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Subida dos combustíveis
pode ser fatal para as
transportadoras

A

drástica subida do preço dos combustíveis
pode ser fatal para grande
parte da indústria das transportadoras, que serão obrigadas a repassar o custo
para conseguir mitigar o aumento. Associação Nacional de Transportes Públicos
Rodoviários de Mercadorias
convocou uma reunião para
sábado para definir um conjunto de medidas para apresentar ao Governo.
Com 1800 camiões nas
estradas e cerca de 2 milhões de litros de diesel
gastos todos os meses, o

combustível representa já
cerca de 40% da estrutura
de custos da transportadora Paulo Duarte, uma das
maiores do país, que admite ter de repassar o custo
para conseguir fazer frente
ao aumento do preço dos
combustíveis. “Vamos ter
que repassar o custo aos
nossos clientes. É a única
forma das transportadoras mitigarem este tipo de
anormalidade”, afirma.
O diretor-geral da empresa alerta para a grande
dificuldade pela qual as
empresas estão passando,
uma vez que desde o início
de janeiro viram todos os
custos a serem aumentados. “Pneus, seguros, todos os custos que impactam diretamente a nossa

atividade tiveram um aumento mínimo de 10% desde o início do ano. O diesel
já vai com 28%. Subiu 14
cêntimos esta semana e
já se fala num aumento de
17 cêntimos na próxima segunda-feira”, aponta.
Gustavo Paulo Duarte
alerta que será o consumidor final quem sairá mais
prejudicado com este aumento e, por isso, considera
que o Governo terá que ser
chamado a intervir, baixando a carga fiscal das empresas e dos contribuintes.
“Está na altura de aliviar

custos, uma vez que os preços estão a subir e os salários não estão a subir nas
mesmas proporções”.
Aliviar o impacto do aumento dos combustíveis
obriga a um trabalho de
sustentabilidade acrescido,
mas Gustavo Paulo Duarte
descarta a hipótese do gás
natural. O diretor-geral garante que a transportadora
é das que tem mais viaturas
alternativas ao diesel, com
cerca de 20 viaturas a gás
natural, mas que deixou de
ser rentável. “Primeiro, os
camiões são mais caros.
Além disso, para fazer 13
mil Kms, há três meses,
gastava 6 mil euros. Hoje,
para fazer os mesmos 13
mil Kms gastamos 14 mil
euros de gás”, explica.

Ministério garante rápida
integração de crianças ucranianas
nas escolas portuguesas

“T

odas as crianças
ucranianas, com idades entre os 6 e os 18 anos,
que venham para Portugal
fugidas da guerra serão integradas no sistema educativo, tão rápido quanto possível”. A garantia foi dada
pelo Ministério da Educação que está a ultimar, a
forma de inserir nas escolas públicas as centenas de
menores que são esperadas nos próximos dias, diz
o ministério de Tiago Brandão Rodrigues.
“A rápida integração
passará pela simplificação
de procedimentos na concessão de equivalências de
habilitações estrangeiras
e inserção num dado ano
de escolaridade e oferta
educativa, pela integração
progressiva no currículo português e reforço da aprendizagem da língua portuguesa e pela constituição de
equipes
multidisciplinares
de acordo com os recursos
existentes, com a missão
de propor e de desenvolver
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Marcelo elogia papel das mulheres
e considera ainda insuficientes
passos contra discriminação

O

Presidente da República assinalou o Dia
Internacional da Mulher
com uma mensagem em
que elogia o seu papel
na sociedade e luta pela
igualdade,
considerando ainda insuficientes os
passos dados contra a
sua discriminação.
“Neste dia, cabe reconhecer a todas e a cada
uma das mulheres do
nosso país o seu papel na
liderança dessa luta em
prol do tanto que ainda há
a conquistar”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa.
O chefe de Estado
refere que este Dia Internacional da Mulher é
celebrado num ano ainda marcado pelos efeitos da pandemia de Covid e agora infelizmente
manchado pela invasão
da Ucrânia pela Rússia.
Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu a entrega
incansável das mulheres
na sociedade portuguesa, na esfera pública e na
esfera privada, enquanto

personalidades, trabalhadoras, cuidadoras, nossas
avós, mães, tias, irmãs,
primas, amigas, companheiras, a quem devemos
amor, educação, orientação, exemplo de vida e força nas nossas vidas e, não
raro, vítimas, elas mesmas,
nas suas casas e empregos, de violência, assédio e
discriminação.
“Os passos dados na
nossa democracia para mitigar a discriminação contra
as mulheres e salvaguardar
a igualdade na lei, na Constituição, e na família, na re-

visão do Código Civil, na
paridade no emprego, nos
salários, nos cargos de direção, na política, nas responsabilidades familiares
e domésticas, na proteção
contra a violência”, segundo o Presidente da República foram decisivos, mas
são ainda insuficientes.
Marcelo Rebelo de Sousa realça a luta pelos direitos
das mulheres e seu reconhecimento, que inspirou historicamente outras lutas contra
injustiças inaceitáveis.
“A todas as mulheres,
particularmente
àquelas

Táxis admitem protesto contra
aumento do preço dos combustíveis

O

histórico aumento do
preço dos combustíveis está a gerar grande preocupação nos profissionais de transporte
individual de passageiros,
que admitem levar a cabo
um protesto o mais breve
possível. O presidente da
ANTRAL considera que o

apoio de 30 cêntimos por
litro aos táxis não compensa a praticamente ninguém
e acusa o Governo de não
passar cartão ao setor.
Depois de a pandemia
ter levado cerca de 60%
das receitas dos táxis, a
dura subida do preço dos
combustíveis
provocará

consequências
irreparáveis nos transportes individuais de passageiros. “É
muito difícil o setor vir a sobreviver”, constata Florêncio Almeida. “Vamos ter
que nos mobilizar. Os últimos governos têm andado
a brincar com este setor e
nós temos que dizer basta.
É impensável continuarmos assim”, afirma o presidente da ANTRAL, adiantado que o protesto deverá
ficar definido para a semana, na reunião de direção.
De acordo com a associação, que representa profissionais de 10800 viaturas
de táxi, há 20 mil famílias
que terão de sobreviver
com este aumento, que
poderia ser mitigado pelo
Governo através de um

cujas existências são pautadas pelo desalento e
pelo medo silenciosos, o
Presidente da República
estende a sua admiração
solidária, a sua gratidão
sincera e uma palavra de
esperança e coragem”,
acrescenta.
No início do seu segundo mandato como Presidente, Marcelo Rebelo
de Sousa aumentou para
mais de 60% as mulheres
na sua nova equipe.
Em outubro do ano
passado lançou um programa designado “Mulheres de coragem”, que
juntou personalidades femininas de várias áreas,
idades e origens à conversa com estudantes
do ensino secundário.
O Presidente da República sublinhou a diminuição do número de eleitas
nas últimas eleições autárquicas e identificou um
compasso de espera ou
um recuo na intervenção
política das mulheres,
que lamentou.

imposto de combustível
profissional e pela diminuição do imposto sobre
os produtos petrolíferos.
“São centenas de milhões
de euros que o Governo
está a arrecadar e que
têm de prescindir a favor
de quem trabalha e não
pode continuar a suportar
todos estes encargos”, diz
Florêncio Almeida.
Na semana passada,
o Governo anunciou que
iria prolongar por mais três
meses o apoio aos táxis e
autocarros, para mitigar o
aumento dos combustíveis,
subindo de 10 para 30 cêntimos o valor de compensação. “Isso não compensa
a ninguém. Há carros que
consomem mais de mil litros por mês. Se eles ajudarem com 380 litros, nem
para uma terça parte do
consumo chega. A indústria não consegue sobreviver assim”.

Mulheres representam 13,2% das Forças Armadas

N
estratégias adequadas e
Ação Social Escolar”.
No primeiro cenário, há
uma integração progressiva no sistema educativo
português, com frequência,
numa fase inicial, das disciplinas que a Escola considere adequadas; reforço
da aprendizagem da língua
portuguesa enquanto língua não materna e o seu
desenvolvimento enquanto
língua veicular de conhecimento para as outras disciplinas do currículo; Apoio
de equipes multidisciplinares da Escola.

uma mensagem do Ministério da Defesa Nacional para assinalar o Dia
Internacional da Mulher,
João Gomes Cravinho fez
um balanço muito positivo da aplicação do Plano
Setorial da Defesa para a
Igualdade, revelando que
a percentagem de mulheres nas fileiras das Forças
Armadas era de 13,2% no
final de 2021.
“O caminho percorrido é
muito positivo já que no final de 2018, quando plano
setorial foi desenvolvido,
tínhamos apenas 11,4%.
Isto mostra claramente
como uma política pública
de igualdade é fundamental
para que a mudança aconteça”, sustentou.

“Neste dia 08 de março de 2022 lançamos uma
campanha publicitária para
sensibilizar todas as pessoas, militares e civis, que
trabalham na Defesa Nacional, sobre a temática
do assédio e da discriminação, mas também para
divulgar a existência desta
unidade para que nenhuma violação de direitos fique impune”, referiu.
O Plano Setorial para a
Igualdade da Defesa Nacional foi anunciado em março
de 2019 e entre as medidas
destacaram-se na altura
a criação da figura do assessor de gênero junto dos
chefes dos ramos militares,
a elaboração de um código
de boa conduta para a pre-

venção do assédio ou a utilização de linguagem não
discriminatória nos documentos e discursos oficiais.
“Ao longo dos últimos
três anos, com um forte
impulso do gabinete da
Igualdade da Defesa Nacional, as Forças Armadas

portuguesas e o Ministério
da Defesa Nacional têm
conseguido aumentar o número de mulheres em múltiplas funções da defesa e
no caso dos civis foi mesmo possível atingir a paridade em várias categorias”,
acrescentou.
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Arouca São Paulo Clube comemorou 43 anos de fundação

O Arouca São Paulo Clube, uma das entidades mais atuantes da comunidade luso-paulista, agora com uma nova diretoria liderada
pelo Sr. António Carlos Vale Fernandes,
comemorou depois de 2 anos de pandemia,
seus 43 anos com uma intensa programação. Tivemos no dia 03 de março de 2022
seguindo todos os protocolos de saúde, a
realização de uma solenidade comemorativa, tendo como responsável pelo cerimonial
a Dra. Fabíola Vaz de Carvalho diretora da
entidade que depois de saudar a todos os
presentes anunciou a composição da mesa
de honra. Foi chamado o presidente Sr.
António Carlos Vale Fernandes, o Consul
Geral de Portugal em São Paulo Dr. Paulo
do Nascimento, representando o Secretario
Municipal e do Meio Ambiente Dr. Eduardo
de Castro lá esteve a Sra. Norma Fabiano, o
Consul Geral Adjunto Dr. Jorge L. Marques,
o vice presidente do Arouca Sr. Fabio Gabriel dos Santos, o Presidente do Conselho
da Comunidade Dr. Manuel Magno, o Presidente do SAMPAPÃO Sr. Rui Manuel Gonçalves, o ex-presidente do Arouca Sr. José
Pinho dos Santos, o diretor e representante
da Leograf Sr. António Carlos dos Santos
Gomes, e representando o Dpto. Feminino
a Sra. Nilde Pinho. Tivemos a execução dos
hinos de Portugal e do Brasil, pela Banda
Musical da Guarda Municipal Metropolitana
regida pelo Sr. David Bastos. O Presidente
Sr. António Carlos fez a abertura oficial da
solenidade e disse: “Hoje é a primeira sessão solene na nova diretoria. É um prazer ter
todos vocês aqui. Esses 2 anos de pande-

mia foram um desafio, e vimos conseguindo
dar continuidade a essa casa maravilhosa,
por essa diretoria maravilhosa com o apoio
da diretoria anterior. Não tem sido um trabalho fácil, a exemplo do que o mundo vem
passando. É um orgulho estar presidente de
uma casa do porte do Arouca, nossas festas estão aí graças a Deus lotadas. Este é
o Arouca que já existia, agora com melhorias para atende-los sempre
melhor. Nossa casa é muito
grande assim como os problemas. Ao final será servido
um coquetel como em todos
os anos espero que gostem
pois foi feito com muito trabalho e muito carinho por todos
nós que estamos ajudando o
Arouca a continuar sendo o
Arouca de sempre”. Foi apresentado o currículo do orador
oficial Dr. Paulo Nascimento
que parabenizou a nova diretoria e falou do papel das associações junto
à comunidade luso-brasileira e o papel do
consulado. Também tivemos a palavra do
Dr. Jorge Marques que aqui chegou durante
a pandemia. Disse sobre a capacidade de
atendimentos do consulado e que o Arouca representa a comunidade assim como
o consulado, ou seja, trabalham em prol da
comunidade. Ao final ambos foram homenageados pelo presidente Sr. António Carlos.
Foi apresentado nesta noite um vídeo saudando o Arouca da Dra. Margarida Belém
Presidente da Câmara de Arouca trazido

Dr. Manuel Magno, o presidente Sr. António do V. Fernandes, e os vice presidentes Fabio Vaz e Sr. Fabio Gabriel dos Santos.

Reunidos vemos Dr. Paulo Scardine, Sr. José Marcos Reis, Vereador Faria
de Sá, o presidente do SAMPAPÃO Sr. Rui Gonçalves, o pré candidato a
Deputado Estadual Fabio F. Sá Sobrinho, e o Sr. Tiago de A. Machado.

Aqui grande baluarte do Arouca Sr. José Pereira da Rocha a esposa Sra.
Deolinda A. Rocha e a neta Vitoria.

O Presidente do SAMPAPÃO Sr. Rui Gonçalves, a esposa
Sra. Magna C. Gonçalves e o amigo Dr. Paulo Scardine (da
Roca Contabilidade) e a esposa Sra. Ângela M. A. Scardine.

de Portugal pelo diretor Sr. Manuel Gomes.
A seguir o Presidente Sr. António Carlos
Fernandes e o Dr. Paulo Nascimento com a
ajuda das componentes lindamente trajadas
a Patrícia e a Rosangela, procederam a entrega de homenagens a algumas personalidades pelos relevantes serviços prestados
ao Arouca e a Comunidade. Foram homenageados a Sra. Margarete Paterno, Sr. Armando Henriques de Oliveira,
a Sra. Sandra Camilo assessora da presidência do PSD, o
Guilherme Zaparolli, o Cicero
B. dos Santos, e o Paulo J.
Melim. A Sra. Nilde Pinho recebeu flores representando a
Sra. Natividade P. Cardoso, e a
primeira dama do Arouca Sra.
Marta A. Fernandes, foi homenageada com flores pelo dia
Internacional da Mulher, das
mãos do esposo e presidente
Sr. António C. Fernandes. Na
sequência o Cônsul Dr. Paulo Nascimento e
o presidente Sr. António Carlos procederam
ao encerramento, seguindo-se um maravilhoso coquetel. O jornal PORTUGAL EM
FOCO agradece aqui aos amigos e empresas que ajudaram a realizar este trabalho:
Grupo Leograf, SAMPAPÃO, Sr. Manuel
Gomes, Sr. Armando Henriques de Oliveira,
Sr. Joaquim Lopes M. Alves, Dr. Francisco
L. Morais, Sr. José Pereira Rocha e o Com.
Artur A. Pinto.
Comemorações do dia 06.03.2022
Este dia no Arouca, iniciou-se com o has-

teamento das Bandeiras do Brasil pelo vice
presidente Fabio Vaz, bandeira de Portugal
pelo ex-presidente e fundador Com. Artur A.
Pinto e a bandeira do Arouca pelo diretor e
fundador Sr. Alberto V. Duarte, ao som dos
respectivos hinos, e a seguir a celebração
de uma santa missa no salão Cabral. Na
sequencia muitos foram os amigos, que
lotaram o salão de festas do Arouca, que
se revestiu para a celebração dos seus 43
anos de fundação. Foi louvável o trabalho
da nova diretoria nesta empreitada, com o
apoio da ex-diretoria e os componentes dos
ranchos do Arouca, o Aldeias da Nossa Terra e o Arouca que muito contribuíram para
o sucesso deste dia. A Dra. Fabíola V. de
Carvalho saudou a todos os presentes e
convidou para junto de si, o presidente Sr.
António Carlos, o vice presidente Sr. Fabio
G. dos Santos, o Vereador Arnaldo Faria de
Sá que foi homenageado pelo Arouca bem
como seu sobrinho pré candidato a Deputado estadual Fabio F. Sá Sobrinho, o Vereador Gilson Barreto, o Sr. Rogerio A. Martins
do Café Figueiredo que muito tem colaborado com o Arouca, e o Sr. Alberto Valente
Duarte um dos fundadores que recebeu a
Medalha Rainha Santa Mafalda pelos relevantes serviços prestado àquela entidade.
O bacalhau como sempre estava divino,
tivemos o vira livre com a tocata do Rancho do Arouca, que na sequencia se exibiu
magistralmente. E para o encerramento não
podia faltar o tradicional “Parabéns e Você”
e o corte do bolo comemorativo dos 43
ANOS DO AROUCA SÃO PAULO CLUBE.

O candidato Fabio F. Sá Sobrinho, Sr. Fabio Gabriel dos Santos, Sr. António
Carlos, Sr. Rogerio A. Martins, Vereador Faria de Sá, Vereador Gilson Barreto, Sr. Alberto Valente Duarte, e o Sr. Damasceno Ribeiro.

Reunidos vemos Sr. Fabio Gabriel, Com. Artur Pinto, Sr. Alberto da Ponte, Sr. Manuel
Gomes, a esposa Sra. Lucia Gomes, os filhos Gabriel e Manuela, e ainda a Vanessa, o
Flavio, o casal Mara e Nilson, Fatima Macedo, Sr. José Afonso e a Sra. Maria Aparecida.

Sempre prestigiando o Arouca o Dr. Francisco Luís Morais e a esposa Sra.
Maria Aparecida Mineto.

O Presidente Sr. António Carlos Fernandes, Sr. António
Soares Gomes, o diretor Sr. António Carlos dos S. Gomes e o Vice presidente Fabio Vaz.

Composição da mesa de honra.

Sra. Fernanda Poveira, a Maria Goreti, José Pereira Rocha, Sra. Yvette Pinto, o esposo Com. Artur A. Pinto, Sr. Armando H, de Oliveira, Sr. José Pinho,
a esposa Sra. Nilde Pinho e a Sra. Conceição.

O Presidente do Arouca Sr. António Carlos Fernandes e o Cônsul Geral Dr.
Paulo Nascimento na homenagem ao Sr. Armando H. de Oliveira.

Sempre prestigiando o Arouca vemos o Sr. Joaquim Lopes M. Alves a esposa Sra. Odete C. Simões, a Katia Costa e a Karina Alves.

Sr. António Carlos, o Sr. António Carlos Gomes, o filho Nuno, Sr. Fabio dos
Santos a esposa Sra. Ana Maria, o Sr. Cicero P. da Silva, o Sr. Sergio B. da
Silva, o Sr. Henri e a esposa Alessandra Matarasso.

Sra. Ana Maria da S. Santos e a amiga Alessandra P.
Matarasso.

Sr. António Carlos Fernandes presidente do Arouca quando prestava homenagem ao Dr. Paulo Nascimento Cônsu
Geral e o Dr. Jorge Marques Cônsul Geral adjunto.

Portugal em Foco

Brasil conclui ratificação do
acordo de mobilidade na CPLP

O

Brasil tornou-se o sexto
membro da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) a aderir ao
acordo de mobilidade, após
depositar o instrumento de ratificação na sede da organização, e colocou Portugal como
prioridade para parcerias.
“Portugal, para mim, na minha gestão é uma prioridade”,
disse, segunda-feira (7), o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Carlos Alberto França,
na sede da CPLP, em Lisboa,
onde depositou o instrumento de ratificação do acordo de
mobilidade, passo que conclui
o processo de adesão do Brasil
ao acordo assinado na cimeira
de julho passado, em Luanda.
O governante brasileiro
respondia assim após ter sido
questionado se Portugal poderia ser prioritário para o Brasil
no estabelecimento de parcerias adicionais futuras, tendo
em conta a grande comunidade brasileira que vive em território português, um tema que
remeteu para o encontro que
terá esta terça-feira (8) com o
seu homólogo português, Augusto Santos Silva.
Quanto ao que pode mudar
com a ratificação do acordo de
mobilidade por parte do Brasil,
Carlos Alberto França pegou
nas afirmações do secretário
-executivo da CPLP, Zacarias
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da Costa, para salientar que
“as medidas práticas serão
tomadas no momento em que
todos os países ratifiquem [o
documento]”.
“Mas, sim, é uma situação muito clara do Brasil
em colocar em prática esse
acordo”, frisou.
O acordo de mobilidade já
foi ratificado igualmente por
Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Portugal, Moçambique e São
Tomé e Príncipe. O processo
está por concluir em Angola
– onde já foi aprovado pelo
parlamento -, Timor-Leste e
Guiné Equatorial.
Na sede da CPLP, o ministro das Relações Exteriores do
Brasil foi recebido pelo secretário-executivo, numa cerimónia que contou também com a
presença dos representantes

permanentes dos Estadosmembros junto da CPLP.
Zacarias da Costa sublinhou também a rapidez com
que o acordo de mobilidade foi
ratificado pelo Brasil: “Em tempo recorde”, afirmou.
O ministro fez ainda questão de deixar um agradecimento ao Congresso brasileiro pela “forma expedita” como
correu a aprovação do acordo
de mobilidade, bem como o
apoio que teve por parte do
então ministro do Tribunal da
União, Raimundo Carreiro,
que é o novo embaixador do
Brasil em Portugal.
Este entendimento a nível da CPLP estabelece um
“quadro de cooperação” entre
todos os Estados-membros
de uma forma “flexível e variável” e, na prática, abrange

qualquer cidadão, cabendo
agora aos países definirem
entre si que modalidades de
circulação pretendem para os
seus cidadãos.
O chefe da diplomacia brasileira recordou ainda que na
primeira visita oficial a Portugal, em julho de 2021, Portugal e Brasil tiveram uma grande agenda.
“E de novo, quando venho
aqui, menos de um ano depois,
acompanhando do novo embaixador designado do Brasil,
que apresentará as suas credenciais [hoje ao Presidente
português], 48 horas depois de
ter chegado [a Lisboa] também
dá uma medida da prioridade
que eu penso que o Governo
português outorga em relação
ao Brasil”, comentou Carlos Alberto França.
O ministro conclui nesta
terça-feira (8) uma visita oficial
de dois dias a Portugal.
Ainda hoje, o ministro tem
um encontro de trabalho com o
seu homólogo português, Augusto Santos Silva, no Ministério dos Negócios Estrangeiros,
seguido de almoço.
Um dos temas da agenda
nesta deslocação de Carlos
Alberto França são as comemorações do bicentenário da
descoberta do Brasil, que se
assinala este ano, e se celebra
oficialmente a 07 de setembro.

Curso de Paleografia “Letras do Mundo II:
Uma viagem paleográfica (Séculos XVI-XIX)”
O REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA
Associa-se a renomadas instituições portuguesas,
para oferecer um curso de paleografia a interessados,
conforme “cartaz” abaixo.

CURSO LIVRE ON-LINE
EM SALA VIRTUAL

LETRAS DO MUNDO II
Uma viagem paleográfica
(Séculos XVI-XIX)

Coordenação: Cristiana Costa Gomes
(CEC-FLUL)
com a participação de: Arnaldo do Espirito Santo		
(CEC-FLUL)
29 Março, 5, 19, 26 de Abril, 3 e 10 Maio 2022,
das 18h00 às 20h00

Atenção!
Horário de Brasília: 15h às 17h
Inscrições: R$ 50,00 (c/ certificado)
O valor deve ser depositado na seguinte conta-corrente:
Real Gabinete Português de Leitura
CNPJ: 33.907.270/0001-30
Banco Itaú (341) - Agência: 0310
Conta-corrente: 58392-7

O

comprovante do depósito
deve ser enviado para o
e-mail gabinete@realgabinete.com.br
Link para inscrição:
https://forms.gle/uPVPXygjbbcqi1nM6
Link de acesso às aulas:
será fornecido oportunamente
aos inscritos.
O Curso Letras do Mundo II
centra-se em textos dos séculos XVI a XIX originários de diferentes espaços geográficos,
do Brasil à Ásia Oriental. Desta
vez serão trabalhados manuscritos de diferentes tipologias
redigidos em português, alguns
dos quais com incursões esporádicas em latim e outras línguas ibéricas. Nesta segunda
edição do curso insistir-se-á de
novo na escolha de temas que
despertam para um olhar cruzado sobre o indivíduo, a sociedade, o quotidiano, a cultura, a
arte e as crenças na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. São estes traços, simultaneamente visuais e mentais,
que nos convidam a embarcar
numa viagem paleográfica.
Destinatários:

Este curso destina-se a
estudantes do ensino superior, investigadores, bibliotecários, arquivistas, museólogos, genealogistas, técnicos
de turismo cultural e a todos
os interessados em Paleografia e edição de textos (Séculos XVI a XIX).
Inscrições limitadas
A inscrição considera-se
efetiva mediante o pagamento do valor da inscrição.
As inscrições pagas e não
utilizadas por motivos alheios
ao Real Gabinete Português
de Leitura não são reembolsáveis e para este fato pedimos a vossa compreensão.
Organização
Fundação das Casas de
Fronteira e Alorna | Real Gabinete Português de Leitura
do Rio de Janeiro.
Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa .

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

INSTINTO DE
SOBREVIVÊNCIA

S

ão os exemplos de resiliência, com os
quais nos deparamos todos os dias, verdadeiras lições de vida que nos fazem repensar e reavaliar o quanto muitas vezes somos
egoístas e até mesmo extremamente queixosos no enfrentamento de nossos problemas. Nada pode ser mais cruel que a guerra!
Crianças, idosos, deficientes físicos se deslocando dezenas de Km para fugir da fome,
da violência e da morte. Mães carregando
nos braços seus bebês, maiores tesouros de
sua existência! A caminhada é grande, mas
a força, a esperança e o instinto de sobrevivência são muito maiores! A certeza de chegada a um destino seguro é o grande objetivo! Pouca importa o nome do país, o idioma
falado, as diferenças culturais - sejam quais
forem as dificuldades, nada pode se comparar ao inferno de uma guerra. Onde não
existe perspectiva de nada! Afinal todos tem
direito a uma existência feliz, dígna, independente da cor da pele, etnia, opção sexual ou
religião. Assistimos, nestes dias difíceis, a
exemplos de amor e solideriedade incríveis!
Pessoas físicas e jurídicas, governos, cada
um fazendo a sua parte. No último final de
semana, me emocionei ao ver o Primeiro
Ministro de Israel recebendo 100 crianças
órfãs, refugiadas, que viviam em um orfanato na Ucrânia e chegavam a Israel. Cenário
lindo, que nos faz acreditar nas boas ações,
na Paz e em dias melhores.

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
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Regiões & Províncias
Bragança e Vila Real

O

O

Requalificação de
pavimentos no Porto
de Recreio de Oeiras

Município de Oeiras irá proceder à requalificação de
pavimentos no Porto de Recreio, Oeiras. Os trabalhos têm início no dia 2 de março, e serão realizados de
forma faseada, de forma a minimizar o seu impacto. Estas obras têm a duração prevista de 90 dias.
Consulte a planta da intervenção.

Município de Oeiras inaugura Unidade
Móvel de rastreio ao Cancro da Mama

A

Unidade Móvel de Rastreio ao Cancro da Mama estará em funcionamento no Município de Oeiras entre
os dias 23 de fevereiro a 6 de junho.
O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais, inaugurou dia 3 de março, a Unidade Móvel de
Rastreio ao Cancro da Mama, junto ao Centro de Saúde
de Paço de Arcos.
Esta iniciativa reveste-se de relevante importância,
uma vez que promove a saúde através da literacia e
controle de fatores de risco e permite a identificação de
lesões precursoras de situações malignas ou estádios
iniciais da doença, através do diagnóstico precoce e com
a utilização de técnicas terapêuticas menos agressivas
melhorando os resultados de saúde.
Estes rastreios têm assim, como objetivo, aumentar o
sucesso do tratamento da doença oncológica, diminuir os
números de morbilidade e mortalidade, apresentando-se
como um instrumento de enorme importância no combate ao cancro e diminuição dos gastos com tratamentos.
A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) assumese como uma entidade de referência nacional no apoio
ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação
e investigação em oncologia, regendo-se pelos valores
da sensibilidade, equidade, ética, respeito, responsabilidade, transparência e compromisso. No âmbito da sua
missão e decorrente do Protocolo estabelecido com a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT), na realização do Programa de Rastreio
do Cancro da Mama, Oeiras é integrado neste Programa, através da realização de rastreio do cancro da Mama
com recurso a Unidade Móvel.
A Unidade Móvel de Rastreio ao Cancro da Mama estará em funcionamento no Município de Oeiras até ao dia
6 de junho, de segunda a sexta-feira, das 09h20 às 13h,
e das 14h às 17h40, nos seguintes locais:
• 23 de fevereiro a 19 abril – Paço de Arcos (junto ao
Centro de Saúde)
• 21 de abril a 6 de junho – Linda-a-Velha (junto ao Centro
de Saúde)
Este rastreio destina-se a mulheres com idade entre
os 50 e 69 anos, que tenham recebido a convocatória
realizada pela LPCC, com data, local e hora agendada e
que preencham ainda os seguintes critérios:
Se no seu caso:
• Não apresenta qualquer alteração na mama (assintomática);
• Tem entre 50 e 69 anos;
• Não tem próteses mamárias;
• Não realizou mastectomia;
• Nunca teve cancro da mama;
• Não fez mamografia há menos de 6 meses;
• Tem entre 45 e 50 anos, desde que já tenham iniciado
o programa de rastreio do cancro da mama.

Distritos sob aviso amarelo

aviso engloba os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real,
Viseu, Bragança, Guarda e
Castelo Branco e é válido
entre as 21h00 de hoje e as
09h00 de terça-feira.
O IPMA colocou também
os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro,
Coimbra, Leiria e Lisboa com
aviso amarelo por causa da
agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste
com 4 metros, entre as 09:00
e as 21:00 de terça-feira.
O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a
situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.
O IPMA prevê para hoje

nas regiões do norte e centro do continente céu pouco
nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade
no interior, onde poderão
ocorrer aguaceiros fracos e
dispersos.
A partir da tarde, o céu tornar-se-á gradualmente muito

nublado do litoral para o interior, com ocorrência de períodos de chuva no final do dia,
que deverá ser sob a forma
de neve acima de 1000/1200
metros de altitude.
Está também previsto
vento fraco a moderado do
quadrante leste, soprando

por vezes forte nas terras altas e formação de gelo ou geada, em especial no interior.
Na região sul prevê-se
céu pouco nublado, tornando-se gradualmente muito
nublado de oeste para leste a partir do final da manhã, com ocorrência de períodos de chuva no final do
dia, em especial no litoral
oeste.
A previsão aponta ainda
para vento fraco a moderado
do quadrante norte e formação de geada no interior.
As temperaturas mínimas
vão oscilar entre os -5 graus
Celsius, na Guarda, e os 6,
em Faro e Lisboa, enquanto
as máximas entre os 9, na
Guarda, e os 18, em Faro.

Boticas

Município cria apoios para minorar efeitos
A

Câmara Municipal de
Boticas criou um pacote
de apoios à população para
minorar os efeitos da crise nos próximos anos, com
medidas que passam pela
isenção total ou redução de
impostos municipais
As medidas para aplicar
no período entre 2022 e 2025
foram publicadas, hoje, em
Diário da República, depois
de terem sido aprovadas,
em dezembro, pela Câmara
e pela Assembleia Municipal.
Os apoios passam por
isenções totais ou parciais
de impostos municipais para
responder à “atual conjuntura econômica e financeira
que o país atravessa, que
se reflete na perda de poder de compra das populações, consubstanciada no
aumento das dificuldades e
problemas que os agregados
familiares têm de enfrentar
no seu dia a dia, mais ainda
agora devido à pandemia de
covid-19”, como justifica o
município presidido por Fernando Queiroga.

Assim, durante quatro
anos a autarquia não irá
cobrar as taxas devidas no
licenciamento/autorização
das operações urbanísticas relativas a obras de
reconstrução e reabilitação
de edifícios antigos, desde
que usados materiais tradicionais, como telha, pedra
e madeiras.
Fica também isento do
pagamento das taxas o licenciamento/autorização de armazéns, estábulos, vacarias,
para jovens agricultores, e a
ocupação da via publica para
esplanadas, assim como a
publicidade, desde que devidamente solicitadas.
O pacote de medidas
contempla também a redução para metade do valor
das taxas devidas no licenciamento/autorização das
operações urbanísticas relativas a obras de reconstrução e reabilitação edifícios antigos.
Os mais jovens, com idade não superior a 40 anos ou
casal com a mesma média

de idade, beneficiarão da redução de 80% do valor das
taxas de operações urbanísticas de reconstrução e reabilitação de edifícios antigos.
O município prevê também para este grupo uma
redução de 60% no valor das
taxas devidas para a construção de habitação própria, financiada com recurso a “crédito bancário à habitação”.
A autarquia transmontana
sustenta que pretende minorar os efeitos que se refletem “na perda de poder de
compra por parte das popu-

lações, consubstanciada no
aumento das dificuldades e
problemas que os agregados
familiares” que têm “dificuldades acrescidas decorrentes da interioridade”.
O município vinca ainda
“a falta de incentivos e de
medidas do Governo Central
para o desenvolvimento do
Interior do País e da região”
e a “necessidade de criar
mecanismos mais solidários
de apoio às pessoas, às famílias e às empresas e medidas que promovam a fixação
das populações”.

FERMENTELOS

Investimentos priorizam
aproximação à Pateira

J
VINHAS

Mil Diabos à Solta voltaram
às ruas de Vinhais

A

tradição associada à quartafeira de Cinzas, que marca o
início da Quaresma, realizou-se
este sábado em Vinhais através da
iniciativa Mil Diabos à Solta, uma
recriação com encenações dos
sete pecados mortais. Mais de 500
pessoas vestiram o fato vermelho
do Diabo e desfilaram, acompanhados pela Morte pelas ruas.
As raparigas foram apanhadas e levadas num carro de bois

puxado pelos diabos, e ainda
se queimou uma morte gigante. “Desta maneira marcamos o
regresso do evento, que no ano
passado não se realizou por
causa da situação pandémica.
No próximo ano queremos fazer
uma iniciativa marcante”, explicou o autarca de Vinhais, Luís
Fernandes. Trata-se de um espetáculo cheio de cor iluminado
pelo fogo de tochas e archotes.

unta apresenta orçamento de cerca de
340 mil euros, mais de
100 mil euros em relação ao anterior.
O projeto Eco Pateira pode dar passos significativos já este ano.
Trata-se de um conjunto
de melhoramentos no
sentido de atrair a população local e visitantes à
margem daquela lagoa.
O arranque daquela obra ficará a marcar
este primeiro ano de
um novo mandato de
Carlos Lemos, com a
Junta a apresentar um
orçamento de cerca de
340 mil euros, reforçado em mais de 100 mil
euros em relação ao
anterior, graças a algu-

mas obras projetadas
para 2022. Entre essas,
o destaque vai para a
Requalificação do Largo das Fontaínhas, o
auditório do Largo da
Senhora da Saúde e a
conclusão da ampliação da Ala Norte do cemitério da freguesia.
Começando
pela
obra que modificou por
completo o Largo da
Senhora da Saúde, a
Junta vai avançar ainda
com a requalificação do
auditório, obra que porá
fim a todos os investimentos feitos, desde a
requalificação de todo
o largo, à recuperação
do parque infantil e colocação do monumento
à Música e ao Músico
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Confraternização do G.F.
Armando Leça da Casa do Porto
N

Bonita confraternização da família Portuense no último dia 5 de fevereiro na Casa do Porto

o último dia 5 de março
a Casa do Porto, foi o
ponto de encontro dos componentes do R.F. Armando
Leça, para matarem a saudades dos bons momentos
que já viveram na Casa do
Porto, um dia muito agradável onde a turma reuniu-se
para saborear um delicioso
churrasco no capricho, foram
momentos especiais contando com a presença da eterna
primeira Dama Dona Berta
Branco, esposa do saudoso
Presidente Manuel Branco,
que recebeu o carinho de todos. Com a vida aos poucos
voltando ao normal em breve
com certeza G.F. Armando
Leça, estará nos proporcionando belos espetáculos do
nosso folclore português.

Durante o encontro do G.F.
Armando Leça
vemos as
gêmeas Ana e
Andréia num
momento de
descontração

Uma mesa de respeito no sábado no Cantinho das Concertinas
com o anfitrião Carlinhos Cadavez, num registro para o Portugal
em Foco, com empresário Orlando Pereira da Loja Big-Store,
João, Claudio Santos e demais amigos

Aldeia Portuguesa
do Cadeg sempre
de braços abertos
F
oi bem legal o sábado passado no Cantinho das Concertinas,
no Polo Gastronomico
do Cadeg, em Benfica,
com os amigos dando
uma passada para fazer
compras nas lojas e a
seguir, degustar os deliciosos petiscos portugueses e saborear uma
cervejinha bem gelada,

e aproveitar para um
bom papo com os amigos, todo sábado.
Os amigos da comunidade portuguesa marcaram presença para
prestigiar a Cultura Lusitana, o Cantinho das
Concertinas do nosso
amigo Carlinhos Cadavez, é patrimônio da Comunidade Portuguesa.

O churrasqueiro do dia dando um show, na churrasqueira foi o Fábio
Castelo, Nota 10

Num belo
registro
Dona Berta
Branco,
Sabrina,
Jean e a
Mascotinha
Theodora

Esse quarteto esbanja alegria e descontração, todos os sábados
na Aldeia Portuguesa do Cadeg. Num destaque, Claudio Santos
e os amigos Fafá, Abílio, Lucinda sempre agitando o Cantinho
das Concertinas
Dando aquele apoio ao churrasqueiro a sorridente Sandra Casaca

Num close para o Jornal Portugal em Foco, Dona Berta Branco e
amiga Ivana

Belo cenário fotográfico na Casa do Porto, Sandra, Augusto, Maria,
sr. Walter, acima Luís Cláudio (ensaidor) e Manuel

Foi um dia maravilhoso onde as amigas puderam encontra-se num
delicioso churrasco

Este quarteto era só felicidade, Ivana Andréia, Fernanda e Tânia

Apesar do forte calor do último sábado, os amigos não deixaram
te prestigiar o Restaurante Cantinho das Concertinas, para dançar o vira livre

Lucinda do Conjunto Claudio Santos, ficou encantada com a
dançarina alegando a tarde no Cantinho das Concertinas
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Economia

FMI avisa que guerra
vai ter impacto severo
na economia mundial

A

guerra na Ucrânia,
as sanções impostas
à Rússia e a escalada

dos preços da energia e
dos alimentos a que já se
está a assistir vão ter um

impacto severo na economia mundial, alertou
o FMI, que se prepara
para avançar para a concessão de novos empréstimos à Ucrânia e, possivelmente, a outros países
próximos do conflito.
“Embora a situação se
mantenha altamente volátil e qualquer previsão
esteja sujeita a um extraordinário nível de incerteza, as consequências
econômicas são já muito sérias”, afirma o FMI,
destacando em particu-

lar as subidas de preços
muito acentuadas que se
verificam nos produtos
energéticos e nos cereais, a vaga de mais de
um milhão de refugiados
que se estão a deslocar
da Ucrânia para os países vizinhos e sanções
econômicas em larga escala impostas por uma
parte significativa dos
países à Rússia.
Neste cenário de inflação alta em todo o
Mundo, os responsáveis
do FMI aconselham os
países a usar os orçamentos para apoiar as
camadas mais pobres da
população, para quem as
despesas com alimentos
e os combustíveis consomem uma maior parte do
seu rendimento.

Revendedores :Medidas de mitigação são
insuficientes precisamos de baixa da carga fiscal

O

s revendedores de
combustíveis;
“Do
ponto de vista da análise
das medidas anunciadas,
a Associação Nacional de
Revendedores de Combustíveis conclui que as
mesmas são insuficientes e, mais uma vez, de
caráter temporário e não
permitem uma solução
definitiva do verdadeiro
problema do preço dos
combustíveis, que é a
carga fiscal pesadíssima
que incide sobre gasolina e o diesel, as medidas em quase nada irão
aliviar ou solucionar os
problemas do setor”.
“Já no caso dos transportes públicos, verificase um aumento do apoio
por parte do Governo aos
táxis e ônibus e não inclui os transportadores e
distribuidores de produtos essenciais, como é o

caso dos distribuidores
de garrafas de gás”, critica. Para a associação,
uma vez mais o Governo
toma medidas que não
solucionam a dinâmica
do mercado dos combustíveis nem previnem
eventuais aumentos que
possam ocorrer de futuro. Para este enorme aumento dos preços impunha-se uma diminuição
significativa dos impostos ao nível do ISP para

que o aumento se esbatesse no preço no ato do
abastecimento.
No comunicado, os
revendedores
referem
que o aumento previsto
de cerca de 14 cêntimos
no preço do diesel e de 8
cêntimos no preço da gasolina, é prejudicial, uma
vez que as suas margens
são fixas em cêntimos, e
não percentuais, o que
implica menor lucro, pois
o aumento implica menor

quantidade de litros vendida. “Por outro lado, o
aumento vem deixar ainda mais desprotegidos e
em situação financeira
preocupante os chamados postos de fronteira,
pois acentuar-se-á a diferença dos preços para
os preços praticados em
Espanha, sustentam.
Também a Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra pede
mais medidas ao Governo, descontos acrescidos no diesel agrícola. E
alertam para o impacto
brutal que a subida dos
preços dos combustíveis terá na atividade,
sobretudo na pecuária.
“Ou o Governo intervém,
ou vamos ter fome nos
campos, com milhares de
agricultores a abandonar
as suas explorações”,
avisou a Adaco.

Área Metropolitana do Porto vai distribuir
120 milhões a comunidades desfavorecidas

A

Área Metropolitana do
Porto definiu a distribuição das verbas do
Plano de Recuperação e
Resiliência destinadas ao
Plano de Ação para as
Comunidades
Desfavorecidas, no montante de
120 milhões de euros, a
distribuir por 6 territórios.
O primeiro lote, Centro-Oriental, vai receber uma
verba de 24,6 milhões
de euros e junta o setor
oriental do Porto a Gondomar onde a precariedade
social e habitacional e os
níveis de pobreza e exclusão social comprometem
a coesão metropolitana.
Com 24,3 milhões de
euros, o lote Sul agrega
os municípios de Santa
Maria da Feira, S. João
da Madeira, Oliveira de
Azeméis, Vale de Cambra e Arouca, com problemáticas ao nível das
baixas qualificações e de-

semprego, bem como da
queda demográfica e população crescentemente
envelhecida.
O lote Litoral Norte
abrange os concelhos de
Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim,
que vão receber 20,3 milhões de euros para responder a problemáticas
associadas às comunidades piscatórias.
Com 20,2 milhões de
euros, o lote Centro-Sul
agrega Vila Nova de Gaia
e Espinho, territórios que
evidenciam um tecido urbano industrial e de serviços, com as vulnerabilidades a manifestarem-se
nos níveis de desemprego
e no emprego com baixas
remunerações e nos baixos níveis de qualificação
profissional.
No lote Interior Norte,
os concelhos da Maia,
Santo Tirso e Trofa, que

representam um corredor
industrial em transformação, terão 16,5 milhões de
euros para a valorização
do ensino profissional e na
formação ao longo da vida.
Por fim, com 13 milhões
de euros, o lote Oriental
que inclui Paredes e Valongo que convergem na
juventude populacional,
nos níveis médios de escolaridade e qualificação
profissional baixos e no
emprego industrial, com
impacto evidente nos rendimentos, registrando ainda carências em matérias
de cuidados e serviços.
De acordo com a AMP,
o Plano para as Comunidades Desfavorecidas
será materializado em seis
intervenções de natureza
territorial e de escala supra-concelhia que visam
promover o desenvolvimento social e econômico
e um eixo metropolitano

Turismo tem 50 mil
empregos para refugiados
ucranianos

O

turismo quer ser
uma das principais vias de acesso ao
emprego para os refugiados ucranianos que
cheguem a Portugal fugidos da guerra no Leste Europeu. O problema
da falta de mão-de-obra no setor tem vindo
a escalar no pós-pandemia e, com o verão à
porta, as necessidades
vão aumentar, o que se
pode traduzir num alargado leque de oportunidades laborais para
ucranianos que venham a residir no país.
“Neste momento, temos uma carência, no
setor do turismo, de
40 a 50 mil postos de
trabalho”, atesta a secretária de Estado do
Turismo. Rita Marques
quer que estas vagas
possam estar inteiramente disponíveis para
os cidadãos ucranianos
que procurem emprego
no país. As empresas
começaram já a arregaçar mangas e a inserir as ofertas de trabalho na nova plataforma
criada pelo Instituto do
Emprego e Formação
Profissional, uma bolsa
de emprego dirigida exclusivamente aos refugiados. Lançada há 10
dias, já há 11 503 ofertas de trabalho.
“Existe uma enorme
diversidade de profis-

O
com foco na inovação, na
capacitação, na participação e no envolvimento das
comunidades.
Será
implementado
até 31 de Dezembro de
2025, sendo 50% do total da dotação financeira
destinada a intervenções
de natureza imaterial (cultura e criatividade, educação, cidadania, emprego
e economia local, saúde,
dinamização social) e os
restantes 50% para as
intervenções de natureza
material/infra-estrutural.

sões pretendidas, sendo que os principais
setores com ofertas de
emprego colocadas são
tecnologias de informação, transportes, restaurantes e hotelaria,
setor social e construção civil”, esclarece o
Ministério do Trabalho.
Rita Marques garante
que está a ser feito um
trabalho de sensibilização junto das empresas para que acedam à
plataforma e migrem as
vagas, que já existiam,
para este local.
“Muitas já estavam
nas bases de dados do
IEFP. Agora, o que se
impõe é verificar se essas vagas podem estar
também abertas a cidadãos estrangeiros, neste caso, ucranianos”.
O governo português apressou-se a
aprovar um programa
de apoio que visa facilitar a integração dos
refugiados no país. O
Conselho de Ministros
extraordinário, reunido no inicio do mês,
aprovou uma resolução
que concede proteção
temporária a pessoas
deslocadas da Ucrânia permitindo-lhes o
acesso aos números
de identificação fiscal
(NIF), de Segurança
Social (NISS) e número de utente do Serviço
Nacional de Saúde.

Preços do gás natural na
Europa disparam 75% um
novo máximo histórico

s preços do gás
natural na Europa
dispararam a um novo
máximo histórico, com
perspectivas de novas
sanções aplicadas ao
fornecimento russo de
matérias-primas energéticas, país que fornece 40% do gás consumido na Europa.
Há momentos, o preço dos contratos futuros de gás natural TTF,
negociados dos Países
Baixos, atingiu os 340
euros por MW/h, uma
valorização superior a
75 % num só dia.
Apesar
das
sanções já impostas, a

Rússia tem continuado a enviar gás natural para a Europa ao
longo desta guerra .
As sanções impostas
à Rússia não proíbem
esse fornecimento, nem
os respetivos pagamentos. Porém, devido a riscos éticos ou outros, as
empresas europeias já
têm vindo a reduzir as
compras de gás natural a empresas russas.
Na semana passada,
não houve propostas
de compra nos leilões
energéticos promovidos
por empresas russas
como a Surgutneftegas
e a Lukoil.
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Política

D

Deputados de PS e PSD propõem
extinção do Grupo Parlamentar de
Amizade Portugal-Rússia

ez deputados do PS e
do PSD que integram
o Grupo Parlamentar de
Amizade Portugal-Rússia
propõem a extinção deste
organismo e o congelamento das relações bilaterais com a Duma, devido
à ofensiva militar russa na
Ucrânia.
Além dos dez subscritores o de Chega, André
Ventura, e o deputado do
PCP Duarte Alves.
Constituído em fevereiro
de 2020, o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Rússia tem como presidente o deputado do PS
João Paulo Correia e como

vice-presidentes
Carlos
Eduardo Reis, do PSD, e
Duarte Alves, do PCP.
A proposta foi assinada
por Jamila Madeira, João
Paulo Correia, Maria Graça Reis, Tiago Barbosa Ri-

beiro e Tiago Estevão Martins, do PS, e por Carlos
Eduardo Reis, Lina Lopes,
Pedro Rodrigues, Rui Cristina e Rui Silva, do PSD.
No texto, os subscritores qualificam a ofensiva

militar lançada pela Federação Russa na madrugada de 24 de fevereiro como
“uma agressão intolerável
à soberania e integridade territorial da Ucrânia” e
“uma clara violação do direito internacional”.
“A ofensiva militar da
Rússia na Ucrânia merece
a mais veemente condenação. O povo ucraniano e
populações afetadas pela
guerra merecem total solidariedade. A Rússia deve
retirar de imediato as suas
forças militares da Ucrânia,
cessando qualquer violência sobre o povo ucraniano”, defendem.

Rui Rio diz que Orçamento está a ganhar
dinheiro com aumento do preço do petróleo

O

líder do PSD, Rui
Rio, disse que o Orçamento do Estado está
a ganhar dinheiro com o
aumento do preço do petróleo, em consequência
da guerra na Ucrânia, e
realçou que o Governo
pode baixar os impostos.
“Impõe-se que cumpra
isso, que baixe os impostos”, declarou Rui Rio, no
encerramento do XVIII congresso do PSD/Madeira,
no Funchal, no qual Miguel
Albuquerque tomou posse

como presidente da comissão política pela quinta
vez consecutiva, após vencer as eleições internas de
11 de fevereiro, em que
foi o único candidato, com
98,3% dos votos.
“O Imposto sobre Produtos Petrolíferos são valores fixos, mas o IVA são
23% sobre o global do
preço, mais outros impostos. Portanto, os 23% que
incidiam sobre ‘x’ agora incidem sobre um ‘x’ maior
e 23% sobre um ‘x’ maior

é muito mais”, esclareceu.
Rui Rio disse ainda que
o executivo socialista lançou uma carga fiscal brutal sobre os combustíveis
e acusou o primeiro-ministro de não cumprir as promessas nesse setor.
“Impunha-se que o Dr.
António Costa pelo menos
cumprisse aquilo que disse que ia fazer quando aumentou o imposto sobre os
combustíveis e que disse
que, quando o crude subisse, ele baixava o imposto.
O crude já subiu e ele não
baixou o imposto”, advertiu.
O líder do PSD apontou, entretanto, para uma
menor globalização no
futuro e alertou para dois
pontos fundamentais decorrentes da guerra na
Ucrânia, a necessidade
de estrangular a economia da Rússia e, ao mesmo tempo, estabelecer
diálogo com o Governo.

“É difícil de engolir”, disse,
alertando para o perigo de
se encurralar o presidente
russo, Vladimir Putin.
“Se ele não tiver saída possível, vamos todos
sofrer uma consequência
brutal e, por isso, por mais
que nos possa partir o coração, nós temos de pôr a
cabeça, a lógica, acima de
tudo”, afirmou, acrescentando: “Por mais que ele
não mereça uma palavra,
tal é o desprezo que penso que todos nós sentimos
por ele, infelizmente não
se pode cortar o diálogo,
porque será pior para todos nós e até pior para
muito povo russo.”
Rui Rio considerou,
no entanto, que os portugueses vão pagar pelas
sanções que estão a ser
impostas à Rússia e alertou para o aumento da inflação e para a perda de
poder de compra.

António Costa impõe
número 2 no seu Governo

A

ntónio Costa vai impor
uma hierarquização bem
definida no seu novo Governo,
com um número dois formal. A
decisão está tomada e fechada, apesar do atraso imposto
pela repetição das eleições no
círculo da Europa e da guerra
na Europa, com a invasão da
Ucrânia pela Rússia, terem
obrigado o primeiro-ministro a
olhar para as suas opções ministeriais e a reacertar algumas
das agulhas, apesar de não
afetar a orgânica já desenhada.
A guerra na Ucrânia colocou em alerta os Governos por
todo o mundo, e em especial
na Europa, agora, mais do que
nunca, os ministros dos Negócios Estrangeiros, bem como
os titulares da pasta da Defesa
têm trabalho redobrado.
Costa estava a pensar colocar Siza Vieira na pasta dos
Negócios Estrangeiros, com
Santos Silva como candidato
principal dos socialistas à presidência da Assembleia da República. E na pasta da Defesa,
o primeiro-ministro estaria a
pensar em Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS e
candidata à sua sucessão na
liderança do PS.
A guerra e os desenvolvimentos havidos aconselham
a que Portugal mude os seus
2 principais interlocutores com
a UE e a NATO de uma vez,
ou seja, Santos Silva e João
Gomes Cravinho. Entrando
para os seus lugares duas personalidades que, embora com
experiência governativa (Siza
Vieira) ou política (Ana Catari-

na Mendes), estariam a dar os
primeiros passos nas áreas.
Costa poderá querer manter Cravinho com maiores
responsabilidades na gestão
desta crise, seja nomeando-o
para os Negócios Estrangeiros
seja mantendo-o com a tutela
dos militares, caso em que
teria de entregar outra pasta
setorial à sua ainda líder parlamentar, falando-se na hipótese das Infraestruturas ou até
na Agricultura.
Sendo inquestionável que
Mariana Vieira da Silva permanecerá intocável na tutela da
Presidência do Conselho de Ministros, e sendo mais provável
que Siza Vieira seja mesmo o
MNE, deixando Cravinho com
a pasta da Defesa, o que fica
mais em aberto é a pasta que
Costa reservará para Ana Catarina Mendes.
Por outro lado, se é certo
que Fernando Medina, com as
Finanças, ficará no topo da pirâmide governativa, já o mesmo
não acontecerá com o também
potencial futuro líder socialista
Pedro Nuno Santos.
A inclusão dos chamados
seis ases do PS no novo Executivo, Mariana Vieira da Silva,
Fernando Medina, Ana Catarina
Mendes e Pedro Nuno Santos,
Costa vai contar com Duarte
Cordeiro e José Luís Carneiro
esta fechada .
Certa também é a continuidade de Marta Temido na
Saúde e muito provável a de
Ana Mendes Godinho na Solidariedade, Segurança Social
e Trabalho.

Jerónimo: “PCP não tem
nada a ver com o governo
russo e o seu presidente”

Chega questiona Governo sobre medidas para
conter aumento do preço dos combustíveis

O

Chega pediu ao Governo para esclarecer
que medidas prevê adotar
para conter o aumento do
preço dos combustíveis,
apelando a que se reduza
a tributação e considerando que as medidas tomadas até ao momento são

insuficientes.
André Ventura considerou que “Portugal é, dos
países da União Europeia,
aquele que regista um dos
mais elevados preços médios nos combustíveis”,
ressalvando que “esta é a
décima semana consecu-

tiva de novos aumentos“.
Segundo Ventura, a
subida do valor mensal do
Autovoucher, que passou
de 5 euros mensais para
20, possui um benefício
reduzido, uma vez que
obriga a que o consumidor
se regista na plataforma
IVAUCHER e que seja titular de um cartão bancário, além de os postos de
combustível terem de ser
aderentes do serviço e o
mecanismo de reembolso não ser controlável.
“Não entendemos porque é que o desconto
não é realizado diretamente no preço do combustível”, indicou.
Além disso, Ventura
diz que a redução, até 30
de junho, das taxas do

Imposto sobre Produtos
Petrolíferos sobre a gasolina e o diesel tem um
impacto curto e residual,
diluindo-se facilmente na
flutuação de preços entre
as petroliferas.
Quanto à duplicação
da verba para incentivo à
compra de veículos elétricos, o montante anual
passou para 10 milhões e
o apoio individual de 3 mil
para 4 mil euros, o Chega
indicou que também lhe
parece desajustado, considerando que não será
prioritária a renovação
da frota automóvel com
veículos elétricos novos,
porque as empresas e as
famílias estão em clara
contração de investimento, na pandemia.

N

a véspera do maior aumento dos preços dos
combustíveis, Jerónimo de
Sousa alerta contra o aproveitamento da situação de guerra
na Ucrânia para se subir preços, aumentar juros e infligir
novos ataques aos direitos.
No discurso do comício de
celebração dos 101 anos do
PCP, o secretario-geral garantiu que os comunistas
nada têm a ver com Putin.
“O PCP não apoia a guerra. Isso é uma vergonhosa calúnia. O PCP não tem
nada a ver com o governo
russo e o seu presidente”,
sublinhou Jerónimo de Sousa, recebendo uma ovação.
No discurso, o secretário-geral responsabiliza os Estados
Unidos pela escalada de armamento e dominação im-

perialista, defendendo que a
guerra só beneficia a administração norte-americana pela
venda de armas.
Para o cessar-fogo, defendeu, “é de maior importância o reforço da luta contra o
fascismo e a guerra contra o
alargamento da NATO e pela
sua dissolução, contra a militarização da União Europeia
pelo fim das sanções e dos
bloqueios”.
“A guerra surge cada vez
mais como resposta à crise
em que o sistema capitalista mergulhou. Da Palestina à
Síria, do Iraque à Líbia, da Jugoslávia ao Afeganistão os povos conheceram o drama da
destruição e da guerra, pela
mão dos que hoje se fazem
passar por pombas inofensivas e amantes da paz.
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Dragões ganham e
mantêm Leões à distância

uma tradicionalmente complicada
deslocação do FC Porto a Paços
de Ferreira, o líder do campeonato
passou o teste com distinção, venceu
por 4x2 e repôs a vantagem de seis
pontos sobre o Sporting que ontem
havia ganho em casa ao Arouca.
O FC Porto adiantou-se no marcador, por Pepê (17’), a receber passe
preciso de Wendell, Juan Delgado
ainda fez o 1x1 para os castores (31’),
assistido por Antunes, mas a esperança anfitriã em obter pontos neste
encontro durou apenas sete minutos,
já que, aos 38’, Evanilson, servido por
Taremi, recolocou os azuis e brancos
na dianteira do marcador, resultado
que se verificava ao intervalo.
Os dragões tiveram uma entrada

LIGA BWIN - 2021 - 2022
RODADA 25

LIGA Portugal-2 - 2021 - 2022
RODADA 25

fortíssima na segunda parte, chegaram ao terceiro, por Evanilson (52’) uma jogada muito bonita iniciada por
Vitinha, com Taremi na assistência
- e, sete minutos depois, ao quarto,
por Taremi (59’), desta vez servido
por Evanilson, com Vitinha outra vez
a iniciar a jogada.
O melhor que o Paços de Ferreira
conseguiu foi reduzir ainda para 2-4,
através de Nico Gaitán (66’), servido
por Antunes,
aproveitando nova falha defensiva de Wendell (já havia sido antecipado por Juan Delgado no primeiro
gol pacense).
Após esta derrota, os comandados de César Peixoto continuam com
27 pontos na Liga.

“A nossa vitória nunca esteve em causa”

R

úben Amorim apontou
como natural a vitória
do Sporting, por 2x0, na
recepção ao Arouca.
“A equipe tem respondido bem às derrotas, foi
o que fizemos, mesmo
com algumas alterações
na equipe. Não foi muito
justo para o Vinagre, para
o Essugo, para o Esgaio
não tanto porque tem
tido muito jogo, metê-los
todos ao mesmo tempo,
dificulta-lhes muito a vida

mas eles tiveram um comportamento exemplar. A
vitória nunca esteve em
causa, dominámos o jogo
e, na segunda parte, assim que marcámos o
primeiro tivemos várias
oportunidades. Foi uma
vitória natural”, analisou
o treinador dos leões,
explicando a rotação que
promoveu na equipe.
“Este jogo era muito
importante, mais do que o
jogo com o Man. City, são

mundos
completamente diferentes. Se jogasse
de início, o Ugarte podia
lesionar-se e o Porro vinha de duas paragens
por lesão. Também é importante que os outros
percebam que, quando
estamos apertados, o treinador confia neles. Sempre fiz esta gestão, seria
estranho para o grupo não
a fazer agora porque eles
sabem que todos contam”,
justificou Rúben Amorim.

Abel admite sair por causa
da violência: vou ter
de pensar muito bem

Águias expressam lamento
sobre o jogo em Portimão

A

través da newsletter
digital News Benfica,
os encarnados expressa-

ram o seu lamento pela
interrupção do jogo frente ao Portimonense, no
passado sábado, ocorrido
devido ao arremesso de
tochas para o relvado por
parte de adeptos do clube.
O Sport Lisboa e Benfica
lamenta a interrupção do
jogo realizado no passado
sábado em Portimão, ainda na primeira parte, por
oito minutos e vinte e quatro segundos. O Benfica
colaborou, como sempre,

com as forças de segurança e o promotor do espetáculo desportivo tendo
em vista a sua realização
em condições de segurança. De igual forma,
também nas comunicações alusivas à venda de
ingressos para o referido
jogo, o clube alerta sempre os seus torcedores
para o cumprimento das
normas legais e regulamentares em vigor, pode
ler-se na newsletter.

Guerreiros empatam pela
segunda jornada consecutiva

U

m gol de Ricardo Horta, de
penálti, aos 37 minutos colocou o SC Braga em vantagem
no duelo com o Boavista, mas a
equipe axadrezada reagiu de forma enérgica no início da segunda
parte e acabou por chegar ao empate com um remate certeiro de
Yusupha (53’).
A igualdade acaba por se aceitar no marcador, mas a incerteza
estendeu-se mesmo até ao apito
final do árbitro Miguel Oliveira,
com as duas equipes em busca
de um gol que potencialmente garantiria os três pontos.
E nesse particular aspeto o SC
Braga esteve mais perto de chegar à vantagem, com Iuri Medeiros a atirar ao poste aos 79 minutos e Abel Ruiz a ver já dentro dos
dez minutos finais um remate com
selo de gol ser salvo praticamente

em cima da linha de gol por um
defesa axadrezado.
O jogo chegou ao fim, porém,
sem mais incidências no marcador, ficando assinalado com um
aceitável 1x1. Com este resultado, o Boavista soma assim a
14.ª igualdade no campeonato,
enquanto o SC Braga fecha a
jornada 25 com o sétimo empate
na tabela, o segundo consecutivo
após, na última ronda, não ter ido
além de um nulo caseiro diante
do Santa Clara.
Na classificação, o Boavista
passa a somar 26 pontos e iguala provisoriamente o Santa Clara,
ao passo que o SC Braga contabiliza agora 46 pontos, mantendo o quarto lugar seguro depois
do empate do Gil Vicente com o
Estoril ontem à noite, no desafio
inaugural da rodada.

O lançamento de tochas por adeptos do Benfica em Portimão, que
obrigou a paragem de 10’
no jogo, deverá resultar
em inquérito disciplinar
e multa, mas aumenta o
risco de pena grave: com
paragem no jogo acima
de 2’ e havendo três casos destes na época, o
clube prevaricador arrisca
a interdição do seu estádio, conforme ditam os
regulamentos.

Jogadores estrangeiros da
ucrânia e rússia têm até 7 de
abril para encontrar novo clube

A

FIFA comunicou, esta segundafeira, que os jogadores estrangeiros de clubes russos e ucranianos
têm até ao final da temporada (30 de
junho) para rescindir, de forma unilateral e “sem enfrentarem quaisquer
consequências legais”, os contratos
devido ao conflito militar entre os dos
países em solo ucraniano. Atualmente, são 129 os jogadores estrangeiros que atuam no campeonato russo
e 95 no ucraniano.
O organismo que rege o futebol
mundial decidiu ainda abrir uma janela de transferências excecional,
pelo que os referidos jogadores terão
até 7 de abril para poderem assinar
a ‘custo zero’ por outra equipe. Cada
clube poderá apenas registrar dois
jogadores ao abrigo desta exceção,
de forma a “salvaguardar a integridade das competições”

O

s recentes episódios
de violência no futebol sul-americano levaram
Abel Ferreira a um forte
desabafo após a vitória do
Palmeiras sobre o Guarani (2x0). O treinador português pediu intervenção
das autoridades, admitindo mesmo que pondera
deixar o Brasil.
“É preciso passar à
ação. Palavras, o vento
leva. Isto preocupa-me
muito. Quando entrei aqui
e vi as imagens no México e dizem-me que se
passa a mesma coisa no
Brasil, vou ter de pensar
muito bem no que quero
para a minha família, para
mim e para os meus jogadores”, atirou.

A

Abel falava no dia seguinte aos violentos confrontos entre torcedor
ocorridos durante o jogo
no México entre Querétaro e Atlas de Guadalajara, mas também antes do
Atlético Mineiro-Cruzeiro
um adepto morreu na sequência de desacatos.
“Estão a acontecer coisas muito graves no futebol sul-americano. As pessoas têm de dar a cara,
os clubes e essas pessoas têm de ser punidas. É
preciso morrerem quantas
mais pessoas para as autoridades tomarem decisões? Os organismos,
quer sejam os do futebol,
quer sejam extra-futebol,
têm de dar as caras, exercer os cargos que têm.
Têm de justificar o cargo
que têm. Quando eu não
ganho, pedem-me responsabilidades. Isso é o que
espero que cada pessoa
faça, assuma responsabilidades. Pelo bem do futebol brasileiro, pelo bem de
todos nós. Que se junte a
CBF, que se junte quem
organiza os campeonatos
estaduais, o Ministério Público, mas que se tomem
medidas”, pediu.

Sporting, Porto e FPF
multados pela UEFA

UEFA anunciou esta
segunda-feira várias
decisões disciplinares, entre elas multas para Sporting e FC Porto devido à
utilização de pirotecnia
nos jogos com Man. City
(Liga dos Campeões) e
Lazio (Liga Europa), respetivamente. Os leões têm

de pagar 11.500 euros, os
dragões 5.250 euros.
A Federação Portuguesa de Futebol também foi
multada em 2700 euros devido a “conduta imprópria”da equipe em dois jogos do
Europeu de futsal, frente
a Finlândia (1200 euros) e
Rússia (1500 euros).
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NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Feliz aniversário amiga muito
querida, D. Emília Rocha

Maria
Alcina

O
João de Deus e sua Leélia, casal
exemplo de amor à Comunidade

O

nosso Consul, João Marcos de Deus e sua linda esposa
Consulesa Leélia, são muito estimados por todos nós,
pela sua simpatia, elegância e bem querer á nossa gente.
Na foto: o querido casal, curtindo o amor em Búzios. Nossa
amizade eterna!

Saudades da querida
amiga, Alice Boaventura

H

á muito que não vejo a
minha grande amiga, Alice Boaventura, da casa da
Vila da Feira. Saudades dos
nossos almoços, em grupo
com Neumara, Fernando, a
saudosa Teresinha, Neli Cravo, e muitos outros. Tempos
alegres que faz muita falta
em nossas vidas. Na foto:
Alice Boaventura, curtindo o
carnaval em Raposo. Abraços fadistas.

S

A

minha eterna amiga, D. Emília Rocha, completou 92 anos,
cercada de muito amor por toda a família. Na foto: Na missa dos seus 90 anos onde tive a alegria de cantar, D. Emília,
o Padre que celebrou a missa, amigo da família, e a Deputada Marta Rocha. Está combinado, no centenário de D. Emília,
cantarei de novo, o “Fado, Foi Deus”. Muitas bênçãos.

André Luís, meu
pisciano querido

meu neto
muito
amado André
Luís aniversariou no dia 25
de Fevereiro,
cantamos
parabéns
e curtimos
intensamente o nosso
eterno amor
de avó e
neto. Muitas
bênçãos.
Muita luz.

Amizade sincera

Igor Lopes, na Serra da Estrela

Sebastião Robalinho,
O Rei do Fado Castiço

audades dos tempos fadistas em
que cantávamos e ouvimos cantar
o Fado, com a categoria do nosso saudoso Sebastião Robalinho, grande Interprete do Fado Castiço. Grande profissional, Chefe de Família exemplar,
muito estimado pela Comunidade Luso
brasileiro, suas dedicadas filhas, Priscila e Patrícia e sua esposa, minha amiga, Conceição Robalinho. Saudades:
do seu Sebastião Robalinho, nascido
em Gaia, Sandim. Paz à sua alma.

O

meu menino grande, escritor, Igor Lopes, e sua mãezinha Dra. Ana Lopes, curtindo a beleza da Serra da Estrela, Igor trabalha e faz doutorado na Universidade de Covilhã e aproveita os momentos livres para curtir as paisagens
maravilhosas do nosso amado Portugal. Muitas bênçãos
abraços fadistas.

É

gratificante sentir que existem verdadeiras amizades
entre os portugueses no Brasil. Na foto: Curtindo a culinária do Restaurante Glória , o seu proprietário, Domingos
Cunha, com o Sr. Antônio Abreu, (MARATAÌZES), onde o senhor Abreu atende a todos com elegância e carinho. Muitas
bênçãos. E viva a amizade verdadeira.

.

NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Maneca
Bem Aventurada, Francisca de Paula de Jesus (Nhã Chica)

S

Dr. Fernando Guedes, Vice
Presidente do Clube
Português de Niterói, Parabéns

ou grande admirador, dos Portugueses, que militam na vida
Associativa Luso-Brasileira, em defesa da
Cultura da Pátria Mãe,
ao mesmo tempo, Dr.
Fernando Guedes, e um
exemplo disto, no final
de Fevereiro, comemorou mais uma Primavera, com sua querida esposa, Dona. Rosa Maria
Coentro e vários amigos, no clube do seu
coração, como se diz, é
melhor tarde do que nunca, Parabéns pelo seu Aniversário e
muita saúde, extensivo a toda a família

N

estes dias de Carnaval em São Lourenço, foi muito Bom, mas muito melhor,
foi ir até; Beapendi- MG. A igreja Nossa Senhora da Conceição, onde estão os restos
Mortais da Beata, Nhă Chica, esta escrito,
que era muito pobre, mas o pouco que tinha
dividia com os outros, que maravilha de
ser humano, que ela seja uma intercessora
Junto ao pai, para as melhoras deste Mundo de Deus. Agradeço aos amigos como
vemos na foto a, esquerda, amigo António
esposa Dona Lurdes, Dona Idália, seu marido e Sr. Manuel Pinto Aires, Diretor da flora
Santa Filomena, muita saúde para todos.

Parabéns pela Bela Confraternização,
Entre os amigos e a aniversariante

C

om muito gosto faço este registro, na foto supra, o Amigo
Joaquim Bernardo, Presidente do
Orfeăo Português, como sempre,
muito gentil com todos, mas neste dia muito mais, pois é era o
aniversário de sua esposa, Dona
Iolanda no Restaurante Salete,
como vemos, com os amigos de
sempre, Eliza, Celeste ,Aniversariante Iolanda, Maria Eliza, Dário
dos Santos e esposa Dona Cidália desejo milhões de felicidades
dona Iolanda e muita saúde

Destaque da Semana de
Gente que Trabalha

Lindo Trabalho da Provedora,
Sra. Ana Maria e seu Marido,
Provedor, José Queiroga,
Parabéns

S

empre falei, se a juventude do Folclore, quando não dança, vesti-se a camisa do Clube colaborando com as Diretorias, tudo iria fluir melhor, por isso parabenizo o amigo
Fernando, sua esposa, a jovem Fátima, que quando não
dançam, colabora com os trabalhos, no Solar Transmontano, como vemos na foto, o Amigo Arlindo, Diretor e grande
churrasqueiro, Parabéns para o trio e muita saúde

L

indo Trabalho da Provedora, Sra. Ana Maria e seu
Marido, Provedor, José Queiroga, Parabéns Amigo
Provedor, da Igreja Santo Antonio dos Pobres, José
Queiroga, por tudo que tenho visto, quero parabeniza
-lo e a todos que diretamente ou indiretamente colaboram para que vocês continuem fazendo este belo
trabalho, distribuindo cestas básicas aos necessitados,
Parabéns para toda a irmandade e a todos os colaboradores, muita saúde

PORTUGAL EM FOCO

Tradicional momento dos parabéns com os aniversariantes, reunidos
diante do Bolo Comemorativo ao som da Banda TB Show

Rio de Janeiro, 10 a 16 de Março de 2022

Alegrando a tarde o cantor Luís Carlos Charpenel, acompanhado da
Banda TB Show

Mesa do Presidente José Henrique, seu Vice-presidente Luís Ramalhoto e esposa Maria Helena

Beiras homenageou os aniversariantes

Animação da mesa do Presidente do Conselho José Henrique,
com Márcio, Aparecida, Fernanda, Odete, Daniel, Elaine, Tiago,
Diego e Cintia

Marilda Besteiro, seu marido, uma amiga e Zulmira

Foi com certeza uma tarde muito agradável, com muita música boa
com o Banda TB Show

F

oi um domingo bem
movimentado com um
almoço pra lá de especial para comemoração
dos Aniversariantes com
a Casa das Beiras recebendo um bom número
de diretores, associados
e amigos para festejar
seus aniversariantes, foi
oferecido um cardápio da
melhor qualidade preparado pelo mestre João e
colaboradores, para animar a tarde nada melhor
que a Banda TB Show,
com o maestro Rogério,
alegrando os “pés de valsa”, fechando com chave de ouro, um delicioso
bolo festivo para os aniversariantes não faltando
o tradicional parabéns
pra você.

Num destaque
vemos Vani,
João Américo,
a turma da
Igreja Marcello,
Tereza, Maria
Eurides, e
Ninfa, cantor
Luís Carlos
Charpenel

Mesa do Vice-presidente Fernando
Ferreira,
sua esposa
Jack, seu
amigo
Arthur, esposa, filha e
mãe

Venha almoçar conosco
Orfeão Português
Dia 20 de Março a partir das 12.00hs

A

apresentação da Sensacional Banda
TB Show, completinha, comemoraremos o aniversário do Rogério Costa e os aniversariantes do mês de março,
apresentação da Nova Diretoria ao Público
e entregar de títulos honoríficos. Cardápio;
Churrasco, Frango, Filé de Peixe, Saladas e
acompanhamentos E supresas sensacionais
acontecerão neste dia. Reserve já seus lugares.Vagas limitadas. (Ar Climatizado)

Não perca este Sensacional almoço. Imperdivel.

Rua Francisco Xavier, 363 - Maracanã

