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22 de Abril

Dia da Comunidade
Luso-Brasileira

Rio de Janeiro, 21 a 27 de Abril de 2022

Marcelo elogia Cavaco e aponta
Conferência dos Oceanos
como oportunidade única

O

D

ois países, duas identidades, dois corações batendo com intensidade e respeito à construção
da história de cada um. Quando o português Pedro
Álvares Cabral descobriu o Brasil, deu início ao mais
significativo resultado da mistura de raças: o povo
brasileiro. Embora marcado por uma data, o Dia da
Comunidade Luso-Brasileira deve ser comemorado
diariamente, para que brasileiros e portugueses não
esqueçam os laços que unem as duas nações.

O

Salve o Dia 22 de Abril.

Governo Regional
dos Açores, menor
e mais coeso

presidente do Governo dos
Açores, José Manuel Bolieiro, foi recebido pelo representante da República para os Açores,
Pedro Catarino, para apresentar
uma nova orgânica do executivo e
os titulares das diferentes pastas,
após o Chega ter anunciado o fim
do apoio ao executivo açoriano.
Com a remodelação, o executivo
(PSD/CDS-PP/PPM) passa a ter
menos 2 secretarias regionais,
com a saída de 4 secretários (Finanças, Turismo, Cultura e Obras
Públicas) e a entrada de 2.
“É um governo que é menor,
mais coeso. Passa a corresponder a
uma mudança que não é meramente
cosmética, é profunda e assegura,
sobretudo, que não haverá nenhum
atraso nos processos, pelo contrário,
mais eficácia, mais coesão”, afirmou
o presidente do executivo açoriano,
em Angra do Heroísmo.
Entre os novos nomes dos
membros do executivo, está a exdeputada social-democrata Maria
João Carreiro assumindo o cargo
de secretária regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, em substituição de Duarte
Freitas, que passa a assumir as
pastas das Finanças, Planeamento e Administração Pública. Já a
antiga líder do PSD/Açores Berta
Cabral será a nova secretária regional do Turismo, Mobilidade e
Infraestruturas, assumindo ainda a
área da Energia.
A secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, passa a titular também os Assuntos Culturais.
E a presidência do Governo Regional vai tutelar ainda as áreas

das Comunidades e Comunicações e o processo de criação do
porto espacial em Santa Maria,
enquanto a vice-presidência ficará
com a área da Ciência. Questionado sobre se a decisão foi motivada pela posição do Chega, que
anunciou o fim do apoio ao executivo açoriano, Bolieiro afirmou que
o poder de promover alterações
no elenco governativo é exclusivo do presidente, mas ressalvou
que não é cego, surdo e mudo.
Em novembro de 2021, dias antes da discussão do Plano e Orçamento da Região para 2022, o
deputado único do Chega, José
Pacheco, disse que a continuidade do apoio do partido ao Governo Regional estava dependente
de uma remodelação governativa,
que o presidente do executivo lhe
teria dito estar para breve.
Na altura, Bolieiro garantiu que
não se sentia pressionado a fazer
uma remodelação.
Agora o tom continua ameaçador mas nas entrelinhas percebe-se que o Chega admite, afinal,
continuar a manter o apoio ao
Governo, depois da mudança governamental, uma das várias exigências que o Chega fez para lhe
continuar a dar apoio parlamentar.
E foi assim que reagiu o deputado
do Chega no parlamento: “É bom
que percebam que não fazemos
ameaças vãs e que também não
fazemos as coisas às escondidas.
Já dissemos o que pensávamos do
governo. Agora, está do lado do governo mudar isso e convencer-nos
de que estamos enganados ou de
que conseguem fazer melhor.”
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presidente da República Marcelo Rebelo de
Sousa elogiou o antecessor, Aníbal Cavaco Silva,
considerando que deu projeção cimeira ao mar e
apontou a Conferência dos
Oceanos como uma oportunidade única para Portugal.
Na cerimônia de entrega do
Prêmio Pessoa 2021 na Culturgest, em Lisboa, Cavaco
Silva ouviu também elogios
do premiado, o especialista
em assuntos marítimos Tiago Pitta, que defendeu que o
anterior chefe de Estado foi
quem efetivamente normalizou o mar na vida política
portuguesa.
Marcelo Rebelo de Sousa
enalteceu as missões cons-

tantes, repetidas, dedicadas
ao mar e aos oceanos, a ouvir e despertar consciências
de Tiago Pitta e assinalou que
em junho Portugal irá acolher
a Conferência dos Oceanos
das Nações Unidas, que terá

lugar em Lisboa.
Segundo o presidente da
República, esse acontecimento constitui uma oportunidade única para se assumir
a vocação nacional de aposta
no mar. “Por que havemos de

perder tempo a reencontrar o
nosso futuro?”, perguntou.
O presidente da República
elogiou a ação de Cavaco Silva como primeiro-ministro e
na chefia do Estado, afirmando que “soube conceder, em
Belém como em São Bento,
projeção cimeira ao mar, e
ainda teve tempo e engenho para dar guarida a este
furacão indomável que é o
premiado de hoje e, mais do
que guarida, lhe dar uma voz
reforçada cá dentro e lá fora”.
Nesta cerimônia estiveram os ministros da Cultura,
Pedro Adão e Silva, e do Ambiente e da Ação Climática,
Duarte Cordeiro, e o presidente da Câmara de Lisboa,
Carlos Moedas.

“O Programa esta Totalmente desatualizado” diz o Chega
e propõe rejeição do Programa de Estabilidade 2022-2026

E

m comunicado, o grupo
parlamentar do Chega
considera que o Programa de
Estabilidade 2022-2026, que
irá ser debatido na Assembleia da República, está totalmente desatualizado e não
responde à realidade macroeconômica do país.
No entender dos deputados, é particularmente relevante que as previsões incluídas
no Programa de Estabilidade
sejam realistas e credíveis,
uma vez que o documento
visa definir um rumo de crescimento econômico e marca o
início do processo orçamental,
em harmonia com os demais
Estados-membros, vinculando o Estado português no seio

da União Europeia.
“Ora, não é manifestamente o caso do Programa
de Estabilidade apresentado pelo anterior ministro das
Finanças na Assembleia da
República, no passado dia 28
de março de 2022, cujas previsões se encontram desatualizadas e desadequadas à
atual realidade macroeconômica que o país enfrenta”.
Os deputados do Chega
dizem que a taxa de inflação
para 2022 que consta no Programa de Estabilidade aponta para um cenário de 2,9%, o
que contrasta com os números no Orçamento, em que
essa taxa sobe para 4%.
O Chega alega que ins-

tituições como o Conselho
de Finanças Públicas e a
Unidade Técnica de Apoio
Orçamental também consi-

deram que o cenário macroeconômico previsto no Programa de Estabilidade não
é credível, e não cumpre os
requisitos legais, contrariando a lei orçamental.
“Nesse sentido, o Chega
entende que este Programa
de Estabilidade não serve os
interesses do país e dos portugueses, e tal como dão conta o CFP e a UTAO, não fornece novas medidas de política
orçamental que permitam atenuar os impactos de uma conjuntura internacional recheada
de múltiplas variáveis, razão
pela qual entende que a Assembleia da República deve
rejeitar o Programa de Estabilidade 2022-2026”.

executivo da Câmara do
Porto aprovou a saída
da Associação Nacional de
Municípios Portugueses em
consequência do processo de
descentralização de competências, o qual pretende assumir de forma independente e
sem qualquer representação.
A proposta, que tem como
signatário o presidente da Câmara, Rui Moreira, contou com
os votos a favor do movimento independente, a abstenção

do vereador do PSD Alberto
Machado e os votos contra do
PS, BE, CDU e do social-democrata Vladimiro Feliz.
“A razão pela qual pretendemos estar fora da ANMP, sem
nenhuma hostilidade, é porque
amanhã ninguém se vai substituir a nós, nem à Assembleia
Municipal, nas negociações e
decisões no processo de transferência de competências”, salientou Rui Moreira.
Na proposta, o presiden-

te da câmara afirma ser total o fracasso da ANMP em
representar os municípios
no âmbito do processo de
descentralização de competências do Estado.
Em declarações aos jornalistas, Rui Moreira disse
não se sentir em condições
para passar um cheque em
branco à ANMP para negociar com o Governo o processo de descentralização de
competências.

Porto fora da Associação Nacional de Municípios
O
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Livreiro descobre Delgado em SP
M

uitos nem desconfiam,
mas o celebrado jornalista português madeirense, Martins Araújo, de 82 anos, meu
querido amigo, radicado em São
Paulo desde 1954, homem refinado, ganhou a vida, aqui, por
40 anos, dedicando horas e horas de sua jornada semanal a
vender, como autônomo, livros e
enciclopédias de editoras portuguesas – obras, quase todas, publicadas pela prestigiosa Lello, do
Porto, e a arrojada Verbo, de Lisboa. Oferecia ainda lançamentos
da progressista Editora Brasiliense – fundada em São Paulo, em
1943, pelos escritores Caio Prado Junior (1907 – 1990) e Monteiro Lobato (1882 – 1948). Às
noites e fins de semana, a partir
de 1964, iniciou-se no jornalismo
e passou a atuar no rádio, como
comentarista esportivo, enfocando as competições portuguesas,
a acompanhar, sobretudo, o formidável Benfica, do qual é adepto, e o Marítimo, do Funchal, capital de sua Ilha da Madeira natal.
Mas, durante o dia, com sol ou
chuva, ia de porta em porta, bairro por bairro, como uma espécie
de ‘mascate literário’, a caçar novos clientes - o que era bastante comum entre as décadas de
1950 e 1980. E foi assim, como livreiro, que ele, por acaso, deparou-se, em 1959, com o oficial da
Força Aérea, Humberto Delgado
(1906 – 1965), o lendário ‘General Sem Medo’, exilado então na
capital paulista, após ter perdido as eleições presidenciais de
1958, como candidato oposicio-

nista, para o Almirante Américo
Tomás (1894 – 1987), apoiado
pelo governo do Professor António de Oliveira Salazar (1889 –
1970). Delgado fugiu para o Brasil, posteriormente, por se sentir
ameaçado pelos adversários em
Lisboa. E tinha razão. Acabaria
assassinado, seis anos depois,
em 1965, em uma emboscada
da PIDE, a polícia política do regime salazarista, próximo à fronteira portuguesa, na localidade
de Olivenza, Província de Badajoz, na região espanhola de Extremadura.
lanejava ingressar, clandestinamente, em Por-

P

tugal. Seus passos, porém,
estavam sendo seguidos por informantes dos serviços secretos dos dois países da Península Ibérica e foi morto com um tiro
na cabeça. Foto de Delgado ilustra a coluna. O encontro de Martins Araújo com o ‘General Sem
Medo’, de caráter dinâmico e extrovertido, aconteceu no italianíssimo bairro paulistano da Mooca,
quando o rapaz, aos 19 anos, bateu à porta da empresa Cestas de
Natal Amaral, à Rua Canuto Saraiva. Identificou-se como livrei-

ro e pediu autorização para mostrar aos funcionários da firma os
compêndios que levava. O porteiro percebeu, imediatamente, pelo
forte sotaque luso, que o livreiro
era português, e, sorrindo, disse-lhe: “Temos aqui um compatriota militar seu trabalhando conosco”. Martins Araújo não hesitou e
respondeu de bate-pronto... “Só
pode ser o Delgado, certo?” Era
sim. O porteiro foi chamar o ‘General Sem Medo’ e ele, ao receber o madeirense, olhou atentamente as obras que trazia na
maleta e gostou especialmente
de uma sobre relações públicas,
afinal, exercia essa função à época na distribuidora de cestas natalinas. Adquiriu o livro e se tornou cliente do jovem vendedor
enquanto esteve em São Paulo. Fico a imaginar que bela entrevista Martins Araújo teria feito com o ‘General Sem Medo’ se,
em 1959, já fosse, pelo menos,
aprendiz de repórter. Seu encontro casual com Delgado teria repercutido em Portugal e no Brasil.
Convenhamos, entretanto, o futuro jornalista conseguiu a proeza
de transformar em freguês o desafeto de Salazar.
uinze anos mais tarde, na
semana seguinte ao 25 de
Abril de 1974, quando da Revolução dos Cravos, Martins Araújo estava em Lisboa e muito se
emocionou, à Avenida da Liberdade, com a festa do Primeiro de
Maio. Veio-lhe à mente, em meio
às comemorações, o seu cliente
da Mooca e o quanto este ficaria
feliz se lá também estivesse.

Q

Dia 26.04.2022
Comemoração do 48° aniversário da Revolução dos Cravos
Esta comemoração será realizada em São Paulo, no dia 26 de abril às 19:00 horas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em
ato público promovido pelo Deputado Estadual
Paulo Fiorilo, com o apoio do Centro Cultural 25
de Abril, Casa de Portugal, Centro Académico
22 de Agosto da PUC São Paulo, Grupo Abril
Sempre e outras entidades. O CC25A também
sugere a todos, uma visita ao monumento “As
Portas que Abril Abriu” na praça mestre de Aviz
na Av. Ibirapuera.
Dia 29.04.2022
Toquinho e convidados cantam Brasil e Portugal na Casa de Portugal
Não perca nesta noite a partir das 20 horas na
Casa de Portugal grande show de Toquinho e
Convidados que cantarão Brasil e Portugal. Garanta seus convites pelo Sympla através do link
https://bileto.sympla.com. br/event/72261. E
após o show o Marques Buffet um maravilhoso
jantar no Salão VIP da Casa de Portugal mediante reservas pelo fone 11- 3207.6512 com
Mauro. Informações: Av. da Liberdade, 602
Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 WhatsApp 93094.2415 E-mail:
casadeportugalsp@casadeportugalsp.com.br
www.casadeportugalsp.com.br
Dia 01.05.2022
Grande festa do Dia das Mães e da Rainha
Santa Mafalda no Arouca
Não deixe para última hora, reserve já seus
convites!!! a venda dos convites, acontece
antecipadamente via whatsapp e não haverá

venda de convites no local, as reservas deverão ser feitas e confirmadas até dia 27/04/22
(quarta-feira). Convidamos todos a saborear
as Delícias Portuguesas presencialmente, comemorando o Dia das Mães e da padroeira de
Arouca, a Rainha Santa Mafalda. programação
do evento: missa às 11:00h, almoço à partir
das 12:00h; tocata do Rancho Arouca São
Paulo Clube comandará o bailarico à partir das
14:00h, e apresentação do rancho às 15:00hrs.
No cardápio dois tipos de bacalhau, salada de
grão de bico, sobrecoxa de frango, arroz, dentre
outras opções, todos servidos em Buffet Self-Service. Informações convites e reservas a
Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581
- 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 97133.9196
www.aroucaclube.com.br
Comemoração do Dia da Comunidade Luso-Brasileira e Descobrimento do Brasil
O Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do
Estado de São Paulo, convida a todos para as
comemorações acima, junto ao Monumento de
Pedro Alvares Cabral no Ibirapuera, a partir das
11 horas. Teremos como orador oficial o Dr. Valdir Pereira Ventura Presidente CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde e exibição do Grupo Folc.
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Da Casa de Portugal de São Paulo.
Dia 15.05.2022
Festa em Homenagem a Nossa Sra. de Fátima no ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC estará realizando neste dia, a partir das 12,30 horas em
sua sede, uma grande festa em Homenagem a
Nossa Sra. de Fátima. Das 13 às 15 horas abertura do Almoço Self Service tendo como prato
principal a Bacalhoada à Moda da Casa além
de outros pratos e acompanhamentos. A partir
das14:30 horas a animação estará por conta da
dupla Paulo e Jonathan. Convites e informações R. Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo
André – São Paulo - fones (011) 4436-0223 ou
94675-0425 com Cristiane
www.casadeportugalabc.com.br
casa@casadeportugalabc.com.br
Chá com Bingo na Casa dos Açores
Será neste dia com distribuição de vários
prêmios, na sede da entidade a partir das 14
horas. Este evento transcorrerá em prol das
Festividades do Divino Espirito Santo de 2022.
Convites e informações pelo fone 2296.4890
– 98123.3695(Nega) ou a R. Dentista Barreto,
1282 na Vila Carrão email:
casa-acores@ig.com.br
www.casadosacores.com.br
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Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

Uma sexta-feira impar no Boteco Morais, com Tuninho
Mendes que festejou mais uma primavera, 63 de felicidade e alegria ao lado de sua esposa Márcia Mendes
num close para o Portugal em Foco

Momento de expressão dos amigos que foram levar seu carinho ao aniversariante
Tuninho, o sanfoneiro Fernando Santos, Presidente Trasmontano Ismael Loureiro, o empresário José Morais, Tuninho Mendes, um amigo do Morais

Tuninho Mendes estreou nova idade
e festejou no Boteco do Morais
N
ão poderia ser um lugar
melhor para o aniversariante Tuninho fetejar seu
aniversário com sua esposa márcia e os amigos mais
chegados, no Boteco do Morais, e o lugar sendo onde a
união a fraternidade, respeito,muito carinho entre todos
presente, foi muito legal. parabéns amigo Tuninho, vida
longa pra sua vida pessoal e
profissional a equipe do Portugal em Foco de abraça.

O aniversariante Tuninho
Mendes era só
alegria ao lado
dos amigos
José Chança
e Tuninho da
Otica Primor

Uma verdadeira confraternização entre amigos, José
Morais, José Chaves, Sineide
esposa do Presidente Transmontano Ismael Loureiro, Serginho, José Chança, Tuninho
Mendes, Presidente do Orfeão
Português Joaquim Bernardo,
o Cantor Ramiro da Maia o
aniversariante do dia, Tuninho
Mendes, sua esposa Márcia
Mendes, mais um dia especial
para todos os presentes

Uma noite especial no Arraial Minhoto

F

oi legal ver os amigos
da Casa de Espinho
em peso prestigiando
esta linda festa Minhota.
Uma bela caravana de
quase 20 pessoas indo
dá aquela moral a Casa
Coirmã. Na foto em destaque a 1ª Dama Leila,
Presidente Robson, Marcelo, o Ex-presidente,
Fábio Cruz, os diretores
Amarildo e Rosa

Manuel Peixoto Correia

Missa de 7º dia - 23/04/2022 (sábado) - às 17 horas

Igreja Matriz de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida

Rua Ferreira de Andrade, nº 103 - Cachambi
“Não utilizem um tom solene ou triste,
continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos...”
Santo Agostinho

CLUBE SOCIAL CAMPONESES DE PORTUGAL
CNPJ 29.126.299/0001-07
Estrada São Mateus nº 25 Jd. Primavera, DC/RJ
Tel: 96482-4312

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Deliberativo do Clube Social Camponeses de Portugal, em conformidade com seus estatutos sociais
CONVOCA todos os senhores conselheiros, para reunirem-se em sua sede, na cidade de Duque de Caxias, à Estrada São
Mateus nº 25 Jardim Primavera. no dia 30 de Maio de 2022 com primeira convocação às 19:00 horas e em segunda convocação às 19:30 horas, com a presença de qualquer número para deliberarem os seguintes assuntos da Ordem do Dia:
1- Eleições da Diretoria Administrativa;
2- Assuntos Gerais.
Devido a situação pandêmica e afim de contemplar nosso estatuto, solicitamos que compareçam à reunião, utilizando
máscara.
Será admitida a participação remota através da plataforma Google Meet, cujo link será disponibilizado pelo Conselho
Deliberativo no grupo do Whatsapp do mesmo 24 horas antes da reunião.
Os interessados no pleito deverão solicitar a inscrição de sua chapa em conformidade com os Estatutos Sociais até
o dia 09/05/2022 na secretaria do clube observando a Norma Regulamentadora 001/22 (Norma Eleitoral) disponível no
quadro de avisos na sede do clube. As normas e documentos serão disponibilizados, também, no site do clube, www.
camponesesdeportugal.com.br
Guilherme Martins Rego
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

FEMINICÍDIO

N

a semana passada promovemos na Câmara Municipal um Debate Público, da Frente Parlamentar de Combate ao Feminicídio, proposta e presidida
por mim. Debate importante, e muito esclarecedor,
que precisa de continuidade para que possamos
avançar na busca por soluções que possam reduzir
essa violência extrema, que somente em 2021 matou 1319 mulheres no nosso país. Plenário cheio,
e a presença de autoridades com profundidade no
tema enriqueceram o debate! Podendo citar como
exemplo as deputadas Martha Rocha e enfermeira
Rejane, além da Defensoria Publica, entre outras.
Ficando claro, que cabe ao Poder Público combater
o feminicídio através de políticas de proteção à mulher, com campanhas de conscientização e esclarecimento dos direitos femininos, mais investimento na capacitação de pessoal para atendimento às
vítimas, aumento de Casas de Acolhimento, especialmente aquelas com endereço sigiloso, hoje em
número surreal diante da demanda existente. Claro
que tudo isto depende do aumento de verbas públicas, e não de redução, como aconteceu este ano no
governo Eduardo Paes. O Brasil não pode continuar
sendo um dos 5 países que mais matam mulheres no mundo, com o triste registro de 1 homicídio
a cada 7 horas, na maioria dos casos praticado no
ambiente doméstico pelo namorado, companheiro,
ou mesmo marido, sendo as maiores vítimas, mulheres negras, duas em cada três! Quase sempre
por motivos fúteis, como ciúmes e inconformismo
com a separação. Nossa Frente Parlamentar continuará seu trabalho, ressaltando sempre, a importância da mulher denunciar o agressor, e lembrando
que, a partir da primeira agressão a violência quase sempre se repete, tornando-se uma prática frequente, que em muitos casos leva ao extremo, que
é feminicídio. Somado à companheira, todos temos
o dever de denunciar qualquer tipo de agressão que
presenciemos, com isto estaremos fazendo a nossa
parte no combate ao feminicídio, e esquecendo a
frase ultrapassada, “em briga de marido e mulher
ninguém mete a colher”.

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

TERRENO EM
PORTUGAL

vendo terreno em
Gouveia com 400.000m2
do lado opôsto à serra
da Estrela, para grande
empreendimento

Investimento
Seguro
Contato no Rio

Sr. Jorge Luis
(021)

99614 6210
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Eletricidade e gás natural
mais caros na Galp
A

Galp informa que os novos preços, que constam da tabela, refletem o aumento do custo de
aquisição de energia em linha com a evolução do
preço no mercado internacional, indicando os novos valores, mas sem referir a variação em causa.
Contactada pela Lusa, fonte da Galp adiantou
que para os principais escalões de gás natural os
aumentos mensais variam entre os 1,6 e os 3 euros, e para as principais potências contratadas no
caso da eletricidade entre 1 a 2 euros.
Na fatura analisada de um cliente doméstico, com uma potência contratada de 3,45 Kva
na eletricidade, o aumento no preço da energia
consumida oscila entre os 1,8% no vazio e os
3,9% fora do vazio.
Já no gás natural, o aumento anunciado
é de quase 15%, passando de 0,07728 para

E
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0,0889 euros/Mwh.
A EDP Comercial também anunciou que vai
aumentar o preço da eletricidade aos clientes domésticos em 3%, a partir de maio, uma atualização
em linha com o recente anúncio de ajuste da tarifa
do mercado regulado.
Em 01 de abril, as tarifas da eletricidade e
do gás natural para os clientes domésticos no
mercado regulado, que representam cerca de
6% e 2,2% do consumo total, respetivamente,
aumentaram 3%.
Os mercados grossistas de eletricidade e de
gás natural já atravessavam uma crise energética,
com valores historicamente elevados, tendo a escalada de preços disparado com a guerra na Ucrânia, alcançando valores dez vezes superiores aos
que se registravam no início de 2021.

Governo prevê aumento de 8100
funcionários públicos neste ano

m 2022, o plano é somar
mais 8100 trabalhadores às
administrações públicas, ou mais
1,1% face ao final do ano passado. Será o menor incremento na
máquina do Estado desde 2017.
Até ao final do ano, marcado
pelo avanço no Plano de Recuperação e Resiliência, o governo
faz contas a um total de 741 600
funcionários públicos, contra 733
495 no trimestre final de 2021,
segundo o relatório da proposta
de lei de Orçamento do Estado
para 2022.
Apesar do abrandamento previsto, as administrações públicas
atingirão um novo máximo de
pessoal desde 2011. Foi nesse
ano que arrancaram os dados
estatísticos da Direção-Geral da
Administração e do Emprego
Público, e foi também a partir
dele que, até 2014, o universo de
trabalhadores públicos encolheu
profundamente em contexto da
crise das dívidas soberanas e dos
chamados anos da troika.
A recuperação da perda ocorrida nesses anos foi alcançada
no ano passado, e será continuada em 2022, agora com mais
1,9% funcionários públicos do
que aqueles que havia no final de
2011, se os planos do governo se
concretizarem.
O relatório do Orçamento não
detalha quais as áreas que mais
sairão reforçadas com as entradas de pessoal programadas,

mas dá nota de prioridades no
recrutamento no que toca à Administração Central. São três as referências feitas no programa para
2022: escolas, Serviço Nacional
de Saúde e Autoridade para as
Condições do Trabalho.
Na Educação, o governo diz
que a concretização do Plano de
Recuperação de Aprendizagens
vai exigir mais professores e técnicos especializados. No verão
de 2021, previa-se o recrutamento de 3300 profissionais para a
escola pública, mas ao longo do
último ano letivo as escolas mantiveram queixas de dificuldades
no reforço de pessoal.
Outra das áreas em que a proposta de Orçamento diz apostar é
na saúde, prometendo a contratação adicional de profissionais e
autonomia para que os serviços
substituam profissionais em falta ou supram necessidades de
pessoal. Em 2022, o reforço de
pessoal da saúde para resposta à
pandemia terá ainda um impacto
orçamental de 67 milhões de euros, sendo já menos de metade
do de 2021.
Saúde e Educação foram no
ano passado as áreas que mais
se destacaram no aumento de
14 665 trabalhadores públicos. A
saúde contribuiu com mais 3507
funcionários, numa subida de e a
educação com mais 2317.
Outra das áreas para as quais
há referência de intenção de re-

Turismo começa a
recuperar e preços
aumentam

O

primeiro trimestre mostrou
sinais de alento ao turismo.
Preços subiram 5,3%.
“Os dados apontam para que
este ano possamos ter a confiança de que seja um ano turístico
robusto, possivelmente já acima
dos níveis de 2019”. A previsão
foi feita pelo ministro das Finanças, na conferência de imprensa
de apresentação do Orçamento,
esta semana. Fernando Medina
disse esperar que 2022 seja um
ano turístico robusto e os dados já conhecidos do primeiro
trimestre comprovam-no, com
indicadores positivos no alojamento e na aviação.
Os números conhecidos até
março fazem já antever a tão esperada recuperação que o setor
estima para 2022, apesar de os
valores ainda estarem uns degraus abaixo dos registrados em
pré-pandemia. Os aeroportos
nacionais têm visto o número de
passageiros crescer diariamente.
Nos primeiros 2 meses , desembarcaram 4,7 milhões de passageiros no país, um crescimento 4
vezes superior face a igual período de 2021, mas ainda aquém
dos 6,9 milhões registrados em
2019, de acordo com os dados

divulgados pelo INE.
Os resultados animadores são
reforçados pela lupa do Eurostat.
O gabinete europeu de estatística
revelou que Portugal é o segundo país da União Europeia com
melhor recuperação de voos comerciais em março face a 2019.
De acordo com os dados o país
está apenas -8% abaixo de 2019,
sendo ultrapassado apenas pela
Croácia (-6%).
O aumento do número de
passageiros também já se faz
sentir na generalidade dos meios
de alojamento. No conjunto dos
dois primeiros meses do ano,
Portugal somou 2,2 milhões de
hóspedes e 5,4 milhões de dormidas. Os turistas britânicos,
alemães, franceses e espanhóis
foram os que mais visitaram Portugal, de acordo com o INE.
Os preços também estão
mais elevados este ano. O rendimento médio por quarto ocupado
atingiu os 68,3 euros em fevereiro, uma subida de 44,8% face a
igual período homólogo e 5,3%
acima de 2020.
O Aeroporto do Porto movimentou 1,09 milhões de passageiros até fevereiro. Lisboa registrou
2,6 milhões e Faro 376 mil.

Consumo de café fora de casa
caiu de 40% a 70% na pandemia

S
crutar mais é a do Ministério do
Trabalho. O governo diz que continuará a aposta no reforço na
inspeção do trabalho, ao nível dos
inspetores e dos técnicos superiores. Em 2021, o pessoal ao serviço do Trabalho, Segurança Social
e Ação Social na Administração
Central somou mais 157 pessoas .
O processo de descentralização de competências do Estado
também deverá levar a reforços
de pessoal na Administração Local, que no ano passado foi responsável por 27% do aumento de
pessoal nas administrações públicas. Foram mais 4025 funcionários. Para 2022, está previsto
um aumento de 8,5% nas despesas com pessoal nos municípios,
para 3,5 bilhões de euros.
Já na Administração Central,
a subida nos gastos com pessoal
será de 1,4% para 18,9 bilhões
de euros. As maiores subidas

programadas deverão ocorrer
no Trabalho e Segurança Social,
com mais 22% nos gastos com
pessoal, e nas Infraestruturas e
Habitação, onde a despesa em
salários sobem11%. Juntos, os
ministérios de Ana Mendes Godinho e de Pedro Nuno Santos serão responsáveis por mais 130,3
milhões de euros em despesas
com pessoal, metade do aumento
dos gastos com trabalhadores da
Administração Central.
Considerado o conjunto das
administrações públicas, o governo antecipa um aumento da
massa salarial em torno dos 900
milhões de euros, para cerca de
25,8 bilhões. Será um crescimento de 3,6%, acima do verificado em 2021 e também acima
da proposta inicial de Orçamento
para 2022. Em outubro, a expetativa era de um aumento de
3,1% ( 780 milhões ).

egundo as previsões do consumo de café são de crescimento considerável para os próximos anos: segundo a Statista,
multinacional de estatística e
estudos de mercado, este setor
deverá crescer cerca de 5,3% ao
ano até 2025. Nesta data, o valor
estimado das receitas mundiais
deverá situar-se nos 486 bilhões de euros, valor bem acima
dos 374 bilhões, registrados em
2019, ou seja, antes da pandemia. Em 2020, pelas restrições
de saúde pública, o mercado
caiu para valores abaixo dos
registados em 2012, ficandose pelos 394 bilhões de euros,
sendo que 2021 foi ainda inferior
aos montantes pré-pandemia.
Só em 2022 o valor do mercado
deverá recuperar, ultrapassando
assim os 417 bilhões , o que representa um gasto médio de 55
euros por consumidor.
O café é, pois, uma das bebidas mais ingeridas no mundo,
prevendo-se que, em 2022 a média de consumo per capita seja
de 42,6 litros, dos quais 30 litros
dizem respeito ao café solúvel ou
instantâneo e os restantes 12,6
litros ao café torrado. Se analisarmos pelo volume, em peso,
a média de consumo mundial é

de um quilograma por habitante.
O mercado mundial estrutura-se
em dois grandes segmentos: o
mercado de consumo doméstico
e o mercado de consumo fora de
casa. Quando comparado com
outras categorias de bebidas, o
consumo fora de casa ronda os
80% em valor, mas em volume
inverte-se completamente a situação, rondando os 20%. No retalho, a Nestlé é o maior player no
segmento de consumo doméstico, com marcas como Nespresso
e Nescafé reconhecidas um pouco por todos os continentes.
Em Portugal, o consumo de
café fora de casa é um hábito social, arreigado na nossa cultura.
Faz parte do convívio entre amigos ou familiares e, em média,
cada português consome cinco
quilos de café por ano. O mercado
nacional, em 2019, antes da pandemia, valia cerca de 700 milhões
de euros, tendo caído quase 13%
em 2020, para os 609 milhões de
euros. Já em volume caiu cerca de
20%, para as 26,4 mil toneladas
consumidas em 2020, os números
de 2021 ainda não estão disponíveis. Até 2019, o crescimento deste setor fora uma constante: em
2014 o mercado valia apenas 450
milhões de euros.
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Política
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Presidente da República assina
luto nacional por Eunice Muñoz

arcelo Rebelo de Sousa assinou, no domingo de Páscoa, o decreto de luto nacional
por Eunice Muñoz decidido pelo
Governo para terça-feira, dia do
funeral da atriz, divulgou esta
segunda-feira a Presidência da
República.
Eunice Muñoz morreu na
sexta-feira, aos 93 anos de idade e depois de 80 de carreira, e
nessa tarde o Ministério da Cultura anunciou ter decidido, em
articulação com o Presidente da
República, decretar luto nacional
no dia do seu funeral.

O velório aconteceu na segunda-feira a partir das 17h nas
Capelas Exequiais da Basílica
da Estrela, em Lisboa, depois,
tiveram início as exéquias, seguindo o cortejo do funeral para
o Cemitério do Alto de São João.
Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa prestou uma
emocionada homenagem à atriz,
agradecendo-lhe por décadas
inesquecíveis, em nome de todos os portugueses. “Portugal
está de luto”, disse aos jornalistas logo na manhã do seu desaparecimento.

“Em nome de todos os portugueses, queria agradecer-lhe
uma vida dedicada ao teatro,
mas também ao cinema, à televisão e à cultura em Portugal. Uma
vida dedicada aos portugueses.
Não a esquecemos, nunca a esqueceremos, estará sempre no
nosso coração”, acrescentou.
Em Maio do ano passado,
naquela que seria a sua última
entrevista ao PÚBLICO, contou
o que ainda ansiava numa altura
em que estava certa de que chegara a hora de deixar cair o pano
pela última vez.

Chega entrega projeto para impedir negócios
entre Estado e familiares de governantes

O

Chega entregou no parlamento um projeto para impedir negócios entre o Estado e
familiares de membros do Governo, anunciou o presidente do
partido num evento com jovens,
no qual defendeu uma luta sem
tréguas contra a corrupção.

A

Falando num encontro de jovens do grupo político europeu
Identidade e Democracia, no
qual o Chega se insere, Ventura
anunciou que o partido entregou na Assembleia da República um projeto importantíssimo
para impedir que familiares de
membros do Governo possam
ter negócios com o Estado.
“Esta luta sem tréguas contra a corrupção é o que nos pode
dar a confiança da grande maioria dos europeus, e os europeus
merecem essa luta”, salientou.
O líder do Chega considerou que este é um assunto fundamental para os cidadãos e
defendeu que, se querem ser a
voz dessa alternativa de pessoas comuns, os partidos têm de
tocar onde dói ao sistema e aos
interesses instalados.
Ventura afirmou que em Por-

tugal o seu partido tornou-se a
grande, quase única, voz contra
a corrupção, desafiando os jovens que o ouviam a elegerem
este como um dos temas principais. “A luta contra a corrupção
tem que ser sempre a nossa linha fundamental”, afirmou.
No final, em declarações à
agência Lusa e à RTP, o presidente do Chega detalhou que o
projeto de lei visa que “nenhum
familiar até ao terceiro grau de
um membro do Governo poderá ter negócios com o Estado,
numa primeira fase dentro da
tutela do próprio ministério. O
partido quer evitar conflitos de
interesses”.
Apontando esperar que haja
abertura do Partido Socialista
na votação deste projeto de lei,
o deputado disse que António
Costa já tinha dito que queria

um código de ética forte aplicável nos negócios do Governo.
André Ventura disse que
durante demasiado tempo as
causas populares e a rua foram
deixadas para a esquerda.
“A rua, as causas populares
são nossas e são ainda mais
nossas do que da esquerda.
Durante anos demais deixámo
-los a dominar a comunicação
social, as ruas, as universidades, as magistraturas e todos
os corpos sociais importantes”,
salientou, acusando também
estas forças políticas de moldarem a manietarem a educação para afastar qualquer
matriz cristã, para afastar qualquer matriz de normalidade.
E considerou que as grandes batalhas do século XXI não vão ser
só militares, vão ser batalhas civilizacionais, culturais, políticas.

BE acusa Governo de impor quebra de
salários ao recusar atualizar à inflação

coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, acusou o Governo socialista de impor
uma quebra real dos salários em
Portugal ao recusar atualizá-los à
taxa de inflação.
“Quando o Governo se recusa
a atualizar os salários à inflação o
que está a dizer é que vamos ter
uma quebra real dos salários em
Portugal e que quer controlar o
ciclo da inflação, não pelo controle dos preços especulativos que
estão a criar este ciclo de inflação,
mas sim pela quebra dos rendimentos do trabalho”, afirmou a bloquista, no Porto.

Para Catarina Martins são,
uma vez mais, os trabalhadores a
pagar uma crise que não provocaram. O ciclo da inflação não tem
nada a ver com os salários, mas
sim com os combustíveis, referiu.
E, acrescentou, a única forma de
o travar é controlar preços e limitar
margens, porque há quem esteja
a ganhar muito com este ciclo de
inflação e com a especulação que
faz dos preços.
“Atualizar os salários, pelo
contrário, não tem nenhum problema do ponto de vista da inflação porque nem sequer aumenta
a procura, é só prevenir que os

salários não percam poder de
compra”, sustentou.
A proposta de OE2022 vai ser
debatida na generalidade na Assembleia a 28 e 29 de abril, a votação final global marcada para 27 de maio.
Questionada ainda sobre uma
notícia do jornal Público de hoje,
a dar conta que o ex-ministro da
Finanças João Leão vai gerir um
projeto no Instituto Universitário
de Lisboa financiado pelo Orçamento do Estado que ajudou a
preparar, Catarina Martins recusou fazer comentários.
“Sobre essa matéria não tenho
qualquer comentário a fazer”, disse.

António Costa passa visita
do Papa a Ana Catarina

D

os maiores acontecimentos
mundiais do próximo ano
, está marcada para o verão
de 2023 em Lisboa, a Jornada
Mundial da Juventude passou
da tutela do gabinete do primeiro-ministro para a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes,
que assim passa a ter a responsabilidade do acompanhamento
da preparação da próxima visita
do Papa a Portugal.
Até aqui, o acompanhamento
dos trabalhos da comissão organizadora da Jornada Mundial da
Juventude tinham sido da responsabilidade de Tiago Antunes,
secretário de Estado na dependência direta de António Costa,
que, neste novo Governo, passa
a ter a pasta dos Assuntos Europeus. Segundo a lei orgânica do
novo Executivo, a tutela deste
encontro do Papa com jovens de
todo o mundo foi transferida para
a esfera de Ana Catarina Mendes,
sendo que foi já por delegação
desta que na reunião preparatória entretanto já realizada marcou
presença o novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
João Paulo Correia.
A Jornada Mundial da Juventude é mesmo comparada
aos ‘Jogos Olímpicos’ pelo bis-

C

po auxiliar de Lisboa e responsável pela organização, Américo Maia, tanto pela afluência
de jovens não apenas à cidade
organizadora mas a todo o país
como pela complexidade da sua
preparação, O Papa Francisco
ainda recentemente apelou à
criatividade da juventude para
que Lisboa seja palco de um
verdadeiro encontro pela paz
mundial, sobretudo num momento em que a Europa voltou
a reviver a guerra com a invasão
da Ucrânia pelas tropas russas
de Vladimir Putin.
O Papa Francisco celebrará
missa e presidirá à Jornada Mundial da Juventude num altar montado na zona norte do Parque das
Nações, prolongando-se o campo
destinado aos jovens oriundos
de todo o mundo e que deverão
participar no acontecimento pelos
terrenos contíguos pertencentes já ao município de Loures.
A Jornada Mundial da Juventude ocorre a cada dois, três ou
quatro anos como um encontro
internacional, numa cidade escolhida pelo Papa, sempre com
a sua presença. Reúne milhares
de jovens para celebrar a fé e
a pertença à Igreja. A primeira
edição realizou-se na cidade de
Roma, em 1986.

Carlos Moedas exalta-se com
Bloco de Esquerda durante
Assembleia em Lisboa

arlos Moedas, dirigiu-se ao
Bloco de Esquerda durante
sessão da Assembleia Municipal
de Lisboa e, num tom irritado,
acusou o partido de o querer
diabolizar.
Falando em si próprio na terceira pessoa, o presidente da
Câmara de Lisboa, perante uma
pergunta da deputada municipal
bloquista Isabel Pires sobre uma
proposta de tornar os transportes
públicos gratuitos, exaltou-se e
afirmou que “a estratégia do BE é
que o Carlos Moedas é um diabo”.
“Olhem para mim! Acham, os
senhores e as senhoras, os cidadãos que estão aqui, que o Carlos
Moedas, presidente da câmara,
é um diabo, só quer mal às pessoas?”, perguntou o autarca so-

cial-democrata para a plateia que
assistia à sessão, salientando que
há “maneiras de falarmos nesta
assembleia, de respeito mútuo, de
conversa”.
Com inquietação, Carlos Moedas disse que trabalha bem com
todos os outros partidos políticos
menos com o BE, em que os deputados são moralmente superiores.
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Páscoa Transmontana
C

Esteve bem movimentado, almoço ao som dos músicos Fernando Santos, Josevaldo no acordeom, Márcia Mendes, no triangulo Márcio Voz e Violão

omo todo o ano acontece, as celebrações
da Semana Santa da Família Transmontana tem
ponto alto no Domingo de
Páscoa, quando a Casa
de Trás -os-Montes e Alto
Douro reúne associados e
amigos para momentos de
fraternidade na sua sede
social. Assim, no passado
dia 17 foi celebrada amizade de diversa familias

pelo domingo de Páscoa
na Sede Social, tendo o
presidente Ismael Loureiro
aquela atenção à todos.
Animação musical ficou
a cargo dos musicos Fernando Santos, Josévaldo
no seu acordeon, e Márcio
Voz e Violão.
A Páscoa Transmontana foi cheia de sentimento,
um ambiente de intensa
troca de cumprimentos.

Mesa de responsabilidade no Bar do Carlinhos, será que estão ensaiando para o carnaval. Na foto Carlinhos Cadavez,
Márcia Mendes, esposo Tuninho Mendes, Fernando Lisboa,
Alexandre Pereira, esposa e o empresário Arnaldo Pereira,
da loja Big-Store

Bar do Carlinhos já
em ritmo de Carnaval
F
oi mais um sábado
bem movimentado no
Cadeg bem agitado um
clima bem agradável com
a aproximação do Carnaval, vem você também saborear as deliciosas igua-

Um dos casais mais simpáticos da nossa Comunidade Tuninho Mendes, esposa Márcia, o cantor Ramiro da Maia

rias, vinhos portugueses,
espumantes e aquela cervejinhas bem gelada, alegrando a tarde o Conjunto
Cláudio Santos e Amigos
tendo aquele ritmo da melhor qualidade.

Mesa de destaque dos amigos reencontrando-se Felipe Mendes,
Diretor do Jornal Portugal em Foco, senhora Vanda, voltando as Casas Regionais feliz com a recuperação do seu esposo sr. Eduardo
Rocha, com seu filho Jorge Luís

Panorâmica da Aldeia Portuguesa no Cantinho das Concertinas
com o publico marcando presença em peso

Um domingo incrível de Páscoa com diversas famílias e amigos
.nesta mesa vemos o empresário Tuninho da Ótica Primor

Presidente do Orfeão Português, Joaquim Bernardo num registro fotográfico com seu amigo Dr. José Barr.eiros. e esposa Fabiana, um
grande amizade sem duvida alguma

Panorâmica do belíssimo dia de Pascoa, com o salão repleto com os “pés de Vilsa” ao
som da Tocata da Portuguesa, Fernando Santos, Josevaldo e Márcio no violão e voz

Que imagem linda no domingo de Páscoa os
componentes da Tocata da Portuguesa, deram
um show no salão parabéns a ambos pelo show

Essa turma
sempre dando ritmo aos
sábados no
Cadeg, Cláudio Santos,
Fafá e Abilio

Um verdadeiro show deste simpático casal no sábado no Cantinho das Concertinas parabéns pelo show

Dr. Fernando Pinheiro estreou nova idade
N

Num belo registro fotográfico durante a comemoração festiva vemos Dr. Fernando Pinheiro e sua
namorada Maria Christina e seus filhos Daniel Pinheiro Vitor Pinheiro e uma convidada

o sábado passado no condomínio Village em São Conrado
a família Pinheiro esteve reunida
para comemorar mais uma primavera do seu patriarca Dr. Fernando
Pinheiro que comemorou 70 anos
de vida e de uma linda história ao
lado da sua namorada Maria Christina e seus filhos Daniel Pinheiro
e Vitor Pinheiro, mais um dia sem
duvida marcante desta bela família que ao lado de alguns amigos
especiais passaram um belíssimo
sábado de muita alegria e satisfação e poder festejar mais um ano
de vida deste grande amigo que
papais do céu proteja e lhe de saúde e força. Vida longa ao Dr. Fernando Pinheiro.

Um close para o jornal Portugal em Foco o aniversariante Dr. Fernando Pinheiro e sua namorada Maria Christina
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NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Casais nobres da nossa Comunidade

Maria
Alcina
Centro Educacional
Santa Monica

A

N

a foto: O meu querido amigo, Dr. Flávio Martins, e sua
princesa Luciane, o nosso Consul, Dr. João de Deus, com
sua amada Leélia, e Dr. Carlos Páscoa e sua querida Bethe.
Felizes após um animado almoço, festejando a Vida e Amizade eterna. Saudades dos amigos.

Quarteto de amizade eterna

A

mizade é como
o primeiro
amor, jamais se
esquece. Na foto:
O meu amigo do
coração, Professor
Albano Parente,
curtindo o meu CD.
60 anos de Fado
no Brasil, lançado
no Clube Ginástico Português e na
Famad. Instituição
de crianças especiais, que prof. \
Albano protege e
tanto ama. Muitas
bênçãos.

Dois grandes baluartes da
nossa Casa de Portugal

nossa amada Casa de Portugal na Rua do Bispo no Rio
Comprido, tem grandes protetores que elevam essa
instituição ,a ser considerada uma das melhores na área da
Saúde. Na foto: O Presidente Dr. Jaime, meu grande amigo,
e o diretor, correto e dedicado Dr. Neemias Há muitos anos ,
defendendo o patrimônio que ele e o Dr. Jaime, tanto prezam.
Muitas bênçãos.

Abençoada
Arte de
Cantar

Mãe abençoada, (sou eu)
Maria Alcina

N

a foto: O meu
grande amigo,
cantor Márcio Gomes, e a grande interprete da musica
portuguesa e brasileira, a inigualável,
Fafá de Belém. Márcio Gomes sempre
muito bem acompanhado. Saudades.

N

a foto: O Sr. Antônio Abreu, (MARATAIZES), seu filho
Daniel, o querido casal Domingos Cunha, sua estimada
esposa, D. Perci, curtindo saboroso almoço, no Restaurante
Glória. Onde se come muito bem. Abraços fadistas.

Américo Saraiva meu
afilhado do coração

Saudades dos amigos queridos,
morando em Portugal

N

a foto: A minha
menina Monique
Canedo Moreira, esposa do grande advogado, Dr. Douglas
Moreira, sua querida
filha Maria Fernanda
, eximia bailarina, e
sua amiga de sempre,
Paula Pires. Muitas
bênçãos. Saudades.

L

A

minha amada filha Alcinéli Pinto da Costa Abreu de Almeida, formada há alguns anos em psicologia continua
se aperfeiçoando em prol do bem estar dos idosos que tanto
ama. Na foto; na pós graduação em gestão geriátrica e gerontológica pela PUC; RIO. Mais uma etapa vencida. Minha
gratidão a Deus, á Presidência do Lar D. Pedro V, pelo apoio
que sempre dedicam á juventude acumulada, e á minha querida, vencedora. Muitas bênçãos!

embranças do Rancho Folclórico, Tricanas de Ovar. Do
qual fui madrinha, escolhida especialmente pelo querido,
Américo Saraiva. Na foto: Américo Saraiva, sua querida filha,
Maria Amélia, com uma amiga muito querida. Muitas bênçãos.

.
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Maneca

Depois da Páscoa, uma
reflexão das Maravilhas
Humanas e Históricas

Casa Trás -os-Montes e Alto Douro, com Algumas Maquinas Humanas,
que não Medem Esforços Para Atender bem o seu público

C

omo vemos neste
belo cenário fotográfico, alguns amigos,
preocupados com sempre, para proporcionar
o melhor aos frequentadores do Solar Transmontano, no visual,
pelo lado de fora, nosso
Presidente, amigo Ismael, como sempre no
corte da carne, amigo
Arlindo, no self servem,
vemos o Direto e folclorista amigo, Fernando a
quem dou os parabéns
pela dedicação a ésta
bela Instituição

F

oi prazeiroso ver, na Casa Trás os Montes e Alto Douro, após
o almoco dancante, o lindo Folclore Português, muito bem dançado pelos jovens brasileiros e para reforçar o colírio dos nossos
olhos, como vemo na foto, o jovem casal, Dona .Cristiane, seu
marido Antunes com sua filhinha Atena. Ao colo, vistida a caráter,
uma demonstração de carinho pela linda cultura popular, da Pátria
mãe, depois de tanta maravilha, só resta dizer, parabéns amigos
e muita saúde

Valentina festejou seis aninhos de vida

N

o último dia 16 de abril sábado
foi especial, era só alegria pois
a princesinha Valentina completou
6 aninhos com direito a mesa de
doces e um delicioso bolo, seus
pais e seus avos Paternos e Maternos viveram momentos de muita
felicidade pois Valentina nasceu
um dia desse já esta uma mocinha, a alegria desta família com
sua meiguice e carinho o Jornal
Portugal em Foco parabeniza a
todos e Valentina continue sendo
essa linda criança e dê orgulho aos
seus pais e avos, saúde paz amor
e felicidade.

Neste Lindo Visual, Camilinho do Vila
da Feira e Suas lindas Filhas

É

sta, é para reforçar, os
ânimos da nossa gente Luso
-Brasileira, que todos sentiram
falta dos bons almoços dançantes e o lindo folclore, mas
as coisas estão começando a
funcionar com a graça de Deus,
mas em Breve estaremos todos
irmanados nas nossas Casa Regionais para vermos e vivermos
o lindo folclore . Parabéns a este
quarteto, Camilinho, filhas: Ana
Paula, Camila e Adriana para o
quarteto, desejo todas as felicidades do mundo

A

Ao Ver Este BeloTrio, a Saudade Aumentou

migo Eduardo, grande
batalhador na vida Associativa Luso-Brasileira,
por motivo de saúde está
afastado a algum tempo,
teve uma melhorzinho , Deus
queira que continue melhorando que sua esposa,
grande Guerreira Vandinha,
tenha muita saúde também,
para continuar sendo a grande Guerreira para o bem
estar familiar, na foto vemos
o filho mais novo jovem,
Jorge Luis, feliz ao lado de
seus pais, desejo as maiores
felicidade com o desejo de
muita saúde

Gostei de Ver, Gente
Nossa, que Andou um
Pouco Afastado Mas
Está de Volta
parabéns amigo

N

o almoço de Domingo no Solar
Transmontano, a presença do Amigo Moura, com amigas que devido aos
problemas, andou um Pouco Afastado,
mas já está de Volta para curtir a vida
, na sua Casa Regional, Parabéns
amigo e tudo de bom
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Porto massacra o Portimonense,
se garante na próxima Champions

O

Porto não tomou conhecimento do Portimonense e atropelou o adversário por 7 a 0, no
Estádio do Dragão, pela 30ª rodada do Campeonato Português. Taremi foi o grande destaque
da partida com três gols. Completaram o placar
o brasileiro Evanílson, que balançou a rede duas
vezes, Grujic e Pepê.

Liverpool vence o City
e está na final da Copa da Inglaterra
Com o resultado, o Porto chegou a 82 pontos,
se isolou ainda mais na liderança da competição
e garantiu matematicamente um lugar na próxima
Liga dos Campeões. De quebra, colocou uma mão

N
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na que pode ser a 29ª taça de campeão Português, tanto que pode sacramentar o título já na
próxima rodada.
aremi marca de cabeça um dos três gols da
goleada de 7 a 0 para isso acontecer, o Porto
precisa vencer o Braga, no próximo domingo, e
torcer para que o Sporting (73 pontos) não vença
o Benfica e o Boavista nos próximos dois domingos. Caso o Dragão empate, os Leões precisam
perder os dois jogos.
Vale destacar que o Porto pode ser campeão
de forma invicta, igualando o feito do próprio clube na temporada de 2012/13, na qual ficou com o
título sem perder sequer uma partida.

Rangers vence Braga em
casa e avança na Europa League

esta quinta-feira (14), o
Rangers venceu o Braga
por 3×1 e se classificou para as
semifinais da Liga Europa. Os
gols do Rangers foram marcados pelo lateral James Tavernier e pelo Kemar Roofe. Já o
gol do Braga foi marcado pelo
zagueiro David Carmo. O jogo,
válido pelo 2º confronto das
quartas de finais da Europa League, ocorreu no Estádio Ibrox,
casa do Rangers, em Glasgow,
na Escócia.
Primeiro Tempo
A primeira metade da partida já teve um início muito movimentado: Logo aos 2 minutos
de jogo, o ponta Ryan Kent fez
um cruzamento em direção ao
meio da área, Joe Aribo desviou para a segunda trave e o
capitão James Tavernier escorou para o gol, abrindo o placar
para o Rangers com 70 segundos de jogo.
Após o gol, Rangers passou
a adotar uma postura um pouco
mais ofensiva que o Braga.

Aos 42 minutos, o zagueiro
Victor Tormena derrubou, por
trás, o atacante Kemar Roofe
dentro da área, o árbitro logo
assinalou o pênalti o aplicou
o cartão vermelho ao zagueiro. O lateral, e capitão, James
Tavernier foi para a cobrança e
bateu forte no canto direito do
gol e ampliou o placar, colocando o Rangers na frente por
2 gols de diferença e tirando
a necessidade de uma prorrogação para a classificação do
time da casa.
Segundo Tempo
Durante a segunda metade do tempo regulamentar, o
Rangers conseguiu controlar a
maior parte das ações do jogo:
mantinha a posse de bola no
campo ofensivo, ainda buscando ampliar o placar, e não dava
chances para o Braga criar ataques de risco.
Aos 87 minutos, o ponta Yuri
Medeiros cobrou um escanteio
cruzando para o meio da área,
o zagueiro David Carmo subiu

mais que todos e cabeceou no
canto esquerdo, fazendo o primeiro gol do Braga na partida.
Este gol deixou tudo igual no
placar agregado e levou a partida para a prorrogação.
Prorrogação
A prorrogação teve um contexto parecido com o 2º tempo
regulamentar: O Rangers mantinha a posse da bola e tentava agredir o Braga sem deixar
espaços, já o Braga buscava,
apenas, se fechar para não fi-

car atrás, novamente, no placar
agregado, já que estava com 1
jogador a menos no momento.
Aos 11 minutos da prorrogação, o meia Aribo recebeu um
passe no lado direito da área,
próximo à linha de fundo, fez um
cruzamento rasteiro em direção
ao meio da área e o atacante Kemar Roofe desviou para
dentro do gol, desempatando o
agregado na prorrogação.
Após uma entrada forte, o
ponta Yuri Medeiros recebeu
um cartão amarelo. Com isso,
o jogador partiu para cima do
árbitro e acabou levando o segundo amarelo, o deixando
de fora do restante da partida.
Com esta expulsão, o Rangers
ficou com 2 jogadores a mais
em campo e conseguiu administrar o placar facilmente durante o resto da partida.
Com esta vitória, o Rangers
somou 3×2 no placar agregado
e se classificou para as semifinais da Europa League, fato que
não ocorria desde 2008.

Após derrota, Rúbem Amorim descarta
chance de título português
O

Sporting perdeu o clássico decisivo para o Benfica, neste domingo (17), pela 30ª rodada do Campeonato Português, atuando no estádio José Alvalade.
O resultado de 2 a 0 para o time adversário foi encarado pelo técnico Rúbem Amorim como o fim da disputa
pelo título da competição nacional na atual temporada.
Faltando quatro rodadas para o final, o Sporting tem
nove pontos a menos do que o Porto, que é o líder.
— É muito difícil quando se perde a oportunidade
de lutar por um título, mas precisamos levantar a cabeça e focar em outros objetivos que ainda temos na
temporada. A Taça de Portugal é uma realidade e é
por ela que vamos lutar até o final — disse o Rúbem
Amorim à Sport TV de Portugal.
Siga o Esporte News Mundo no Twitter, Insta-

gram e Facebook
A derrota no clássico para o Benfica também recolocou o time rival com uma possibilidade de atingir
a segunda colocação do Campeonato Português. A
posição é bastante valorizada por dar uma vaga direta
à Liga dos Campeões da próxima temporada. Agora a
diferença entre as equipes é de seis pontos.
O Sporting, no entanto, ainda depende de suas
próprias forças para garantir o segundo lugar do
Campeonato Português. Neste momento, a comissão técnica trabalha com mais duas vitórias até o
final para que o objetivo seja atingido. Na próxima
rodada, o adversário será o Boavista, fora de casa.
Depois, na sequência, o Sporting encara Gil Vicente,
Portimonense e Santa Clara.

Benfica vence Sporting
em Alvalade, e FC Porto
fica perto do título

O

Benfica venceu o Sporting por 2 x 0 neste domingo (17), em Alvalade, e
praticamente tirou o rival da
disputa do título.
O goleador Darwin Nuñez
e Gil Dias marcaram os golos do jogo pela jornada 30
da Liga Portugal.
Com isso, o FC Porto
pode ser campeão português caso vença o Braga, e
os Leões não vençam o Boavista na segunda-feira (25).
O Benfica precisou de 14
minutos para marcar o primeiro golo em Alvalade.
Vertonghen fez lançamento longo, Darwin ganhou do compatriota Coates
e rematou por cima para fazer o 1 x 0.
A equipa de Veríssimo
passou a se defender, o
Sporting, entretanto, não
conseguia criar oportunidades claras.
Em um contra golpe,

Tarabt passou para Diogo
Gonçalves pela direita, e o
remate do médio foi defendido por Adán.
Os Encarnados ainda
marcaram outro golo na primeira parte, mas Otamendi
estava fora de jogo
No retorno do intervalo, as duas equipas tiveram
grande oportunidades no
princípio.
Logo aos 47 minutos,
Everton rematou forte e a
bola passou perto do poste.
O Sporting respondeu
com duas chances: primeiro,
o cabeceamento de Sarabia
foi na barra, depois Paulinho
chutou ao lado.
A partir daí, a defesa do
Benfica foi sólida, e os Leões
não obrigaram Vlacodimos a
trabalhar.
No tempo de compensação, Gil Dias marcou o golo
que decretou a vitória benfiquista em Alvalade.
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ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS E LUSO-BRASILEIRAS
Arouca Barra Clube
Casa dos Açores
Casa das Beiras
Casa de Espinho
Casa do Minho
Casa do Porto
Casa dos Poveiros
Casa de Viseu
Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria
Casa de Trás-os-Montes e Alto D’ouro
Casa Unidos de Portugal (Alcantâra)
Casa de Portugal do Rio de Janeiro
Casa de Portugal de Petrópolis
Casa de Portugal de Teresópolis
Casa de Portugal de Volta Redonda
Clube de Regatas Vasco da Gama
Clube Recreativo Português de Jacarepaguá
Clube Social Camponeses de Portugal

22
DE ABRIL

Obra Portuguesa de Assistência
Câmara Portuguesa de Comércio e
Indústria do Rio de Janeiro
Centro da Comunidade Luso- Brasileira do
Rio de Janeiro

DIA DA COMUNIDADE
LUSO-BRASILEIRA

O Restaurante mais
tradicional de Ipanema
Gastronômia de exclência
bebidas diversas destaque
para chopp super gelado
Salve o dia 22 de Abril
Dia da Comunidade
Luso-Brasileira

DIREÇÃO: ADÃO RIBEIRO

Clube Português de Niterói
Associação Atlética Portuguesa
Orfeão Português
Orfeão Portugal
Real e Benemérita Sociedade Portuguesa
de Beneficência do Rio de Janeiro
Clube Ginástico Português
Real Gabinete Português de Leitura
Liceu Literário Português
- Colégio Sagres
Caixa de Socorros D. Pedro V
- Lar D. Pedro V

Rua Maria Quitéria, 74, Lj. A
Esquina com Barão da Torre
Praça Nossa Senhora
da Paz - Ipanema
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