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CASA DO MINHO

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI

CASA DA VILA DA FEIRA

CASA DAS BEIRAS

CASA DE VISEU

Mais uma bela noite de sábado, vivida pelos amantes do folclore e 
da cultura portuguesa. Na foto, o presidente Agostinho dos San-

tos e o diretor Joaquim Fernandes entregando um diploma ao pre-
sidente Leonardo Soares, da Casa dos Açores. Detalhes na pág. 8 

Domingo festivo no CPN, do Ingá, com o almoço em comemo-
ração ao 7º Aniversário do Rancho Mirim José Ferreira Vaz.  

Detalhes na última pág. do tabloide

É muito bom o convívio Social Feirense, cada vez mais, a Comu-
nidade Portuguesa está marcando sua presença.   Detalhes 

na pág. 15

        

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

Foi agraciado pela Câma-
ra Municipal de São Paulo, 
numa propositura do amigo 
da comunidade o Vereador 
Toninho Paiva, o Dr. Manuel 
Magno Alves, Presidente do 
Conselho da Comunidade Lu-
so-Brasileira além de outros 
muitos cargos associativos e 

detentor de uma vasta vida 
associativa em prol da comu-
nidade luso-brasileira. Confi-
ra essa reportagem, e ainda 
a Coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, a 
Coluna Portugal Desportivo 
do radialista Martins Araujo e 
outros assuntos de interesse.

Dr. Manuel Magno Alves
O mais novo “Cidadão Paulistano” 

O primeiro-ministro, António 
Costa, afirmou: “As várias previ-
sões econômicas apontam para 
que em 2019 consigamos alcan-
çar um terceiro ano consecuti-
vo de convergência. Estes três 
anos têm de ser anos que nos 
motivem para que possam, não 
ser a exceção, mas uma nova 
regra de convergência”, disse  
na terceira sessão da Conven-
ção Nacional do Ensino Supe-
rior 2020-2030, na Reitoria da 
Universidade do Porto.

Durante a sessão, António 
Costa frisou que a convergência 
só será possível e sustentável 
se for vencido o mais grave dé-
ficit ancestral da nossa socieda-
de, à falta de conhecimento.

Costa prevê crescimento
superior à média europeia                                                            

“O que fundamentou este 
crescimento não foi a preca-
riedade, nem os baixos salá-
rios. Mais de 80% dos traba-
lhadores por conta de outrem 
têm contratos sem termo e 
o rendimento disponível dos 
portugueses cresceu 7% em 
termos reais desde o início 
desta legislatura”, afirmou.                                                                                                                            
O primeiro-ministro afirmou que 
só através da implementação de 
mais ciência, conhecimento e 
inovação nos domínios sociais, 
econômicos e empresariais é 
que se tornará possível conti-
nuar a aumentar os níveis de 
emprego qualificado e manter a 
convergência com a Europa não 
a tornando exceção, mas regra.

Em conferência de imprensa 
na sede do partido, em Lisboa, 
num intervalo da reunião do Co-
mité Central do PCP, Jerónimo de 
Sousa respondeu aos jornalistas 
que a recente expulsão de um mi-
litante por críticas à posição atual 
do partido é uma questão do foro 
interno, rejeitando tratar-se de um 
fenômeno alargado. “Quero dizer, 
com toda a franqueza, em relação 
a situações que possam existir, se 
houver um problema interno é no 
plano interno que deve ser discu-
tido. A reunião do Comité Central 
foi tudo menos isso, uma reunião 
que está a correr a bom ritmo, a 
discutir os problemas do país, 
dos trabalhadores e do povo, 
um partido que está a discutir 
o reforço da sua organização”, 
disse, adiantando que há cente-
nas de recrutamentos de novos 
militantes, muitos deles jovens.                                                                                                                                   
O líder comunista assegurou que 

Arraial Minhoto – Santoinho

7º Aniversário do Rancho
Mirim José Ferreira Vaz

Sempre em evidência

Almoço dos aniversariantes

Jerónimo nega rebelião
contra a geringonça    

o ambiente é de um quadro de 
grande coesão, numa perspecti-
va de andar para a frente e não 
andar para trás e refutou a ideia 
de que existe para aí uma rebe-
lião com os resultados da nova 
fase da vida política nacional, sa-
lientando medidas positivas para 
os trabalhadores e o povo como a 
redução de preços dos passes de 
transportes públicos intermodais.

O Expresso noticiou a decisão 
da Comissão Central de expulsar 
o militante e ex-responsável re-
gional em Cascais Guilherme An-
tunes devido a várias publicações 
nas redes sociais contra a atual 
solução política de entendimento 
com os socialistas.

O secretário-geral comunista 
salientou que, no partido, há uma 
grande identificação com o posi-
cionamento, há unidade e há coe-
são e que o PCP está pronto para 
as batalhas que aí estão.

Em 2018, os presidentes 
executivos de 12 empresas 
portuguesas cotadas no PSI20 
ganharam, em média, 1,1 mi-
lhões de euros,  52 vezes mais 
do que aqueles que empregam. 
Os cálculos são do JN e do Di-
nheiro Vivo e baseiam-se nos 
relatórios anuais das empre-
sas. Os valores são brutos e, 
para além dos salários, incluem 
também os prêmios de desem-
penho e as contribuições para 
planos de pensões. Os patrões 
da Bolsa portuguesa ganha-
ram menos 100 mil euros, face 
a 2017, mas os valores estão 
bem acima dos de 2014, quan-

do auferiam cerca de 700 mil 
euros, em média,  33 vezes 
mais do que os trabalhadores.                                                                                                                                   
    Se os patrões passaram a 
ganhar mais desde 2014, os tra-
balhadores não veem aumentos 
significativos desde esse ano. 
Em 2018, as empresas gasta-
ram 21,1 mil euros com cada 
funcionário, em média, menos 
600 mil do que em 2017.

A Jerónimo Martins continua 
a empresa mais desigual com 
Pedro Soares dos Santos,  líder 
da dona do Pingo Doce, a ganhar 
1,9 milhões de euros por ano, 
140 vezes mais do que os traba-
lhadores. Soares dos Santos é 
o segundo presidente executivo 
mais bem pago da Bolsa portu-
guesa, já que o título pertence a 
António Mexia da EDP, com ga-
nhos anuais de 2,2 milhões de 
euros no ano passado, 39 vezes 
mais do que os trabalhadores.                                                                                                                                   
Na lista, destacam-se ainda os 
seis presidentes executivos que 
ganham mais de um milhão de 
euros anuais, Carlos Gomes da 
Silva e João Castello Branco 
(Galp e Semapa), Diogo Silveira 
(Navigator) e João Manso Neto 
(EDP Renováveis).

A presidente do CDS-PP pe-
diu uma censura forte ao Gover-
no já nas próximas eleições eu-
ropeias, considerando que esta 
será a melhor forma de acabar 
com as práticas de nomeações 
familiares do executivo socialis-
ta e não legislando.

Assunção Cristas foi ques-
tionada sobre as propostas do 
Presidente nesta matéria, de-
pois de Marcelo Rebelo de Sou-
sa ter defendido uma pequena 
alteração ao Código do Procedi-
mento Administrativo, de forma 
a abranger os gabinetes minis-
teriais, e que poderia ser feita 
até às legislativas.

“O CDS está sempre dispo-
nível para discutir todos os as-
suntos, mas temos dito desde a 
primeira hora que há matérias 
que, por muito que a lei as tente 

regular, não as conseguirá re-
solver. A forma como o PS tem 
ocupado o Estado e distribuído 
lugares entre famílias e amigos 
é uma questão mais grave que 
só pode ter uma resposta, que 
é uma penalização forte, uma 
censura forte nas urnas”, de-
fendeu, e acrescentou, “obvia-
mente que o CDS está sempre 
disponível para discutir qualquer 
assunto”, desafiando o Governo 
a apresentar uma proposta de 
lei sobre esta matéria.

“Aquilo que eu peço é que as 
pessoas que não gostam desta 
forma de atuar do Governo So-
cialista, que estão desconfortá-
veis, que censurem o Governo 
socialista. Essa é a forma mais 
eficaz de acabar com estas prá-
ticas, é a censura social que se 
exprime nas urnas”, apelou.

Cristas pede censura forte 
ao Governo pela dimensão de 

nomeações familiares    

Líderes das maiores 
empresas da Bolsa 

ganham 52 vezes mais 
que os trabalhadores                             

O conjunto Típicos da Beira Show agitou o delicioso almoço  em 
homenagem aos aniversariantes de abril. Detalhes na pág. 14

Almoço churrasco foi atração no domingo
no convívio social visiense. Detalhes pág 18
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Lei nº 8321, de 28 de Março de 2019
DECLARA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL,

DE NATUREZA IMATERIAL, DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO O FOLCLORE PORTUGUÊS.

O GOVERNADOR 
DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO

Faço saber que a 
Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio 
de Janeiro decreta e 
eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º Declara como 
patrimônio histórico e 
cultural, de natureza 
imaterial, do Estado 
do Rio de Janeiro, o 
Folclore Português e 
todas as suas manifes-
tações artísticas, como 
o fandango, a dança 
de roda, a valsa de 
dois passos, a chotiça, 
o corridinho, o vira, o 
verde-gaio e todas as 
demais manifestações 
artísticas de domínio 
público, com a finalida-
de de preservar a cul-
tura e a memória por-

FOLCLORE PORTUGUÊS
PaTriMÔnio HiSTÓriCo e CULTUraL, de naTUreZa

iMaTeriaL, do eSTado do rio de Janeiro

tuguesa, neste Estado.

Art. 2º Autoriza o 
Poder Público a ce-
lebrar convênios com 
entidades ligadas à 
cultura, ao turismo e 
ao lazer, com a finali-
dade de assegurar a 
história e de fomentar 
o conhecimento sobre 
o Folclore Português e 
suas manifestações ar-
tísticas.

 
Art. 3º As institui-

ções de ensino lu-
so-brasileiras ou de 
promoção da cultura 
portuguesa, situadas 
no Estado do Rio de 
Janeiro, deverão de-
senvolver ações de 
divulgação da história, 
cultura e eventos em 
suas oficinas, debates 
e aulas temáticas so-
bre o Folclore Portu-

guês e suas manifesta-
ções artísticas. 

Art. 4º O Poder Exe-
cutivo regulamentará 

esta Lei
 Art. 5º Esta Lei en-

trará em vigor na data 
de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 28 de março de 2019.
WILSON WITZEL

Governador
Projeto de Lei nº 4130/18
Autoria do Deputado; Martha Rocha

O Camões-Institu-
to da Cooperação e da 
Língua (Camões, I.P.) 
nomeou o professor 
Duarte Pinheiro como 
coordenador adjunto de 
ensino de português na 
Califórnia, um reforço 
que irá “dinamizar de 
uma maneira mais ro-
busta” as atividades do 
instituto, afirmou Luís 
Faro Ramos.

Segundo o presiden-
te do Camões, I.P., a 
nomeação de um co-
ordenador “permitirá à 
rede funcionar de uma 
maneira mais abran-
gente”, em concertação 
com o coordenador do 
ensino de português 
que está em Boston, 
João Caixinha, o consu-
lado geral de Portugal 
em São Francisco e o 
consulado honorário em 
San Diego.

O novo responsável é 
o diretor da cátedra Ana 
Hatherly do Instituto Ca-
mões na Universidade 
da Califórnia, Berkeley, 
e vai acumular com a 
coordenação adjunta 
das iniciativas de pro-
moção da língua portu-
guesa na Costa Oeste.

O objetivo é conse-
guir “mais alunos, mais 

Instituto Camões nomeia coordenador adjunto
para ensino de português na Califórnia

certificação, mais ape-
tência” pela aprendi-
zagem do português, 
naquele que é o Esta-
do com mais luso-ame-
ricanos de todo o país. 
“Tentamos chegar à 
nossa diáspora, é uma 
prioridade assumida em 
permanência”, referiu o 
presidente do Instituto 
Camões, referindo tam-
bém o objetivo de “che-
gar a outros públicos”.

O professor Duarte 
Pinheiro “já está na Cali-
fórnia há algum tempo” e 
conhece bem o território, 
sendo que “agora vai ter 
os meios para se movi-
mentar e promover de 

maneira mais abrangen-
te o ensino da língua”.

O novo coordenador 
já tinha trabalhado com 
o instituto em Itália du-
rante vários anos e vem 
ocupar uma função que 
“há muito tempo” esta-
va a ser solicitada na 
Costa Oeste.

Com uma comuni-
dade luso-americana 
contabilizada em mais 
de 346 mil pessoas de 
origem portuguesa, de 
acordo com o censo de 
2010, Luís Faro Ramos 
acredita que existe “um 
potencial gigante” para 
aumentar o número de 
alunos de português 

naquele estado norte-a-
mericano. “Os indicado-
res são promissores”, 
sublinhou o responsá-
vel, considerando que a 
presença de um coorde-
nador adjunto na Costa 
Oeste “vai ser um valor 
acrescentado”.

Uma vertente do tra-
balho será o reforço da 
abertura de centros de 
exames NEWL – Na-
tional Examinations in 
Work Languages, que 
inclui o português como 
uma das línguas críti-
cas, tendo sido aberto 
em março um novo cen-
tro na universidade es-
tadual de San Diego.

almoço Português e 
Folclore no recreativo

de Jacarepaguá

Sem qualquer dú-
vida, o Almoço Por-
tuguês está cada vez 
melhor com o presi-
dente Olivério Carva-
lho dando um show 
de organização, com 
sua culinária deliciosa, 

um verdadeiro man-
jar. Música muito boa 
com Claudio Santos 
& Amigos e, sempre 
prestigiando os Ran-
chos Folclóricos con-
vidando-os a atuarem 
em sua Casa.  Neste 
evento, o convidado foi 
o R.F. Benvinda Maria, 
da Casa das Beiras, 
que fez uma belíssima 
apresentação, colorin-
do de folclore,  a tarde.

Magnifícia 
apresentação 
do R.F. Ben-
vinda Maria, 
no Almoço 
Português do 
Clube Recrea-
tivo Português 
de Jacarepa-
guá. Na foto, 
Fernanda 
e Robson, 
alegria estam-
pada no rosto 
de quem está 
feliz

Gente boa e animada no Almoço Português: João Zaranza, o ca-
sal Marilene e Antônio Simões, Junior Simões e demais amigos

São sempre incríveis as apresentações do R.F. Benvinda Maria, 
da Casa das Beiras, com um belo espetáculo e destacamos es-
tas três componentes e seus trajes regionais

Momento marcante durante o almoço Português, realizado no 
domingo, no Recreativo: o presidente Olivério Carvalho pas-
sando às mãos do seu Anibal um diploma de agradecimento 
do Clube Recreativo Português de Jacarepaguá, entregue, na-
quele momento à primeira dama e diretora de Folclore da Casa 
das Beiras, senhora Verônica Trindade



Portugal em Foco 3Rio de Janeiro, 11 a 17 de abril 2019

Notas.. ...e mais

Rio Tejo  esta por um fio de água 
entre o Alentejo e Ribatejo

O caudal do rio Tejo está 
transformado num pequeno 
fio de água em várias zonas 
do seu trajeto, sendo a seca o 
principal motivo deste cenário 
que preocupa autarcas, am-
bientalistas e pescadores do 
Alto Alentejo e Ribatejo.Além 
da seca, a retenção de águas 
em albufeiras, açudes e o es-
crupuloso cumprimento por 
parte das autoridades espa-
nholas em relação aos limites 
acordados quanto aos caudais 
são outras das preocupações 
de quem vive entre Portalegre 
e Santarém. Manuela Martins 
permanece há 56 anos junto 
às barracas dos pescadores, 
na zona do paredão da Barra-
gem de Belver, em Ortiga, no 
concelho de Mação em Santa-

rém e, em declarações à agên-
cia Lusa, diz que o rio Tejo está 
no fundo porque há três anos 
que não chove.  O mesmo sen-
timento de tristeza de Manue-
la Martins, antiga vendedora 
de peixe do rio, é partilhado à 
Lusa pelo antigo pescador Ca-
milo Vidal, que afirma que este 
período de seca está a ser di-
fícil para os pescadores, uma 
vez que não apanham peixe 
nenhum para poderem sobre-
viver. “Há mais de um ano que 
o Tejo está sempre seco,  de 
dia e de noite. Aí a 30 ou 40 
metros de água, de manhã às 
sete horas mete um bocadito, 
às oito ou nove da noite mete 
mais um bocadito, o resto do 
dia sempre seco, de inver-
no, de verão, há mais de um 

ano está sempre seco”. Arlin-
do Marques, conhecido como 
o “guardião do Tejo” pela sua 
luta em defesa do rio, distingui-
do em 2018 pela Confederação 
das Associações de Defesa do 
Ambiente com o Prêmio Na-
cional do Ambiente, diz à Lusa 
que a situação “não é normal”. 
Em pleno leito seco do rio Tejo, 
o ambientalista relata ainda 
que recentemente passou a pé 
entre as duas margens e que 
a água tinha uma altura “aci-
ma dos tornozelos”. O também 
dirigente do Movimento pelo 
Tejo defende que os acordos 
entre Portugal e Espanha de-
veriam estipular um valor diário 
de caudal, em vez de ser ape-
nas enviado um determinado 
volume de água na época de 

Estudo revela que portugueses trazem, 
em média, 22 euros na carteira

Um estudo da Mastercard reali-
zado em Portugal pela ISPOS/
APEME, revela que 93% dos 
portugueses anda sempre com 
dinheiro na carteira trazendo 
consigo, em média 22 euros. A 
média varia consoante a idade. 
Para os mais jovens a média é 
de 16 euros e para os mais ve-
lhos a média é de 25. O estu-
do “Quanto dinheiro trazem os 
portugueses na carteira” foi re-
alizado em fevereiro e os resul-
tados surgiram com base em 
500 entrevistas junto de uma 

Nestlé não sai de Oeiras
Em Carcavelos, na a antiga fábrica 

da Legrand, deveria ser a nova casa 
da Nestlé, mas nem tudo correu como 
esperado: a empresa confirmou que já 
não irá mudar as suas instalações para 
o concelho de Cascais, optando por me-
lhorar as que já existem em Linda-a-Ve-
lha, no concelho de Oeiras. «Como já 
foi noticiado, durante o ano de 2018, a 
Nestlé averiguou a possibilidade de mu-
dança de instalações da sua sede em 
Linda-a-Velha para outro local que pu-
desse albergar uma população em cres-
cimento, devido sobretudo à instalação 
do novo Centro de Serviços Partilha-
dos – Nestlé Business Services Lisbon. 

Nesse processo foram estudadas várias 
localizações sem, no entanto, ter sido 
assumido qualquer compromisso por 
parte da Nestlé com nenhuma delas», 
explica fonte oficial da Nestlé . Em 2018, 
a Nestlé alcançou em Portugal um cres-
cimento de 3,2%, com vendas totais de 
500 milhões de euros. De acordo com 
o comunicado publicado no site da mul-
tinacional suíça, estes valores surgiram 
graças ao crescimento em todas as ca-
tegorias, mas o café, comida para ani-
mais, nutrição infantil e a confeitaria fo-
ram os negócios que mais contribuiram. 
A Nestlé investiu cerca de 70 milhões de 
euros na área do marketing e das ope-

rações de apoio à inovação – as vendas 
resultantes desta última área registaram 
um crescimento de 38,8%.

Outra parte do investimento foi nas 
relações com os fornecedores locais: 
«Nesse sentido, em Portugal, a Nes-
tlé concentrou nos seus fornecedores 
nacionais 71% das suas compras, num 
valor global de 119 milhões de euros. 
Por rúbricas, comprámos a fornecedo-
res portugueses 37% das matérias-pri-
mas, 89% do material de embalagem e 
90% dos serviços necessários às nos-
sas operações». Ao todo, a empresa 
conta com 1000 fornecedores locais 
das mais diferentes áreas.

Presidente da câmara da Figueira 
da Foz é o novo secretário de 

estado do ambiente
João Ataíde, atual presidente da câmara municipal da 
Figueira da Foz, é o novo secretário de Estado do Am-
biente. Na semana passada, o seu antecessor, Carlos 
Martins, pediu a demissão após se saber que nomeou o 
primo para adjunto do seu gabinete. A tomada de posse 
realiza-se hoje no Palácio de Belém. João Ataíde tem 60 
anos é licenciado em direito pela Universidade de Coim-
bra. Desde 2009 que é presidente da câmara municipal 
da Figueira da Foz eleito pelo Partido Socialista, exercen-
do atualmente o terceiro mandato. É juiz desembargador 
do Tribunal da Relação de Coimbra em licença sem ven-
cimento.

antónio Lobo Xavier é o mandatário 
do CDs às eleições europeias

O advogado António Lobo Xavier é o mandatário do 
CDS para as eleições europeias. A lista dos centris-

tas é liderada por Nuno Melo, atualmente o único eu-
rodeputado eleito pelo partido, e tem como número 
dois o ex-ministro da Segurança Social, Pedro Mota 
Soares. Na lista seguem-se Mota Soares, Raquel Vaz 
Pinto e Vasco Weinberg. Na ultima pesquisa da Axi-
mage para, dava o CDS com 7,3% das intenções de 
voto para as europeias, o que abre a porta a conseguir 
eleger dois eurodeputados. 3.932 desempregados ti-
veram subsídio cortado em 2018. A anulação de sub-
sídios a desempregados que não cumpriram as suas 
obrigações legais aumentou 67,4% entre 2017 e 2018, 
cita o relatório de atividades de 2018 da Comissão 
de Recursos do IEFP, serviço que trata as queixas de 
desempregados que não concordam com a anulação 
do respetivo subsídio. O aumento de anulações, teve 
a ver com a aplicação do novo modelo de acompa-
nhamento personalizado, que pressupõe um contato 
mais regular com os utentes e, por isso, maior eficá-
cia no controle de casos em que os desempregados 
não cumprem com as suas obrigações. Os desempre-
gados são obrigados a comparecer no centro de em-
prego sempre que forem convocados, são obrigados 

a aceitar emprego conveniente, trabalho socialmente 
necessário ou formação profissional. O aumento do 
número de anulações, ocorre numa altura em que o 
desemprego registado pelo IEFP atingiu o nível mais 
baixo dos últimos anos e em que o número de desem-
pregados a receber subsídios recuou em 14,5%.

DBRs sobe perspectiva do rating 
de Portugal para positiva 

A agência de notação financeira pode subir o rating, 
que manteve em ‘BBB’, numa próxima avaliação ela 
melhorou a perspectiva do ‘rating’ de Portugal de 
estável para positiva, o que significa que pode su-
bir o ‘rating’, que manteve em ‘BBB’, numa próxima 
avaliação. “A perspectiva positiva reflete a visão da 
DBRS de que os riscos para o ‘rating’ estão inclina-
dos para o lado positivo”, indica a agência financeira 
canadiana. A DBRS acrescenta que o déficit orça-
mental está a aproximar-se lentamente do equilíbrio 
e a taxa da dívida pública/PIB está a descer num 
ritmo saudável”.

amostra estruturada de acordo 
com o perfil da população portu-
guesa com idades entre os 18 e 
os 55 anos. Inédito em Portugal, 
o estudo demonstra ainda que, 
em média, os homens andam 
com mais 6 euros na carteira 
(25,5 euros) do que as mulhe-
res (19,6 euros). Em relação ao 
valor que traziam na carteira 
há 5 anos, as opiniões variam 
com a faixa etária. Enquanto os 
adultos confessam que o valor 
pouco ou nada mudou em cin-
co anos, os mais jovens dizem 

ter havido uma evolução positi-
va. Quanto ao valor levantado, 
55% dos portugueses confessa 
levantar até 20 euros, sendo 
que a média de levantamentos 
se situa nos 30. Também neste 
parâmetro há diferenças entre 
sexos. Os homens costumam 
levantar em média 40 euros e 
as mulheres 30 euros. No que 
diz respeito aos cartões bancá-
rios, 7 em cada 10 portugueses 
tem apenas um cartão de débito 
e, em média, mais de 53% tem 
cartão de crédito.

inverno. Para manter o caudal 
ecológico, Arlindo Marques es-
pera que as autoridades portu-
guesas libertem alguma água 

armazenada nas albufeiras de 
Parcana, Belver e Fratel, para 
evitar que o rio seque nos pró-
ximos tempos.
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Oeiras atribui 298 mil euros 
para escolas do concelho

Promove programa diversificado 
para férias da Páscoa

Seixal

Porto de MóS

Póvoa de varziM

Cidade acolheu X Encontro Interescolas

Presente na edição 52ª Agro

O Município de Oei-
ras atribuiu um subsídio 
aos agrupamentos de 
escolas do concelho e à 
escola Secundária Quin-
ta do Marquês, num total 
de 298.962,80 €. O apoio 
prestado visa garantir a 
prestação do indispen-
sável serviço público da 
educação, com o regular 
desenvolvimento do ano 
letivo, otimizando as con-
dições de realização das 
atividades escolares e de 
funcionamento dos espa-
ços e equipamentos, em 
condições de igualdade, 
considerando o universo 
das escolas da rede públi-
ca municipal.

A par da Escola Secun-
dária Quinta do Marquês, 
este montante será dis-
tribuído pelos seguintes 
agrupamentos: Aquilino 
Ribeiro, S. Bruno, Carna-
xide, Carnaxide-Portela, 
Miraflores, Paço de Arcos, 
Conde de Oeiras, S. Julião 
da Barra e Santa Catarina.

Os municípios dispõem 
de atribuições no domínio 
da Educação, sendo que 
é da sua competência o 
apoio a atividades de natu-
reza educativa, para além 
de outras áreas primor-
diais como as de natureza 
social, cultural, desportiva 

e recreativa.
Compete também à 

Câmara Municipal a cria-
ção, construção e gestão 
de instalações de equipa-
mentos e serviços e recur-
sos físicos como é o caso 
dos estabelecimentos de 
ensino, integrados no pa-
trimónio do município.

Recorde-se que, no 
âmbito do processo de 
delegação de competên-
cias, decorrente do con-
trato interadministrativo 
celebrado com o Ministé-
rio da Educação, o Muni-
cípio assumiu desde 1 de 
Janeiro de 2016 a gestão 
centralizada das verbas a 
atribuir aos Agrupamentos 
de Escolas e Escola Não 
Agrupada, anteriormente 
transferidos diretamente 
pelo Instituto de Gestão 
Financeira da Educação, 
I.P. (IGeFE).

O apoio agora disponi-
bilizado é assegurado com 
recurso a verbas próprias 
do Município, assumindo 
um papel amplamente re-
conhecido e valorizado na 
promoção de cada projeto 
educativo, que contempla 
atividades sociais, cultu-
rais, desportivas, recre-
ativas e educativas que 
visam o desenvolvimento 
integral dos alunos.

O Seixal Férias da Pás-
coa 2019 é um programa de 
atividades desportivas, cul-
turais, de lazer e animação 
que ajuda a preencher de 
forma lúdica e divertida as 
férias da Páscoa de cente-
nas de crianças e jovens do 
concelho.

Aos participantes, pos-
sibilita a prática de novas 
modalidades e atividades, 
aprender mais sobre o pa-
trimónio e a cultura e fa-
zer novos amigos. Para os 
pais, o Seixal Férias é uma 
forma de proporcionar aos 
filhos ocupação dos tem-
pos livres de forma segura 

O Município da Póvoa 
de Varzim marcou pre-
sença na 52ª edição da 

Agro – Feira Internacional 
de Agricultura, Pecuária e 
Alimentação, no Altice Fo-

 Castro Verde já tem 
cobertura de fibra ótica. 
O serviço começou a ser 
disponibilizado ontem, 25 
de março, estando a con-
clusão da totalidade dos 
trabalhos prevista para a 
próxima semana.

A infraestrutura, da res-
ponsabilidade da DSTele-
com e resultante de uma 
parceira estabelecida com 
a Câmara Municipal de 
Castro Verde, vai permitir 
o acesso à Internet de alta 

velocidade, menor consu-
mo energético e custos 
mais baixos.

No total, a rede digital 
de nova geração vai be-
neficiar 2.854 habitações, 
o que representa, prati-
camente, todo o tecido 
urbano da vila de Castro 
Verde. Também todos os 
edifícios municipais pas-
sarão a ter fibra ótica!

O serviço já pode ser 
contratado às operado-
ras de telecomunicações 

já tem rede
de fibra ótica

coSta verde

e acompanhada.
Existem atividades para 

aprender e explorar, como 
percursos pedestres à des-
coberta dos Trilhos de Inter-
pretação Ambiental do Muni-
cípio do Seixal, passeios em 
embarcações tradicionais, 
oficinas, ateliês de expres-
são plástica, visitas, horas do 
conto e jogos.

Para os desportistas, a 
oferta inclui modalidades 
como atletismo, futsal e 
xadrez.

As iniciativas decorrem 
nos pavilhões e parques mu-
nicipais, na Biblioteca e no 
Ecomuseu Municipal, na Ofi-

Porto de Mós recebeu 
1130 crianças e jovens, no 
dia 3 de abril, no âmbito do 
X Encontro Interescolas de 
Educação Moral e Religiosa 
Católica da Diocese de Lei-
ria-Fátima.

O encontro teve início no 
Pavilhão Gimnodesportivo 
de Porto de Mós e contou 
com a presença do Bispo 
de Leiria-Fátima, D. Antó-
nio Marto, do Presidente da 
Câmara Municipal de Porto 
de Mós, Jorge Vala, do Vice
-presidente, Eduardo Ama-
ral, da Vereadora da Ação 
Social, Educação, Saúde 
e Juventude, Telma Cruz, 

do Presidente da Junta de 
Freguesia de Porto de Mós, 
Manuel Barroso e do Presi-
dente da Direção do Agrupa-
mento de Escolas de Porto 
de Mós, Rui Cláudio.

Após as palavras de 
boas-vindas do presiden-
te da câmara, que abriu o 
encontro, foi a vez de escu-
tar D. António Marto, Bispo 
de Leiria-Fátima, que fez 

rum Braga, que decorreu 
entre 28 e 31 de março.

O setor económico po-
veiro fez-se representar 
pela Horpozim, Leite do 
Campo, Operação Direta, 
Gintegral, Viveiros Dias e 
Conservas Cego do Maio.

Pelo stand da Póvoa 
de Varzim passaram o 
Secretário de Estado 
da Agricultura e Alimen-
tação, Luís Madeiros 
Vieira, a presidente da 

cina de Artes Manuel Carga-
leiro e na Quinta da Fidalga, 
em coletividades e escolas, e 
são organizadas pela Câma-

ra Municipal do Seixal, em 
parceria com coletividades, 
associações juvenis, escolas 
e associações de pais.

questão de estar presente 
no início do encontro para 
“dar um abraço” a todos os 
presentes. D. António Marto 
referiu que a participação 
na disciplina de EMRC é 
uma forma de manter vivos 
valores importantes na vida 
em comunidade.

Após a apresentação das 
17 escolas presentes, que 
se fizeram ouvir, individu-
almente, com um “grito de 
paz”, os alunos realizaram 
um peddy papper pela vila 
de Porto de Mós, de forma 
a melhor conhecerem a sua 
história e os locais mais icó-
nicas da sede de concelho.

DRAPN, Carla Alves  e o 
Arcebispo de Braga, D. 
Jorge Ortiga.

No sábado decorreu 
a já habitual degustação 
dos Sabores Poveiros que 
contou com a presença 
do Presidente da Câma-
ra Municipal da Póvoa 
de Varzim, Aires Pereira, 
e dos vereadores Lucin-
da Amorim, Andrea Silva, 
Marco Barbosa, e diver-
sos empresários poveiros.

no mercado – NOS, Vo-
dafone e, muito em bre-
ve, à MEO.

Para a CMCV a chega-
da da fibra ótica a Castro 
Verde é um passo impor-
tante na acessibilidade às 

comunicações e um fator-
chave para a economia lo-
cal, concretizando-se des-
te modo o cumprimento de 
um compromisso político 
assumido no início deste 
mandato.

A conta aberta, pelo 
Município de Oeiras, 
para ajudar Moçambique 
já está pronta a receber 
donativos (IBAN: PT50 
0036 0002 99100077623 
27). A angariação de fun-
dos vai decorrer até ao 
dia 30 de abril. 

Os fundos angariados 
serão, então, enviados para 
a Arquidiocese da Beira, 
para apoiar na reconstru-
ção local. No dia 3 de abril, 
foram ainda aprovadas, em 
Reunião de Câmara, duas 
propostas de apoio finan-
ceiro a Moçambique.

Uma das propostas 
aprovadas foi a contri-
buição do Município com 
10.000€ (dez mil euros), 
que serão depositados 
na conta solidária acima 
referida. 

A outra proposta apro-
vada em Reunião de 
Câmara foi a atribuição 
imediata de uma compar-
ticipação financeira à Con-
gregação das Irmãs Fran-
ciscanas Hospitaleiras da 
Imaculada Conceição, no 
valor de 10.000€ (dez mil 
euros), com vista à recons-
trução das residências da 
Beira e Manica, dado que 
o trabalho que realizam 
nas áreas da saúde e ação 
social é crucial, sobretudo 
nesta fase.

Além destes apoios, 

recorde-se que o Municí-
pio de Oeiras tem ainda a 
decorrer, em colaboração 
com a Congregação das 
Irmãs Franciscanas Hospi-
taleiras da Imaculada Con-
ceição, uma campanha de 
angariação de alimentos 
não perecíveis, produtos 
de higiene, vestuário, len-
çóis, toalhas e desinfetan-
tes para água, disponibili-
zando os seguintes pontos 
de recolha: Paços do Con-
celho; Edifício Atrium; Ofi-
cinas Municipais de Vila 
Fria; instalações das Uni-
ões e Juntas de Fregue-
sia; quartéis das corpora-
ções de bombeiros.

Em colaboração com a 
Apifarma, o Município vai 
também adquirir os me-
dicamentos considerados 
urgentes para os próxi-
mos meses.

O Município vai ainda 
disponibilizar os meios téc-
nicos para realização de 
cartografia, através da em-
presa Municípia E.M. SA, 
atualmente em Moçambi-
que a realizar trabalhos de 
cadastro na Província de 
Nampula. O trabalho rea-
lizado pela Municípia será 
uma ferramenta de apoio 
para as autoridades da 
Província da Sofala e da 
República de Moçambique 
na reconstrução dos terri-
tórios afetados.

Conta solidária para ajudar 
Moçambique já está disponível
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A Câmara de Espinho 
revelou que o concerto so-
lidário com bandas locais 
permitiu reunir mais de 

uma tonelada de alimen-
tos e produtos de higiene 
e limpeza para ajudar as 
vítimas do ciclone Idai na 

espinho

guarda

Viseu

Cerca de 12 quilos de 
meixão, avaliados em 90 
mil euros, foram apreen-
didos esta semana no rio 
Lis, em Vieira de Leiria, 
no concelho de Marinha 
Grande.

A apreensão, a cargo 
do Posto Territorial de 
Vieira de Leiria, decorreu 
no rio Lis entre terça e 
quinta-feira, no âmbito de 
uma ação de fiscalização 
à captura ilegal de mei-
xão e que permitiu dete-
tar 75 metros de redes de 
pesca, com uma malha 
muito fina.

Vieira de leiria

gnr apreende meixão no
valor de 90 mil euros no rio lis

Compostagem comunitária
na aldeia serrana da Cerdeira

presidente perde mandato 
por ter permitido uso de 

meios da autarquia

lousã

Vila Viçosa

O lugar da Cerdeira, 
que integra a rede turís-
tica Aldeias do Xisto, ini-
ciou um projeto-piloto de 
compostagem comunitá-
ria para recolha selectiva 
de resíduos ou seu tra-
tamento local, anunciou 
hoje o Município da Lou-
sã.

“Pretende-se com este 
projecto que todos os re-
síduos valorizáveis gera-
dos na aldeia da Cerdeira 
sejam recolhidos selec-
tivamente ou tratados 
localmente com baixo 
impacto ambiental e re-
dução da pegada de car-
bono”, afirma a autarquia.

O projeto de compos-
tagem comunitária, que 
envolve a Câmara Muni-
cipal, presidida por Luís 
Antunes, avança no âm-
bito da iniciativa “Aldeias 
Resíduos Zero”, financia-
da pelo Programa Opera-
cional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de 
Recursos (POSEUR) do 

Manuel Condenado, pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Viçosa, e Luís 
Nascimento, vice-presiden-
te da autarquia, perderam 
o mandato por terem dis-
pensado trabalhadores da 
autarquia e permitido o uso 
de um autocarro da câmara 
para participarem numa ma-
nifestação convocada pela 
CGTP em 2015.

A decisão foi decretada 
pelo Tribunal Judicial da Co-
marca de Évora. Os dois au-
tarcas e duas ex-vereadores 
foram condenados pelo “cri-
me de peculato de uso por 
titular de cargo político”.

Os visados defenderam 
que as suas atitudes “têm 

cobertura legal e constitucio-
nal”, admitindo que atuaram 
“sem conhecimento ou cons-
cinência de que agiam de for-
ma contrária à lei”.

No entanto, o tribunal não 
concordou com os arguidos, 
afirmando que estes agiram 
“ao arrepio das disposições 
legais aplicáveis” quando de-
cidiram “ceder” um autocarro 
do município ao Sindicato 
dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local.

Em causa está a dispen-
sa de 19 trabalhadores do 
“exercício das suas funções 
profissionais” no dia da mani-
festação, que se deslocaram 
até à capital no veículo cedi-
do pela autarquia.

Exposição de fotografia na Guarda 
“Cancro, a história que nos une”
O átrio do Pavilhão 

da Consulta Externa do 
Hospital Sousa Martins, 
na Guarda, acolhe, entre 
sábado e o final do mês, 
uma exposição de foto-
grafia inserida no projeto 
“Cancro, a história que 
nos une”.

A mostra, que será 
inaugurada pelas 15:00 de 
sábado, é uma iniciativa 
do Fundo iMM – Laço, or-
ganismo que financia pro-
jetos de investigação na 
área do cancro da mama, 
em parceria com o Blog 
Dia de Mudança, da auto-
ria de Gabriela Fonseca.

A campanha conta com 
a “participação de doze 
doentes oncológicas – 

Ana Bee, Gabriela Fonse-
ca, Inês Ribeiro, Isadora 
Lum, Isabel Arcanjo, Mar-
garete Santos, Margarida 
Vale, Marta Machado, Ma-
rília Pereira, Paula Patuxa, 
Sandra Lucas e Sónia Lei-
riao -, todas elas com his-
tórias de vida difíceis mas 
que conseguiram superar 
tornando-as mais fortes.

“São verdadeiros tes-
temunhos de coragem e 
determinação que preten-
dem ajudar a sensibilizar 
para uma causa que todos 
os anos afeta milhares de 
mulheres em Portugal”, 
segundo um comunicado 
da Unidade Local de Saú-
de da Guarda, que gere o 
Hospital Sousa Martins.

Portugal 2020.
Para assinalar o início 

do projeto, a autarquia 
celebrou há uma sema-
na um protocolo com o 
empreendimento Cer-
deira – Home for Crea-
tivity, em plena Serra da 
Lousã, que recebeu um 
compostor comunitário e 
30 recipientes para resí-
duos orgânicos.

No âmbito do protoco-
lo, a Câmara Municipal 
compromete-se também 
“a disponibilizar um téc-

nico especializado para 
acompanhar o processo 
e toda a informação rele-
vante para o processo”.

Aqueles resíduos pas-
sam a ser tratados na 
povoação, permitindo um 
“baixo impacto ambiental 
e redução da pegada de 
carbono, comparativa-
mente às actuais práti-
cas de recolha e trans-
porte para as centrais 
de tratamento mecânico 
e biológico” da empre-
sa Resíduos Sólidos do 

O executivo munici-
pal de Viseu aprovou on-
tem as contas relativas a 
2018, com a abstenção 
dos vereadores do PS. 
Na conferência de im-
prensa que se seguiu à 
reunião do executivo, o 
presidente do Município 

de Viseu, Almeida Hen-
riques, destacou que no 
ano passado foi possível 
baixar a dívida total da 
autarquia para 19,3 mi-
lhões de euros, o que re-
presenta uma diminuição 
de 25%, ou seja, menos 
6,5 milhões de euros.

endividamento da Câmara 
Municipal de Viseu baixou 25%

Câmara mais de uma tonelada de alimentos
e bens de higiene para Moçambique

Beira, em Moçambique.
A iniciativa de apoio às 

vítimas do Idai realizou-se 
no sábado, num auditório 
que o Casino de Espinho 
cedeu para o efeito, e pre-
via a oferta de bilhetes a 
quem deixasse nos quar-
téis locais de bombeiros 
alguns dos produtos apon-
tados pelas organizações 
internacionais como prio-
ritários para fazer face à 
crise humanitária em Mo-
çambique.

Os itens recolhidos 
destinam-se especifica-
mente à cidade da Beira, 

que é geminada com Es-
pinho desde 26 de janeiro 
de 1999, e caberá agora à 
Cruz Vermelha Portugue-
sa assegurar o transporte 
dos produtos.

“Foram ainda doados 
alguns artigos que não 
eram passíveis de ser en-
viados para Moçambique 
devido às suas caracte-
rísticas”, como é o caso 
de embalagens em vidro e 
roupas, pelo que a autar-
quia reencaminhou esse 
material para o serviço 
social da Paróquia de Es-
pinho.

Centro (ERSUC).
“Tecnologias simples, 

mas avançadas, usan-
do a compostagem em 
tambores rotativos, ain-
da pouco conhecidas e 
divulgadas em Portugal, 
aceleram o processo e 
tornam-no aceitável para 
os utilizadores”, adianta 
o Município.

Para a Câmara da 
Lousã, “a recolha de re-
síduos em zonas remo-
tas de baixa densidade 
populacional e pressão 
sazonal”, nos fins de se-
mana, verão e épocas 
festivas, “é um desafio 
singular”.

“Este processo é es-
pecialmente útil em zo-
nas de montanhas com 
temperaturas negativas 
no inverno. Este procedi-
mento, comum no centro 
e norte da Europa, per-
mite a degradação dos 
resíduos sem libertar 
odores desagradáveis”, 
sublinha.

A GNR adianta em 
comunicado que o valor 
estimado dos 12 quilos 

de meixão apreendidos 
ronda os 6.000 euros no 
mercado nacional, em-

bora no mercado final 
(países europeus e asiá-
ticos), possa “atingir o va-
lor de 90 mil euros”.

Na mesma nota, acres-
centa que “a enguia eu-
ropeia (anguilla anguilla), 
que na fase larvar é co-
nhecida por meixão, é uma 
espécie considerada em 
perigo”. A “grande redução 
no número de efetivos” re-
gistada “em razão da pes-
ca ilegal” tem impedido “o 
normal ciclo de reprodu-
ção, colocando em causa 
a sustentabilidade da mes-
ma”, esclarece ainda.



6 Portugal em FocoRio de Janeiro, 11 a 17 de abril de 2019

Economia

A diretora-geral do FMI, 
Christine Lagarde, afirmou, 
em entrevista à RTP, que 
Portugal deve manter o 
rumo, sem relaxar ou apro-
veitar os seus louros, e in-
dicou que o país não está 
inteiramente protegido do 
Brexit.

“Portugal demonstrou a 
capacidade de se reformar, 
de se disciplinar, de imple-
mentar mudanças, e penso 
que o próximo passo é de-
monstrar que é capaz de o 
fazer a longo prazo, sem re-
laxar ou aproveitar os seus 
louros e pensar que o mais 
difícil está feito”, disse .

A diretora-geral do FMI, 
salientou que  depois de ter 
mostrado ao mundo e aos 
mercados financeiros que era 
capaz de fazer reformas, de 

Portugal deve manter o rumo sem
relaxar e aproveitar os louros

As vendas da Vista Ale-
gre Atlantis registraram no 
primeiro trimestre um cresci-
mento de 40%, impulsionado 
pelos mercados externos.                                                                                                                                        
  O presidente da empre-
sa congratulou-se com o 
crescimento elevado que 
já era esperado, tendo em 
conta o reforço da capaci-
dade produtiva, o aumen-
to da eficiência operacio-
nal e a ofensiva comercial 
nos principais mercados.                                                                                                                           
A exportação represen-
ta 2/3 da receita do grupo. 
Em 2018,  lucrou 6,5 mi-
lhões de euros, mais 54% 
do que no ano anterior.                                                                                                                                        
        Segundo Nuno Marques, 
os aumentos da capacidade 
produtiva  em 2018  visavam 
acelerar as vendas. O pro-
grama de investimentos de 
29,5 milhões, centrou-se no 

segmento de grés mesa (fá-
brica da Ria Stone) e no cris-
tal/vidro ( CristalLux).

Em dezembro, poucos 
dias antes da fracassada ope-
ração de dispersão de capital, 
o gestor dizia ao Expresso 
que a carteira de encomen-
das estava em níveis muito 
confortáveis e sempre a cres-
cer, a cada mês batia um novo 
recorde de faturamento.                                                                                                                                   

“Conseguimos reforçar a 
presença internacional, au-
mentar a notoriedade “, diz 
Nuno Marques. A marca tem 
recebido inúmeros prêmios 
de design e de produto.       

Os mercados europeus, 
com destaque para Espanha 
e França, são os que apresen-
tam uma evolução mais favo-
rável. Em Portugal, as vendas 
subiram 7,5%, em 2018.

“No futuro, os mercados 

Vista Alegre cresce 40%
no primeiro trimestre

aplicar disciplina orçamental, 
de descer o déficit e inver-
ter o rumo da dívida pública. 
“Portugal melhorou significa-
tivamente a sua posição em 
termos econômicos”, frisou a 
responsável do FMI.

Na entrevista , a propósi-
to da saída do Reino Unido 
da UE, Christine Lagarde 
considerou que Portugal não 
ficará imune ao Brexit.

“Portugal não está intei-
ramente protegido do Brexit  
porque há muito comércio en-
tre Portugal e o Reino Unido 
e têm uma grande atividade 
de serviços, que é o turismo, 
amplamente aberto ao Reino 
Unido”, referiu, questionando 
também o potencial impacto 
do regresso ao Reino Unido 
dos reformados britânicos 
que vivem em Portugal.

A Empresa Portuguesa 
de Águas Livres, revelou que 
o relatório e contas relati-
vo a 2018 foi aprovado, em 
assembleia geral, com um 
resultado líquido positivo de 
49,1 milhões de euros.

“O volume de negócios 
foi de 158,2 milhões de eu-
ros, tendo decrescido 0,6% 
face ao ano anterior”, referiu 
a empresa, acrescentando 
que o EBITDA  atingiu 95,4 
milhões de euros.

Segundo a mesma nota  
a EPAL continua a apresen-
tar uma sólida posição e es-
trutura financeira, com uma 
autonomia de 72,8% e um 
fundo de maneio positivo de 
76,8 milhões.

“Em 2018, a empresa vol-
tou a reduzir o endividamen-
to bruto em 15,8 milhões de 
euros face ao ano anterior”, 
diz o comunicado.

Os lucros da EPAL subi-

Empresa de águas 
de Lisboa lucrou 49,1 

milhões de euros em 2018
ram em 2017 cerca de 400 
mil euros, para 50,1 milhões 
de euros, o melhor resulta-
do líquido sem efeitos não 
recorrentes, de acordo com 
informação anteriormente 
disponibilizada pela empresa 
do grupo Águas de Portugal.

O investimento realizado 
em 2018 foi de 12,4 milhões, 
integralmente financiado 
pelo ‘cash-flow’ gerado pela 
sua atividade, com desta-
que para a reabilitação da 
Estação de Tratamento de 
Água  de Vale da Pedra e 
a reabilitação das condu-
tas da rede de distribuição.                                                                                                                                   
“A EPAL continua no ca-
minho de uma eficiência 
energética, tendo concluído 
o Parque de lamas de As-
seiceira”,  e quer prosseguir 
com o projeto 0% Energia na 
ETA da Asseiceira, com vista 
a fazer desta a primeira uni-
dade autossustentável.

asiático e americano são os 
que se revelam com mais 
potencialidades”, diz Nuno 
Marques. O gestor reconhe-
ce que a Ásia está por ex-
plorar, apesar das sementes 
lançadas na Índia. A China 
está em fase de estudos.

O grupo conta com 

6 centros fabris, exporta 
para 82 mercados  e ven-
de 30 milhões de peças 
por ano de quatro marcas.                                                                                                        
Nuno Marques afirmou que a 
Vista Alegre evoluíra de uma 
marca portuguesa reconhe-
cida internacionalmente para 
uma marca de carácter global.

A líder do FMI comentou 
ainda o estado da banca em 
Portugal, referindo que me-
lhorou bastante  na compa-
ração com há 6, 7 anos, mas 
alertou que ainda não está 
num ponto de total seguran-
ça, com excelentes meca-
nismos de proteção, como 
poderia estar.

“Penso que o trabalho de 
limpeza, de remoção do cré-
dito malparado tornarem os 
bancos absolutamente segu-
ros tem de continuar”, frisou 
Christine  Lagarde.

Questionada sobre os 
processos de resolução dos 
bancos, a diretora-geral do 
FMI declarou que “deverá ha-
ver respeito pelos mecanis-
mos de resolução, para que 
não acabem por ser os con-
tribuintes a pagarem a conta”.

O tráfego médio diário 
nas estradas nacionais 
cresceu todos os meses 

do ano passado, à exce-
ção de abril. Só em de-
zembro registrou-se uma 

O Grupo José 
Pimenta Marques 
voltou a distribuir 
os lucros da em-
presa pelos fun-
cionários. Além do 
salário de março, 
os trabalhadores 
receberam uma 
gratificação de até 
60% do vencimen-
to, variando em 
função da avalia-
ção do desempenho indivi-
dual de cada colaborador e 
da sua assiduidade durante 
o ano passado. 

“Com um volume de ne-
gócios de 16 milhões de 
Euros, o Grupo José Pi-
menta Marques viu as suas 
empresas alcançarem os 
objetivos delineados para o 
ano, levando a administra-
ção a distribuir novamente 
pelos colaboradores um 
prêmio pelo excelente de-
sempenho geral”.

A administração refere 
que a distribuição dos lucros 
continuará mediante a per-
formance e a rentabilidade 

Tráfego nas estradas bate recorde em 2018
subida de 5%, diz o “Jor-
nal de Negócios”.

Segundo um relatório de 
tráfego do Instituto da Mo-
bilidade e dos Transportes 
(IMT), no último mês de 2018 
o tráfego diário ultrapassou, 
em termos de média ponde-
rada, os 18,2 mil veículos; 
nos últimos 10 anos, nun-
ca num mês de dezembro 
foi atingido este patamar.                                                                                                                                    
Por comparação, o ponto 
mais baixo do tráfego, cer-
ca de 12,9 mil/dia, foi regis-
tado em dezembro de 2013, 
depois da queda que teve 
início a partir de 2010, ano 

em que foram introduzidos 
pedágios nas concessões 
do Grande Porto, Costa de 
Prata e Norte Litoral.

Em 2018, abril foi o úni-
co mês em que se registrou 
um recuo no tráfego, con-
tudo, tratou-se apenas de 
uma queda de 0,2%. Feve-
reiro, por sua vez, foi o mês 
em que teve lugar o maior 
aumento, de 6%, seguin-
do-se maio, de 5,9%. Nos 
meses de verão o tráfego 
médio diário esteve sempre 
acima dos 20 mil veículos, 
sendo que em agosto foram 
ultrapassados os 24,4 mil.

Empresa portuguesa divide 
lucros com trabalhadores

do grupo. “O sucesso das 
empresas do grupo José Pi-
menta Marques é também re-
sultado direto do trabalho dos 
nossos colaboradores. Nesse 
sentido, é da maior justiça 
partilhar com eles o fruto do 
seu esforço e dedicação”.

“O Grupo José Pimen-
ta Marques, com sede em 
Braga, é constituído por 12 
empresas, de entre as quais 
se destaca a Balanças Mar-
ques, maior fabricante nacio-
nal da área da pesagem e 
eleita em 2018 ano a segun-
da melhor empresa do mun-
do do setor e uma das 100 
Melhores Empresas Para 
Trabalhar em Portugal”.
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Em declarações ao jor-
nal i, o chefe de Estado, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
diz : ‘Aquilo que se propõe 
é saber se aquilo que exis-
te para a Administração 
Pública em geral, se se 
aplica ou não aos gabine-
tes dos políticos, ou seja, 
dos parlamentares e dos 
governos. É só isso”.

Nos últimos dias tem 
sido notícia as nomeações 
de familiares para cargos 
políticos e na semana pas-
sada o secretário, Carlos 
Martins, pediu a demissão 
na sequência de ter sido tor-
nado público que nomeou 
o primo Armindo Alves para 
adjunto do seu gabinete.                                                                                                                                
Em causa está a revisão 
do código do procedimento 

Marcelo e a nomeação de familiares:
“É com casos destes que surgem populismos”

administrativo, desde 1991, 
onde estão previstas as li-
mitações de nomeações de 
familiares para cargos na 
Administração Pública.

Marcelo Rebelo de 
Sousa afirma  que é com 
casos destes que surgem 

os populismos.
“A vida não é só cam-

panhas eleitorais e o país 
não acaba nem em maio 
nem em outubro”, adverte 
o chefe de Estado.

O primeiro-ministro, 
António Costa, defendeu 

O líder parlamentar do 
PSD, Fernando Negrão, 
levou a debate ao Par-
lamento, o elefante na 
sala, o das nomeações 
de família no Gover-
no.  Perguntou o que se 
passa com o Executivo, 
que não consegue evitar 
escolhas de familiares, 
mas o primeiro-ministro 
assegurou que ninguém 
foi nomeado em função 
da família. Mais, António 
Costa deixou o desafio 
à comissão de reforço 
para a transparência 

para definir os graus de 
impedimentos e crité-
rios a aplicar tanto para 
o atual governo como 
para os futuros execu-
tivos. “Onde se traça a 
fronteira?”, perguntou 
Costa, chegando a falar 
de inúmeros exemplos, 
até do sobrinho do presi-
dente da República, que 
chegou a estar nomea-
do. Em suma,  o tema 
não pode ser tratado 
com chicana”, defendeu 
Costa.

No dia em que se de-

mitiu o secretário de Es-
tado do Ambiente, por 
ter nomeado o primo, 
Costa não fugiu ao tema 
e assegurou que o único 
caso em que se violou 
a ética já está resolvido: 
saiu o nomeado e o go-
vernante. A frase do pri-
meiro-ministro sinalizou 
que o Executivo acredita 
que este terá sido um 
caso isolado. Isto numa 
altura em que existem 
instruções internas para 
fiscalizar a possibilidade 
de outras situações.

 O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, 
afirmou que o partido está 
a ser alvo de uma campa-
nha de ódio e difamação 
por ter estragado a festa e 
viabilizado uma nova so-
lução política.

“Por isso mesmo, este 
ódio, estes ajustes de 
contas, as infâmias, a 
mentira, a manipulação a 
que o nosso partido está 
sujeito têm a ver com esta 
causa funda: estragamos 
a festa e comprometemos 
as suas ambições e os 
seus interesses. Pois, fa-
zem uma campanha mui-
to forte, mas, camaradas, 
não nos intimidam”.

Sem detalhar quais os 
casos de infâmia e men-
tira a que se referia, o 
líder comunista atribuiu 
responsabilidades des-
sa campanha aos que 
estão contra a decisão 
do PCP em apoiar a so-
lução governativa, bem 
como contra as medi-
das implementadas ao 
nível dos salários e dos 
impostos, entre outras.                                                                                                                                         
Ao longo da intervenção 
distribuiu ainda várias crí-
ticas por PSD, CDS e PS, 
sublinhando os momen-
tos e as políticas em que 
estes partidos estão uni-
dos e bem unidos, apesar 
das guerras de palavras 

Jerónimo diz que PCP está 
a ser alvo de campanha 

de ódio e difamação

entretanto que deve ser 
definido um critério claro e 
uniforme sobre limitações 
dos direitos dos familiares 
de titulares de cargos polí-
ticos, que valha para o atu-
al e para futuros governos, 
em virtude dos diversos 
casos que têm sido conhe-
cidos de nomeações de 
familiares de governantes 
para gabinetes no executi-
vo ou aparelho do Estado.

Em declarações aos 
jornalistas no parlamento, 
representantes do PSD, 
CDS-PP, BE e PCP dis-
seram  que se existirem 
iniciativas legislativas do 
Governo ou do PS, estarão 
disponíveis para o debate 
e para um eventual aper-
feiçoamento legislativo.

Nuno Magalhães não 
se vai recandidatar à lide-
rança da bancada do CDS. 
A notícia, que foi confirma-
da pelo Observador, não 
apanhou os centristas de 
surpresa há algum tempo 
que Nuno Magalhães  par-
tilha esta intenção.

Nuno Magalhães já ti-
nha informado Assunção 
Cristas desta intenção 
há vários meses, ainda 
antes do congresso de 
março de 2018, em La-
mego, tendo sido uma 
decisão assente na ideia 
de renovação na política.                                                                                                                            
O tema voltou à baila no 
ultimo Conselho Nacional 
do CDS, que se prolongou 
noite dentro para aprovar 

as escolhas da direção 
do partido para os candi-
datos a deputados. Nuno 
Magalhães vai voltar a 
encabeçar a lista do CDS 
por Setúbal, deve se man-
ter como deputado, mas 
deixa a qualidade de líder 
parlamentar.

Nuno Magalhães é o 
líder parlamentar do CDS 
que mais tempo de man-
teve em funções, 8 anos, 
pelo que já revela algum 
cansaço. Eleito para aque-
las funções pela primeira 
vez em 2011, proposto por 
Paulo Portas,  incluindo 4 
anos do período conturba-
do da troika e do governo 
PSD/CDS, tendo nessa 
altura feito parelha com o 

Nuno Magalhães vai deixar
liderança da bancada do CDS

então líder parlamentar do 
PSD, Luís Montenegro. E 
incluindo outros 4 anos já 
com o CDS na oposição, 
sob a liderança de Assun-
ção Cristas.

No CDS não se fala ain-
da de sucessores, na medi-
da em que primeiro é pre-

ciso saber que deputados 
são eleitos. Mas ninguém 
esconde que os habituées 
da primeira fila são as hipó-
teses mais prováveis: Ce-
cília Meireles, Telmo Cor-
reia ou João Almeida, por 
exemplo. Tudo dependerá 
da vontade do próprio.

O presidente do PSD, 
Rui Rio, mostrou-se dispo-
nível para ajustamentos à 
lei nomeação de familiares 
para cargos políticos ou 
públicos, mas considerou 
difícil legislar nesta matéria 
a menos que apareça uma 
ideia brilhante.

O presidente do PSD 
foi questionado sobre a 
polêmica das relações fa-
miliares em cargos de po-
der, no Governo, tendo re-
petido que considera que 

Rui Rio considera que só ideia brilhante permitirá 
ajustamentos à lei de nomeação de familiares

este é um problema ético, 
e não legal, mas mostrou-
se disponível estudar pro-
postas, isto no dia em que 
foi tornado público que o 
Presidente da República 
defendeu que mudar a lei 
exige uma alteração muito 
simples e muito pequeni-
na, não sendo necessário 
um novo diploma.

“A determinada altura 
blindamos de tal forma a 
coisa que as coisas não fun-
cionam”, disse Rui Rio.

António Costa. “Não nomeei ninguém 
por razões familiares”

A coordenadora do BE, 
Catarina Martins, pediu que 
sejam retiradas consequ-
ências políticas das conclu-
sões da comissão de inqué-
rito às rendas excessivas, 
para que os consumidores 
de energia possam ser res-
sarcidos do que andaram a 
pagar a mais.

Conforme foi noticiado 
pela agência Lusa, a versão 
preliminar do relatório final 
da comissão parlamentar 
de inquérito ao pagamento 
de rendas excessivas aos 
produtores de eletricidade 
já foi entregue aos deputa-
dos pelo relator, o bloquista 
Jorge Costa, seguindo-se 
agora a discussão e votação 
com vista ao relatório final. 

“A nossa expectativa é 
que, uma vez que concluí-
mos que houve promiscui-
dade entre os interesses 
da EDP e os governos para 

assinar contratos que fa-
voreceram muito e de uma 
forma ilegítima a EDP, uma 
vez que não há fundamenta-
ção aceitável para boa parte 
dessa remuneração, não só 
que o poder judicial possa 
fazer o seu trabalho naquilo 
que possa constituir crime, 
mas também que do pon-
to de vista político façamos 
o nosso trabalho para res-
sarcir os consumidores de 
energia do que andaram a 
pagar a mais até agora, afir-
mou Catarina Martins.

“Tendo todos os partidos 
colaborado até agora, es-
tranho seria que depois não 
houvesse a coragem para 
tirar as conclusões devidas. 
Bem sei que a EDP é uma 
empresa  poderosa , mas 
o parlamento tem de fazer 
o seu trabalho e não pode 
ser condicionado pelo poder 
econômico”.

Catarina Martins quer 
consumidores ressarcidos 

do que pagaram a mais

para tentarem mostrar 
inexistentes diferenças.

A meta do déficit or-
çamental de 2018 e a 
estimativa que aponta 
que se tenha ido além 
do estimado também foi 
censurada pelo secre-
tário-geral do PCP, para 
quem esta é uma opção 
errada face aos muitos 
problemas e atrasos que 
o país enfrenta. Segun-
do salientou, tal também 
está a ser usado pelos 
partidos de direita para 
manterem o discurso em 
defesa do aumento de 
impostos, dando como 
exemplo as recentes de-
clarações do antigo Pre-
sidente Cavaco Silva.

A falar num concelho 
do interior, também não 
esqueceu os problemas 
do território, reiterou o 
compromisso do PCP na 
luta pela sua resolução e 
ainda questionou a falta 
de notícias recentes do 
Movimento pelo Interior.

“Onde é que anda esse 
Movimento pelo Interior, 
que fez tanto barulho, tan-
ta coisa e que, de repente 
desapareceu, com o cha-
mado processo de des-
centralização de PS/PSD. 
Será que desapareceram 
por causa do frio ou por 
causa da posição do PS e 
PSD?”, questionou.

Numa conversa que du-
rou uma hora, onde falou 
de temas como a Caixa 
Geral de Depósitos, elei-
ções europeias, lei de ba-
ses da saúde ou redução 
da carga fiscal, Rio disse 
que as relações familia-
res são uma marca do PS.                                                                                                                                     
“Isto é uma cultura muito 
própria do PS, mais do que 
nos outros. É uma marca 
muito mais forte no PS, mas 
os outros não estão imunes 
a isto”, referiu.
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O Rampinha oferece um ambiente muito convidativo e muito 
aconhego. Possui um cardápio repleto de variedades e diversos

pratos de bacalhau, além de uma adega climatizada que 
disponibiliza mais de 50 rótulos de vinhos. Venha conhecer!

QUINTA DE SANTOINHO E ARRAIAL MINHOTO

A Tocata do Rancho é uma atração à parte

A Quinta de Santoi-
nho, o tradicional Ar-
raial Minhoto que se 
realiza, em todos os 
primeiros sábados do 
mês, foi, mais uma vez, 
só alegria; e, no último 
dia 6, a Casa do Minho 
soube oferecer e re-
ceber os associados, 
como já é tradicional.

Que bom foi sabo-
rear as sardinhas por-
tuguesas assadas na 
brasa, divinas, de dar 
água na boca, e o caldo 
verde soltando fuma-
ça com seu cheirinho 
peculiar, tudo acom-
panhado pelo bom vi-
nho português. Feliz 
estavam, o presidente 
Agostinho dos Santos 
e seus diretores com o 
clube lotado.  As atra-
ções foram incríveis: 
o conjunto Amigos do 
Alto Minho veio coman-
dar a animação dos 
casais rodopiantes do 
salão, com belas can-
ções do Minho e suas 
tradições. 

Aconteceu outro 
belo espetáculo espe-
cial de folclore, com 
os componentes linda-
mente trajados e suas 
músicas tradicionais 
que nos fizeram mar-
car o ritmo com o pé.

A entrada dos bo-
necos, os Gigantones, 
aos som dos Zé Pe-
reiras, brincaram com 

Que show deu o R.F. Veteranos da Casa do Minho

Panorâ-
mica do 
A r r a i a l 
Minhoto

Belo momento no Arraial Minhoto, onde vemos o presidente da Casa dos Açores, Leonardo Soares, 
ladeado por seus diretores e amigos, também componentes do G.F. Padre Tomás Borba

O diretor minhoto, Joaquim Fernandes, da marcenaria J.Fernandes, 
entregou um diploma da Casa do Minho ao R.F. Padre Tomás Borba, 
na pessoa do presidente Leonardo Soares, como recordação de sua 
bela apresentação. Ao lado, o presidente da Casa do Minho, Agos-
tinho dos Santos

Casimiro Ferreira, vice-presidente da Casa do Minho, entregou ao 
Presidente Açoriano, Leonardo Soares, uma medalha comemorativa 
aos 95 anos da Casa do Minho.

Magnífica 
apresen-
tação do 
G.F. Pa-
dre Tomás 
Borba, da 
Casa dos 
Açores, 
na Quinta 
de Santoi-
nho

As tra-
dições 
açorianas 
agitaram 
o Arraial 
Minhoto

todos os presentes, 
seguidos das “marchi-
nhas luminosas”

O Grupo Folclórico 
Padre Tomás Borba 
que brindou o público 
com uma linda apre-
sentação

Para além dos di-
versos amigos, asso-
ciados e convidados 
em geral, nessa noite 
minhota, não faltaram 
a alegria e a confrater-
nização.
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Numa iniciativa do Vereador Toni-
nho Paiva, foi agraciado no ultimo 
dia 25 de março de 2.019, com o 
titulo de “Cidadão Paulistano”, a 
maior honraria do Município de São 
Paulo, o Dr. Manuel Magno Alves, 
Presidente do Conselho da Comu-
nidade Luso-Brasileira no Estado 
de São Paulo, numa noite de mui-
ta alegria, lembranças e emoção. 
A concessão de títulos honoríficos 
é feita por meio de decreto legisla-
tivo, aprovado por dois terços dos 
vereadores. A outorga foi efetua-
da no suntuoso Palácio Anchieta, 
atendendo assim aos termos do 
Decreto Legislativo n.o 74 de 27.11. 
2.018. Tivemos como responsável 
pelo cerimonial o Sr. Claudio Alba, 
assessor do vereador Toninho Pai-
va proponente desta sessão, que 
anunciou a composição da mesa 
de honra: o Cônsul Geral de Por-
tugal em São Paulo Dr. Paulo Nas-
cimento, o Presidente da Casa de 
Portugal Com. Antonio dos Ramos, 
o Desembargador do Tribunal de 
Justiça de São Paulo Dr. Marco 
Antonio Marques da Silva, o Pre-
sidente do SAMPAPÃO Sr. Antero 

Pereira, o Presidente do Conselho 
Deliberativo da Casa de Portugal 
Dr. Antonio de Almeida e Silva, o 
Presidente da Provedoria Sr. Oscar 
Ferrão, o Vice Presidente de Rela-
ções Internacionais da Federação 
Paulista de Futebol Dr. Américo 
Calandriello Junior, o Vereador To-
ninho Paiva e o Dr. Manuel Mag-
no Alves. Na abertura, tivemos a 
palavra do Vereador Toninho Pai-
va, que depois de saudar a todos, 
deu por aberta àquela sessão, e a 
execução dos Hinos de Portugal e 
do Brasil pela Banda do Exercito 
e Coral da Guarda Civil Metropoli-
tana. Foram destacadas diversas 
personalidades de destaque no 
seio da comunidade luso-paulista, 
presentes ao evento, bem como 
foram apresentadas mensagens 
de congratulações ao homenage-
ado, como do Governador do Es-
tado Dr. João Dória Junior, o Pre-
feito Bruno Covas, o presidente da 
Câmara Vereador Eduardo Tuma, 
Dom Odilo Pedro Scherer Carde-
al Metropolitano de São Paulo o 
Deputado Cauê Macriz Presidente 
da Assembleia Legislativa de São 

Paulo e outras mais. Na seqüen-
cia foi apresentado um vídeo, com 
a historia e currículo do home-
nageado, seguindo-se, diversos 
depoimentos de amigos, ilustres 
personalidades da comunidade e 
também de familiares. Todos os in-
tegrantes da mesa fizeram uso da 
palavra enaltecendo a pessoa do 
homenageado como:“Uma home-
nagem mais que justa, um homem 
que possui um padrão ético e moral 
acima de qualquer expectativa, que 
presta um grande serviço a toda a 
comunidade e sociedade pelo seu 
discernimento, imparcialidade, pe-
las suas atitudes, um homem de 
enorme contribuição no dia a dia”. E 
por fim a palavra do homenageado 
Dr. Manuel Magno, que depois de 
saudar a todos os presentes, disse 
de sua felicidade em estar prestes 
a receber sua segunda certidão de 
nascimento, daquela entidade a 
Câmara Municipal de São Paulo, a 
maior e mais importante da Améri-
ca do Sul e continuou: “É um orgu-
lho para mim, estar recebendo essa 
honraria da cidade que acolheu mi-
nha família há muitos anos atrás.

Cidade onde me criei, casei, tive 
filhos e agora netos, e aqui construí 
minha vida profissional. Sou por-
tuguês, mas há muito tempo que 
minha terra também é São Paulo”. 
Também se referindo à sua famí-
lia disse: “eles são minha base, o 
meu esteio, o meu porto seguro”.A 
seguir tivemos um momento festivo 
com Chiquinho no acordeom e Fá-
tima Fonseca na voz interpretando 
algumas canções. O Vereador To-
ninho Paiva na sequencia efetuou a 
entrega do Titulo de Cidadão Pau-
listano ao Dr. Manuel Magno, sua 
esposa Sra. Maria Teresa Nunes 
recebeu flores, e a placa de aço da 
homenagem, adentrou sendo con-
duzida pelos filhos do homenagea-
do o Rodrigo e a Ana Carolina.
O Vereador Toninho Paiva, deu por 
encerrada aquela sessão solene e 
convidou a todos para um coquetel 
de confraternização, No Restaurante 
Escola São Paulo, onde o Dr. Manuel 
Magno Alves comemorou com todos 
os presentes o reconhecimento do 
Município. Confira mais detalhes no 
site www.portugalemfoco.com.br ou 
no facebook/Portugal em foco

Currículo do Homenageado Dr. Manuel Magno Alves 
Natural de Oura, Conselho de Chaves, Trás-os-Montes, filho de Antônio Al-
ves e de Maria Teresa Magno – ambos trabalhadores na Companhia de 
Águas Minerais da região. Chegou ao Brasil em 1955 acompanhado da 
mãe Maria Teresae das irmãs Ângela e Benilde, por carta de chamada de 
seu pais que, aqui  já estava estabelecido. Foram residir no Bairro de Vila 
Guilherme, zona norte de São Paulo, conhecido reduto de imigrantes por-
tugueses. Lá iniciou seus estudos seus estudos primários, culminando com 
sua graduação na área do Direito.Em 1962inicia sua carreira profissional, 
ingressando como office-boy em um grande banco à época, galgando vá-
rios postos até o cargo de Assistente  de Diretoria, e na área atuando até 
1974, quando se volta para o setor financeiro da área industrial, ingressando 
em uma indústria metalúrgica como Gerente Financeiro, até o ano de 1980.
No ano de 1977 casa-se com Maria Teresa Nunes, e dessa união nasceu 
Ana Carolina e Rodrigo, ambos formados na área do Direito e lhes deram 4 
netos Maria Eduarda, Mariana,  o Rodrigo Filhoe a Maya.De 1980 a 1991, 
participa da área imobiliária, com empresa lançadora de loteamentos popu-
lares em algumas cidades do interior de São Paulo e construindo conjuntos 
de casas e prédios residenciais.Em 1992 instala sua banca de advocacia, 
Magno Advogados Associados, passando a atuar junto a indústrias, bancos 
e financeiras. Nessa banca passaram a atuar seus filhos, tão logo, ingres-
saram na faculdade de direito. Até essa data seu filho é sócio na banca.Em 
1994 cria a empresa Magno Serviços de Cobrança para prestar serviços a 
bancos, financeiras, indústria e comércio. Empresa que atualmente é dirigi-
da pelo seu filho Rodrigo.Em 2007 funda a Lusicred Serviços Financeiros, 
em 2009 é eleito para o cargo de Diretor da Casa de Portugal de São Paulo, 
e assume o cargo de Diretor Tesoureiro da ANESP – Associação Nacional 
das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País. Em 2010 
cria a empresa Magno Prestadora de Serviços, de 2010 a 2012, exerceu o 
cargo de Diretor de Relações com o Mercado do Instituto de Excelência em 
Cobrança – IGEOC, em 2011 é eleito para o cargo de Diretor do Comitê Ju-
rídico do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo, 
cargo que exerceu até março deste ano de 2018. Em 2014 é eleito, Membro 
Efetivo do Conselho Fiscal e Diretor Jurídico do SINDANEPS – Sindicato 
Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no país, 
reeleito para novo mandato até 2020. Em 2014 assume o cargo de Membro 
do Conselho Diretor da Associação Comercial de São Paulo – Distrital Moo-
ca, que exerce até o momento.Em fevereiro de 2015 é eleito Presidente da 
Secção de São Paulo do PSD – Partido Social Democrata, de Portugal.Em 
15 de agosto de 2017 foi agraciado com a Medalha Constitucionalista, ofere-
cida pela Sociedade Veteranos de 1932 – MMDC por iniciativa do Vereador 
Toninho Paiva.Em 29 de agosto de 2017, foi homenageado pelo CONSCRE 
por sua atuação junto à Comunidade Luso-Brasileira.Em dezembro de 2017 
é nomeado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo, 
para integrar a Comissão Especial dos Direitos dos Estrangeiros Presos e 
Egressos, no biênio 2017/2018.Em 20 de março de 2018 é eleito para assu-
mir a presidência do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado 
de São Paulo.

Dr. Manuel Magno Alves
“Novo Cidadão Paulistano”

O Vereador Toninho Paiva o homenageado Dr. Manuel Magno Alves, o Côn-
sul geral Dr. Paulo Nascimento e alguns dos presidentes de entidades  pre-
sentes nesta noite.

O homenageado desta noite Dr. Manuel Magno Al-
ves, a esposa Sra. Maria Teresa Nunes, o empre-
sário Sr. Adriano Jeronimo, e o Sr. Albino Vieira 
diretor do Grupo dos Veteranos.

O Vereador Toninho Paiva na entrega da homenagem ao Dr. Manuel Mag-
no, a esposa Sra. Maria Teresa Nunes, os filho Rodrigo e Ana Carolina e o 
genro Eduardo Montenegro.

Os filhos do homenageado Dr. Rodrigo e Dra. Ana 
Carolina adentrando com a placa de aço da ho-
menagem.

Com. António dos Ramos Presidente da Casa Ma-
ter a Casa de Portugal, Sr. Adriano Jeronimo vice 
presidente do Rotary Penha, o Cônsul geral Dr. 
Paulo Nascimento e o Dr. Benjamin Barreira diri-
gente da varias associações.

Dia 12.04.2019 Artur Cunha de Oliveira; Jéssica (filha Fernando e Sandra); Sra. Clarisse 
Franco (mãe da Maria Albina); Bibi Tkm (do rancho da Casa de Brunhosinho).
Dia 13.04.2019 Kelly Mendonça (Comunidade Gebelinense).
Dia 14.04.2019 Nilza Andrade; Thaisa Thomaz Torrão (A querida nora do Armando Torrão, 
esposa do Caio Rocha Torrão).
Dia 15.04.2019 Com. João Caldas Fernandes (Ex-Presidente da Secção do PSD em São Pau-
lo e atual Cônsul Honorário de Portugal em Ribeirão Preto); Sra. Maria Conceição Mendes 
(Responsável pela secretaria da Casa de Portugal), Sra. Tereza Morgado (Da Adega Cais do 
Porto); Kelly Carvalhais (sobrinha do falecido amigo Américo do G. F. Casa de Portugal); Ro-
drigo Ribeirinha (filho do Casal amigo Idalina e Eusébio Ribeirinha); Claudia Tasca (amiga da 
Malharia Karkor a quem desejamos, melhoras de saúde); Cristina Gamboa Torres; Denis Hen-

rique (filho da Sra. Maria de Lourdes e Sr. Osvaldo da Everest Turismo); Sra. Maria Fernanda 
Pinto (a conhecida Sra. Fernanda Poveira estará completando os seus 90 anos de vida neste 
ano de 2019; José Vitor (filho Adriana e Manézinho); Sra. Maria de Lourdes Pereira (mãe da 
amiga Renata Afonso).
Dia 16.04.2019 Daniela Gamboa Cabral (filha Antonio Cabral dos Anjos); Sr. José A. de Freitas 
(Presidente da Numatur Turismo); Dr. Paulo Porto Fernandes (ex-Presidente da Provedoria da 
Comunidade Portuguesa de São Paulo); Sra. Deolinda Augusta Monteiro (assinante do Portugal 
em Foco há anos e nossa amiga); Sandro Lopes comemora seu aniversário e também seu 8º ano 
em 2019 de enlace com a Marta.
Dia 17.04.2019 Aniversário de fundação do Jornal Portugal em Foco – 58 anos; Marisa Cruz 
(esposa do falecido amigo Carlos Cruz); Ana Carla Diogo Lemos (Cantadeira do Rancho 
Folcl. Da Associação Atlética Portuguesa Santista); Fabiana Forseto (Ex-Presidente do Con-
selho da Casa dos Açores de São Paulo); Cleide Salem Sarkis (Tia da Thaisa Torrão); Luiz 
Fernando Lacerda Balazeiro (filho de Fernanda e o amigo Raul Balazeiro, já falecido).

Composição da mesa de honra nesta noite de festa.
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Cruzados Goyos no Mundo Português

Fernando Santos diz que:
“Ter o Melhor do Mundo” não vence jogos...

Só a Santa Igreja conseguia 
unificar a Europa na profunda 

Idade Média. Foi o que ocorreu no 
início do Segundo Milênio, fazendo 
recordar o organismo europeu de 
nossos dias, quando o Papa Urba-
no II (1042 – 1099), que era francês, 
proclamou a criação da Primeira 
Cruzada, em 1095, reunindo exérci-
tos do continente para socorrer os 
irmãos mais velhos do Cristianismo, 
agrupados nos patriarcados da Or-
todoxia, separados dos católicos 
desde 1054. Os orientais estavam 
assediados pelos exércitos mao-
metanos, não só na bizantina Cons-
tantinopla, mas também na cinco 
vezes milenar Damasco, capital da 
Síria, onde se deu a conversão de 
São Paulo, no bíblico Monte Líbano 
e na egípcia Alexandria do Apóstolo 
São Marcos. Os Cruzados teriam 
a missão de libertar do domínio da 
espada corânica, sobretudo, a sa-
grada Jerusalém, o que aconteceu 
em 1099, e toda a Terra Santa – que 
incluía Belém, cidade de nascimen-
to de David, Rei de Israel, há três 
mil anos, e de Jesus Cristo, Hebron, 
local do túmulo do Profeta Abraão, 
fundador há cinco mil anos do Ju-
daísmo, Jericó, sonhada por Moisés 
na longa travessia do Deserto do Si-
nai, e, na Galileia, Nazaré, na qual 
se refugiaram o carpinteiro José e 
a sua Maria com o filho perseguido. 
Por quase três séculos os Cruzados 
permaneceram no Oriente Médio. 
Bateram-se pela Terra Santa e, nas 
águas do Estreito do Bósforo, por 
Bizâncio, atual Turquia, convertida 
ao Cristianismo, no século IV, pelo 
Imperador Romano Constantino 
(272 – 337), O Grande, nascido 
na balcânica Sérvia. Eram coman-
dados pelos nobres guerreiros da 
Santa Igreja e se dividiam em duas 
ordens religiosas – a do Hospital de 
São João de Jerusalém, conheci-
da como Cavaleiros Hospitalários, 
datada de 1099, e a do Templo de 
Salomão, dos Cavaleiros Templá-
rios, criada em 1119. O poder era de 
caráter supranacional e se estendia 

ainda à margem europeia do Mar 
Mediterrâneo. Inclusive à Penínsu-
la Ibérica, marcada desde os dois 
últimos séculos do Primeiro Milê-
nio pelas batalhas da Reconquista 
contra os invasores muçulmanos – 
sustentadas pelos reinos de Leão, 
ao qual pertencia Portugal, Caste-
la, Navarra e Aragão. Os islâmicos 
ocupavam à época 3/4 dos territó-
rios peninsulares.

Foram justamente os hospita-
lários e templários que aju-

daram a Afonso Henriques (1109 
– 1185), O Conquistador, a fazer 
a Independência de Portugal, em 
1139, e, em seguida, expulsar de 
Lisboa, definitivamente, os islami-

tas – conforme o relato da preciosa 
obra, “Os Monges Guerreiros de 
Goyos – A Ordem do Hospital em 
Portugal”, lançada recentemen-
te em Lisboa e São Paulo, escrita 
pelo paulista Durval de Noronha 
Goyos Júnior, de 67 anos, mestre 
do Direito Internacional, presidente 
da prestigiosa União Brasileira dos 
Escritores (UBE), membro da Aca-
demia Portuguesa de Letras e cujos 
ancestrais, os Goyos, da Ordem do 
Hospital, originários da antiga Leão, 
estiveram presentes na História de 
Portugal desde o nascimento da na-
ção. Ilustra a coluna a sugestiva foto 
de Noronha Goyos – ao lado do de-
bretiano pavilhão imperial brasileiro. 
Homem de extremo refinamento 
intelectual, com alma de rigoroso 
historiador, Noronha Goyos, que 
também é sinólogo, tendo publica-

do importantes ensaios históricos 
sobre a China, escreveu um livro 
valioso, no qual, em primeiro plano, 
aparece a própria História de Por-
tugal, de Afonso Henriques à morte 
de Dom Pedro (1798 – 1834), O Rei 
Soldado, I no Brasil e IV em Portu-
gal, que decretou o fim das ordens 
e confiscou os seus bens. A obra é 
pontuada, naturalmente, pelos an-
cestrais do autor na vida lusitana – 
onde muitos tiveram o sobrenome 
‘aportuguesado’ para Góis e Goes. 
Os Goyos só foram mantidos prati-
camente no Brasil – onde a família 
desembarcou uma década antes da 
vinda ao Rio de Janeiro, em 1808, 
da Corte da Rainha Dona Maria I 
(1774 – 1816), A Piedosa, e de seu 
filho, o Príncipe Regente Dom João 
VI (1767 – 1826), O Clemente, co-
roado aqui Rei. Muitos Goyos foram 
Prior da cidade alentejana do Crato, 
próxima à Portoalegre, que desde 
o século XIII é sede da tradicional 
Ordem do Hospital – rebatizada há 
quase 500 anos para Ordem de 
Malta, à exceção de Portugal, com 
administração em La Valetta, capital 
maltesa, e em Roma.

Três dos Goyos que estive-
ram à frente do priorado do 

Crato ganham destaque em capítu-
los separados: Dom Frei Lourenço 
Esteves de Goyos, um dos coman-
dantes na vitória portuguesa, aliada 
aos ingleses, contra os castelhanos, 
em 1385, na Batalha de Aljubarro-
ta, bem como o seu filho, Dom Frei 
Nuno Gonçalves de Goyos, heroico 
cavaleiro, que bateu-se na marro-
quina Tânger, e Dom Manuel de 
Goyos, neto de Nuno, Porteiro-Mor 
(equivalente a Primeiro Ministro) 
do venturoso Dom Manuel I (1469 
– 1521) e reconhecido poeta me-
dievalista muito próximo ao huma-
nista alenquerense Damião de Góis 
(1502 – 1574) – discípulo do teólogo 
neerlandês Erasmo de Roterdam 
(1466 – 1536). A União Europeia 
parece mesmo inspirar-se no poder 
supranacional dos cruzados de No-
ronha Goyos.   

O selecionador português de futebol, 
Fernando Santos, disse que ter o melhor 
jogador do mundo “por si só não chega 
para vencer jogos”, mas que pode fazer a 
diferença num jogo coletivo. “Ter o melhor 
do mundo, não chega, não resolve tudo. 
Acrescenta qualidade, soma, torna-se 
mais fácil, porque o jogo é o somatório 
das partes, não é um e o resto. As indivi-
dualidades são importantes e acrescen-
tam vantagens para o coletivo”, frisou o 
selecionador Fernando Santos falava aos 
jornalistas à margem do Fórum da Asso-
ciação Nacional de Treinadores de Fute-
bol (ANTF), que decorreu, em Portimão, 
no Algarve. Para o selecionador nacional, 
ter os melhores “é fundamental, porque 
há uma parte do jogo que é feita pela 
criatividade e competência individual e 
não só pela coletiva”, não sendo o futebol 
como outros desportos, nomeadamente o 
tênis ou o atletismo, “onde cada um corre 
por si só”. Fernando Santos exemplificou 
com o caso da seleção da Argentina que 
tem “Messi, um dos melhores jogadores 

do mundo, mas que não tem vencido 
qualquer competição”. “O futebol é o so-
matório das partes. Obviamente quando 
alguma destas peças [jogadores] têm 
muitos pontos, o somatório aumenta com 
probabilidade de a equipa vencer”, subli-
nhou. Fernando Santos recusou respon-
der a perguntas sobre a seleção nacional 
de futebol, referindo apenas que “o prin-
cipal desafio é Portugal estar no Campe-
onato da Europa”. “Somos dos melhores 
do mundo, não somos os melhores do 
mundo. Vivemos num país que é o oito ou 
80, porque, por um lado, não confiamos 
nada em nós, somos uns coitadinhos, e 
de repente somos os melhores de tudo e 
temos de ganhar sempre, não podemos 
empatar”, ironizou. Questionado sobre o 
processo de certificação dos treinadores 
portugueses, considerado demasiado 
longo, o selecionador nacional de fute-
bol, assegurou que a ANTF “está atenta 
a essa realidade, onde é preciso ter aten-
ção ao período de experiência do que é 
o conhecimento do jogo”. “Isso deve ser 

equacionado e ponderado na formação 
global dos treinadores, porque há os que 
vêm da faculdade já com uma área de 
conhecimento de maior nível, e também 
os que vem da área do futebol com ou-
tro conhecimento. Esses deviam de par-
tir de um nível não zero e, sendo assim, 
evitaríamos tantos anos para se chegar a 
treinador”, defendeu. O treinador indicou 
que o seu conhecimento do jogo e o nível 
do treino, teve origem no que foi adquirin-
do ao longo dos anos enquanto jogador, 
“aprendizagem que deve ser consolida-
da pelos treinadores com a aquisição 
de conhecimento teórico”. Para Fernan-
do Santos, Portugal tem dos melhores 
treinadores do mundo, defendendo que 
esse o estatuto deve ser mantido com 
humildade: “Continuar igual a si próprio 
e a melhorar as suas capacidades quer 
ao nível da investigação. Temos de acom-
panhar a evolução na área da condição 
física, do treino, dos parâmetros mentais, 
uma evolução natural para continuarmos 
a sermos dos melhores”. 

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

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

Casa de Portugal do Grande ABC
Comemorou seus 34 Anos de Fundação

Belíssima foi a festa em comemoração 
aos 34 anos de fundação da Casa de 
Portugal do Grande ABC que contou 
com casa cheia. A atuante e moder-
na diretoria é liderada pelo Sr. Carlos 
Rodrigues que segue os passos de 
seu saudoso pai Sr. José Rodrigues, 
trabalhando em prol da perpetuação 
dos usos costumes e tradições de 
Portugal. A entidade sempre renova-
da é sem duvida, a que possui um dos 
melhores e mais modernos salões de 

festa da comunidade, graças ao bom 
gosto e dedicação de sua diretoria. Es-
tes e recordaram assim, no dia 17 de 
março de 2.019,  a data de fundação 
da entidade 07 de Março de 1985, hoje 
instalada numa área de 2.080 m2 no 
centro de Santo André. Neste dia tive-
mos a inauguração do “Bar do Mané”, 
em homenagem ao grande diretor e 
fundador Sr. Manuel Simões Santos 
que nos deixou recentemente e cujos 
filhos fazem parte da entidade. Depois 

do aperitivo, foi servido aos presentes 
o almoço tendo como prato principal o 
delicioso bacalhau ali preparado, além 
de outros pratos, acompanhamentos e 
saladas diversas. O Sr. Paulo Freitas 
em companhia do presidente Sr. Car-
los Rodrigues agradeceram a presen-
ça de todos, agradeceram aos patro-
cinadores da entidade, e o Deputado 
da Assembléia da Republica Dr. Jose 
Cesário, na presença do Dr. Manuel 
Magno Presidente do Conselho da 
Comunidade, entregou ao presidente 
da entidade uma Placa da Assembléia 
da Republica, como sendo a casa que 
mais cresceu nos últimos tempos e 
o reconhecimento pelo trabalho que 
fazem em defesa da nossa cultura. 
Como atração desta tarde, tivemos o 
“Demônios da Garoa” um dos maio-
res grupos musicais paulistano, gran-
de intérprete de Adoniran Barbosa, 
e com mais de 70 anos de existên-
cia. Apresentaram seus conhecidos 
sucessos como “Trem Das Onze”, 
“Saudosa Maloca”, “Eu Sou O Sam-
ba”, “Ai, Que Saudade da Amélia”, “As 
Mariposa”, “Oi Nóis Aqui”, e outras 
mais. Assim foi a grande festa em co-
memoração aos 34 anos de fundação 
da Casa de Portugal do Grande ABC. 
Veja mais detalhes no site www.portu-
galemfoco.com.br ou pelo facebook/
Portugal em foco

Sempre prestigiando a Casa de Portugal do Grande 
ABC vemos o Sr. Alberto Bernardo Mota a esposa Sra. 
Margarida Santos e amigos do casal.

Reunidas vemos a Sra. Nina Rito, a Sra. Izilda Rachas, 
a Dra. Márcia Rodrigues, a Sra. Maria do Céu Rodrigues 
e Perla Rachas do antigo Rancho Minhoto.

Sr. Antero Pereira, Com Antonio dos Ramos, Sr. Oscar 
Ferrão, Dr. Manuel Magno, Sr. José Augusto de Freitas, 
Dr. Jose Cesário, Sr. Paulo Freitas, a Sra. Márcia M. Ro-
drigues e o esposo Sr. Carlos Rodrigues. 

O Presidente Sr. Carlos Rodrigues 
diretores e a equipe do Bar do Mané 
inaugurado nesse dia.

Sr. Carlos Rodrigues e o Sr. Paulo 
Freitas com os Demônios da Garoa.

Instante em que o Dr. Jose Cesário deputado da Assembléia da Republica 
homenageava a Casa de Portugal na pessoa do Presidente Sr. Carlos Ro-
drigues, o vice Sr. Paulo Freitas na presença do Dr. Manuel Magno Presi-
dente do Conselho da Comunidade.

Dia 12.04.2019
Eleição na Secção do PSD em 
São Paulo
A Secção do PSD em São Paulo con-
vida a todos os militantes e simpatizan-
tes, para neste dia comparecerem das 
12 às 17,30 horas à Casa de Portugal 
para a realização de uma Assembléia 
Geral dos Militantes da Secção de São 
Paulo onde teremos votação direta e 
eleição em simultâneo para composi-
ção da Comissão Política da secção. 
Local Avenida da Liberdade, 602
Dia 13.04.2019
Grupo da Casa de Brunhosinho 
na Adega da Lusa
Você não pode perder mais uma Ade-
ga da Lusa, como sempre com entrada 
gratuita a partir das 19 horas na Portu-
guesa de Desportos, numa realização 
do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típi-
cas, e muita animação com a Tocata 
do Grupo da Portuguesa que se exibirá 
e como convidado o Grupo Folc. da 
Casa de Brunhosinho. Local Rua Co-
mendador Nestor Pereira, 33 Canindé 
– São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 14.04.2019
Missa de Ramos na Provedoria
Neste dia a partir das 10 horas da 

manhã teremos no Lar da Provedoria 
a tradicional Missa de Ramos e ini-
cio da semana santa e momento de 
conviver com os internos. Local Av. 
Coronel Sezefredo Fagundes, 6170 
Bairro do Tremembé – São Paulo - 
fones (11) 2995.3166 – 2995.5451
Comemoração dos 60 anos do 
Rancho de Campinas
A Casa de Portugal de Campinas esta-
rá em festa neste dia para comemorar 
os 60 anos do seu rancho folclórico um 
dos mais antigos do estado.  Teremos 
um almoço típico português a partir das 
12 horas, e uma apresentação especial 
do aniversariante. Informações e convi-
tes Rua Ferreira Penteado, 1349 Cam-
buí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Conselho da Comunidade traz o 
Show LEMBRANÇAS 
A diretoria do Conselho da Comunidade, 
e a diretoria da Casa de Portugal con-
vidam a todos para uma grande home-
nagem aos fadistas que nos deixaram e 
nos encantaram com a expressão mais 

genuína de suas almas, o Fado, com o 
apoio do Governo Português. Teremos a 
participação de Alexandre Matis, Antonio 
Carlos, Ciça Marinho, Elyana Martins, 
Gloria de Lourdes, Maria de Lourdes, 
Tiago Filipe e Vinícius Rocha. Será neste 
dia a partir das 16 horas. Convites e In-
formações: Av. da Liberdade, 602 Bairro 
da Liberdade fones (11)      3273.5555 – 
3273.5553 – 3273.5551  
Dia 21.04.2019
Comemorações do 22 de Abril
O Conselho da Comunidade Luso
-Brasileira organizador das Come-
morações do Dia da Comunidade e 
do Descobrimento do Brasil convida 
a todos para neste domingo com-
parecer às 11 horas no Parque do 
Ibirapuera no Monumento de Pedro 
Álvares Cabral para um ato cívico. 
Teremos como orador o Desembar-
gador do tribunal de Justiça Dr. Mar-
co Antonio Marques da Silva e exi-
bição do Grupo Folclórico da Casa 
de Portugal.
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Sporting vence Rio Ave e
destaca-se no terceiro lugar

O Sporting recebeu 
e venceu o Rio Ave por 
3x0, em jogo da 28.ª jor-
nada da I Liga de futebol, 
isolando-se no terceiro 
lugar da prova.

O triunfo da equipe 
‘leonina’ começou a ser 
escrito cedo, quando o 
avançado brasileiro Luiz 
Phellype, aos 12 minu-
tos, adiantou a equipa 
da casa, tendo Bruno 

Fernandes ampliado ain-
da na primeira parte, 
aos 36, na conversão de 
uma grande penalidade. 
Wendel, aos 54, fechou 
a contagem. Com este 
triunfo, o Sporting desta-
cou-se no terceiro lugar 
da prova, com 61 pon-
tos, mais três do que o 
Sporting de Braga, quar-
to, enquanto o Rio Ave é 
nono com 32.

O Benfica venceu em casa 
do Feirense por 4x1, em jogo 
da 28.ª jornada da I Liga de fu-
tebol, recuperando a liderança 
da prova.

 A equipe de Santa Maria da 
Feira, cada vez mais isolada 
no último lugar, ainda esteve 
em vantagem, com um golo 
de Sturgeon, aos 10 minutos, 
mas os ‘encarnados’ deram a 
volta ainda na primeira parte, 
com golos de Pizzi, aos 40, na 
conversão de uma grande pe-
nalidade, e de André Almeida, 
aos 45+2.

Um erro do guarda-redes 
‘fogaceiro’ Caio Secco, a abrir 

praticamente a segunda par-
te, permitiu às ‘águias’ am-
pliarem a vantagem, através 
de Seferovic, aos 49, jogador 
que ‘bisou’ no encontro, aos 
89, destacando-se ainda mais 
na liderança da lista dos me-
lhores marcadores da prova, 
com 18 gols.

A vitória permitiu aos ‘en-
carnados’ recuperarem a lide-
rança da prova com 69 pontos, 
em igualdade pontual com o 
FC Porto, segundo, enquan-
to o Feirense é último com 15 
pontos, a distantes 12 do Na-
cional, a primeira equipa aci-
ma da linha de despromoção.

Benfica vence em Santa Maria
da Feira e recupera liderança

O FC Porto ao vencer em casa 
o Boavista, por 2x0, na abertura 
da 28.ª jornada, ficando a aguar-
dar o resultado do Benfica.

 No Estádio do Dragão, em 
jogo marcado pela ausência dos 
treinadores - ambos suspensos 
-, a equipe de Sérgio Conceição 
ganhou com golos de Soares, 
de grande penalidade, aos 41 
minutos, e de Otávio, aos 48, e 
somou a quarta vitória seguida 
no campeonato, após a derrota 
‘caseira’ com o Benfica.

FC Porto vence Boavista

O Vitória de Setúbal subiu hoje ao 
11.º lugar da I Liga portuguesa de fute-
bol, ao vencer em casa o Marítimo, por 
1x0, em jogo da 28.ª jornada.

 O venezuelano Jhonder Cádiz mar-
cou, aos 37 minutos, o único gol da par-
tida e deu o segundo triunfo consecuti-
vo ao Vitória de Setúbal, que passou a 
somar 31 pontos, seis acima da zona 
de despromoção.

O Marítimo, que teve um golo anu-
lado pelo videoárbitro aos 71 minutos, 
caiu para o 13.º lugar, com 30 pontos.

Vitória de Setúbal vence Marítimo

Um golo de Ivanildo no arranque da se-
gunda parte permitiu hoje ao Moreirense 
vencer 1x0 na receção ao Sporting de Bra-
ga, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de fu-
tebol, recuperando o quinto lugar da prova.

 O gol de Ivanildo surgiu aos 47 minu-
tos, dando assim os três pontos à equipa 
de Moreira de Cónegos, que, assim, voltou 
a isolar-se no quinto posto, agora com 48 
pontos, mais três do que o Vitória de Gui-
marães, sexto.

O Sporting de Braga, quarto classificado, 
pode ver o Sporting, terceiro com os mesmos 
pontos dos ‘arsenalistas’, destacar-se, caso 
pontue no domingo na receção ao Rio Ave.

Moreirense vence Sporting de Braga

O Belenenses e o Santa 
Clara, duas equipas em po-
sição tranquila, empataram 
hoje 1x1, em jogo da 28.ª jor-
nada da I Liga de futebol, dis-
putado no estádio Nacional.

 Um gol de Nuno Coelho, 
logo aos nove minutos, per-
mitiu aos ‘azuis’ adiantarem-
se no marcador, mas a equi-
pa açoriana reagiu e igualou 
ainda na primeira metade, 

através de Zé Manuel, aos 
40 minutos, numa partida em 
que a equipa de Belém jogou 
praticamente a segunda par-
te com menos um, depois da 
expulsão, por duplo amarelo, 
de Nuno Coelho (48).

Com este empate, o Be-
lenenses manteve o sétimo 
posto, agora com 39 pontos, 
e o Santa Clara o oitavo, com 
36 pontos.

Belenenses e
Santa Clara empatam



A campanha de soli-
dariedade com as vítimas 
da passagem do ciclone 
Idai por Moçambique, que 
integrou um jogo entre as 
equipes femininas de Ben-
fica e Sporting, angariou 
200 mil euros, anunciou 
hoje a Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF).

A campanha, desig-
nada “Todos Moçambi-
que”, gerou 200.031,24 
euros, resultantes da 
entrega de donativos de 
particulares e empresas, 
através de vários canais 
(linha telefônica e conta 
solidárias) e da receita 
de bilheteira do primeiro 
dérbi feminino entre os 
rivais lisboetas, realizado 
em 30 de março, que o 
Sporting venceu por 1x0.

O encontro, que atri-

buiu o troféu Vicente Lu-
cas às duas equipas e ao 
antigo internacional por-
tuguês, nascido em Mo-
çambique, bateu o recor-
de de assistência de um 
jogo de futebol feminino 
em Portugal, com um total 
de 15.204 espetadores, 
entre os quais o Presiden-

Campanha de solidariedade
da FPF angaria 200 mil euros

te da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, o que 
resultou numa receita de 
38.152 euros.

“Foi um verdadeiro 
movimento de sensibili-
zação da sociedade por-
tuguesa, com o apoio de 
inúmeros parceiros. A 
receita vai reverter na to-

talidade para a Cruz Ver-
melha Portuguesa”, indica 
a nota publicada no site 
oficial da FPF.

Ao valor já angariado, 
juntar-se-á o que for resul-
tante da venda de cami-
solas autografadas pelos 
jogadores da seleção na-
cional, bem como cerca 
de quatro toneladas de 
mantimentos oferecidos 
por um dos parceiros do 
organismo federativo.

O ciclone Idai atingiu a 
região centro de Moçam-
bique, o Maláui e o Zim-
babué em 14 de março. 
Segundo o último balanço 
das autoridades moçam-
bicanas, o ciclone fez 602 
mortos e 1.641 feridos, 
tendo afetado mais de 1,5 
milhões de pessoas no 
centro do país.

O antigo internacio-
nal brasileiro Pelé che-
gou esta terça-feira a São 
Paulo, no Brasil, depois 
de ter estado internado 
num hospital de Paris, na 
sequência de uma infec-
ção urinária severa.

A antiga glória do San-
tos e da seleção brasileira 
foi visto numa cadeira de 
rodas a sair do aeroporto 
de São Paulo, segundo 
avançou a agência Fran-
ce Presse.

“Mais uma vez cor-
reu tudo bem, graças a 
deus. Estou vivo”, disse 
Pelé à saída do terminal 
aos jornalistas.

Pelé estava em Fran-

Pelé já aterrou no Brasil
depois de ter tido alta em Paris

ça para um evento de um 
patrocinador, no qual de-
via acompanhar o francês 
Kylian Mbappé, mas, ho-
ras depois de ter estado 
com o jogador do Paris 
Saint-Germain, sentiu-se 
mal, com febre, contra-
ções musculares e alguns 
espasmos, tendo sido le-
vado para um hospital.

Considerado por mui-
tos o melhor jogador da 
história do futebol, Edson 
Arantes do Nascimento, 
conhecido como Pelé, 
é o único tricampeão 
mundial, face aos títulos 
conquistados em 1958, 
com apenas 17 anos, 
1962 e 1970.

O empresário de Rafa, 
António Araújo, reafirmou 
estar «a conversar com 
o Benfica» para a reno-
vação de contrato com o 
avançado. Como A BOLA 
deu conta a 2 de abril, já 
houve várias reuniões en-
tre as partes, mas ainda 
sem fumo branco, ou seja, 
sem entendimento em re-
lação ao novo salário.

«Benfica tem as suas 
ideias e nós temos as 
nossas para o jogador», 
resumiu o empresário, 
que desdramatiza a falta 
de entendimento, assegu-
rando, em declarações à 
Antena 1, que está «tudo 
numa boa, na máxima 
tranquilidade e no máximo 
respeito», considerando 
ser «normal» haver ne-
gociações sem urgência, 
até porque «Rafa tem 

Renovação de
Rafa congelada

Pelas ruas de Liver-
pool circulam já milhares 
de adeptos do FC Porto, 
em contagem decrescen-
te para o duelo desta noite 
em Anfield, para a primeira 
mão dos quartos de final 
da Liga dos Campeões.

Camisolas e cache-
cóis azuis e brancos ‘pas-
seiam-se’ junto ao hotel 
onde ficou instalada a 
equipa do FC Porto, com 
a presença dos adeptos 
portistas a notar-se tam-
bém nas principais ruas da 

Invasão a Liverpool e Nem The Beatls escapam
cidade. A famosa estátua 
dos The Beatles, um dos 
principais atrativos da cida-
de, foi ponto de passagem 
obrigatório e também ali fi-
cou marcada a passagem 
dos dragões que deixaram 
Paul McCartney, John Len-
non, Ringo Starr e George 
Harrison ‘equipados’ com 
adereços do clube.

 Ao todo, são espera-
dos três mil adeptos do 
FC Porto em Anfield para 
apoiar a equipa na Liga 
dos Campeões.

Titular nos últimos en-
contros dos verde e bran-
cos (contra Benfica, 2.ª 
mão das meias-finais da 
Taça de Portugal, e Cha-
ves, Santa Clara, Boavis-
ta e Portimonense para a 
Liga), Raphinha foi ausên-
cia notada anteontem, na 
receção ao Rio Ave, para 
a 28.ª jornada do campe-
onato, tendo sido rendido 
por Diaby no onze dos 
leões. O jovem extremo 
ficou de fora da lista de 
convocados de Marcel 
Keizer para o jogo com os 
vila-condenses na sequ-

Expectativa por Raphinha
ência de um desconforto 
muscular (acabou por ver 
o desafio num dos cama-
rotes do estádio José Al-
valade) e ontem voltou a 
não fazer parte do grupo 
de trabalho que se treinou 
de manhã, na Academia, 
em Alcochete.

O jogador brasileiro de 
22 anos realizou apenas 
tratamento, para ultrapas-
sar a atual condição clíni-
ca que o afastou do mais 
recente compromisso da 
equipa, mas abre boas 
perspetivas em relação a 
uma breve reintegração 

no conjunto leonino. De-
pois da folga concedida 
por Marcel Keizer, o plan-
tel sportinguista regressa 
amanhã à Academia e é 
expectável que Raphinha 
possa juntar-se aos res-
tantes companheiros, su-
perados os problemas físi-
cos. Uma reintegração no 
grupo de trabalho, de res-
to, deixa no ar a possibili-
dade de o extremo brasi-
leiro poder ser opção para 
a deslocação à Vila das 
Aves, próximo encontro 
dos leões, que está mar-
cado para este sábado. 

mais dois anos e meio de 
contrato». 

O avançado de 25 
anos está a realizar a me-
lhor temporada desde que 
chegou ao Benfica prove-
niente do SC Braga em 
2016, somando 37 jogos 
e 14 golos. «Estamos a 
falar de um dos melhores 
jogadores da atualidade 
na Liga», disparou Antó-
nio Araújo.
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Apesar do calor, a Comunidade Portu-
guesa esteve presente no restaurante Can-
tinho das Concertinas, um espaço especial 
reservado às tradições portuguesas da mú-
sica e da gastronomia;  aos amantes de Por-
tugal, o Cantinho das Concertinas reserva o 

acolhimento típico com a alegria e empatia 
do Carlinhos Cadavez, que tem  D. Ilda, fi-
lha e genro dando o suporte nos bastidores, 
recebe os amigos e clientes em sua Casa, 
para saborearem o tempero português com 
a cerveja gelada e o vinho da terrinha.

Cantinho das Concertinas em
mais um sábado agradável

Cada sábado é especial o encontro entre os amigos, no Cantinho das Concertinas. Na foto, o anfitrião Carli-
nhos, os amigos Serginho, Orlando Pereira, Humberto Mendonça, Toninho Mendes e um amigo

Sem a menor sombra de dúvida,  as 
chuvas que caíram no final da tarde de 
segunda-feira,  foram fortíssimas. Entre-
tanto, não muito diferentes de anos pas-
sados: as já famosas chuvas de março, 
que desta vez entraram abril, mas de al-
guma forma sempre são esperadas. En-
tretanto, sabem o porquê do Rio reagir 
tão dramaticamente? Simplesmente por-
que o prefeito não investe na conserva-
ção da Cidade. Dos 350,7 milhões,  que 
deveriam ser aplicados na prevenção a 
enchentes, em 2019, apenas foram gas-
tos 6,4 milhões. Estes números,  penso 
que são suficientes para mostrar a irres-
ponsabilidade e desleixo de Crivella com 
o nosso município. Peço que façam a sua 
avaliação! São ralos e bueiros entupidos, 
galerias pluviais obstruídas, sistema de 
drenagem zero. O resultado,  mais cruel 
e triste, foi a morte de 10 pessoas. Claro 
que não vou culpar o prefeito diretamente 
por essas mortes, mas que houve negli-
gência de sua parte, disso eu não tenho 
nenhuma dúvida.

Se eu estivesse no lugar de Marcelo 
Crivella, a primeira coisa que faria, seria 
pedir desculpas à população pelo preju-
ízo e sofrimento causados, ao invés de 
tentar justificar o injustificável.
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BEIRAS HOMENAGEIA OS ANIVERSARIANTES
Um dia especial para quem co-

memorava, no domingo passado. 
Tradicionalmente, a diretoria beirã 

, comandada pelo presidente José 
Henrique e sua dinâmica diretoria, 
deram um show de organização e 

competência, proporcionando um 
dia especial aos associados, ami-
gos e aniversariantes, com direito 
ao delicioso bolo, valsa e “parabéns 
pra você”, co a Banda TB Show, 
com seu toque musical, especial, 

alegrando a tarde.
Mais um domingo de tranquilida-

de com os associados desfrutando 
da deliciosa gastronomia beirã, mar-
ca registrada da Casa das Beiras; 
enfim, um belo pedaço de tarde.

Panorâmica do salão beirão com o conjunto Típicos da Beira empolgando o público 
presente

Três grandes 
baluartes da 

Casa das 
Beiras, Sr. 

Julio Robalo 
com o filho, 

o presidente  
da casa, José 

Henrique, e 
seu vice-pre-
sidente Luís 

Ramalhoto

D. Ilda Robalo com esta turma de casais que sempre prestigia o almoço dos aniver-
sariantes da Casa das Beiras: Eneida e Francisco Torrão (Biscoitos Globo), Olinda 
e Luís Albuquerque (Orla Cereais)

O conjunto 
Típicos da 

Beira Show 
sempre em-
polgando o 
seu público
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Almoço das Quartas 
na Casa das Beiras

Marcando 
presença 
no Almo-
ço das 
Quartas, 
na Casa 
das Beiras, 
Dr. Bruno 
Freitas e 
o amigo 
Alberto

Depois do delicioso almoço, uma relaxada certeira – sueca com os amigos. Aqui ve-
mos o presidente José Henriques, o vice-presidente Luís Ramalhoto, o presidente do 
Conselho José Henrique, o radialista José Chança e um amigo.

Esteve bem movimentado, o tradi-
cional Almoço das Quartas - Beirão. 
A diretoria recebendo os amigos na 
hora do almoço para degustar delí-
cias, com o mestre João e sua equi-
pe, preparando sempre maravilhas 
da culinária lusitana. O Almoço das 
Quartas dispõe de uma incrível car-
ta de vinhos portugueses e acontece 
sempre com alegria e descontração. 

O presidente José Henrique e seu 
vice-presidente Luís Ramalhoto re-
cebem os amigos com muito carinho 
e atenção. Você também pode des-
frutar desses momentos agradáveis 
acompanhe o calendário do Vidas 
Associativas do nosso jornal Portugal 
em Foco, para saber quando será re-
alizado o próximo Almoço das Quar-
tas. Com certeza, você vai gostar.

Domingo Tipicamente
Feirense no Vila

O Conjunto 
Som & Vozes 
sempre dan-
do o charme 
musical ao 
Almoço Fei-
rense

O atencioso 
casal, D. Berta 

e Sr. Manuel 
Branco esteve, 

no domingo 
passado, pres-
tigiando o Con-
vívio Feirense, 

aliás casal 
portuense, sem-
pre prestigia as 
nossas Casas 

Regionais 

Registro de amigos no Domingo Feirense: Dr. Bruno Freitas com seu filho Gulherme, Al-
fredo, D. Olga Ramos, D. Rosa Boaventura, o presidente da Casa, Ernesto Boaventura 
e Arlindo Veiga, cunhado do Presidente

Apesar do clima quente que 
tem feito no Rio de Janeiro, a Casa 
da Vila da Feira e Terras de Santa 
Maria, com seu salão climatizado, 
vem sempre recebendo um públi-
co fiel e crescente para que, jun-
tos com seus familiares, passem 
momentos de alegria saboreando 

a deliciosa gastronomia feirense, 
uma das mais bem conceituadas 
em Portugal. Não podemos dei-
xar de destacar a cordialidade do 
Departamento Feminino, todas as 
integrantes, sempre muito atencio-
sas com os amigos, com os asso-
ciados e convidados.



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

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
SIMPLICIDADE.

 
A QUANTO MAIS NOS SINTONIZAMOS

COM O AMOR E COM A INTUIÇÃO DA ALMA,
MAIS SIMPLES SE TORNA VIVER.

MINHA VIDA É PLENA NA SIMPLICIDADE
DAS MINHAS ATITUDES

amIGoS QueRIdoS 
Na IGReJa em VISeu

fado VadIo Na caSa do mINHo

No animado chá da amizade,da mi-
nha grande amiga Lucia Granito, na 
Casa dos Açores, A alegria era con-
tagiante. As aniversariantes Emilia 
Vieira e Luisa Boaventura , acompa-
nhadas pela Nossa querida Tininha 
Vieira e amigas. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO. MUITAS BENÇÃOS.

Maneca
GRaNde BaluaRte 
da VIla da feIRa

dedIcação, amoR e tRaBalHo tudo Pela caSa de VISeu

G.f. tomáS BoRBa BRIlHou No aRRaIal mINHoto
Fiquei sabendo que, no último 
domingo, a Quinta de Santoi-
nho - Arraial Minhoto, teve, 
como convidado o G.F. Padre 
Tomás Borba, da Casa dos 
Açores, com seus belos tra-
jes, dançares e honrando tra-
dições açorianas. Fico mais 
feliz, ainda, em ver os jovens, 
na administração da Casa. 
Vejam que bela foto dos dire-
tores, Sonia Andrade e Mar-
celo Ormonde, componentes 
do grupo e realizando um belo 
trabalho no Solar Açoriano.

Roberto Leal, em Passa Quatro, no 
Hotel Recanto das Hortênsias, mais 
uma vez, deu um Show, por excelên-
cia. Como Artista e como ser Humano, 
vemos neste lindo cenário fotográfico, 
nosso ídolo, descendo do palco, para 
dar atenção a todos, mas, especial-
mente a três cadeirante, que fazem 
questão de o assistir seu show: à es-
querda, um jovem de Belo Horizonte, 
na sequência, D. Ilda Miranda, que tem 
“apenas” 102 Anos de Idade, graças à 
Deus e depois a querida Suzaninha, 
sendo acariciada, pelo nosso querido 
Roberto Leal. Só vendo as lágrimas 
provocadas pelo grande carinho de-
mostrado. Roberto Leal, que você seja 
sempre abençoado por Deus e a nossa 
gratidão pela sua linda vida.

Acho bonito o 
trabalho que a 
diretoria do Clu-
be Português 
de Niterói vem 
realizando com 
o Presidente, 
Dr. Fernando 
Guedes e sua 
esposa, a pri-
m e i r a - d a m a 
Drª Rosa Gue-
des à frente da 
administração. 
Com muitíssima 
competência e 
esmero, sempre 
ao lado de seus 

diretores. Podemos dizer que o Folclore é sempre o 
grande destaque com seus Ranchos, Mirim Jose Ferrei-
ra Vaz e o Luís Vaz de Camões, contando com o apoio 
da primeira-dama Dra. Rosa Guedes, grande aprecia-
dora do folclore da nossa terra e aqui, ao lado de uma 
componente do Rancho Luiz Vaz Camões.

drª Rosa Guedes tem o 
folclore no coração

famÍlIa QueRIda

Presença marcante, 
há anos na Casa da 
Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria. 
O vice-presidente 
social, Fernando Al-
ves com sua espo-
sa, D. Zulmira, são 
incansáveis. Sem-
pre dispostos a co-
laborar com a Admi-
nistração Feirense. 
Faça chuva ou faça 
sol estão presentes no convívio social do Castelo da 
Feira; e, quando os  encontro, percebo a satisfação 
que têm em participar da Vida Associativa. Um forte 
abraço ao distinto casal feirense.

Não é difícil chegarmos às 
Casas Regionais e encon-
trar diretores empenhados na 
organização dos almoços e 
com muita vontade colocando 
a “mão na massa”, verdadei-
ramente. Seja na cozinha, no 
balcão, enfim, a idéia é cola-
borar com o evento, não dei-
xando faltar nada aos amigos 
frequentadores.  Este é um 
grande exemplo: o diretor so-
cial, Dr. Paulo Sena, Raul Vale, 
1º vice-presidente, e Nicolau 
Domingos, vice-presidente de 
Finanças.

Parabenizo O Dr. Fernando Guedes  e toda a sua Direto-
ria pelo belo evento das festividades do tão querido Clu-
be. Na foto: Dr. Fernando Guedes, Presidente, Primeira 
dama, Dra. Rosa Coentrão, Sra. Zenir Melo com seu es-
poso, Dr. Carlos Bartha,diretores Adelia Cal e Fidel Cal 
os radialistas, Araujo Borges e Sonia  e amigos. ABRA-
ÇOS FADISTAS

Os meus queridos 
amigos, Eliana e 
José Chança, sem-
pre me prestigiando  
no seu programa ra-
diofônico, Portugal 
Rádio Esporte, na 
Rádio Bandeirantes, 
todos os domingos 
às 11 horas. Casal 
abençoado. MUITAS 
BENÇÃOS.

caSal lINdo
 e aPaIXoNado

com o folcloRe Na alma

felIZ aNIVeRSáRIo , cluBe 
PoRtuGueS de NIteRÓI

A linda menina, Sophia Bernardo Cardoso dança 
no Rancho Infanto Juvenil  da Casa do Minho. 
Filha dos  folcloristas, Michele Cristina Bernardo, 
componente do R. F. Guerra Jungueiro e Cleber 
Cardoso, componentes do Rancho Maria da Fonte 
da Casa do Minho. Eis a prova de que Sophia tem 
o folclore na alma. MUITAS BENÇÃOS.

O querido casal, Martinho Leitão e sua simpática esposa, 
Mércia, meus sobrinhos e primos, por parte do meu João, 
prima Marília Duarte, prima Etelvina e sua netinha linda, 
Julia, muito felizes prestigiando-me no meu aniversário. 
MUITAS BENÇÃOS.

amIZade 
eteRNa

RoBeRto leal de SemPRe

É sempre bom registrar à 
presença de pessoas que, 
além de participarem dos 
bons eventos da nossa Co-
munidade e sempre pre-
sentes também, em assun-
tos Sociais. Como vemos à 
esquerda, D. Lúcia Granito, 
D. Lurdes Sá, Diretora da 
Confeitaria Santa Rita de 
Cassia e D. Adìlia Noronha, 
grande Arouquense. Para o  
trio querido, nosso carinho e 
desejo de muita  saúde.

lindo trio da nossa comunidade

duaS eleGaNteS JoVeNS SeNHoRaS
A minha querida 
filha Alcinéli Almei-
da, feliz abraçan-
do a minha filha do 
coração Luciane 
Marquezan. Repa-
rem no semblante 
de felicidade das 
duas, comentando 
os últimos aconte-
cimentos da nossa 
comunidade. MUI-
TAS BENÇÃOS

A elegante Zéze 
e João Beleza, 

casal admirável. 
No seu semblan-
te de felicidade, 

demonstração de 
que na música, 

encontramos a rea-
lização eterna. MIL 
BEIJOS. MUITAS 

BENÇÃOS.

Direção e produção do Mago da Guitarra, Victor Lopes, 
o show  de Fado Vadio  é grande sucesso na Casa do 
Minho. Casa lotada,  freqüência nota mil. Gastronomia 
de primeira, noite muito bem passada, descontraída .To-
das as últimas sextas-feiras do mês, a partir das 20 ho-
ras. Na foto:  Victor Lopez e o grande violinista  Antonio 
Angelo Souza Santana que o acompanha. Ao fundo , a 
linda paisagem do Minho, com seus costumes e belos 
trajes. Aí fadistas! Chorai fadistas chorai eh pá canta lá 
um fado

RoBeRto caNáZIo, Na 
RádIo SulaméRIca

Canázio estreou em 
Abril, um magnífico 
programa na Rádio 
Sulamérica Para-
dizo, 95.7. Na foto: 
Roberto Canázio e 
Rui Taveira, radialis-
ta, filho do saudoso 
cantor, Manuel Ta-
veira, que tão bem  
representou  a mú-
sica portuguesa no 
Brasil

casal Nota 1000 da 
Nossa comunidade

É sempre com muita satisfação que publico a foto deste 
distinto e dinâmico empresário, Domingos Cunha, diretor 
do Restaurante Glória, na Rua do Acre nº 6, na Praça 
Mauá. Vejo o Domingos, ao lado de sua esposa Percy 
Cunha e suas amigas, que saboreavam um delicioso co-
zido feirense. No próximo cozido estarei junto aos queri-
dos amigos neste almoço tradicional.

O meu  querido amigo, Cônego Abílio de Vasconcelos, 
na companhia  do muito querido Prof. José Ernesto, Al-
moxarife da Confraria de Saberes e Sabores do Vinho 
Dão, junto com amigos, na Igreja em Viseu, recebendo 
as bênçãos de Nossa Senhora. As bênçãos de Deus en-
volvendo  amigos tão importantes para mim. ABRAÇOS 
FADISTAS.
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Almoço ChurrAsCo dA CAsA de Viseu
O excelente 

conjunto 
Amigos do 
Alto Minho 
deu o ritmo 
musical ao 

convívio so-
cial visiense 

e Patrick 
dirigindo o 

Som

Mesa do Presidente da Casa de Viseu, Alcídio Morgado, esposa, a primeira-dama Mar-
cia, com  os amigos - Arlete, a diretora Nilda e Joaquim, mesa feliz e simpática

Amizade e respeito é o que não falta nesta mesa: Felipe Mendes com os amigos, os ca-
sais Luciane e Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades, Luiza Coim-
bra e Antonio  Cardão, diretor da distribuidora Vila de Arouca 

Um domingo tranquilo e es-
pecial na Casa de Viseu, com 
a realização de mais um conví-
vio social. Um ambiente muito  
aconchegante com o presidente 
Alcídio Morgado, a primeira-da-
ma Marcia Morgado e sua dire-
toria, recebendo os associados 
e convidados, com fidalguia e 
oferecendo um delicioso car-
dápio:  churrasco com carnes 

nobres, sardinha portuguesa na 
brasa, febras, mesa de frutas 
e como sempre, tudo prepara-
do com muito capricho.  A tar-
de estava perfeita e o conjunto, 
Amigos do Alto Minho marcou 
presença com um belíssimo 
bailarico.  Enfim, tudo perfeito, 
deixando os presentes satis-
feitos com o ambiente  super  
agradável.

Presença mar-
cante no convívio 
visiense, o presi-
dente do Conselho 
da Casa de Viseu 
Antonio Lopes, 
sua esposa a D. 
Virginia, a filha,A-
na Cristina o genro 
Luis Fernando, 
netas, Maria
 Fernanda,
Ana Luisa-

Mais amigos 
presentes, 
no domingo 
visiense: 
Suzana e 
familiares, 
destacando a 
sua querida 
tia Ana
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Sopa de tomate com ovos 
escalfados à alentejanaCASA DO MINHO

Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820
ABRIL – 14 – Domingo – 12hs FESTA GAÚCHA – 
COSTELADA – Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do 
Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com 
Rancho gaúcho da Casa do Minho e música ao vivo para 
dançar animando a festa. Cardápio: Costela na brasa, 
drumet de frango, linguiça, arroz branco, arroz carreteiro 
e acompanhamentos.
ABRIL – 21 – Domingo – 12hs PÁSCOA MINHOTA – 
Beija Cruz às 16hs – Apresentação do Roncho Folclórico 
Maria da Fonte e conjunto Amigos do Alto Minho. Venha 
participar com a família Minhota e saborear: Cabrito à 
moda do Minho, Filé de frango à milanesa, arroz de baca-
lhau, arroz branco, feijão branco, batatas coradas e sala-
das variadas.

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

ABRIL – 21 – Domingo – 16hs –  Almoço Especial de 
Páscoa: Salão nobre. Cardápio Variado. Música por conta 
do Conjunto Cláudio Santos e Amigos.
ABRIL – 27 – Sábado – 17hs –  Tarde de Fados no Cas-
telo da Feira. Show das Novas Vozes do Fado no Brasil: 
Ana Paula e Camilo Leitão. Música para dançar por conta 
do Trio Cláudio Santos Reservas: 2293-1686 

CASA DE TRÁS-OSMONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
ABRIL– 14 – Domingo -  12hs – Almoço Aniversariante 
Atração: Amigos do Alto Minho. Cardápio: Churrasco com-
pleto, saladas diversas, Filé de Peixa frutas Bolo (R$60,00)
ABRIL– 21 – Domingo de Páscoa -  10:30hs – “Missa 
com Porto de Honra” - Almoço 12Hs. Cardápio: Churras-
co completo, acompanhamentos saladas diversas. pernil, 
frango grelhado, maionese, pão de ló, folar, e frutas. Atra-
ção: Típicos da Beira

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

MAIO – 5 – Domingo – Festa da Rainha Santa Mafalda 
em Homenagem as Mães. 11hs Missa na Capela Rainha 
Santa Mafalda. 13Hs Abertura do Salão Nobre. Animação 
por conta do cantor Marco Vivan. Buffet:  bacalhau à Go-
mes de Sá, escalopinho ao molho madeira, filet de frango 
ao molho de ervas finas, batata frita e saladas variadas. 

C.S CAMPONESES DE PORTUGAL
Sede Campestre: Est. São Mateus, 25 – 
J. Primavera - Tel.:2776-3352/2453-2349

Rua Itatinga, 560 Paulicéia – Duque de Caxias 
ABRIL – 14 – Domingo – 12hs – Páscoa nos Campo-
neses. Atração: Linda passadeira de flores, Oferta Ramo 
de Oliveira e Loureiro Benção de Ramos e Beija cruz, 

procissão de Ramos no Clube. Oferta: Vinho do Porto e 
Pão de ló. Almoço: Cabrito estufado a portuguesa, Arroz 
de coelho, rancho a moda da Beira Alta, galeto assado na 
brasa. Show. Rancho Folcorico Camponeses de Portugal. 
Para dançar, Josevaldo e Trio.

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

ABRIL – 17 – QUARTA-FEIRA - 12HS Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas  
ABRIL – 26 – SEXTA-FEIRA - 20HS O melhor dos 
anos 70, 80, e 90 Dj Flávio Wave da JB FM.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
ABRIL – 12 – Sexta-feira – Sede Social – 19hs – Venha 
dançar e se divertir no Baile da Casa de Viseu. A Banda 
Devaneio estará conosco para animar o baile. 
ABRIL – 13 – Sábado – Sede Social – 20 à 01h. A Noite 
do Flash Back Rio – Venha relembrar e dançar com o me-
lhor do som dos anos 70/80/90, no. Salão Social. 

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

ABRIL – 14 – Domingo – Almoço Social: Entrada Boli-
nhos de bacalhau, batidas tropicais – Pratos Principais – 
Churrasco completo e acompanhamentos, lombinho suíno 
na brasa, tripas à moda do Porto, sardinhas portuguesas 
na brasa, saladas diversas, mesa de frutas, doces portu-
gueses. A melhor carta de vinhos.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – RJ. - Tel.: 2568-9535
ABRIL – 14 – Domingo – 13hs – Almoço de confrater-
nização. O melhor e mais completo Churrasco na brasa! 
Com frango, lombinho & linguiça! Com saladas & acom-
panhamentos variados. Para comer à vontade, servido 
no estilo self-service em nosso salão Nobre. Música para 
dançar com a Banda Típicos da Beira Show, com dança-
rinos para as senhoras! Evento para todas as pessoas: 
Sócios e não sócios! Crianças: até 12 anos não pagam

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre - Tel: 3253-1244
ABRIL – 14 –Domingo – 12:30h – Almoço de Pascoa. 
Churrasco com acompanhamentos, arroz de bacalhau, 
deliciosas sardinhas na brasa. Para dançar: Conjunto Os 
Vilacondenses. Participação: Rancho Folclórico Eça de 
Queirós da Casa dos Poveiros. Desconto para maiores de 
60 anos. Folclorista com a carteirinha com foto paga meia .

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 – Rio Comprido – Tel.: 3178-4254
ABRIL – 28 –Domingo – 12h – Pascoa Poveira. Cardá-
pio: Cozido à portuguesa, peito de frango à milanesa, ba-
tata frita guarnição e saladas. Atração: Rancho Folclórico 
Eça de Queiroz, Banda Típicos da Beira Show. Participa-
ção especial do cantor Mário Simões. O tradicional “Beija 
Cruz” como na Póvoa de Varzim  - Portugal

Ingredientes

5 tomates grandes e maduros - 2 cebolas 
grandes ou 3 pequenas - 2 batatas em cubos
- 2 dentes de alho - 5 colheres de sopa bem 
cheias de polpa de tomate - 1 folha de louro
salsa q.b. - 100 gr de azeite - agua q.b. - sal, - 
pimenta - 1 ovo por pessoa - Croutons 

Preparação

Cortar a cebola em meias luas finas e pi-
car os dentes de alho. 

Refogar em metade do azeite. 
Pelar os tomates. Retirar também as se-

mentes e cortar em pedaços pequenos.
Adicionar então o tomate ao refogado as-

sim como o louro e deixar refogar mais uns 
5 minutos.

Acrescentar água a gosto, as batatas em 
cubos, o restante azeite, o sal, a pimenta, e 
o mólho de salsa atada com fio de cozinha e 
deixar cozinhar cerca de 30 minutos.

Retirar parte da sopa e triturar na 1, 2, 3. 

Devolver este creme ao tacho. Cozinhar 
mais 5 minutos, e retificar os temperos. 

Acrescentar um ovo por pessoa e deixar 
escalfar.

Servir com quadradinhos de pão torrado 
(croutons)



A doença de Parkinson
Enfermidade neurológica, crônica e progressiva comu-

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

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

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

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

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

7º Aniversário do R. Mirim
José Ferreira Vaz do C.P.N

Foi realizado, no domin-
go passado, no Clube Por-
tuguês de Niterói, o almo-

ço festivo do 7º Aniversario 
do Rancho Mirim José Fer-
reira Vaz, com a presença 

dos diretores e associa-
dos, prestigiando a data, 
com almoço e a presença 
dos seus componentes  
e familiares. A tarde foi 
maravilhosa com a linda 
apresentação do Rancho 
aniversariante, que deixou 
os presentes felizes e a di-
retoria orgulhosa; o jornal 
Portugal em Foco esteve 
lá para registrar esses mo-
mentos felizes.

Domingo de alegria com os integrantes dirigentes 
do R.F. Mirim José Ferreira Vaz, comemorando 7 
anos de existência

O diretor do CPN,  Anselmo Dias com sua esposa e 
um grupo de amigos, participando deste evento

Belissíma exibição do Rancho Mirim, José Ferreira Vaz, na festa dos 
seus 7 anos de fundação, antecipando um longo trabalho pela cultura 
e tradições de nossa terra

Belíssima imagem do almoço festivo do 7º Ani-
versário do R.F. Mirim José Ferreira Vaz, ven-
do-se os componentes desse Rancho

Jorge - 
Fotográfo, 
numa pos-
se com os 

compo-
nentes do 

Rancho 
Foclórico

Belíssima imagem do almoço festivo do 7º Aniver-
sário do R.F. Mirim José Ferreira Vaz

Mesa do Presidente do C.P.N, Dr. Fernando Gue-
des, esposa Dra. Rosa Guedes, diretores Anselmo 
Dias, Dr. João Afonso com sua mãe e Eurico Pires


