
O primeiro-ministro salientou 
que Portugal é o Estado-

membro da União Europeia que 
registra maior um crescimento 
econômico e que apresenta a 

mais baixa inflação, mas 
advertiu que a alta de pre-
ços é a principal ameaça.

António Costa as-
sumiu esta posição no 
final de uma reunião 
do Conselho Superior 

de Segurança Interna, 
no Palácio da Ajuda, 
em Lisboa, depois de 
confrontado com as 

previsões macroeco-
nômicas da primavera da 

Comissão Europeia.
“Estamos perante boas notí-

cias para Portugal. As previsões 
da Comissão Europeia costu-
mam ser mais conservadoras 
do que as do Governo, mas, 
neste caso, não são. De fato, é 
um bom sinal de que estamos a 
crescer de forma sustentada e 
que o desemprego também está 
a baixar de forma sustentada. 
Temos de continuar a trabalhar 
para controlar a inflação, que é a 
grande ameaça que temos pela 
frente, para valorizar o empre-
go e incentivar esta dinâmica de 
crescimento“, declarou o líder 
do executivo. 
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Alberto Machado, 
anunciou que apoia 

Luis Montenegro nas 
eleições diretas, por 
considerar ser o candi-
dato que reúne as me-
lhores condições para 
liderar o partido, e diz 
também, “Luis Montene-
gro conhece bem o parti-
do, já deu provas da sua 
capacidade de trabalho 
e demonstrou ter o dis-
cernimento necessário 
para unir os militantes 
em torno de um projeto 
agregador, multiplicador 
e de esperança para o 
PSD”.

Para Alberto Macha-
do, Montenegro tem ex-

celentes características 
de personalidade, uma 
vasta experiência po-
lítica, conhece bem a 
realidade nacional e os 
problemas com que se 
confrontam os portugue-
ses no seu dia a dia.

“Por isso está nas 
melhores condições 
para liderar a oposição a 
um Governo de maioria 
absoluta, em início de 
legislatura, de forma efi-
caz e competente, forte 
e resiliente, moderna e 
reformista”.

O social-democrata 
diz ainda que Luís Mon-
tenegro é quem será 
capaz de apontar um ca-
minho diferente daquele 
seguido pelo Partido So-
cialista, que está a con-
duzir Portugal, cada vez 
mais, para a cauda da 
Europa e para o empo-
brecimento generalizado 
de todos os portugueses.

As eleições diretas 
para escolher o próximo 
presidente do PSD reali-
zam-se em 28 de maio, 
também é candidato à su-
cessão de Rui Rio o anti-
go vice-presidente Jorge 
Moreira da Silva.

Líder da distrital
do PSD do Porto apoia 

Luís Montenegro

Os engenheiros por-
tugueses Nuno Cor-

reia, Carla Gomes e a 
sua equipe no Instituto de 
Ciência e Inovação em 
Engenharia Mecânica e 
Engenharia Industrial, no 
Porto, estão entre os 13 
finalistas no prêmio de 
inovação do Instituto Eu-
ropeu de Patentes. Cria-
ram centrais fotovoltaicas 
flutuantes que seguem o 
sol e estão concorrendo 
a um dos prêmios de ino-
vação mais prestigiados 
da Europa, cujos vence-
dores serão conhecidos 
a 21 de junho.

Numa “ilha” circular 
com cerca de 38 metros 
de diâmetro, o sistema 
PROTEVS funciona de 
forma autônoma, utilizan-

Centrais fotovoltaicas flutuantes põem 
portugueses  para prêmio de patente

do um controlo próprio. 
Cada unidade contém 
180 painéis fotovoltaicos 
que rodam lentamente em 
torno de um ponto central 
com a ajuda de moto-
res elétricos. Ao produzir 
sombras e atuar como um 
corta-vento, a plataforma 
baixa a temperatura da 

água e reduz a evapora-
ção em 60%.

“A inspiração para criar 
o PROTEVS partiu de 
uma empresa que nos 
contatou, a SolarisFloat 
sediada no Porto. Eles 
queriam implementar o 
conceito dos painéis so-
lares flutuantes”, explica 

António Costa elogia Portugal:
país registra o maior crescimento

e a inflação mais baixa

Segundo dados divulga-
dos pelo serviço esta-

tístico da União Europeia, 
o crescimento homólogo 
do Produto Interno Bru-
to  acelerou na zona euro 
para os 5,1% e no bloco 
europeu para os 5,2%, de-
pois de terem avançado, 
respetivamente 4,7% e 
4,9% no trimestre anterior.

Entre os 20 Estados-
membros para os quais 
há dados disponíveis, 
a economia portuguesa 
foi a quem mais cresceu 
(11,9%), entre janeiro e 
março, seguindo-se a 
da Áustria (8,7%) e a da 
Hungria (8%).

Também na compara-

ção com o trimestre an-
terior, o PIB de Portugal 
registou o maior cresci-
mento (2,6%), seguindo-
se a Áustria (2,5%) e a 
Polónia (2,4%).

Três Estados-mem-
bros, a Suécia (-0,4%), 
a Itália (-0,2%) e a Dina-
marca (-0,1%) viram o 
seu PIB recuar.

O Eurostat inclui ainda 
dados sobre o emprego 
no boletim, mas sem es-
pecificar por Estado-mem-
bro, divulgando que este 
indicador subiu 2,6% na 
zona euro e 2,5% na UE, 
em termos homólogos, 
acima dos 2,1% em am-
bas no trimestre anterior.

Portugal com o maior
crescimento econômico da 

UE no primeiro trimestre

“Hoje ainda temos 
céu muito nubla-

do nas regiões do norte 
e centro e chuva fraca, 
principalmente no litoral, 
que vai persistir no Mi-
nho até ao fim da tarde. 
A partir de hoje  já temos 
previsão de céu geral-
mente pouco nublado e 
uma tendência de subida 
gradual da temperatura, 
prevendo-se máximas ele-
vadas na sexta-feira e no 
sábado”, disse à Lusa a 
meteorologista do Institu-
to Português do Mar e da 
Atmosfera, Paula Leitão.                                                                                                              
De acordo com Paula Lei-
tão, sexta-feira será o dia 
com a subida mais acen-
tuada, podendo as tempe-
raturas ultrapassar os 30 

Temperaturas acima dos 35 graus e aumento 
do risco de incêndio no fim de semana

graus e os 35 nas regiões 
do Alentejo.

“Devido a esta situa-
ção, vamos ter um au-
mento do risco de incên-
dio. Vamos ter igualmente 
hoje e sexta-feira alguma 
poeira atmosférica vinda 
do Norte de África, mas 
nada de muito gravoso”, 
adiantou.

Segundo a meteoro-
logista, esta situação de-
ve-se a uma massa de ar 
quente vinda do Norte de 
África, que vai provocar um 
aumento das temperaturas.

“A confirmar-se esta 
previsão, as temperaturas 
vão estar bastante acima 
dos valores normais para 
a época. Neste momento 
já estão ligeiramente aci-

ma dos valores normais. 
Hoje temos 24 graus em 
Lisboa e para sexta e sá-
bado 30. No interior temos 
em Évora e Beja hoje 30 
graus e sexta e sábado 
pode ultrapassar os 35 
graus”, disse.

Paula Leitão refere 
também que as tempe-

raturas mínimas também 
vão estar elevadas, po-
dendo chegar em alguns 
distritos aos 20 graus.

“Depois a partir de do-
mingo, a tendência será 
para descida da tempera-
tura e até de condições de 
trovoada e aguaceiros nas 
regiões do interior”.

Nuno Correia.
O sistema roda numa 

direção durante o dia, se-
guindo o sol, e na direção 
oposta durante a noite 
para regressar à sua po-
sição inicial. Os próprios 
painéis podem ser incli-
nados conforme a posi-
ção do sol e o sistema foi 
concebido para ser usado 
em águas relativamente 
calmas, tais como lagos. 

Os vencedores da edi-
ção de 2022 do Prêmio 
Europeu do Inventor do 
IEP serão anunciados 
numa cerimônia virtual a 
21 de junho. “É um prê-
mio interessante, que foi 
escolhido pelo gabinete 
europeu de patentes, o 
que em si é algo de curio-
so”, explica Nuno Correia.
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Fernanda Serapico, Mãe Doçura, e 
meiguice, estão no nosso coração

D. Aurora Coelho Mãe Exemplo 
em todas as horas

D. Berta Branco mãe muito amada pelos 
componentes do Rancho Armando Leça

Irene Ribeiro, Mãe super cuidadosa

Maria Simões, 
Mãe 

Extremosa!

Mães abençoadas 
Idália Maneca e Florbela

Neumara Coelho, a Mãe Cotovia, 
Passarinho Encantador

Está  chegando a Hora dos Bons 
Encontros Sociais,  Luso-Brasileiros

Lindo Visual de Três  
Fisioterapeutas, do Hospital 
Silvestre, com Dona Idália

Nova Marataízes, Sucesso Total Com Artigos de Portugal

Um brinde a amizade e aos aniversariantes no Almoço das Quintas

Parabéns  às Mamães no Orfeão Português

Na foto: Mãe do Ano Admirável. Fernandinha com o seu amor 
eterno, Toninho Serapico, e suas lindas netinhas, Bruna e 

Beatriz, presentes que sua amada filha, Sandrinha  e Júlio os 
presentearam com felicidade para sempre. Muitas bênçãos.

Irene,  esposa 
do Embaixador 

de Castro Dai-
re, Adão Ribeiro 
(REDE ITAHY). 
Mãe adorável, de-
dicada aos seus 
filhinhos,  Andréa, 
Adriana, e o galã 
I u r y  L e m b r o -
me quando ain-
da criancinhas, 
a mãe querida, 
sempre  prote-
gendo com suas 
asas, a família 
que tanto ama. 
Muitas bênçãos.

Maria Simões, esposa 
do cantor romântico 

Mário Simões, merece 
o  troféu  espiritualidade, 
amor de mãe, pelo ca-
rinho por seus queridos 
filhos, Ângelo e Amanda. 
Maria Simões, Anjo de 
Guarda do seu grande 
amor, Mário Simões. Mui-
tas bênçãos.

Exemplo de maternidade e bem querer. Duas mães 
amigas amorosas, Idália , nosso Anjo do Bem, D. 

Florbela, minha conterrânea, exemplo de amor e muita 
luz. Muitas bênçãos.

Ne u m a r a 
mãe amo-

rosa  e  com 
muito orgulho 
do seu filho An-
dré Luís, pre-
sente eterno 
que seu amado 
Fernando lhe 
deixou, como 
sementinha de 
um amor aben-
çoado. Muita 
Luz, muita ale-
gria no cora-
ção.

Esposa do nosso  maior  exemplo em sabedoria do folclore por-
tuguês, Manuel Coelho, (Camponeses de Portugal). D. Aurora 

encanta-nos pela sua dedicação á família da Comunidade Luso Bra-
sileira e ás Instituições religiosas  representando, Nossa Senhora de 
Fátima. No próximo dia 22 de Maio, o casal Aurora e Manuel Coelho, 
estará no Santuário de Fátima, no Recreio. Instituição muito ajudada 
pelos portugueses, em especial pelo casal Aurora e Manuel Coelho. 
Que Nossa  Senhora de Fátima,  proteja e abençoe a Mãe Aurora 
e todas as Mães do Mundo. Paz para o mundo. Abraços fadistas.

Na foto: D. Berta Branco, 
Primeira Dama da Casa 

do Porto é a mãe cuidadosa 
dos componentes do Ran-
cho que tanto ama. Cari-
nhosa com os trajes  sempre 
impecáveis, o seu sorriso 
meigo eleva os jovens a 
realizar com sucesso, todos 
os eventos dos quais par-
ticipam. D. Berta relembra 
com  saudade, a bela voz 
do seu amor, Pres. Manuel 
Branco, que do Céu  Ajuda a 
sua Casa do Porto, a reabrir 
as suas portas, e encher de 
luz, o ambiente  que tanto 
amamos. Casa do Porto. 
Muitas bênçãos!

Domingo passado fiquei admira-
do, como vemos na foto, uma 

clientela Luso-Brasileira, que gostam 
das mercadorias da Pátria Mãe,  não 
é para  menos, com muito gosto 
foquei, como vemos, Domingão, a 
pessoa que mais entende de enchi-
dos Transmontanos, na sequência 
Dona.  Amanda com seu marido: Sr. 
Sérgio, filhos de transmontanos, Sr. 
Armando, raízes, Sever de  Vouga, 
o muito conhecido, Eurico dos do-
ces e com o presunto nas mãos, Sr. 
Martins e outros  clientes amigos, 
parabéns para todos pelo bom gosto, 
com o desejo de muita saúde  

Parabéns aos três  jovens fisioterapeutas,  que tão  bem, cuidam 
das pessoas  da terceira idade, como vemos, Dona  Idália, que 

além de ser uma jovem de 82 Anos, mas tudo faz para ter boa 
qualidade de vida,  assim sendo, só  me resta parabenizar, estes 
três  profissionais, a esquerda, jovem Carla, amigo Sérgio, do lado  
direito, um parabéns  especial, para a jovem Fernandinha,  pelo 
seu Aniversário, Dona Idália, entre os três  profissionais em agra-
decimento, ao jovem trio

Neste cenário  fotográfico, vemos duas personalidades da nossa 
Comunidade, que devido aos problemas que todos nós  sabe-

mos, obrigou-nos a ficar afastados, mas com a graça  de Deus, as 
coisas estão  começando a clarear,  para vermos todos os amigos, 
como vemos aqui, Comendador: Sr. António Correia e Sr.. Joaquim  
Fernandes, Presidente da Casa do Minho, a quem desejamos todas 
as Felicidades do Mundo, extensivo  a seus familiares

Nada como recordar os bons 
momentos vividos ao lado 

dos amigos e este é um deles 
no último Almoço das Quintas 
no Clube Português de Niterói 
no Ingá, onde a diretoria reali-
zou mais um momento de Fé. 
E festejando os aniversariantes 
presentes, na foto o empresário 
Nicolau, Diretor das Lojas Casa 
das Ferramentas, Casa das 
Fechaduras, uma covividada, 
o empresário Tuninho da Ótica 
Primor, soltando a voz e a Dire-
tora, Dra. Rosa Coentrão, sem-
pre organizando este momento 
religioso parabéns a todos.

linda mesa no Orfeão Portu-
gues, em Homenagem às Ma-

mães  e  a Coroação a Nossa 
Senhora de Fátima, tudo dentro 
dos conformes ,pois estamos 
no lindo mês Mariano, (Abril)  
e como vemos, linda mesa, à 
esquerda, o Sr. Presidente: Jo-
aquim Bernardo, na sequência, 
Dona Emília Horto e  seu mari-
do, Dr. Angelo Horto, a direção, 
primeira  Dama da Casa, Dona. 
Iolanda,  a seu lado, Frei Lean-
dro, Pároco da basílica Santa 
Teresinha  e vários amigos  da 
nossa comunidade, para todos 
o desejo de muita saúde. 
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Qual o português ou luso descendente, que dei-
xa passar o dia 13 de maio sem lembrar de 

Nossa Senhora de Fátima, e de tudo que repre-
senta para portugueses, e uma infinidade de cató-
licos espalhados pelo nosso Planeta. Muitos pen-
sam que Nossa Senhora de Fátima é a padroeira 
de Portugal, mas é Nossa  Senhora da Conceição! 
Se fizessem um Plebiscito, votaria a favor daquela 
que mais se associa a Portugal: Nossa Senhora 
de Fátima. Minha mãezinha, Maria do Céu e ir-
mãos Alcina e Carlos, de abençoada memória, 
que nos deixou há exatamente um ano, sempre 
foram  devotos da Senhora de Fátima,  e por di-
versas vezes estivemos em seu Santuário. Um 
local de meditação, reflexão, que transmite uma 
extraordinária energia a todos que o visitam. Ainda 
que  não sejam católicos! Na última semana, ce-
lebramos uma outra data muito marcante!Também 
no dia 13 de maio, lembramos o Dia  da Abolição 
da Escravatura, que ocorreu em 1888, proclamada  
pela princesa Isabel, quando assinou a Lei Áurea, 
acabando com uma das maiores vergonhas da 
humanidade: a Escravidão. Data de extremo valor 
histórico, repleta de  símbolismo e reflexão. Não 
apenas para nossos irmãos negros, mas para to-
dos nós. Está mais do que na hora, de resgatar e 
valorizar aqueles que tanto contribuíram e contri-
buem com a nação brasileira e com a humanidade. 
No entanto,  nosso dever de casa continua! Temos 
o dever e compromisso de ensinar nossos filhos e 
nossos netos a combater o preconceito, o racismo, 
e nos associarmos aos movimentos que defendem 
a igualdade de direitos  em todos os níveis, e não 
ficar apenas no discurso!  É mais do que urgente, 
reconhecer, que somos todos irmãos e pertence-
mos a uma única raça, a RAÇA HUMANA! Salve o 
Dia 13 de maio.

DIA 13
DE MAIO

(21) 99263-0637

A família Cadavez esta 
em festa com mais 

uma primavera do Pa-
triarca desta linda família 
nosso Carlinhos, que na 
última sexta-feira dia 13  
festejou 76 anos de vida e 
ao lado da sua família re-
cebeu os amigos, para sa-
borear uma deliciosa fei-
joada no capricho foram 
momentos muito agradá-
vel e descontração com 

direito a um bolo festivo 
e o tradicional parabéns 
pra você, onde os amigos 
envolveram o Carlinhos 
de carinho.

O Jornal Portugal em 
Foco registrou aqui al-
guns desses momentos 
de muita alegria, e dese-
jamos mais saúde a este 
grande empreendedor 
Português criador da nos-
sa Aldeia Portuguesa.Linda imagem na sexta-feira no Cantinho das Concertinas o ani-

versariante do Dia Carlinhos, filha Natália, seu genro João, neta 
Maria Eduarda, esposa Ilda, os amigos Tuninho Mendes, o radia-
lista Roberto Canázio

O empre-
sário José 
Morais, do 
Boteco do 
Morais foi 
levar seu 

abraço 
ao amigo 

Carlinhos, 
esposa Ilda 
e sua Neti-
nha Maria 

Eduarda

O radialista Roberto Canázio, num close com os amigos José Mo-
rais, Carlinhos, esposa Ilda e neta Maria Eduarda

Quarteto de primeira qualidade, Carlinhos, Tuninho Mendes, Co-
mendador José Morais, e o Paulo do Grupo Bom e Barato

A Tocata alegrou o ambiente festivo na foto a mamãe Natalia com 
sua filha Maria Eduarda no colo, amigos e convidados Dayana, 
Vilma, Márcia, Dr. Miguel e Raquel

O tradicional 
parabéns 

ao aniversa-
riante do Dia 

o dinâmico 
Carlinhos 
Envolvido 

pelo Carinho 
de todos

Nosso Carli-
nhos era só 
alegria no 
seu dia com 
esposa Ilda, 
neta Maria 
Eduarda os 
amigos Tuni-
nho Mendes, 
Roberto 
Canazio, e o 
Comendador 
José Morais

O empresá-
rio, Alfredo 
e um  amigo 
foi levar seu 
carinho e 
admiração 
ao amigo 
Carlinhos 
Cadavez, 
que estreiou 
nova idade

Que imagem 
marcante a 

pequena Ma-
ria Eduarda, 
numa posse 

com seus 
avós, Carli-

nho e Ilda e o 
Comendador 
José Morais 

Carlinhos Cadavez, estreiou 
nova idade na última sexta

Tempo Quente na Aldeia Portuguesa do Cadeg

Cláudio Santos e Amigos, todos sempre com aquele sorriso para 
agitar a Aldeia Portuguesa

O Cantinho das Concertinas sempre recebendo gente boa e amiga 
para degustar as deliciosas iguarias. Na foto Alexandre e Olivia

Três grandes baluartes das tardes de sábado no Cantinho das Con-
certinas, Carlinhos Cadavez, Orlando Pereira e Cláudio Santos
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O público não quis faltar a este evento, que juntou várias figu-
ras do mundo da gastronomia e dos vinhos.

A 8ª edição do ‘Há Prova em Oeiras’ decorreu nos dias 13, 
14 e 15 de maio, nos Jardins Marquês de Pombal, em Oeiras, 
onde estiveram presentes 34 expositores de vinho (produtores 
ou distribuidores), dez restaurantes e cinco pastelarias.

O público não quis faltar a este evento, que juntou várias 
figuras do mundo da gastronomia e dos vinhos. A iniciativa con-
tou com demonstrações de cozinha com profissionais de refe-
rência no sector, provas comentadas, conversas gastronômi-
cas, animações históricas, visitas guiadas à adega do Palácio 
Marquês de Pombal e momentos de lazer.

O ‘Há Prova em Oeiras’ teve como objetivo não apenas pro-
mover o patrimônio, mas também divulgar a oferta de restau-
ração existente no Concelho de Oeiras e os vinhos da região 
vitivinícola de Lisboa, particularmente os que pertencem à rota 
de Bucelas, Carcavelos e Colares.

‘Há Prova em Oeiras’ - 
Um evento de sucesso

A renovada oferta de transporte público rodoviário junta-se 
aos serviços já oferecidos pelo Município, como o Combus 

e o Valley Shuttle.
A partir do dia 1 de julho, Oeiras vai passar a ter em 

circulação, em todas as freguesias do concelho, 370 novos 
autocarros da Carris Metropolitana que, além de garantirem 
maior conforto e segurança aos passageiros, estarão equi-
pados com Wifi e pontos de carregamento USB.

A renovada oferta de transporte público rodoviário junta-
se aos serviços já oferecidos pelo Município, como o Com-
bus e o Valley Shuttle. A juntar com o apoio dado ao passe 
social, Navegante, o Município de Oeiras investe, em trans-
porte e mobilidade, cerca de 4,5 milhões de euros por ano. 

A Carris Metropolitana anunciou uma renovação na ofer-
ta de transporte público em 15 municípios da Área Metro-
politana de Lisboa, com uma melhoria notável no serviço 
prestado, com linhas adicionais e novos percursos.

O resultado desta revolução será uma melhor mobilidade 
urbana para todos, com mais conforto, mais fiabilidade, mais 
frequência e uma cobertura mais abrangente do território.

370 novos autocarros
a circular em Oeiras a

partir de 1 de julho

A Câmara Municipal de Fi-
gueira de Castelo Rodrigo 

está a realizar obras de reabi-
litação no edifício das Piscinas 
Municipais cobertas para devol-
ver o equipamento à população 
que está encerrado há mais de 
três anos. Segundo o presiden-
te da autarquia, Carlos Condes-

so, o investimento irá permitir 
corrigir as anomalias que foram 
detectadas pelos serviços téc-
nicos da autarquia e permitir a 
sua reabertura ao público.

A empreitada, com o valor 
de 149.500 euros, acrescidos 
de IVA, tem uma duração pre-
vista de 120 dias. O autarca 

disse à agência Lusa que o edi-
fício está fechado “há mais de 
três anos” e que é “um equipa-
mento importante para a popu-
lação em geral”. “A obra já está 
iniciada. Agora, esperemos que 
se cumpram os prazos para 
que toda a população possa 
usufruir deste equipamento tão 

importante, nomeadamente 
nestes territórios de baixa den-
sidade, como é o de Figueira 
de Castelo Rodrigo, em que a 
população idosa o utiliza mui-
to, devido à hidroginástica, 
que lhe permite ter uma melhor 
qualidade de vida”, declarou 
Carlos Condesso.

Figueira de Castelo Rodrigo
Figueira de Castelo Rodrigo reabilita 

edifício das Piscinas Municipais cobertas

O workshop ‘Oeiras Mar’ decorreu a 12 de maio, no Auditório 
do Aquário Vasco da Gama, no Dafundo.

O Vereador Pedro Patacho, com o pelouro da Ciência e Ino-
vação, participou nesta sessão que se insere no processo de au-
dição das partes interessadas para a definição do programa es-
tratégico ‘Oeiras Mar’. Este programa visa afirmar Oeiras como 
um polo relevante de inovação na área da Economia Azul.

Este workshop contou ainda com a presença do Coman-
dante Galhardo Leitão, do Aquário Vasco da Gama, Ruben Ei-
ras, Rui Azevedo e António José Correia, do Fórum Oceano, e 
Rui Mourinha, da empresa municipal Oeiras Viva.

Workshop ‘Oeiras Mar’: 
afirmar Oeiras como um polo 

de inovação na Economia Azul

O turismo de natureza é a grande aposta do presidente de San-
tos Êvos, Fernando Rodrigues, que voltou a assumir a junta 

da freguesia quatro anos depois. Neste novo mandato, o autarca 
quer dar continuidade ao trabalho de 12 anos e, sobretudo, primar 
por políticas inclusivas e tornar Santos Êvos uma freguesia ainda 
mais turística.

Santos Êvos
Turismo de natureza 
é a grande aposta da 

freguesia de Santos Êvos

Conforme dispões o Artigo 32º do Estatuto da Casa do Minho, inscrita no CNPJ sob o nº 33.771.643/0001-98, com sede na 
Rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho, Cep 22241-000, Rio de Janeiro – RJ, convoco os senhores(as), conselheiros(as), 
para uma Reunião Extraordinária, no dia 26 de maio de 2022, ás 18:30 h em primeira convocação com a presença de 25 
membros ou trinta minutos após com a presença do número que assinar o livro de presenças, a fim de tratar da seguinte 
ordem do dia, como determina o artigo 31º letra b. a fim de cumprir o mandato 2020/2023 iniciando em maio de 2020 e 
terminando em abril de 2023.

1) Eleger o Presidente, o 1º e 2º Vice-Presidentes da Diretoria Administrativa e homologar os diretores apresentados pelo 
presidente; 

2) Eleger a Comissão Fiscal composta de 3 (três) membros efetivos e 3(Três) membros suplentes;

3) Tomar conhecimento do relatório financeiro pela 1ª Diretora Financeira sobre a situação atual da Casa do Minho; 

4) Assuntos gerais de interesse da Instituição. 

Pela importância dos assuntos a serem tratados solicitamos a presença dos Senhores e Senhoras Conselheiros e Conselheiras. 

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2022

Ângelo Leite Horto

Presidente do Conselho Deliberativo

CNPJ 33.771.643/0001-98
Rua Cosme Velho, 60 - Cosme Velho – Rio de Janeiro - RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO

Em função do falecimento do Presidente da Diretoria Administrativa triênio
2020/2023 – Sr. Agostinho da Rocha Ferreira dos Santos

CASA DO MINHO

Por esses dias estivemos no 
Consulado Português  para visitar 
os amigos e tratar da renovação 
do meu passaporte. Perguntei  ao 
amigo João de Deus se podería-
mos conhecer a nossa nova Côn-
sul Geral, a Embaixatriz Gabriela 
de Albergaria. Sim, era possível 
sim, e seguimos para conhecê-la.  
Vocês devem saber que no Rio de 
Janeiro, em São Paulo, em Paris, 
em Nova Iorque, e em Macau os 
consulados têm como ocupantes 
embaixadores,  devido à impor-
tância dessas cidades, pela gran-
de história da emigração para es-
ses cidades.

E que bela surpresa tivemos! a 
Embaixatriz é mesmo uma mulher 
de grande simpatia, elegância, e 
traz consigo um jeito agradável e 
simples de tratar as pessoas.

Já esteve trabalhando em Bra-
sília, por quatro anos, e segundo 
nos disse, conheceu boa parte do 
Brasil, e confessou que já adorava 
o Rio de Janeiro e vinha sempre  

Com a Embaixatriz Gabriela de Albergaria
BAtE PAPo infoRmAl

como turista , para passear, sem 
os compromissos oficiais.

Posso dizer que,  em nossa 
conversa, a embaixatriz demons-
trou um conhecimento profundo 
da imigração portuguesa. Fiquei 
com a impressão de que temos 
uma pessoa com a qual podemos 
lidar de uma forma simples e se-
gura. 

Perguntei se pretendia conhe-
cer  as nossas casas regionais.  A 
resposta veio logo , “Já vou esta 
semana à Casa de Portugal de 
Petrópolis, no dia 22 eu vou à 
Casa dos Açores, e irei onde for 
convidada. Aliás, eu gostaria de 
conhecer todas as casas”. 

A sensação que tive foi de que 
isso realmente  vai acontecer e 
que todos vão ficar muito satisfei-
tos em conhecer a nossa embai-
xatriz Gabriela de Albergaria.

Sra. Embaixatriz, nossa comu-
nidade luso-brasileira está de bra-
ços abertos para recebê-la. Seja 
feliz neste novo momento!
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Orfeão Português comemorou o Dia da
Mães e de Nossa Senhora de Fátima

Foi um domingo especial no Or-
feão bastante  animado, com 

a realização de  uma celebração 
religiosa com o Frei  Leandro Pá-
roco da Basílica de Santa Teresi-
nha, na Rua Mariz de Barros. E 
coroação da imagem de nossa  
Senhora de Fátima, realizada 
pela senhora Emília Horto. Foi um 
ato de Fé, muito bonito.

 A seguir foi oferecido um al-
moço com um super cardápio 
nota mil, preparado por ver-

dadeiros Master-chefes. Foi 
um dia perfeito com as mães e 
aniversariantes sendo homena-
geados com um delicioso bolo 
comemorativo oferecido pelo 
Clube. Mas um domingo de 
muita  alegria dos associados 
e clientes  presentes. O depar-
tamento Feminino alegrou o 
tempo todo, animação musical 
ficou com o conjunto amigos do 
alto Minho sempre dando conta  
do recado.

Durante o ato religioso, vemos o Frei Leandro, Pároco da Basílica de Santa Teresinha, celebrando a 
palavra em louvor a N.S. de Fátima, logo a seguir a Coroação, realizada pela Senhora Emília Horto, ao 
lado vemos Presidente do Orfeão Português, Joaquim Bernardo Assistência do público presente a celebração e coração a Nossa Senhora de Fátima

Um delicioso 
bolo festivo foi 
oferecido pelo 
Clube Orfeão 

Português aos 
aniversariantes 

do mês

O Departamento Feminino esteve muito bem representado dando 
um show de simpatia e charme parabéns a senhora Márcia Men-
des, Verônica Trindade

Belissima 
apresen-
tação do 

casal gaú-
cho que 

brilhou no 
domingo 

do Orfeão

O Conjunto Amigos do Alto Minho, agitou a Casa com um ótima 
repertório musical

Os famosos 
“Pés de Val-
sa” aprovei-
taram a pista 
de dança ao 
som do
Conjundo 
Amigos do 
Alto Minho

O Presidente 
do Orfeão Jo-
aquim Bernar-
do, recebeu 
uma ‘Cuia’ 
para saborear 
um Chimarrão 
Gaúcho, das 
mãos da se-
nhora Mariza 
Canaparro, do 
casal Gaúcho 
que se apre-
sentou

Num des-
taque para 
o Portugal 
em Foco, 

vemos Dr. 
Barreiros, 

esposa 
Fabiana 

e demais 
amigos

As ma-
mães pre-

sente no 
domingo 

no Orfeão 
eram só 

alegria
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Economia

A Comissão Europeia está mais 
otimista e vê o produto interno 

bruto  português a crescer 5,8% 
este ano, o que significa uma revi-
são em alta face às anteriores pro-
jeções. Também a taxa de inflação 
foi revista em alta e deverá fixar-se 
nos 4,4% em 2022, segundo as 
previsões econômicas de primave-
ra já, divulgadas.  

Esta projeção contrasta com 
a revisão em baixa do cenário 
de crescimento no conjunto da 
zona euro, que deverá ficar pelos 
2,7% este ano, em consequên-

Previsão de Bruxelas melhora crescimento
de Portugal para 5,8% este ano

“A inflação é das variá-
veis econômicas mais 

complexas e mais difíceis com 
que temos de lidar. Qualquer 
erro pode ter consequências 
dramáticas, como aconteceu 
no passado”. O alerta foi dado 
pelo ministro da Economia e 
do Mar, António Costa Silva 
que defendeu ainda que, num 
contexto de inflação alta, é ne-
cessário procurar o equilíbrio 
entre as políticas monetária e 
orçamental.

Na Assembleia da Repúbli-
ca, onde esteve a ser ouvido 
no âmbito da apreciação na 
especialidade do Orçamento 
do Estado para 2022, o gover-
nante disse ainda que esta é 
uma inflação importada visto 
que está maioritariamente re-
lacionada com o aumento dos 
custos de energia e de bens 
alimentares.

Apesar das grandes di-
ficuldades, disse, “há sinais 
que dão esperança, destaco o 
crescimento do turismo. ”

Na mesma audição, Cos-
ta Silva disse esperar que a 
venda da Efacec esteja com-
pleta até ao final de junho. 
“A negociação com a DST 
está a decorrer. O contrato 
inicial foi corrigido, foi rene-
gociado. Pensamos que até 
ao fim de junho vamos ter o 

prazo para completar todo o 
processo”, disse o ministro.                                                                                                            
Frisando que a Efacec é uma 
das nossas grandes empre-
sas tecnológicas, Costa Silva 
informou que “quando se fe-
char este ciclo, portanto, da-
qui a alguns meses, vamos 
ter a reestruturação de capi-
tais próprios da empresa, o 
que incluirá uma capitalização 
pré-fecho. Essa capitalização 
pré-fecho vai ser decidida por 
uma auditoria independen-
te. Esperamos que depois da 
sua capitalização pré-fecho, a 
Efacec assuma o seu compro-
misso de injetar na empresa 
os 81 milhões de euros, que 
permitirá depois também a 
libertação das garantias pú-
blicas que foram prestadas”.                                                                                                                                  
E falou também sobre a es-
colha do chairman do Banco 
de Fomento o que defende 
ser uma questão vital. A ques-
tão do chairman para mim é 
questão vital. “Temos de ter 
uma pessoa com perfil ade-
quado e tenha visão estratégi-
ca. Espero anunciar em breve 
essa medida e quando isso 
acontecer penso que ultra-
passaremos um obstáculo”, 
disse, anunciando também 
que o Governo está a discutir 
libertar as restrições impostas 
à contratação.

Costa Silva: “Qualquer erro 
com a inflação pode ter 

consequências dramáticas”

A diretiva financeira do Mi-
nistério da Administração 

Interna que vai orientar o pa-
gamento aos bombeiros en-
volvidos no Dispositivo Espe-
cial de Combate a Incêndios 
Rurais para 2022 contempla 
um aumento geral de 5% em 
comparação com 2021. 

Segundo a própria tute-
la revelou ontem, os 12.917 
bombeiros envolvidos nas três 
fases de maior prontidão do 
DECIR, de amanhã até 15 de 
outubro, vão receber 61 eu-
ros por dia, mais 4 do que em 
2021. O aumento contempla 
igualmente os comandantes. 
Assim, cada um destes ele-
mentos irá receber 71 euros 
por dia, pagos pela Autorida-
de Nacional de Emergência 
e Proteção Civil, um aumento 
face aos 67 euros de 2021. 
Por fim, e pela primeira vez, 
a ANEPC irá pagar cerca de 
meio milhão de euros às 400 

Governo aumenta 
bombeiros

Os pilotos rejeitaram a pro-
posta da TAP, que previa 

a suspensão imediata do corte 
adicional de 20% nas remu-
nerações em contrapartida da 
flexibilização de folgas, consi-
derando-a uma ofensa à digni-
dade coletiva, adiantou o SPAC.

“O número de folgas após 
voos de longo curso está re-
gulamentado por uma fórmula 
que resulta de estudos científi-
cos sobre estes efeitos nefas-
tos, considerando os pilotos 
que esta redução compromete 
a longo prazo a segurança de 
voo, quando prolongada no 
tempo”, disse  o Sindicato dos 
Pilotos da Aviação Civil .

A estrutural sindical pre-
cisou que a proposta prevê a 
redução do número mínimo 
de folgas mensais para 9 dias, 
nos meses de maior operação, 
quando as congêneres euro-
peias, com ‘rankings’ piores 
em segurança, apresentam 
entre 11 e 13 dias de folga, 
com mínimos mensais.

Em simultâneo, os pilo-
tos ilegalmente despedidos 
e readmitidos por ordem ju-
dicial permanecem sem tra-

Pilotos da TAP rejeitam proposta que 
consideram ofensa à dignidade coletiva

balho atribuído.
“Desta clara contradição, e 

pela ofensa à dignidade cole-
tiva, os pilotos rejeitaram, por 
quase unanimidade, a propos-
ta e não pretendem realizar 
trabalho em dias de folga ou 
férias enquanto a TAP mantiver 
as contradições existentes”.

No total, 98,87% dos qua-
se 900 pilotos que participa-
ram na assembleia da empre-
sa, derrubaram a proposta.

A TAP propôs aos pilotos a 
suspensão imediata do corte 
adicional de 20% que têm nas 
remunerações, de 45% para 
25%, tendo como contrapar-
tida a flexibilização de folgas 
nos meses de pico de opera-
ção, e propõe a suspensão 
imediata do corte adicional 
(20%) em todas as parcelas 
sujeitas a esse corte, pas-
sando assim os pilotos a ter 
a mesma redução dos restan-
tes trabalhadores da compa-
nhia, com vencimentos acima 
de 1.330 euros, que foi nego-
ciada no âmbito do processo 
de reestruturação acordado 
com Bruxelas.

Segundo a proposta, o tra-

balho extraordinário a partir 
de junho também terá um cor-
te de 25%, contra a redução 
em vigor de 45%, e o tempo 
de trabalho em dias de folga 
ou de férias terá uma majora-
ção de 25%.

O acordo proposto prevê 
o pagamento integral do sub-
sídio complementar de refei-
ções em serviço e a regulari-
zação do pagamento indevido 
das aterragens desde o iní-
cio do Acordo Temporário de 
Emergência, que será feito de 
forma parcelada em 12 vezes 
a partir de junho. 

Em contrapartida, é pro-
posta a retirada de um dia 
de folga ao resultante da fór-
mula de esforço, quando este 
for igual ou superior a 4, bem 
como a redução de um dia de 
folga planejada em cada mês 
de pico de operação (junho, 
julho, agosto e dezembro), 
sendo que qualquer dia de 
folga retirado neste contexto 
será devolvido nos restantes 
meses e até março do ano 
seguinte. Esta revisão não 
altera, no entanto, o número 
mínimo de folgas anual de 130 
folgas por piloto.

Em Março passaram pelos 
aeroportos nacionais 3,6 mi-
lhões de passageiros, segundo 
dados divulgados pelo INE. São 
59.400 passageiros por dia, 
8 vezes mais do que a média 
diária de Março de 2021. A ten-
dência de recuperação do trá-
fego desacelerou no passado 
mês de Março, em relação ao 
que estava a suceder em Fe-
vereiro, mês em que a Rússia 
invadiu a Ucrânia. Essa desa-
celeração do ritmo de cresci-
mento do tráfego sucedeu quer 
em passageiros quer em carga.                                                                                                                                   
Em termos homólogos, no en-
tanto, os 3,6 milhões de pas-
sageiros de Março traduzem 
um aumento de 725%. Porém, 
a comparação com Março de 
2021 é enviesada pelo efeito 

de base do ano passado, já 
que nessa altura o país estava 
a sair do seu segundo confina-
mento total e diversos países, 
incluindo os principais clientes e 
fornecedores de Portugal, man-
tinham restrições de circulação.

Na comparação com Março 
de 2020, registra-se um acrés-
cimo de 81% no número de 
passageiros, mas também aqui 
há um efeito de base, porque foi 
naquele mês que a pandemia 
foi declarada e o país confinou 
e fechou as suas fronteiras.

Por isso, na comparação 
com Março de 2019, que não 
teve qualquer restrição, verifica-
se que o tráfego de passageiros 
nos aeroportos nacionais em 
Março de 2022 ainda está 16% 
abaixo dos níveis pré-pandemia.                                                                                                                                  

Com os resultados de Março, 
fecham-se também as contas 
do primeiro trimestre de 2022, 
que registrou um movimento de 
8,342 milhões de passageiros. 
São 5,6 vezes mais do que os 
1,475 milhões do primeiro tri-
mestre do ano passado, que 
foi afetado pelo confinamento 
nacional que se seguiu ao na-
tal de 2020.

Face aos 11,185 milhões 
de passageiros do primeiro 
trimestre de 2019, o primeiro 
trimestre de 2022 apresenta 
ainda um recuo de 25%.

Por aeroportos, o de Lisboa 
representou 53% dos 3,6 mi-
lhões de passageiros de Mar-
ço, ao passo que o do Porto 
equivale a 24% e Faro 11%. Os 
restantes representam 13% do 

movimento desse mês.
Por países emissores e de 

destino, França ocupa o primei-
ro lugar em ambas as tabelas, 
com mais de 600 mil passagei-
ros chegados e mais de 600 mil 
que partiram para esse destino. 
Segue-se o Reino Unido (perto 
dos 500 mil passageiros) e Es-
panha (quase 400 mil).

No transporte de carga, a 
realidade é bem diferente. A 
carga movimentada em Março 
de 2022 (18.830 toneladas) nos 
aeroportos nacionais já ultra-
passou a de Março de 2019 (de 
17.322 toneladas). No entanto, 
a taxa de crescimento de 27% 
em Março reflete uma desa-
celeração face à de Fevereiro, 
que se situou nos 48,1% e tam-
bém face à de Janeiro, 39,2%.

Aeroportos acalmam em Março mas estão
com oito vezes mais passageiros por dia 

cia da guerra na Ucrânia. Já 
para 2023 a Comissão pre-
vê um crescimento de 2,7%.                                                                                                                  
Já a taxa de desemprego 
em Portugal deverá cair para 
5,7% este ano, face aos 6,6% 
registados em 2021, e para 
5,5% em 2023. Os técnicos de 
Bruxelas destacam ainda que 
a taxa de emprego atingiu um 
máximo histórico no final de 
2021 e início de 2022, ainda 
que as horas trabalhadas per-
maneçam abaixo do nível pré
-pandemia.

associações humanitárias de 
bombeiros que disponibiliza-
rem equipes de intervenção 
permanente para o dispositivo.

António Nunes, presiden-
te da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, aplaudiu esta 
medida estruturante de reco-
nhecimento da importância 
dos bombeiros. Além de qua-
se 13 mil bombeiros, o DE-
CIR conta com 3 mil viaturas 
e 60 meios aéreos.
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O Presidente da República 
defendeu que para haver 

sanidade no sistema político, é 
necessário visualizar-se uma al-
ternativa, acrescentando que só 
uma oposição muito forte permi-
te fazer acordos de regime. Fa-
lando no encontro “Portugal XXI: 
País de futuro”, que decorreu na 
Casa das Histórias Paula Rego, 
em Cascais, Marcelo Rebelo de 
Sousa abordou os desafios que 
Portugal enfrenta e referiu-se 
à questão muito debatida das 
condições institucionais para o 
crescimento econômico.

“Há condições institucionais 
que estão adquiridas em Portu-
gal: a estabilidade governativa e 
parlamentar, durante o período 
de quatro anos, quatro anos e 
meio. Deve ser na Europa, que 
eu me lembre, o único país com 
maioria absoluta de um partido”, 
afirmou o chefe de Estado, an-

António Costa descarta revisão constitucional
e segue com nova proposta para metadados

Marcelo defende que sanidade
do sistema político depende de

haver oposição muito forte

O Governo vai avançar em ju-
nho com uma nova propos-

ta de lei sobre os metadados, 
depois da derrubada do Tribunal 
Constitucional. O primeiro-mi-
nistro descartou, assim, que o 
assunto fosse tratado através 
de uma revisão constitucional, 
dizendo que é necessário pro-
ceder à rápida elaboração de 
um novo dispositivo legal que 
respeite os limites da Consti-
tuição e do Tribunal de Justiça 
Europeu. Costa diz que as deci-
sões tomadas pelos dois órgãos 
deixam limites muito apertados, 
mas dentro dessa margem, tem 
de se explorar uma solução para 
o acesso à informação digital 
que permite localizar no tempo 
e no espaço e identificar apare-
lhos tecnológicos em casos de 

investigação criminal de crimes 
como o terrorismo, tráfico de 
droga ou de seres humanos.

Na semana passada, depois 
da derrubada, o primeiro-minis-
tro tinha admitido uma revisão 
cirúrgica da Constituição ao fa-
lar na necessidade de, perante 
as dificuldades que sucessiva-
mente o Tribunal Constitucional 
vai encontrando no texto cons-
titucional, de clarificar no texto 
a necessidade de, quer os ser-
viços de informações quer no 
âmbito da investigação criminal, 
poderem ser utilizados metada-
dos como meio de recolha de 
informação ou de prova na in-
vestigação criminal. Mas a posi-
ção final é outra e foi anunciada 
depois de uma reunião do Con-
selho Superior de Segurança 

A coordenadora do BE, Catarina Martins, 
defendeu que uma expansão da OTAN 

não é a solução, considerando que não dá 
mais segurança à Europa a longo prazo nem 
permite autonomia para os projetos funda-
mentais do continente.

A expansão da NATO, embora apareça 
como uma solução imediata a quem se sente 
muitas vezes pressionado pelo conflito, e des-
se ponto de vista ninguém fez tanto pela OTAN 
como Putin e como esta guerra, na verdade, 
não dá mais segurança à Europa a longo pra-
zo nem permite à Europa autonomia para os 
seus projetos fundamentais”, considerou.

Questionada pelos jornalistas sobre a 
eventual adesão da Suécia e da Finlândia à 
OTAN na sequência da invasão da Rússia 
pela Ucrânia, Catarina Martins defendeu que 
o alargamento não é a solução e pediu cora-

gem para que a Europa possa ter uma auto-
nomia que garanta paz, segurança e objetivos 
estratégicos tão fundamentais na energia, que 
é também boa parte do que está em disputa 
nesta guerra.

Rejeitando o imperialismo de Putin e a in-
vasão e exigindo um cessar-fogo e a retirada 
imediata das tropas da Rússia da Ucrânia, a lí-
der do BE argumentou que a OTAN foi também 
muitas vezes agressora na própria Europa.

“E quem não se lembrar, a Yugoslávia é 
um exemplo de bombardeamento da própria 
OTAN no centro da Europa e lembro também 
que há aqui uma pressão, dos Estados Uni-
dos, geoestratégica, de interesses, sobre a 
energia que contraria todos os esforços que a 
Europa tem feito ou tem dito querer fazer no-
meadamente sobre a energia e sobre a emer-
gência climática”, criticou.

Mais do que numa corrida à 
sucessão de Rui Rio, os 

candidatos à liderança do PSD 
têm andado num autêntico fre-
nesim pelo país na conquista do 
voto. Montenegro vai somando 
apoios de norte a sul e, a duas 
semanas das eleições internas, 
marcadas para 28 de maio, 
torna-se mais evidente o seu 
favoritismo no aparelho social-
democrata.

Na volta nacional da sua 
campanha, tem privilegiado as 
ações de contato direto com 
militantes, autarcas e dirigentes 
locais do partido. Começou no 
Porto, passou por Santa Maria 
da Feira, Coimbra, Beja, Cas-
telo Branco, Setúbal, Portale-
gre, Leiria, Santarém, Guarda 
e ainda juntou quase todos os 
dirigentes da distrital de Lisboa 
num jantar discreto no Parque 
das Naçõe e vai apresentar a 
sua candidatura aos militantes 
de Évora e Loulé.

O ponto alto desta tournée 
pelo território foi nas ilhas, es-
pecialmente a passagem pela 
Madeira, cujo peso na con-
quista de votos não é de des-
valorizar por ser casa da quinta 
maior estrutura do partido. De-
pois de juntar na mesma sala 
Miguel Albuquerque, presidente 
do Governo Regional, Pedro 
Calado, autarca do Funchal, e 
o histórico Alberto João Jardim, 
conseguiu arrancar o apoio do 
antigo líder e governante so-
cial-democrata da região, algo 
inesperado, já que os dois nem 
sempre estiveram do mesmo 
lado da barricada.

Nos Açores, juntou à sua 
causa o presidente do Governo 
Regional, José Manuel Boliei-
ro. E, além ilhas, Montenegro 
tem somado uma longa lista 
de apoios dos líderes de várias 
estruturas distritais, a começar 
por Ângelo Pereira, em Lisboa, 
entre outros, como Carlos Con-
desso (Guarda), Paulo Cunha 
(Braga), Alberto Machado (Por-
to), Luís Santos (Castelo Bran-
co), Olegário Gonçalves (Viana 
do Castelo), Hugo Oliveira (Lei-
ria), Paulo Ribeiro (Setúbal), 
Paulo Leitão (Coimbra), Emídio 
Sousa (Aveiro) e Francisco Fi-
gueira (Évora).

Depois de Jorge Moreira 
da Silva ter avançado com um 
trunfo forte, o de Pinto Balse-
mão, militante número um do 
PSD, Montenegro deu a co-
nhecer na quinta-feira, depois 
de um longo segredo, o seu 
mandatário nacional: Miguel 
Albuquerque. Uma escolha 
praticamente sem preceden-
tes, uma vez que, por norma, 
no arquipélago, a estratégia é 
de não declarar apoio explícito 
para não dividir as hostes re-
gionais sociais-democratas.

 Na sede nacional do PSD, 
em Lisboa, o candidato à lide-
rança entregou 2.800 assinatu-
ras para formalizar o processo 
e reiterou que procura vencer 
as diretas com a mira apon-
tada às legislativas: “O nosso 

Catarina Martins diz que expansão da OTAN
não é solução nem dá mais segurança à Europa

Montenegro é favorito, mas 
Moreira da Silva vai à luta

foco, o nosso objetivo, o que 
temos como desígnio é ven-
cer as legislativas de 2026.”                                                                                                                            
Montenegro já tem nomes pen-
sados e poderá surpreender,  
Mónica Ferro, ex-vice-presi-
dente do grupo parlamentar 
do PSD entre 2011 e 2015, 
ou Gonçalo Saraiva Matias, 
consultor jurídico da Casa 
Civil do Presidente da Repú-
blica, são hipóteses para as 
próximas eleições europeias.                                                                                             
Moreira da Silva, que partiu 
em desvantagem, já com Mon-
tenegro no terreno, também 
tem  palmilhado o país medindo 
apoios, mas não fica alheio às 
andanças do adversário e, esta 
semana, aproveitou para desfe-
rir um golpe dissimulado: “Digo 
as coisas de forma clara: não 
ando em conspirações, nem em 
almoços, nem em jantares.”

A frase não passou em bran-
co, pois a ala que apoia Moreira 
da Silva não deixou de interpre-
tar como um sinal a presença 
do Presidente da República e 
antigo líder dos sociais-demo-
cratas junto de Luís Montene-
gro no aniversário de Virgínia 
Estorninho, militante histórica 
do PSD, que na quinta-feira 
marcou presença na sede na-
cional do partido, aquando da 
formalização da candidatura 
do antigo líder parlamentar de 
Passos Coelho. E as fotogra-
fias partilhadas pelos presentes 
nas redes sociais mostram o 
candidato e o Presidente senta-
dos à mesma mesa, quase lado 
a lado, confirmando o ambiente 
de proximidade entre ambos.

Os  apoiantes de Moreira da 
Silva ainda não dão as diretas 
como perdidas. Contudo, até 
agora, nenhum líder distrital do 
PSD declarou apoio ao antigo 
ministro de Passos Coelho. Se 
é verdade que não há donos de 
votos, também é verdade que 
há pessoas capazes de mobili-
zar votos.  Uma dessas figuras 
é Salvador Malheiro, que, em-
bora seja muito próximo de Mo-
reira da Silva e esteja a atuar 
na sombra da sua candidatura, 
esta semana disse que não tor-
naria público o apoio a qualquer 
um dos candidatos, mas esteve 
presente na ação de campanha 
de Moreira da Silva em Ovar.                                                                                                                                 
Afinal de contas, as últimas 
diretas provaram quem efeti-
vamente tinha o controle do 
aparelho, quando todos davam 
largamente a vitória a Paulo 
Rangel. Braga, Porto e Aveiro,  
este último dominado por Ma-
lheiro,  caíram, afinal, para Rio. 
E, das 4 principais distritais, só 
uma acabou por cair efetiva-
mente nas mãos do eurodepu-
tado: a de Lisboa.

Com o apoio não oficial da 
máquina rioísta, aquela que 
soube derrotar Rangel, e parte 
do aparelho herdado do passis-
mo nas últimas diretas, Moreira 
da Silva vai “lutando com algum 
ânimo e efusividade”, procuran-
do capitalizar no ‘voto livre’ das 
bases do partido.

Interna convocada para analisar 
a queda da Lei dos Metadados.                                                                                                                                  
“Não é em sede da revisão 
constitucional que podemos 
ter melhor respostas, mas do 
ponto de vista legislativo e da 
União Europeia onde se tem 
de debater as consequências 
deste acórdão do Tribunal de 
Justiça Europeu”, afirmou o lí-
der do Governo .

Neste momento, Costa acre-
dita que o acórdão do Tribunal 
de Justiça Europeu ainda per-
mite oportunidades de o Estado 
de direito não ficar totalmente 
desprotegido no combate ao 
crime organizado e em particu-
lar ao terrorismo, mas que os 
estados-membros têm debater 
as consequências do acórdão 
já que a ameaça terrorista não 
desapareceu.

Quanto ao que vai ser alte-
rado, o primeiro-ministro remete 
para o grupo de trabalho que 
já está a funcionar no Ministé-
rios da Justiça, e que envolve a 
PGR, a PJ e outros órgãos de 
investigação criminal, para que 
a proposta do Governo possa 
avançar no Parlamento logo 
após o processo do Orçamento 
do Estado. Confrontado com o 
projeto do PSD, Costa admite 
que responde a parte do proble-
ma mas não a todo.

Para Costa, pôr em causa 

essa ferramenta é desguarne-
cer o Estado de Direito Demo-
crático de uma ferramenta es-
sencial no combate aos crimes 
em causa e que são graves 
ameaças à sociedade. E exem-
plificou: “Por exemplo, eu co-
meto hoje um atentado, ponho 
uma bomba, e investigam-me, 
mas na investigação criminal 
de crimes de terrorismo importa 
encontrar um culpado, mas tam-
bém toda a rede de apoio e a 
organização que está por trás”.                                                                                                                                        
Quanto às questões para os di-
reitos, liberdade e garantias, o 
primeiro-ministro garantiu que 
estes instrumentos não servem 
para bisbilhotar a vida privada de 
cada um mas para poder fazer 
uma investigação criminal como 
deve de ser. E disse ainda que 
o direito à vida e à segurança e 
à integridade física também são 
direitos, liberdades e garantias. 
“Todos gostamos que a privaci-
dade esteja protegida, mas tam-
bém não gostaríamos de ser ví-
timas de um atentado terrorista”.                                                                                     
E ainda acrescentou estranhar 
que até haja menores restrições 
das escutas telefônicas, que es-
tão escarrapachadas nas televi-
sões e jornais, quando somos 
tão restritivos em metadados 
que não identificam o conteúdo 
da conversa, mas apenas quem 
falou com quem e quando.

tes de notar que essa maioria 
também existe na Grécia graças 
ao sistema eleitoral.

No entanto, Marcelo frisou 
que essa maioria absoluta não 
chega: “A sanidade de um siste-
ma é mais do que isso: é haver 

alternativa, ou visualizar-se uma 
alternativa, que só isso é que 
permite, nomeadamente, acor-
dos de regime”.

“Só uma oposição muito for-
te é suficientemente forte para 
fazer acordos de regime. Senão 

não faz: tem ciclos tão peque-
nos, tão pequenos, tão curtos, 
tão curtos, que não faz acordos 
de regime. São sempre precá-
rios”. Elencando assim temas 
para acordos de regime, Marce-
lo Rebelo de Sousa referiu que 
há uns que são fáceis de fazer: 
a transição energética é larga-
mente fácil, a digital é facílima, 
mais difícil a saúde, mais difícil a 
segurança social, embora mais 
fácil do que a saúde.

“Há assim uns domínios, já 
não conto com a educação, es-
perando que se ultrapasse os 
diferendos ideológicos em rela-
ção às qualificações”.

O Presidente da República 
considerou “que é fundamen-
tal haver um permanente de-
sejo de renovação, quer dos 
parceiros políticos, quer eco-
nômicos e sociais, que estão 
muito obsoletos”.
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O campeão despede-se em grande da Liga: recorde de pontos (91), melhor ataque 
(com 86 gols) e melhor defesa (22 gols sofridos).

O triunfo sobre o Estoril, por 2x0, teve essas e outras cerejas no topo do bolo, como 
a estreia de Cláudio Ramos, Rúben Semedo, Fernando Andrade e Meixedo, elevando 
assim para 33 os jogadores campeões nacionais, esta temporada. Outro recorde, note-
se, porque nunca um campeão tinha utilizado tantos jogadores numa só temporada.

O Estoril bateu-se bem, guiado pela ousadia de Mboula também teve as suas oportu-
nidades, mas o FC Porto foi muito superior, especialmente na segunda parte. O autogol 
de Joãozinho impulsionou os azuis e brancos e tirou algum do encanto aos canarinhos.

Momento alto da festa foi o gol de Fernando Andrade, jogador que regressou em 
janeiro de cedência frustrada ao Al-Fayha, da Arábia Saudita, onde sofreu lesão grave. 
Pouco tempo depois de entrar, o atacante fez o segundo golo e inscreveu o seu nome a 
letras de ouro na grande temporada do FC Porto.

Dragões vencem
e somam recordes

A edição deste domingo da 
newsletter do FC Porto, 

Dragões Diário, destaca, natu-
ralmente, as comemorações do 
30.º título de campeão nacional 
do FC Porto.

“O Porto saiu à rua para ce-
lebrar o campeão mais robusto 
da história do futebol português. 
Horas depois de a vitória sobre 
o Estoril ter confirmado que era 
batido o recorde de pontos da 
história da liga e de o troféu que 
consagra o melhor de Portugal 
ter sido entregue no Estádio do 
Dragão, a Baixa da Invicta foi 
pequena para acolher todos os 
que quiseram saudar os nos-
sos heróis. Antes da festa, um 

“O campeão mais robusto da
história do futebol português”

autogol de Joãozinho e um re-
mate certeiro de Fernando An-
drade – apenas dois minutos e 
meio depois de ter entrado em 

campo pela primeira vez nesta 
temporada – selaram uma vitó-
ria por 2x0 e garantiram que o 
FC Porto alcançava a impres-

sionante marca de 91 pontos 
em 102 possíveis. Este registro 
inédito supera o recorde nacio-
nal de 88 pontos que já tinha 
sido atingido pela equipe de 
Sérgio Conceição em 2017/18. 
A justiça desta conquista é tão 
evidente e inquestionável que 
só podia ser o tema dominan-
te das declarações pós-jogo”, 
pode ler-se.

A publicação vinca ainda: “A 
multidão que encheu a Avenida 
dos Aliados foi efusiva nas cele-
brações que tiveram bem vinca-
das as marcas que distinguem 
o Porto-clube e o Porto-cidade: 
foram dignas, civilizadas e em 
grande. À Porto.”

Cristiano Ronaldo foi 
eleito como o melhor 

jogador de abril pelos 
adeptos, numa votação 
levada a cabo pela Asso-
ciação de Futebolistas 
Profissionais, depois de 
ter sido distinguido pela 
Premier League.

Gabriel Jesus, De 
Bruyne (ambos do Man-
chester City), Bruno 
Guimarães (Newcastle), 
James Ward-Prose (Sou-
thampton) e Son Heung-
min (Tottenham) eram os 
outros nomeados.

Recorde-se que o por-
tuguês, de 37 anos, mar-
cou cinco gols em quatro 
jogos no passado mês.

Torcedores 
elegem Ronaldo 
como o melhor 

jogador de abril

O Sporting despediu-se da 
época 2021/2022 com uma 

goleada, por 4x0, ao Santa Cla-
ra, na 34.ª e última jornada do 
campeonato.

Jogando perante o seu 
público, diante de 28.942 es-
pectadores, os leões só inau-
guraram o marcador aos 41 
minutos, já depois da grande 
ovação da noite, aos 17 minu-
tos, o número de Pablo Sara-
bia, que fez o último jogo de 
leão ao peito, antes de regres-
sar ao Paris Saint-Germain.

Na segunda parte, aos 51 

Sporting fecha época
com goleada ao Santa Clara

minutos, Pedro Porro fez o 2x0, 
antes do compatriota Sarabia 
dilatar o marcador. O gol da noi-

te, no entanto, estava reservado 
para os 78 minutos, da autoria 
de Marcus Edwards: um go-
laço do meio da rua, com o pé 
esquerdo, com a bola a entrar 
ao ângulo da baliza de Ricardo 
Fernandes.

E se Sarabia se despediu, 
André Paulo, terceiro goleiros, 
e José Marsà, central espa-
nhol, fizeram a estreia, sain-
do do banco, enquanto João 
Virgínia também registou o 
primeiro jogo na Liga, atuan-
do como titular, com Adán no 
banco de suplentes.

O Benfica terminou a tempo-
rada com uma vitória, por 

2x0, em Paços de Ferreira, 
esta sexta-feira, em jogo a con-
tar para a 34.ª e última jorna-
da da Liga. A grande figura da 
partida foi Henrique Araújo. O 
avançado, de 20 anos, apontou 
os dois golos dos encarnados, 
ambos na primeira parte. O pri-
meiro aos cinco minutos, a con-
cluir jogada de Tiago Gouveia, 
o segundo aos 44 minutos, a 
finalizar ao segundo poste um 
cruzamento de Gil Dias.

 Jogo marcado por muitas 
alterações nos onzes. No último 
jogo de Nélson Veríssimo pelo 
Benfica, na segunda passagem 
pelos encarnados, o treinador 
apostou na formação. Tomás 

Araújo, Sandro Cruz, Pau-
lo Bernardo, Tiago Gouveia e 
Henrique Araújo foram titulares, 
Martim Neto e Diego Moreira 
estrearam-se pela equipe princi-
pal, na segunda parte.

O Paços de Ferreira dispôs 
das melhores oportunidades 
na primeira parte, mas todas 
travadas por Helton Leite, on-
tem o capitão dos encarnados. 
O mesmo Helton Leite travou 
nova incursão dos pacenses 
na segunda parte, com Denil-
son Jr isolado.

O Benfica termina a Liga em 
terceiro lugar, com 74 pontos. O 
Paços de Ferreira mantém, para 
já, o 10.º posto, com 38 pontos, e 
dependente dos resultados de Por-
timonense, Famalicão e Boavista.

Benfica vence em paços 
de ferreira com bis de 

Henrique Araújo

Num jogo em que parecia não 
haver nada para decidir e 

servir apenas para cumprir calen-
dário, assistiu-se a um magnífico 
espetáculo, daqueles que nos 
fazem perceber por que razão o 
futebol é rei entre os desportos.

O Famalicão, que ambicio-
nava, depois de uma tempora-
da complicada, em que teve de 
lutar arduamente para sair da 
zona de despromoção, chegar 
ao 8.º lugar da tabela, não en-
trou bem, nada bem, no jogo, 
viu o SC Braga abrir as hosti-
lidades por Ricardo Horta (1’) 
e Vitinha (19’) apontar o 0x2. 
Partida resolvida para os guer-
reiros? Nada disso. O melhor 
estava ainda para vir!

Sentindo alguns problemas a 
meio-campo, Rui Pedro Silva fez 
os necessários reajustes posi-
cionais, o SC Braga acabou por 
ir recuando de forma quase invo-
luntária e, aos 43’, Simon Banza 
assinou o 1x2, deixando tudo em 
aberto para a segunda parte.

A etapa complementar pros-
seguiu como se não tivesse ha-
vido intervalo, o Famalicão conti-
nuou a mandar na partida, cada 
vez mais justificando a igualda-
de, que chegou pela cabeça de 
Bruno Rodrigues (80’) e conclui-
ria a reviravolta por Simon Ban-
za (89’), de novo assistido pelo 
brasileiro, autor do 2x2.

Pena foi que o jogo termi-
nasse de forma tão feia, com 

Famalicão vence sc Braga com reviravolta 
épica (e cenas de pugilato no final)

empurrões e agressões entre 
jogadores das duas equipes e 
Manuel Mota obrigado a distri-
buir amarelos e vermelhos.

Em comunicado, o SC Braga 
confirmou que Carlos Carva-

lhal não vai continuar no clube 
na próxima época. Os minhotos 
transmitiram ao treinador o de-
sejo que o manter no comando 
técnico da equipa, mas este in-
formou que pretende “encerrar o 
ciclo” no clube e “abraçar novos 
projetos desportivos”.

Carvalhal, de 56 anos, fe-
cha, assim, o segundo ciclo no 
SC Braga onde conquistou uma 
Taça de Portugal.

 Comunicado:
“A SC Braga, SAD informa 

que, cumpridos os dois anos 
previstos no contrato, Carlos 
Carvalhal cessa a sua ligação 
ao Clube.

Não obstante a vontade pre-
viamente transmitida a Carlos 

Carvalhal com vista à continui-
dade do trabalho desenvolvido, 
o treinador comunicou, esta 
segunda-feira, que pretende 
encerrar o ciclo no SC Braga e 
abraçar novos projetos despor-
tivos.

A conquista da Taça de Por-
tugal, em pleno ano de Cente-
nário, figura como uma marca 
inalienável nos 101 anos da his-
tória do SC Braga, garantindo 
que o contributo de Carlos Car-
valhal tenha lugar cativo na ga-
leria de feitos do nosso Clube.

O SC Braga agradece a Car-
los Carvalhal todo o trabalho e 
dedicação colocado ao serviço 
do Clube, enaltecendo a atitude 
profissional como sempre enca-
rou as suas tarefas na liderança 
da equipe principal.”

Clube confirma saída
de Carlos Carvalhal
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É justo considerar os lusos imigrantes? 
O Brasil começou a se tornar 

independente, a bem da 
verdade, em 1815, quando o Rei 
de Portugal Dom João VI (1767 – 
1826), sediado no Rio de Janeiro, 
elevou a antiga colônia à Reino 
Unido a Portugal – algo semelhan-
te à Coroa da Inglaterra, que colo-
ca sob a égide de Londres, com o 
mesmo título de Reino Unido, não 
só o País de Gales, Escócia e Ir-
landa do Norte, mas também Ca-
nadá, Austrália e Nova Zelândia. 
A elevação do Brasil a Reino Uni-
do foi o reconhecimento de que 
o imenso Portugal das Américas 
deixava de ser uma colônia - ou 
província ultramarina. A Procla-
mação da Independência, ocorri-
da há 200 anos, em 1822, com o 
célebre Grito do Ipiranga de Dom 
Pedro I (1798 – 1834), represen-
tou, a rigor, a separação do Brasil 
do Reino Unido. Afinal, Pedro I, 
mais tarde Pedro IV, ao assumir a 
Coroa de Lisboa, era filho de Dom 
João VI – de quem, aliás, ouvira 
o conselho para se apoderar da 
nação antes que um aventureiro 
o fizesse. O Brasil permaneceu, 
portanto, fortemente vinculado à 
Metrópole durante todo o perío-
do Imperial (1822 – 1889). E, por 
isso, milhares e milhares de por-
tugueses continuaram a vir para 
cá, como destino preferencial, e 
não aos territórios nas Áfricas e à 
Índia, China ou Indonésia. Desde 
então, aos olhos brasileiros, pas-
saram, infelizmente, a ser simples 
imigrantes que vieram em busca 
de uma vida melhor.  

Justamente como imigrantes 
são rotulados os lusitanos 

em inúmeras regiões que desbra-
varam no País - criando estados, 
capitais, cidades e vilarejos. Tão 
‘estrangeiros’ são classificados 
os descendentes dos construto-
res do Brasil, que nos legaram, in-
clusive, a língua e o Cristianismo, 
quanto coreanos, palestinos, sí-
rios, gregos e armênios. Sempre 
considerei uma injustiça o trata-
mento de ‘isonomia’, com os de-
mais imigrantes, dado, aqui, aos 
portugueses - embora filho de pai 
espanhol e mãe franco-libanesa. 

Deparei-me com um dos exem-
plos, recentemente, dessa ‘injus-
tiça’ no Ceará – onde uma repor-
tagem num canal televisivo local, 
sobre a presença de imigrantes, 
apresentava os portugueses qua-
se como alienígenas. Esquecen-
do que o Estado foi fundado em 
1612 por um heroico guerreiro 
lusíada, o Capitão-Mor Martim 
Soares Moreno (1586 – 1648) – 
relegado a um segundo plano na 
nossa historiografia. Até o nome 
do Estado, conforme alguns es-
tudiosos, é uma corruptela de 

uma expressão cunhada pelos 
portugueses quando lá avistaram 
as áridas terras – similares ao 
Deserto do Saara, ao Sul do Mar-
rocos, nação na qual, antes da 
Descoberta do Brasil, em 1500, 
ergueram grandiosas fortalezas 
em toda a costa Mediterrânea e 
Atlântica. Soares Moreno era na-
tural da localidade de Santiago de 
Cacém, na área de Setúbal, dis-
tante 48 quilômetros de Lisboa. 
Setúbal é notabilizada pelo seu 
esplêndido vin de dessert, ou 
seja, vinho de sobremesa, o ado-
cicado moscatel, bem como pelo 
poeta Manuel Maria Barbosa du 
Bocage (1765 – 1805), mestre do 
arcadismo.  

Bateu-se também Soares 
Moreno, cujo retrato ilustra 

a coluna, contra a ocupação ho-
landesa do Nordeste, na primeira 
metade do século XVII, e partici-
pou, como comandante militar, da 
Restauração da Coroa de Bra-
gança na região setentrional do 
País. Morreria, porém, em Portu-
gal, possivelmente, por volta dos 
65 anos. Existe hoje, no Ceará, 
o Prêmio Martim Soares Moreno 
atribuído, anualmente, a um por-
tuguês ou luso-brasileiro que se 
destaca no Estado. Um dos ga-
nhadores foi o jornalista lusitano 
Graciano Coutinho, de 80 anos, 
residente no Ceará. Ele foi o di-
retor em São Paulo do semanário 
Voz de Portugal e colaborador 
do Mundo Português, ambos do 
Rio de Janeiro. Coutinho, como 
milhares de portugueses, não 
pode ser considerado um mero 
imigrante.    

Dia 22.05.2022
Festa de Nossa Sra. de Fatima na Casa Ilha 
da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará em festa neste 
dia a partir das 13 horas para venerar Nossa 
Sra. de Fátima com missa a partir das 15 horas 
e um grande arraial na sequencia com comidas 
típicas e exibição dos seus grupos folclóricos. 
Informações e convites: Rua Casa Ilha da Ma-
deira, 214 Bairro Horto Florestal – São Paulo 
(11) 2231.8818 - 2231.0922 - 99347.5123 e-mail 
casailhamadeira1@uol.com.br          
www.casailhadamadeira.com.br
Feijoada na Associação dos Poveiros 
Sensacional irá ser o almoço deste domingo 
na Associação dos Poveiros de São Paulo, não 
perca. Teremos uma suculenta feijoada fina-
mente preparada pelas senhoras da diretoria. A 
animação estará a cargo do cantor Valter Car-
doso. Informações e convites somente COM 
RESERVA ANTECIPADA pelos telefones (11) 
95075.1812 (Sr. Isaias) – (11) 98594.5146 (Sr. 
Lino) - Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria 
- São Paulo e-mail contato@poveirossp.com.br
Dia 05.06.2022
Arraial Arouquense com Sardinhas e Febras 
no Arouca
O Arouca resolveu inovar, para que você 
mate as saudades das festas dos santos po-
pulares em Portugal, lembrando dos arraiais 
nas noites de Santo António, de São João 
e São Pedro. Assim neste dia você poderá 
saborear as deliciosas sardinhas portugue-
sas assadas na brasa e febras. A venda dos 
convites, acontece antecipadamente via 
whatsapp e não haverá venda de convites 

no local. Almoço à partir das 12:00 horas, fa-
zendo o bailarico teremos a Tocata Minhota 
Show  e teremos a apresentação do Rancho 
Folclórico Aldeias da Nossa Terra do Arouca. 
As reservas de convites deverão ser feitas e 
confirmadas até dia 01/06/22 (quarta-feira), 

faça agora sua reserva: whatsapp (11) 97133-
9196. Local Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia 
Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fo-
nes (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
WhatsApp 97133.9196   
www.aroucaclube.com.br

POE ANUNCIOS AI 
BIBA CARIOCA
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Foi realizada no último dia 10 de maio de 2.022, no Sheraton WTC - São Paulo, a XV 
edição especial do Brazil Quality Summit 2022, bem como a cerimônia do Reconheci-
mento Law Awards 2022, um processo dinâmico e de melhoria contínua, desenvolvido 
para ajudar empresas e instituições a obter altos níveis de desempenho ao longo do 
tempo. A Latin American Quality Institute (LAQI) é uma organização privada sem fins 
lucrativos, fundada no Panamá em 2007, com o objetivo de guiar o corpo empresarial 
latino-americano no caminho da QUALIDADE TOTAL, fornecendo inteligência de negó-
cios através do seu Modelo de Excelência LAEM, que está alinhado às novas tendên-
cias corporativas globais. A LEOGRAF recebeu nesta noite o “Certificado Internacional 
Brazil Quality Certification 2022” emitido pela LAQI e respaldado por 40 alianças estra-
tégicas, localizadas nos cinco continentes, atestando desta forma, a credibilidade da 
LEOGRAF no mercado. Os executivos da empresa Sr. Antônio Eugenio Moreira Cabral 
e o Sr. Fabio Gabriel dos Santos, receberam o Certificado “Empresário do Ano 2022” 
pela gestão exitosa e assim considerados, exemplos a serem seguidos. A LAQI apoia 
as iniciativas do Global Compact, PRME, Caring For Climate, Women’s Empowerment 
Principles, Green Industry Plataform e participa dos congressos mundiais realizados 
pelas Nações Unidas (ONU); estabelece Alianças Estratégicas com organizações dos 
cinco continentes que promovem critérios de Qualidade, Sustentabilidade e Respon-
sabilidade Social para amplificar o compromisso de criar um mundo de negócios res-
ponsável. Mantém sua rede comercial constantemente capacitada, com mais de 4000 
empresas, através de dez cúpulas empresariais a cada ano, estabelecendo novos de-
safios para os líderes da região. Da mesma forma, mensalmente, produz sua principal 
revista de negócios responsáveis e de qualidade, a “Quality Magazine”, assim como a 
realização de Relatórios de Pesquisa com a contribuição de destacados especialistas 
latino-americanos. Neste ano, o eixo temático foi “DESAFIO 2022: ESG - A REVOLU-
ÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL SOCIAL GOVERNANÇA”, Gerenciamento 
de recursos, Redução de emissões, Mitigação de riscos, Biodiversidade, Eliminação 
de acidentes ambientais. O evento contou com um ciclo de conferências referentes a 
disciplinas corporativas, alinhando-as aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU (SDG) como: Gestão da Qualidade e Talento Humano; Responsabilidade Social 
Corporativa e Comunicação Corporativa. Como conferencistas tivemos LAQI SPEAK 
UP 1 - Qualidade Total o prof. Júlio Araújo; LAQI SPEAK UP 2 Desenvolvimento Sus-
tentável o Dr. Reinaldo Canto; LAQI SPEAK UP 3 Compliance a Dra. Gabriela A. Gui-
marães e LAQI SPEAK UP 4 Direitos Humanos com o Dr. Scarlett R. da Cunha. Já na 
cerimonia, tivemos comandando o evento, o Sr. Marcos Lopes, que depois de saudar a 
todos, anunciou o pronunciamento do Dr. Daniel Maximilian Da Costa fundador e CEO 
Latin American Quality Institute que disse: “A revolução Ambiental, Social, Governança” 
ou ESG está aqui, e está mudando tudo. Esta ambiciosa e progressista iniciativa de três 
pontas está rapidamente se tornando um dos mais importantes movimentos culturais, 
políticos e financeiros dos tempos modernos.” A seguir tivemos a cerimonia central de 
entrega dos Prêmios “Empresa Brasileira do Ano, Empresários do Ano 2022” seguindo-
-se um concorrido jantar de encerramento. 
A Homenageada LEOGRAF GRAFICA E EDITORA
A LEOGRAF, vem atendendo o mercado de agencias de publicidade, propaganda e o 
marketing de grandes empresas por todo o Brasil desde 1999. É por isso, que sua dire-
ção tem feito investimentos pesados em equipamentos modernos com alta tecnologia, 
visando sempre a preservação ambiental. A empresa se orgulha de ter uma mão-de-o-
bra altamente especializada, para os mais diversos tipos de trabalhos que compreende 
a indústria gráfica, tudo para poder atender seus clientes em suas necessidades com 
qualidade, custo e prazo. Nestes 23 anos de história no mercado, a LEOGRAF é hoje 
uma das maiores indústrias gráficas no mercado promocional e comercial da América 
Latina. Com atuação baseada no tripé: tecnologia, inovação e sustentabilidade, a LEO-
GRAF já recebeu diversos prêmios, que evidenciam a qualidade e o diferencial criativo 
de peças desenvolvidas e produzidas em seu parque gráfico de 26 mil m².
Tecnologia - Sua disposição e ímpeto em buscar novas soluções tecnológicas alinha-
das às boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) trouxeram para a em-
presa uma gama de clientes que continuam incentivando a LEOGRAF a estar sempre 
atualizada. 
Meio ambiente - A preocupação com a sustentabilidade está no DNA da empresa, tanto 
que ela foi pioneira no lançamento de um selo para o processo de produção sustentável, 
a Ecoline, que tem como objetivo garantir a redução dos impactos no meio ambiente e 
na sociedade. 

Leograf Gráfica e Editora 
Homenageada Pelo “Brazil Quality Summit 2022”

Instante em que o Sr. Fabio Gabriel dos Santos da LEOGRAF recebia a homenagens das mãos do 
Dr. Daniel Maximilian Da Costa fundador e CEO Latin American Quality Institute.

Nesta noite de gala vemos o Sr. Fabio Gabriel dos Santos com as premia-
ções recebidas.

O Diretor executivo da LEOGRAF Sr. Fabio Gabriel dos Santos, a Valkiria Garré con-
sultora de marketing e o Daniel Almeida, gerente de segurança e meio ambiente.

Sr. Fabio Gabriel dos Santos diretor executivo da LEOGRAF em seu pronunciamento 
de agradecimento.


