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Casa de Trás - os - Montes

Casa do Minho

Casa dos Poveiros

Casa da Vila da Feira

Uma noite de Fado Especial  na Casa do Minho, com  a estrega de 
um diploma de Sócio Honorária da Casa, a fadista Maria Alcina que 
recebeu das mãos do Consul-Adjunto de Portugal no Rio Dr. João 
de Deus. Uma merecida homenagem prestada pelo amigo  pre-
sidente Agostinho dos Santos.  Detalhes nas páginas em “Nem 
Tudo é Fococa” e 18

Tradição e fé no almoço na Casa dos Poveiros, onde vemos o 
presidente Renato Figueiredo, e os irmãos Jerônimo, Giuliano, Al-
berto Milhazes e José Queiroga. Detalhes na pág. 3

A Comunidade 
Luso-Brasileira es-
teve presente, em 
peso, prestigian-
do Ana Paula e 
Camilo Leitão, que 
realizaram mais 
uma linda Tarde de 
Fados. Detalhes 
na pág. 14

        

ENTREGAS EM TODO O RIO, GRANDE RIO, 
REGIÃO SERRANA, REGIÃO DOS LAGOS, 
COSTA VERDE E SUL-FLUMINENSE.

(3)

(1)Pagamento em até 10x sem juros, parcela mínima de R$50,00. (2)Estacionamento grátis somente para compras acima de R$20,00.(3) Levamos a máquina de cartão de crédito até você com o máximo de distância de 50Km da nossa loja Nilópolis nas compras acima de R$450,00. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Consulte politica de entrega na loja. (4)  Entrega feitas 
em até 48 horas para compras faturadas até às 13h. Condição de entrega válida em horário comercial (até às 19h), para os produtos disponíveis em estoque no centro de distribuição da Chatuba. Prazo válido apenas para entregas realizadas em local de fácil acesso veicular no Rio, Grande Rio e Região Metropolitana. Sujeito a atrasos devido a condições climáticas e de trânsito. (5) Veja condições nas lojas.

www.chatuba.com.br/encarte

Horários:  • Segunda a Sábado: 8h às 20h  • Domingo: 9h às 15h  (MEGA DUTRA: 8h às 18h) A loja Nova Iguaçu não funciona aos domingos 

ACEITAMOS CARTÃO

· NILÓPOLIS · NOVA IGUAÇU · SANTA CRUZ · REALENGO · JACAREPAGUÁ · MEGALOJA DUTRA
ESTACIONAMENTO GRÁTIS EM TODAS AS LOJAS.(2)

TELEVENDAS: (21)2691-9575
Compre sem sair de casa!

10X SEM 
JUROS

(1)

TUDO EM ATÉ

NOS CARTÕES DE CRÉDITO
Parcela mínima de R$50,00

Pagamentos Digitais(5)

ENTREGA
EM ATÉ48h

(4)

CADERNO DE SÃO PAULO

Magistral foi a cerimônia, 
seguida de maravilhoso 
coquetel e jantar no enla-
ce dos jovens Priscila & 
Marcio, na última semana. 
Confira essa reportagem, 

o lançamento do livro do 
Dr. Paulo Porto Fernandes, 
e ainda a Coluna Mundos 
Novos ao Mundo do jorna-
lista Albino Castro e outros 
assuntos de interesse.

O Suntuoso Enlace de
Priscila & Marcio

Comissão parlamen-
tar de Defesa, presidida 
por Marco António Costa, 
aprovou na especialidade a 
proposta de lei do Governo 
para modernizar as Forças 
Armadas, na especialidade, 
a proposta de Lei de Progra-
mação Militar consensuali-
zada entre PSD, PS e CDS 
que permitirá investir 4,7 bi-
lhões de euros na moderni-
zação das Forças Armadas 
nos próximos 12 anos.

Com o BE e o PCP a abs-
terem-se em alguns artigos 
e a votarem contra outros na 
especialidade, o documento 
vai agora ser aprovado em 
votação final global com a 

Parlamento aprova 4,7 bilhões 
para as Forças Armadas

inédita abstenção dos comu-
nistas e a votação contra dos 
bloquistas, que admitiram 
abster-se se fosse aprova-

da a sua proposta de adiar 
a votação por uma semana 
para terem mais tempo para 
estudar as alterações acor-

Reinauguração do Salão Social

Fado Vadio e homenagem 
à Fadista Maria Alcina

“Beija-Cruz” e almoço festivo

Tarde de Fados

dadas entre PSD, PS e CDS.                                                                                                                   
A compra de 5 aeronaves 
de transporte tático-estraté-
gico KC-390 e de 6 helicóp-
teros blindados para apoiar 
as operações do Exército, a 
construção de 6 navios de 
patrulha e de um reabaste-
cedor, além da aquisição da 
capacidade de ciberdefesa, 
constituem os principais pro-
gramas da LPM e que estão 
concentrados nos primei-
ros anos de vigência da lei
.                                           Esta 
proposta de LPM, vai vigorar 
entre 2019 e 2030, está re-
partida por 3 quadriénios e 
pode ser revista no final de 
cada um desses períodos.

Rui Rio e Paulo Rangel, 
apresentaram em Braga o 
manifesto eleitoral às elei-
ções do Parlamento Euro-
peu. Paulo Rangel deu a 
conhecer as linhas gerais do 
manifesto ao Conselho Na-
cional do PSD, que aprovou 
o documento, e, aos jorna-
listas, destacou como uma 
das medidas emblemáticas 
um programa europeu para a 
criação do primeiro emprego 
de jovens até aos 35 anos.

O documento “Mais Por-
tugal, Melhor Europa”, prevê 
essa medida como primeiro 
pilar das propostas do PSD 
para a juventude a criação 
de uma espécie de programa 
Erasmus para o primeiro em-
prego fora do seu país, que 
possa abranger centenas de 
milhares ou milhões de jo-
vens”.

Outra proposta, numa 
parceria com o Partido Po-
pular Europeu, passa pela 
atribuição, a todos os jovens 
que completem 18 anos, de 
um bilhete InterRail dentro 
do território da União Euro-
peia”.

Questionado se aquele 
pacote de medidas para a 
juventude será um apelo ao 
voto dos jovens nas eleições 
europeias, Rangel respon-
deu: “Não há dúvida nenhu-
ma de que estamos orienta-
dos para o eleitorado jovem. 
Nós contamos, claramente, 
com uma resposta daqueles 
que são o grupo mais abs-
tencionista e que, por outro 
lado, são aqueles que po-
dem construir o futuro”.

Como principais orien-
tações do manifesto elei-
toral do PSD apontou a 

PSD apresenta manifesto eleitoral em Braga

Noite especial para a família transmontana. Na foto vemos o cône-
go Abílio Vasconcelos, o presidente da Casa, Ismael Loureiro com a 
primeira-dama Sineide,  o vice-presidente  José Manuel Brites com 
sua esposa Irene, a Glorinha e o Luís Augusto.  Detalhes na pág. 2

reforma da zona euro, o 
ambiente e alterações cli-
máticas e a segurança.                                                                                                                 
Outra prioridade apontada 
por Paulo Rangel foi a pas-
sagem do atual mecanismo 
europeu de proteção civil 
para uma força europeia de 
proteção civil, uma ideia que 
o grupo parlamentar europeu 
do PSD tem vindo a desen-

volver desde os incêndios 
de Pedrógão, em junho de 
2017.

Segundo Rangel, esta 
força serviria para atacar 
vários tipos de calamidade, 
sugerindo que as estruturas 
específicas de combate aos 
fogos poderiam ficar, pelo 
menos parcialmente, sedia-
das em Portugal.

Acabou num impas-
se a reunião do Sindicato 
Motoristas Matérias Pe-
rigosas  e da Associação 
Nacional dos Transpor-
tadores Rodoviários de 
Mercadorias. O vice-pre-
sidente do sindicato, Pe-
dro Pardal Henriques, diz 
que muito provavelmente 
os trabalhadores vão uma  
para nova greve se, até à 
próxima reunião, a asso-
ciação não aceitar as 2 
reivindicações base: um 
salário base de 1200 eu-
ros e a criação da carreira 
específica de motorista de 
materiais perigosos.

“A pedido do Gover-
no, demos uma semana 
à ANTRAM para nos dar 
resposta”, disse. A gre-
ve que quase paralisou 

o país, este mês, foi sus-
pensa para que decorram 
negociações, até ao final 
do ano, com mediação do 
Governo. Mas Pedro Par-
dal Henriques diz que os 
motoristas só negociarão 
se as 2 condições  forem 
aceites, “Não vamos an-
dar oito meses a brincar”, 
afirmou.

Motoristas de combustíveis
admitem nova greve a partir de dia 7

Casa das Beiras
Dia da Comunidade Luso-Brasileira

Foi realizada, no último de 24, a tradicional Sessão Solene come-
morativa  ao Dia 22 de Abril, Dia da Comunidade Luso-Brasileira.  
Detalhes na pág. 8
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A diretoria da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, reunida nesta noite especial, estava:  o casal Arlindo Roque, Henrique Brites, Irene de 
Jesus Martinho Gomes e José Manuel  Gomes Brites, vice-presidente da Casa, Dr. Antônio Peralta, Luis Augusto,  Primeira dama Sineide e 
Ismael Loureiro, presidente da Casa, Fernanda, Alexandre Loureiro, Sergio, Tuninho, Joaquim Bernardo

Grandes 
transmontanos 
reunidos na rei-
nauguração do 
Salão Social: 
vice-presidente 
José Manuel 
Brites, Dr. 
Antônio Peralta, 
presidente Is-
mael Loureiro, 
Luís Augusto

O cônego Abílio Vasconcelos com o amigo diretor social transmon-
tano, Joaquim Bernardo

Num destaque da festa da reinauguração do Salão Social da Casa 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, o vice-presidente José Manuel Bri-
tes e sua esposa Irene de Jesus Martinho Gomes

Gente fina e simpática no sábado da reinauguração,do salão social na Casa de Trás-os-Montes e Alto 
Douro: Manuel Barbosa, Mario Simões, Zeca, Fernando, Antônio Peralta, Nerio, comendador Manuel 
Vieira, Samico

Não podemos deixar de registrar, apesar de trabalhando nesta noite 
festiva, a diretora Alice Abreu com os amigos Maria Antonia, Gorete 
e Serafim

Outra presen-
ça ilustre no 
Solar Trans-
montano, o 
distinto casal 
Drª Adelaide e 
o empresário 
Abílio Bran-
dão e demais 
amigos

Durante o Almoço de Reinauguração vemos o diretor transmontano, 
Henrique Brites, com seus pais D. Irene e José Manuel Brites, vice
-presidente

Banda Típicos da Beira Show deu o charme musical ao evento festivo
Os famosos pés-de-valsa dando um show no novo salão trans-
montano, aprovando a decoração

O presiden-
te  Ismael 

Loureiro 
atento aos 
conselhos 
do amigo 

Dr. Antônio 
Peralta, 
há anos 

trabalhando 
pelo engran-

decimento 
da Casa de 

Trás-os-Mon-
tes

Sempre 
prestigian-
do sua que-
rida Casa 
de Trás-os-
Montes, 
os casais 
Glorinha e 
Luís Augus-
to,Fatima 
e Fatima e 
Pacheco

Um vasto cardápio foi oferecido e, como destaque, o 
bacalhau à transmontana, escalopinho, grão de bico e 
arroz de brócolis

Foi realmente uma bele-
za, a inauguração do novo, 
podemos dizer isso, Salão 
Social da Casa de Trás-os-
Montes. Muito bonito, gran-
de, claro, dá a impressão 
que comporta mais público.

Conversamos com o Pre-
sidente, Ismael Loureiro que 
nos disse não poder deixar 
de agradecer aos amigos, 
mas principalmente ao Sr. 
José  Brites, que foi, sem 
dúvida, um dos maiores im-
pulsionadores da obra, com 
certeza, mas,  também, ao 

amigo Peralta, ao Luis Augus-
to, ao Manuel Vieira, grandes 
personagens da historia des-
ta bela Casa regional. Estava 
presente, também, o nosso lí-
der espiritual o Cônego Abilio, 
presença sempre necessária 
e importante nesses momen-
tos de alegria.

O bacalhau estava deli-
cioso, servido a tempo, com 
o  TB Show dando um  be-
líssimo espetáculo e, no fim 
do almoço foi inaugurada 
a nova obra do belo salão, 
deixando marcada, na pare-
de, da Casa, uma placa de 
agradecimento ao casal José 
Brites e Irene de Jesus, por 
todas as benesses ofertadas 
pelo casal .

Reinauguração do salão social da 
Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro

Momento em que foi  descerrada  a placa de agradecimento ao casal 
José Manuel Brites e Sra. Irene de Jesus Brites, patrocinadores da 
obra do Salão Social transmontano
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Nascimentos e casamentos 
aumentaram em 2018

2018 ficou marcado pelo aumento dos nascimentos e casa-
mentos em Portugal. Nasceram 87.020 crianças, o que re-
presenta um aumento de 1% face ao ano anterior, revelam 
os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. 
O INE revelou ainda que o número de óbitos também cres-
ceu e a um ritmo mais acelerado do que o dos nascimentos 
(3%), o que faz com que o saldo natural tenha diminuído, 
pelo décimo ano consecutivo. Ainda sobre os nascimentos, 
mais de metade ocorreu fora do casamento. Algo que tem 
vindo a aumentar, em 2010, 41,3% dos nascimentos eram 
fora do casamento, no ano passado foram 55,9% . Isto num 
ano em que o número de casamentos aumentou 3% para 
36.637. O ano passado foi o quarto ano consecutivo de au-
mento do número de casamentos em Portugal, depois de 4 
anos em queda. 

outro sindicato de motoristas 
ameaça deixar país sem comida

“O país pode chegar a um caos muito maior, pois além de 
combustíveis nas bombas, vai deixar de haver comida nos 
supermercados e roupas”. É desta forma que o líder do Sin-
dicato Independente dos Motoristas de Mercadorias clas-
sifica as consequências de uma greve que convocará se 
não entrar nas negociações entre os motoristas de matérias 
perigosas e a associação empresarial do setor. Criada há 4 
anos, não é afeta a nenhuma central sindical e representa 
também os camionistas de outros setores, Jorge Cordeiro, 

sustentou que as pessoas têm de ter em atenção o caos a 
que o país chegou em que 800 trabalhadores paralisaram o 
país e provocaram o caos. Fala num grande descontenta-
mento da classe e num sentimento de injustiça por parte dos 
motoristas que transportam outras mercadorias, que preten-
dem chegar às negociações com a ANTRAM, presidida por 
Paulo Duarte.

Portugal é o quarto país 
europeu com mais cartões 

bancários por habitante
Estavam ativos, no final de 2018, 23,6 milhões de cartões 
bancários, revela o Relatório dos Sistemas de Pagamentos 
de 2018 do Banco de Portugal. Isto significa que, em média, 
cada habitante possuía dois cartões, o que compara com a 
média de 1,6 cartões por habitante da União Europeia. Por-
tugal é, assim, o quarto país da União Europeia com mais 
cartões por habitante.

Calor extremo, químicos e até 
máquina de lavar. Notas de euro 

resistem a tudo
As novas notas de 100 e 200 euros vão entrar em circulação 
a 28 de maio, completando a nova série de notas fabrica-
das pelo Banco Central Europeu, denominada Europa. Para 
assegurar que são duráveis como sempre, o banco central 
publicou um vídeo com vários testes às novas notas, que 

resistem a temperaturas muito elevadas e muito baixas, a 
agentes químicos e até a um banho acidental na máquina 
de lavar a roupa. 

Portugal um dos quatro países 
da Ue sem extrema-direita 

no Parlamento
A entrada do Vox no Parlamento espanhol, resultado 
das eleições, faz com que Portugal, Irlanda, Luxembur-
go e Malta sejam os únicos países da União Europeia 
sem deputados da extrema-direita. Os partidos de ex-
trema-direita são muito heterogéneos, incluindo populis-
tas, nacionalistas, ultraconservadores e até neonazis, e 
cresceram nos países da UE a partir da combinação da 
crise econômica, as migrações, o descrédito na política 
e a desconfiança nas instituições. Sozinhos ou em coli-
gação, partidos de extrema-direita entraram na grande 
maioria dos Parlamentos e conseguiram subir ao poder 
em 9 países, governam  na Polónia, Hungria e República 
Checa e em coligação em Itália, Áustria, Finlândia, Letó-
nia, Eslováquia e Bulgária. A progressão destas forças 
políticas faz com que a aliança de partidos nacionalis-
tas lançada pelo vice-primeiro-ministro italiano, Matteo 
Salvini, possa vir a ter 80 eurodeputados e tornar-se a 
terceira força política no Parlamento Europeu, segundo 
contas baseadas numa projeção europeia divulgada em 
Bruxelas , depois do Partido Popular Europeu, que deve-
rá integrar 180 eurodeputados, e dos Socialistas & De-
mocratas , com 149.

PÁSCOA POVEIRA
Páscoa – para os cristãos, é 

a celebração da ressurreição de 
Jesus Cristo. E no último domin-
go, os poveiros comemoraram 
mais uma Páscoa em seu Salão 
Nobre e o clima remeteu às lem-
branças das tardes na Póvoa de 
Varzim.

A tarde festiva iniciou-se às 
12:00hs e foi servido o tradicio-
nal e saboroso cozido, sempre 
muito elogiado por todos. O con-
junto  Banda Típicos da Beira 
Show, um dos grupos destaques 
da nossa comunidade, animou a 
festa,a seguir o cantor românti-
co, Mario Simoês brindou seu 
púplico com mas um lindo show 
com muito romantismo e de um 
exelente repertório.

A atração ficou a cargo do 
Rancho Folclórico Eça de Quei-
rós que, mais uma vez,  com a 
alma poveira, encantou os convi-
dados com os bailaricos “Torra-

dinhas”, “Chula Vareira”, “O mar 
enrola na areia”, entre outros.

Também foram sorteados 
chocolates, alguns dos costu-
mes e tradições da Páscoa Por-
tuguesa. 

O dia se encerrou com o 
tradicional Beija-Cruz, e logo 
após, foi servido o Porto de 
Honra acompanhado do pão-
de-lá poveiro. Uma belíssima 
demonstração de fé, alegria e 
tradição em paz , na Casa dos 
Poveiros.

Apresentação 
brilhante do 
R.F. Eça de 
Queirós, no 
Almoço de 
Páscoa.

Tradicional 
momento do 

Beija-Cruz: 
presiden-
te renato 

Figueiredo 
dando a 

Imagem de 
Jesus Cristo 
para ser bei-

jada pelos 
fiéis 

Um verdadeiro espetáculo foi a apresentação do R.F. Eça de 
Queirós, da Casa dos Poveiros

O cantor romântico  Mario Simões  realizou um show magnífico 
na Páscoa da Casa dos Poveiros

Bela imagem do cantor Mario Simões em exibição especial, sob 
a atenção dos componentes do R.F. Eça de Queirós

Num bate-pa-
po informal 

vemos o 
provedor da 
Igreja Santo 
Antonio dos 

Pobres, José 
Queiroga e 

a diretora da 
Casa dos Po-
veiros Gloria 

Santos

Fátima, di-
retora social 
da Casa 
dos Povei-
ros, com 
os amigos 
Neide, Mario 
Simões 
e demais 
amigos

Sr. Amé-
rico e es-
posa,uma 
tradicional 
família 
poveira 
“Dabana” 
sempre 
presentes-
nas festas 
poveiras

Mesa de gente boa e amiga, no Domingo da Páscoa Poveira, 
Jerônimo, filha Teresa, com um amigo, D. Aurelia e Giuliano
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Regiões & Províncias

Comemorações do 25 de 
abril em Oeiras

Investe 354 mil euros na recuperação 
dos antigos viveiros da Barrinha

MIra

Entre os meses de 
março e maio, o Municí-
pio de Oeiras celebra o 
25 de abril com uma vasta 
programação, celebrando 
os 45 anos da instaura-
ção da Democracia e da 
Vitória da Liberdade em 
Portugal.

Entre os meses de 
março e maio, o Municí-
pio de Oeiras celebra o 
25 de abril com uma vasta 
programação, celebrando 
os 45 anos da instaura-
ção da Democracia e da 
Vitória da Liberdade em 
Portugal.

O 25 de Abril foi uma 
festa. Do outro lado do 
Atlântico Chico Buarque 
cantou o país que cheira-
va agora a alecrim. Onde 
se respirava a liberdade. 
Oeiras foi o lugar de de-
cisões cruciais deste dia 
inesquecível para a histó-
ria do país. Morava aqui o 
responsável pelo plano de 
operações do 25 de Abril, 
Otelo Saraiva de Carva-
lho, que aqui o entregou, 
entre outros, a Salgueiro 
Maia. É de Oeiras um dos 
homens, Manuel Tomaz, 
que deu a senha do 25 
de Abril, “Grândola Vila 
Morena, Terra da Frater-
nidade”. Era também em 
Oeiras que estava uma 
das prisões mais temidas 
da ditadura, Caxias. De lá 
foram - sob júbilo popular 
e nacional, filmado pelas 

câmaras da RTP - liber-
tados os presos políticos 
da mais longa noite que o 
país viveu: uma ditadura 
de 48 anos, e uma guerra 
colonial de 13 anos.

Oeiras foi pois,  e des-
de a primeira hora, ele-
mento central de Abril, e 
tornou-se exemplo capaz 
de testemunhar não ape-
nas o Portugal que foi, 
mas também e sobretudo 
aquilo em que Portugal se 
tornou e aquilo que será. 
Razão suficiente para que 
o município celebre, con-
dignamente e com redo-
brado orgulho, os 45 anos 
do 25 de Abril de 1974, 
com um vasto programa 
de iniciativas entre Março 
e Maio de 2019.

Da programação alu-
siva às comemorações 
do 25 de abril destaque 
para a exposição ‘Quan-
do mudamos um País ele 
muda-nos com ele’, con-
certos, teatro, ateliers, 
workshops, arte urbana 
e conversas com perso-
nalidades conhecidas de 
diversas áreas, alusivas 
à temática da liberdade.

A exposição ‘Quando 
mudamos um País ele 
muda-nos com ele’ tem 
curadoria de Raquel Va-
rela e está patente ao 
público de 16 de março a 
26 de maio, no Palácio do 
Egipto em Oeiras.

Entrada gratuita.

Mira vai investir 354 mil euros na 
requalificação dos viveiros da Barri-
nha, após um longo processo nego-
cial com o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF), 
que culminou numa candidatura bem-
sucedida a fundos comunitários.

“Foi um processo demorado, mas 
que irá transformar completamente 
aquela zona”, explica o presidente 
do município, Raul Almeida. O au-
tarca sublinha que foi preciso nego-
ciar a cedência da gestão dos vivei-
ros com o ICNF e depois assegurar 
financiamento para a intervenção, 

Os elementos da Associação de Utentes e Sobreviven-
tes do IP3 que ontem reuniram com responsáveis da Infra-
estruturas de Portugal conseguiram garantias de que as 
obras de requalificação da apelidada “estrada da morte” 
vão avançar.

No final do encontro, Álvaro Miranda, da associação de 
utentes, adiantou que a Infraestruturas de Portugalassumiu 
compromissos e deu respostas e muitas das dúvidas e in-
terrogações colocadas na reunião.

O facto de três meses após a assinatura do contrato 
para a requalificação do IP3, entre o Nó de Penacova e o 
Nó da Lagoa Azul, não ter havido mais nenhuma informa-
ção sobre o avanço da obra, que irá requalificar um troço 
de 16 quilómetros daquele itinerário principal, levou a as-
sociação a solicitar a reunião à Infraestruturas de Portugal.

A taxa de execução 
global do exercício do mu-
nicípio de Vila Nova de 
Poiares em 2018 ronda 
os 86%, informou esta se-
gunda-feira a Câmara, de-
pois de as contas do ano 
passado terem sido apro-
vadas por maioria.

O documento, apre-
sentado pelo presiden-
te da Câmara Municipal, 
João Miguel Henriques, 
foi aprovado pelo execu-
tivo com os votos a favor 
dos quatro membros so-
cialistas do executivo e a 
abstenção do vereador do 
PSD, segundo um comu-
nicado da autarquia, no 
distrito de Coimbra.

Citado no texto, João 
Miguel Henriques realça 
“a segunda maior taxa de 
execução dos últimos 10 

Obras para requalificar IP3 poderão começar em maio

Poiares aprova contas de 2018
arouca

PenacOva

Os habitantes do municí-
pio de Azambuja, no distrito 
de Lisboa, vão poder adqui-
rir a partir do próximo mês 
um passe de 40,50 euros 
para viajar de comboio até à 
capital, informou hoje a CP.

 Em comunicado, a CP ex-
plica que se trata de um com-
plemento ao passe Navegan-
te Metropolitano, que entrou 
em vigor no início de abril nos 

azaMBuja

Municipio passa a ter passes de comboio de 40,50 euros para Lisboa
18 municípios da Área Metro-
politana de Lisboa.

Apesar de fazer parte 
do distrito de Lisboa, o mu-
nicípio de Azambuja está 
inserido na Comunidade 
Intermunicipal da Lezíria do 
Tejo (CIMLT), não tendo por 
isso beneficiado do descon-
to nos passes sociais.

Assim, atualmente, um 
residente em Azambu-
ja paga 55 euros por um 
passe mensal de comboio 
para chegar a Lisboa, a que 
acresce o valor para circular 
dentro da capital.

Com a implementação 
desta medida, a partir do 
dia 1 de maio esse valor 

passará a ser de 40,50 eu-
ros e contempla também os 
transportes dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa.

A CP refere ainda que 
este complemento de 0,50 
cêntimos ao passe Navegan-
te Metropolitano está dispo-
nível, a partir de hoje, para 
aquisição nas bilheteiras e 
máquinas de venda automá-
tica.

Entretanto, também a 
Câmara Municipal de Azam-
buja publicou no seu sítio da 
internet informações sobre 
este complemento ao passe 
Navegante.

A autarquia anunciou 
também que os passes men-

sais válidos nos transportes 
rodoviários da Lezíria do Tejo 
terão um desconto de 35%.

A CIMLT abrange dez 
concelhos do distrito de 
Santarém (Almeirim, Alpiar-
ça, Benavente, Cartaxo, 
Chamusca, Coruche, Go-
legã, Rio Maior, Salvaterra 
de Magos e Santarém) e o 
concelho da Azambuja, do 
distrito de Lisboa.

Por seu turno, os conce-
lhos da AML são: Alcochete, 
Almada, Amadora, Barrei-
ro, Cascais, Lisboa, Lou-
res, Mafra, Moita, Montijo, 
Odivelas, Oeiras, Palmela, 
Seixal, Sesimbra, Setúbal, 
Sintra e Vila Franca de Xira.

“Outro dos destaques 
do documento apresen-
tado prende-se com a eli-
minação das dívidas em 
atraso a fornecedores e a 
redução do prazo médio 
de pagamentos para 15 
dias”, refere.

Segundo a nota, “acres-
ce ainda a redução do ex-
cesso de endividamento 
que, desde que este exe-
cutivo tomou posse no pri-
meiro mandato, em 2013, 
já reduziu mais de 50%”.

Isso permite que o mu-
nicípio de Vila Nova de 
Poiares, “apesar de con-
tinuar a ultrapassar os li-
mites legais de endivida-
mento, tenha abandonado 
o nível de rotura financei-
ra, prevendo-se que, em 
2023, possa mesmo aban-
donar” essa situação.

submissão de áreas ao regime flo-
restal parcial, que alterou o fim de 
parcelas situadas no perímetro flo-
restal das Dunas e Pinhais de Mira.

através de uma candidatura ao Fun-
do Europeu dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas (FEAMP).

A comparticipação do FEAMP 
será de 301 mil euros, cabendo à 
Câmara de Mira assegurar a verba 
em falta. As obras arrancam num 
prazo de três meses, provavelmente 
ainda durante a época balnear, de-
vendo ficar concluídas em dezem-
bro.

O acordo com o ICNF só foi pos-
sível depois de o Governo ter apro-
vado, em Conselho de Ministros, o 
decreto que procede à exclusão e 

anos”, o que, na sua opi-
nião, “demonstra bem o 
rigor e a fiabilidade do or-
çamento” de 2018.

O autarca salienta tam-
bém “o saldo orçamental 
superior a um milhão de eu-
ros que transita para este 

ano”, no valor de 1.426.022 
euros, “ainda que grande 
parte esteja já comprome-
tido face à aprovação das 
candidaturas aos fundos 
estruturais europeus para 
investimentos a realizar ao 
longo do ano”.

Mas, para além de querer saber quando se iniciam 
as obras, a associação pretendia também conhecer em 
pormenor o projeto e os prazos de execução da emprei-
tada.

Lançado concurso para 
concessão do Paço Real de 
Caxias para fins turísticos

O concurso público para 
a concessão do Paço Real 
de Caxias, em Oeiras, no 
distrito de Lisboa, foi hoje 
lançado pelo Governo, com 
o objetivo de recuperação 
do imóvel, atualmente de-
gradado, para fins turísticos.

O concurso pretende 
concessionar a exploração 
do espaço por um período 
de 50 anos, ao abrigo do 
programa Revive, que tem 
o objetivo de valorizar e re-
cuperar o património sem 
uso em diversos pontos do 
país, envolvendo vários mi-
nistérios e as autarquias.

O vencedor do concurso 
terá de recuperar o imóvel, 
atualmente muito degradado, 
estimando o Governo a ne-
cessidade de um investimen-
to de 11,6 milhões de euros.

O empreendimento ho-
teleiro deverá ter 120 quar-
tos em 5.816,93 metros 
quadrados construídos. O 
valor base da renda anual 
previsto no concurso é de 
174,9 mil euros.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, até 06 
de junho decorre o período 
de qualificação prévia de 
candidatos, sendo poste-
riormente lançada a segun-
da fase do concurso, com 
um período de 30 dias para 

apresentação de propostas.
O Paço Real de Caxias, 

até agora na dependência 
do Ministério da Defesa, cor-
responde ao 17.º concurso 
a ser lançado no âmbito do 
Revive e é um dos 33 imó-
veis inscritos no programa, 
que envolve os ministérios 
da Economia, Cultura e Fi-
nanças, com a colaboração 
das autarquias locais.

Atualmente, estão aber-
tos os concursos para a 
concessão do Convento do 
Carmo, em Moura, do Mos-
teiro de Lorvão, em Pena-
cova, e do Castelo de Vila 
Nova de Cerveira.

O próximo concurso pre-
visto refere-se à concessão 
do Mosteiro de Travanca, 
em Amarante.

O Paço, classificado 
como Imóvel de Interesse 
Público em 1953, foi cons-
truído em meados do sé-
culo XVIII, por vontade do 
infante D. Francisco de Bra-
gança, e foi concluído pelo 
futuro rei D. Pedro V, que ali 
se deslocava com frequên-
cia com a família real.

O edifício foi inicialmente 
utilizado como residência de 
férias da família real, mas 
teve diversas utilizações, 
acolhendo nos últimos anos 
serviços do Ministério da 
Defesa.

“O espaço destaca-se 
pelos jardins geométricos, 
de influência francesa, inspi-
rados nos jardins do Palácio 
de Versalhes, pela cascata e 
por diversas esculturas, e o 
Paço pelos tetos pintados ou 
pelos azulejos azuis e bran-
cos”, salientou o Governo.
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O mercado de Vilarinho 
do Bairro reabriu  no feriado 
de 25 de Abril, após uma in-
tervenção de 1,5 milhões de 
euros totalmente suportada 
pela Câmara de Anadia.

A intervenção, que durou 
quase dois anos, foi proje-
tada de maneira “a atribuir 
uma nova configuração e 
organização ao mercado de 
Vilarinho do Bairro”, esclare-
ce a autarquia, acrescentan-
do que foi criado um espaço 
polivalente para mercado, 
feiras e outros eventos ao ar 
livre, melhorando assim as 
condições da atividade co-
mercial ali realizada.

“Pretendeu-se, acima de 
tudo, que a infraestrutura 
seja mais funcional, tendo 

anadia

vila real

sardoal

viseu

guarda

Os deputados do PS da 
Assembleia Municipal de Vi-
seu apresentaram hoje uma 
moção, aprovada por unani-
midade, através da qual pre-
tendem questionar a ministra 
da Saúde sobre a construção 
do centro oncológico no Cen-
tro Hospitalar Tondela Viseu.

“Instar a senhora ministra 
da Saúde de forma a dissipar 
as dúvidas avolumadas acer-
ca do equipamento para tra-
tamentos oncológicos a ins-
talar em Viseu, dê a conhecer 
concretamente se se encontra 
previsto, em que fase se en-
contra o respetivo processo e 
quando se poderá contar com 
a sua entrada em funciona-
mento”, leu o deputado socia-
lista Alberto Ascensão.

E continuou: “Solicitar à 
senhora ministra da Saúde 
que, tendo em vista a dimi-
nuição da ansiedade e sofri-

O novo presidente da Câ-
mara da Guarda, que assu-
miu funções após o anterior 
líder ter suspendido o man-
dato autárquico por ser can-
didato às eleições europeias 
de maio, afirmou  que vai 
dar continuidade ao trabalho 
feito. Carlos Chaves Montei-
ro (PSD) é o novo presiden-
te do município da Guarda, 
depois de Álvaro Amaro ter 
saído da autarquia por ser o 
quinto elemento na lista do 
PSD às eleições europeias. 
Na primeira reunião do exe-
cutivo após a suspensão de 
funções de Álvaro Amaro, 
o novo líder Carlos Cha-
ves Monteiro referiu que vai 
continuar a desenvolver o 
trabalho iniciado em 2013, 
quando o PSD ganhou a li-
derança da maior autarquia 
do distrito da Guarda.

Segundo o novo presi-
dente, o executivo esteve 
“sempre unido na ação, nos 
projetos, no investimento”.

“Nós somos também fi-
éis a esse compromisso de 
provocar maior atração de 
investimento, de melhorar a 
qualidade de vida dos guar-
denses, de melhorar as infra-
estruturas urbanas”, disse.

Referiu que, “mesmo sem 
Álvaro Amaro, a equipe que 
o acompanhou está também 
determinada para que o fu-
turo seja promissor, próspe-
ro, em torno daquilo que são 
os objetivos” do programa 
eleitoral.

“Por isso, só poderíamos 
ter uma linha de continuida-
de, porque é uma linha de 
continuidade que nos orgu-
lha”, declarou Carlos Cha-
ves Monteiro.

Hoje, Cecília Amaro, ex
-adjunta de Álvaro Amaro, 
assumiu também funções 
como vereadora.

O despacho de redistri-
buição de funções hoje apro-
vado, por maioria, na reunião 
de Câmara determina que o 
vereador Sérgio Costa passa 
a vice-presidente do execu-
tivo e fica com os pelouros 
que detinha em áreas como 
Planeamento, Obras e Ur-
banismo, Ambiente, Equi-
pamentos e Infraestruturas, 
Serviço Municipal de Prote-
ção Civil, Serviço Florestal e 
Desenvolvimento Rural.

A vereadora Lucília Pina 
Monteiro mantém responsa-
bilidades na Divisão da Edu-
cação, Intervenção Social e 
Saúde e Juventude, enquan-
to Victor Amaral continua 
com pelouros na Divisão da 

Cultura, Turismo, Juventude 
e Desporto.

A nova vereadora, Cecília 
Amaro, fica responsável pelo 
Serviço de Informática, Mo-
dernização Administrativa, 
Qualidade, Desenvolvimento 
Estratégico e Apoio ao Inves-
timento, Empreendedorismo 
e Espaço Empresa.

Do executivo fazem ainda 
parte os vereadores do PS 
Eduardo Brito e Pedro Fon-
seca, que se abstiveram na 
redistribuição de pelouros e 
na aprovação da passagem 
de dois vereadores a tempo 
inteiro (Cecília Amaro e Vic-
tor Amaral).

Victor Amaral é vereador 
a meio tempo, mas passará 
a exercer funções a tempo 
inteiro após terminar o ano 
letivo no Instituto Politécnico 
da Guarda, onde é professor.

visite as igrejas e Capelas
com tapetes em flor no Sardoal

As Capelas e Igrejas de 
Sardoal (Santarém) estão 
abertas até domingo para 
mostrarem os tapetes de 
flores e verduras naturais 
elaborados pela população 
com desenhos alusivos à 
Semana Santa e à Paixão 
de Cristo.

Entre a Quinta-feira San-
ta e o Domingo de Páscoa, 
grupos de moradores, várias 
entidades e associações co-
laboram na tradicional ela-
boração de tapetes de flores 
que são colocados no chão 
das três Igrejas e seis Cape-

Câmara aprova obras para
melhorar mobilidade na cidade

A Câmara de Vila Real 
aprovou o projeto de in-
tervenção em sete arrua-
mentos da cidade, num in-
vestimento de cerca de 1,5 
milhões de euros que visa 
beneficiar o pavimento, pas-
seios e melhorar a mobilida-
de pedonal. O projeto, apro-
vado na reunião de câmara 
descentralizada, realizada 
na freguesia de Constantim 
e Vale de Nogueiras, está 
inserido no Plano Estratégi-
co de Desenvolvimento Ur-
bano (PEDU) de Vila Real.

“O objetivo das obras 
é acima de tudo melhorar 
a mobilidade pedonal em 
ruas que têm larguras mui-
to exíguas e em que as pes-
soas, nomeadamente os 
cidadãos com mais dificul-
dades, têm sérios proble-
mas em circular”, afirmou 
o vereador do pelouro do 
Urbanismo, Adriano Sousa 
(eleito pelo PS).

Serão alvo de interven-
ção, neste pacote do PEDU, 
as ruas Marechal Teixeira 
Rebelo, Margarida de Cha-
ves, D. Pedro de Castro, 
Alexandre Herculano, Isabel 
de Carvalho, do Rossio e da 
Misericórdia.

A intervenção pretende 
melhorar os pavimentos, 
fazer alteração da rede de 
águas e esgotos, colocar 
lâmpadas LED para aumen-
tar a eficiência energética e 
apostar na mobilidade suave, 
criando melhores condições 
para a circulação pedonal e 
de bicicletas.

Adriano Sousa referiu 
que, em algumas destas 
ruas, os passeios são “irre-
gulares e estreitos, com cer-

ca de 40, 50 ou 60 centíme-
tros”, um “paradigma que se 
pretende alterar com estas 
obras”.

A obra vai ser candidata-
da a fundos comunitários e, 
após a aprovação, será lan-
çado o respetivo concurso 
público.

O vereador da oposição 
António Carvalho referiu que 
o PSD votou contra as in-
tervenções “nestes moldes” 
porque “diminuem o número 
de lugares de estacionamen-
to” e a autarquia “não acaute-
lou a criação de parques de 
estacionamento gratuitos e 
a melhoria da rede de trans-
portes públicos”.

“Não tem sentido que se 
faça o contrário, que se es-
tejam a empurrar os carros 
para fora não criando as con-
dições com transportes públi-
cos capazes de responder às 
necessidades das pessoas”, 
salientou.

A Câmara de Vila Real 
aprovou também hoje a cria-
ção do “regime zona 30”, ou 
seja, onde a circulação auto-
móvel não poderá exceder 
os 30 quilômetros hora.

O objetivo é, segundo o 
vereador Adriano Sousa, tor-
nar “a cidade mais amiga das 
pessoas”.

Nesta primeira fase, a 
“zona 30” irá estender-se aos 
arruamentos que se locali-
zam entre as zonas do mer-
cado municipal e de Nossa 
Senhora da Conceição.

O vereador da oposi-
ção António Carvalho disse 
concordar com a criação da 
“zona 30” e defendeu o seu 
alargamento a mais artérias 
do centro da cidade.

Reabre o seu mercado
depois de dois anos de obras

Assembleia questiona Governo sobre 
construção de centro oncológico

Carlos Chaves Monteiro: Guarda
tem novo presidente de Câmara

mento de um grande número 
de utentes e seus familiares, 
desencadeie todos os me-
canismos e procedimentos 
necessários para que o cen-
tro oncológico a instalar ou a 
construir no Centro Hospitalar 
Tondela Viseu o seja o mais 
urgentemente possível”.

Esta moção apresenta-

da pelos deputados munici-
pais socialistas foi aprova-
da por unanimidade, (PS, 
PSD, CDS/PP, BE e PCP), 
tendo em conta que é “uma 
promessa do governo que 
se tem arrastado nos últi-
mos anos” e “em abril de 
2017 já havia um projeto 
elaborado com a promessa 

para tal sido criada uma malha 
de arruamentos mais densa, 
possibilitando uma melhoria 
na circulação de pessoas, 
quer para vendedores, quer 

para o público em geral”, re-
fere a autarquia em nota de 
imprensa.

O parque de estaciona-
mento do mercado beneficiou 

também de uma interven-
ção, dispondo agora de 300 
lugares, nove dos quais 
para pessoas com mobilida-
de reduzida.

O recinto da feira tem vá-
rias entradas, devidamente 
sinalizadas e com informa-
ções aos seus utilizadores.

No seu interior, haverá 
sinalética adequada para 
que as pessoas possam 
identificar em que zona do 
Mercado se encontram, 
bem como orientações so-
bre as várias áreas comer-
ciais, desde talhos, peixa-
rias, venda de legumes, 
frutas, doces, zona de res-
tauração, instalações sani-
tárias, entre outras áreas de 
apoio”, refere a autarquia.

de que estaria em funciona-
mento em 2019”.

A moção, segundo o PS, é 
para seguir para a ministra da 
Saúde, o primeiro-ministro, 
todos os grupos parlamenta-
res da Assembleia da Repú-
blica, Administração Regional 
de Saúde do Centro, para o 
Agrupamento dos Centros de 
Saúde (ACES) Dão Lafões e 
para o conselho de adminis-
tração do Centro Hospitalar 
Tondela Viseu.

O Centro Oncológico de 
Viseu tem sido assunto per-
manente nas assembleias 
municipais de Viseu, tendo 
em conta que a promessa 
governamental apontava 
para estar em funcionamen-
to em 2019. Ao longo dos 
últimos meses, outros gru-
pos parlamentares também 
questionaram a ministra so-
bre o mesmo assunto.

las da vila de Sardoal.
Inserida nas celebrações 

da Semana Santa de Sar-
doal, a Procissão do Senhor 
da Misericórdia (ou dos Fo-
garéus) realiza-se na noite 
desta Quinta-feira Santa, ce-
rimónia em que o ambiente 
em Sardoal é conferido pelas 
luzes das velas e dos archo-
tes (toda a iluminação das 
ruas é desligada), sendo a 
população acompanhada na 
procissão pela filarmónica lo-
cal, que executa marchas fú-
nebres ao longo do percurso.

Nas janelas e varandas 
das casas e na escadaria 
do Convento de Santa Ma-
ria da Caridade acendem-
se mais de 600 lamparinas. 
São, também, expostos du-
rante a Procissão os painéis 
do século XVIII com cenas 
da paixão pertencentes à 
Misericórdia.
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Com 680 unidades in-
solventes ou sob penhora 
, mais de um quinto do to-
tal do país, a grande par-
te dos riscos do negócio 
concentra-se nas zonas 
mais despovoadas. Por-
talegre lidera com quase 
35% das suas farmácias 
ameaçadas, seguido de 
Santarém (30,6%) e Guar-
da (30,5%).

Os dados são da As-
sociação Nacional das 
Farmácias, que apresen-
tou na Assembleia da 
República uma petição 
com 120 mil assinaturas 
para salvar as farmácias 
do país. O setor quer um 
novo acordo com o Esta-
do que trate as farmácias 
diferentes de forma di-
ferente, e pede medidas 
que garantam a coesão 
territorial da rede. “Por 
muito importante que a 
minha farmácia seja para 
mim e para os meus clien-
tes aqui em Lisboa, é mui-
to menos importante o seu 
encerramento do que o de 

Interior perdeu mais de
cem farmácias desde a crise 

As deslocações dos 
portugueses por férias 
ou negócios estiveram 
em alta, com as viagens 
ao estrangeiro crescen-
do 13,1%, a vizinha Es-
panha o destino mais 
visitado As viagens por 
férias e lazer aceleraram 
no ano passado 4,2%, 
e com um crescimento 
particularmente expres-

sivo, de 6,3%, no último 
trimestre, segundo o INE.

Ao todo, os portugue-
ses fizeram no ano pas-
sado 22,1 milhões de 
viagens, com as deslo-
cações ao estrangeiro a 
ter um impulso maior, de 
13,3%, relativamente às 
que foram realizadas em 
território nacional, que 
aumentaram 4,2%.

Portugueses fizeram mais de
22 milhões de viagens em 2018 

uma farmácia que feche 
em outras zonas do país”, 
diz Paulo Cleto Duarte, o 
presidente da organiza-
ção que representa mais 
de 90% das farmácias co-
munitárias do país. “Não 
podemos tratar de forma 
igual o que é diferente”.

A ANF vê a farmácia 
como última fronteira de 
serviços nas zonas mais 
despovoadas, e que po-
derá em breve ter o mes-
mo destino que antes dela 
tiveram muitos balcões da 
Banca ou dos CTT. “Mui-

tas destas localidades que 
vivem praticamente iso-
ladas de tudo e quem as 
liga, não apenas ao siste-
ma de saúde mas também 
a outras coisas, é a far-
mácia. Quando perderem 
a farmácia vão ficar total-
mente isoladas”.

Nos últimos anos, as 
farmácias viram a intro-
dução dos genéricos e a 
descida da margem de 
comparticipação de medi-
camentos para 17%. Um 
estudo da Universidade 
de Aveiro, de 2016, cal-

A emissão e renova-
ção dos vistos gold ,já 
permitiu ao Estado por-
tuguês arrecadar mais 
de 167 milhões de euros 
em taxas desde 2012. 
Em média, são 24 mi-
lhões de euros por ano, 
que resultam da emissão 
de mais de 19 mil vistos 
gold emitidos e de mais 
de 17 mil renovações, de 
acordo com os números 
divulgados pelo Jornal 
de Notícias.

Estes valores, apura-
dos pelo Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras  e 
pelo Fundo para as Re-
lações Internacionais do 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, mostram 
que houve manutenção 

Estado ganhou mais
de 167 milhões
com vistos gold

destes títulos a 68% dos 
beneficiários, sendo que 
dos 19.704 vistos gold 
aprovados até março 
deste ano, 17.242 tive-
ram atos de renovação, 
os títulos são renováveis 
passado um ano da sua 
atribuição e depois a 
cada 2 anos.

No total, são 4,4 bi-
lhões de euros de inves-
timento para ter acesso 
a vistos gold, sobretudo 
no setor imobiliário. A 
emissão de cada visto 
custa 5.324,6 euros, a 
que acresce uma taxa 
de 532,7 euros, corres-
pondente à análise do 
pedido. A renovação do 
título fica por 2.662,3 eu-
ros, com a mesma taxa.

Segundo o INE, os 
principais destinos de 
férias foram países da 
União Europeia, com um 
peso global de 76%. Aqui 
o principal destaque vai 
para Espanha, que re-
presenta 31,9% do total 
de viagens realizadas, 
seguindo-se França com 
13,7%, e o Reino Unido 
com 7,3%.

A visita a familiares ou 
amigos manteve-se como 
a principal motivação, 
tendo originado 41,4% do 
total de viagens no ano 
passado, o equivalente 
a 9,1 milhões,  mas com 
uma queda 2%.

As viagens profissio-
nais ou de negócios au-
mentaram o seu peso 
relativo em 22%, tota-
lizando 1,8 milhões de 
deslocações, evidencian-
do a maior apetência de 

internacionalização por 
parte das empresas na-
cionais. Este crescimen-
to foi sobretudo visível 
no quarto trimestre, em 
que os portugueses re-
alizaram 549,2 mil via-
gens de negócio, repre-
sentando 10,9% do total 
neste período.

O INE informa um au-
mento das viagens or-
ganizadas com recurso 
à Internet, que no quar-
to trimestre subiram 5%. 
Em 2018, 19,1% das 
viagens turísticas dos 
nacionais foram mar-
cadas pela internet, o 
que tem vindo a progre-
dir face aos anos ante-
riores (17,4% em 2017 
e de 15,8% em 2016).                                                                                                             
No total de 2018, a dura-
ção média de cada viagem 
realizada pelos portugue-
ses foi de 5,63 noites.

culou que a dispensa de 
medicamentos compartici-
pados dê prejuízo em per-
to de dois terços da rede 
(1853 farmácias), com 
perdas de sete cêntimos 
por cada medicamento 
dispensado. Em contra-
partida, as farmácias viram 
alargados os serviços que 
podem prestar na saúde 
pública, como a vacinação 
da gripe, vigilância da dia-
betes ou troca de seringas 
- representarão até 1% da 
faturação global. Também 
o negócio de produtos 
de venda livre cresceu, 
ainda que 21% da quo-
ta esteja nos supermer-
cados e parafarmácias.                                                                                                               
A ANF defende que estas 
novas atividades pouco 
têm contribuído para equi-
librar receitas nas zonas 
mais envelhecidas. No in-
terior, as farmácias vivem 
ainda muito dependentes 
de fármacos sujeitos a 
receita médica cujos pre-
ços e regras são definidos 
pelo Estado.

A taxa de desemprego 
de fevereiro desceu para 
6,5%, anunciou  o INE. 
Este valor representa uma 
queda de 0,1 % face a ja-
neiro, e de 1,1 % face ao 
mesmo mês de 2018. No 
total, esta percentagem 
corresponde a 336,3 mil 
pessoas desempregadas.

No entanto, a taxa de 
desemprego fica 0,2 % 
acima da primeira estima-
tiva provisória, que apon-
tava para os 6,3%.

A redução do desem-
prego é explicada pela 
diminuição da população 
desempregada em 1,5% 
(menos 5,2 mil pessoas à 
procura de trabalho face a 
janeiro), enquanto a popu-
lação empregada se man-
teve estável .

Quanto à taxa de de-
semprego dos jovens, con-
tinua bem acima da média 
nacional, nos 16,5%, tendo 
registado uma queda de 
0,4% face a janeiro.

“A taxa de emprego si-

tuou-se em 62,1%, tendo 
caído 0,2% em relação 
ao mês anterior e a três 
meses antes”, diz o INE.

Para março, o INE 
prevê uma nova descida 
da taxa de desemprego, 
para os 6,4%, menos 
0,1 % que em feverei-
ro. A estimativa do INE 
aponta, assim, para a 
existência de 332,9 mil 
pessoas desemprega-
das em março, menos 
1% que em fevereiro e 
menos 13,2% face ao 
mesmo mês de 2018.

As estimativas provi-
sórias apresentadas nas 
Estimativas Mensais de 
Emprego e Desemprego 
para março apontam, tam-
bém, para um recuo da 
população empregada na 
ordem dos 0,3% (16,4 mil 
pessoas) face a fevereiro 
e de 0,2% face a dezem-
bro último. Mas compara-
tivamente ao mesmo mês 
do ano passado este indi-
cador sobe 1,1%.

Taxa de desemprego recua 
para 6,5% em fevereiro

É um novo recorde na 
avaliação que os bancos 
fazem das casas na altu-
ra de conceder crédito. O 
valor do metro quadrado  
fechou março nos 1247 
euros, mais 80 euros ou 
6,9% do que no mesmo 
mês de 2018. Trata-se 
do valor mais alto desde 
que o Instituto Nacional 
de Estatística  começou 
a compilar estes dados, 
em 2002. O indicador se-

gue ainda uma tendência 
de subida há 24 meses 
consecutivos. A contribuir 
para a valorização dos 
imóveis pelos bancos es-
tão, sobretudo, os aparta-
mentos: a nível nacional, o 
metro quadrado está ago-
ra nos 1320 euros, mais 
102 euros ou 8,4% do que 
há um ano. Já nas casas, 
o ritmo de crescimento é 
menos acentuado. Este 
formato de habitação es-

tava avaliado, em março, 
nos 1128 euros por me-
tro quadrado. São mais 
51 euros ou 4,7% em ter-
mos homólogos. Face a 
março de 2018, todas as 
regiões registaram subi-
das na avaliação bancária 
feita às casas. Algarve, 
Grande Lisboa, Madeira, 
Alentejo Litoral e Grande 
Porto ficaram acima da 
média nacional. O Algar-
ve mantém-se como a 

Avaliação que os bancos fazem
das casas atinge novo recorde

região mais cara: o preço 
do metro quadrado subiu 
12,6%, para os 1647 eu-
ros. É também a maior 
subida em termos homó-
logos: 184 euros.
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Política

As cerimônias de recep-
ção a chefes de Estado es-
trangeiros têm um coreogra-
fia mais ou menos comum, 
qualquer que seja o país que 
se visite. O que pode variar é 
a escala e o pormenor, e nis-
so os chineses não brincam 
em serviço. Não bastava a 
dimensão impressionante da 
Praça Tiananmen,  e do pró-
prio Grande Palácio do Povo, 
onde decorreu a cerimônia, 
como o rigor foi ao ponto 
de ter sido usada uma linha 
para certificar que os cintos 
e as palas dos chapéus dos 
componentes da Guarda de 
Honra estavam alinhados.

No encontro das dele-
gações, quer o Presidente 
chinês quer o Presidente 
português salientaram isso 
mesmo. Xi JinPing falou de 
um ponto histórico e disse 
ser uma prova da excelência 
das relações bilaterais, Mar-
celo destacou o fato dessas 
relações, ao nível político, 
terem subido de nível: Esta-
mos a conseguir converter 
uma relação de séculos de 
amizade, de conhecimento e 

A recepção de Xi JinPing a Marcelo

de colaboração entre a Chi-
na e Portugal, numa realida-
de viva virada para o futuro”.

A subida a que Marcelo se 
referia foi formalizada logo a 
seguir com a assinatura de 
um memorando de entendi-
mento entre os Ministros dos 
Negócios Estrangeiros de 
Portugal e da China para o 
Estabelecimento de um Diá-
logo Estratégico (que substi-
tui assim a anterior Parceria 
Estratégica estabelecida em 
2005). A partir de agora Por-
tugal e a China procedem a 
consultas políticas regulares 
sobre temas bilaterais e de 
política internacional e au-

mentam os contatos entre 
as autoridades governativas, 
com visitas mútuas, uma vez 
por ano, ora na China, ora 
em Portugal, ao nível dos 
ministros dos Negócios Es-
trangeiros. Para além deste 
foram assinados mais dois 
acordos: Protocolo com o 
Instituto Confúcio relativo à 
Cooperação para o ensino 
de mandarim no ensino se-
cundário português e acordo 
quadro relativo à coopera-
ção comercial em mercados 
terceiros entre a AICEP e a 
China Export and Credit In-
surance Corporation

O Presidente português 

Nos três anos e meio 
de mandato, o Governo de 
António Costa já fez 3.282 
nomeações, 2.342 delas 
para gabinetes ministeriais 
e 940 para altos cargos de 
órgãos da administração 
pública, diz o Correio da 
Manhã. Se pegarmos em 
todos os dados para os ga-
binetes, isso corresponde à 
nomeação de duas pessoas 
por dia (1,9/dia) entre 26 de 
novembro de 2015, e o pas-
sado 23 de abril.

A comparação com os 
dois governos anteriores, de 
Passos Coelho e José Só-
crates, não é exata, já que 
a estrutura governativa é di-
ferente, e o espaço temporal 
também é diferente. Ainda 
assim, tendo em considera-
ção os números que foram 
divulgados em meados de 
2018 pela revista Sábado e 
conclui que o atual Governo 
tem uma média de nomea-
ções para os gabinetes muito 
superior: no caso de Passos 
Coelho, era de 1,45/dia, e no 
de Sócrates de 1,48/dia.

O novo Ministério das In-
fraestruturas e Habitação já 
conta com 71 nomeações. 
E se o Ministério do Plane-
jamento é o que tem menos 

Governo de António
Costa fez 3282 nomeações

em três anos e meio

nomeações, com apenas 25, 
o Ministério do Ambiente é o 
que bate todos os recordes, 
com 295.

No que toca aos gastos, 
o Ministério do Ambiente re-
servou mais dinheiro para 
estudos, pareceres e proje-
tos de consultoria entre 2008 
e 2019, um total de 253 mi-
lhões de euros. Depois, sur-
ge o Ministério das Finanças, 
com 233 milhões, e o Minis-
tério de Educação e Ensino 
Superior com 187 milhões.

Também existem vários 
dados relativamente aos de-
putados: mais de um quarto 
dos deputados são advoga-
dos ou juristas, que é a área 
profissional com maior peso 
no Parlamento. 

falou ainda da aproximação 
dos pontos de vista ao nível 
multilateral. Mas quando ex-
plicitou os pontos essenciais 
da posição portuguesa, ao 
contrário do que fez em Lis-
boa, desta vez não referiu 
especificamente os direitos 
humanos. A expressão usada 
pelo Presidente português foi 
a de uma perspectiva multi-
lateral defensora dos direitos 
internacionais e universais, 
às quais Marcelo acrescentou 
“defensora das organizações 
internacionais, aberta à cons-
trução da paz, da segurança 
e do diálogo e preocupada 
com a liberdade de comércio”. 
Por sua vez, Xi JinPing referiu 
a visita de Estado que fez a 
Lisboa e recordou ter sido “ca-
lorosamente recebido pelo go-
verno e pelo povo português”.

Em retribuição, ofereceu 
ao chefe de Estado visitan-
te um acolhimento caloroso 
e devidamente ensaiado de 
crianças chinesas, igual-
mente alinhadas como os 
militares e que agitavam 
animadamente bandeiras de 
Portugal e da China.

O vice-presidente do CDS
-PP, Nuno Melo, desvalorizou a 
exigência de Catarina Martins, 
que defendeu a proibição de 
deputados em sociedades de 
advogados, considerando que 
a líder bloquista se deve preo-
cupar com a vergonha de pedir 
a morte de Bolsonaro. “A Cata-
rina Martins devia começar por 

Nuno Melo: “BE devia preocupar-se com
vergonha de pedir a morte de Bolsonaro”

comentar a enorme vergonha, 
para mim como português, de 
se apresentar numa manifes-
tação cantando, rindo e ba-
tendo palmas enquanto pede 
a morte de chefes de Estado 
eleitos democraticamente, de 
países amigos, como é o caso 
do Brasil”, afirmou o dirigente 
em declarações à margem de 
uma iniciativa política no Porto.

Em causa, o cântico entoa-
do pelo grupo do BE que des-
filou na Avenida da Liberdade, 
em Lisboa, para assinalar o 25 
de abril de 1974, altura que al-
gumas figuras do BE foram fil-
madas a pedir a “Santo Antó-
nio para levar “Bolsonaro para 
ao pé do Salazar”. À data, o 
partido explicou que a referên-
cia era simbólica.

Nuno Melo comentava a 
ideia defendida pela coorde-

nadora do BE que conside-
rou absolutamente chocante 
que a Assembleia ainda não 
tenha tomado uma medida 
de absoluta sanidade básica 
no sentido de impedir que 
um deputado possa estar ao 
mesmo tempo numa socie-
dade de advogados a mon-
tar os esquemas com que 
alguém vai fugir à lei fiscal 
aprovada no país.

“Perceber que alguém que 
é líder de um partido que vem 
com essa conversa quando 
lhe dá jeito, como veio com 
a gentrificação e com a es-
peculação imobiliária para 
ter no Ricardo Robles a pior 
dessa especulação, tal como 
vem com essa conversa em 
relação aos advogados, mas 
depois em relação a chefes 
de Estado de países amigos 

e tão relevantes do ponto de 
vista geopolítico para nós 
desejando-lhe a morte, rin-
do de forma caricata, baten-
do palmas enquanto cantam 
esse pedido de morte isso é 
que Catarina Martins se devia 
concentrar”.

E não apenas ela, con-
tinuou, a Catarina Martins 
como a “Marisa Matias que do 
seu lado, ria muito enquanto 
pediam a morte do Presiden-
te Bolsonaro, isso sim devia 
preocupar-se”, concluiu. Nuno 
Melo, também cabeça de lis-
ta às eleições europeias de 
26 de maio, e Pedro Mota 
Soares participaram hoje, no 
Porto, numa ação de sensibili-
zação para a práticas ambien-
tais, sob o lema “Vem limpar 
a praia connosco/proteger o 
nosso Mar”.

“O PSD não está a nego-
ciar nada com o PS”, afirmou 
o secretário-geral do PSD, 
José Silvano, quando ques-
tionado pelos jornalistas no 
início dos trabalhos do Con-
selho Nacional que decorreu 
na capital do Alto Minho.

O presidente do PSD 
defendeu que terá de ser o 
PS a aproximar-se do PSD  

para haver um entendimen-
to quanto à Lei de Bases da 
Saúde, reiterando que defen-
de um sistema predominan-
temente público, mas com-
plementado por privados.

No final da sessão so-
lene dos 45 anos do 25 de 
Abril, no parlamento, em 
Lisboa, Rui Rio foi questio-
nado se, com as propos-

tas apresentadas pelo PS, 
haverá margem para uma 
aproximação do PSD aos 
socialistas nesta matéria. 
“Diria o contrário, se é o PS 
que se aproxima do PSD. O 
PSD está no mesmo sítio e 
está no mesmo sítio há mui-
tos anos: a nossa proposta 
baseia-se no que está em 
vigor, ajustando apenas al-

guns pormenores”, referiu o 
líder do PSD.

“Predominantemente pú-
blico sim, exclusivamente 
público não, como exclusi-
vamente privado também 
não. Se o PS se aproximar, 
nós votamos favoravelmen-
te, se não se aproximar não 
podemos votar favoravel-
mente”, afirmou.

PSD diz que não há negociações
com PS sobre Lei de Bases da Saúde                                                                                       

A coordenadora do Blo-
co de Esquerda, nas duas 
vezes que usou da palavra 
numa conferência promovi-
da pelo Bloco de Esquerda 
sobre combate aos paraísos 
fiscais e à corrupção, na Fun-
dação José Saramago, em 
Lisboa, não tocou no tema 
das divergências com o PS e 
com o Governo no que toca à 
Lei de Bases da Saúde, mas 
visou de forma crítica outras 
hesitações do partido lidera-
do por António Costa.

No período do seu dis-
curso em que falava sobre 
os fatores de erosão da de-
mocracia, Catarina Martins 
considerou absolutamente 
chocante que a Assembleia  

BE exige proibição de
deputados em sociedade

de advogados
ainda não tenha tomado 
uma medida de absoluta 
sanidade básica no sentido 
de impedir que um deputa-
do possa estar ao mesmo 
tempo numa sociedade de 
advogados a montar os es-
quemas com que alguém 
vai fugir à lei fiscal aprova-
da no país. “Esta decisão é 
urgente e tem de ser toma-
da nos próximos tempos. 
O PSD fez uma proposta 
para ficar tudo na mesma e, 
aparentemente, o PS que-
ria concordar com o PSD. 
Agora, ninguém sabe o que 
pensa o PS sobre esta ma-
téria”, declarou .

Catarina Martins apontou 
depois que o PS tem andado 
muito hesitante em muitas 
matérias.

“Mas é essencial que quem 
está numa sociedade de ad-
vogados fazendo negócios 
contra o Estado, representan-
do interesses conflitantes com 
o interesse público, não possa 
ao mesmo tempo ser depu-
tado. Quem ajuda um cliente 
a fugir à lei, não pode estar a 
escrever a lei. Não podemos 
deixar que se cavem os pró-
prios buracos legais para a 
deterioração da democracia”.
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22 de abril
dia da comunidade luso-brasileira

Bonita festa realiza-
da na última Quar-
ta-feira, dia 24 de 

abril, na Casa das Beiras. 
A tradicional sessão sole-
ne em comemoração ao 
Dia da Comunidade Luso
-Brasileira teve a presen-
ça honrosa do cônsul de 
Portugal no Rio de Janei-
ro, o embaixador Jaime 
Leitão presidindo a Mesa 
de Honra.

O cerimonial teve início 
com a execução dos hi-
nos nacionais de Portugal 
e do Brasil;  O presidente 
da Casa das Beiras, José 
Henrique realizou um be-

líssimo discurso, como 
sempre brilhante.  A dire-
tora Mara Lucia Vicente 
Joaquim apresentou o 
orador da noite, Dr.  Ma-
tusalém Dias de Moura, 
por  sua belíssima fala, 
foi aplaudido por todos. 
Em seu discurso home-
nageou os portugueses 
e luso-descendentes que 
encontraram, no Rio de 
Janeiro, um novo lar, ge-
rando uma sólida e bem 
sucedida  Comunidade 
Portuguesa na Cidade 
Maravilhosa, ao Cidade 
do Rio de Janeiro.  Dan-
do prosseguimento, o 
mestre do cerimonial, o 
diretor Fernando Olivei-
ra, deu início as home-
nagens com o presidente 
José Henrique entregan-
do, ao orador, Dr. Matu-
salém, o Título de Só-
cio-Honorário da Casa 
das Beiras, que também 
recebeu um Livro da Co-
letânea Comemorativa 
ao Dia da Comunidade 
Luso-Brasileira, data co-
memorada na linda Casa 
das Beiras, presentea-
do também a alguns dos 
convidados presentes à 
solenidade.

Terminada a Sessão 

Solene, foi oferecido aos 
convidados um delicioso 
coquetel. A Comunidade 
Luso-Brasileira esteve 
presente mostrando toda 
a sua pujança e determi-
nação ao festejar mais 
um Dia da Comunidade. 
Foi uma noite memorável 
e brilhante.   Parabéns 
ao presidente José  Hen-
rique e toda sua diretoria 
pela belíssima organi-
zação do evento, com o 
apoio de sua equipe de 
colaboradores.

DISCURSO DO pReSIDente

Esta é uma noite especial para todos nós Portugueses e 
Brasileiros, povos irmãos que festejam o Dia da Comunidade 
Luso Brasileira.

A Casa das Beiras, segue a tradição, enaltecendo a Amiza-
de que une Portugal e Brasil e se orgulha em ser a sede deste 
evento tão importante, histórica e culturalmente para os dois 
povos, que se unem em apenas um quando relembramos fatos 
e atitudes ao longo de vários anos, até hoje.

1) Pertencemos a comunidade Lusófona formada por 
todos os povos nações que compartilham a língua e cultura 
portuguesas como Angola, Brasil, Cabo Verde, Galiza, Guiné-
Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, 
Timor-Leste, Goa, Damão e Diu, e por diversas pessoas e co-
munidades em todo o mundo.

2) Estamos entregando, hoje, a primeira publicação do 
Núcleo de Literatura e Artes Plásticas da Casa das Beiras, que 
irá promover ainda mais o intercâmbio histórico e cultural entre 
Portugal e Brasil, sob a Direção do nosso departamento cultural.

O horizonte que norteia nossa Administração na Casa das 
Beiras é de proporcionar um Porto Seguro a todos os nossos 
irmãos Portugueses e Brasileiros.

Nosso lema é: Honrando um Passado Glorioso construir 
Um Futuro Promissor.

Muito obrigado.
JOSÉ  HenRIQUe  RAMOS  DA  SILVA

pReSIDente

O presidente do Real Gabinete Português de 
Leitura, Dr. Francisco Gomes da Costa, ao 
lado do amigo e empresário Antônio Correia, 
cumprimentando por um amigo

Presente à Sessão Solene do Dia da Comunidade na Casa das 
Beiras, o presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Dr. 
Francisco Gomes da Costa com Celso Valadares e Patricia Rangel 
do Liceu Literário

Presidindo a mesa de honra, cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, embaixador Jaime Leitão, o presiden-
te da Casa das Beiras, José Henrique, o presidente do Real Gabinete Portuquês de Leitura, Dr. Francis-
co Gomes da Costa, a vereadora Teresa Bergher, o presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos, 
o presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Boaventura, presidente do Conselho das Comunidades 
permanentes, Dr. Flávio Martins.

O Cônsul de Portugal no Rio de 
Janeiro, embaixador Jaime Lei-
tão, realizou um belo pronuncia-
mento

O presidente da Casa das Bei-
ras, José Henrique, durante seu 
discurso alusivo à data come-
morativa

 Orador oficial da noite Dr. Matu-
salém Dias de Moura proferindo 
belíssimas palavras

Mestre de cerimônia diretor Fernando Oliveira anunciando a execu-
ção dos hinos nacionais de Portugal e Brasil

O orador 
da noite, 
Dr. Matu-
salém Dias 
de Moura, 
sendo 
homena-
geado com 
o Título 
de Sócio 
Honorário 
da Casa 
das Beiras, 
pelo presi-
dente  da 
Casa, José 
Henrique

A primeira-dama da Casa das 
Beiras, Verônica Trindade, ao 
entregar uma lembrança à D. 
Lúcia de Fátima Finotti, esposa 
do orador da noite, Dr. Matusa-
lém Dias

A vereadora Teresa Bergher re-
cebeu um lindo buquê de flores 
da diretora Maria Helena

Num destaque especial, o  vice-presidente da Casa das Beiras, 
Luís Ramalhoto, o presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto 
Boaventura, o presidente da Casa das Beiras, José Henrique, e 
o diretor-presidente do Jornal Portugal em Foco, Felipe Mendes

Em registro do Portugal em Foco, a primeira-dama da Casa, Verôni-
ca Trindade, o casal D. Lucia de Fatima Finotti e Dr. Matusalém Dias, 
e o cônsul de Portugal, embaixador Jaime Leitão

Grandes encontros na noite festiva: o presidente da Casa do Minho, 
Agostinho dos Santos, o músico Victor Lopez, o empresário Antônio 
Correia, Paulo e Wilson Muita gente alegre e elegante na Casa das Beiras: Gil, com sua 

esposa Beth e sr. Manuel com a esposa Vânia

O presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portugue-
sas, Dr. Flávio Martins, o casal D. Laura e Álvaro Mendonça, vice
-presidente da Casa dos Açores

Durante o evento vemos o casal Neide e Rogerio Costa, com os 
amigos Vani e José Américo

A diretoria transmontana também compareceu e prestigiou à Sole-
nidade do Dia da Comunidade na Casa das Beiras: o presidente 
Ismael Loureiro,diretores Sergio e Tuninho e um amigo

O cantor Mario Simões num belo encon-
tro com a dinâmica vereadora Teresa 
Bergher
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Dr. Paulo Porto Lançou o Livro:
“Direitos Básicos dos Estrangeiros Presos”
Foi no último dia 05 de abril de 2.019, 
que o Dr. Paulo Porto Fernandes, 
ex-presidente do Lar da Provedoria 
Portuguesa do estado de São Pau-
lo, lançou e autografou 
sua mais recente obra: 
“Direitos Básicos dos 
Estrangeiros Presos”. O 
lançamento aconteceu 
na mais nova livraria 
de São Paulo, a Gioste 
Livraria Top Teatro. O 
espaço harmoniza litera-
tura, arte, cultura, teatro, 
entretenimento e café 
em um só lugar. O am-
biente, também é o Top 
Teatro e foi totalmente 
repaginado. O espaço 
cultural agora permite, além de diver-
sas manifestações de arte, estudo e 
leitura, e um espaço cheio de confor-
to e aconchego. O Dr. Paulo Porto 
muito conhecido por seu trabalho e 
dedicação junto à comunidade, rece-
beu muitos amigos e personalidades 
ilustres como o Cônsul Geral de Por-

tugal em São Paulo Dr. Paulo Nas-
cimento, o Presidente do Conselho 
da Comunidade Dr. Manuel Magno 
e outros mais. A obra, foi elaborada 

com o objetivo principal 
de oferecer orientação 
básica, sobre os direitos 
e deveres dos cidadãos 
estrangeiros presos e 
egressos do sistema pri-
sional, indicando a legis-
lação básica pertinente 
do tema, bem como in-
formando sobre as políti-
cas de reinserção social 
disponíveis, albergues 
públicos para acolhida 
aos cidadãos egressos 
e endereço para apoio,  

aos cidadãos estrangeiros e seus 
familiares. A inexistência, ou a falta 
de acesso a informação, por parte 
do cidadão estrangeiro, em situação 
de cárcere, ou egresso do sistema 
prisional, pode obstá-lo de aceder 
aos seus direitos básicos e funda-
mentais, podendo desta forma trazer 

danos irreparáveis e irreversíveis, 
como conseqüências, não só a este 
indivíduo, mas também à sociedade. 
A indicação dos caminhos e meios, 

para a ressocialização é fundamen-
tal, para que o indivíduo possa reto-
mar sua vida de forma digna e voltar 
a integrar a família e a sociedade.

O escritor e advogado Dr. Paulo Porto Fernandes, na noite de lançamento e 
autógrafos junto ao Cônsul Geral de Portugal em São Paulo Dr. Paulo Nas-
cimento, e o Presidente do Conselho da Comunidade Dr. Manuel Magno.

Secção do PSD em São Paulo
Elegeu Novo Presidente
A Secção do PSD em São Paulo, 
reuniu no último dia 12 de Abril 
de 2.019, militantes e simpati-

zantes, na 
Casa de Por-
tugal de São 
Paulo, para 
a realização 
de uma As-

sembleia Geral dos Militantes 
da Secção. Houve nesse dia, 
votação direta e eleição em si-
multâneo, para composição da 
Comissão Política da Secção. 
Foi eleito nesse dia o militante 
Dr. Júlio Rodrigues que já foi 
presidente da Casa de Portugal 
de São Paulo.

O ex-presidente da Secção do PSD em São Paulo Dr. Manuel Magno e o 
novo presidente Dr. Julio Rodrigues.

O novo presidente Dr. Julio Rodrigues junto a militantes e dirigentes da sec-
ção em São Paulo.

Novo Centro de Atendimento de Vistos
O Consulado Geral de Portugal em 
São Paulo informa que foi recen-
temente inaugurado um Centro de 
Solicitação de Vistos nesta cidade, 
com competência para receber e 
analisar solicitações de vistos para 
Portugal na jurisdição deste Posto 
consular: http://consuladoportu-
galsp.org.br/novo-centro-de-so-
licitacao-de-vistos/  Esta medida 
visa reforçar a prestação deste 
serviço, que, nos últimos anos, tem 
crescido de maneira exponencial, 
particularmente no que diz respeito 
aos pedidos de vistos de estudo. 
Após concurso realizado pelo Mi-
nistério dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal, a empresa VFS ficou 
com o contrato para prestação de 
serviços. Os seus escritórios estão 
localizados na rua Butantã nº 434, 
5º andar, em Pinheiros, São Pau-
lo. Para aceder diretamente ao site 
da empresa e obter mais informa-
ções, ou realizar desde já solici-
tações, use este link: https://www.
vfsglobal.com/portugal/brazil/Por-
tuguese/index.html Tanto o agen-
damento de sua visita como even-
tuais esclarecimentos poderão ser 
solicitados a partir do e-mail: in-
foportugal.sp@vfshelpline.com  A 
breve prazo a empresa estenderá 
os seus serviços a outras cidades 
com forte procura por vistos por-
tugueses, a saber: Brasília, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. 

O procedimento para a concessão 
do visto continuará a realizar-se da 
mesma forma que até aqui, entre-
gando a empresa todos os pedidos 
ao Consulado Geral após sua re-
cepção e análise, para que os mes-
mos passem pelo crivo deste Pos-
to e dos competentes serviços em 
Portugal. Este serviço, no fundo, 
vem permitir uma mais rápida rece-
ção e análise dos pedidos, o que, 
no cômputo geral dos milhares de 
pedidos que os postos consulares 
recebem, esperamos venha a ga-
rantir um melhor fluxo do processo 
e uma resposta mais rápida aos 
nossos utentes, particularmente 
os jovens que pretendem ir estudar 
ou realizar pesquisa para Portugal 
e, muitas vezes, têm que lidar com 
prazos extremamente apertados. 
Continuará a ser possível dar en-
trada direta dos pedidos junto do 
Consulado Geral (e dos demais 
Postos, à medida que o serviço for 
alargado), para todos aqueles que, 
por alguma razão, não queiram re-
correr aos serviços da empresa. 
Os pedidos realizados junto dos 
Vice-consulados de Porto Alegre e 
Curitiba continuarão a ser tratados 
exclusivamente pelos Postos con-
sulares, embora, caso desejem, os 
residentes nos três Estados do Sul 
do Brasil, poderão igualmente des-
locar-se a São Paulo para inicia-
rem o seu processo junto da VFS.

Recentemente, a imprensa nacional e lusófona destacou nas páginas dos 
seus órgãos de informação, que foi aprovado em Conselho de Ministros 
uma proposta de lei que introduz o recenseamento eleitoral automático 
para os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro.
Esta decisão, avançada pelo Governo, permite assim que os portugue-
ses no estrangeiro maiores e portadores de cartão de cidadão fiquem 
automaticamente recenseados, como acontece com os residentes em 
território nacional, estimando-se que esta antiga reivindicação das comu-
nidades emigrantes abranja mais de um milhão de pessoas.
Trata-se de uma medida de enorme alcance para as comunidades por-
tuguesas, dado que esta proposta de lei ao consagrar em matéria de 
recenseamento eleitoral a igualdade entre os portugueses residentes no 
país e os que vivem no estrangeiro, reforça inquestionavelmente o envol-
vimento dos emigrantes nas tomadas de decisão política em Portugal. 
Como alude o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José 
Luís Carneiro, será provavelmente “a mais importante alteração que se 
fez relativamente às condições de igualdade entre os Portugueses que 
estão em Portugal e os Portugueses que estão no estrangeiro”.
Estando em claro acordo com esta linha, traçada pelo Governo, de reco-
nhecimento da importância das comunidades portuguesas, defendo toda-
via que este pacote sobre participação eleitoral deve contemplar a breve 
trecho a introdução do voto eletrónico para os emigrantes, em substitui-
ção do voto por correspondência que vigora nas Eleições Legislativas ou 
do voto presencial que é obrigatório nas Eleições Presidenciais.
Ainda no campo das alterações à lei eleitoral, que têm que passar ne-
cessariamente pelo debate parlamentar, é também fundamental para a 
prossecução desta revalorização da participação das comunidades por-
tuguesas na vida política do país, o aumento do número de deputados 
eleitos pelos círculos da emigração. Uma vez que, os quatros mandatos 
dos dois círculos da emigração, o círculo da Europa e o círculo de Fora 
da Europa, constituem uma manifesta sub-representação dos cerca de 
cinco milhões de portugueses emigrantes, isto já sem falar do alargado 
universo de luso-descendentes.

O recenseamento automático dos 
portugueses residentes no estrangeiro

Por: Daniel Bastos



Portugal em FocoEdição de 2 a 8 de Maio de 2019

Terror islâmico no Domingo de Páscoa
Semana Santa de 2019 foi du-

ramente marcada por dois 
acontecimentos dramáticos para a 
Cristandade. Primeiro, no início da 
Semana, um incêndio destruiu prati-
camente toda a estrutura interna da 
monumental Catedral Notre-Dame, 
no centro de Paris, um dos maiores 
símbolos do Catolicismo na Europa. 
Até hoje não se sabe se as labare-
das foram obra do acaso, do deslei-
xo de algum dos operários que tra-
balhavam na manutenção da torre 
ou, ainda, se provocadas, proposi-
talmente, por um anônimo terrorista 
– embora as chamas tenham sido 
comemoradas, mas não reivindica-
das, pelo grupo extremista auto in-
titulado ‘estado islâmico’. A segunda 
grande tragédia ocorreria no Domin-
go de Páscoa, no antigo Ceilão Por-
tuguês, rebatizado para Sri Lanka, 
quando vários atentados praticados 
por nove homens-bombas muçul-
manos, em nome do mesmo ‘esta-
do islâmico’, mataram 359 cristãos 
em três igrejas e em quatro hotéis 
em diversas localidades – causando 
estupor, impotência e raiva, não só 
no universo Cristão, como também, 
em diferentes segmentos religiosos. 
Inclusive no próprio Sri Lanka – país 
de sólida maioria budista, com 70 
por cento da população de 21 mi-
lhões, seguida por 12,6 por cento 
de hindus, quase todos originários 
da vizinha Índia, localizada ao Nor-
te. Os maometanos são a terceira 
força, com 9,7 por cento, enquanto 
os cristãos, em quarto lugar, pos-
suem 7,7 por cento, mas, apesar de 
estarem em significativa minoria, 
conseguem manter uma vigorosa 
tradição. O Papa Francisco, no dia 
14 de janeiro de 2015, celebrou uma 
memorável Missa para cerca de um 
milhão de fiéis, no velho bairro luso 
da gigantesca Colombo, capital do 

Ceilão Português, que começou a 
ser erguida, em 1505, justamente, 
pelo minhoto Lourenço de Almeida 
(1480 – 1508), enviado da Corte de 
Lisboa.

Nunca tantas pessoas estive-
ram juntas num só evento na 

História do lendário Ceilão, uma ilha 
ao Sul da Índia, abrangendo uma 
área maior do que a italiana Sicília. 
É a pátria natural da borracha, tra-
zida para a Amazônia, dos coquei-
ros, transplantados pela Metrópole 
na costa brasileira e do cultivo dos 
chás, que, levados por naus lusas, 
ganharam os salões da nobreza eu-
ropeia. Ilustra a coluna a bela ban-
deira do Sri Lanka que expressa a 
diversidade confessional de seus 
habitantes. O leão no fundo grená 

representa os budistas, a faixa la-
ranja, os hindus, a verde, o Islão, e a 
borda amarela seriam as demais re-
ligiões, dentre elas, o Cristianismo. 
Muito emocionado ao testemunhar 
o grandioso legado de sua Compa-
nhia de Jesus nos vastos territórios 
da Ásia, o Papa jesuíta, na Missa, 
elevou aos altares do mundo, como 
primeiro santo do país, a humilde 
figura de José Vaz, nascido em 
1651, em Goa, capital do Império 
Português do Oriente, numa família 
indiana convertida pelos missioná-
rios de Lisboa. Transferiu-se para o 
Ceilão durante o período da coloni-
zação dos mercadores protestantes 
calvinistas holandeses, que, aliados 
aos budistas, hindus e muçulmanos, 

perseguiram implacavelmente os 
católicos. Mesmo a enfrentar a ad-
versidade imposta pelos neerlande-
ses, que o obrigou a se transformar 
em mendigo, igual aos seus irmãos 
de fé, José Vaz chegou a construir 
15 igrejas e cerca de 400 capelas. 
Festejou-se em 2015, aliás, os 510 
anos da criação do Ceilão Portu-
guês, que existiu até 1658, quando 
Amsterdã ocupou a ilha, bem como 
a Indonésia e a África do Sul, em 
troca da devolução à Casa de Bra-
gança do Nordeste brasileiro, Ango-
la e as possessões da Índia, entre 
as quais, a própria Goa.

O Ceilão passou a ser inglês, 
formalmente, em 1802. Tor-

nou-se independente em 1948, 
após negociação diplomática com 
Londres, porém, praticamente des-
de então vive uma guerra civil en-
volvendo as duas maiores etnias, 
os cingaleses, isto é, os budistas, e 
os hindus Tâmil. Os holandeses, a 
partir do século XVII, incentivaram 
as disputas entre os dois grupos 
rivais – ao contrário de São José 
Vaz, que se notabilizou na defesa 
dos católicos ameaçados e também 
na promoção, em vão, do diálogo 
de budistas e hinduístas. Esforço 
semelhante fez o Sumo Pontífice 
Francisco, durante sua visita de 
2015, quando canonizou o missio-
nário José Vaz – considerado pelo 
Santo João Paulo II (1920 – 2005), 
o ‘Apóstolo do Ceilão’. É preciosa, 
segundo os rigorosos cânones do 
Vaticano, a tradução do Evangelho 
feita pelo venerado goês nas duas 
línguas do país – cingalês e tâmil. 
São José Vaz teria inspirado a paz e 
a reconciliação nos momentos mais 
críticos do conflito. E, por isso, se-
guramente, os cristãos foram alvos 
dos odiosos atentados terroristas da 
manhã de Páscoa.  

Dia 02.05.2019
Jorge Soares Ferreira (ex-diretor da Casa 
de Portugal de Campinas); Laerte Lucas 
Ventura (filho Sra. Benvinda e Sr. Ven-
tura); Filipe de F. Veríssimo; Vanderlei 
Mizukawa (ex-Vendas da Tap Portugal); 
Sra. Matilde das Graças Lopes (esposa 
Sr. José M. A. Jorge – Cruz de Malta); 
Rose Boaventura; Julio Cesar (do Ran-
cho da Casa do Minho de São Paulo).
Dia 03.05.2019
Aline Teixeira Ramos; Thiago da Cunha 
Gonçalves (Filho Rui Gonçalves e Mag-
na); Dr. Nelson de Abreu Pinto (Presi-
dente do Sindicato de Bares Hotéis e 
Similares); Matheus Ferreira dos Santos; 
Susana Lima.
Dia 04.05.2019
Fátima Souza.
Dia 05.05.2019
Manuel Francisco Vieira; Sandra Afonso 
(Irma da amiga Renata Afonso da Revis-
ta Nau´s).
Dia 06.05.2019
Dr. Antônio de Souza Santos; Patrícia 
Fernandes.
Dia 07.05.2019
Mirella de Martine (neta do falecido Sr. 
Hercules e D. Maria do Céu); Sr. José 
Spinola (Restaurante e Pizzaria Mace-
do); Margarete Correia.
Dia 08.05.2019
Antônio Cabral dos Anjos.

Dia 11.05.2019
Adega da Lusa
Você não pode perder mais uma Adega da Lusa, 
como sempre com entrada gratuita a partir das 19 
horas na Portuguesa de Desportos, numa realização 
do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas, entrada 
franca e muita animação com musica para dançar e 
exibição do Grupo Folclórico da Portuguesa de Des-
portos e como convidado o Grupo Folclórico da Casa 
de Portugal de São Paulo. Local Rua Comendador 
Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 
2125.9400
Dia 12.05.2019
Deposição de Flores no Monumento “As Portas que 
Abril Abriu”
O CC25A- Centro Cultural 25 de Abril, por meio de sua 
diretoria e simpatizantes, estarão depositando flores 
neste dia às 11,30 no monumento na Praça Mestre de 
Avis no Ibirapuera.
Dia das Mães e Rainha Santa Mafalda no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará neste dia comemo-
rando o Dia das Mães e o dia da Rainha Santa Mafal-
da com missa e procissão a partir das 11 horas, e as 
13 horas um suculento almoço, Bacalhau a Moda de 
Arouca e para animar teremos a Família Massan. Infor-
mações convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 
(Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones 
(11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 
97133.9196 
Dia 18.05.2019
Festival da sardinha portuguesa, e febras na Casa 
de Portugal do ABC
Em festa vai estar a Casa de Portugal do Grande ABC 
no próximo dia 18 a partir das 12,30 horas. Crianças ate 
10 anos não pagam. Teremos um almoço com sardinhas 
portuguesas assadas com batatas ao murro e febras de 
porco. Reservas de convites na secretaria do clube. R. 
Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo André – São Paulo 
- fones (011) 4436.0223 – 4438.0188  
Dia 19.05.2019
Festa de Nossa Sra. De Fátima na Casa Ilha da Ma-
deira

A Casa Ilha da Madeira estará em festa neste 
dia a partir das 13 horas para venerar Nossa 
Sra. De Fátima. Teremos missa campal seguida 
de procissão às 15 horas e exibição dos grupos 
adulto e infanto-juvenil da entidade. Informações 
e convites: Rua Casa Ilha da Madeira, 214 Bair-
ro Horto Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 
2231.0922
Bacalhoada do Raízes Dançante
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará neste dia re-
alizando o seu tradicional almoço tendo no cardápio o 
Bacalhau à Raízes além de outros pratos e acompanha-
mentos em sua sede na Associação dos Poveiros. A ani-
mação estará a cargo do anfitrião que se exibirá. Con-
vites 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 26.05.2019
Festa em Louvor a Nossa Sra. de Fátima na Comuni-
dade Gebelinense
A Comunidade Gebelinense de São Paulo, estará em 
festa neste dia a partir das 12 horas em sua sede para 
venerar Nossa Sra. De Fátima. Teremos o habitual co-
quetel de entrada e a seguir o almoço tendo como carro 
chefe o saboroso Bacalhau à São Martinho. Como atra-
ção teremos o Rancho Folc. Aldeias da Nossa Terra do 
Arouca São Paulo Clube. Informações e convites (11) 
4484.4382 – 966369871 Estrada Velha São Paulo – 
Bragança, 50 A – CEP 07600-000
Serra da Cantareira – Mairiporã – São Paulo

O jornal Portugal em Foco, publica aqui neste es-
paço graciosamente e também no seu Facebook 
semanalmente, todos os eventos da comunidade, 
desde que os mesmos sejam informados, via te-
lefone, fax, email, WhatsApp, Messenger, convite 
ou por oficio. As correspondências podem ser en-
viadas para a Rua Dr. Francisco Jose Longo, 135 
Chácara Inglesa - Vila Mariana CEP 04140-060 

Telefones (11) 5589.3309 WhatsApp 99902.4295 
ou email: amotorrao@gmail.com
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Na Essência do Outono. . .  

O Sonho Realizado de Priscila & Marcio

No agradecimento vemos os noivos Priscila & Marcio.

Priscila & Marcio, com a mãe do noivo Sra. Maria Emilia, o filho Mauricio e 
a esposa Fabiane. Priscila & Marcio com a mãe da noiva Sra. Sueli de Souza Henari. Os noivos aqui com o avô da noiva Sr. José Henari Marinho.

Os nubentes Priscila & Marcio com as daminhas  Luana, Sofia e Giovana, e 
os pajens  Henrique e Téo.

Os noivos Priscila & Marcio, suas mães Sra. Maria Emilia,  Sra. Sueli de 
Souza e as madrinhas. Os nubentes Priscila & Marcio, e os padrinhos.

Priscila & Marcio já casados irradiando felicidade.Momento do “Sim” dito a viva voz por Priscila.
Radiante de felicidade vemos a noiva Priscila sendo conduzida por sua mãe 
a Sra. Sueli de Souza Henari.

Perfilados elegantemente vemos os padrinhos do noivo Marcio. Elegantemente trajados vemos os padrinhos da noiva Priscila.
O noivo Marcio sendo conduzido por sua mãe Sra. Maria Emilia Gomes 
Cardoso.

O amor, na sua mais sublime men-
sagem, fez do dia 27 de Abril de 
2.019, um dia muito especial, na 
vida de Priscila & Marcio, um dia 
que vai ficar marcado para sempre 
em seus corações... Duas jovens vi-
das, que conheceram o amor puro 
e verdadeiro. Foi o outono, que os 
jovens Priscila & Marcio escolhe-
ram para a chegada de uma nova 
vida, uma vida a dois. Também 
foi um dia muito especial na vida 
de seus pais, familiares e amigos, 
pois o jovem casal escolheu aquela 
data, para celebrarem a sua união, 
reunindo muitos familiares e ami-
gos, numa noite acalentada pela 
suavidade da estação do ano. A 
Capela São Carlos Borromeu no 
Bairro do Belenzinho, finamente 
ornamentada para a ocasião, foi 
o cenário da união de Priscila & 
Marcio. Perante o altar, os jovens 
receberam as graças do senhor, e 
viram concretizar o grande sonho 
de suas vidas, uma conquista, mar-
cada por sonhos e desejos de um 

futuro cristalino, e envolvido por 
grandes realizações. Já havia anoi-
tecido, quando a capela já tomada 
pelos convidados, testemunhou a 
chegada em cortejo, dos pares de 
padrinhos, na seqüencia o jovem 
Marcio, conduzido pela mão de sua 
querida e adorada mãe, Sra. Maria 
Emília Gomes Cardoso, até o altar. 
Foram padrinhos dos Noivos: 
Mauricio (irmão do noivo) e Fabia-
ne; Thiago Henari (irmão da noiva) 
e Sra. Elaine Henari; Sr. Joaquim 
da Fonseca e Sra. Lídia Gomes; 
Eiichi Kakoagie e Rita de Cassia; 
Luis Carlos Figueiredo e Ana Pau-
la; Daniel Teixeira e Luciana Tei-
xeira, Sr. José Luis e Sra Valeria, 
Sr. Antonio Mourão e a Sra. Márcia 
Cardoso. 
Uma atmosfera de grande expec-
tativa pairou em torno de todos os 
presentes no santuário, que veio a 
explodir quando os tambores se-
guidos de magistrais trompetes, 
anunciaram às portas da linda ca-
pela, a entrada triunfal da belíssi-

ma Priscila, ao som da Ave Maria 
de Gounoud entoada pelo Coral e 
Orquestra Arte Musica regida pela 
Sra. Maria de Fátima.  Os presentes 
estavam todos com os olhos fixos, 
na bela noiva, finamente trajada, 
cuja emoção irradiava, pura felici-
dade. Todos deixaram se dominar, 
pelo sorriso e lágrimas de felicida-
de, para admirar a passagem de 
Priscila, que foi conduzida até o 
altar, pela mão de sua querida mãe 
Sra. Sueli de Souza Henari, ao en-
contro de seu amado Marcio, para 
juntos, entregar seus corações 
e almas, à divina graça de Deus. 
Como celebrante, tivemos o pároco 
da Paróquia São Carlos Borromeu 
Padre Cristian Uptmoos. Os pa-
jens Henrique e Téo e as daminhas 
de honra Luana, Sofia e Giovana, 
conduziram ao altar as alianças. 
Priscila & Marcio irradiavam uma 
alegria imensa, que contagiou pais, 
padrinhos, e todos os convidados, 
principalmente quando, a viva voz, 
disseram o “sim”, firmando perante 

o celebrante, o compromisso ma-
trimonial. Encerrada a cerimônia 
tivemos os cumprimentos cheios de 
emoção, e os nubentes deixaram a 
nave, num reluzente Packard 1.940, 
em direção ao requintado salão de 
festas do Buffet Villa Valentim, que 
para esta noite, se revestiu de muito 
glamour especialmente para rece-
ber, os nubentes Priscila & Marcio. 
Neste novo ambiente, Priscila & 
Marcio, foram ovacionados à che-
gada, e puderam compartilhar com 
todos, os seus familiares e amigos, 
a imensa felicidade vivida naquela 
bela noite de sábado, recebendo os 
cumprimentos e agradecendo todo 
o carinho. Estes recepcionaram 
a todos, com um fino coquetel se-
guido de jantar com vários pratos, 
sobremesas e doces. Dentre tantas 
felicitações, fotos e filmagens que 
serão um “tesouro” a ser guardado, 
estão cenas por certo inesquecí-
veis, as quais aqui trazemos. Os nu-
bentes, no uso da palavra, agrade-
ceram a todos pela presença.  Não 

faltou nesta noite de muita emoção 
e alegria, o brinde com champanhe, 
a valsa que dançaram juntinhos sob 
uma chuva de pétalas, ao som da 
Banda Acquamarina. Na continui-
dade convidaram pais e padrinhos 
bem como todos os presentes. São 
cenas, de um límpido amor, que aqui 

recordamos, com os sinceros cum-
primentos e desejos de um mundo 
de felicidades, para o jovem casal 
Priscila & Marcio que viajaram em 
núpcias para Nova Iorque e praias 
do Caribe. Confira mais detalhes 
no site www.portugalemfoco.com.
br ou no facebook/portugalemfoco

Os noivos Priscila e Marcio dançando sob a chuva de pétalas.
O noivo Marcio, o celebrante e os trompetes anunciando a entrada de Pris-
cila no altar.
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Dissecado em privado 
o empate obtido em Vila do 
Conde, resultado que dei-
xou os dragões mais longe 
do bicampeonato - o grande 
objetivo da temporada -, o 
plantel orientado por Sérgio 
Conceição retomou ontem, 
no Olival, os trabalhos, vi-
sando a receção ao Aves, 
em partida agendada para 
sábado, às 20:30 horas, no 
Estádio do Dragão.

À exceção do guarda
-redes Fabiano, que viu o 
processo de recuperação 
evoluir para treino condicio-
nado e trabalho de ginásio, 
tendo em conta a tendini-
te contraída num ombro, o 
treinador dos campeões na-
cionais tem todo o plantel à 
disposição para o encontro 
com a equipa orientada por 
Augusto Inácio.

Os erros cometidos em 
Vila do Conde foram analisa-
dos e a equipe promete dar 
uma resposta enérgica peran-
te os seus adeptos no sábado 
à noite, até porque o título ain-
da é uma possibilidade.

Agora, com uma desvan-
tagem de dois pontos, em re-
lação ao Benfica, adversário 
direto na luta pelo título, os 
dragões querem retificar a 

O Benfica goleou no 
terreno do Sporting de 
Braga, por 4x1, após re-
viravolta, em jogo da 31.º 
jornada da I Liga de fute-
bol, que continua a lide-
rar, agora com dois pon-
tos de vantagem sobre o 
FC Porto.

O internacional ango-
lano Wilson Eduardo deu 
vantagem aos bracaren-
ses, aos 35 minutos, na 
conversão de uma gran-
de penalidade, mas Pizzi, 
com dois gols também de 

Benfica goleia após reviravolta em Braga
castigo máximo, aos 59 e 
66, Ruben Dias, aos 69, e 
Rafa, aos 90, consuma-
ram a reviravolta ‘encar-
nada’.

Com este triunfo, o 
Benfica capitalizou o em-
pate do FC Porto no ter-
reno do Rio Ave (2x2), na 
sexta-feira, e isolou-se na 
liderança do campeonato, 
com 77 pontos, mais dois 
do que os campeões na-
cionais, enquanto o Spor-
ting de Braga permanece 
no quarto posto, com 64.

O Sporting somou a oi-
tava vitória consecutiva na I 
Liga portuguesa de futebol, 
ao vencer em casa o Vitória 
de Guimarães, por 2x0, em 
jogo da 31.ª jornada.

Os brasileiros Raphinha 
(39 minutos) e Luiz Phellype 
(51) marcaram os gols dos 
‘leões’, que consolidaram o 
terceiro lugar na I Liga, com 
70 pontos, a seis do líder 
FC Porto e a cinco do Ben-
fica, passando ter mais seis 
do que o Sporting de Braga, 
que recebe as ‘águias’ no 
domingo.

O Vitória de Guimarães 
somou a terceira derro-
ta consecutiva e mantém 
a sexta posição, a quatro 
pontos do Moreirense, que 
ocupa a quinta posição, 
que deverá dar acesso à 
Liga Europa.

Dois gols no espaço de cinco minutos 
permitiram ao Rio Ave anular uma desvan-
tagem de dois gols e empatar 2-2 com o FC 
Porto, no jogo de abertura da 31.ª jornada 
da I Liga de futebol.

Gols de Brahimi e de Junio Rocha, este 
na própria baliza, aos 18 e 22 minutos, res-
petivamente, colocaram os ‘dragões’ a ven-
cer por 2x0, mas os vilacondenses reagiram 
e conseguiram chegar ao empate na fase 
final da partida, com tentos de Nuno Santos, 
aos 85, e de Ronan, aos 90.

Os processos envolven-
do as contratações de Chi-
quinho, médio de 23 anos 
do Moreirense, e de Jhonder 
Cádiz, avançado também de 
23 anos que esta época re-
presenta o V. Setúbal, estão 
bastante adiantados e esta 
semana os contratos podem 
mesmo ficar fechados.

A situação do médio 
português é a que está mais 
avançada, tendo em conta 
que há várias semanas está a 
ser trabalhada entre Benfica 
e Moreirense com o conheci-
mento dos empresários do jo-
gador. A SAD encarnada de-
tém 50 por cento dos direitos 
económicos do jogador que 
fez a última pré-temporada de 
águia ao peito e as águias fi-
zeram saber ao emblema mi-
nhoto, que recebeu proposta 
proveniente do Krasnodar por 
€9 milhões pelo jogador, que 
estava interessada em contar 

Sporting vence 
Vitória de
Guimarães e 
consolida
terceiro lugar

Rio Ave impõe empate ao FC Porto

ÁGUIAS PODEM FECHAR DUAS
CONTRATAÇÕES ESTA SEMANA

com o regresso do médio. 
A boa época protagonizada 
ao serviço do Moreirense 
abriu-lhe as portas de volta 
à Luz e tudo indica que terá 
um lugar garantido no plan-
tel da próxima época, tendo 
em conta que Bruno Lage é 
um apreciador das caracterís-
ticas do jogador.

A operação, que passa 

por cedência de alguns joga-
dores ligados às águias ao 
Moreirense, está dependen-
te da assinatura dos líderes 
de ambos os emblemas, algo 
que deve ficar concluído nos 
próximos dias.

A situação de Cádiz 
também não deverá conhe-
cer entraves de última hora. 
O entendimento entre as 
águias e os representantes 
do jogador é praticamente 
total. Recorde-se que o ve-
nezuelano está no V. Setúbal 
cedido pelo Monagas, da Ve-
nezuela, sendo que o passe 
pertence também ao Sanjoa-
nense. Por definir estará, ain-
da assim, o futuro do jogador 
na Luz, sendo provável que 
acabe por seguir para outras 
paragens mas mantendo a li-
gação ao emblema encarna-
do. Situação semelhante, de 
resto, à que viveu Chiquinho 
há um ano.

PLANTEL VOLTOU AO
TRABALHO E DEIXOU PROMESSA 

DE LUTAR ATÉ AO FIM

pálida imagem deixada com 
o Rio Ave, onde a equipa 
simplesmente deixou esca-
par uma vantagem de dois 
golos a cinco minutos do fi-
nal do encontro, o que moti-
vou uma reação negativa por 
parte dos adeptos, designa-
damente dos elementos da 
claque SuperDragões que 
estiveram numa das banca-
das do estádio.

A igualdade de Vila do 
Conde abalou os jogadores, 
mas, ontem, Sérgio Concei-
ção e restante equipe técni-
ca procurou dirigir o foco do 
plantel para a próxima bata-
lha, diante de um adversá-
rio que está numa situação 
mais segura na classifica-
ção e que, à semelhança do 
que sucedeu com o Santa 
Clara, pretende cometer 
uma surpresa na desloca-
ção ao Dragão.

ASSINE 
O JORNAL DA

COLÔNIA PORTUGUSA

Tel.: 2220-1083
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SEM PALAVRAS

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

Se tem uma característica nos nossos 
irmãos portugueses que muito me emo-
ciona e até envaidece é seu entusiasmo 
e manifestação de bem querer. Espe-
cialmente quando tem a oportunidade do 
convívio com seus compatriotas que che-
gam à amada Cidade  Maravilhosa. Posso 
afirmar, que a vinda do querido casal Dina 
e José Ernesto, almoxarife da Confraria 
Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, 
nos fez viver momentos de muita alegria 
e enriquecimento humano. O grupo, Viva 
Viseu, tomou conta de todos os dias, ho-
ras, minutos e até segundos que o casal 
dispunha na cidade! Não abriu mão de 
estar a seu lado em todos os momentos. 
Sem dúvida  é a famosa fidalguia portu-
guesa; mas principalmente retribuição à 
receptividade envolvente com que nos 
acolhe o querido casal quando pisamos o 
solo da pátria mãe. Partilhar experiências 
com os amigos, matar a saudade de vi-
vências passadas faz nos lembrar um pe-
queno trecho de uma poesia de Fernando 
Pessoa, que gosto muito: “A memória é a 
consciência inserida no tempo”.

De acordo com o artigo 32 letras “b” e “c” do Estatuto Associativo, convoco os senhores 
conselheiros (as) a participarem da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da CASA 
DA VILA DA FEIRA E TERRAS DE SANTA MARIA em sua sede social à rua Haddock Lobo 
nº 195, dia 28/05/2019 às 20.30 horas, para tratarem dos itens abaixo descrito.

a) Leitura do expediente;
b) Eleição e posse do Presidente Administrativo, 1º Vice-Presidente Administrativo e 2º
Vice-Presidente Administrativo para o triênio 2019/2022;
c) Eleição e posse dos 3 membros da Comissão Fiscal e 3 suplentes para o triênio
2019/2022;
d) Apreciar o parecer da Comissão Fiscal referente ao período de 01/05/2018 a 30/04/2019;
e) Apreciar e votar o Balancete do período de 01/05/2018 a 30/04/2019:
f) Analisar e votar a Dotação Orçamentária referente ao período de 01/05/2019 a
30/04/2020;
g) Homologação e posse dos Vice-Presidentes de Departamentos; 
h) Concessão de Títulos e
i) Assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.    
BRUNO AUGUSTO SOUZA FREITAS

PRESIDENTE

CASA DA VILA DA FEIRA E
TERRAS DE SANTA MARIA
CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Tarde de Fados na Casa da Vila da Feira
A Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Ma-

ria, na Tijuca, promoveu, no dia 27 de abril,  mais 
uma tarde maravilhosa de Fados, com os fadis-
tas Camilo Leitão e, sua filha, a jovem e talen-
tosa Ana Paula, acompanhados pela competente 
Banda Lusófona, uma parceria espetacular. Ana 
Paula continua cantando e encantando a platéia 
no Castelo da Feira. Uma brasileirinha defenden-
do, lindamente, a cultura portuguesa através do 
Fado, Patrimônio Imaterial da Humanidade, nos 
dando a certeza de que o Fado, no Brasil, tem 
continuidade. E, Ana Paula ainda nos brindará 
com sua voz, por muito e muito tempo, ao lado 

de seu querido pai, Camilo Leitão. À luz de ve-
las, como manda a tradição, o evento foi marcado 
também pela ótima gastronomia típica portugue-
sa. Os dois fadistas não pouparam, na simpatia e 
cativaram o público. Ana Paula, também cantou 
temas atuais durante sua apresentação. 

Ernesto Boaventura mostrou-se satisfeito com a 
assistência do público que contabilizou cerca de 300 
pessoas e, afirmou que a presença da Comunidade 
Portuguesa em tais eventos é muito importante.

“A Comunidade Portuguesa e feirense, esteve 
presente, além de muitos brasileiros. Foi uma noi-
te bonita e agradável. Estou muito feliz”.

Belíssimo 
momento 
em que a 
cantora  
Ana Paula 
solta a voz 
para o pú-
blico e  sua 
família, seu 
pai, Camilo 
e as irmãs 
Camila e 
Carol

Camilo 
Leitão, na 
Tarde de 
Fados, 
acompa-
nhado pela 
Banda 
Lusófona, 
como sem-
pre grande 
sucesso

Era só alegria, entre os amigos, no sábado, no Castelo da Feira: Fernando 
Alves, o casal Luzia e Dr. Fernando Carrasqueira, o Presidente Ernesto Boa-
ventura, a querida Tininha Vieira, de volta aos salões, o casal Rose Boaventura 
e Camilo Leitão, as simpáticas Emília Vieira e Alice Boaventura. Nada mais 
precisa ser acrescentado

Num close para o Jornal Portugal em Foco, o Presidente 
Ernesto Boaventura atualizando seu zap e a grande ami-
ga Olga Ferreira

Verdadeiro 
encontro, 
alto astral, 
das amigas 
Maria Luísa 
Boaventu-
ra, Tininha 
Vieira e 
Emília 
Vieira, 
na Tarde 
de Fados 
feirense

Explosão de alegria de associados e ami-
gos da Casa da Vila da Feira, nesta tarde de 
fados, já tradicional dessa Casa

Deli-
ciosas 

iguarias, 
doces, 
portu-

gueses 
e brasi-

leiros, 
foram 

degus-
tados 
pelos 

presen-
tes
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ARRAIAL TRANSMONTANO COM MUITO GOSTO

Momento 
de emoção 
foi a entra-
da do G.F 
Guerra 
Junquei-
ro, no 
domingo 
festivo na 
Casa de  
Trás-os-
Montes e 
Alto Douro

Apresen-
tação es-
petacular 
do G.F. 
Guerra 
Junquei-
ro com 
seus 
cantares 
e trajes 
regionais 
trans-
monta-
nos

Em momento de confraternização, vemos Felipe Mendes, Conceição Caridade, Irene 
Brites, Fátima, o vice-presidente José Brites, Luís Augusto, Antônio Paiva, Luzia Coim-
bra, Antônio Cardão, a vereadora Teresa Bergher, José Ernesto, Nelson de Almeida e 
sua esposa Virgínia

O Presiden-
te Ismael 
Loureiro com 
os amigos, 
radialista An-
tônio Amaral, 
empresário 
Luís Albuquer-
que, Francisco 
Torrão e as 
respectivas 
esposas Olin-
da e Eneida

Mesa do vice-presidente transmontano, José Manuel 
Brites e sua esposa D. Irene, e uma senhora amiga que 
prestigiou a festa

Saboreando 
as deliciosas 

iguarias, 
Alfredo, um 

amigo e o 
presidente 
da Vila da 

Feira, Ernes-
to Boaven-

tura

Explosão de ale-
gria da vereadora 

Teresa Bergher 
com sua asses-

sora Drª Luciane 
Marquesan, Dr. 
Flávio Martins, 

Ernesto Boa-
ventura, o casal 
Marcia e Alcídio 
Morgado, presi-
dente viseense

Mesa do 
trans-

montano 
Luís 

Augusto 
com os 
amigos 
Luis e  

Celeste

Destaque dos 
amigos Antônio 

Cardão, José 
Queiroga, 

Antônio Paiva, 
José Ernesto, 
Nelson de Al-

meida, Virginia, 
Fatima Paiva e 
Luzia Coimbra

Em clima ameno, a 
Casa de Trás-os-Mon-
tes vestiu-se com o seu 
autêntico e tradicional 
Arraial. No domingo, de 
animado convívio social, 
em meio à boa música 
e pratos típicos portu-
gueses, sob o comando 
do conjunto Amigos do 
Alto Minho. Começou 
por volta de 12 horas o 
animado Arraial Trans-
montano onde os asso-
ciados e amigos foram, 

gentilmente, recepcio-
nados  pelo presidente 
Ismael Loureiro. Já, nas 
mesas, a sardinha portu-
guesa assada na brasa, 
o caldo verde e outras 
delícias transmontanas 
foram, mais uma vez, to-
ques de muito sabor.

Como sempre, as 

atenções dos transmon-
tanos aos convidados 
fazem com que encon-
trem, na Casa da Aveni-
da Melo Matos, horas de 
agradável lazer, fortale-
cida pela incrível atua-
ção do G.F. Guerra Jun-
queiro que, sem dúvida, 
deu mais brilho à tarde.



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES

Maneca

a dupla de amigos, que 
curtem as suas tradições

No Arraial Transmontano, festa regional 
no passado domingo foi mais uma grande 
tarde, onde se sentiu, como sempre, um 
ambiente gostoso de muito alegria, entre 
amigos, parecendo uma só família, Des-
tacamos nesta foto, a nossa  amiga, Sr.ª  
Vereadora, Teresa Bergher, a seu lado, Dr. 
Filipe Marques Mendes, Diretor do Jornal, 
Portugal em Foco, na seqüência, Sr. Er-
nesto Boaventura, Presidente da Casa Vila 
da Feira e Terras de Santa Maria, a seguir, 
lindo trio, a Primeira Dama Transmontana, 
D.  Sineide, com sua linda filha, a jovem 
Sandy e seu papai, Sr. Ismael, Presiden-
te da Casa Trás os Montes e Alto Douro, a 
quem dou os parabéns, pela continuação 
de um bom trabalho, assim, como a toda 
a diretoria e amigos que colaboram, para a 
grandeza  desta bela instituição Transmon-
tana. 

A Diretoria da Casa Trás os Montes e Alto Douro, 
no passado domingo ofereceu a todos os presen-
tes, um belo e completo Arraial Transmontano, onde 
assistimos a apresentação brilhante do Rancho Fol-
clórico, Guerra Junqueiro. Mas, na pista de dança, 
quem brilhou, foi o casal, amigo Chico de Niterói, 
como é carinhosamente chamado, grande Minhoto, 
e sua esposa, D. Elizabete, filha de Transmontanos 
e dançam maravilhosamente bem. Quero vê-los dia 
26 de maio, na Casa Vila da Feira, para comemo-
rarmos, juntos, os 38 Anos do nosso Programa, Por-
tugal Brasil Aqui e Agora sempre com o desejo de 
muita saúde.

Como vemos, neste cenário fotográfico, a dupla 
do barulho, “em silêncio”, como se dizia antiga-
mente: à esquerda o grande  Arouquense, Antônio 
da Central, como é chamado, a seu lado, Alfredo 
Amorim,  Carioca, filho de Mãe, Transmontana e 
pai Minhoto, que faz questão de dar seguimento 
as suas tradições. Parabéns e muita saúde para 
a dupla

maria alcina Homenageada 
na casa do minho

destaque da semaNa Na casa trás -os-  moNtes e alto douro

pé de Valsa 
da semana

Domingo, no Arraial Transmontano tive 
o prazer de encontrar, mais uma vez, 
pessoas que estão sempre presentes 
nestas festividades: podemos ver, à di-
reita, o simpático casal, D. Elza e Sr. 
José que todo o fim de semana atra-
vessam a Baía da Guanabara, vindo 
de Niterói, para curtir as nossas festas 
com os amigos. Parabéns. Ao centro 
da mesa, vemos três jovens: de pé, D. 
Madalena, sentadas, D. Antonieta e D. 
Maria, à esquerda, o casal amigo: D. 
Prudência e marido, Sr. Manuel, conhe-
cido como, “Manuelzinho  da Tijuca”, 
uma pessoa amiga dos amigos, gente 
igual à gente. Para todos muita saúde, 
é nosso desejo.  

mesa maraVilHa de aNtigameNte, sempre preseNte

trio simpatia do solar 
transmontano

Em todos os lugares existem pessoas que ficam um 
pouco no anonimato, devido à sua atividade. Mas, 
no domingo passado, na linda tarde do Arraial Trans-
montana, fiz este registro: à esquerdo, o Diretor de 
Esporte da Instituição,  Sr. Sérgio e, do lado direito, 
Tuninho Mendes, do Conselho Fiscal, com sua sim-
pática esposa, D.  Marcia Mendes. Para o simpático 
trio, minha saudações

um sorriso de quem 
esta de Bem com a 
vida, graças a deus

Foi no domingo passado que tive o prazer de ver, na 
Casa Trás os Montes e Alto Douro, o simpático casal, 
D. Matilde e Sr. Álvaro, que nunca perdem os  bons 
acontecimentos  da Sociedade Luso Brasileira. Sem 
dúvida, pessoas de bom gosto e que, também, ado-
ram dançar e, com certeza,  estaremos juntos, dia 26 
de maio, na Casa Vila da Feira, para comemorarmos 
os 38 anos de Vida Radiofónica. Para o distinto ca-
sal, as melhores considerações e muita saúde. 

Na sexta-feira, na Noi-
te de Fado Vadio, na Casa 
do Minho, o presidente 
Agostinho dos Santos 
prestou uma linda home-
nagem à nossa fadista 
maior da colônia portu-
guesa e colunista do Jor-
nal Portugal e Foco, Maria 
Alcina Pinto da Costa Du-
arte.Agostinho dos Santos 
entregou-lhe o título de 
Sócia Honorário daquela 
belíssima Casa do Minho. 
Num momento de gran-
de emoção, Maria Alcina 
agradeceu fazendo o que 
mais gosta, cantou para 
os amantes do Fado. E o 
nosso jornal semanário, 
o jornal da Comunidade 
Portuguesa, na pessoa do 
presidente Felipe Mendes 

lá estava para registrar tal 
momento.

Amigos importantes 
em sua trajetória esti-
veram presentes. São 

Foi uma noite muito es-
pecial na vida da nos-
sa fadista Maria Alcina. 
Esta homenagem, feita 
pelo presidente Agosti-
nho dos Santos, a pre-
senteou com o diploma 
de Sócio Honorário da 
Casa do Minho. Neste 
close, ladeando Maria 
Alcina, estão o pres. 
Agostinho dos Santos, 
José Ernesto e Antô-
nio Cardão; atrás, o 
Comandante da Noite 
do Fado Vadio, Victor 
Lopez e sua compa-
nheira, a guitarra por-
tuguesa.

O Almoxarife da Confraria Saberes e Sabores da Beira 
Grão Vasco, José Ernesto, veio de Portugal para prestigiar 
sua querida amiga, aproveitando a oportunidade para lhe 
entregar uma placa da Confraria.

Em sua homenagem, lembrando os seus 60 anos de car-
reira, sua amiga Neumara Coelho declamou versos seus, 
que emocionaram a todos. O casal Neumara e Fernando 
Oliveira, diretores da Casa das Beiras, além dos versos di-
tos, lhe ofereceram uma placa do seu Programa Momento 
Beirão.

Um dia prá lá de especial da Fadista Mor, envolvida 
pelo carinho dos grandes, fiéis amigos e seguidores, 
destacamos nesta foto: Fernanda e Tuninho Serapi-
co, Rosa e João Martins, Irene e Adão Ribeiro, da 
Rede Itahy de restaurantes, Leelia e João de Deus, 
Consulesa e Cônsul-Adjunto de Portugal no Rio de 
Janeiro, Luís Augusto, Glorinha, Albina e Fernando 
Palmeira, da Palmeira Tintas, Fatima e Pacheco.

Belo registro dos 
familiares e ami-

gos da fadista 
Maria Alcina,filha 

Alcineli, neta 
Anita, esposo 
Rodrigo, filha 

Angela,netoVic-
tor e Fernando 
Oliveira, radia-
lista Juju, Alice 

Boaventura, Neli 
Cravo, Neumara 

Coelho,

eles, entre tantos: Irene 
e Adão Ribeiro, da Rede 
Itahy, Fernanda e Serapi-
co, Rosa e João Martins, 
Antônio Cardão,e a ami-

zade mais recente, mas, 
também significativa,con-
sulesa Leelia e o consul
-adjunto de Portugal Dr. 
João de Deus.

Em Castro Daire nascia
Uma menina cantante
Que muito sucesso faria
Como fadista brilhante

Famosa nas desgarradas
Com mestre Campos cantou
Provocou várias risadas
No público, que delirou

Com carisma e competência
Se tornou uma referência
Quando se fala em valor
Formou uma família amada
Unida e abençoada
Por Maria e Nosso Senhor

Para completar a alegria
Apareceu certo dia
O cavalheiro João
Com amor e gentileza
Fez de Alcina princesa
Conquistou seu coração

a força infinita de maria alcina
(Neumara Coelho de Souza Silva)

Homenagem aos 60 anos de 
sua carreira artística 

Nos oitenta anos vividos
Com intensidade e ardor
Colecionou bons amigos
Que a admiram com amor

Uma rua tem seu nome
Na bela terra natal
Comprova o seu renome
Em seu país, Portugal

Sessenta anos de fama
Em teatro, cinema e TV
Onde chega é a grande 
dama
Na Globo, Som Livre e RTP.

A força infinita do Fado
É a força dessa fadista
Que soube criar um legado
Como mulher, empresária e 
artista.

A Deputada Estadual Martha Rocha, Dr. Bernardo, conver-
sando com o Cônsul-Adjunto Dr. João de Deus, vendo-se 
ainda Adão Ribeiro
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NOITE DE FADO VADIO E hOmENAgEm NO mINhO

Fadista Maria Alcina, em noite especial, cantando com 
sua potente e linda voz, na Noite de Fado Vadio, na Casa 
do Minho,sob o olhar do grande amigo Tuninho Serapico

O presidente 
minhoto, 
Agostinho 
dos Santos, 
prestou uma 
linda home-
nagem à sua 
querida ami-
ga e fadista, 
Maria Alcina, 
com o título 
de Sócia 
Honorária 
da Casa do 
Minho

O Restaurante 
Costa Verde, na Casa 
do Minho, no Cosme 
Velho, realizou nesta 
sexta-feira, mais uma 
agradabilíssima noite 
de Fado Vadio, com o 
guitarrista Victor Lopez 
comandando as belas 
vozes dos amigos  do 
Fado Vadio. Receben-
do os amigos para mais 
uma noite maravilhosa. 
Como sempre, diversos 
amantes do folclore lá 
estiveram soltando a 
voz e saboreando vi-
nhos e iguarias portu-
guesas deliciosas, ser-

vidas pelo restaurante 
Costa Verde, palco tam-
bém do belo momento 
musical. Na oportunida-

de, a fadista Maria Al-
cina foi homenageada 
com o Diploma de Só-
cia Honorária da Casa 
do Minho, iniciativa do 
presidente Agostinho 
dos Santos, além de 
uma placa da Confraria 
de Saberes e Sabores 
da Beira Grão Vasco, 
oferecida pelo almoxarife 
José Ernesto.   Mais uma 
noite super especial, im-
portante e aconchegante 
nessa bela Casa, grande 
promotora da cultura e 
tradições lusitanas.

Antônio Cardão, grande cantador, soltando a voz e en-
cantando com sua alegria, na Noite de Fado Vadio

Amigos da Comunidade Portuguesa marcaram presença, na Noite de Fado Vadio: Fer-
nanda Serapico, Rosa e João Martins, Irene e Adão Ribeiro, Leelia e João de Deus, 
Consulesa e Cônsul-Adjunto de Portugal no Rio de Janeiro e demais amigos

Momento de 
alegria da Sra. 

Consulesa Leelia, 
feliz com o buquê 

de flores que 
recebeu na Casa 

do Minho

É simplesmente muito agradável quando os amigos can-
tam o fado, à sua maneira e aqui um belo exemplo,Afon-
so da ótica Primor

O Fadista do 
Mar, Ramiro 
Damaia, mar-
cou presença 
na Noite de 
Fado Vadio 
com sua voz 
castiça

O Guitarrista Victor Lopez, idealizador do “Fado Vadio” na 
Casa do Minho com Antonio Cardão, com certeza, acer-
tando o tom para soltar sua linda voz.
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Modo de preparar:

Leila Monassa 
Bifes de mignon com molho de 
natas, mostarda e cogumelos

Av. Ayrton Senna, 2150 Bl G 
loja 104 - Barra da Tijuca

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!

Experimente! Você vai gostar!

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

MAIO – 4 – Sábado – 19hs –  Arraial Minhoto - Santoinho 
- Tradicional festa tipica portuguesa regada a sardinha portu-
guesa, febras, drumet de frango e linguiça assada na brasa. 
Delicie-se também com batatas e cebolas cozidas, feijão man-
teiga e arroz, e os tradicionais caldo verde e broa de milho. 
Tudo isso acompanhado de 3 tipos de vinho servidos bem 
geladinhos. Para animar os conjuntos, Amigos do Alto Minho 
e Trio Josévaldo. Show de folclore com os Ranchos Maria da 
Fonte e Almeida Garrett, além do som dos Bumbos e Giganto-
nes, e as Marchas luminosas.
MAIO – 19 – Domingo – 12hs –  Festa Gaúcha – Conheça 
o Rio Grande do Sul sem sair do Rio de Janeiro. Churrasco, 
prendas bonitas, folclore com o Rancho Gaúcho da Casa do 
Minho e música ao vivo para dançar animando a festa. Cardá-
pio: costela na brasa, drumet de frango, linguiça, arroz branco, 
arroz carreteiro e acompanhamentos.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 2293-1542

MAIO – 5 – Domingo – 12hs –  Almoço Social. Cardápio varia-
do. Música por conta do Conjunto Som e Vozes

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
MAIO – 5 – Domingo – 12h – “Almoço Domingueira de Con-
servatória”, Cardápio: Churrasco completo, acompanhamen-
tos, saladas diversas, e frutas. Atrações: Grupo Show de 
Conservatória, Guacira, Bonan, Vilar, Jaber Luiz Ginga. Dan-
çarinos para damas. Valor da entrada: R$ 60,00.
MAIO – 12 –Domingo – 12h – “Almoço Dia das Mães”. Cardá-
pio: Churrasco completo, acompanhamentos, saladas diver-
sas. Filé de Peixe, cozido à portuguesa e frutas. Atração: Jo-
sevaldo. Dançarinos para damas. Valor da entrada: R$ 60,00.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – tel: 2273-1897

MAIO – 5 – DOMINGO – 12:30HS. Almoço em homenagem ao 
Dia das Mães e aniversariantes do mês. Cardápio: Bacalhau à 
Gomes de Sá, empadão, sardinha assada, churrasco completo, 
saladas e acompanhamentos. Sobremesa: Sorvete com bana-
na assada e o bolo. Atrações: Banda T.B. Show e Eleição da 
mãe do ano da Casa das Beiras, homenagem a mãe mais nova 
e mais idosa. Adesão: R$ 70,00 (bebida não inclusa).
MAIO – 15 – QUARTA-FEIRA – 12HS Almoço das Quarta, 
Almoço por adesão bebidas não inclusas

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Professora Lara Villela, 176 – Ingá – 

Niterói – Tel: 2717-4225
MAIO – 12 – Domingo – 12hs – Dia das Mães Almoço dan-
çante com o conjunto The Walking Band  e participação do 
Rancho Folclórico Luiz Vaz de Camões. Convite à venda na 
Secretaria individual R$ 70,00. Faça sua reserva

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Tel.:- 3325-3366

MAIO – 5 – Domingo – Festa da Rainha Santa Mafalda em 
Homenagem ás Mães. 11hs Missa na Capela Rainha Santa 
Mafalda. 13hs Abertura do Salão Nobre. Animação por conta 
do cantor Marco Vivan. Buffet:  bacalhau à Gomes de Sá, es-

calopinho ao molho madeira, filet de frango ao molho de ervas 
finas, batata frita e saladas variadas. 

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730

MAIO – 5 – Domingo – Sede Social – 12hs – Almoço Convívio 
em homenagem ao Dia das Mães. Cardápio Churrasco, com 
picanha, sardinha portuguesa na brasa, febras, filé de peixe à 
dorê, purê de batata, filé de frango a milanesa, arroz malandri-
nho, strognoff, uma maravilhosa mesa de frutas e outros pratos 
variados da culinária viseense, tipo self-service e no final, um 
delicioso Caldo Verde. Baile animado pelo conjunto Amigos do 
Alto Minho. Apresentação do R.F. Mirim da Casa de Viseu.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585

MAIO 5 – Domingo – 12hs – Almoço Português. Cardápio va-
riado. Atrações: Claudio Santos e Amigos

CASA DOS AÇORES
Avenida Melo Matos, 21/25 – Tijuca Tel.: 2568-9535

MAIO – 12 – Domingo – 12hs –  Almoço do Dia das Mães O 
melhor e mais completo churrasco na brasa! com frango, lom-
binho & linguiça! – com saladas e acompanhamentos variados. 
Para comer à vontade, servido no estilo Self-Service, em nosso 
Salão Nobre. Música para dançar com Amigos do Alto Minho. 
Homenagem para a Mãe do Ano de 2019, eleita pela diretoria 
da Casa. Apresentação especial do nosso grupo folclórico Pa-
dre Tomaz Borba. Sorteio de valiosos brindes para as mães 
presentes. Evento para todas as pessoas: Sócios e não-só-
cios. Aniversariante do mês de maio não paga entrada neste 
evento* * Será necessário o aniversariante estar acompanhado 
de uma pessoa pagante, e também apresentar documento de 
identidade no dia, na entrada do salão.

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

MAIO – 12 – Domingo – Almoço Social de Dia das Mães  –  
Serão homenageadas: A Mãe do Ano da Casa do Porto todas 
as mães presentes e a Mãe mais Idosa. Cardápio. Entrada: 
bolinhos de bacalhau, batidas tropicais. Prato Principais: Chur-
rasco completo com acompanhamentos, lombinho suíno na 
brasa, filet de peixe à doré, tripa à moda do Porto, saladas 
diversas, mesa de frutas e doces portuguesas. Atração musi-
cal: Conjunto Som e Vozes músicas portuguesas e brasileiras 
com Chiquinho e sua Voz Romântica. A melhor carta de vinhos.

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre Tel: 3253-1244

MAIO – 12 – Domingo – 12hs –  Almoço do Dia das Mães. 
Cardápio: Churrasco com acompanhamentos e sardinha na 
brasa. Para dançar Cláudio Santos e Amigos. Apresentação: 
Grupo Folclórico Fauto Neves da Casa de Espinho. E uma lin-
da homenagem à Nossa Senhora de Fátima! Desconto para 
maiores de 60 anos folclorista apresentando carteirinha com 
foto paga meia entrada. Bebidas e doces cobrados a parte.
CLUBE CAMPONESES DE PORTUGAL

Estrada São Mateus, 25 – Jd. Primavera
Duque de Caxias – Tel: 2776-3352 / 964824312

MAIO – 5 – Domingo – 11hs –  Dia das Mães em Portugal. E 
atendendo a pedidos: Porco no espeto, tripa à moda do Porto, 
galeto na brasa. Homenagem as mães presentes, mais nova e 
mais idosa. Para dançar: Conjunto Lisboa Rio Show. Apresen-
tação R.F. Camponeses de Portugal. 

4 bifinhos de filé mignon  - 6 dentes de alho 
picados grosseiramente - 1 folha de louro - 
Azeite q.b. - uma embalagem de cogumelos 
frescos - duas colheres de sopa de mostarda 
- 1 pacote de natas - sal q.b. - pimenta preta 
em abundância

Começar por levar o azeite numa frigideira 
grande a aquecer, juntando os alhos e a folha 
de louro.

Assim que o azeite estiver bem quente pas-
sar os bifinhos de vaca de ambos os lados até 
ficarem passados, mas sem deixar secar.

Temperar os bifinhos enquanto estão a co-
zinhar com uma pitadinha de sal e alguma pi-
menta.

Reservar os bifinhos e juntar os cogumelos 
frescos arranjados e laminados e as natas, ao 
molho dos bifes que ficou na frigideira. 

Deixar cozinhar até ficarem bem passados, 
e agora juntar a mostarda, mexendo bem.



Convivendo com
 casos raros

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
são consideradas “raras” todas as patologias que até apresen-
tam 65 pessoas a cada cem mil indivíduos. Pode parecer pou-
co, mas quando contabilizamos os casos das quase oito mil do-
enças raras já descritas pela literatura médica, chegamos a 13 
milhões de brasileiros que convivem com essas enfermidades.

Cerca de 80% dessas doenças possuem origem genética, 
o que já representa a primeira dificuldade para o diagnóstico. 
Com poucos médicos geneticistas no Brasil, apresentamos um 
enorme déficit para chegarmos ao recomendável pela OMS - 
um geneticista para cada 100 mil habitantes. Diferentemente 
de outras especialidades médicas, essa carência é sentida até 
mesmo no rico sudeste brasileiro - que apresenta concentra-
ções elevadas de médicos. Sem profissionais adequados e com 
a demora para conseguir exames, temos um cenário de diag-
nósticos tardios. Geralmente, os casos só são descobertos por 
volta dos cinco anos de idade, após os pais consultarem pelo 
menos dez médicos diferentes.

Após o diagnóstico, o próximo obstáculo costuma ser o tra-
tamento. A grande maioria das doenças raras não possui cura 
definitiva, apenas acompanhamento com paliativos que podem 
retardar o desenvolvimento da doença. Num cenário de poucas 
certezas e muitas dúvidas, os preços elevados de alguns me-
dicamentos faz com que muitas famílias tenham que recorrer a 
justiça para conseguir manter o tratamento com auxílio do SUS.

No meio de tantas dificuldades e incertezas, os familiares de 
pessoas com doenças raras costumam relatar o sentimento de 
solidão. Para combater isso, o melhor remédio é buscar apoio. 
Nesse sentido, a internet tem se mostrado uma importante fer-
ramenta de aproximação e troca de informação. É o caso da 
associação Síndrome do Amor, que reúne cerca de 600 famílias 
cadastradas com casos de Síndrome de Edwards. Ou da Asso-
ciação Paulista de Mucopolissacaridose e Doenças Raras que 
orienta mais de 500 famílias sobre os direitos dos portadores de 
MPS. Portanto, fica a dica: caso necessário procure essas e ou-
tras entidades para ter aprendizado sobre como lidar com o pro-
blema. Saber que não estamos sozinhos já faz toda a diferença.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

COZIDO NO DOMINGO ESPINHENSE

Esteve bem movimen-
tado, o domingo do Es-
pinho, com a realização 
do seu Almoço Mensal. 
Desta vez foi a hora de 
um suculento cozido à 
portuguesa, com as op-
ções de frango, linguiça e 
assados. Foi um perfeito 
dia, onde, mais uma vez, 
a alegria foi a tônica. A 
animação ficou a cargo 

do conjunto Cláudio San-
tos & Amigos, agitando o 
salão. O presidente Fabio 
Cruz, na oportunidade, 
convidou a todos para o 
almoço do dia 12 de maio, 
Dia das Mães, com show 
do Folclore e atuação do 
R.F. Fausto Neves. Im-
perdível!

O conjunto 
Cláudio 

Santos & 
Amigos mar-

cou o ritmo 
musical na 

Casa de 
Espinho

Alegria contagiante no Convívio Social Espinhense, onde o público 
participou ativamente das músicas regionais

Foi um 
domingo de 
muita alegria 
e descontra-
ção entre os 
associados, 
e os amigos 
no cozido 
da Casa de 
Espinho


