaurante A Bela Sintra, Rede 
Park de estacionamentos e como 
parceira a Casa de Portugal na pes-
soa do seu presidente Com. Antonio 
dos Ramos, se não fossem eles não 
conseguiríamos fazer o que fizemos, 
disse ele.O Dr. Almeida, sempre de-
fendeupela dimensão geográfica de 
São Paulo, que é melhor ter varias 
capelinhas espalhadas, ou seja, uma 
lusinha acesa de portuguesismo que 
uma catedral às escuras. Continuou: 
”Eu acho que deu certo, o nosso as-
sociativismo se reinventou se reno-
vou e todas as nossas associações, 
que com dificuldades estão ai pre-
sentes. Queria dizer o quanto eu as 
admiro e quanto elas me ajudaram, 
a elas minha admiração e o meu ca-
rinho”. Falou do carinho e admiração 
para com o Consul Dr. Lourenço por 
sua ação.Falou do trabalho de vigi-
lância contra aqueles que brincam 
com Portugal. Disse ainda : “Essa 
assembleia do dia de hoje e única, 
já tivemos outras, mas não nessas 
características, um momento históri-
co de união e total empenho”. Dese-
jou ao companheiro Manuel Magno 
uma continuidade no fortalecimen-
to na integração entre brasileiros e 
portugueses que é o trabalho desse 
conselho, “tenho certeza que vocês 
saberão e farão isso”. O Dr. Almei-
da encerrou seu pronunciamento 
com muita emoção, e ao final foi 
aplaudido de pé por longo tempo. 
O Com. Joaquim Justo dos Santos 
agradeceu a todos pela confiança e 
parabenizou o Dr. Almeida pelo vi-
gor, inteligência e maneira de ser. O 
Vereador Toninho Paiva também fez 
uso da palavra parabenizando o Dr. 
Almeida por seu trabalho, e o Com. 

Antonio dos Ramos também. O novo 
presidente Dr. Manuel Magno, no 
uso da palavra saudou a todos da 
mesa e aos presentes e falou da 
honra de assumir aquela entidade, 
principalmente pela relevância des-
te grupo, a qualidade dos colegas 
de diretoria e da importância do tra-
balho e o compromisso,“que temos 
continuar fazendo nos próximos dois 
anos. Suceder o Dr. Almeida é uma 
tarefa árdua, pois foram 12 anos, 
de competente trabalho e muitas 
realizações, dirigente carismático 
e querido por todos, carrega uma 
historia invejável de sucesso à fren-
te da comunidade luso-brasileira”. 
Continuou:“Farei tudo o que estiver 
ao meu alcance para corresponder 
à confiança que em mim foi deposi-
tada por ele e por todos, que desde 
o primeiro momento, apoiaram o 
meu nome para exercer tão elevado 
cargo”. Anunciou também que no dia 
seguinte, apresentaria sua renuncia 
na presidência da Secção do PSD 
em São Paulo, por intender como 
incompatível o exercício dos dois 
cargos. O Consul Geral Dr. Paulo 
Lourenço, falou das presenças re-
presentativas naquela noite, e deu 
seu depoimento enquanto Consul 
Geral e enquanto português, a res-
peito das atividades daquele conse-
lho cada vez mais representativo da 
comunidade e falou da pessoa e do 
trabalho do Dr. Almeida. Durante o 
coquetel oferecido a todos os pre-
sentes, a diretoria do Conselho da 
Comunidade, agora tendo a frente 
o Dr. Manuel Magno, homenageou 
o Dr. Almeida, com uma placa pelo 
seu empenho e dedicação a frente 
daquela entidade, e ainda com um 
belíssimo quadro com sua imagem, 
num excelente trabalho do artista 
plástico Leandro Melo. 

Instante da homenagem da diretoria do Conselho na 
Pessoa do novo presidente Dr. Manuel Magno ao Dr. 
Antonio de Almeida e Silva.

Dr. Fernando Ramalho, Com. Fernando Diniz, Com. 
Joaquim Justo dos Santos, Sr. Carlos Jose Rodrigues 
Presidente da Casa de Portugal do ABC, e a Dra. Márcia 
Rodrigues Presidente do Elos ABC.

O novo presidente do Conselho da Comunidade Dr. Manuel 
Magno, e o Dr. Antonio de Almeida e Silva que depois de 12 
anos na presidência, agora é assessor especial da presidência.Composição da mesa de honra.

Eleição e Posse no 
Conselho da Comunidade
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Monumental feitoria lusa de Gana

CR7 Um gol, que deu a volta ao mundo

Uma das mais preciosas jóias 
do rico acervo português do 

século XV, na África negra, é, sem 
dúvida, o monumental Castelo de 
São Jorge da Mina, feitoria erguida 
em 1482, às margens do Golfo da 
Guiné, no litoral ocidental do con-
tinente, na região então batizada 
pelos lusitanos de Costa do Ouro, 
a atual Gana, distante apenas 136 
quilômetros da capital Acra – que 
hoje possui uma população de dois 
milhões de habitantes. O Castelo 
de São Jorge da Mina, no balneário 
de Elmina, lá está até hoje, impo-
nente e belíssimo, recebendo todos 
os anos a visita de milhares de tu-
ristas. Quase sempre provenientes 
da Europa e a maioria de naciona-
lidade portuguesa, holandesa ou 
inglesa – cujos países de origem 
controlaram por séculos a fortaleza 
que representava, ao ser inaugura-
da, o entreposto mais avançado ao 
Sul do Atlântico sob o domínio do 
Rei João II (1455 – 1495), o legen-
dário Príncipe Perfeito, monarca 
lusitano de 1481 até a sua morte, 
em uma África fortemente domina-
da pelas tribos convertidas ao Islã. 
Trata-se, a rigor, de uma cidade 
fortificada nos moldes medievais, 
completamente murada, dentro da 
qual existem casas, igrejas, pontos 
comerciais e até mesmo mercado 
de intercâmbio de artigos portu-
gueses com produtos africanos. 
Semelhante, por exemplo, à es-
toica Mazagão, na costa Atlântica 
do Marrocos, que se mantém com 
a sua invejável cisterna – como a 
grandiosa Constantinopla, primeira 
grande metrópole do Catolicismo, 
rebatizada para Istambul pelos 
conquistadores maometanos.

O magnífico Castelo de São 
Jorge da Mina é conside-

rado, pela UNESCO, Patrimônio 
Mundial – não só pela exuberante 
beleza, mas também por ser a mais 
antiga das fortificações europeias 
ao Sul do deserto do Saara.  Foi 
edificado antes que Bartolomeu 
Dias dobrasse, em 1488, o Cabo 
das Tormentas, rebatizado pelo na-
vegador português para Cabo da 
Boa Esperança – onde hoje está a 

sul-africana Cidade do Cabo. An-
tes, também, que Vasco da Gama 
desembarcasse há 520 anos, em 
1498 na Índia e que Pedro Álvares 
Cabral, em 1500, chegasse à cos-
ta brasileira, acreditando, porém, 
tratar-se de uma grande ilha e não 
de um futuro país com dimensões 
continentais. A fortaleza no litoral 
ganense foi construída para acom-
panhar o avanço das conquistas 
portuguesas, cuja evolução já 
permitia prever que, mais cedo ou 
mais tarde, as caravelas lusitanas 
superariam o Cabo das Tormentas 
e alcançariam o Extremo Oriente. 

Dois, portanto, são os históricos 
castelos lusitanos de São Jorge – 
o de Lisboa, localizado acima da 
Catedral da Sé e Patriarcado Cató-
lico, e o de Mina, que substituiu a 
antiga Feitoria de Arguim, uma ilha 
na costa da atual Mauritânia, país 
africano de língua árabe ao Sul do 
Marrocos. Portugal tentou recupe-
rar, diplomaticamente, a sua históri-
ca feitoria ganense, nos anos 1940, 
mas esbarrou na intransigência dos 
ingleses. Posteriormente, com a in-
dependência do país, o Ministério 
do Ultramar, a pedido do próprio ga-
binete do então chefe do governo, 
António de Oliveira Salazar (1889 – 
1970), idealizou, sem sucesso, uma 
parceira entre Portugal e Gana na 
administração da lendária feitoria. 
Ilustra a coluna o retrato de Salazar 
na capa de 22 de julho de 1946 da 

revista semanal americana Time.

Os sucessivos avanços por-
tugueses em duas frentes, a 

da Ásia e da América, ao expandir 
a comercialização e evangelização 
da Índia, China, Japão, Indonésia e 
Malásia, bem como a colonização 
do Brasil, levariam os lusitanos a 
relaxar cada vez mais a vigilância 
de algumas de suas antigas feito-
rias na África ocidental, entre as 
quais, estavam Arguim e Mina, já 
cobiçadíssimas pelos holandeses. 
Estes, no entanto, só ocupariam 
grandes áreas dos territórios por-
tugueses nas Américas, Áfricas e 
Ásia, a partir do desaparecimento 
do Rei D. Sebastião, em 1579, na 
célebre Batalha dos Três Reis, na 
localidade marroquina de Ksar El
-Kibir, quando Portugal, de 1580 
a 1640, foi anexado à coroa espa-
nhola – inimiga da então república 
protestante das Sete Províncias co-
mandadas por Amsterdam. O Cas-
telo de São Jorge da Mina, tomado 
de assalto pelas tropas flamengas 
em 29 de agosto de 1637, seria, 
oficialmente, repassado pelos por-
tugueses aos holandeses em 1641, 
assim como o Suriname, ao Norte 
do Brasil, e grande parte dos ter-
ritórios indonésios governados por 
Lisboa. E, em troca, a Holanda 
abriu mão do Nordeste brasileiro, 
bem como de Angola e da cidade 
indiana de Goa, capital histórica do 
Império Português do Oriente.

O Castelo de São Jorge da 
Mina seria conquistado pe-

los ingleses em 1873 – quando Gana 
passou a ser uma colônia do Império 
Britânico. A independência do país 
só ocorreria em 1957. Passados 61 
anos da emancipação, Gana ainda 
é um país bastante ignorado pelos 
brasileiros, cujas poucas referências 
são ligadas ao universo do futebol 
devido as suas eventuais participa-
ções em Copa do Mundo. Poucos 
sabem, entretanto, que Carlos Al-
berto Parreira, campeão do mundo 
de 1994, como técnico do Brasil, 
começou a carreira como treinador 
dirigindo, em 1967, a seleção ganen-
se. Uma parceria, essa sim, que deu 
certo.  

Nas palavras de Cristiano Ronal-
do, foi seguramente, o seu melhor 
gol. Para a imprensa internacio-
nal foi, um gol para a história. O 
gol com que sempre sonhou. Um 
gol de museu, um dos mais belos 
gols já vistos na Liga dos Cam-
peões... Estas foram algumas 
das expressões utilizadas por di-
versos órgãos de comunicação 
social mundiais para descrever 
aquele que foi o primeiro gol mar-
cado de bicicleta do jogador, o 
segundo do Real Madrid frente à 
Juventus 3x0. Mas se a beleza do 
movimento de Cristiano Ronaldo 
pode ser admirada por qualquer 
um, a dificuldade da sua execu-
ção talvez seja mais difícil de ser 
aprendida.
“Foi um grande gol. O que posso 
dizer? Foi fantástico. Não espe-
rava marcar aquele gol. Mas va-
mos falar do jogo... Foi um jogo 
fantástico, com três gols diante 
da Juventus, uma grande equipe, 
contra quem jogamos muito bem. 
Estou feliz, pois ajudei a equipe”, 
disse o avançado português, que 

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, esta no ar às 4.as feiras das 
22,30 às 24 horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 

740, o Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

neste encontro chegou ao décimo 
encontro consecutivo a marcar na 
presente Liga dos Campeões.Ora, 
esse fato deixa CR7 orgulhoso, 
mas ao que parece... foi uma novi-
dade. “Orgulhoso, claro, mas não 
sabia... Claro que gosto de bater 
recordes. Esta é a nossa prova, 
adoramos esta prova, eu também 
a adoro. Foi um grande resultado, 
mas ainda temos a segunda mão. 
A Juventus é fantástica, temos de 
ter cuidado”, advertiu.
Ronaldo deixou ainda elogios à 
“consistência” que a equipa me-

rengue apresentou, enaltecendo 
ainda o fato de não ter sofrido go-
los. “A Juventus pressionou muito 
na primeira parte, mas defende-
mos todos muito bem. Fizemos 
um fantástico trabalho, criamos 
algumas chances e marcamos. 
Ganhamos, jogamos bem”, frisou. 
A finalizar, o português não quis 
dar a eliminatória por fechada. 
“Vamos passo a passo. Temos de 
pensar na segunda mão. Tudo é 
possível... Vamos pensar na se-
gunda mão, depois pensamos no 
resto”, finalizou.

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 culinária portuguesa. O aniversariante 
estará se exibindo mostrando seu novo e vasto reper-
torio. Informações e convites Rua Ferreira Penteado, 
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-Brasileira a partir das 19 horas.
Dia 21.04.2018
Comemoração dos 36 anos da Casa de Portugal de 
Praia Grande
A diretoria da Casa de Portugal de Praia Grande agora pre-
sidida pelo Com. Albino de Abreu Ferreira, convida a todos 
para a comemoração de mais um aniversario da entidade. 
Teremos um seleto jantar, algumas homenagens e a ani-
mação da Banda Alma Lusíada. Convites e informações 
na secretaria ou com a diretoria.  Av. Paris 1.500 Canto do 
Forte - Praia Grande – São Paulo fone (13) 3491.4559
Adega da Lusa com Rancho Vilas de Portugal
Você não pode perder mais esta festa popular, com en-
trada 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 

exibirá 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-Brasi-
leira e doDescobrimento do Brasil” a partir das 11 horas. 
Orador Oficial: Nuno Rebelo de Sousa, Presidente da Fe-
deração das Câmaras Portuguesas no Brasil. Apresenta-
ção do Rancho Folc. Pedro Homem de Mello. Local: Par-
que do Ibirapuera - Monumento a Pedro Álvares Cabral. 
Realização: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do 
Estado de São Paulo Informações: (11) 3342-2241
Almoço do Rancho Raízes de Portugal
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará neste dia rea-
lizando em sua sede na Associação dos Poveiros, mais 
um almoço convívio a partir das 12 horas. Teremos o de-
licioso bacalhau e a animação estará 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 Comuni-
dade Luso-Brasileira
Venha participar da Sessão Solene “22 de Abril - Dia da Co-
munidade Luso-Brasileira e doDescobrimento do Brasil” a 
partir das 19,30 horas.Iniciativa do Vereador Toninho Paiva. 
Local: Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 
100. Realização: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira 
do Estado de São Paulo. Informações: (11) 3342-2241

Dia 12.04.2018
Artur Cunha de Oliveira; Jéssica (filha 
Fernando e Sandra); Sra. Clarisse Fran-
co (mãe da Maria Albina); Bibi Tkm (do 
rancho da Casa de Brunhosinho).
Dia 13.04.2018
Kelly Mendonça (Comunidade Gebelinense).
Dia 14.04.2018
Nilza Andrade; Thaisa Thomaz Torrão 
(Nora do Armando Torrão, esposa do 
Caio Rocha Torrão).
Dia 15.04.2018
Com. João Caldas Fernandes (Ex-Presi-
dente da Secção do PSD em São Paulo 
e atual Cônsul Honorário de Portugal em 
Ribeirão Preto); Sra. Maria Conceição 
Mendes (Responsável pela secretaria da 
Casa de Portugal), Sra. Tereza Morgado 

(Da Adega Cais do Porto); Kelly Carva-
lhais (sobrinha do falecido amigo Améri-
co do  G. F. Casa de Portugal); Rodrigo 
Ribeirinha (filho do Casal amigo Idalina 
e Eusébio Ribeirinha); Claudia Tasca 
(Karkor); Cristina Gamboa Torres; Denis 
Henrique (filho da Sra. Maria de Lourdes 
e Sr. Osvaldo da Everest Turismo); Sra. 
Maria Fernanda Pinto (a conhecida Sra. 
Fernanda Poveira estará completando os 
seus 89 anos de vida em 2018; José Vitor 
(filho Adriana e Manézinho); Sra. Maria 
de Lourdes Pereira (mãe da amiga Re-
nata Afonso).
Dia 16.04.2018
Daniela Gamboa Cabral (filha Antonio 
Cabral dos Anjos); Sr. José A. de Frei-
tas (nosso chefe Presidente da Numa-
tur Turismo); Dr. Paulo Porto Fernandes 
(ex-Presidente da Provedoria da Comu-
nidade Portuguesa de São Paulo); Sra. 
Deolinda Augusta Monteiro (assinante do 
Portugal em Foco há anos e nossa ami-
ga); Sandro Lopes comemora seu aniver-
sário e também seu 7º ano em 2018 de 

enlace com a Marta.
Dia 17.04.2018
Aniversário de fundação do Jornal Por-
tugal em Foco – 57 anos; Marisa Cruz 
(esposa do falecido amigo Carlos Cruz); 
Ana Carla Diogo Lemos (Cantadeira do 
Rancho Folcl. Da Associação Atlética 
Portuguesa Santista); Fabiana Forseto 
(Ex-Presidente do Conselho da Casa 
dos Açores de São Paulo); Cleide Sa-
lem Sarkis (Tia da Thaisa Torrão); Luiz 
Fernando Lacerda Balazeiro (filho de 
Fernanda e o amigo Raul Balazeiro, já 
falecido).
Dia 18.04.2018
Silvio de Souza; Andréa Fernandes Lage 
(filha do casal Alice e Lino Lage Presi-
dente dos Poveiros de São Paulo); Verô-
nica Neves (esposa Mario Neves); Sra. 
Roseli Barroso (mãe da amiga Claudia 
Barroso do Rancho Pedro Homem de 
Mello); Faria aniversario neste dia o sau-
doso pai do Armando Torrão já falecido 
Sr. Manuel Luis Torrão (jornal Portugal 
em Foco).

No dia 10 de abril, o Consulado Ge-
ral de Portugal em São Paulo inau-
gurou a primeira exposição indivi-
dual no Brasil do artista português 
Nuno Sousa Vieira, “Instruções para 
pensarmos juntos”. A mostra é gra-
tuita e ficará em cartaz até 28 de 
abril, de segunda a sábado, fazendo 
parte do calendário prévio do Expe-
rimenta Portugal ’18.

O evento celebra também a pre-
sença portuguesa na SP-Arte e é 
resultado de uma parceria entre o 
Consulado Geral, a feira de arte, a 
editora brasileira de publicações de 
artista IKREK e a Câmara Portugue-
sa. No dia 10, além da inauguração 
da mostra do artista, ocorreuo lan-
çamento de sua mais recente pu-
blicação, “Declaração governada, 

declaração verificada, 
declaração simples” 
(2018), editada pela 
IKREK.
Nuno Sousa Vieira 
esteve ainda presen-
te no setor solo da 
SP-Arte com a ga-
leria brasileira Karla 
Osório, assim como 
os artistas portugue-
ses Horácio Frutuoso 
e Henrique Pavão, 
representados, res-

pectivamente, pelas galerias Bal-
cony e Uma Lulik, ambas de Lisboa. 
Também integram a feira as galerias 
portuguesas Kubik e Filomena So-
ares.
Serviço 
Visitação: 11 a 28 de abril, das 10h 
às 18h (menos aos domingos)
Entrada: Gratuita
Onde: Rua Canadá, 324 - Jardim 
América – São Paulo
Realização: Consulado Geral de 
Portugal em São Paulo - Cônsul Ge-
ral Paulo Lourenço
Curadoria: Isabella Lenzi

“Instruções para pensarmos juntos” reúne livros e lança projeto mais recente de 
Nuno, produzido em colaboração com a editora brasileira IKREK

Consulado Geral de Portugal abre exposição 
do artista português Nuno Sousa Vieira
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O evento de inauguração aconteceu no último dia 04 de Abril com a presença do ilustre Ministro da Educação, Mendonça Filho.

“Grupo Trasmontano investe na educação  
em Saúde e inaugura Faculdade Própria” 

“Bons profissionais cuidando das pessoas é algo essencial para que a gente possa ter uma saúde de qualidade”(Mendonça Filho)

A nova empresa do Grupo 
Trasmontano é a FASIG – Fa-
culdade de Ciências da Saúde 
IGESP, localizada em prédio 
próprio em região privilegiada 
de São Paulo, à Rua da Con-
solação, 1025 ao lado da nova 
estação do Metrô Higienópolis
-Mackenzie.

A faculdade conta com dez 
andares e abriga salas de aula 
com capacidade para 45 alu-
nos, equipadas com lousa di-
gital, laboratórios de anatomia, 
práticas hospitalares, micros-
copia e também, laboratório de 
informática, além de biblioteca, 
lanchonete e demais setores 
administrativos.

A faculdade conquistou 
nota 4 do MEC no processo de 
credenciamento e inicia suas 
atividades oferecendo 180 va-
gas (90 por semestre) para o 
curso de graduação em Enfer-
magem, que também obteve a 
nota 4 na avaliação, ratificando 

o compromisso com a qualida-
de do ensino e da preparação 
de novos profissionais. Após a 
abertura do edital de vestibular 
2018, a FASIG iniciará os estu-
dos para ampliação da grade 
de cursos de graduação e pós-
graduação, sempre focados na 
área da saúde.

Na solenidade, a mesa de 
honra foi composta pelo Reitor 
Sr. Fernando José Moredo, o 
Ministro de Estado da Educa-
ção Dr. Mendonça Filho, a De-
putada Federal Mariana Carva-
lho, o Secretario de Educação 
Superior do MEC Dr. Paulo  
Barone, o Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo Dr. Valter da 
Silva, o Desembargador do 
Tribunal Regional do Traba-
lho do Estado de São Paulo, 
Dr. Marcos Cesar Amador Al-
ves, o pró-reitor acadêmico Dr.  
Alcides Felix Terrivel e o pró
-reitor administrativo Dr. Julio 

Cesar de Machado Lobato. 
Também presentes no even-
to, registramos o coordenador 
de ensino da FASIG Dr. Dan-
te Senra, e representando a 
comunidade luso-brasileira, o 
novo Presidente do Conselho 
da Comunidade Dr. Manuel 
Magno e o ex-presidente Dr. 
Antonio de Almeida e Silva.

Sr. Fernando José Moredo 
em seu pronunciamento afir-
mou: “Hoje é um dia muito es-
pecial, dia de festa e de muito 
orgulho por estarmos inaugu-
rando esta faculdade, embora 
pequena, é apenas uma semen-
te do que pretendemos para o 
futuro. Nossos planos são de 
que essa faculdade cresça e 
chegue a uma universidade, é o 
nosso sonho. Nossa meta nes-
ses 85 anos sempre foi cres-
cer na área da saúde e agora 
queremos crescer também na 
área da educação, o país preci-
sa disso, e nós como cidadãos 

nos sentimos na obrigação de 
também enveredar por essa 
área. Nossas conquistas e nos-
so sucesso não se deve a uma 
só pessoa, temos feito sempre 
um trabalho de equipe, mas no 
caso da faculdade gostaria de 
destacar e agradecer ao Dr.  
Julio Lobato e ao Dr. Alcides, 
sem eles essa faculdade não 
teria nascido”.

O Ministro foi presenteado 
pelo Sr. Fernando J. Moredo 
com uma placa de homena-
gem, e em seguida, assinou 
a portaria de credenciamento 
da instituição FASIG. Em seu 
pronunciamento afirmou: ”Agra-
deço ao Reitor Sr. Moredo que 
agora tem uma nova etapa em 
sua missão, agradeço pelo 
convite e oportunidade de par-
ticipar deste ato. A formação 
profissional de um curso supe-
rior sempre exige cuidado fun-
damental e sendo na área da 
saúde, tem um aspecto mais 

relevante. Que Deus abençoe 
esta instituição”.

O Ministro e o reitor, acom-
panhados dos demais membros 
da mesa, descerraram a placa 
inaugural e em visita às insta-
lações também descerraram a 
placa que leva o nome do nobre 
conselheiro Com. José Augusto 
Domingos Terrivel, pai do pró
-reitor acadêmico e sócio desde 
de 1948, que foi homenageado 
como patrono da biblioteca.

O Grupo Trasmontano, tem 
mais de 85 anos de história no 
setor da saúde, sempre man-
tendo o foco na assistência aos 
associados e no crescimento 
de sua estrutura de atendi-
mento. Incluindo a importan-
te aquisição e ampliação do 
hospital IGESP, hospital geral  
referência em medicina de alta  
complexidade na capital, com-
pondo uma ampla estrutura de 
atendimento que inclui também 
centros médicos exclusivos 

Três momentos importantes da solenidade o Ministro Mendonça Filho recebe a placa de homenagem das mãos do Reitor, Fernando José Moredo, em seguida assina o termo de credenciamento e ambos acompanhados dos membros
da mesa descerram a placa de inauguração.

Pró-Reitor Acadêmico - Alcides Felix Terrivel, Des. TJ-SP - Walter da Silva, Dep. Federal Mariana Carvalho, Ministro da Educação - Mendonça Filho, Reitor  Fernando José Moredo, Sec. de Educação MEC- Paulo Barone, Des. TRT-SP 
- Marcos Cesar A. Alves e Pró-Reitor Administrativo - Julio Cesar de Machado Lobato.

O Reitor Sr. Fernando José Moredo, o novo presidente do Conselho da  
Comunidade Dr. Manuel Magno, o ex-presidente Dr. Antonio de Almeida e 
Silva e o Presidente do Lar da Provedoria Sr. Oscar Ferrão.

O Pró-Reitor Adm. Dr. Júlio e sua esposa Andressa, o Reitor Sr. Fernando 
e esposa Maria Bernardete e o Pró-Reitor Acad. Dr. Alcides e sua esposa 
Maria Eugenia.

Conselheiro do CT Armandino Torrão registrando a presença do presente 
do CDCT - Francisco M. B. de Moraes e do conselheiro do CT - João  
Augusto B. da Ana que abrilhantou o evento como mestre de cerimônia.

Ministro Dr. Mendonça Filho junto com a reitoria inaugura a Biblioteca que 
leva o nome do conselheiro Com. José Augusto Domingos Terrivel, sócio 
desde de 1948.

na capital, ABC e Litoral e em 
breve, uma unidade hospitalar 
no litoral paulista, o Hospital 
IGESP PRAIA GRANDE.

A FASIG nasce com a mis-
são de ser uma instituição de 
ensino que preza pela qualida-
de do conteúdo oferecido aliada 
às melhores práticas profissio-
nais. “Não queremos ser uma 
instituição certificadora, nosso 
objetivo é oferecer um ensino 
de qualidade que levará para 
o mercado, profissionais mais 
bem preparados e capacitados 
para exercer suas atividades 
com grau máximo de eficiên-
cia” conclui o Pró-Reitor Ad-
ministrativo da Instituição, Dr. 
Julio Cesar de Machado Loba-
to. Já o vice presidente do gru-
po e pró-reitor acadêmico da  
FASIG  Dr. Alcides Terrivel disse:  

“Foi preciso muito estudo e 
organização para iniciar esse 
projeto na área acadêmica. 
Sabíamos do potencial des-
se mercado, mas inicialmente 
não imaginávamos o quanto 
seria desafiador. Cada eta-
pa do projeto, da concep-
ção à personalização do 
negócio foi incrivelmente gra-
tificante”. Sob a ótica da Ges-
tão de Saúde, para o GRUPO  
TRASMONTANO, muito mais 
do que prestar assistência 
médica, atuar nesse mercado 
significa trabalhar para a sus-
tentação e perenidade do sis-
tema, cada dia mais complexo. 
Encontrar o equilíbrio nessa 
balança tem sido o grande de-
safio, não só para o Trasmon-
tano, mas para toda a sua ca-
deia de saúde suplementar.

O Ministro Mendonça Filho ladeado pelo reitor, pro-reitores e seu médico e 
amigo Dr. Dante Senra, coordenador de ensino da FASIG.
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Vitória de Setúbal 1x1 Benfica
O Benfica conseguiu um triunfo suado frente ao Vitória de 

Setúbal, por 2x1, com o gol da tranquilidade a ser marca-
do através da marca de grande penalidade nos descontos. 
Jiménez, que entrou no ‘onze’ no lugar do brasileiro Jonas, 
que se lesionou no aquecimento, também marcou o primeiro 
gol dos ‘encarnados’, aos 28 minutos, restabelecendo, então, 
a igualdade, após o tento inaugural de Costinha, aos três. 
Na classificação, os tetracampeões em título, que somaram a 
nona vitória consecutiva, passaram a somar 74 pontos, mais 
quatro do que o segundo classificado, o FC Porto, que recebe 
no domingo o Desportivo das Aves e na próxima ronda visita 
o Estádio da Luz.

 O FC Porto venceu esta 
tarde de domingo no Está-
dio do Dragão o Desportivo 
das Aves, por 2x0, em jogo 
da jornada 29 da I Liga de 
futebol. Os gols da equipe 
de Sérgio Conceição fo-
ram marcados nos primei-
ros minutos da partida por 
intermédio de Alex Telles e 
Otávio. Com este triunfo, os 
“dragões” recolocam-se a 
um ponto do líder Benfica, 
em vésperas do clássico na 

FC Porto 2x0 Desp. Aves

O histórico futebolista bra-
sileiro Pelé, conhecido pelos 
seus gols de bicicleta, elogiou, 
de forma bem humorada, o 
gol de Cristiano Ronaldo, de-
pois de o Santos ter dito que o 
português aprendeu com ele.

 “Alguém viu o gol de 
um jovem chamado Cris-
tiano Ronaldo? Pergunto-
me onde aprendeu aqui-
lo…???”, comentou Pelé 

numa mensagem publicada 
pelo Santos, no Twitter, a fe-
licitar o português.

O clube que viu crescer fu-
tebolisticamente Pelé publicou 
na sua conta do Twitter “O pai 
aprendeu com Rei. Ensinou 
certinho Pelé”.

A mensagem estava 
acompanhada por uma fo-
tografia de uma histórica 
bicicleta feita por Pelé, no 

estádio Maracanã.
O comentário do brasileiro 

juntou-se ao do goleiro da Ju-
ventus, Gianluigi Buffon, que 
logo após o jogo deixou uma 
mensagem comparando Ro-
naldo a Pelé.

“Messi e ele [Ronaldo] po-
dem ser comparados a Mara-
dona e Pelé pelo que têm vin-
do a fazer época após época”, 
disse o goleiro italiano. 

Pelé recorda os seus gols de
bicicleta para elogiar Ronaldo

O Sporting venceu no 
Estádio de Alvalade o Pa-
ços de Ferreira, por 2x0, 
em jogo da jornada 29 da 
I Liga de futebol. Os gols 
dos “leões” foram marcados 
por Bas Dost e Bryan Ruiz. 
Em plena “guerra” entre o 
presidente, assobiado por 
grande parte dos adeptos, 
e os jogadores, aplaudidos, 
os “leões” lograram o triun-
fo, com tentos do holandês 
Bas Dost, aos 20 minutos, 

Sporting 2x0 Paços Ferreira

O Desportivo de Chaves 
e o Belenenses empataram 
domingo 1x1, em jogo da 
29.ª jornada da I Liga de fu-
tebol, disputado no Estádio 
Municipal de Chaves.

O Belenenses foi o pri-
meiro a marcar, por Fre-
dy, aos 62 minutos, mas 
poucos minutos depois, 
aos 66, William restabe-
leceu a igualdade para a 

equipe da casa.
Os flavienses somam 

o quinto jogo consecutivo 
sem vencer, numa série de 
quatro derrotas e um empa-
te, e são oitavos na classifi-
cação, com 37 pontos, en-
quanto o Belenenses, que 
vinha de um triunfo em casa 
frente ao FC Porto (2x0), é 
11.º, com 33, nove pontos 
acima da linha de descida.

Desportivo de chaves e
Belenenses empatam a um gol

Luz. Alex Telles, de gran-
de penalidade, inaugurou o 
marcador aos oito minutos, 
tendo Otávio, aos 11, am-
pliado à vantagem, frisando 
uma etapa inicial de maior 
inspiração dos ‘azuis e bran-
cos’, que, no segundo tem-
po, foram bem menos acuti-
lantes. Com este resultado, 
os ‘dragões’, seguem no se-
gundo lugar do campeona-
to, somando agora com 73 
pontos, menos um do que o 

líder Benfica, com quem jo-
gam na próxima jornada, no 
Estádio da Luz, no ‘clássico’ 
que pode ser decisivo para o 
desfecho da competição. Já 
o Aves, que somou a quarta 
derrota consecutiva, voltou 
a marcar passo na luta pela 
manutenção, mantendo, à 
condição, o 15.º lugar da 
classificação, com 25 pon-
tos, apenas um acima em 
relação à zona de descida 
de divisão.

e do costa-riquenho Bryan 
Ruiz, aos 65. Na tabela, o 
Sporting passou a contar 68 
pontos, seguindo a seis do 
líder Benfica, cinco do FC 
Porto e com mais três do 
que o Sporting de Braga, en-
quanto o Paços de Ferreira, 
com o central Rui Correia na 
baliza a partir dos 82 minu-
tos, por lesão de Mário Fel-
gueiras, manteve-se no 14.º 
lugar, com 28, quatro acima 
da “linha de água”.

O presidente da Assem-
bleia Geral sublinha que 
Bruno de Carvalho é o único 
responsável e o único prota-
gonista da crise do Sporting. 
Jaime Marta Soares diz que 
a hora da demissão do presi-
dente deve ser agora.

“A crise que o Sporting 
está a viver só tem um au-
tor, um responsável, um 
protagonista (...) e ele terá 
de saber interpretar aquilo 
que são os interesses do 
Sporting e aquilo que pos-
sa ser altamente prejudicial 
para o Sporting”, declarou 
Jaime Marta Soares, presi-

dente da Assembleia Geral 
do Sporting, em entrevista à 
Antena 1.

Marta Soares considera 
que este domingo “o Está-
dio de Alvalade definiu cla-
ramente aquilo que queria e 
o que não queria (...) não 
tenho dúvidas que para de-
fender o Sporting Clube de 
Portugal não haverá outro 
caminho [que não a saída 
imediata do presidente] e o 
Sporting ficar-lhe-á muito 
grato”.

Questionado sobre o ti-
ming dessa demissão volun-
tária, e se deveria aguardar-

Marta Soares identifica Bruno de Carvalho
como fonte de todos os males do Sporting

Em declarações à im-
prensa, à margem de um 
congresso sobre futebol 
em Bilbau, Luiz Felipe 
Scolari, antigo seleciona-
dor português, comentou 
o fabuloso gol de Cris-
tiano Ronaldo na última 
terça-feira, em casa da 
Juventus.

“Não me surpreende, 
não vi ali nada de diferen-
te naquilo que conheço 
do Cristiano. É um pre-
destinado, capaz de mar-
car todo o tipo de gols.”

se pela Assembleia Geral 
anunciada esta manhã pelo 
próprio Bruno de Carvalho, 
Marta Soares disse enten-
der que “deve ser já, porque 
o tempo urge”.

SCOLARI E 
A BICICLETA 

DE RONALDO: 
“NÃO ME 

SURPREENDEU, 
É UM 

PREDESTINADO”
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Portugal está comemorando uma queda na 
taxa de desemprego, que havia chegado, ano 
passado, a 9,9% e que, agora, baixa para 7,8%. 
A nós, brasileiros, só resta invejar a retomada 
da economia portuguesa, fruto de programas 
desenvolvidos com capacidade de gestão e 
austeridade. Porque nossos números ainda são 
de assustar: em março, o Brasil registrava de-
socupação de nada menos de 12,6% da popu-
lação economicamente ativa, o que equivale a 
mais de 12,5 milhões de pessoas.

Aqui no Rio, o IBGE registra mais de 1,2 
milhão de cidadãos sem ocupação. Mas, esta-
tísticas nem sempre retratam a realidade, e os 
números oficiais não costumam abranger o su-
bemprego - este sim, uma praga que salta aos 
olhos. Um passeio pelas ruas da cidade deixa 
isso bem claro, com calçadas tomadas por ven-
dedores ambulantes, que, por vezes, dividem o 
espaço com famílias inteiras, o mais cruel dos 
subprodutos do desemprego. 

  Em âmbito nacional, notam-se pequenos 
sinais de recuperação da atividade econômica 
enquanto, aqui, nada indica que a situação vá 
melhorar. A prova está nas centenas de lojas 
fechadas e nos inúmeros negócios interrompi-
dos, demonstrando que nossa cidade - que tem 
no setor de serviços a base de sua economia - 
ainda vai levar tempo para se recuperar. E não 
dá para comemorar nem o aumento de 12% na 
arrecadação da Prefeitura no 1o. bimestre, em 
relação ao mesmo período de 2017. Porque ele, 
sem dúvida, resultou muito mais do brutal au-
mento do IPTU do que de eventuais sinais de 
recuperação econômica.

Desemprego, 
lá e cá

CONVITE INDIVIDUAL

R$ 200,00
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QUINTA DE SANTOINHO E ARRAIAL MINHOTO
É SEMPRE SUCESSO NA CASA DO MINHO

A Quinta 
de Santoinho, 
o tradicional 
Arraial Minho-
to que se rea-
liza, todos os 

primeiros sábados do mês, foi 
mais uma vez, só alegria e no 
último dia 7, com tudo que tem 
direito, como a Casa do Minho 
sabe oferecer e receber asso-
ciados e amigos.

Que bom foi saborear a 
sardinhas portuguesas assa-
das, na brasa, divina, de dar 
água na boca! O caldo verde 
soltando fumaça e seu bom 
cheirinho; tudo regado ao bom 
vinho, que “esquentou” a noi-
te. Feliz estava o Presidente 
Agostinho dos Santos e seus 
diretores com a frequência do 
público. As atrações foram ra-

diantes.
Tivemos o Conjunto Amigos 

do Alto Minho a comandar a 
animação dos casais pelo sa-
lão e as belas danças de Via-
na do Castelo com o quadro 
das tradições portuguesas. 
Aconteceu outro belo espetá-
culo especial de folclóre com 
componentes, lindamente tra-
jados e músicas regionais que 
nos faziam bater o pé.

A entrada dos bonecos, 
os Gigantones ao som dos 
Zé Pereiras, que brincaram 
com todos os presentes se-
guidos das marchinhas lumi-
nosas.

Para além dos diversos 
amigos, associados e convi-
dados em geral, nesta noite 
minhota, não faltaram a ale-
gria e a confraternização.

A diretoria da 
Casa do Minho 

homenageou os 
aniversariantes 

do mês, na 
Quinta de San-
toinho, entre os 

homenageados, 
Cidália Rocha 

dos Santos, 
irmã do Presi-

dente Agostinho 
dos Santos

Magistral apresentação do Rancho Folclórico Minhoto (juvenil) no último sábado, no Arraial Minhoto. Que show, rapaziada! Parabéns pela linda apresentação e o futuro da Casa 
do Minho está garantido
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Festa Portuguesa C.Recreativo Português de J.P.A 
O Presidente do clu-

be, Olivério Carvalho, 
auxiliado por diretores, 
realizou um agradável 
evento social: um al-
moço português com 
direito à gastronomia 
portuguesa e um deli-
cioso cardápio variado, 
além bebidas diversas. 
Destacamos como im-
portante, o calor e o 
carinho humano que 
o Presidente Olivério 
Carvalho tem com os 
amigos que prestigiam 
a festa portuguesa, 
todo primeiro domingo 
do mês. Uma tarde es-
pecial para o Presiden-
te que, na oportunidade 
festejou o aniversário 
da sua mãezinha, D. 
Benilde Viseu que co-
memorou 82 anos de 
vida e recebeu o cari-
nho dos seus familia-
res e amigos presen-
tes.Para ressaltar a 
festividade, D. Benilde 
teve direito a um deli-
cioso bolo e um brin-
de festivo.

Quem se apresen-
tou nesta tarde es-
pecial foi o Conjunto 

Cláudio Santos e Ami-
gos com muita alegria 
e também a excelen-
te apresentação do 
R.F. Armando Leça da 
Casa do Porto.

Quem se deslocou 
ao Clube Recreativo 
Português de J.P.A. no 
domingo, sem dúvida 
alguma, pode conferir 
um ambiente dos mais 
animados no cantinho 
luso-brasileiro da Rua 
Ariapó, 50, na Taquara, 
onde a simplicidade e 
a atenção da diretoria 
estava evidenciado no 
sorriso de cada ami-
go presente. Um clu-
be português, que não 

tem muito luxo, mas 
com certeza recebe a 
comunidade portugue-
sa do Rio de Janeiro 
com enorme alegria e 
satisfação. Parabéns 
ao Presidente Olivé-
rio Carvalho por pro-
porcionar mais uma 
opção de lazer para 
a Comunidade Portu-
guesa. Prestigiem o 
próximo almoço portu-
guês do Recreativo de 
Jacarepaguá no dia 6 
de maio.

Um verdadeiro 
show de 
gastronomia 
portuguesa, no 
domingo, no 
C.Recreativo 
Português de 
J.P.A. com a 
Comunidade 
degustando 
diversas 
iguarias, tudo 
preparado no 
capricho sob 
a direção do 
Presidente 
Olivério 
Carvalho 

O Grupo 
Folclórico 
Armando Leça 
da Casa do 
Porto realizou 
uma verdadeira 
e magnifica festa 
portuguesa, 
apresentando 
lindos números 
do nosso 
cancioneiro 
regional. Na 
foto, uma pose 
especial em 
frente à Capela, 
no interior do 
clube

Três grandes “ícones” da Comunidade Portuguesa do 
Rio de Janeiro, o ex-presidente da Casa da Vila da Feira 
Antônio Simões, o Presidente do Clube Português Recre-
ativo de J.P.A, Olivério Carvalho, e o Presidente da Casa 
do Porto, Manuel Branco, durante o almoço de domingo 
passado em Jacarepaguá

Dois grandes baluartes do Clube Recreativo Português de 
Jacarepaguá, o Presidente Olivério Carvalho e o diretor se-
nhor Aníbal, sempre presente dando aquela força no almoço, 
em Jacarepaguá

Momento mágico, desta tarde maravilhosa, em que o 
Presidente Olivério Carvalho envolveu a aniversariante, 
sua mãezinha Dona Benilde de carinho, pois no último 
dia 2 de abril comemorou 82 anos de vida e festejou com 
seus familiares e amigos

O Presidente Olivério Carvalho com um grupo de amigos 
que foi prestigiar o almoço português, entre eles, a se-
nhara Lucy Santulhão



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
OBEDIÊNCIA!

A ÚNICA E VERDADEIRA OBEDIÊNCIA,
É AQUELA DIRIGIDA À ALMA!

 SIGO DIARIAMENTE A ORIENTAÇÃO
INTERIOR QUE ME VEM DA ALMA.

MUITAS BENÇÃOS!

tRÊS GeRaÇÕeS 
admIRÁVeIS

oBRIGada dePutada maRta RocHa!

eXemPLo de famÍLIa!

aNIVeRSÁRIo o aNo todo!

A nossa querida Maria Soares, (voz de 
Anjo), aniversariou. Muito feliz, junto ao 
seu amado esposo Comendador Cesar 

Soares e Sua linda neta Pietra, seus sem-
blantes irradiam felicidade e Paz. MUITAS 

BENÇÃOS!

A  minha amiga, Deputada Marta Ro-
cha e sua mãezinha, D. Emília, emo-
cionaram-me com o mimo de Páscoa  
que me foi entregue na minha casa. 
Conheço a Dra. Marta Rocha , desde 
menina, e a minha gratidão a seus 
pais, que me ajudaram a dar um fim 
digno à minha querida mãe, na  Be-
neficência Portuguesa, tratamento 
de rainha.
Na foto: o querido jornalista Igor Lo-
pes, autor do livro “Maria Alcina a 
Força Infinita do Fado” e a Deputada 
Marta Rocha, no lançamento do livro 
no Arouca Barra Clube.
MUITAS BENÇÃOS!

A Matriarca, D. Rosa Boaventura, sentada, vendo-se ao 
seu lado, Rose Boaventura, um exemplo de mulher, sua 
neta, tendo ao colo, a filha Camilinha, sua coelhinha, 
festejando a Páscoa,  com muita alegria toda familia. 

Domingo passado, duas comemorações. 
Podemos ver neste lindo cenário fotográfi-
co, Marcella, nossa neta,  fazendo  Primeira 
Comunhão. Por coincidência, a amiga Fátima 
Fonseca, completava mais uma risonha pri-
mavera e foi grande motivo para fazer este 
maravilhoso registro. Ronaldo Maneca, Ana, 
(pais) seus avós, Maneca, idália e Dona Alice, 
agradecem ao distinto casal amigo, Sr. José 
Mota e Fatima Fonseca, (Padrinhos) nossos 
agradecimentos, mais uma vez, pelo  carinho 
demonstrado nesta hora tão significativa. 
Desejo todas as felicidades do mundo, para 
o casal amigo, com os parabéns especial, 
à amiga Fatima pelo seu aniversário.  Que 
Deus abençõe este lindo trio e a todos os fa-
miliares, com nosso abraço amigo.

No dia 3 de abril, passado, as 
minhas amigas do coração, 
homenagearam-me com um al-
moço, na galeteria Só na Bra-
sa. Muita alegria, tarde muito 
bem passada, cheia de luz. Na 
foto: Maria Alcina com o sabo-
roso bolo, Alice Boaventura, 
de pé, o Fernando – Diretor 
da Casa das Beiras, Terezi-
nha de Oliveira, a nossa meni-
na sapeca, Neumara, Dagmar 
Lourenço, do Jornal Voz de 
Portugal e seu esposo Senhor 
Adão – Presidente do Orfeão 
Português, Neli Cravo – Presi-
dente do meu fã clube, Soraia 
e a eleganterríma Juju. Obri-
gada pelos presentes. MINHA 
ETERNA GRATIDÃO!

SaudadeS!

o trio Josevaldo agitou
 a Páscoa Poveira

A família poveira e amigos estiveram reunidos no domin-
go para festejarem mais uma Páscoa, onde a fé e devo-
ção poveira são veneradas com a tradição Beija Cruz. 
Uma tarde perfeita proporcionada pelo Presidente Carlos 
César e a primeira-dama Glorinha que teve como atra-
ção musical, o querido amigo Josevaldo e Trio, dando 
ritmo ao almoço na Casa dos Poveiros.

uma GRaNde amIzade 
é PRa VIda toda

domINGo de ReeNcoNtRo 
de amIGoS No RecReatIVo

A Comunidade Portuguesa esteve presente no domin-
go, no tradicional almoço português no Clube Recreativo 
Português de Jacarepaguá. Uma belíssima confraterni-
zação e show de folclore com o G.F. Armando Leça da 
Casa do Porto. Uma tarde maravilhosa em que o Presi-
dente Olivério Carvalho recebeu os amigos com muita 
cordialidade, como o vemos aqui, ao lado do amigo, o ra-
dialista Antônio Simões – ex-presidente da Casa da Vila 
da Feira. Uma tarde perfeita.

Três personalidades das quais nos orgulhamos eterna-
mente. O ex-primeiro-ministro e ex-presidente da Repú-
blica de Portugal, que me concedeu a comenda de Por-
tugal, a nossa eterna diva, Amália Rodrigues, Eusébio 
o Rei eterno do futebol português, com sua humildade 
e seu carisma, conquistou o mundo. Na foto: Dr. Mário 
Soares, a eterna Amália Rodrigues, encantando os anjos 
que cantam com sua voz cristalina, Eusébio, o nosso rei. 
No céu, eles continuam brilhando rodeados de anjos e 
espíritos de luz, encantando com seus feitos de amor ao 
próximo!

AMÁLIA QUIS DEUS  QUE FOSSE O TEU NOME, 
AMÁLIA ACHO-LHE  UM JEITO ENGRAÇADO, BEM 

NOSSO E POPULAR,
QUANDO OUÇO ALGUÉM GRITAR, AMÁLIA, CANTA-

NOS UMFADOOOOOOOOOOOOOO
SAUDADES

caSaL eXemPLaR!

O casal querido, D. Berta e Sr. Manuel Branco, Presiden-
te e primeira-dama da Casa do Porto. Sempre presentes, 
estão fazendo falta, com seus saborosos almoços com 
tripas à moda do Porto. A Casa do Porto está em obras 
para que haja mais conforto e espaço, além de um eleva-
dor, que ajudará muito, as meninas e meninos da terceira 
idade. Estamos ansiosos para ver a nova Casa do Porto 
que será breve! Muitas surpresas. Na foto o querido casal 
com o grande amigo Antonio Simões, no Clube Recreati-
vo Português de Jacarapaguá.

 Que deuS aBeNÇoe eSte tRIo

Há muito tempo não tínhamos notícia do Américo 
Carvalho, que sempre prestigiava as Casas 
Regionais Portuguesas, em especial, a Casa de 
Trás-os-Montes. Saudade, amigo e vê se aparece. 
Na foto no momento em que foi levar o seu abraço 
ao amigo Joaquim Bernardo – diretor da Casa das 
Beiras, bateram um grande papo no Restaurante 
Bernardo Bar, na Praça da Bandeira.

As componentes bonitas do  Grupo Armando Leça, fa-
zendo muito sucesso quando da apresentação no Clube 
Recreativo Português de Jacarepaguá, no domingo pas-
sado. NA FOTO: ALCINÉLI ALMEIDA, (MINHA FILHA), A 
BELA IVANA E A SIMPÁTICA MÔNICA VIDAL. MUITAS 
BENÇÃOS!

meNINaS SImPatIa do aRmaNdo 
LeÇa da caSa do PoRto

PRImeIRa comuNHão com muIta emoÇão
Dia 8 de Abril, primeira Comu-
nhão de Marcella e como ve-
mos, de mãos postas em frente 
ao bolo que mamãe Ana  fez,  
em comemoração à 1ª  Eucaris-
tia e ao Aniversário de sua ma-
drinha, Fátima Fonseca, nesta 
hora fez seus agradecimentos 
e todos ficaram felizes com o 
momento de carinho. Marcella, 
que Deus ilumine sempre seus 
caminhos, são os votos de teus 
pais, avós, padrinhos e todos 
que estavam presentes. Todos 
nós te amamos!  Beijos.

aLmoÇo BeNefIcIeNte 
No c.P.N. do INGÁ

No proximo dia 6 de maio será realizado mais um 
tradicional almoço benificente dos devotos e ami-
gos de Nossa Senhora de Fátima, com início as 
13 horas no Clube Português de Niterói do Ingá, 
onde terá como destaque um deliciosso bacalhau 
e vinhos portugueses, um trabalho de benevolên-
cia realizado pelo empresário Nando, com apoio da 
diretoria do Clube. Na foto, Nando com a diretora 
Zeni de Melo
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Leila Monassa 

CROQUETES
• 1kg da sobra da carne assada do al-
moço do domingo • 100g de farinha de 
trigo • 50g de manteiga • 50 ml de leite
• 1 cebola grande • 2 dentes de alho • 4 
ovos • Salsinha picada • Noz moscada 
ralada • Sal e pimenta do reino • Fari-
nha de rosca

1. Pique, finamente a cebola e o alho. 
Ferva o leite. Aqueça bem o fundo de  
uma panela, junte a manteiga, a cebola 
e o alho e deixe refogar muito bem até 
que a cebola fique douradinha. 
2. Polvilhe aos poucos com a farinha, 
mexendo sempre até que fique com 
um tom acastanhado. Regue depois 
com o leite quente, também aos pou-
cos e mexendo sempre de modo a ob-
ter um creme bem espesso mas sem 
grumos. Retire do fogo, junte a carne 
previamente triturada, e salsa picada 
a gosto. Tempere com sal, pimenta e 
noz-moscada, mexa muito bem e deixe 
esfriar. 
3. Molde os croquetes polvilhando com 
farinha, se necessário. Passe-os por 
farinha, pelos ovos batidos e por fari-
nha de rosca e coloque-os no congela-
dor, separados uns dos outros, até que 
fiquem firmes. Leve-os em seguida a 
fritar em óleo até ficarem bem doura-
dinhos, retire-os, deixe-os escorrer e 
sirva-os.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
ABRIL – 15 – Domingo – 13H. Churrasco Gaúcho do 
Arouca. Churrasco a moda Gaúcha com carnes varia-
das. Animação com o Maestro Giroto e sua Banda Via 
Brasil e apresentação do Grupo Coração Gaúcho. Valor 
do ingres-so: R$ 80,00 (antecipado até o dia 13/04) com 
bebidas a parte. Reservas feitas somente na secretaria 
do clube, nos horários de 9:00 às 17:00 horas (segunda 
a sexta) e de 9:00 às 14:00 (sábado).

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
ABRIL – 13 – Sexta-feira – 20H. Tasca do Folclore em 
homenagem a grande folclorista Fatinha. Entrada franca.
ABRIL – 14 – Sábado – Show de Flashback. Local: 
Salão Social. Com os melhores sucesso dos anos 70, 
80 e 90 comandado pelo VJ Robson Castro criador do 
“Good Times 98”.
ABRIL – 15 – Domingo – Almoço Social. Local: Salão 
Nobre. Cardápio variado. Música por conta do Conjunto 
Cláudio Santos e Amigos. Prato do dia: escalopinho com 
arroz a piamonteses.

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

ABRIL – 18 – Quarta-feira – 12H. Almoço das Quar-
tas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.
ABRIL – 15 – Domingo – 12:30H. Taberna Beirã.  Car-
dápio: Açorda de bacalhau, arroz de chouriço, dobra-
dinha de feijão branco, febras na brasa, galeto assado 
bifanas linfuiça e acompanhamentos. Valor R$60,00 (be-
bidas não inclusas). Atração: Amigos do Alto Minho

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346

ABRIL – 20 – Sexta-feira – 19H. “A Festa Não Aca-
bou – O Melhor Flashback na Tijuca”. Ingresso ante-
cipado R$15,00. Ingresso no dia R$25,00.
ABRIL – 22 – Domingo – 12H. “Almoço Aniversa-
riantes”. Cardápio: Churrasco completo, acompanha-
mentos, saladas diversas, bolo e frutas. Atração: Cláu-
dio Santos. Dançarinos para damas. Valor da entrada: 
R$60,00.
ABRIL – 28 – Sábado – 12H. “Adega Transmontana 
& Amigos do Alto Minho”. Serviço a La Carte: Galeto 
com fritas, febras com batatas, Sardinha na brasa com 
batatas, contra filé com fritas, bolinho de bacalhau, ba-
calhau à transmontana e bacalhau à portuguesa. En-
trada franca.
ABRIL – 29 – Domingo – 12H. “Arraial Transmonta-
no”. Cardápio: Sardinha assada, tripas a moda trans-
montana, churrasco completo, acompanhamentos, sa-

ladas diversas, caldo verde. Frutas. Atrações: Amigos 
do Alto Minho – Grupo Folclórico Guerra Junqueiro. 
Dançarinos para Damas. Valor da entrada: R$ 60,00. 
Aceitamos cartão de crédito e débito.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
ABRIL – 13 – Sexta-feira – 19H. Baile Anos 80. Com 
a Banda Paratodos. Convite antecipado: Mesa R$10,00. 
Individual R$20,00. Comemore seu aniversário conosco, 
traga seu bolo. Aniversariante não paga.
ABRIL – 14 – Sábado – Sede Social - 20H. A Noite do 
Flash Back Rio – Venha relembrar e dançar com o me-
lhor do som dos anos 70/80/90, em um ambiente muito 
agradável. Salão com ar refrigerado. Zé Maria DJ disco-
teca da Nativa e Robinho DJ.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
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 ani-
mando a festa. Pula-pula grátis para as crianças.
 

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25  – Rio - 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 dançarinos 
para as senhoras. Crianças: até 9 anos não pagam al-
moço – entre 10 e 12 anos pagam ½ entrada! Aniver-
sariante do mês de abril não paga entrada (é neces-
sário estar acompanhado de uma pessoa pagante, e 
também apresentar documento de identidade no dia, 
na entrada do salão).

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
MAIO – 6 – Domingo – 13H. 19.º Almoço Beneficente 
dos devotos e amigos de Nossa Senhora de Fátima. 
Garanta já a sua mesa. Cardápio: bolinho de bacalhau, 
bacalhau e arroz com brócolis e vinho português. Convite 
individual: R$ 200,00.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS 
DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
MAIO – 6 – Domingo – 12H. Almoço Português.
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A doença de Parkinson
Enfermidade neurológica, crônica e progressiva comu-

mente associada basicamente à tremores nas mãos, a do-
ença de Parkinson é um mal que ataca o sistema nervoso 
central e compromete os movimentos de maneira genera-
lizada. Com apenas 10% de incidência antes dos 45 anos, 
a grande maioria - cerca de 80% - surge entre os 65 e 75 
anos de idade. Com essa característica associada ao au-
mento da expectativa de vida no Brasil e no mundo, pode-
mos supor que cada vez mais pessoas apresentarão essa 
e outras doenças degenerativas.

As causas da doença ainda são desconhecidas, por-
tanto não existe fórmula 100% eficaz para evitar seu apa-
recimento. Algumas recomendações, no entanto, podem 
ser bastante úteis: mantenha sempre atividade intelectual, 
leia, acompanhe noticiários e mantenha interações sociais. 
Por ser uma doença neurológica, é importante exercitar o 
cérebro. Mas não é só isso, procure manter uma prática 
regular de exercícios físicos. A prática de atividades físicas 
preservam a qualidade dos movimentos motores.

Graças aos constantes avanços tecnológicos e cientí-
ficos, hoje existem tratamentos através de medicamentos 
que combatem a morte das células do cérebro. Grande 
parte do problema vem da degeneração da área do cére-
bro responsável pela produção do neurotransmissor dopa-
mina, que por sua vez é responsável por controlar os mo-
vimentos. A imagem do Parkinson é sempre relacionada 
a tremores, mas essa talvez seja a característica menos 
incapacitante de todas. Lentidão nos movimentos, rigidez 
muscular e alteração na fala e na escrita estão entre os 
sintomas que podem afetar diretamente o dia-a-dia do pa-
ciente.

Caso perceba algum desses sintomas ou note que sua 
letra está diminuindo ao escrever (micrografia), procure um 
médico. Atualmente, com um diagnóstico precoce e um 
tratamento adequado, é possível aliviar bastante os sinto-
mas, controlar a evolução do Parkinson e garantir uma boa 
qualidade de vida.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj
pinheirosaúde


