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Sucessão de Rui Rio
resolvida até 30 de junho,
diz José Silvano

O

secretário-geral
do
PSD, José Silvano,
afirmou que a sucessão
de Rui Rio na liderança
do partido deverá ficar resolvida até 30 de junho,
a informação foi durante
uma visita à Barragem do
Alto Lindoso em Ponte da
Barca, em que Rio recusou
adiantar qualquer infor-

mação sobre o processo
interno de eleição do seu
sucessor.
O Presidente do PSD
mostrou-se
irredutível
quanto a fazer declarações
aos jornalistas sobre as
questões internas do PSD.
“Volto a repetir que
aquilo que me compete
fazer na situação em que
estou é tentar conseguir
tranquilidade, serenidade,

O

maturidade, sentido de
responsabilidade. Isso seja
conseguido passa por não
alimentar notícias atrás de
notícias, confusão atrás de
confusão, na comunicação
social”, declarou, quando
questionado sobre se irá
acolher a recomendação
do Conselho Nacional de
marcar uma reunião nos

próximos 20 dias.
“Há muita gente que
anda a falar em público sobre a situação do PSD. Isso
é prejudicial para o partido
e não preciso de vir eu pôr
mais achas para a fogueira.
Compete-me fazer o contrário, tentar impor ou conseguir alguma serenidade
e tranquilidade para que o
PSD saia disto com alguma
credibilidade”, referiu.

A

Chega vai lutar pelo 13.º
deputado nas eleições
do circulo da Europa

ndré Ventura estabeleceu como objetivo eleger mais um deputado pelo
círculo da Europa. O líder
do Chega vai se reunir com
líderes da extrema-direita de
Espanha e França para definir estratégias comuns.
Na repetição das eleições legislativas no círculo
da Europa, a 12 e 13 de março, André Ventura anunciou
que vai andar pela Europa
durante as próximas semanas para tentar eleger o 13.º
deputado e que, para isso,
vai recorrer aos seus aliados
internacionais. Para tentar
captar o voto emigrante, Ventura vai passar por Espanha,
Suíça, Bélgica, Luxemburgo,
França e Reino Unido, locais
onde o Chega teve uma votação histórica.
“O Chega acredita que
conseguirá, contados os vo-

A

tos finais, dividir com o Partido Socialista, os dois deputados do círculo da Europa”,
disse André Ventura. “Vamos
percorrer os locais onde
mais emigrantes portugueses se encontram, vamos
encontrar-nos com eles, vamos realizar encontros, ouvir
as suas preocupações”.

s boletins de voto já estão a ser enviados aos
eleitores portugueses recenseados que residem na Europa, para que possam votar
novamente nas legislativas.
Só serão válidos os votos
recebidos até ao dia 23 de
março e que sejam acompanhados de cópia de Cartão
de Cidadão ou de Bilhete de
Identidade.
Os emigrantes portugueses na Europa que se registaram para votar presencialmente em janeiro poderão
fazê-lo novamente nas embaixadas e nos consulados
nos dias 12 e 13 de março.
Os restantes eleitores do círculo da Europa terão de exercer esse direito por via postal.
Os ministérios da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros informam
que a repetição da votação
no círculo eleitoral da Europa
resulta da declaração de nulidade da primeira votação por
parte do Tribunal Constitucional. Só os cidadãos inscritos
no recenseamento em 5 de
dezembro de 2021, data em
que foi suspensa a atualização dos cadernos eleitorais,
podem voltar a exercer o di-

reito de voto, presencialmente ou por via postal.
O último recenseamento
contabiliza 926 376 inscritos
naquele círculo eleitoral. Em
janeiro passado votaram mais
de 195 mil pessoas. No entanto, 80,3% dos votos foram
considerados nulos, a maioria
por não trazer cópia do documento de identificação do
eleitor, como exige a lei. Os
boletins de voto devem ser
remetidos até ao dia 23 de
março, avisam os ministérios .
Na sequência dos recursos de 4 partidos (Chega,
Pan, Livre e Volt) à decisão
de anulação de mais de 157
mil votos de emigrantes, o
Tribunal Constitucional ordenou a repetição da votação.
A decisão foi conhecida no
passado dia 15 de fevereiro.
“Sendo impossível o apuramento efetivo de todos e somente dos votos que devem
ser considerados válidos, entendeu o T C que resta proceder à repetição dos atos
eleitorais, segundo o previsto
no n.º 2 do artigo 119.º da lei
eleitoral para a Assembleia
da República”, referiu o juíz
conselheiro e presidente do
Constitucional, João Caupers.

Em Madrid, Espanha,
Ventura vai reunir-se com
Santiago Abascal, líder do
VOX, naquilo a que Ventura chamou “Cimeira Ibérica”,
evento que também vai integrar emigrantes portugueses. “Há neste momento um
desafio comum entre o VOX
e o Chega, na península ibé-

rica, que é assumir a posição
que o PSD e o PP têm no sistema democrático português
e espanhol”, disse.
Ventura vai encontrarse também com Marine Le
Pen, líder da União Nacional
. “Estarei em Paris, onde,
juntamente com a comunidade portuguesa e faremos
um comício conjunto, entre franceses e emigrantes
portugueses em França”.
André Ventura saudou a
decisão do Tribunal Constitucional de mandar repetir as eleições no círculo da
Europa e acusou o PSD de
ser um dos grandes responsáveis pela trapalhada que
estamos a viver no círculo da
emigração. Ventura acredita
que o seu partido tem chances de eleger, juntamente
com o PS, um deputado pelo
círculo da Europa.

Remessas de emigrantes sobem
1,8% em 2021 e batem recorde

s remessas de emigrantes cresceram 1,8% para bater o
recorde desde 2001, chegando aos 3.677,7 milhões de
euros em 2021, o melhor ano desde que há euro, de acordo
com os dados do Banco de Portugal.
De acordo com os números do Banco de Portugal.
O mês de julho foi o mais proveitoso, em termos de entrada de remessas em Portugal, com os emigrantes a en-

Boletins de voto já
foram enviados aos
emigrantes na Europa
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viarem 366,8 milhões de euros, o valor mensal mais alto
desde julho de 2019.
Em termos dos países que mais contribuíram para este
resultado histórico, a Suíça e a França destacam-se, em remessas enviadas para Portugal, com o Reino Unido e Angola
a ocuparem o terceiro e quarto lugares na lista dos maiores
contribuintes de remessas.

As medidas de combate à
pandemia que vão acabar
e as que se mantêm

T

endo em conta a evolução da pandemia, o Governo decidiu acabar com
cinco medidas que ainda estavam em vigor no combate
à pandemia. A segunda fase
de levantamento de restrições poderá chegar em cinco semanas, altura em que
os peritos preveem que o número de óbitos esteja abaixo
de um acumulado a 14 dias
por milhão de habitantes de
20 mortes. Atualmente, en-

contra-se em 63.
Estas são as cinco medidas que vão terminar:
1 - Confinamento de contatos de risco; 2 - Recomendação de teletrabalho; 3 - Limites
de lotação em estabelecimentos comerciais; 4 - Exigência
de certificado digital, salvo
no controle de fronteiras; 5
- Exigência de teste negativo para acesso a grandes
eventos, recintos desportivos e bares e discotecas.

As duas medidas que se
vão manter até os valores da
pandemia melhorarem:
Exigência teste negativo, salvo certificado de 3ª
dose ou recuperação, para

visitas a lares e visitas a
pacientes internados em
estabelecimentos de saúde
e uso da máscara nos espaços interiores onde é exigida atualmente.

Passeios fluviais no Minho
a partir desta semana

U

ma embarcação com
capacidade para 15
pessoas vai começar a

operar, inaugurando uma
rota fluvial experimental,
financiada pelo Programa

INTERREG V - A Espanha
- Portugal 2014-2020, com
viagens gratuitas até setembro de 2022.
A Câmara de Monção
começa esta semana viagens teste, para iniciar os
passeios para o público este
Carnaval.
O serviço compreende
3 tipo de excursões de um
dia, com visitas aos locais
históricos das localidades,
e passeios de uma hora e
meia, com saída em horário
fixo no fim de semana, feriados, épocas festivas e todos
os dias no verão.
Trata-se do projeto-pilo-

to “Rio Minho, um destino
navegável”, financiado em
1,3 milhões de euros pelo
Programa de Cooperação
Transfronteiriça
Espanha
-Portugal, que foi apresentado em dezembro. A embarcação fará, em regime
de excursão de um dia, 3
rotas, uma curta na Eurocidade Valença-Tui e outra na
Eurocidade Monção-Salvaterra do Miño. E ainda uma
rota longa, com visita aos 4
municípios. As excursões incluem um passeio de barco
de 60 a 90 minutos e percursos entre pontos de visita
nos centros históricos .
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Saudades de grandes amigos

Maria
Alcina
O amor está no ar!

Domingos Queiroga, amigo querido!

O

nosso ilustre amigo, Domingos Queiroga, (MARATAÍZES),
sempre dedicado aos amigos. Muito orgulho quando entramos no seu estabelecimento e deparamos com saborosos
artigos portugueses da melhor qualidade. Bacalhau, Azeite,
adega dos melhores vinhos portugueses e estrangeiros, bagaceira licores, deliciosas alheiras de Mirandela, bom presunto,
salpicão, tremoços, doces etc. A simpatia de Domingos e
do Sr. Abreu, sempre solícitos em fornecer o melhor para os
clientes que tanto estimam e admiram MARATAÍZES. É UMA
CASA PORTUGUESA COM CERTEZA......E VIVA O VINHO.
Abraços fadistas

C

om o confinamento da pandemia, estamos há 24 meses
sem sair de casa vivendo das saudades e lembranças do
convívio nos eventos da Comunidade. Na foto: O meu admirável amigo Dr. Francisco Gomes da Costa Presidente do Real
Gabinete Português de Leitura e o ex-embaixador de Portugal
em Brasília, Dr. Jorge Cabral.

Comendador José Morais

Petrópolis, Cidade Imperial
Solidariedade ao povo Petropolitano

PENSAMENTO DA SEMANA

ra. Luciane e Dr. Flávio Martins. Quanto exemplo de amor
nesse amoroso casal, que só dão exemplo de bem querer
á família e aos amigos. Muito especialmente á Comunidade
Luso Brasileira. Muitas bênçãos.

N

C

idade Imperial, onde
a monarquia viveu
seus melhores momentos de amor. Princesa
Isabel e seu esposo,
que tudo fizeram pela
libertação da escravatura. Amavam este País
e o seu povo. Fechando
os Olhos imaginamos
Petrópolis a cidade do
amor, onde só se respirava amor nas lembranças românticas da Monarquia. D. Pedro
segundo e sua bondosa esposa, Imperatriz, Teresa Cristina.
Na tragédia que está acontecendo, que nos deixa tão sofridos,
pedimos aos Espíritos de Luz, que proteja os que partiram,
tão precocemente que estejam amparados pelas as Almas
Benditas. Nossas preces pelos sobreviventes, para que seus
corações sobrevivam a tão grande dor vamos ajudar Petrópolis
(a cidade do amor). Muita luz... Muitas bênçãos

D

V

iva Castro Daire, onde nasceu um grande homem, homem
bom, amigo, empreendedor, caridoso, sempre ajudando
o próximo. Chefe exemplar de família, prezando muito sua
amada esposa, filhos muito queridos. Na foto: José Morais,
aproveitando os momentos de lazer, no seu sítio, recordando
sua infância na sua querida Castro Daire. Muitas bênçãos.

Casal destaque da semana!

a foto:
O casal
admirável e
muito unidos,
sempre dedicados às tradições Portuguesas, através do Clube
Português de
Niterói. Cuja
vice Presidência está
a cargo, do
elegante casal Dra. Rosa
Coentrão, e
Dr. Fernando
Guedes. Muitas bênçãos.

ANJO DA LUZ
SE NOS ENCONTRAMOS NO ESCURO, NÃO IREMOS CONSEGUIR
EMPURRAR A ESCURIDÃO PARA FORA
COM AS MÃOS OU COM A MENTE.
A LUZ DIVINA DA MINHA ALMA
FLUI ATRAVÉS DO MEU SER AGORA

.
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Maneca
Destaque da Semana,
o grande vascaíno
Carlinhos Cadavéz

C

omo vemos o
Diretor da Aldeia
Portuguesa no Cadeg, que todos os
sábados tem aquele
Show após a boa
Culinária Luso-Brasileira, tem ainda,
a boa atenção do
grande Vascaíno ,
como vemos na foto
supra, para o bom
amigo, parabéns e
muitas felicidades
para toda a família

Adão Ribeiro, Professor em Folclore e
Ex. Presidente da Casa Vila da Feira

D

ançar e
fantástico, ser Avô,
é muito
mais e ver
alguém
babando, é
natural, mas
ensinando o lindo
Folclore de
Portugal.
Parabéns
amigo Adão
e muita
saúde extensivo à
família

Francisco Torrão dos Biscoitos Globo, Estreou Nova Idade

Q

ue lindo trio,
Amigo Torrão, sua esposa,
Dona Eneida e
Dona Rosa Loureiro, reunidos
numa data sempre
Abençoada, para
o amigo Torrão,
as maiores felicidades do mundo,
sempre com muita
saúde, extensivo
ás jovens Senhoras e familiares,
são os nosso sinceros votos.

Q

Saudade e Recordação de um grande Irmão

ue linda foto
encontrei, é
sempre bom lembrar com alegria as
horas bem passadas, como vemos
o saudoso, Manuel
Branco e Esposa,
querida Dona Berta Branco, ele ao
lado do Pai Maior,
olhando por nós e
que tenha sempre
muito luz e muita
saúde para Dona
Berta

Recordando o bom Carnaval, que Saudade

E

ste grupo de amigos, com muita
frequência reunidos,
no Boteco Morais
como vemos na foto,
a esquerda, Dona
Maria Sameiro, Tuninho Mendes, Dona
Prudência, seu marido, Manuel Ribeiro, a seu lado, amigo
Morais, o sangue
bom da Barão , a
seu lado, um amigo
para todos um bom
repeteco, sempre
com muito cuidado
e muita saúde para
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Visita oficial ao Brasil do
Secretário Executivo da CPLP,
Zacarias Albano da Costa

Secretário Executivo da Comunidade
dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), Dr.
Zacarias Albano da Costa, realizou visita oficial a
Brasília de 14 a 17/2, ocasião em que participou da
abertura da II Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola (CILPE 2022),
co-organizada pelo Itamaraty, pela CPLP e pela
Organização de Estados
Ibero-Americanos para a
Educação, a Ciência e a
Cultura (OEI).
O Secretário Executivo da CPLP foi recebido em audiência pelo
Senhor Vice-Presidente
da República, Hamilton

Mourão, com quem passou em revista temas da
agenda da Organização
e debateu a intensificação do relacionamento

econômico-comercial
entre os estados-membros da CPLP. Foi também recebido no Palácio
Itamaraty e avistou-se

com parlamentares brasileiros e autoridades
das áreas de saúde,
economia, cooperação,
educação e promoção
de investimentos.
Fundada em 1996,
a CPLP baseia-se em
três pilares: concertação
político-diplomática, cooperação e difusão da
língua portuguesa. Conta
hoje com nove estados
membros (Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, Portugal,
São Tomé e Príncipe e
Timor-Leste). O Dr. Zacarias Albano da Costa
é o primeiro timorense
a chefiar o Secretariado
Executivo da CPLP.

O instituto Camões e
a Universidade Johannes Gutenberg de Mainz,
na Alemanha, assinaram
um protocolo de cooperação que estabelece as
condições para alargar
a oferta dos estudos de
língua portuguesa naquela instituição de ensino superior.
O protocolo, que vigorará por três anos, a partir do presente ano letivo,
prevê apoio à contratação de docentes.
“Destacamos a importante valência introduzida
pelo protocolo: a criação
de cursos de formação
de professores de língua
portuguesa para o ensino secundário. A Universidade de Mainz passará
a ser a única instituição
de ensino superior alemão a ter essa oferta no
país”, destacou, em comunicado, o Camões –
Instituto da Cooperação

e da Língua.
Na nota enviada à
Lusa, o instituto salientou
ainda que na Alemanha
continua a oferta semestral de cursos de língua
portuguesa a alunos de
diversas áreas científicas, incluindo a da tradução, no polo da Universidade em Germersheim.
Isto para além da manutenção do programa
“Português em Prática”,
com o objetivo de constituir “grupos de trabalho
interdisciplinares e interinstitucionais que desenhem estratégias para
uma mais célere integração da disciplina de
Português como Língua
Estrangeira (PLE) nos
‘curricula’ das escolas
secundárias alemãs”.
No ano letivo de
2021/2022 estão inscritos 1.854 alunos em
cursos de Língua Portuguesa nas universi-

dades alemãs apoiadas
pelo Camões.
No comunicado enumera-se que são agora
15 as universidades – incluindo duas cátedras –
com as quais o instituto
tem instrumentos de cooperação na Alemanha:
Aachen, Berlim (Humboldt e Freie), Chemnitz,
Colónia, Göttingen, Hamburgo, Heidelberg, Konstanz, Leipzig, Mainz, Mar-

burgo, Munique, Rostock
e Saabrücken.
O protocolo foi assinado pelo embaixador de
Portugal na Alemanha,
Francisco Ribeiro de
Menezes, que representou no ato o presidente
do conselho diretivo do
Camões, João Ribeiro
de Almeida, e pelo presidente da Universidade
Johannes Gutenberg de
Mainz, Georg Krausch

Instituto Camões e universidade alemã
assinam protocolo de cooperação

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

PETRÓPOLIS
última semana deixou marcas profundas
no coração de todos nós. A tragédia que
A
se abateu sobre Petrópolis, apesar da inten-

sidade das chuvas, reflete o grau de irresponsabilidade de governadores e prefeitos,
que nada fizeram para fiscalizar e impedir
construções em áreas de risco. Transferir
responsabilidade para a população, não é
tarefa difícil. Entretanto, cabe ao Poder Público não apenas proibir construções irregulares, mas investir em moradias populares!
Com muita tristeza estamos assistindo à dor
e desespero das famílias das vítimas. A sociedade vem participando de uma maneira
extraordinária, enviando donativos, prestando solidariedade, e até mesmo trabalhando
voluntariamente. Vários estados e municípios vem oferecendo ajuda, que chega a ser
recusada pelo governador. Por que, Soberba? Não posso crer nesse sentimento num
momento tão dramático. No entanto, é fato
que recebi denúncias, confirmadas, de profissionais qualificados, como médicos, psiquiatras, psicólogos e de outras áreas importantes que a situação exige. A manifestação
é de frustração! Dizem que estão sendo barrados e impedidos de colaborar ao se apresentarem como voluntários. Estou cobrando!
É bom que o prefeito Bomtempo e o governador justifiquem o que está acontecendo.
Quando, a todo o momento, assistimos ao
desespero, angústia e dor daqueles que perderam pais, filhos, irmãos, amigos e outros
familiares. Nossa solidariedade a todos! Que
possa servir de exemplo aos gestores de outros municípios, inclusive do Rio de Janeiro,
que necessita olhar com extrema atenção as
áreas de risco e realizar a prevenção a enchentes, que sempre se faz necessária

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

CASA DAS BEIRAS
SOCIEDADE REGIONALISTA CULTURAL E RECREATIVA
Endereço: Rua Barão de Ubá nº 341 - Tijuca - RJ - Brasil - Cep: 20260-050
Email: secretaria@casadasbeirasrj.com.br
Telefones: 55 (21) 2273-1897 / 55 (21) 99988-7945

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DELIBERTIVO
Nos termos do artigo 44 dos itens ll; lll; lV do Estatuto da Casa das Beiras ficam convocados
os senhores conselheiros, que se encontrem em pleno gozo de todos seus direitos sociais, a comparecem à Sessão Ordinária que será realizade na sua Sede Social, situada à Rua Barão de Ubá
n° 341 - Tijuca - nesta cidade, às 19h30min do dia 08 de março de 2022, em primeira convocação
com a maioria dos seus membros ou às 20h, em segunda convocação, com o número que permita
a formação da mesa e mais 10 (dez) conselheiros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Tomar conhecimento, discutir, aprovar ou rejeitar o relatório e contas da Diretoria e parecer da
Comissão Fiscal referente ao ano de 2021
2) Eleição do Presidente e Vice-presidentes da Diretoria e Comissão Fiscal e seus Suplentes para
o biênio 2022/2024.
3) Posse do Presidente e Vice-presidentes eleitos e seus companheiros de Diretoria por ele indicados,bem como à Comissão Fiscal e seus Suplentes.
4) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022.
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Regiões & Províncias
Celorico de Basto

Celorico de Basto retoma Festa da
Camélia após dois anos de interregno
“E

Oeiras prestou a
tradicional homenagem
a Igrejas Caeiro

O

Município de Oeiras prestou a tradicional
homenagem a Francisco Igrejas Caeiro, um
dos mais marcantes nomes da rádio, do teatro,
do cinema e da televisão em Portugal, com a realização de uma Romagem à sua campa, no passado dia 19 de fevereiro (data em que se assinala
dez anos do seu desaparecimento), no Cemitério
de Oeiras. No local foi depositada uma coroa de
flores pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves.
Igrejas Caeiro é um nome incontornável da
história da nossa Rádio e a ele estão ligados programas como “Os Companheiros da Alegria”, no
Rádio Clube Português e o “Comboio das Seis e
Meia”, nos inícios dos anos 50 do século XX. Entre 1976 e 1979, Igrejas Caeiro foi ainda Diretor
de Programas da Emissora Nacional de Radiodifusão, atual Rádio e Televisão de Portugal. Para
além disso, entre outras atividades, pertenceu à
direção do Teatro Maria Matos que fundou, e após
o 25 de Abril, foi Deputado pelo Partido Socialista
à Assembleia Constituinte (1974-1976) e depois à
Assembleia da República.
Veio a falecer em Lisboa, aos 94 anos, em 19
de fevereiro de 2012.

Execução de Praça de Acesso
ao Parque dos Poetas, na Rua
S. Salvador da Baía, em Oeiras

ste ano, (a festa) tem
como novidade o fato
de se realizar ao longo do
todo o mês de março. Estamos a dar nota de uma nova
abertura que se pretende
para toda a comunidade”,
afirmou Peixoto Lima.
O autarca acentuou que,
“com o fim da pandemia”,
Celorico de Basto “quer marcar, com esta festa, um novo
reinício”, esperando a “visita
de muitas pessoas”.
Ao longo do mês, haverá
dezenas de atividades culturais, econômicas e desportivas, tendo a camélia como
“rainha”, como se lê na promoção do evento deste ano.
“A celebração da camélia
está de volta”, assinala-se
num cartaz do município.
Como nas edições anteriores, aquela vila do interior do distrito de Braga vai
engalanar-se com camélias,
de vários tipos, destacandose os arranjos das fachadas
das casas e montras dos es-

tabelecimentos comerciais
preparados pelos residentes
e lojistas e os murais realizados por coletividades e juntas de freguesia. Também as
ruas da cidade minhota serão decoradas com adereços
alusivos à rainha da festa colocados pela autarquia.
Conferências, caminhadas e um desfile de moda
inspirado na flor, no qual serão escolhidas a rainha e a
princesa das camélias, são

outras atividades do programa, que destaca, no terceiro
fim de semana, a exposição
e concurso internacional de
camélias, na Casa da Terra.
Trata-se de uma atividade
sempre muito procurada por
espanhóis, que ali expõem
ou visitam.
O cortejo das camélias,
na tarde de domingo, envolvendo centenas de pessoas
da comunidade local, que
distribuem pétalas de flores

pelos visitantes, é um dos
pontos mais aguardados do
programa.
“Como sempre, os locais
irão envolver-se de uma forma muito forte, porque esta é
uma festa popular”, reforçou
Peixoto Lima.
O autarca recordou à
agência Lusa que toda a
comunidade educativa, os
idosos e as demais pessoas
se envolvem, ao longo de
semanas, na decoração das
suas casas e na participação que irão fazer ao longo
dos eventos”.
Destacando as visitas
guiadas, todos os fins-desemana, aos exuberantes
jardins de camélias encontrados em solares típicos da
região de Basto, alguns centenários, o presidente do município sinalizou: “a camélia é
um valor muito forte do nosso
patrimônio cultural que queremos continuar a estimular”,
aliando ao “potencial econômico que já representa”.

Sernancelhe

Sernancelhe celebra a sua
identidade com nova edição
do Festival de Sopas

A

oitava edição do Festival de Sopas e Encontro de
Ranchos tem data marcada para 25, 26 e 27 de Fevereiro, no Expo Salão de Sernancelhe. Recuperando
o formato tradicional, o evento mantém o propósito de
continuar a promover a gastronomia local, em especial a
sopa, com intenção de renovar hábitos antigos, impulsionar a cultura, o artesanato e as gentes de Sernancelhe e
projectar turisticamente o território como espaço de história, onde a identidade se cultiva e celebra.

Gouveia
Feira do Queijo em
Gouveia adiada para Abril

“T

radicionalmente, a Feira do Queijo era no fim-de-semana do Carnaval, no domingo de Carnaval, simplesmente, este ano, as coisas não estão ainda claras para nós.
Gouveia tem tido um número elevado de casos (de infecção)
e nós não queremos criar condições para aglomerações de
pessoas que possam originar um número ainda maior de contágios”, justificou o presidente da Câmara de Gouveia.

Bairrada

E

sta ‘praça de recepção’ criará um ponto de
confluência entre as duas fases do Parque
dos Poetas, assim como as respetivas entradas.
O Município de Oeiras vai dar início à empreitada de execução da praça de acesso ao
Parque dos Poetas, na Rua S. Salvador da
Baía, em Oeiras.
Esta praça vai surgir no entroncamento da
Rua José de Azambuja Proença com a Rua
S. Salvador da Baía, à semelhança do que já
existe na entrada do Parque dos Poetas na Rua
Coro de Santo Amaro de Oeiras e na Rua Carlos Vieira Ramos.
Assim sendo, esta ‘praça de receção’ criará
um ponto de confluência entre as duas fases do
Parque dos Poetas, assim como as respetivas
entradas.
Após concluída, a nova praça dará primazia ao
peão, contudo permitirá uma partilha entre este e
o automóvel.
Os trabalhos terão início brevemente e prevêse a duração de de 75 dias.
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Espumante de Filipa
Pato eleito “Vinho do Ano”

D

a Bairrada destaca-se
ainda o prêmio alcançado
pelo vinho GIZ, Vinha das Cavaleiras 2018, de Luís Gomes.
O espumante Nossa Solera Desde 2001 Extra Bruto,
elaborado por Filipa Pato e
William Wouters, arrecadou
o prêmio “Vinho do Ano”, na
25.ª edição de “Os Melhores
do Ano – 2021”, promovido
pela Revista de Vinhos.
O evento, que teve lugar
na cidade do Porto, na passada semana, tem vindo anualmente a premiar o que de
melhor se faz, no país, nos
setores do vinho e da gastronomia, assim como tem vindo a distinguir e homenagear
diversas personalidades ligadas a estas áreas.
Desta feita, a região da
Bairrada volta a destacar-se,

uma vez mais pela mão da
produtora Filipa Pato que, no
ano passado, já havia sido
eleita por esta mesma publicação “Enóloga do Ano”. O
surpreendente é que esta foi
a primeira vez que um espumante alcança esta distinção o que será, naturalmente, uma excelente notícia
para a Bairrada.
A completar 20 anos de

carreira, Filipa Pato, filha do
consagrado produtor bairradino Luís Pato, avançou ao
JB estar muito honrada “com
este prêmio”, que representa
também “uma grande responsabilidade”, até porque
na sua opinião, a Bairrada
tem uma enorme capacidade
e potencial para fazer vinhos
base para espumantes de
grande qualidade.

Ovar
ICNF não recuou
e até equaciona
abater mais 20
hectares

O

Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF) disse
ontem que não reduziu o
número de hectares a abater no Perímetro Florestal
das Dunas de Ovar, equacionando até cortar mais
20 para ampliação de uma
fábrica. “Não houve recuo
face à área prevista para
corte. Essa área mantémse em cerca de 1 por cento
da área do Perímetro Florestal das Dunas de Ovar
por ano, a implementar
através de manchas descontínuas com área máximas de oito hectares, conforme previsto no Plano de
Gestão Florestal (para a
zona)”, declarou o ICNF.
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Eleição no Orfeão Português
M
as uma vez, em uma
Reunião de Eleição no
Orfeão Português, em um
clima maravilhoso, de total
descontração, com muitos
Elogios por parte de vários
conselheiros da casa que
elogiaram o belo trabalho
e as obras realizadas, com
lindo discurso do sr .José
Queiroga, e Rogerio Costa
falando sobre tudo que o
Presidente Joaquim Bernardo fez desde que assumiu a casa, colocando
o Orfeão Português de
novo em destaque na comunidade..
Joaquim
Bernardo
foi reeleito com louvor, e
apresentou aos presentes
a nova diretoria que irá
junto com ele continuar
este belo trabalho que Joaquim Bernardo vem realizando. Também proveriu
um bonito discurso, de
agradecimento a toda a

Presença parcial da Reeleição do Presidente do Orfeão Joaquim
Bernardo, na foto o Provedor José Queiroga, Angêlo Horto, José
Henrigue

diretoria que com eles fizeram isto tudo acontecer.
inclusive a Sra Maria Neide, que foi incansável ao
seu lado.
Dia, 20 de Março será
realizado o almoço mensal
da casa onde será apresentada Ao público a nova diretoria, agora com um departamento feminino que virá
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Belo registro
no almoço das
Quartas nas
Beiras o Vice-presidente
Luís Ramalhoto, Presidente José
Henrique,
seu irmão,
João sua mãe
senhora Ilda
Manuela e o
Marco Aurélio

Beiras: Almoço das Quartas

com todo gás, na oportunidade também será comemorado o aniversário
do Rogério Costa.com
a Banda tipicos da Beira Show. Fechando com
chave de ouro, entrega de
títulos honoríficos a vários
Diretores e personalidades. Será uma linda festa
como nos bons tempos.

Durante a
solenidade,
da reeleição
do presidente Joaquim
Bernardo,
vemos Ângelo Horto,
Pacheco e
Luis Augusto

Num close para o Jornal Portugal em Foco a sorridente Zildinha sempre presente

S

O charme feminino marcando presença no Almoço da Helenilda e
Ruth numa posse especial

ucesso absoluto, essa última edição
do tradicional almoço, das Quartas,
na Casa das Beiras do Rio de Janeiro.
O Presidente José Henrique, diretores e
amigos, organizam esta grandiosa confraternização, onde são saboreados, deliciosos Bacalhau “à Lagareiro” e saborosos vinhos portugueses. Para terminar,

aquele joguinho de sueca, para descontrair. São realmente momentos de total
harmonia e amizade.
Mais uma vez, o presidente José
Henrique e seus colaboradores deram
um show de organização e competência, acolhendo os amigos, com carinho
e fidalguia.

Esse trio é
presença
certa no Almoço das
Quartasfeira, nas
Beiras o
empresário
o famoso
Tuninho
da Ótica
Primor, o
Brandão e
Mauricio

Momento da
nova diretoria reunida
para traçar
os novos
planos para
essa nova
gestão

Nova Diretoria do Orfeão Português
Presidente
Joaquim Bernardo
1º Vice Presidente
Dario dos Santos
2º Vice Presidente
Rogerio Costa Rebelo
Vice Presidente de Secretaria
Tereza Hermínio da Paixão M. Meirinho
Vice Presidente de Finanças
Alberto Boaventura Pires
Vice Presidente de Patrimônio
Verônica G. Trindade
Vice Presidente de Coordenação
Cidália Oliveira dos Santos
Vice Presidente de Rel. Juridicas
Amélia Ernestina Pinto Vieira
Vice Presidente de Cultura
João Américo dos Santos Pinto
Vice Presidente de Ativ. Sociais

Também
prestigiando a
Casa das
Beiras
a amiga
Ieda

Solangenilson Gomes da Cunha
Vice Presidente de Comunicação
Social
Zaina Mufarrej de Carvalho
Vice Presidente de Desportos
Vanil Monteiro Pinto
Vice Presidente de Ativ. Artisticas
Alexandre de Lima Pires
CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos
1º Maria Neide Costa Rebelo
2º Orlando Pereira
3º Paulo Marcos Dias Morgado
Membros Suplentes
1º Emilia Moreira Vieira
2º Zulmira Helena Alen
3º Manoel Otávio de Almeida Balsa

Num destaque
para o Portugal
em Foco. Dr.
Flávio Martins,
Presidente
do Conselho
Permanente da
(CCP) e o Professor Carlos
Bolonha, Diretor
da Faculdade
de Direito da
FRJ

Casa dos Açores de São Paulo
MEMBRO FUNDADOR DO CONSELHO MUNDIAL DAS CASAS DOS AÇORES
HORTA, 13/11/1997
FUNDADA EM 22/06/80 - ENTIDADE LUSO - BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS

RUA DENTISTA BARRETO, 1282 - VILA CARRÃO - CEP 03420-000 - SÃO PAULO - SP BRASIL
Tel: (+55 11) 2296-4890 Telefax: (+55 11) 2942-0487 www.casadosacores.com Email:casa-acores@ig.com.br

CNPJ 50.330.430/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
Casa dos Açores de São Paulo
O Presidente Executivo e a Presidente do Conselho Deliberativo, no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto Social,
vem tornar público a todos os associados que no dia 27de março de 2022, no horário compreendido entre 8:00 e 15:00 h em sua
sede própria na Rua Dentista Barreto, 1282 – Vila Carrão – Capital, realizar-se-á eleição direta para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da entidade para o triênio 2022/2025 e para o Conselheiro Deliberativo quadriênio de 2022/2026.
Ficam convocados todos os associados filiados interessados em concorrerem ao pleito, para apresentarem suas candidaturas
constituídas em chapa de forma expressa até o dia 03 de março de 2022 na secretaria da Casa, sendo que para os cargos de
Presidente e VicePresidente Executivo é necessário um ano de filiação a Entidade, sem ter cometido qualquer irregularidade na
condição de associado, e para o cargo de Presidente e VicePresidente do Conselho Deliberativo, o Conselheiro eleito deverá contar com, no mínimo, 03 (três) anos de filiação, sem ter cometido qualquer irregularidade na condição de associado.
No dia 09 de março de 2022 serão afixadas em local próprio as chapas inscritas, possibilitando o exercício do direito de
impugnação no prazo improrrogável de 24 horas.As impugnações serão julgadas pelo Conselho Deliberativo sendo o resultado
divulgado no dia 11 de março de 2022.
No silêncio, todas as candidaturas serão consideradas homologadas e apresentadas formalmente aos associados no dia 14
de março de 2022.
Ficam ainda convocados todos os associados a comparecerem na data de 27de março de 2022 para o exercício do direito e
dever do voto, salvo se houver chapa única, para ambos os casos. Para tanto é necessário estarem regulares com suas obrigações
junto a Casa até o dia 27 de fevereiro de 2022.
A apuração e resultado da eleição ocorrerão no mesmo dia 27 de marçode 2022, às 15:30 h em sessão pública aos associados na mesma sala de votação. A posse da nova Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo será no dia 03 de abril de 2022.
Encontram-se a partir desta data afixado no átrio na sede social as normas que regulamentam a eleição, ficando a presidente
do Conselho Deliberativo à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas desde que formuladas por escrito. Para que
ninguém alegue desconhecimento, determinamos a afixação do presente edital em local acessível e a sua publicação em jornal
renomado em nossa comunidade com antecedência razoável. Nada mais.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

Marcelo Stori Guerra
Presidente Executivo

Márcia Fátima Gemelgo Correia
Presidente do Conselho Deliberativo

Outro registro desta bela tarde no almoço das quartas Presidente do Conselho José Henriques, sua
esposa Helenice, Chança, Mauro, Eumar e esposa senhora Terezinha
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Economia
Combustíveis continuam a subir depois
de gasolina 98 ter atingido os dois euros

A

gasolina e o diesel
deverão continuar a
subir na próxima semana,
depois de a gasolina aditivada ter superado os dois
euros por litro em alguns
postos de abastecimento
do país.
Em função das cotações dos produtos petrolíferos, nesta semana, os
combustíveis voltam a subir, em Portugal, 0,5 cêntimos por litro na gasolina e
no diesel.
De acordo com o site
maisgasolina.com, o preço médio de venda ao público da gasolina 98 simples atingiu 1,915 euros

por litro e o da aditivada
2,018, apresentando máximos históricos.
O mesmo ‘site’ avançou que, segundo a sua

contagem, há mais de 200
postos a vender gasolina
98 aditivada acima dos
dois euros por litro.
Relativamente à gasoli-

na 95 simples, os preços
de venda ao público com
base nos preços médios
de venda ao público registados pelos postos de
abastecimento no Balcão
Único da Energia, fixavam-se em 1,85 euros por
litro, respectivamente.
Já o diesel simples tinha um preço médio de
venda ao público de 1,718
euros por litro.
No boletim semanal
dos combustíveis, enviado a Comissão Europeia
deu conta de que os preços da gasolina 95, do diesel continuam a subir na
maioria dos países.

corrente da presença e
desempenho nas competições europeias, a presença do FC Porto nas
quartas de final da Liga
dos Campeões da UEFA.
De acordo com os dados do Anuário, elaborado
em parceria com a Liga
Portuguesa de Futebol
Profissional, na última
temporada o futebol profissional atingiu ainda uma
empregabilidade
recorde com 3.729 postos de
trabalho, uma subida de

4,2% em relação à época
2019/2020.
“Este anuário mostra,
com a frieza dos números,
o poderio desta indústria,
mesmo em época tão atípica e limitativa de receitas. As privações mostraram o tanto de que somos
capazes, o exemplo que
conseguimos ser e como
as adversidades podem
transformar-se em oportunidades”, assinalou Pedro
Proença, presidente da
Liga de clubes.

Futebol português
fez o PIB subir
O
futebol
profissional
português contribuiu
com 550 milhões de euros para o Produto Interno Bruto na temporada
de 2020/21, mais 11,3%,
segundo o Anuário do
Futebol .
“A indústria do futebol
mostrou a sua resistência
e, mesmo numa época
completamente
marcada pela pandemia de covid-19, com os estádios
vazios e com muitas receitas perdidas, conseguiu
atingir os melhores resultados de sempre, aumentando o seu contributo para a
geração de riqueza e criação de emprego do país”,
destacou à Lusa Miguel
Farinha, ‘partner’ da EY.
Durante esse período,
a Liga Portugal e as 34

A

sociedades
desportivas
representadas neste estudo pagaram mais 2,5% de
impostos ao Estado, em
termos homólogos, num
total de 192 milhões de euros, com o volume de negócios global a ascender
a 792 milhões de euros.
Este desempenho foi
possível porque, apesar
do contexto pandémico,
que levou a uma redução
substancial nas receitas
de bilheteria, o setor conseguiu compensar com
outras fontes de rendimentos, resultando num
aumento da receita total, sobretudo, graças ao
aumento de 47 milhões
de euros dos rendimentos de direitos televisivos, e do acréscimo de
11 milhões de euros de-

“Levantamento de restrições
é uma ótima notícia mas é
preciso mais confiança”

“O

levantamento de
restrições anunciado pelo Governo é
uma ótima notícia, mas
é preciso aumentar confiança dos consumidores e agentes econômicos”, disse à Lusa a
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.
“O fim da apresentação de certificados digitais será o princípio de
uma nova era para as
empresas de Restauração, Similares e do Alojamento Turístico”, referiu
a entidade, numa resposta por escrito, acrescentando que agora tem
de se olhar para o futuro
e definir linhas estratégicas e orientadoras.
“Depois de dois anos
desastrosos, gerados
pela crise e pela limitação ao funcionamento
das empresas, e antevendo-se um período
marcado pelo aumento
de preços de energia,
das matérias-primas e
pelo eventual incremento das taxas de juro, é

preciso aumentar a confiança das pessoas e
das empresas”, referiu
a AHRESP.
A associação defendeu que o reforço da
competitividade das empresas da Restauração,
Similares e do Alojamento Turístico, com especial destaque para o fortalecimento dos capitais
próprios, das tesourarias
e da confiança dos consumidores, é prioritário.
A AHRESP sublinhou
ainda que, com a estabilidade governativa que
se perspectiva para os
próximos 4 anos, é fundamental que o novo
Governo trabalhe no
desenvolvimento deste
clima de confiança que
envolva consumidores e
agentes econômicos.
O certificado digital
vai deixar de ser exigido
no acesso a restaurantes e estabelecimentos
hoteleiros, mantendo-se
apenas obrigatório no
controle de fronteiras,
decidiu o Conselho de
Ministros.

IKEA cria casa portátil,
sustentável e já mobiliada

Consumidores já podem
pedir tarifa social da Internet

Anacom
anunciou
que a tarifa social de
Internet já pode ser pedida pelos consumidores. O
regulador aprovou a oferta
de tarifa social de acesso
à Internet em banda larga da Nowo que pode ser
desde já disponibilizada.
Nos casos da Nos, Meo,
Prodevice e Vodafone,

estas empresas deverão ajustar as suas ofertas no prazo máximo de
dez dias úteis de acordo
com as determinações da
Anacom e, à medida que
o façam, poderão disponibilizar os seus tarifários
reduzidos de banda larga
fixa ou móvel para famílias com baixos rendi-

mentos ou com necessidades sociais especiais.
Quando o consumidor
pedir para subscrever
este tarifário, o operador
irá encaminhar o pedido
para a Anacom, que verificará se reúne todos os
requisitos.
A entidade reguladora
informará o prestador de
serviço que terá de ativar
a tarifa social no prazo
máximo de dez dias.
O universo potencial
de beneficiários da tarifa
social de Internet são os
quase 800 mil consumidores que têm acesso à tarifa social da eletricidade.
A tarifa social de Internet
tem uma mensalidade de
5 euros mais IVA, inclui
um mínimo de 15 GB de
dados por mês, e os ope-

radores devem assegurar
uma velocidade mínima de
download de 12 Mbps e 2
Mbps de upload, para que
os consumidores possam
aceder a serviços como
utilizar o correio eletrônico, motores de pesquisa
e ferramentas educativas e de formação, aceder a jornais ou notícias,
comprar ou encomendar
bens ou serviços e efetuar chamadas e videochamadas com qualidade.
As empresas podem ainda cobrar um valor máximo e único de 21,45
euros mais IVA para serviços de ativação para
equipamentos de acesso,
que o beneficiário da tarifa social poderá pagar em
prestações em 6, 12 ou
24 meses, se preferir.

A

IKEA, empresa sueca especializada na
venda de móveis domésticos de baixo custo, aderiu à tendência das casas
pré-fabricadas, lançando
recentemente a sua nova
proposta de lar. Tratase de “Tiny House”, uma
casa de apenas 25 metros
quadrados, sobre rodas,
sustentável e equipada
com móveis baratos.
Após se juntar à Escape, especialista em casas
pré-fabricadas, e à agência de publicidade Voz
Creative para criar a “Tiny
Home”, a empresa sueca
investe agora numa nova

casa idealmente projetada
para pessoas que vivem
sozinhas e tenham um estilo de vida nômade. Abbey
Stark, chefe de design da
Ikea, foi quem projetou o
seu interior, recorrendo a
um estilo minimalista e cores neutras.
Repleta de estratégias
que visam o melhor aproveitamento do espaço, a
“Tiny House” encontra-se
dividida em duas partes
principais, dentro das
quais existe lugar para
uma cozinha, uma casa
de banho, um quarto,
uma sala de estar e ainda
um terraço.
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Política

E

António Costa diz que adiamento
na formação do novo Executivo
não confunde as contas

m relação ao adiamento da tomada de posse
do novo Governo e questionado sobre se a repetição das eleições no círculo da Europa, confundem
as contas na formação do
novo Executivo, Costa respondeu que apenas adia os
convites que iria dirigir.
“Não, não baralha as minhas contas, adia simplesmente as conversas que eu
iria ter. Em vez de ter hoje
e durante os próximos dias,
terei naturalmente depois
e no momento adequado”,
disse, apelando a que os
portugueses que residem
fora de Portugal, no círculo
da Europa, compreendendo
esta participação, correspondam votando, tal como
fizeram no dia 30 de janeiro, no qual houve um crescimento muito significativo da

O

participação eleitoral”.
O primeiro-ministro realçou que o novo Governo não
pode tomar posse antes de a
nova Assembleia da República estar instalada, e que, por
isso, é necessário aguardar
a repetição das eleições, o
apuramento dos resultados,
a publicação dos resultados, os três dias necessários
para a instalação da AR, e só
depois disso é que poderá

apresentar ao Presidente da
República, Marcelo Rebelo
de Sousa, a lista das personalidades que irá convidar
para integrarem o próximo
Governo.
“Como é obvio, não irei
fazer os convites sem ser
próximo do momento em que
possa entregar a lista ao senhor Presidente da República, porque é a primeira pessoa que deve conhecer essa

lista oficialmente”, disse,
reiterando a sua firme vontade de que não comecem
a circular por aí os nomes.
O
primeiro-ministro
lembrou que emitiu logo
depois das eleições, que
muitos dos nomes que se
têm visto na comunicação
sobre qualquer indicação
para cargos são puras especulações.
Questionado sobre se
também são especulação
as notícias que apontam
como futuro Presidente da
Assembleia da República
o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, a seu
lado na conferência de imprensa após ambos terem
participado na cimeira UE
-África, o primeiro-ministro
respondeu que o único fato
é que este é o chefe da diplomacia.

André Ventura quer manter identidade
do Chega para evitar destino do CDS-PP

presidente do Chega disse num comício em Benavente que o partido tem de manter a identidade para não desaparecer da Assembleia da República como aconteceu com o CDS-PP.
“Ou mantemos a identidade que nos trouxe até aqui, ou continuamos a ser o grito de revolta de um povo que deixou de acreditar há
muitos anos, ou continuamos a ser a voz daqueles que já não tinham
voz e que acreditaram que era possível mudar ou, se nos vendemos
ao sistema, acabaremos na praia onde todos acabam”, afirmou André
Ventura num jantar comício, com mais de quatrocentos militantes e
apoiantes do partido.
“Nós não nos poderemos moderar, nós nunca nos poderemos vender a nenhum partido do sistema, senão teremos o mesmo destino desses partidos”, reforçou o presidente do Chega, referindo-se ao CDS-PP.

Nuno Melo diz que
CDS deve fazer prova
de vida nas urnas
e admite concorrer
sozinho nas europeias

“O

CDS tem de fazer prova de vida”,
declarou, o candidato à liderança
do CDS-PP Nuno Melo, argumentando que
o partido deve nas urnas justificar a sua
existência, até para ter força para dialogar
com outras forças políticas com as quais
tradicionalmente se alia, como o PSD.
Nuno Melo diz acreditar no CDS e na
sua sobrevivência se voltar a ter capacidade de chamar os melhores quadros, ter
ideias identitárias e ser um partido útil, sublinhando esta ideia de utilidade, tal como
defendeu na apresentação da sua candidatura à liderança.
O eurodeputado considera que na atual
composição da Assembleia da República,
em que o CDS deixou de estar representado, há eleitorado que também deixou de
estar refletido, aqueles que se revêm numa
direita com coração.
“Lutamos todos os dias por uma economia de mercado que esteja ao serviço das
pessoas“, defendeu.
Nesse sentido, achou um exercício de
honestidade que a Iniciativa Liberal se
queira sentar entre o PS e o PSD, considerando que, tal como no Parlamento
Europeu, os liberais portugueses são de
centro-esquerda.
Relativamente ao Chega, considerou
que António Costa, aproveitou como poucos a sua demonização na última campanha eleitoral e manifestou-se contra qualquer ideia de cerca sanitária a partidos

eleitos democraticamente.
“O PCP faz a festa do Avante com convidados da Forças Armadas Revolucionárias
da Colômbia, extintas em 2016, e imagens
da revolução bolchevique atrás? Viu algum
cerco sanitário?”, questionou.
Para Nuno Melo, a esquerda é o adversário político do CDS e é contra ela que
quer concentrar o seu esforço. Já o PSD,
apontou, continuará a ser para o CDS um
adversário político às vezes e, às vezes,
também um parceiro preferencial, reconhecendo a realidade inultrapassável de alianças entre os dois partidos.
Questionado sobre a permanência da
sede do CDS-PP, em Lisboa, Nuno Melo
respondeu que apesar do caráter histórico
do edifício, o que mais o angustia são os
funcionários que têm os seus empregos em
risco pela perda de recursos financeiros,
sobretudo a subvenção estatal.
O 29.º Congresso do CDS está marcado para 2 e 3 de abril, em local a definir.
Os centristas vão eleger o sucessor de
Francisco Rodrigues dos Santos, que se
demitiu da presidência do partido e não irá
recandidatar-se. O CDS-PP pela primeira
vez desde o 25 de Abril de 1974, ficou sem
representação parlamentar, depois de na
última legislatura ter uma bancada de cinco
deputados.
Além de Nuno Melo, também o dirigente
Miguel Mattos Chaves anunciou uma candidatura à liderança do CDS-PP.

Jerónimo pede
reforço da luta
contra revisão
constitucional

O

secretário-geral do Partido
Comunista Português disse
que Portugal está à beira de mais
um novo 25 de Abril, para responder às tentativas de avançar com
uma revisão constitucional.
Jerónimo de Sousa, na sessão pública “PCP – Contigo todos
os dias”, que decorreu no concelho da Moita, referiu que foi retomada a ambição de uma revisão
constitucional que o líder do Partido Social Democrata, Rui Rio,
enuncia, sinalizando disponibilidade do Partido Socialista.
“A confirmar-se, é um sinal
grave e preocupante no caminho
dos projetos antidemocráticos
que alguns querem ver retomados. O objetivo é amplo, conhecidas que são as propostas do
PSD de subversão da Constituição da República”, disse o líder
comunista.
Jerónimo de Sousa fez um
alerta: “Dizer camaradas, que estamos à beira de mais um 25 de
Abril. Estamos a fazer quase 49
anos de Abril em democracia. É
uma boa altura para acrescentar
à luta o reforço da Constituição
da República, o reforço da própria democracia”, disse.

PSD aprova novo
Conselho em 20 dias,
mas é Rio quem decide

O

s conselheiros do PSD
aprovaram, no Conselho Nacional de Barcelos
que se vai realizar uma nova
reunião deste órgão em 20
dias. Só nessa altura é que
será decidida a data para as
eleições diretas para o novo
líder do PSD. No entanto, é
Rui Rio quem tem a última
palavra e, no fim, o líder esgueirou-se sem responder se
a vai cumprir.
A proposta das distritais
foi aprovada mas é uma recomendação que depende
da Comissão Política Nacional e do presidente do partido, disse Paulo Mota Pinto,
presidente da mesa, no final
de um Conselho Nacional
em que Rio esteve seis horas a ouvir duras críticas.
Enquanto Paulo Mota Pinto falava, o líder aproveitou
para sair, mas foi na mesma
confrontado com a questão
do cumprimento da deliberação e recusou responder.
À chegada, tinha dito que a
marcação de diretas cabe “à
Comissão Política Nacional e
ao presidente do partido”.
Rui Rio tinha dito, em 4
de fevereiro, que o Conselho
Nacional serviria para marcar as diretas, mas recuou.
A estratégia eleitoral do

PSD foi duramente criticada
e Rui Rio também foi criticado por estar em estado
de negação e ter optado por
uma campanha “difusa” que
não captou os votos de Direita e contribuiu para a subida
do Chega e Iniciativa Liberal.
“A mensagem foi difusa.
O PSD é de Centro e é de
Direita”, disse Paulo Leitão,
da distrital de Coimbra. Álvaro Almeida afirmou que o
PSD perdeu por culpa da sua
estratégia que permitiu que
aparecessem 15% de votos
à Direita do partido.
Vários conselheiros acusaram ainda Rui Rio de se
estar a protelar como presidente do partido e pediram a
saída rápida. “Quanto mais
depressa, até para ele, melhor”, disse Adão Silva.
O deputado Pedro Rodrigues também criticou Rio por
estar em estado de negação
e por se recusar a assumir a
culpa pela derrota, ao mesmo
tempo que falou numa postura de paralisia e permanente sobranceria da direção.
Cristóvão Norte, teve derrubada a proposta para um
congresso extraordinário antes das diretas, e Pedro Alves, de Viseu, foram outros
críticos do líder do PSD.

Iniciativa Liberal quer testar
verdadeira abertura ao diálogo
do PS na discussão do OE 2022

O

presidente da Iniciativa Liberal disse que o
partido irá testar a verdadeira abertura ao diálogo
por parte do PS já durante a
discussão do Orçamento do
Estado para 2022.
“Testar verdadeiramente
esta suposta abertura para
o diálogo que o PS tem dito
que vai ter”, é uma das estratégias definidas pela IL,
reunida em Conselho Nacional nas Caldas da Rainha,
para analisar os resultados
das últimas eleições legislativas e para discutir como
é que o partido se vai posicionar na próxima legislatura, afirmou João Cotrim.
O partido que pretende mostrar que as ideias liberais
funcionam em tantos outros
países e podem funcionar
em Portugal, promete oposição firme ao Governo socialista e apresentar, em sede
de discussão do Orçamento
para 2022, um conjunto de
propostas para que o PS rapidamente diga se é ou não
é um partido que está aberto
ao diálogo.
“E, se estiver a falar a
sério, o PS vai ter necessidade de negociar com a IL,
seja na frente da saúde ou

do sistema eleitoral ou do
sistema fiscal”, acrescentou Cotrim.
Entre essas propostas
destacou as relativas à simplificação dos escalões do
IRS, defendendo ser possível baixar escalões e baixar
as taxas, o que fará efetivamente subir o salário líquido
dos portugueses, que é um
dos principais problemas
com que o país se debate.
“Quanto mais depressa melhor”, disse o liberal,
que considerou ser particularmente mau ter uma aprovação de um orçamento
para um determinado ano a
meio desse ano e começar
a discutir o orçamento para
o ano seguinte passados
três meses.
João Cotrim deixou ainda
claro que não contará com o
PSD nem com nenhum dos
outros concorrentes eleitorais para fazer oposição,
esperando apenas que todos os partidos façam o seu
papel porque cada um deles
representa uma fatia do eleitorado que é importante e,
nesse sentido, quanto mais
depressa todos os partidos
tiverem as suas lutas internas resolvidas, melhor.
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Porto vence em Moreira de Cónegos
com gol solitário de Evanilson

U

m gol solitário de Evanilson permitiu ao FC
Porto bater o Moreirense
e voltar aos triunfos na
Liga, pelo que mantém a
distância de seis pontos
para o Sporting, mais direto perseguidor na discussão pelo título. Os
portistas elevam, ainda,
para 12 pontos a vantagem sobre o Benfica, terceiro classificado.
Os dragões exerceram claro ascendente na
partida, assumindo jogo
no meio-campo ofensivo,
culminando este domínio
com o gol de Evanilson,
na sequência de uma boa
jogada de Taremi, que assistiu o companheiro.

D

Curioso comportamento do iraniano, que está
envolvido em 50 por cento dos últimos 18 gols dos
azuis e brancos, com 5
gols e 4 assistências.
A partir deste momento, os cónegos jogaram de

forma mais descomplexada e subiram no terreno,
chegando a reclamar
uma grande penalidade,
com o árbitro Luís Godinho a recorrer ao VAR e
a assinalar uma falta anterior de Yan Matheus so-

Sporting vence Estoril
e pressiona Porto

uas ideias fortes numa
partida com duas partes bem diferentes. A primeira, quase de sentido
único, com domínio total
dos leões, com uma excelente boa gestão da posse
de bola, mas com dificuldades em abater a resistência
estorilista. Um setor defensivo muito consistente, que
quase nunca se desmontou
e que, nas tarefas ofensivas, se limitava a algumas
ameaças de Arthur Gomes
pelo corredor esquerdo.
Sim, o Estoril até fez o primeiro remate do jogo, por
Ferraresi, de cabeça, aos 3
minutos mas ficou-se por aí
em… 45 minutos.
Um rendimento fraco
que ia sendo compensado
pelo sólido bloco defensivo (Estoril defendia quase
sempre em 5x4x1), que
os leões foram tentando
ultrapassar sem sucesso.
Um jogo de paciência que
só haveria de ser desmontado com um erro de Dani
Figueira. O goleiro, que
até então estava com um
fim de tarde relativamente
tranquilo, foi traído por um
remate de Sarabia, fora da
área. O guardião tremeu,
não agarrou e foi Pedro
Gonçalves, qual flecha
apontada à baliza, a aparecer e a abrir o marcador
para leões. Já quase em
cima do intervalo. Um gol
que deu tranquilidade aos
leões e aos muitos adeptos que encheram Alvalade. Uma vantagem, ainda
assim, olhando para uma

primeira parte de quase
sentido único, se ajustava
na perfeição.
Estoril foi obrigado a
mexer e deixou no balneário Xavier e André Franco,
muito apagados no primeiro tempo. Mboula e Gamboa foram apostas para a
etapa final. Positivas porque a equipe estendeu-se
no relvado, mostrou-se
mais ambiciosa e foi criando mais perigo junto da
baliza defendida por Adán.
Gamboa (48’) e Rosier
(58’) ameaçaram a baliza
leonina que foi somando
vários passes errados. O
início da segunda parte
foi mesmo o pior período
dos leões. A entrada de
Daniel Bragança, porém,
deu maior critério ao desacerto do meio-campo.
Um setor em que soaram
os alarmes com um problema com Ugarte que foi
obrigado a sair.
Mas todas as aspirações estorilistas ruíram
com a expulsão de Raul
Silva. O central, cedido
pelo SC Braga, em estreia
na equipe de Bruno Pinheiro, esteve cerca de três

minutos em campo. Uma
entrada dura sobre Porro,
Hélder Malheiro foi chamado pelo VAR e este confirmou a decisão. Uma desvantagem numérica que
deu mais espaço aos leões
que tinham na frente Paulinho e Slimani. E foram estes dois a desenhar mais
um belo gol em Alvalade.
Nota para o toque de calcanhar de Paulinho a isolar
Matheus Reis que marcou
um belo gol na passada.
O jogo estava partido,
o Estoril perdeu o controlo
e o Sporting passou a comandar em todo o campo.
Tempo para o momento
de excelência de Sarabia,
com um remate em arco,
fora da área, sem hipótese para Dani Figueira. Um
lance em que Slimani volta a estar envolvido. Jogo
resolvido (e fechado…) em
Alvalade numa partida com
muitas incidências. É certo
que o leão nunca perdeu o
controle da partida, revelou
mostrar sempre enorme
segurança e acabou por
aproveitar os erros estorilistas para confirmar mais
um precioso triunfo.
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bre Fábio Cardoso.
No segundo tempo, o
maior tempo de bola do
FC Porto manteve-se,
mas as jogadas de perigo rarearam junto à baliza de Pasinato.
O conjunto de Ricardo Sá Pinto não abdicou
de rápidas transições e
conseguiu, num primeiro
momento, retirar Grujic do
relvado e na sequência
do livre André Luís atirou
à trave da baliza de Diogo
Costa. Já em tempo de
compensação, o goleiro
dos portistas faz a mancha a negar investida de
Derik, em mais um momento de perigo do conjunto da casa.

Gol de Ricardo
Horta vale vitória
em Tondela

O

SC Braga venceu, este
domingo, o Tondela, por
1x0, em jogo a contar para a
23.ª jornada da Liga. Um gol
de Ricardo Horta, aos 57 minutos, deu os três pontos aos
bracarenses, em véspera do
jogo com o Sheriff, a contar
para a segunda mão do play
-off da Liga Europa. O triunfo
permite ao SC Braga manter
os quatro pontos de vantagem sobre o Gil Vicente e diminuir para sete o número de
pontos para o Benfica, terceiro classificado. O Tondela
permite a aproximação de
Arouca e Famalicão e continua em posição delicada na
classificação.
Primeira parte com poucas oportunidades de gol,
única exceção um remate de
Eduardo Quaresma travado por Matheus. O Tondela
jogou em 3x4x3 e o mesmo
sistema dificultou a tarefa
dos minhotos. O nó da partida foi desatado por Carlos
Carvalhal com as substituições, que culminaram no
golo de Ricardo Horta.

Benfica empata no Bessa
(depois de estar a ganhar 2x0)

A

visita ao Bessa até
começou da melhor
maneira para o Benfica,
que chegou a estar a vencer o Boavista, com dois
gols de vantagem, mas as
águias acabaram por consentir o empate (2x2), em
jogo relativo à 23.ª jornada do campeonato.
Única novidade no
onze dos encarnados,
o médio marroquino Taarabt pôs o Benfica na
frente assistido por Rafa
à passagem do minuto
21’. Musa ainda esboçou
reação, sem efeito (28’),
antes de Grimaldo ampliar: Darwin cruzou rasteiro, Rafa foi parado por
Bracali e o espanhol, na
recarga, atirou para o fundo das redes. Vantagem
ao intervalo que poderia
ser mais dilatada, não

fossem os gols anulados
a Everton (34’) e Darwin
(39’), por fora de jogo.
No entanto, o Boavista aumentou a pressão
na segunda parte, Musa
cabeceou ao lado (65’),
antes de Sauer reduzir,
assistido por Musa (74’).
Hamache ameaçou o empate com uma bomba de
ao poste esquerdo (77’),
mas foi Makouta a fazer
o 2x2, após jogada de
Gorré (80’). A reviravolta ainda pairou, mas o
livre de Hamache (77’) e
o remate de Musa (89’)
passaram por cima da
barra.
O Benfica mantém-se
assim no terceiro lugar
da tabela, com 51 pontos, enquanto o Boavista ocupa a 12.ª posição,
com 22 pontos.
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Torneio da Amizade
S

Registro da entrega das Taças as equipes no Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exercito, o Augusto José, Diretor Spya Sport, o
Victor Reis que organiza o Torneio há 17 anos trabalha na logística
da Tap, o atleta da Casa do Benfica exibindo o Troféu, o José Queiroga, sempre apoiando este intercambio, ao seu Lado o atleta da
Tap com o lindo Troféu

ábado dia 19 no Clube
Subtenentes e Sargentos
do Exército foi realizado mais
um torneio de Futsal Brasil e
Portugal entre as equipes da
Casa do Benfica do Rio e o
Clube TAP de Portugal, Torneio realizado Há 17 anos. Na
final deu Clube TAP 9x4 Casa
do Benfica. O torneio leva o
nome de torneio da Amizade.
Pela União Brasil e Portugal. Logo a seguir foi realizada uma Confraternização do
Torneio da Amizade Casa do
Benfica x TAP.2022. com uma
suculenta Feijoada com a presença de todos na Rua do Matoso. Praça da Bandeira.

Momento da
foto oficial do
Torneio da
Amizade com
os jogadores,
Clube Tap de
Portugal, e
Casa do Benfica os amigos
José Queiroga
e o Augusto
José

Lindo casal pelo sorriso ambos vivem um momento único de muita felicidade, amor Natália
Cadavez, esposo João sempre ao lado da sua
amada esposa

Aldeia Portuguesa do Cadeg
M
ais um sábado no Polo Gastronômico
da Cadeg, onde a Comunidade Portuguesa sempre presente tanto nos famosos
restaurantes quanto nas lojas com produtos de excelência. Mais o ponto alto sem

Para encerra
com chave
de ouro todos
reuniram-se na
rua do Matoso
para saborear
uma suculenta
feijoada e brindar esse intercambio Brasil e
Portugal

Essa turma e responsável pela alegria musical
da Aldeia Portuguesa do Cadeg, Claudio Santos
e seus amigos Fafá Abílio e Lucinda

dúvida é a Aldeia Portuguesa é a atração
maior no Cantinho das Concertinas, onde
a boa música e a gastronomia fazem parte
do prazer dos amigos que prestigiam essa
grande festa portuguesa.

Mesa de destaque desta semana, Leila Monassa, Feliz com a presença da sua filha Marina Monassa, que trabalha e reside em São Paulo, o empresário Orlando Pereira, sua nora Marcella, seu filho
Alexandre

Belo registro no sábado passado na Aldeia Portuguesa Claudia, Marcia Mendes, esposo Tuninho
Mendes, Carlinhos Cadavez, Carolina, o Nelson Correia
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Trás-os-Montes fez festa dos aniversariantes

C

omo acontece todos os
meses a Casa de Trás
-os-Montes reuniu em sua
sede na Tijuca a boa gente
Transmontana, para o seu

já famoso Almoço dos Aniversariantes. O Portugal em
Foco lá esteve e conferiu
este tradicional convívio que
contou com a participação do

Fernando Santos, convidados agitaram o Almoço dos Aniversariantes do Mês

Descontração total entre os amigos, Antônio, Marinho, Manuel Pinto,
o empresário Manuel da Mota, Maneca, Tuninho Mendes, esposa
Mendes e Maria Sameiro

Tradicional parabém pra você aos aniversariantes do mês, com direito a bolo festivo

Presidente Transmontano Ismael Loureiro, sempre solicito com os
amigos que prestigiam o convívio social da Casa de Trás-os-Montes

Fernando Santos e Convidados que animou a tarde capturamos vários momentos de
festa que como sempre, ofereceu o que há de melhor na

dessas delicias, e não se arrepende. O momento mais
esperado, sem duvida foi a
homenagem aos aniversariantes que passaram uma

culinária lusitana ou melhor
transmontana.
O cardápio um verdadeiro
manjar dos deuses que teve
oportunidade de provar uma

Panorâmica maravilhosa do domingo na Casa de Trás-os-Montes
totalmente lotada

Neste flagrante
para nosso Portugal em Foco
este querido
casal Comendador Afonso
Bernardo, Dona
Florbela que estreou nova idade
ao lado em pé os
amigos Antônio
Paiva o radialista
Maneca

Dando um show de simpatia no almoço dos aniversariantes o casal senhora Prudência e seu amado esposo Manuelzinho parabéns amigos

O fadista Ramiro Da Maia soltou a voz no domingo na
foto recebendo os cumprimentos do Dário dos Santos
e esposa Cidália

Sempre prestigiando o Solar Transmontano o casal
Ana Maria, José Matos e Cláudia, uma amiga

O salão Transmontano esteve bem movimentado com
os famosos “Pés de Valsa”

tarde alegre junto dos seus
familiares e amigos. No final
o tradicional corte de um bonito bolo e todos contaram os
parabéns pra você.

Belo cenário fotográfico no domingo na Casa de Trás-os-Montes,
Felipe Mendes, Comendador Afonso Bernardo, a aniversariante do
mês Dona Florbela, Idália, o casal Lurdes, Custódio Paiva e nosso
“Radialista nota 10” Maneca

