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N
Mensagem de Páscoa aos
nossos Leitores e Amigos

A

Páscoa é a passagem para uma nova vida em
Jesus ressuscitado. Que essa festa seja celebrada por você e sua família com alegria e paz!
Não deixe de receber a vida que vem de Cristo, não deixe de despertar a vida que há em você e de transmiti-la
aos outros. Cristo vive e é a nossa luz!
Lembre-se: a Vida é Dom e Compromisso. Ninguém
é dono da própria vida nem da vida dos outros. Ninguém tem o direito de tirar a própria vida ou a vida de
outrem. Pelo contrário, toda pessoa deve promover e
defender a vida humana, da concepção à morte natural,
em todas as suas dimensões: pessoal, familiar, comunitária e social.
A ressurreição de Jesus revela que Deus está do
lado da vida. Por meio dela, Deus tornou-se próximo de
nós e manifestou-nos amor sem medida, sua bondade
infinita, iluminou e deu sentido novo à vida humana. A
Páscoa de Jesus é sinal de que é possível a vitória sobre a morte e sobre todos os males.
Que o Deus da vida abençoe a todos! Tenham uma
Feliz Páscoa e sejam defensores e promotores da vida
em todas as suas dimensões e em todas as circunstâncias! Jesus, que passou da morte para a vida, fortifique
nossa esperança!

Governo açoriano quer
abrandar efeitos da crise
no setor agrícola

O

presidente do Governo
dos Açores, José Manuel Bolieiro, deixou uma
palavra de solidariedade aos
agricultores e afirmou que o
executivo regional pretende
abrandar os efeitos da crise
do setor agrícola.
No portal do Governo,
o líder do executivo regional disse ser necessário ter
sensibilidade e solidariedade
para o apoio ao rendimento
dos produtores dos setores
agrícola e agropecuário.
“É preciso estarmos sensíveis nos tempos de crise
em minimizar o contexto
dos sobrecustos”, afirmou
José Manuel Bolieiro, que
falava na inauguração do

caminho agrícola do Espigão Grande, localizado na
freguesia do Pilar da Bretanha, em Ponta Delgada.
O presidente do Governo
Regional disse ainda que o
executivo açoriano (PSD/CDS
-PP/PPM) pretende abrandar
os efeitos dos fatores de crise gerados pela pandemia
de Covid-19, pela guerra
na Ucrânia, pela inflação e
pelo aumento dos custos
de produção.
Além disso o executivo
açoriano pretende atenuar a
dificuldade de acesso aos fatores de produção, uma consequência da distância ultraperiférica do arquipélago.
O chefe do executivo disse também que os tempos
atuais são de muito sacrifício, pouco rendimento, mas
muito trabalho para os agricultores açorianos. “A globalização, a competitividade e
os sobrecustos dos fatores
de produção tornaram agora difícil a máxima racionalidade e racionalização que,
ao longo destes anos, se
foi construindo nesse setor
essencial da nossa economia”, salientou.

Inflação atinge valor mais
alto desde junho de 1994

Oposição em peso ataca
orçamento do Governo

a Assembleia da República, nas primeiras sessões parlamentares da nova
legislatura, que contaram
com a presença de António
Costa e do recém-empossado XXIII Governo Constitucional. Com o novo programa de Governo em mãos,
Costa prometeu reformas,
crescimento econômico e
melhorias gerais no país.
Mas para além da maioria
absoluta socialista, poucos
iam concordando com as palavras do primeiro-ministro,
que entra no sétimo ano de
governo. A invasão russa da
Ucrânia foi pano de fundo,
até porque Zelensky aceitou discursar, por videochamada, no Parlamento. André
Ventura, do Chega, criticou
Fernando Medina, sugerindo
que Zelensky dê um puxão
de orelhas ao atual ministro,
antigo presidente da Câmara
de Lisboa, que esteve envolvido em polêmica quando se
descobriu que a autarquia
teria partilhado dados pessoais de ativistas russos com
o regime de Putin.
Os debates foram cheios
de críticas, Rui Rio, líder do
PSD, começou por questionar Costa sobre as suas
propostas para contrariar o
abandono da TAP do Norte
do país, acusando a orgia
financeira em que a companhia aérea se encontra, e
acusando-a de ser uma companhia regional. Rio perguntou a Costa se a proposta do
aumento do salário mínimo
nacional para 900 euros, até
2026, se mantém, ou se irá

ajustar o aumento com base
nos valores da inflação. Costa ironizou o fervor com que
Rio o enfrentou: “Fiquei com
sensação de que queria um
segundo turno das eleições.
A ver o bom exemplo do que
conseguiu no segundo turno
do círculo da Europa. Eu estarei cá mais quatro anos e
seis meses à espera de si,
tem tempo de ir e voltar e eu
ainda cá estarei.” Rio voltou
ao ataque, sobre o anúncio
da descida do ISP feito pelo
ministro da Economia, disse
que há medidas por parte
do Governo que são vendidas e recebidas como bem
intencionadas, mas pediu
uma explicação mais concreta do Governo sobre como
vai combater os aumentos
da inflação e do preço dos
combustíveis. Rio reiterou a
crítica feita ao Governo, acusando o Executivo de estar
a ter ganhos com o aumento
do preço dos combustíveis.
“Para mim, é claro. o orçamento que está em vigor é o
de 2021, portanto, a receita

de IVA está programada em
função das cotações do crude em fins de 2020. Aí, há
uma diferença de preço muito grande”, disse. “Isto quer
dizer que o Governo vai continuar a ganhar dinheiro com
o preços dos combustíveis”.
O novo líder parlamentar
do PS aproveitou a última
intervenção do partido antes
de o Governo ter a palavra
para atacar uma crítica feita por Ventura que acusou
o país de estar pior agora
do que estava na altura do
25 de Abril. Brilhante Dias
discordou. “O país não está
hoje pior do que no 25 de
Abril de 1974, como alguns
dizem”, defendeu o líder
parlamentar socialista, passando a listar argumentos:
“Em 1986, quando Portugal
aderiu à CEE, quase 40%
das exportações eram de
têxtil, vestuário e calçado,
com base em salários baixos; hoje, Portugal exporta
muito mais, tem mais valor
acrescentado e melhores
salários», argumentou, de-

Cavaco Silva critica Costa no seu
baixo grau de coragem política. PM
diz que vai ler com calma
D
epois de o ex-Presidente da República Cavaco
Silva criticar o baixo grau de
coragem política de António
Costa num artigo que escreveu para o jornal Público, o
primeiro-ministro disse que
vai ler a sua opinião com
mais atenção.
“Ainda não li, mas estou
curioso e vou ler com calma”, disse Costa após a sua
participação numa sessão de
homenagem ao ex-presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos Rui Vilar, em Lisboa.
Cavaco Silva definiu o perfil
político de António Costa
através de uma avaliação
sobre os últimos 6 anos de
governo enquanto chefe de
Estado, na qual concluiu que

A

variação homóloga
do índice de preços
no consumidor foi de
5,3%, em março, face
aos 4,2% de fevereiro,
o valor mais alto desde
junho de 1994, disse o
Instituto Nacional de Estatística,
confirmando
assim os valores previstos nas estimativas rápidas divulgadas no final
de março.
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sobressaiu a aversão a políticas de cariz estrutural.
Cavaco Silva escolheu, no
seu artigo, as áreas da administração pública, sistema
fiscal, justiça e mercado de
trabalho como as principais

Viagens Porto e Lisboa
a partir de 5,50 euros

CP vai disponibilizar cerca de 30 mil viagens com 80% de
desconto, para serem utilizadas na 2ª classe, para qualquer destino do trem Intercidades. No âmbito desta promoção,
a viagem entre Porto e Lisboa pode ser comprada a partir de
5,50 euros.
Os bilhetes são válidos para viagens entre os dias 21 de
abril e 15 de julho e podem ser comprados com uma antecedência de 10 dias. Para viagens como de Lisboa a Évora ou
Beja, os preços são de 2,50 euros e 3 euros, respectivamente.

em que o Governo tem poder
para tomar medidas com forte impacto positivo no crescimento da economia, pelo que
irá exigir maior esforço dos
ministros, cujos perfis ainda
são desconhecidos, exce-

fendendo que “Portugal é um
país cada vais mais próximo
dos congêneres da União
Europeia”. E ainda atirou
uma farpa à Iniciativa Liberal: “Se seguirmos o exemplo
dos neoliberais e do cada
um por si, a comunidade
vai ter menos justiça social”.
Os liberais pela voz do líder,
Rodrigo Saraiva, acusou o
PS de ser Estadocêntrico. E
disse “As palavras do Governo foram, mais do mesmo,
ou seja, que o PS não faz
ideia de como pôr Portugal a
crescer. O Partido Socialista
junta à sua incompetência,
à negação da realidade, ao
imobilismo e ao estatismo, a
incapacidade de simplificar”,
sintetizou Saraiva.
Catarina Martins, do BE,
começou por acusar o Governo de não ter propostas para
lidar com a inflação. Além
dessa acusação, a bloquista
considerou que o Governo
de Costa deixou duas garantias: “Desistiu de aumentar
salários, bem como de combater a inflação, esperando
apenas que o pior passe”.
Jerónimo de Sousa, do PCP,
começou a sua intervenção por declarar: “Se, desde
2015, o PS não dispunha das
condições institucionais para
levar por diante todas as suas
opções, agora esse condicionamento deixa de existir.” De
seguida, Jerónimo acusou os
socialistas de não reconhecer
a existência e profundidade
dos problemas estruturais.
Isto quer dizer que vamos
ter um parlamento interessante na atual legislatura.

to do ministro das Finanças,
Fernando Medina, a quem
considera ter um grau médio
de coragem política.
Para Cavaco Silva, o programa do Governo apresentado à Assembleia da República, não se detectam sinais de
um ímpeto reformista nas áreas em questão, com a exceção da Administração Pública.
Além disso, reforça que
o fato de o Governo dispor
de apoio maioritário no parlamento faz com que a atuação do primeiro-ministro no
passado e o próprio conteúdo do programa sejam
indicadores da avaliação do
grau de coragem política de
relevância limitada.
“Com efeito, na prática, o
Governo, confrontado com o
empobrecimento relativo do
país, pode ir além das medidas constantes do programa
aprovado pelo parlamento
e o primeiro-ministro pode
adotar um perfil mais favorável ao crescimento econômico”, finalizou.
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Associação dos Poveiros
31 Anos de Lutas e Glórias

Depois de dois anos de pandemia, sem comemorar a data de sua fundação, a Associação dos Poveiros de São Paulo, voltou a dar seu grito de guerra o “ALARRIBA”.
Comemorou no último dia 09 de abril de 2022, o feito de seus fundadores, que a 06
de abril de 1.991, fundaram a associação, comemoraram efusivamente seus 31 anos
de existência. A diretoria liderada atualmente pelo Sr. Isaias José Gomes dos Santos,
que com seus pares de diretoria, recepcionaram no salão de festas que leva o nome do
ex-presidente da Câmara da Povoa de Varzim, Dr. José Macedo Vieira, muitos amigos
poveiros e não poveiros presentes nesta noite. Ressaltamos aqui os fundadores desta
prestigiosa associação, que já nos deixaram: Dr. Manuel Fernandes da Cruz, Dr. Arlindo Oscar, Laurentino Vilar, Antonio Moreira, Manuel Dourado Fontes, António Manuel
Martins, Amândio F. Cruz, Manuel Vieira e Manuel Gonçalves Lourenço. E conosco temos os fundadores que estavam presentes nesta noite Sr. José de Sá Alves Moreira e
o Sr. Joaquim Alves. Tivemos a saudação do presidente a todos bem como do radialis-

O Sr. Isaias dos Santos, o Presidente do Arouca Sr. António Fernandes e o Presidente da Casa Ilha da Madeira
Sr. José Manuel D. Bettencourt.

Aqui a Sra. Margarete Paterno do Consulado Geral de
Portugal em São Paulo, o Cor. Ney R. Campanha Marciano e os diretores Sr. Lino Lage e a esposa Sra. Alice
Craveiro Lage.

Reunidos vemos o presidente Sr. Isaias dos Santos, os
diretores Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Craveiro e
ainda Sr. João Teixeira, a Sra. Maria Alice, o Sr. Mario
Teixeira a Sra. Maria Teixeira, e a Sra. Euvira Agra.

ta amigo dos Poveiros, Martins Araújo. O Presidente Sr. Isaias dos Santos, agradeceu
o apoio da Nova Padaria Charmosa, a Numatur, Sr. Manuel das Joias (Lusitana Joias),
agradeceu a presença do Sr. Fernando Lopes comandante da TAP e chamou para junto de si, o Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade, o Presidente da
Comunidade Gebelinense Dr. Franhklin Antero S. Pereira, o Presidente da Provedoria
Sr. Oscar Ferrão, o ex-presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira, o Presidente do
Arouca Sr. António Fernandes e o Presidente da Casa Ilha da Madeira Sr. José Manuel
D. Bettencourt. Tivemos a execução dos hinos de Portugal e Brasil ali entoados pelo
cantor e tecladista Francisco Fernandes. Todos os convidados ao palco fizeram uso
da palavra, enaltecendo a diretoria e a entidade aniversariante. A primeira dama da
entidade Sra. Maria Rosa C. F. dos Santos homenageou com flores a Sra. Margarete
Paterno do Consulado de Portugal, a Sra. Maria Aurora de S. Pereira, a Sra. Daniela
Pereira, e a Sra. Emília Morgado. O Sr. Isaias dos Santos, terminou recordando pa-

O Presidente Sr. Isaias dos Santos a esposa Sra. Maria
Rosa, o diretor Sr. Lino Lage e os amigos Sr. Armindo
Moreira a esposa Sra. Maria de Fatima Moreira, a Sra.
Margarida M. Torres, o Sr. Joaquim Gomes dos Santos a
esposa Sra. Arminda Flores A. dos Santos.

lavras do fundador e primeiro presidente da entidade Dr. Manuel Fernandes da Cruz:
“A arte, a filosofia, o jeito e os trejeitos, enfim, a Cultura Lusíada não pode morrer
jamais... Precisamos e devemos amar o sentimento de Luso-Universalidade, suas origens e tradições, não só pelo espirito nacionalista, mas por tudo aquilo que representam de útil e benfazejo para as nossas gerações de hoje e amanhã” e encerrou com
um sonoro ALARRIBA (força, avante). Espetacular foi o coquetel servido nesta noite
seguido de jantar, tendo como prato principal o saboroso bacalhau. Na sequência, o
Presidente Sr. Isaias dos Santos convidou toda a sua diretoria para o tradicional “Parabéns a Você”, comemorativo aos 31 anos de vida daquela entidade. E a animação
continuou noite/madrugada adentro com o Francisco Fernandes, na voz e teclado. Foi
realmente uma bonita festa. PARABÉNS POVEIROS DE SÃO PAULO PELOS 31
ANOS DE VIDA. Confira mais detalhes no site www.portugalemfoco.com.br ou pelo
Facebook/Portugal em foco ou ainda pelo Instagram.

No “Parabéns a Você” vemos o Presidente Sr. Isaias dos Santos a esposa Sra. Maria Rosa, e os
diretores Sr. Manuel Macedo, Sr. João Valdeir Dantas G. Júnior a esposa Sra. Lucia Martins, Sr.
Joaquim Alves (fundador), a Sra. Dolores Gomes, o esposo Sr. Fernando Gomes, Sr. José Lourenço (fundador), Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Craveiro e Dr. Jorge Rosmaninho.

Prestigiando os Poveiros vemos o Sr. Raul Neves Pereira a esposa Sra. Marli Pereira, o Sr. Carlos Fernandes
(Churrascaria Novo Chimarrão) e a esposa Sra. Maria
do Socorro Silva.

O Presidente dos Poveiros Sr. Isaias dos Santos, o Dr.
Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade, o
Presidente da Comunidade Gebelinense Dr. Franhklin Antero S. Pereira, o Presidente da Provedoria Sr. Oscar Ferrão, e o ex-presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira.

Os diretores Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Craveiro
Lage, e o casal amigo Sr. Justino P. Barroso e a Sra.
Helena C. Barroso.

Sempre prestigiando e apoiando os Poveiros, vemos o Sr.
Manuel Gomes (Padaria Nova Charmosa), o diretor Sr.
Lino Lage e o Sr. Fernando Gomes (comandante da TAP).

Na recepção vemos o Sr. Isaias dos Santos a esposa
Sra. Maria Rosa, o Sr. Fernando S. Pires, o Sr. Lino Lage
a esposa Sra. Alice Craveiro, e os amigos Sr. Carlos Fernandes e a esposa Sra. Maria do S. Silva.

O diretor dos Poveiros João Valdeir Dantas Gomes Júnior, a esposa Sra. Lucia Martins, o Jose Antônio Moreira, o fundador Sr. José Lourenço, a Sra. Maria Avelina
Martins e o Sr. Paulo Silva.
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CANTINHO DAS CONCERTINAS
Gastronomia, Lazer e alegria

O proprietário do Cantinho das Concertinas, Carlinhos Cadavez,
idealizador da Aldeia Portuguesa do Cadeg, com os amigos num
momento de descontração

M

O conjunto Claudio Santos e seus Amigos Abílio, Fafá dando o ritinmo com muita empolgação

Exploração
de alegria
do Carlinhos com
um grupo
de amigos
na aldeia
portuguesa

Diversas famílias estiveram neste sábado prestigiando o Cantinho
das Concertinas

Loja Arte dos Vinhos Ponto de Encontro

steve bem legal o sábado
passado nas dependências da Loja Arte dos Vinhos

no Cadeg onde o empresário Ceará recebeu um grupo
de amigos para baterem um

Num registro fotográfico vemos o Presidente Transmontano Ismael
Loureiro, o Músico Sanfoneiro, Fernando Santos o empresário Ceará seu Advogado Cláudio, Carlinhos Maracanã

Um verdadeiro encontrou de amigos no sábado passado Na foto o
Ceará seu grande amigo seu advogado Cláudio e o Carlinhos Maracanã

bom Papo e colocar as ideías em dia e saborear diversos Vinhos e Espumantes,
de Exelência num ambiente

Uma nova Identidade
para o Vinho português

A

CASA LIMA SANTOS, fundada em
2020 no Rio de Janeiro, tem como
princípio base, trazer para o mercado brasileiro, produtos portugueses
de elevada qualidade, mas acessíveis
à maioria do público brasileiro. Com
ambição e humildade, a empresa quer
se firmar no mercado brasileiro de vinhos e azeites, fazendo chegar seus
produtos ao maior número de famílias
brasileiras.
Foi criada a marca “SANCTUS”, para

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

O dinâmico empresário Orlando Pereira, seu filho Alexandre que
desde o início são assíduo frequentadores da Aldeia Portuguesa do
Cadeg, no Cantinho das Concertinas na foto com o Antonio Cardão,
os amigos convidados

ais um sábado muito animado no Cadeg, no restaurante Cantinho das Concertinas, onde é realizada
semanalmente a famosa Aldeia Portuguesa. É sempre
um grande encontro da Comunidade Portuguesa que
chega para saborear os deliciosos vinhos portugueses
e a cervejinha gelada, a exuberante gastronomia da terra: sardinha portuguesa na brasa, bacalhau cozido ou
na brasa, febras de porco, e os bolinhos de bacalhau,
tudo feito com o maior esmero, sob a “batuta” da D. Ilda.
A música alegre e a animação é do Claudio Santos &
Amigos, que dá o ritimo à Aldeia Portuguesa do Cadeg,
no Cantinho das Concertinas

E
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desenvolver um rótulo de
vinho tinto e azeite português, com uma nova
Identidade, com as características adequadas
ao mercado brasileiro.
Foram vários meses
de pesquisa e desenvolvimento, para criar
estes produtos, usando
as melhores matérias
primas, aliando processos de produção modernos, com métodos tradicionais, examinando
blends e combinações
perfeitas, para resultar
em produtos de excelência, mas acessíveis
ao nível de custo.
Para além do Vinho
“SANCTUS”, a CASA
LIMA SANTOS, trouxe
outros rótulos de vinhos, das várias regiões vitivinícolas portuguesas, como complemento do seu portfólio.
Vinhos premiados, da região do Dão
como o “GANDARADA” e o “QUINTA DA
GIESTA”, do Douro trouxe o vinho tinto
“CYTISUS” e o vinho do Porto “CRAUFURD”, do Alentejo o “GAMO” e da Península de Setúbal o elegante “HERDADE DE GÂMBIA”, vinhos portugueses de
extrema qualidade para todos os segmentos de mercado

muito agradavél onde a alegria reinou parabéns a todos que desfrutaram destes
momentos.

E

PASSAGEM

stamos às vésperas da Páscoa Cristã e também de Pessach Judaico. Este ano numa coincidência de datas! Sexta-feira será o dia do primeiro Sêder judaico, quando as famílias se reúnem,
num jantar muito especial, consumindo alimentos
que lembram a história de seu povo, mas acima
de tudo celebrando a Liberdade do jugo do Egito,
onde eram escravos. Durante 40 anos, liderados
por Moisés, enviado por Deus, caminharam pelo
deserto rumo à Terra Prometida, Canaã! É interessante lembrar e associar, que tanto a Páscoa
Judaica, como a Páscoa Cristã, significam PASSAGEM. No primeiro caso, da Escravidão para a
Liberdade, e no segundo, através da Ressurreição
de Jesus, Yeshua em hebraico, da Morte para a
Vida. Lembro-me, com muita saudade, dos meus
tempos de criança - haja tempo - da chegada da
Páscoa na minha pequena aldeia, das brincadeiras da criançada, da disputa e corrida pelas amêndoas, distribuídas pela família, pelos padrinhos e
madrinhas, e que nada mais eram que pequenos
ovinhos, comparados aos ovos de chocolate,
também tão disputados, hoje, pela criançada. Que
seja uma Páscoa para judeus e cristãos de alegria, de amor, de solidariedade e de muita união
na família. Afinal, temos muito a celebrar! Foram
dois anos de afastamento das famílias e amigos,
motivados pela pandemia da Covid! Parece que,
finalmente, estamos aos poucos, voltando à nova
rotina de nossas vidas. Amém Pai! Chag Sameach, Feliz Páscoa a todos!!!

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
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Presidente de São Tomé e Príncipe
agraciado em Oeiras com Medalha de
Mérito Municipal Grau Ouro

N

a cerimônia de recepção nos Paços do Concelho
da Câmara Municipal de Oeiras, Carlos Vila Nova
foi agraciado com a Medalha de Mérito Municipal Grau
Ouro, num gesto que, segundo o Presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, simboliza “o respeito e amizade” que existe para com o povo são-tomense.
O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, homenageou esta manhã o Presidente da
República Democrática de São Tomé e Príncipe, Carlos
Vila Nova, atribuindo-lhe a Medalha de Mérito Municipal
Grau Ouro.
O Presidente de São Tomé e Príncipe esteve a visitar
o concelho de Oeiras, no âmbito de uma visita oficial a
Portugal.
Na cerimônia de receção nos Paços do Concelho
da Câmara Municipal de Oeiras, Carlos Vila Nova foi
agraciado com a Medalha de Mérito Municipal Grau
Ouro, num gesto que, segundo Isaltino Morais, simboliza “o respeito e amizade” que existe para com o
povo são-tomense.
‘Assumimos a prioridade e a centralidade da cooperação descentralizada com os territórios dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa nas nossas políticas públicas. Temos acordos de geminação
e, ou, de cooperação em todos. No caso de São Tome
e Príncipe, mantemos, desde 1990, intensas relações
de geminação que, diga-se, têm dado frutos extraordinários para a população daquela região autónoma’,
afirmou Isaltino Morais.
O Presidente da Câmara de Oeiras sublinhou algumas medidas que consolidam as ‘intensas relações’ do
Município com São Tomé e Príncipe, como a reabilitação
do edifício dos Paços do Concelho, Sede do Governo
Regional; a construção do Centro Cultural do Príncipe;
a distribuição de 1200 pares de tênis para crianças; a
construção do primeiro Parque Infantil; a atribuição de
bolsas de estudos universitárias a vários alunos; o projeto de segurança e sustentabilidade alimentar para reforço da produção agropecuária local com a criação de 200
galinheiros; a doação de 2 ventiladores e equipamentos
de proteção individual durante o período mais crítico da
pandemia do covid-19, entre outros.
Para o futuro, Isaltino Morais nomeou ainda a construção do primeiro Liceu no Príncipe, cujo projeto está
já concluído; a atribuição de 8 bolsas de estudo universitárias no próximo ano letivo; o envio de uma ambulância todo o terreno; o envio de equipamentos para
30 salas de aula e melhoramentos no parque infantil; e
a oferta de fardamento e equipamentos aos operários
do Governo Regional.
O Presidente da República Democrática de São Tomé
e Príncipe mostrou-se sensibilizado com o reconhecimento feito pelo Município de Oeiras e destacou ‘a relação dinâmica’ que existe.
‘A relação com Oeiras é dinâmica. Há um caminho a
ser feito e tenho a certeza que faremos este caminho juntos. Sentimo-nos em casa em Portugal e particularmente
aqui, em Oeiras. Podem contar com São Tomé e Príncipe para aquilo que também podemos contribuir’, afirmou
Carlos Vila Nova.
A visita da comitiva seguiu para o Taguspark – Cidade do Conhecimento, parque empresarial de referência.
Durante a tarde, visitaram o Parque dos Poetas, com
paragem especial junto à escultura feita em memória da
poetisa santomense Alda do Espírito Santo.

PORTUGAL
EM FOCO
Um jornal para o Brasil e Portugal
JORNAL PORTUGAL EM FOCO LTDA
Os pontos de vista expostos em artigos assinados não
expressam necessariamente os da Direção deste jornal

Póvoa de Varzim

Prêmio Cinco Estrelas Regiões
para Camisola Poveira
A

tradicional Camisola Poveira foi distinguida
na categoria artesanato com o Prêmio Cinco
Estrelas Regiões 2022, entre 18 vencedores no
Distrito do Porto. Destaque ainda para as residências geriátricas Casa Maior, as clínicas Bodyscience, marcas presentes na Póvoa de Varzim,
e a Quinta Alferes de Castro, em Vila do Conde,
que foram também premiadas. Na 5ª edição, realizada na terça-feira, no total foram distinguidos
114 ícones regionais e 112 marcas espalhadas
por todo o país.

Resende
Município promove
encontro intergeracional de
plantação de cerejeiras

O Município de Resende
promoveu um encontro de
gerações entre os idosos do
Atelier Senior do Município,
mais concretamente de São
Martinho de Mouros, e os
alunos do 1º ciclo do ensino
básico do Centro Escolar, da
mesma freguesia, no Centro
Interpretativo da Cereja.
A iniciativa decorreu durante os dias 23 e 30 de março e 06 de abril, no âmbito da
comemoração do Dia Mundial da Árvore e da Floresta
e do Dia Mundial da Poesia, datas que se assinalam
anualmente a 21 de março,
e consistiu na plantação de
várias cerejeiras, e posterior
ornamentação das mesmas
com quadras alusivas à atividade, elaboradas pelos

idosos, em resposta a um
desafio feito pelas crianças.
Os técnicos da Proteção
Civil do Município também
participaram sensibilizando
as crianças e os idosos para
a importância da plantação
de árvores, os cuidados a
ter e a relevância das cerejeiras no nosso concelho.
Com esta iniciativa, o

Município de Resende, através dos professores das Atividades de Enriquecimento
Curricular do Centro Escolar
de São Martinho de Mouros
e dos Técnicos da Ação Social, visou estreitar laços e
vivências entre gerações,
promover a sustentabilidade do planeta e embelezar
o espaço dedicado à cereja.

Ribeira
de Pena

Construção da
nova ponte –
casas novas

A

intervenção “Retificação
do Traçado e da Ponte
Nova sobre o Rio Louredo,
Casas Novas” que o Município de Ribeira de Pena está a
executar, em Cerva, é já uma
realidade e vai permitir que a
circulação na estrada que liga
as localidades de Cerva, Casas Novas e Agunchos se realize em segurança, ao longo
de todo o ano.
Há muito tempo que existia a necessidade de intervir
neste local, uma vez que a
travessia no pontão existente não oferecia condições de
segurança, tornando-se arriscada e mesmo impossível,
sobretudo nos períodos invernais, impedindo qualquer
tráfego automóvel no local. A
resolução desta situação era
urgente e foi, desde sempre,
uma das principais preocupações do executivo municipal,
que agora vê concretizada a
tão aguardada obra, que se
tornou uma das maiores obras
públicas municipais a decorrer
no nosso concelho.
A execução desta empreitada, que teve início em junho
de 2021, vai dar resposta a
uma antiga e legítima reivindicação e aspiração da população de Agunchos e Formoselos e da própria vila de Cerva e
contribuir para a melhoria das
condições de segurança da
infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores.
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Almoço em homenagem aos aniversariantes
na casa de Trás-os-Montes e Alto Douro

Entrada triunfal G.F Guerra Junqueiro no Salão Social

Que espetáculo maravilhoso dos componentes G.F Guerra Junqueiro

Foi sem dúvida um show magnifico, como vemos a integração dos
jovens mirins com os adultos

D
Outro instante
maravilhoso de todos
aniversariantes reunidos
diante do
belíssimo bolo
para celebrar
mas uma data
natalícia

Momento
quando componentes
G.F Guerra
Junqueiro
canta o hino
de vila real

omingo muito tranquilo na Casa de Trás-osMontes com a realização
do almoço mensal, em homenagem aos aniversariantes do mês, onde mais uma
vez a comunidade portuguesa esteve presente para
saborear a gastronomia
portuguesa. Além de um
suculento churrasco, completo e acompanhamentos,
Sardinha na Brasa, Filé de
Frango, saladas diversas, a
tarde foi enriquecida pelo
som do Conjunto Amigos do
Alto Minho, agitando com o
seu bailarico, com o jovem
Brenno
arrebentando no
acordeon e agora cantando
muito bem, e legal ver o público Aplaudindo pra valer
a apresentação do conjunto,
parabéns aos associados e
amigos que lotaram o salão
social transmontano. Enfim
estamos voltando a nossa
realidade de sempre mais
ainda com alguns cuidados
parabéns aos presentes.

Sempre presente na sua querida Casa de Trás-os-Montes os distintos casais Luís augusto esposa Glórinha Pacheco esposa Fátima e um amiga

Belo registro no almoço no solar Transmontano os casais dona Olinda
esposo Sr. Luís, dona Maria Antônia Ribeiro esposo Antônio Ribeiro

Ester quarteto e inseparável sempre juntos os casais Dona Lurdes esposo Custódio, dona Florbela esposo Comendador Afonso Bernardo

Também presente no almoço dos aniversariantes, o carismático Manuel da Mota, Manuel Pinho e um amigo

Num belo registro diante o bolo comemorativo aos aniversariantes, quatro grandes amigos Transmontanos o Diretor Transmontano
Tuninho Mendes, Manuel Ribeiro, Custódio Paiva, e o Presidente
Ismael Loureiro

Que bom sabermos que temos agora mais um jovem cantor na nossa
comunidade que mostrou que tem muita qualidade e com o tempo
ficará cada vez melhor, Parabéns Brenno, arrebentou no domingo

Apresentação incrível e espetacular magistral da rapaziada que honram as tradições de Portugal

A tocata sempre impecável com muito ritimo para embala seus componentes

Restaurante Boteco Morais destaque na RTP
U

Um time só de gente boa no Boteco o casal Ana Maria, esposo José Matos Comendador José
Morais, Márcia Mendes , Equipe de RTP Portugal, Tuninho Mendes, Manuel Cardoso, Ramiro
da Maia, Serginho, Antônio do Detran ,Felipe Mendes Portugal em Foco, Antônio Marinho

ma sexta pra-lá de especial para
os amigos que foram prestigiar o
Famoso Restaurante Boteco do Morais, a casa da família Portuguesa
no Rio Cumprido, um espaço onde a
comunidade todas sextas–feiras marcam presença, onde passam belos
momentos de descontração e um bom
bate papo não pode falta, destaque
especial para gastronomia preparada
pela equipe de master-chefe, tudo supervisionado, pelo Comendador José
Morais que faz questão de receber
bem seus patrícios, e está semana, a
tv Portuguesa Rtp este presente registrando este convívio social da comunidade Portuguesa, em breve será exibido na sua grade de TV.

Um pedaço de
tarde maravilhoso, registrado
pela RTP de
Portugal, onde
vemos Comendador José Morais,
com os amigos
Márcia Mendes e
o fadista Ramiro
da Maia

Comendador José Morais o grande anfitrião sempre feliz com a presença dos amigos da comunidade portuguesa prestigiando o Boteco do Morais
E uma verdadeira, encontrou de
amigos de outro
ângulo, podemos
ver o presidente
do Orfêao Português Joaquim
Bernardo seu
vice-Presidente
Dário Santos, o
casal Márcia e
esposo Tuninho
Mendes, demais
amigos
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TAP quer contratar 250 tripulantes
Economia
para garantir operação no verão
As 18 medidas do Governo para
enfrentar o aumento dos preços A

O

Conselho de Ministros
apresentou o pacote de
medidas extraordinárias para
combater a subida de preços
na energia e nos bens alimentares. Em conferência
de imprensa, a ministra da
Presidência, Mariana Vieira
da Silva, anunciou as respostas de emergência às
consequências da guerra na
Ucrânia, acompanhada pelos ministros da Economia
e do Mar, António Costa Silva, do Ambiente e da Ação
Climática, Duarte Cordeiro,
pela ministra da Agricultura
e Alimentação, Maria do Céu
Antunes, e pelo secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais,
António Mendonça Mendes.
As 18 medidas aprovadas
dividem-se em quatro eixos,
desde a contenção dos preços da energia à aceleração
da transição energética, passando pelos apoios à produção e às famílias. São elas:
Contenção dos preços
da energia: Redução do ISP
equivalente à redução do
IVA para 13%; Introdução do
mecanismo que resulta da
proposta ibérica de limitação dos impactos da subida
do preço do gás no custo da
eletricidade; Suspensão do
aumento da taxa de carbono até Junho e reavaliação
trimestral até ao final do ano
sem reposição integral.

M

Apoios à produção: Criação do gás profissional para
abastecimento do transporte
de mercadorias; Flexibilização de pagamentos fiscais e
diferimento das contribuições
para a Segurança Social dos
setores mais vulneráveis;
Subvenção para apoiar o aumento dos custos com gás
das empresas intensivas em
energia; Redução das tarifas
elétricas para as empresas
eletrointensivas; Desconto
de 30 cêntimos por litro nos
combustíveis para o Setor
Social; Isenção temporária do IVA dos fertilizantes
e das rações; Redução do
ISP sobre o diesel colorido
e marcado agrícola até ao
final do ano; Mobilização
de 18,2 milhões de euros
de recursos nacionais para
mitigar custos acrescidos
com a alimentação animal e
fertilizantes; Utilização dos
saldos transitados do Fundo

de Compensação Salarial do
setor das pescas para apoiar
os aumentos dos custos de
produção.
Apoios às famílias: Alargamento das medidas de apoio
ao preço dos alimentos (60
euros) a todas as famílias titulares de prestações sociais
mínimas; Alargamento das
medidas de apoio à aquisição
de botija de gás (10 euros) a
todas as famílias titulares de
prestações sociais mínimas.
Aceleração da transição
energética: Redução da taxa
mínima do IVA dos equipamentos elétricos; Agilização
do licenciamento de painéis
solares; Simplificação dos
procedimentos relativos à
descarbonização da indústria; Reforço de 46 milhões de
euros para instalação de painéis fotovoltaicos em 2022 e
2023 (agro-indústria, exploração agrícola, aproveitamentos hidroagrícolas).

presidente
executiva
da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse que a
companhia aérea vai contratar cerca de 250 tripulantes,
para assegurar a operação
de verão, época alta que começa no final de maio.
“Estamos a contratar
cerca de 250 tripulantes,
para assegurar que voamos de acordo com o planejado para o verão”, disse
a responsável, na conferência de imprensa sobre
os resultados da TAP em
2021, período em que apresentou um prejuízo de quase 1600 milhões de euros.
De acordo com Ourmières
-Widener, os concorrentes
europeus estão a tomar as
mesmas medidas para o
verão, o que torna o processo de recrutamento desafiante, sobretudo no que
diz respeito a trabalhadores para o call center de
apoio ao cliente, que a TAP
também quer reforçar.
Questionada sobre a falta de pilotos, a CEO disse

não ver quaisquer números
que mostrem que são precisos mais pilotos.
“Quando se cresce, contrata-se trabalhadores, mas
é um custo viável”, assegurou a responsável, que justificou a contratação com o
aumento de procura esperado para o verão, altura
em que a companhia aérea
prevê operar a 90% dos níveis de 2019, o melhor ano
do turismo em Portugal.

Produtores do Douro assustados com
aumentos dos fertilizantes e combustíveis

Mais de 7.000 famílias pediram
este ano ajuda à Deco

ais de sete mil famílias
sem capacidade de pagar dívidas pediram este ano
ajuda à Deco, refletindo já a
subida de preços, alertando
a associação para a necessidade de uma maior responsabilidade dos consumidores na gestão das contas.
“O aumento dos preços dos
bens está já a ter um impacto nos orçamentos das
famílias, das que têm taxas
de esforço elevadas ou rendimentos muito reduzidos e
que, portanto, estão a pedir
ajuda no sentido de saberem o que podem fazer para
diminuírem os gastos”, afirmou à Lusa a coordenadora
do Gabinete de Proteção Financeira da associação de
defesa do consumidor Deco.
Por outro lado, alerta a coordenadora, as famílias que
pediram ajuda nos primeiros
três meses deste ano estão
também preocupadas e a
antever uma possível subida da taxa de juro, do crédito à habitação, atuando

assim de forma a prevenir
quaisquer
incumprimentos de créditos contratados.
Os dados da Deco revelam
ainda que, este ano, 56%
dos pedidos foram de famílias que pediram informação
e aconselhamento para reestruturação financeira e dos
créditos, pedidos que Natália Nunes diz refletirem já o
medo decorrente do aumento
de preços dos bens essenciais, decorrente da guerra na
Ucrânia, e que exigem maior
atenção aos gastos habituais.
A coordenadora lembrou
ser essencial todos os consumidores terem conhecimento
sobre qual é a sua taxa de
esforço, que é a percentagem do rendimento total do
agregado familiar destinada
ao pagamento das prestações de créditos contraídos.
No ano passado, os dados
mostram que a Deco apoiou
2.744 famílias, número semelhante ao registrado em 2020
e 2019, o que a associação
diz ser justificado, em grande

parte, com as moratórias e
as medidas introduzidas para
mitigar o efeito do fim desse
adiamento do prazo do vencimento da dívida.
A associação explica
que em 2021 foram muitas
as situações em que não
foi necessário a associação
abrir processo, conseguindo
encaminhar as famílias que,
pelos próprios meios, acabaram por conseguir resolver a
situação.
Em 2021, a associação
recebeu 30 mil pedidos de
famílias sobreendividades,
prestando-lhes informação
e aconselhamento financeiro, quando em 2020 tinha
recebido 30.100 pedidos e
29.154 em 2019.
Destas 30 mil famílias
que contactaram a Deco em
2021, 52% foram pedidos de
aconselhamento sobre reestruturação financeira, sendo
que 29% desses consumidores identificaram o desemprego como principal causa
das dificuldades financeiras.

Compra de casas por estrangeiros
em Lisboa atinge recorde

O

investimento de cidadãos estrangeiros na
aquisição de imóveis residenciais na Área de Reabilitação Urbana de Lisboa,
território que exclui apenas o
Parque das Nações, Lumiar
e Santa Clara, bateu no ano
passado todos os recordes.
O capital investido atingiu os
923,1 milhões de euros, tendo estes particulares adquiri-

do 1767 casas. O valor médio por operação ultrapassou
pela primeira vez a o meio
milhão de euros, fixando-se
em 523 mil euros, segundo
as estatísticas fornecidas
pela Confidencial Imobiliário.
São números que traduzem
uma dinâmica histórica em
todos estes indicadores e fazem esquecer o ano em que
deflagrou a pandemia.

Questionada se o plano
de reestruturação aprovado
em dezembro de 2021 pela
Comissão Europeia, mas
iniciado pelo grupo em janeiro do ano passado, teria
exagerado na redução de
trabalhadores, Ourmières
-Widener sublinhou que a
TAP está agora numa situação melhor para prever
qual será a procura, o que
não era possível durante a
crise da pandemia.

V

iticultores do Douro
queixam-se do aumento abrupto do preço dos
fertilizantes,
fitofármacos
e combustíveis que dificultam o trabalho e quem faz
negócio com estes produtos
diz que as vendas estão em
declínio.
Segundo Abraão Santos, o valor das uvas produzidas não compensa a
subida do custo dos fatores de produção, desde
os fertilizantes, aos fitofármacos aos combustíveis.
Segundo frisou, o quilo
de uvas custa quase tanto
como um chiclete e, até à
vindima, são muitas as vezes que é preciso passar
pela mesma videira.
“Estamos numa encruzilhada entre o manter e
o abandono deste patrimônio”, afirmou à agência
Lusa o viticultor de 57 anos,

Abraão Santos deu exemplos do aumento de preços,
como de um herbicida.
“Neste momento, esta
embalagem de 20 litros custa
só três vezes mais do que o
ano passado. No ano passado custava 65 euros, este ano
custa 185 euros e já há quem
peça 210 euros. Há quem
diga que é por causa da embalagem. Já procurei diamantes lá, mas não tem, continua
a ser plástico. Não se percebe muito bem esta subida, já
subiu antes da guerra, portanto, por causa da Ucrânia
não foi”, salientou.
Depois,
acrescentou,
os adubos estão ao dobro,
com um saco de 25 quilos
que custava oito euros e
custa agora 16 euros.
Tem 6 hectares de vinha
onde diz que fica o suor e
os tempos livres da família
e conta que o dinheiro que

ganha na sua atividade profissional de formador é para
enterrar na vinha.
“O ter a vinha é tentar
mantê-la, porque isto não
dá rendimento nenhum”,
afirmou a sua irmã, Agostinha Santos, e que possui
22 hectares de vinha neste município do distrito de
Vila Real.
Mas este trabalho, frisou, “não é sustentável
porque as despesas aumentam, mas o preço das
uvas não”.
“Noto o aumento das
despesas em tudo. É na
mão-de-obra que aumentou um pouco, os herbicidas
foi uma coisa louca e odiesel? Eu fazia uma média de
60 euros para transportar
o pessoal e hoje não me
chegam 90 euros”, salientou. Acrescentou o custo
dos seguros, os impostos,
os pneus das viaturas, entre muitas outras coisas.
“Sabe o que é 750 quilos
de uvas levados à adega e
darem-nos 320 por um vinho branco e um tinto 300
euros e o vinho do Porto
ainda menos 10 euros que
o ano anterior. É o cúmulo.
Os preços chegam a aumentar abruptamente de
uma semana para a outra.
E isso nota-se nas vendas.
Os preços praticados são
incomportáveis para os
nossos agricultores”.
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Política

C

PS: “Não haverá
perda de rendimentos”

om todos os partidos a
denunciar a proximidade
da austeridade em Portugal,
o PS veio a público desmentir,
acusando até o PSD de ironia
por estar a criticar o que considera ser austeridade.
“Não há perda de rendimentos”, garantiu o líder
parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, no final de
uma reunião com os ministros das Finanças e dos Assuntos Parlamentares, respetivamente Fernando Medina
e Ana Catarina Mendes, no
âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2022.
À saída da reunião, no
Parlamento, o PS era a antítese dos restantes partidos.
Se todos apontaram falta de
informação e acusaram o
Governo de não pretender
aumentar os salários, os socialistas disseram exatamente o contrário.
Segundo Eurico Brilhan-

te Dias, o Governo já está a
proteger os preços, com as
medidas já anunciadas . E
não vai haver austeridade.
Pelo contrário.
“É um Orçamento no caminho certo, que contém medidas que protegem os preços, em particular da energia
e dos produtos agro-alimentares. E protegendo os preços estamos a proteger os
rendimentos das famílias”,
garantindo que o Governo
vai cumprir com o previsto

aumento das pensões e dos
salários da Função Pública.
“Ao contrário do que denunciou a Oposição, vai haver até uma diminuição da
dívida na taxa do PIB “. Eurico Brilhante Dias destacou
ainda o belo e muito bom
comportamento do emprego
em Portugal. E garantiu que
as medidas reivindicadas
pelo PSD é que iriam atacar
os rendimentos das famílias
mais desfavorecidas.
“Às vezes, o quadro parlamentar leva-nos a exagerar
na forma”, considerou Eurico
Brilhante Dias, no final da
reunião mais rápida desta
semana, repetindo: “Não há
política de cortes. O rendimento das famílias aumenta.
O que estamos a fazer é a
proteger o crescimento dos
preços para proteger os rendimentos das famílias. Acreditamos que estas medidas
terão um efeito transversal”.

BE exige uma taxa sobre lucros abusivos

O

Bloco de Esquerda exigiu a criação de uma
taxa sobre lucros que considera abusivos em torno de
bens e serviços essenciais,
como alimentos e combustíveis, e um aumento intercalar dos salários.
“O Governo não quer mexer na política de rendimentos
e salários, o que, para nós, é
incompreensível e inaceitável”, denunciou o líder parlamentar o BE, Pedro Filipe Soares, no final da audiência do
partido com os ministros das
Finanças e dos Assuntos Parlamentares, respectivamente
Fernando Medina e Ana Catarina Mendes, em torno da
proposta de Orçamento do
Estado para 2022.
Para os bloquistas, o
previsível aumento da inflação junto com o preço dos
combustíveis e dos alimentos é um corte no poder de
compra e nos salários. “E

O

o Governo não agir é algo,
para nós, incompreensível”,
acusou Pedro Filipe Soares.
Considerando que as medidas anunciadas são insuficientes, o BE exige que o
Governo crie uma taxa sobre
os lucros abusivos de empresas como a Galp, a EDP, e
o Pingo Doce, que estarão
a ganhar milhões à custa do
aumento inflacionado do preço de produtos essenciais.
“O ministro das Finanças
disse que não está nos pla-

nos do Governo criar uma
taxa sobre estes lucros abusivos”, denunciou o líder parlamentar do BE, acusando o
Executivo de António Costa
de uma teimosia incompreensível e de ter respostas
limitadas para as famílias, ao
recusar controlar preços de
alguns setores.
Além disso, os bloquistas
reclamam um aumento intercalar dos salários para que
seja reposto o poder de compra das famílias.

PCP diz que este Orçamento
é pior do que o anterior

s comunistas deixaram
antever um novo cartão
vermelho à proposta do Orçamento para 2022, considerando que é pior do que o
documento apresentado em
outubro passado. O PCP exige aumentos salariais e a fixação de preços máximos.
Para o PCP, o Governo continua a transferir custos para os
trabalhadores e para o povo.
Em causa, o fato de o Executivo socialista não interferir
ao nível da fixação de preços
máximos nem aceitar aumen-
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tos salariais acima da inflação.
“O Governo socialista não está
disponível para aumentar salários nem para combater os
lucros dos grandes grupos
econômicos”, acusou a líder
parlamentar do PCP, Paula
Santos, no final da reunião
com os ministros das Finanças
e dos Assuntos Parlamentares.
Para Paula Santos, os
preços especulativos devemse a um aproveitamento de
grandes grupos econômicos,
primeiro, da desculpa da pandemia e agora da guerra na

Ucrânia. O objetivo é aumentar os lucros, denuncia a líder
parlamentar do PCP, acusando o Governo de não pretender acabar com esta situação.
Os comunistas defendem,
assim, que o Executivo de António Costa deveria intervir no
mercado, fixando preços máximos para bens e serviços. E
consideram que a proposta de
Orçamento deveria ter mais
repostas do que o documento
rejeitado em outubro. Como
não tem, será uma proposta
ainda pior.
“Se o Governo recusou em
outubro as propostas do PCP
para resolver os problemas,
com esta proposta fica ainda
mais longe em relação ao que
é fundamental face à realidade
que temos”, diz Paula Santos,
exigindo respostas ao nível do
preço das habitações, dos salários, da recuperação do poder de compra, do Serviço Nacional de Saúde, de uma rede
de creches públicas, além da
fixação de preços.

PSD denuncia regresso
encapotado da austeridade

O

PSD denunciou o que
considera ser um regresso encapotado da austeridade. O Governo alegadamente assumiu que não
haverá aumentos salariais
ao nível da inflação.
“Há um regresso encapotado de uma certa austeridade pela previsível perda de

O

denunciando que os dois ministros não assumiram que
não haverá perda de rendimentos.
Em causa, o fato de o Governo não pretender aumentar os salários da Função
Pública para acompanhar a
subida da inflação, segundo
os sociais-democratas. O
que, para o PSD, é o regresso da austeridade. “Embora
de uma forma não assumida
pelo Governo”, criticou.
“O Governo assume que
está a cobrar mais impostos
porque a receita tem corrido
melhor mas assume que não
pode garantir a recuperação
do poder de compra face à
inflação. O resultado disso
é a perda do poder de compra”, disse Paulo Mota Pinto,
no Parlamento.

Ventura prevê uma certa
dose de austeridade

líder do Chega denunciou que o ano de 2022
vai ser marcado por uma certa dose de austeridade. André Ventura culpa o Governo,
que considera incapaz de
dar apoios diretos à população em geral.
“Estamos perante uma
certa dose de austeridade
ao longo do ano. Concordo
com o PSD. O país, com este
Governo, deve preparar-se
para um certo nível de austeridade”, denunciou o líder
do Chega, André Ventura,
ano final de uma reunião no
Parlamento com os ministros
das Finanças e dos Assuntos
Parlamentares.
Para André Ventura, a

O

rendimentos pelos salários
da Função Pública”, apontou
o líder parlamentar do PSD,
Paulo Mota Pinto.
As declarações de Paulo
Mota Pinto foram feitas no
final de uma reunião com
os ministros dos Assuntos
Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e das Finanças,
Fernando Medina, no Parlamento, sobre o Orçamento do
Estado para 2022. Um documento que, segundo o PSD,
traz uma revisão em baixa
do cenário macroeconômico
devido à guerra na Ucrânia.
“Embora com manutenção
do déficit”, ressalvando, de
imediato, que o Governo garantiu que será um fenômeno temporário ou conjuntural.
Ainda assim, o líder parlamentar do PSD prosseguiu,

austeridade deve-se à incapacidade do Governo
de fazer apoios diretos aos
contribuintes em geral, preparando-se apenas para
ajudar os grandes consumidores de energia.

O líder do Chega revelou
que exigiu, na reunião, que
o Governo aplique um modelo similar ao espanhol, de
desconto direto na compra
de combustível, em vez de
proceder à redução do ISP.
Em contrapartida, Ventura
reclama uma descida do IVA
na energia. Mas Fernando
Medina esclareceu que o
Governo ainda não possui
luz verde de Bruxelas.
Segundo Ventura, o modelo a adotar para se ultrapassar a crise energética
é assim um fato de grande
discrepância do partido com
o Governo. “O Governo continua a não mexer nas taxas
fundamentais”.

Il acusa ministro das
Finanças de desorientação

líder da Iniciativa Liberal
acusou o ministro das
Finanças de desorientação.
João Cotrim Figueiredo diz
que Fernando Medina não
tem respostas para questões
fundamentais e também fala
no regresso da austeridade.
João Cotrim Figueiredo garante que saiu da
reunião com os ministros
das Finanças e dos Assuntos Parlamentares, com
mais perguntas do que as
que tinha quando entrou.
Segundo o líder da Iniciativa Liberal , o Governo passou para frente as respostas
para todas as questões que
considera fundamentais em
termos macroeconômicos,
como os temas da TAP, do
Novo Banco, as despesas
com Saúde e alterações nos
escalões do IRS.

“Sai com a sensação de
que o Governo encara este
Orçamento como uma continuação do de 2021, sem
grandes ondas. As grandes
discussões vão ser guardadas para o Orçamento de
2023”, denunciou Cotrim
Figueiredo,
considerando
que problemas como a crise
energética não podem esperar 12 meses para terem

uma resposta cabal.
Mais, para o líder dos liberais, o ministro das Finanças
não tinha ainda respostas
e atirou tudo para a frente,
numa lógica de ainda não saber. “Ficamos preocupados
com esta calma e falta de
urgência para atacar problemas que estão estruturais”,
disse Cotrim Figueiredo.
A situação deixa a IL ainda
mais preocupada uma vez
que considera que sem revisão dos escalões doo IRS,
por exemplo, os contribuintes em geral vão ter uma
redução salarial (por via de
aumento de impostos) e consequente perda de poder de
compra. Ou seja, vão sentir
austeridade, conforme PSD
e Chega já denunciaram, no
final das suas reuniões com
o Governo.

8

F

Porto passa pelo Guimarães e segue
com folga na liderança do Português

oi uma tremenda dureza,
mas o Porto foi até Guimarães e venceu por 1 a 0 o Vitória, por 1 a 0, gol do iraniano Taremi cobrando pênalti
no primeiro tempo. O atacante ainda desperdiçaria uma
penalidade na etapa final.
O triunfo manteve o líder
Porto com seis pontos de
frente para o Sporting (79 a
73), ainda invicto (25 vitórias
e 4 empates) e, com cinco
rodadas para o fim, com o
caneco nas mãos. O Vitória
de Guimarães é o sexto colocado, com 39 pontos. Os
portistas, somando as duas
últimas temporadas, estão

D
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invictos há 57 jogos.
O Porto teve o domínio
do jogo, com mais volume
(56%) e finalizações (11 a
4), mas não estavam muito eficazes. Porém, o ótimo

jogo de Pepê (ex-Grêmio)
na criação e do zagueiro
Pepe na defesa, deu a tranquilidade necessária para o
time seguir em cima e abrir
o placar numa cobrança de

LIGA BWIN - 2021 - 2022
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pênalti de Taremi.
Veio a etapa final e o Porto teve a grande chance para
ampliar, quando teve nova
penalidade a seu favor. Mas
Taremi chutou e Varela defendeu. Isso deu ânimo ao
Guimarães, que equilibrou o
jogo. Porém, quando o atacante Estupiñan foi corretamente expulso, aos 35, o
time não perdeu ímpeto.
No fim da partida, um fato
lamentável. Um torcedor do
Guimarães entrou em campo
e começou a dar pontapés
nos jogadores do seu time,
sendo preso pelos policiais. O
jogo parou por cinco minutos.

Porto Diogo Costa é eleito o melhor
goleiro de março no Campeonato Português

iogo Costa, atleta do FC Porto, conquistou o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Português no mês de março.
O português de 22 anos jogou três partidas durante o mês, não tendo tomado
nenhum gol em duas delas e vencendo as três.
Na votação dos técnicos do Campeonato Português, Adán, do Sporting CP, teve
19,26% dos votos, ficando no segundo lugar. André Ferreira, do Paços de Ferreira,
conseguiu 10,37% do total de votos, ficando na terceira posição. O goleiro dos Dragões conseguiu 36,30% dos votos.
Assim, essa é a quarta vez seguida que Diogo Costa ganha o prêmio de melhor
goleiro do mês na Primeira Liga.

Benfica vence Belenenses
SAD com hat-trick de
Darwin Núñez

Sporting vence Tondela e pressiona o líder Porto N

O

Sporting derrotou o Tondela por 3 a
1, neste sábado, fora de casa, pela
29ª rodada do Campeonato Português.
Gonçalo Inácio marcou o primeiro gol,
aos 29 do primeiro tempo. Quatro minutos
depois, Pablo Sarabia ampliou. As redes
voltaram a balançar na etapa final. Aos
24, Sarabia marcou seu segundo tento
na partida. Manu Hernando, de cabeça,
descontou para os anfitriões, aos 27.

Com o resultado, o Sporting, segundo colocado na competição, chega a
73 pontos e encosta no líder Porto, que
tem 76 e ainda joga na rodada. Do outro
lado, o Tondela amarga a 16ª posição,
com 25 pontos.
O Sporting volta a campo no próximo
domingo, quando encara o Benfica, em
casa. Já no sábado, o Tondela visita o
Moreirense.

Matheus Reis é eleito o melhor
defensor do Campeonato Português

O

zagueiro/lateral Matheus Reis foi
eleito o melhor defensor do Campeonato Português no mês de março.
O barasileiro do Sporting conseguiu
25,19% dos votos dos treinadores do
Campeonato Português, ficando na
frente de Mbemba (11,11%) e Pepe
(8,15%), ambos do Porto.

A
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Assim sendo, Matheus Reis ganha
o prêmio pelo segundo mês consecutivo, depois de ter sido o vencedor em
fevereiro.
Durante março, o jogador dos Leões
ajudou a zaga do Sporting a manter um
bom desempenho defensivo, com apenas um gol sofrido.

locado o Benfica na fase de
quartas de final da Liga dos
Campeões. Desde que assumiu, Veríssimo sabia que
seu prazo seria apenas até
o final da atual temporada
europeia.
Siga o Esporte News
Mundo no Twitter, Instagram
e Facebook
Em diversas oportunidades, o atual treinador
do Benfica foi questiona-

do sobre uma mudança no
comando. Embora tenha
demonstrado ambição e
vontade em permanecer
no cargo, Nélson Veríssimo
sempre destacou que o assunto envolvia a diretoria do
clube português. Com a definição de um novo técnico,
Veríssimo agora vai apenas
preparar o terreno para a
chegada de Roger Schmidt.
Na Liga dos Campeões o
Benfica está em desvantagem
contra o Liverpool, após ter
perdido o primeiro jogo, em
Portugal, pelo placar de 3 a
1. Uma classificação é considerada improvável e, por isso,
voltar as atenções ao Campeonato Português poderá ser a
estratégia neste momento. O
Benfica tem como objetivo se
garantir na Liga dos Campeões da próxima temporada de
maneira direta.
Roger Schmidt vem em

Núñez fez o empate 20 minutos depois, através de uma assistência de Taarabt.
Na segunda parte, o Benfica ficou em vantagem pela
primeira vez aos 53′ minutos,
com Darwin Núñez a voltar a
marcar com uma assistência
de Taarabt. Cinco minutos
depois, João Mário fez o passe para o hat-trick de Darwin
Núñez.
O Benfica joga na próxima quarta-feira (13), contra
o Liverpool, para a Liga dos
Campeões. Já o Belenenses
SAD volta a entrar em campo
para enfrentar o Vizela, para
o Campeonato Português, no
próximo sábado (16).

Português Bruno Fernandes
renova com o Manchester
United até 2026

Benfica já tem acordo com um
novo treinador, diz emissora

diretoria do Benfica já
está planejando a próxima temporada do futebol
europeu em busca de melhores resultados e definiu
o seu novo treinador. De
acordo com as informações
da TVI/CNN, de Portugal, os
Encarnados acertaram com
o alemão Roger Schmidt,
que atualmente comanda o
PSV Eindhoven, da Holanda.
O treinador de 55 anos vem
tendo grande desempenho
no futebol holandês e deve
ter a sua primeira oportunidade em Portugal.
A mudança no comando
técnico já estava definida,
uma vez que Nélson Veríssimo assumiu apenas de
maneira interina para suprir
a saída de Jorge Jesus. O
treinador, no entanto, não
vem conseguindo desenvolver um bom trabalho a nível
nacional, embora tenha co-

este sábado (9), o Benfica enfrentou o Belenenses SAD, no Estádio da Luz,
vencendo por 3 a 1, num jogo
a contar para o Campeonato
Português.
Com a vitória, as Águias
seguem na terceira posição,
com 64 pontos, menos seis
do que o Sporting, que ainda
joga hoje. O Belenenses SAD
está na última posição, tendo
21 pontos, estando a quatro de
sair da zona de descida direta.
No primeiro tempo, foi o
Belenenses SAD que marcou
primeiro. Com apenas três minutos de jogo, Rafael Camacho passou por Taarabt e assistiu Afonsou Sousa. Darwin

sua segunda temporada no
PSV e, embora não tenha
conquistado títulos, conseguiu uma grande evolução
geral da equipe, o que levou os holandeses à fase
de quartas de final da Conference League. Além disso,
o PSV acumulou 63 vitórias
em 95 jogos sob o comando
de Roger Schmidt.
Ainda com base nas informações da imprensa portuguesa, o acordo com o
Benfica terá validade até junho de 2025. Além do PSV,
Roger Schmidt também já
passou por Beijing Guoan,
da China, Bayer Leverkusen,
da Alemanha, RB Salzburg,
da Áustria, e outros clubes
menos conhecidos do futebol
alemão. O melhor momento
do treinador foi no futebol
austríaco, aonde conquistou
o campeonato nacional e a
Copa da Áustria.

O

meio-campista Bruno Fernandes, destaque da seleção de Portugal, renovou seu
contrato com o Manchester United nesta sexta-feira. O novo
vínculo é válido até junho de
2026, com opção de prorrogação por mais um ano.
Com 49 gols e 39 assistências em 117 partida pelo clube,
o jogador tornou-se destaque
do clube nas última temporadas,
sendo responsável por criar
mais chances de gol do que
qualquer outro atleta da equipe
inglesa, desde sua chegada.
“Desde o momento em que
me juntei ao Manchester United,
tive uma relação especial com
o clube e nossos incríveis fãs.
Eu cresci assistindo esse time,
sonhando em ter a chance de
jogar aqui um dia. Esse sonho é
agora uma realidade e uma honra”, declarou o meia após firmar
o novo contrato.
“Mesmo depois de dois
anos, ainda é incrível estar em
Old Trafford, ouvir os fãs cantando minha música e marcar
na frente do Stretford End. É um
verdadeiro privilégio vestir esta
camisa e lutar pelo nosso incrível clube”, acrescentou.

Na última terça-feira, Bruno
Fernandes foi essencial para
garantir a classificação portuguesa à Copa do Mundo do Catar, neste ano. O jogador anotou
dois gols na vitória contra a Macedônia do Norte, na repescagem europeia, e assegurou sua
presença no torneio mundial.
“O ritmo de trabalho, dedicação e atitude de Bruno são exatamente o que queremos de um
jogador do Manchester United.
Ele é o melhor profissional com
muitos atributos para conduzir
os altos padrões necessários
para jogar neste grande clube.
Bruno, como todos no clube de
futebol, continua extremamente
ambicioso e determinado a obter sucesso em campo para nos
levar de volta à luta por títulos”,
disse o diretor de futebol do clube, John Murtough.
“Há muito mais que quero alcançar aqui e sei que é o
mesmo para o resto do elenco
e da equipe. Mais do que tudo,
queremos dar aos fãs o sucesso
que eles merecem. Partilhamos
grandes momentos nos últimos
anos, mas o melhor ainda está
por vir de mim e desta equipe”,
finalizou Bruno.

Portugal em Foco
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Páscoa, Ressurreição de Jesus,
Aleluia, Aleluia, Aleluia

Nas voltas do vira, ao
som das concertinas

Maria
Alcina
Mário Simões de volta ás
suas atividades artísticas

F

eliz Páscoa, Comunidade Luso
brasileira. Paz para
o mundo inteiro, que
a ressurreição do
Senhor, brilhe em
nossos corações e
em nossas mentes.
Que predomine o
Amor o Perdão e a
Gratidão ao Pai querido que deu a vida
por todos nós. Salve
Jesus e nossa Mãe,
Maria Santíssima.
Feliz Páscoa.

A

Poetisa, Fátima Parente,
uma flor no meio das flores

N

o dia 12 de Junho Dia dos Namorados, o nosso
cantor romântico
Mário Simões, estará se apresentando no concorrido
almoço na Casa de
Trás-os-Montes,
encantando o seu
público e todos os
casais enamorados. Com Rosas mil
nas mãos, cantará
as 24 rosas que
se multiplicarão por
centenas. Encerrando com o brinde do Verde Vinho....Tim....Tim....
Feliz Páscoa!

O meu amigo irmão, Toninho Serapico, (REDE ECONOMIA),
muito bem acompanhado, tocando o Hino Dos Caçadores, com
o sanfona biônica meu amigo Manuel Cardoso, aplaudidos pelo
Dr. Antônio Marques, sempre presente, e o Dr. Licínio Bastos,
no almoço das quintas no Arouca Barra Clube. Feliz Páscoa.
Muitas bênçãos.

poetisa Fátima
Parente, fazendo
falta na nossa Comunidade. Suas obras
Literárias que nos encantam, são o orgulho da Arte que Deus
a inspira. Está na
hora de nos presentear com mais livros,
para nosso deleite.
Feliz Páscoa.

Viseu Senhora da Beira!

Sagrada Família

O

m e u
amigo e
conte rrâ neo
Antônio Cardão, sempre
lutando pelo
progresso de
nossas tradições Visienses. Na foto:
Eu e o querido Cardão,
fazendo dupla
cantando; Viseu Senhora da Beira,
acompanhados pelo guitarrista Victor
Lopez e Oscar
Marques. Saudades, Feliz
Páscoa.

Neumara Coelho, a
eterna radialista

N

a foto: Neumara brilhando no seu programa radiofônico,
MOMENTO BEIRÃO. Quem sabe se essa brilhante radialista, Cantora, musicista, Regente de corais, eximia instrumentista
do Cavaquinho que nos encanta. Voltará aos palcos, á Rádio,
com sua alegria e sorriso que nos alegra tanto. Convites não
faltam. Força Neumara! A Comunidade sente a tua falta. Muitas
bênçãos. Feliz Páscoa!

.

N

a foto: A minha grande amiga, D. Maria Soares, sua linda
e elegante neta Pietra, Comendador Cesar Soares Gonçalves, curtindo o frio gostoso da Vila de Arouca, que tanto
amam e onde residem. Saudades do nosso convívio n Rio de
Janeiro que foi maravilhoso. Feliz Páscoa. Muitas bênçãos.

NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Maneca

Este Trio Representa a
Família Maneca, Desejando
Uma Santa Páscoa Para Todos

Belo Grupo de Amigos que Não Perdem os bons Acontecimentos

D

omingo passa, na Casa Trás-osMontes, era só alegria, almoço
dançante com o Conjunto, Amigos
do Alto Minho, ainda o belo Show do
Rancho Folclórico Guerra Junqueiro,
e o que eu gostei muito, como veem
na foto, a esquerda o jovem Paulo
Mota, acompanhando seu pai, gostei
e quero vê-lo mais vezes, na sequência o amigos Manuel Pinto e Antônio,
patrimônio da casa, de pé a esquerda,
o Diretor do Jornal Portugal em Foco,
depois Fernando da Sanfona e o Sr.
Ismael, Presidente desta bela Instituição, Para todos, minha admiração
e uma Santa Páscoa

Três Famílias Irmanadas no Almoço Transmontano

M

ais uma vez, a Diretoria da Casa
Trás os Montes e Alto Douro,
proporcionou a todos os presentes,
mais uma tarde maravilhosa, com o
costumeiro almoço, muita dança, com
o Conjunto Típicos da Beira e o belo
folclore, do Rancho da Casa o Guerra Junqueiro, eu gostei muito de ter
participado com meus bons amigos,
como vemos na foto, a meu lado, amigo Custódio Paiva, sua esposa, Dona
Lurdes Paiva, minha Idália, a seu lado,
graças a Deus, Dona Florbela, que já
está bem melhor, a seu lado, maridāo
Comendador Afonso Bernardo Fernandes, seu bisneto, Bernardo, seu neto,
Vinicius, Renata e João, todos muito
animados, nesta bela tarde, que Deus
Abençoe a todos

Nesta data tão significativa para todos nós, resolvi desejar uma
feliz Páscoa para toda a Comunidade Luso-Brasileira e não
só, igualmente como desejo para este trio muito nosso, filha;
Rosângela Maneca, Fadrick meu neto e a vovó ldália, Que
jesus Cristo Abençoe a todos, são os nossos votos sinceros
e de todos do Jornal Portugal em Foco

S

Pé de Valsa da Semana

empre presto bastante Atenção com relação aos baluartes
da nossa comunidade, que são aqueles que trabalham
em prol da mesma e como ninguém é de ferro, nosso amigo
Arlindo, depois que atendeu a todos o belo churrasco, caiu na
pista de dança, com muita inteligência escolheu uma jovem
senhora que dá Show na pista, em dança e simpatia, por isso,
parabéns Dona Eulália é amigo Arlindo que mostraram suas
qualidades, boa sorte sempre.

Mais uma linda Família, que Gosta de Reviver as Origens da Pátria Mãe

D

omingo passado, mais
uma vez, os amigos e
cunhados, curtindo o belo
almoço dançante, no Solar
Transmontano, como vemos
o simpático casal, Dona
Fátima e amigo Pacheco,
Dona Glórinha, amigo; Luiz
Augusto, Português da
Cepa velha, que convidou,
Dr. Felipe Mendes Diretor
do nosso jornal, Portugal em
Foco, para uma pose fotográfica, para todos, minha
admiração, com o desejo de
muita saúde
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Do Domingo de Ramos ao Domingo de Páscoa
Desejamos que sua Semana Santa
seja de Luz, Prosperidade e muito Amor.

BAGACEIRA

XARÃO

99,00

LICOR E
AMÊNDOA
AMARGA

75,00

