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O Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de 

Sousa, advertiu: “Há uma 
coisa que se sabe: alguns 
custos na vida das pessoas 
já começaram e vão continu-
ar nos próximos tempos. E 
quando dizemos próximos 
tempos, não sabemos o 
que são os próximos tem-
pos. É verdade que muitos 
problemas já existiam, mas 
não têm comparação pro-
blemas com guerra e pro-
blemas sem guerra”.

Na ótica de Marcelo Re-
belo de Sousa, a guerra na 
Ucrânia, além de ser um 
choque psicológico, políti-
co, diplomático, é também 
um choque econômico, fi-
nanceiro e social que, ape-
sar de não se saber como é 
que acaba nem que custos 
terá, terá impacto na vida 
das pessoas.

“Custo na vida das
pessoas vai continuar
nos próximos tempos”

“Temos uma realidade de 
guerra com consequências 
que ninguém sabe medir. 
Neste momento as previsões 
foram todas suspensas, quer 
dizer: prever se isto vai cres-
cer assim, isto vai ser assim, 
ninguém pode dizer”.

Questionado se conside-
ra que os portugueses estão 

preparados para enfrentar 
as consequências da guerra, 
respondeu: “Para ser since-
ro, é como com a pandemia, 
ninguém estava preparado 
para esta guerra, no senti-
do de que era uma hipótese, 
era um cenário, não se sabia 
como, quando e se podia ha-
ver ou não podia haver. Para 

A proposta de calendário 
da Comissão Política 

Nacional  para antecipar 
as diretas para 28 de maio 
já foi aprovada pelo órgão 
máximo do partido com 
apenas 5 abstenções.

Foram também aprova-
dos os regulamentos e cro-
nograma completos das di-
retas e do Congresso: em 
relação à proposta inicial 
da direção, mantém-se a 
data da realização do 40.º 
Congresso, entre 1 e 3 de 
julho, no Coliseu do Porto, 
mas foi alargado o prazo 
de pagamento de quotas 
inicialmente previsto, de 29 
de abril para 10 de maio.

Desta forma, cumpre-se 
o desejo do presidente Rui 
Rio,  que anunciou no início 
de fevereiro que deixaria a 
liderança do PSD depois 
da derrota nas legislativas,  
de que a sua sucessão 
decorresse até ao final de 
junho/início de julho, com 
tranquilidade e serenidade.

O calendário aprovado 
na reunião do Conselho 
Nacional  prevê que um 
eventual segundo turno,  
caso existam mais do que 
2 candidatos e nenhum ob-

tenha 50% dos votos, seja 
em 4 de junho, também  
fixa-se o prazo limite para 
a apresentação de candi-
daturas em 16 de maio, e 
estas têm, como habitual-
mente, de ser subscritas 
por um mínimo de 1.500 
militantes e de ser acom-
panhadas de uma propos-
ta de estratégia global e do 
orçamento de campanha.

O 40.º Congresso do 
PSD, que marca o final do 
processo, vai assim reali-
zar-se 5 semanas depois 
das eleições  e cerca de 5 
meses depois das legislati-
vas que levaram ao anún-
cio de saída de Rio, que 

lidera o PSD desde janeiro 
de 2018 e tinha manda-
to até dezembro de 2023.                                                                                                 
Por enquanto, ainda não há 
nenhum candidato assu-
mido à liderança do PSD, 
a  marcação das eleições  
é normalmente o inicio do 
processo, mas é pratica-
mente certo que o antigo lí-
der parlamentar Luís Mon-
tenegro será um deles, o 
presidente da Câmara de 
Aveiro, Ribau Esteves, afir-
mou  continuar a estudar a 
sua participação .

Conselho Nacional
do PSD aprova eleições 

em 28 de maio

as consequências, a Euro-
pa, como se vê, não estava 
preparada, e muitos países 
do mundo não estavam pre-
parados, quer na energia, 
no fornecimento energético, 
quer no funcionamento dos 
mercados, e sobretudo por-
que ainda se estava a fazer 
recuperação do tempo da 
pandemia”.

“Isso está a acontecer, 
aliás o ritmo de reuniões im-
portantes, é um ritmo nunca 
visto, e as pessoas pensam 
‘é para aplicar sanções’, não, 
é para resolver problemas 
também da resposta para os 
europeus. Isso está a acon-
tecer permanentemente, 
só que a resposta tem de ir 
acompanhando os proble-
mas, e os problemas vão 
mudando, não direi todos os 
dias, mas a um ritmo muito, 
muito acelerado”, afirmou.

O apoio de quatro mil 
euros para a compra 

de carro elétrico por par-
ticulares não terá de es-
perar pela aprovação do 
Orçamento. As regras do 
incentivo e entrará de ime-
diato em vigor, com efeitos 
retroativos a janeiro.

O Fundo Ambiental 
reserva, para este ano, o 
dobro do montante inscri-
to em 2021. Os incentivos 
à aquisição de veículos 
de baixas emissões, que 
incluem automóveis elé-
tricos para particulares e 
para empresas, bicicletas 
elétricas e convencionais e 
motociclos, passam de 4,5 
milhões para 10 milhões 
de euros e a sua atribuição 
não dependerá da apro-
vação do Orçamento. Por 
causa da crise política e 
da repetição das eleições 
legislativas no Círculo da 
Europa, só haverá novo 
orçamento no final do pri-
meiro semestre deste ano.                                                                                                                                        
Fonte do Ministério do 
Ambiente esclarece que o 
dinheiro será mobilizado 
logo após a publicação das 
regras para a atribuição do 
incentivo, o que sucederá 
nos próximos dias, e apli-
car-se-á retroativamente a 
janeiro deste ano. Ou seja, 
quem tiver adquirido um 
automóvel ou uma bicicleta 
elétrica já este ano e tenha 
guardado a fatura, poderá 
apresentá-la ao Fundo Am-
biental, logo que o aviso 
seja publicado.

Governo  da 4 mil 
euros antes do 
orçamento  na 

compra de carro 
elétrico

Alta nos combustíveis, 
falhas no transporte, au-

mento nas matérias-primas e 
nos custos de conservação e 
confecção das refeições de-
vido aos preços da energia 
são alguns dos fatores que 
se juntam para desesperar 
os empresários dos restau-
rantes. Voltaram a aumen-
tar a fatura aos clientes, de 
10% a 15%, mas mantendo, 
mesmo assim, o prejuízo 
que já se arrasta com a pan-
demia. Reclamam corte no 
IVA, confrontados com ener-
gia e produtos mais caros.                                                                                                                                  
Entre as medidas mais ur-
gentes, a Associação Nacio-
nal de Restaurantes, a PRO.
VAR, exige do Governo a 
redução do IVA, enquanto 
aguarda pela marcação de 
uma reunião com o Executi-
vo. Esperam ainda resposta 
sobre assuntos discutidos 
no âmbito da pandemia da 
covid-19 como os apoios a 
fundo perdido e a reestrutu-

ração das dívidas.
O presidente da Associa-

ção Nacional de Restauran-
tes, Daniel Serra, exemplificou 
com as subidas astronômicas 
no óleo, entre mais 100 a 
200% no preço, ou com os 
aumentos na massa e arroz. 
Num cenário nos circuitos de 
entrega  e aumento da procu-
ra, há uma subida transversal 
às matérias-primas, carne, 
peixe, hortícolas e frutas. Da-
niel Serra aponta aumentos 
na ordem dos 10%.

A agravar a pressão dos 
restaurantes, que se sen-
tiram forçados a aumentar 
de novo os preços nos seus 
menus, estão os acréscimos 
nos custos de energia elétri-
ca nas cadeias de conser-
vação e do gás no setor da 
restauração.

Há restaurantes com au-
mento de faturas de energia 
para o dobro, face ao mesmo 
mês de 2021, destacou o re-
presentante do setor.

Restaurantes aumentam o 
preço  mas mantêm prejuízo

O presidente da Associação 
da Hotelaria de Portugal 

diz que o setor, que recupera-
va, vive uma encruzilhada, com 
a conjuntura, crise energética e 
invasão da Ucrânia a confluí-
rem para um aumento de pre-
ços que pode afastar clientes.

Raul Martins lembra que, 
após um 2020 muito prejudi-
cado pela pandemia, o setor 
tinha iniciado a retoma no Ve-
rão de 2021 quando chegou a 
quinta vaga que veio dificultar 
muito a situação.

Os apoios do Governo 
foram muito lentos na sua 
aplicação, com processa-
mento muito complicado, a 
falta de extensão dos pra-
zos das moratórias, o que 
criou uma perturbação mui-
to grande naquela que foi a 
segunda retoma, se assim 
se pode dizer, acrescentou.                                                                                                                             
“Ainda assim, o quadro da si-
tuação de aumento de procu-
ra com falta de mão-de-obra 
agravado agora pela situação 
do aumento dos custos de 
energia e, consequentemen-
te, dos bens essenciais, dos 
alimentos, vem criar aqui uma 
nova dificuldade na retoma”, 
disse Raul Martins.

Hotelaria diz que esta uma encruzilhada 
e admite subida de preços

“Estamos aqui numa en-
cruzilhada que traz novas difi-
culdades e nós temos que ter 
o apoio do Governo também 
para resolver”, disse, “os pre-
ços não são elásticos. De uma 
forma geral, em Portugal, não 
temos assistido a uma redu-
ção de preços por todas as 
razões e mais uma: porque 
os custos também aumenta-
ram e, portanto, de uma forma 
geral os hotéis também não o 
têm feito e ainda bem que não 
o têm feito. Nós temos valor. 
Portugal tem valor suficiente 
para poder dizer que a relação 
qualidade preço é de fato im-
batível para muitas outras situ-
ações, nomeadamente na Eu-
ropa”, justificou Raul Martins.

Quando questionado se vai 

João Leão, ministro das Fi-
nanças, acredita no cres-

cimento significativo da eco-
nomia portuguesa em 2022. 
Já tinha dito, e confirmou que 
a projeção de crescimento 
para este ano vai ser revista 
em baixa, não dando qual-
quer valor, nas declarações 
transmitidas pela imprensa.                                                                      
“Mesmo num cenário mais ad-
verso, de a situação de guer-
ra piorar e de se estender por 
mais tempo, o Governo atual 
ainda vê crescimento.

A revisão será feita em 
baixa, mas ainda dá perspec-
tiva de forte crescimento este 
ano”, disse o ministro.

No quarto trimestre de 
2021, a economia portugue-
sa cresceu 1,6% em cadeia 
e 5,8% em termos homólo-
gos. No conjunto de 2021, 
o INE confirmou um cresci-

haver aumentos de preços na 
hotelaria, o presidente da AHP 
admite que sim. “É provável que 
haja um aumento de preço na 
hotelaria. Muito provável se esta 
situação perdurar no tempo e 
nós não vemos, não temos, di-
gamos, ideia de que ela possa 
acabar a curto prazo. Não há 
uma expectativa de que a curto 
prazo se resolva, portanto, te-
mos que admitir que se vai pro-
longar e se não houver a fixação 
de preços de matérias-primas e 
de bens alimentares a situação 
na hotelaria tem que refletir es-
ses preços, porque as margens 
que hoje em dia existem na 
hotelaria são poucas e, portan-
to, não temos elasticidade para 
aguentar sem o fazer”, afirma.

O presidente afirma que, 
apesar da dificuldade criada 
pela conjuntura, a retoma à 
séria pode acontecer no Ve-
rão, esperando receitas en-
tre 14 e 15 bilhões este ano, 
ainda abaixo de 2019 (18,3 
bilhões). “A expectativa, enfim, 
antes desta guerra na Ucrânia 
era de que podíamos chegar 
a 80% de 2019. Hoje já não 
poderemos dizer isso, mas 
andaremos entre os 70 e 80% 
daquilo que foi 2019”, explica.

Ministro acredita que economia portuguesa 
vai crescer mesmo com cenário adverso

mento de 4,9%, acima dos 
4,8% que o Governo estima-
va. Isto depois de em 2020 
a economia ter contraído 
8,4%, uma queda história. 
Ainda assim a economia ain-
da não tinha recuperado, no 
final de 2021, face aos níveis 
pré-pandémicos, o que deixa 
mais margem para crescer.                                                                                                                                    
João Leão salientou a neces-
sidade de face à guerra na 
Ucrânia a Europa manter uma 
política orçamental ágil e flexí-
vel, para os países enfrenta-
rem esta situação.

O ministro das Finanças 
salientou que Portugal conti-
nua a lançar apoios para que 
as empresas e famílias enfren-
tem as consequências de mais 
esta crise, com o agravamento 
dos preços no setor da energia.                                                                                                                      
Nas últimas projeções feitas, 
anteriores à guerra, a Comis-

são Europeia reviu em alta a 
projeção para o crescimento 
econômico deste ano, para 
5,5%, o mesmo que o Gover-
no antecipava na proposta de 
Orçamento do Estado para 
2022 que foi derrubada. O 
Governo já disse que haverá 
uma revisão em baixa do cres-
cimento econômico.
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Aldeia Portugal do Cadeg

Não dá para silenciar diante do sofrimento do trabalha-
dor carioca, que passa horas do dia, em trânsito, para 

chegar ao trabalho. São linhas de ônibus que foram desa-
tivadas, ou tiveram grande redução  no número de veícu-
los em circulação. O metrô abarrotado de gente, que mal 
consegue se movimentar, sem máscara, o que considero 
grave. Rogo aos céus que esteja enganada! Entretanto, 
chamam atenção,  as matérias veiculadas na imprensa 
sobre o BRT, mostrando a falta de compromisso e res-
peito com a dignidade humana. São trabalhadores que 
usam  esse péssimo sistema de transporte,  sucateado, 
com filas intermináveis no seu acesso, quebradeira, e 
tudo que pode caracterizar o caos. Crivella nada fez para 
melhorar o BRT, talvez porque fosse do governo anterior! 
Eduardo Paes assumiu há mais de 1 ano a gestão do Rio, 
com promessas, mas apesar dos significativos recursos 
aportados para o sistema, foram 127 milhões  entre 2021 
e 2022 e este ano  já  foram destinados 457 milhões. 
Parece um saco sem fundo! Quantos mais investimentos  
piores são os serviços prestados! É importante frisar,  que 
o BRT deu muito certo em outras cidades, como Curitiba, 
seu berço de origem, ao ser implantado  pelo extraordiná-
rio Prefeito e urbanista Jayme Lerner. No Rio fracassou 
desde o início de sua circulação, quando já denunciáva-
mos a buraqueira nos corredores por onde circulavam 
os ônibus. Penso que o projeto foi mal planejado, além 
de faltar fiscalização, segurança e ordem na casa. Não 
cabem  mais promessas e transferência de responsabi-
lidade! A partir da intervenção da Prefeitura, quem deve 
dar solução é o Prefeito, e que seja logo, porque o traba-
lhador não pode perder tanto tempo  para se deslocar, e 
já chegar ao trabalho, cansado, desmotivado, comprome-
tendo sua saúde e produtividade.

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Nos termos do Artigo 38 alínea B do 
Estatuto, venho convocar os membros 
do Conselho Deliberativo para a reunião 
ordinária do CONSELHO DELIBERATI-

VO da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, a se 
realizar no dia 30 de março de 2022, quarta-feira, às 
18:00 horas, em primeira, e às 18:30 horas em se-
gunda convocação, à Av. Melo Matos 15/19, Tijuca, 
para deliberar em sua Sede Social sobre a seguinte 
Ordem-do-Dia:
   1. Apreciação das contas da diretoria relativa ao 
ano de 2020 e 2021;
   2. Homologação de Títulos Honoríficos propostos 
pela Diretoria Administrativa; e
   3. Assuntos gerais de interesse da Instituição.

Dada a relevância dos assuntos a serem tratados, 
solicito e agradeço a presença de todos.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Convocação

Apesar do clima inser-
to, o sábado na Aldeia 

Portuguesa do Cadeg, es-
teve bem “quente” com o 
empresário Carlinhos Ca-
davez, sempre com aque-
la simpatia com todos que 
prestigiam o Cantinho das 
Concertinas, em pedaci-
nho de Portugal no Rio de 
Janeiro. A Comunidade 
Portuguesa sempre pre-
sente todos os sábado im-
perdível!

Um time de 
respeito no 
Cantinho das 
Concertinas o 
popular Ceará 
da Loja Arte 
dos Vinhos, 
Ricardo Pala-
dino, Carlos 
Maracanã e 
demais amigos

Que imagem bonita, mãe e filha num close para nosso Portugal 
em Foco

Saboreando a deliciosa sardinha portuguesa, o casal maravilha 
sempre com aquele sorriso na Aldeia Portuguesa do Cadeg

As Embaixadas de 
Portugal e do Qué-

nia em Brasília, em 
conjunto com a ONU 
no Brasil, irão organi-
zar, nos próximos dias 
16 e amanhã 17 de 
março, as Blue Talks, 
um evento em forma-
to híbrido, contando 
com a participação na 
sessão de abertura 
(09h00) do Ministro de 
Estado e dos Negócios 
Estrangeiros de Por-
tugal, Augusto Santos 
Silva, e do Ministro do 
Meio Ambiente do Bra-
sil, Joaquim Leite

Está também con-
firmada a participação 
do Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inova-
ções do Brasil, Marcos 
Pontes, na sessão de 
encerramento.

Esta será a primei-
ra de várias iniciativas 
que mobilizarão todas 
as Embaixadas por-
tuguesas nos prepa-
rativos para a II Con-
ferência do Oceanos 
das Nações Unidas 

As Blue Talks, na Embaixada
de Portugal em Brasília

(UNOC), que terá lugar de 
27 de junho a 1 de julho, 
em Lisboa, e cujos coan-
fitriões são os governos 
português e queniano.

As Blue Talks, na Em-
baixada de Portugal, se-
rão constituídas pela já 
referida mesa de abertura 
(9h00 – 10h00) e por dois 
painéis:

• 1.º Painel, em forma-
to híbrido – 16 de março 
(10:30 – 13:00) – “Ligações 
entre ODS14 (Oceanos) e 
ODS6 (água potável e sa-
neamento): comunidades 
de água doce e água sal-
gada trabalhando em con-
junto”, com a participação 
de Catarina Albuquerque, 
Presidente Executiva da 

Parceria Global Sanitation 
and Water for All e Relato-
ra Especial da ONU para 
o direito à água potável 
e ao saneamento, entre 
2008 e 2014.

• 2.º Painel, em for-
mato online – 17 de mar-
ço (09h00 – 11h30) - “A 
abordagem AllAtlantic e a 
Amazónia Azul”, com um 
leque expressivo de espe-
cialistas brasileiros e por-
tugueses envolvidos na All
-Atlantic Ocean Research 
Allliance que promove o 
conhecimento científico e 
a capacidade de investi-
gação em toda a bacia do 
Atlântico, incluindo pes-
quisa polar.

Este será um debate 

com forte cunho luso
-brasileiro sobre temas 
fundamentais da atuali-
dade, nomeadamente o 
papel vital dos Oceanos 
na regulação do Clima. 
O evento conta com o 
apoio da Organização 
das Nações Unidas. A 
mesa de abertura será 
também composta pelo 
Embaixador de Portu-
gal, o Embaixador do 
Quénia, a Coordenado-
ra Residente da ONU 
no Brasil e a Chefe de 
Delegação Adjunta da 
União Europeia.

O caminho para a 
Conferência dos Ocea-
nos passa por Brasília!

Notas: a língua princi-
pal dos trabalhos será 
em português, com tra-
dução simultânea para 
inglês. Credenciamento 
de jornalistas para co-
bertura presencial atra-
vés do email: brasilia@
mne.pt. Acesso virtual 
ao evento pelo link: ht-
tps://us02web.zoom.
us/j/83622057912.

Essa turma sem-
pre presente na 

Aldeia Portugue-
sa do Cadeg, 

Carlinhos Cada-
vez, Dr. Miguel 
Lessa,Tuninho 

Mendes, Abilio, 
Fátima, Antonieta 
e Márcia Mendes 

O papo estavam muito bom entre o Carlinhos e o amigo José Matos, sua esposa Ana Maria
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Regiões & Províncias

Alfândega da Fé

Vila Pouca de Aguiar

Vila Nova de Gaia Espinho

Albufeira de 
Ribeiradio

Os três primeiros camiões levam cerca de 70 tonela-
das de bens doados pelos oeirenses para apoio ao 

povo da Ucrânia.
De Oeiras já partiram os três primeiros camiões que 

levam cerca de 70 toneladas de bens doados pelos oei-
renses para apoio ao povo da Ucrânia.

O destino destes camiões é a fronteira da Polónia 
com a Ucrânia cidade de Przemyśl) e levam como carga 
artigos de primeira necessidade tais como bens alimen-
tares, produtos de higiene, roupas quentes e medica-
mentos e material de primeiros socorros.

A partida de outros camiões humanitários está previs-
ta para breve.

A recolha organizada pelo Município de Oeiras conti-
nua e, com o objetivo de fazer com que haja a garantia 
de que os produtos doados cheguem, de facto, a quem 
necessita, a população, escolas, paróquias, IPSS e ou-
tras entidades de Oeiras, devem entregar todos os bens 
nas Juntas e Uniões de Freguesia ou nos quartéis dos 
Bombeiros do concelho, entre as 10h e as 17h.

Uma vez mais o Município de Oeiras agradece a soli-
dariedade da sociedade civil do concelho e informa que, 
seguindo a indicação das entidades de reconhecida in-
tervenção no terreno do conflito, não irá aceitar mais ves-
tuário ou produtos alimentares, privilegiando os produtos 
médicos, de higiene, de bebé e de animais de estimação, 
nomeadamente:

Partiram os primeiros 
camiões para apoio 

humanitário à Ucrânia

Rio de Janeiro, 17 a 23 de Março de 2022

Macedo de Cavaleiros
Caminhão dos bombeiros vai levar 

ambulâncias e bens de primeira 
necessidade à Ucrânia

Sai de Macedo de Cavaleiros um caminhão dos Bombeiros Voluntários com 
destino é a fronteira Polónia-Ucrânia, com vários bens para ajudar este país 

em guerra. A bordo vão três ambulâncias, oferecidas pelos bombeiros de Sen-
dim, Mogadouro e Mangualde, material pré-hospitalar e de proteção individual. 
O camião vai juntar-se a outra coluna que leva mais equipamento doado, cujo 
encontro acontecerá na zona de Tordesilhas, em Espanha: Os bens foram re-
colhidos através de uma campanha pela Liga dos Bombeiros Portugueses junto 
das corporações nacionais.

Está em fase de consulta 
pública até ao próximo 

dia 7 de abril o novo docu-
mento do Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do projeto 
da Barragem de Gebelim, no 
concelho de Alfândega da Fé.

O primeiro EIA, apresen-
tado em 2019, foi objeto de 
uma declaração de descon-
formidade. Entretanto, foi 
reformulado de modo “a per-
mitir tirar partido de novos e 
mais detalhados elementos 
técnicos do projeto entretan-
to desenvolvidos”, refere o 
documento a que o Mensa-
geiro teve acesso.

A barragem tem um custo 
estimado em cerca de 8,5 mi-
lhões de euros. A construção 
do empreendimento faz parte 
do projeto do Aproveitamento 
Hidroagrícola de Vilar Chão 
/ Parada, que  irá integrar-
se parcialmente num outro 
existente, nomeadamente o 
Aproveitamento Hidroagrícola 
da Camba, atualmente em ex-
ploração, construído em 1988 
por iniciativa da Direção Re-
gional de Agricultura de Trás
-os-Montes, beneficiando 
uma área de cerca de 320ha 
de regadio.

Barragem de Gebelim em nova consulta pública 

Perto de 150 agricultores 
serão beneficiados

O Projeto de Execução 
da Barragem de Gebelim e 
Caminho de Acesso ao Co-
roamento propõe a constru-
ção de uma nova barragem – 
Barragem de Gebelim – que 
irá permitir não só reforçar 
a disponibilidades de água 
ao regadio da Camba, mas 
também alargar a área de 
rega por mais cerca de 494 
ha entre as povoações de 
Vilar Chão e Parada,  dan-
do origem ao Regadio de 
Vilar Chão / Parada, que irá 
abranger um total de cerca 
de 149 proprietários.

A Barragem de Gebelim 
tem como objetivo abastecer 
o perímetro de rega, situado 

nas proximidades das povo-
ações de Vilar Chão e de Pa-
rada, nas freguesias de Vilar 
Chão (96,2%) e União das 
freguesias de Parada e Sen-
dim da Ribeira (3,8%).

A bacia hidrográfica que 
serve  futuro empreendimento 
tem 6,5 km2 na secção de im-
plantação da  barragem, com 
altitudes variáveis entre os 
1166 e 604 m e declive médio 
de 25,6%. À cota de pleno  ar-
mazenamento (639,0) a área 
inundada é de cerca de 10,2 
ha e o volume total armazena-
do de 1,22 106 m3.

Segundo o EIA “a afeta-
ção do ambiente causada 
pela introdução de novas 
infraestruturas gera impac-
tes negativos na paisagem, 

A Associação Plantar Uma 
Árvore juntou-se nova-

mente à AguiarFloresta – As-
sociação Florestal e Ambien-
tal de Vila Pouca de Aguiar 
para continuar o esforço de 
reflorestação do concelho de 
Vila Pouca de Aguiar.

Entre os dias 1 e 4 de 
março, junto à Lagoa do Al-
vão, oito voluntários de longa 
duração, seis voluntários de 
curta duração de duas em-
presas e três coordenadores 
uniram-se numa iniciativa de 
plantação de árvores nati-
vas como carvalhos, vidoei-
ros, castanheiros, sobreiros, 

Mais de 1400 árvores 
plantadas em Vila
Pouca de Aguiar

que podem ser minimizados 
através da adoção de algu-
mas medidas.

A integração paisagísti-
ca considerada no presente 
projeto abrange, no essen-
cial, o corpo da barragem, 
os acessos e as áreas de 
empréstimo, mediante a uti-
lização de material vegetal 
característico da flora da re-
gião, com o objetivo de asse-
gurar a rápida e correta inte-
gração das infraestruturas”, 
explica o documento.

A proposta de mitigação 
passa por intervir o mais 
cedo possível nas áreas a 
afetar.  Funcionalmente, a re-
cuperação contribui para um 
melhor usufruto do espaço 
a afetar beneficiando deste 
modo os seus utilizadores.

Neste sentido, as terras de 
cobertura da zona de implan-
tação da barragem e órgãos 
hidráulicos, dos acessos a 
criar e das áreas de emprés-
timo a explorar devem ser 
removidas no início da obra 
e armazenadas em pargas, 
para posterior utilização no 
âmbito do projeto de integra-
ção paisagística para a recu-
peração das áreas de aterro.

O Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, que aguarda a sua classificação 
como hospital central. quer contar com um heliporto. O pedido foi feito pelo 

presidente do conselho de administração, Rui Guimarães. à própria ministra da 
saúde, Marta Temido, quando esta inaugura a unidade Mulher e Criança do centro 
hospitalar, na passada terça-feira. Rui Guimarães pretende também ocupar o piso 
dois do hospital com uma unidade de Infeciologia, para além de outros serviços.

O Município de Oliveira de 
Frades vai “reagir judicial-

mente na defesa dos interes-
ses do concelho”, a propósito 
do relatório da Inspecção-Ge-
ral da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento 
do Território (IGAMAOP), re-
centemente conhecido, que 
aponta para alegadas recons-
truções e ampliações irregu-
lares nas margens da albu-
feira de Ribeiradio. A garantia 
é do Presidente da Câmara, 
João Valério, que confirma 
ao Notícias de Vouzela que 
a autarquia foi notificada do 
documento.

Câmara promete 
defender interesses 

do concelho
amieiros, entre outras espé-
cies autóctones.

A equipa de sapadores da 
AguiarFloresta juntou-se no 
último dia para ajudar a con-
cluir a plantação das 1453 
árvores. A Associação Plan-
tar Uma Árvore desenvolve 
e implementa programas de 
voluntariado, de curta e lon-
ga duração, para a recupera-
ção de áreas ecologicamente 
degradadas através da resti-
tuição de bosques nativos 
e das espécies autóctones, 
envolvendo a comunidade, 
organizando iniciativas que 
permitam o envolvimento da 

sociedade. Estas iniciativas 
procuram valorizar o patri-
mônio natural, reduzir danos 
ambientais, gerar e recupe-
rar espaços naturais, promo-
ver a biodiversidade e resta-
belecer funções ecológicas, 
através da restituição da 
floresta nativa, fomentando, 
transversalmente, de for-
ma ativa, a sustentabilida-
de ecológica, a consciência 
ecológica, a cidadania parti-
cipativa e a responsabilida-
de social e ambiental.

Hospital de gaia prepara-se
para contar também com Heliporto

O programa Habitação Jovem foi criado pela Câmara 
Municipal de Oeiras com o objetivo de promover a 

revitalização dos centros históricos através da reabilita-
ção do seu património arquitetónico para atrair a fixação 
da população mais jovem.

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, vai entregar na sexta-feira, dia 18 de março, às 
12:00, no Salão Nobre do Palácio Marquês de Pombal, 9 
casas a jovens que se candidataram ao programa muni-
cipal Habitação Jovem.

As nove casas agora entregues distribuem-se entre 
as tipologias T0 e T2, na Travessa do Villalonga e Rua 
Costa Pinto, em Paço de Arcos, e na Rua Marquês de 
Pombal, em Oeiras.

O programa Habitação Jovem foi criado pela Câmara 
Municipal de Oeiras com o objetivo de promover a revi-
talização dos centros históricos através da reabilitação 
do seu património arquitetónico para atrair a fixação da 
população mais jovem.

Podem candidatar-se a uma habitação todos os jo-
vens residentes ou trabalhadores no concelho, há pelo 
menos 3 anos, com idades compreendidas entre os 18 
e os 35 anos. 

Este programa é totalmente financiado pelo Município 
de Oeiras, prevendo a inclusão no mercado de arrenda-
mento de cerca de 300 fogos. Estima-se que o investi-
mento neste programa ascenda aos de 32 milhões de 
euros, entre a aquisição e reabilitação dos edifícios.

Atualmente o programa contempla 110 fogos recupe-
rados e em condições de utilização, estando em fase de 
projeto/aquisição mais 86 fogos. 

Em 2021, foram concluídos mais 2 projetos de reabi-
litação, em Oeiras e Paço de Arcos, que abrirão portas 
a 42 novos agregados familiares, permitindo a estes jo-
vens o início de um novo ciclo nas suas vidas.

Programa Habitação
Jovem - Jovens recebem
casa no Dia 18 de março
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Salve a Escola de Samba 
Unidos da Tijuca

Feliz Aniversário Dr. Flávio Martins

Alegria carnavalesca, no Cadeg

Paulo Soares, Mais um 
Primavera, no dia13 de Março,  

Parabéns Amigo

Domingo Passado, Belo Almoço Dançante,  na 
Casa Trás os Montes e Alto Douro, era só  Alegria

Idalina Maçorano, Dia 
Internacional da Mulher

Pé de Valsa da Semana, 
no Solar Transmontano

Jovens chegando 
å Terceira Idade, 

Mostrando Qualidade, 
dançando  música dos 

Anos Dourados

Idália e Maneca, amigos do coração
Presidente Mundial do Conselho das Comunidades 

portuguesas, Decano Ilustre da UFRJ. Ex presi-
dente da Casa de Viseu, por vários mandatos. Chefe 
de família exemplar. Dr. Flávio Martins, é motivo de 
orgulho para a nossa Comunidade. No seu aniver-
sário, Dr. Flávio foi surpreendido com uma home-
nagem  num almoço oferecido pelo Embaixador de  
Castro  Daire Sr. Adão Ribeiro proprietário da Rede 
de Restaurante Itahy e o melhor anfitrião do Rio de 
Janeiro. Na foto: O cantor romântico Mário Simões,  
Comendador Adão Ribeiro, Dr. Antônio Marques, o 
aniversariante Dr. Flávio Martins, Dr. Flávio Vale, sub 
Prefeito da Zona Sul, Dr. Flávio Lopes, Presidente da 
Comlurb,  sua esposa Dra. Renata  Gil Lopes, Tenente 
do CBERJ. Dr. Flávio ficou muito emocionado com a 
homenagem, e sua gratidão é infinita, champanhe por-
tuguesa, bolo delicioso  especialmente o carinho de 
amigos tão queridos. Ipanema ficou em festa na Praça 
Nossa Senhora da Paz. Vibrou com tanta amizade 
demonstrada. Muitas bênçãos. Abraços fadistas.

Todos os sábados, a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Me-
tropolitana, é gratificante ouvir o Programa radiofônico deste casal 

tão amado. Maneca sempre Feliz alegrando os amigos ouvintes, com 
suas histórias pitorescas. e a nossa querida Idália  com sua voz cheia 
de ternura, abençoada com seus pensamentos de amor ao próximo e  
suas preces  em prol dos sofredores do corpo e da alma. Mensagens 
doces de muita sabedoria. Bem haja amigos queridos, pela força e 
carinho dedicados a mim e minha família. Muitas bênções.

A nossa estimada Idalina mulher culta 
e sábia, provou com muita categoria,  

quando com amor a Portugal repre-
sentava a Rádio Aldeias, deixando-nos 
maravilhados com seu amor á Luso 
Brasilidade. Esposa exemplar, seu sau-
doso marido  foi combatente na guerra 
em Angola.  Seus dois filhos,  saudosos,  
perderam a vida combatendo o crime, e 
em troca estão no Céu pelo dever cum-
prido. Idalina, mulher sofrida, guerreira, 
não se  curvou ao sofrimento, assumiu 
os negócios da família, para que nada 
faltasse aos  netinhos e respectivas 
mães. Diariamente Idalina ás 5 horas da 
manhã, lá  está ela abrindo as portas da 
sua padaria. Levando alegria aos seus 

fregueses que a admiram e respeitam, pela sua força, garra e amor 
ao próximo. A essa grande mulher o nosso carinho e admiração, 
agradecendo a Portugal,  e a Deus, por nos presentear com  essa 
mulher de armas. Padeira de aljubarrota....... Muitas bênçãos

A Fátima Horta e sua 
filha Carla Horta, 

dedicadas de alma e 
coração, á escola que  
há muitos anos é presi-
dida pelo  nosso amigo 
Fernando Horta, sem-
pre com muitas vitórias. 
Na foto:  D. Fátima e 
sua filha Carla, curtin-
do na quadra da Leo-
poldina, os sucessos 
de tão  famosa escola 
que muito nos orgulha.  
Abraços fadistas

Homenagem ao Poeta, Escritor e Magistrado
Nascido no Estado do Espirito 

Santo, Dr. Matusalém, relembra 
com muito amor a simplicidade da 
sua infância. Junto a uma família 
amorosa, sempre em contato com 
a Natureza. Hoje Magistrado Ilus-
tre, conserva em sua mente e seu 
coração, as lembranças da simpli-
cidade da sua meninice. Na foto: 
Dr. Matusalém, revisitando  sua 
terra natal Irupi, matando saudades,  
apreciando a bela paisagem  da  
Fazenda de seu pai,  no Córrego 
dos Coelhos Abraço fadistas

Carnaval animado  com o nosso amigo Carlinhos Cadavez, sem-
pre amoroso com os amigos. Na foto: O empresário  Nelson 

Correia, (Empresa Flaviense), o casal Márcia Mendes e Tuninho  
Mendes, diretores da empresa, Top Line e Carlinhos, Aldeia Portu-
guesa, gente feliz  anima os nossos corações. Abraços fadistas.

48 anos de casados Presidente do 
Orfeão Português Joaquim Bernardo 

e sua elegante esposa D. Iolanda

Dia 20 de Março, tudo é festa no Orfeão, nosso Presidente to-
mando posse, segunda vez de  apresentando  a nova diretoria,  

com grande almoço, show  e baile com o conjunto Tipicos da Beira 
show, e  a alegria da comemoração de 48 anos de casado do  super 
Presidente, Joaquim Bernardo e sua esposa D. Iolanda. Nas bodas 
de Ouro, estarei cantando e  rezando pela felicidade de tão querido 
casal  Muitas bênções Abraços fadistas.

Conjunto amigos do alto Minho  deram um Show, no al-
moço dançante na Casa Trás os Montes e Alto Douro, 

com músicas variadas, inclusive, música dos anos dourados 
e assim sendo, o pé de Valsa Desta semana, como vemos 
na foto, foi o casal:, Dona Graça e seu marido, amigo Luiz, 
família Ramada em alta, parabéns

Salve dia 12 de Março,  Que está 
data seja por muitos anos e aben-

çoada. Querida amiga, todos nós, 
do Jornal Portugal  em Foco  e com 
certeza,  toda a Comunidade Luso 
Brasileira, desejam-lhe milhões  de 
felicidades, sua  ida a  Aparecida, 
que Nossa  Senhora, junto a seu filho 
amado, com suas bênçãos proteja 
toda a sua família também,  como eu 
costumo dizer,  Minha família estando 
bem, é  um Santo remédio  para mim, 
assim seja com nosso o nosso Deus, 
em nome de nossa família

Muitos amigos da Comunidade,  devido aos pro-
blemas do mundo, andam sumidos, mas por nós,  

nunca esquecidos, aí  estamos para desejar muitas 
Felicidades para você Paulinho Soares, seu filho, João 
Pedro, e sua esposa: jovem Aline, como vemos na foto, 
não  esquecendo com saudade de seus pais, Dona Maria 
Soares e Sr. César Soares, a quem desejamos todas 
as felicidades do mundo

Gostei, como sempre 
digo, as Casas Regio-

nais é  o local de matar sau-
dade e rever amigos, como 
vemos na foto,  e muito não  
via o amigo José Lino, como 
vemos a esquerda do meu 
lado direito, Manuel Ribeiro 
(o Manuelzinho) com amigos 
e Dona Belarmina, esposa 
do Amigo Lino, para todos as 
maiores felicitações,  Gostei 
de ver, Parabéns  e muita  
saúde

Nossa  Querida Fadista, Maria  Alcina, Completou 
Mais Uma Primavera, Parabéns Amiga

Mais Uma vez, parabenizo  a Diretoria da 
Casa Trás os Montes e também, o Con-

junto: Amigos do Alto Minho, que deram um 
Show com músicas  variadas, como vemos 
na foto, a esquerda, Dona Idália, Dona Ode-
te, Dona Prudência e Dona Benvinda e serão  
todas sempre Benvindas, para participar desta 
grande alegria , Parabéns  amigas e beijinhos



6 Portugal em Foco

Economia
Rio de Janeiro, 17 a 23 de Março de 2022

Em declarações à agência 
Lusa, Aristides Teixeira, 

presidente da Associação 
Democrática de Utentes da 
25 de Abril, disse que os 
automobilistas estavam cer-
ca das 8.20 horas a aderir 
ao protesto. “Perante este 
cenário de aumento galo-
pante exigimos ao Governo 
que tome medidas substan-
ciais, com significado. Pe-
dimos que regule o setor e 
enquanto a regulação não 
acontece é preciso impedir 
e baixar o preço dos com-
bustíveis de maneira signifi-
cativa e o Governo pode fa-
zê-lo. São decisões políticas 
que podem ser tomadas”.                                                                                                                                        
 Para Teixeira, as medidas 
anunciadas pelo Governo 
recentemente não passam 
de migalhas.

“Percebemos que o Go-
verno está do lado da ga-
nância, do lucro. Apresenta 
algumas medidas para en-
ganar os mais distraídos. 
O Autovoucher, o IVA, na 
prática não tem significado 
nenhum pois os aumentos 
são galopantes”.

Aristides Teixeira desta-
cou que desde janeiro de 
2021, o Governo está em 
guerra com as pessoas, vio-

Os Açores são o destino 
vencedor do prêmio Pe-

ople’s Choice 2022, atribuído 
pela Green Destinations, de-
vido às boas práticas de efi-
ciência energética na região 
e, em especial, pelo exemplo 
da ilha Graciosa.

O executivo açoriano 
adianta que os Açores rece-
beram a distinção, atribuída 
pela Green Destinations, na 
categoria “Descarbonização 
& Posicionamento da cadeia 
de abastecimento valor do 
destino“, numa cerimônia or-
ganizada em parceria com o 
Turismo de Portugal, I.P. e a 
GLP Films, que decorreu na 

Açores conquistam prêmio People’s 
Choice 2022 de boas práticas de 

eficiência energética

Mais de 200 empresá-
rios do setor do trans-

porte de mercadorias de-
cidiram paralisar cerca de 
20% das suas frotas, em 
protesto contra a subida 
dos preços dos combus-
tíveis, afastando, para já, 
greves ou bloqueios de 
estradas.

“Ficou decidido que 
cada um dos transporta-
dores representados vai 
parar cerca de 20% das 
suas frotas, uns serão cin-
co carros, outros um carro, 
outros vinte”, disse o porta-
voz da plataforma Sobre-
vivência pelo Setor, Paulo 
Paiva, à Lusa, por telefo-
ne, no final da reunião que 
decorreu em Castanheira 
do Ribatejo, em Vila Fran-
ca de Xira, estimando que 
estarão parados 300 cami-
ões, sensivelmente”.

Estas afastada a rea-
lização de greves ou de 
bloqueios de estradas: 
“Nada de greves, nin-
guém está de acordo com 

Buzinaço na Ponte 25
de Abril contra preços

dos combustíveis

Empresários dos transportes de 
mercadorias param 20% das frotas

lando o direito a viver com 
dignidade com base no au-
mento dos combustíveis 
que começou há mais de 
um ano, e destacou também 
que faz todo o sentido fazer 
este protesto na ponte por-
que a denominada Margem 
Sul  é das regiões mais po-
bres do país.

“Na zona sul do Tejo uma 
das zonas mais pobres do 
país temos conhecimento 
de que há famílias a de-
volver casas aos bancos e 
aos senhorios, procurando 
viver em casa de familiares 
porque já não têm dinheiro. 
Além disso pagamos porta-
gens o que reduz ainda mais 
a capacidade econômica 

para ir trabalhar”, disse.
“Na verdade, a Fertagus 

falha nos horários e a cria o 
caos dentro das próprias vei-
culos com os horários  não 
cumpridos e avarias sistemá-
ticas. Estamos também em 
tempo de greves nos trans-
portes públicos, obrigando ao 
uso do automóvel numa altura 
em que os combustíveis estão 
com estes preços”, disse.

Os preços dos combustí-
veis dispararam nas últimas 
semanas, tanto nos EUA 
como na Europa, atingindo 
os níveis mais altos da última 
década, devido aos receios 
de uma redução na oferta, 
provocada pela invasão rus-
sa da Ucrânia.

greves, ninguém está de 
acordo com fecho de estra-
das foi unânime”.

Com esta paralisação, 
os transportadores esperam 
alertar o país e o Governo, 
que é quem pode fazer algo 
por eles no imediato.

Entre as reivindicações 
estão a redução nos peda-
gios da classe 4para a clas-
se 2, a redução provisória 
de impostos, a redução di-
reta no fornecedor do diesel, 
a obrigatoriedade da ane-
xação da variação do valor 
do combustível na fatura de 

frete ou o alargamento do 
diesel profissional a viatu-
ras de peso igual ou supe-
rior a 7,5 toneladas.

Os transportadores es-
peram agora realizar uma 
reunião com membros do 
Governo para apresentar 
formalmente estas reivin-
dicações.

“Ficou bem claro que 
ninguém quer criar qual-
quer paralisação de estra-
das. Nada disso está nos 
seus horizontes imedia-
tos”, acrescentando que é 
um grupo da paz.

ITB Berlim, a maior feira de 
viagens e turismo do mundo.

O executivo açoriano diz 
que esta distinção é, tam-
bém, o resultado do trabalho 
de aposta e promoção das 
energias renováveis e dos 
investimentos e iniciativas 
que visam promover a efici-
ência energética e a redução 
das emissões de gases com 
efeito de estufa.

Realçando a aposta do 
arquipélago no desenvolvi-
mento da produção de ele-
tricidade a partir de fontes 
de energia renováveis, o 
executivo frisa que na ilha 
Graciosa estes esforços me-

recem destaque pela adoção 
de diversas medidas a nível 
do transporte terrestre sus-
tentável, através do investi-
mento num ônibus elétrico e 
na adoção de um sistema de  
bicicletas elétricas, do auto-
consumo em energia limpa, 
assim como da otimização 
da rede elétrica.

“A atribuição comprova 
e reforça o posicionamen-
to estratégico dos Açores 
como um destino turístico 
sustentável, formalmente 
certificado de acordo com os 
critérios do Conselho Global 
de Turismo Sustentável , e 
demonstra o alinhamento da 
região com as orientações 
estratégicas da União Euro-
peia para o desenvolvimento 
futuro do turismo”, diz o Go-
verno açoriano, de coligação 
PSD/CDS-PP/PPM.

A Green Destinations é 
entidade acreditada pelo 
Conselho Global de Turismo 
Sustentável que reconhece 
as boas práticas de desen-
volvimento sustentável de 
destinos turísticos, tendo já 
distinguido os Açores em di-
versas ocasiões.

Portugal registrou 1, 6 bi-
lhões de euros com a 

venda de jogadores de fute-
bol entre julho de 2017 e ja-
neiro de 2022. O que equiva-
le a um lucro de 1,1 bilhões 
de euros, tendo em conta 
que os clubes portugueses 
só investiram 527 milhões 
em passes de jogadores, de 
acordo com um estudo do 
CIES - Observatório do fute-
bol. O futebol português teve 
assim a maior margem de 
lucro nos últimos 5 anos en-
tre os 40 países analisados, 
à frente do Brasil (1 bilhão), 
Países Baixos (742), França 
(690), Argentina (598) e Bél-
gica (432).

Os números provam o 
fantástico recrutamentos dos 
clubes portugueses, como 
reconheceu Pep Guardiola, 
antes do jogo com o Spor-
ting. O Manchester City foi 
um dos clubes que mais 
contribuiu para os cofres por-
tugueses (e do Benfica em 
particular) nestes últimos 5 
anos, ao contratar Ederson 
ao Benfica, por 40 milhões 
em 2017,  nesse ano tam- O preço da eletricidade 

e do gás natural para 
clientes domésticos da Galp 
vai aumentar. A empresa 
confirmou que a partir do dia 
15 de abril as tarifas vão su-
bindo, elevando o consumo 
mensal até 3 euros no gás 
natural e entre 1 e 2 euros 
na eletricidade.

Segundo a nota enviada 
aos clientes, a Galp escla-
receu que os novos preços 
refletem o aumento do cus-
to de aquisição de energia 
em linha com a evolução do 
preço no mercado interna-
cional, ao mencionar os no-

vos valores, mas sem referir 
a variação em causa.

Uma fonte oficial da Galp 
revelou que para os prin-
cipais escalões de gás na-
tural 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.

Desta forma, ao analisar 
uma fatura de um cliente do-
méstico, com uma potência 
contratada de 3,45 Kva na 
eletricidade, a subida no pre-
ço da energia consumida vai 
variar entre os 1,8% no vazio 

e os 3,9% fora do vazio.
Quanto ao gás natural,  o 

aumento anunciado é de qua-
se 15%, passando de 0,07728 
para 0,0889 euros/Mwh.

É de referir que os mer-
cados grossistas de eletri-
cidade e de gás natural já 
estão a atravessar por uma 
crise energética, ao atingir 
números historicamente 
elevados, uma vez que o 
aumento de preços dispa-
rou com a guerra na Ucrâ-
nia, tendo sido registados 
valores 10 vezes superio-
res aos que se contabiliza-
ram em 2021. 

Portugal foi o pais que mais lucrou 
em transferências de jogadores

bém comprou Bernardo Sil-
va, mas os 50 milhões foram 
para o Monaco e reverteram 
para o lucro francês.

Já em setembro de 2020 
contratou Rúben Dias, por 68 
milhões de euros. O negócio 
da venda do central foi o se-
gundo maior de sempre feito 
por um clube português, de-
pois dos 126 milhões arreca-
dados pelo clube da Luz com 
a ida de João Félix para o At. 
Madrid, em 2019.

A terceira maior venda 
foi a de Bruno Fernandes 
(63 milhões), do Sporting 
para o Manchester United 
na época 2019-20. Um dos 
muitos negócios milionários 
da Premier League, que 
contribuíram para o prejuízo 

da compradora Inglaterra, 
na ordem dos 4,3 bilhões. 
O futebol inglês gastou 6,9 
bilhões em compras e fez 
2,5 bilhões em vendas.                                                                                                                         
A Itália,  o terceiro maior in-
vestidor depois de Inglater-
ra e Espanha,  também tem 
um balanço negativo de 910 
milhões, depois de ter fei-
to compras no valor de 3,1 
bilhões incluindo os 117 mi-
lhões pagos pela Juventus 
ao Real Madrid, por Cristiano 
Ronaldo, no verão de 2019, 
naquela que foi a maior com-
pra de sempre do futebol 
italiano. China (-433 ME), 
Rússia (-389 ME), Arábia 
Saudita (-373 ME), Espanha 
(-295 ME), EUA (-276 ME), 
Qatar (-117 ME), Alemanha 
(-90 ME) e México (-57 ME) 
completam a lista do top ten 
dos países com mais preju-
ízos (relação compra/venda 
de jogadores).

Nas cinco principais ligas 
europeias, só a França apre-
senta lucro nas transferên-
cias: recebeu 3,1 bilhões e 
gastou 2,4, ficando com um 
lucro de 690 milhões.

Galp vai aumentar preços da eletricidade 
e do gás natural a partir de 15 de abril
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A ministra da Moderniza-
ção do Estado e da Ad-

ministração Pública defende 
que o processo de descen-
tralização de competências 
dos municípios para as fre-
guesias deve ser acelerado 
e acompanhado dos respec-
tivos recursos financeiros.

Alexandra Leitão parti-
cipou no encerramento do 
XVIII Congresso da Associa-
ção Nacional de Freguesias, 
em Braga, juntamente com 
Ana Abrunhosa, ministra da 

se deixava amolecer e destruir.
“É isto que nos deve moldar 

a alma, e é isto que nos deve 
pegar com tudo, sugar a nossa 
energia até ao limite, não ter 
dor, nem cansaço, nem sacrifí-
cio, porque este país, e aque-
les que antes de nós aqui esti-
veram nos exigem que lutemos 
por este país”, gritou, perante 
os aplausos de pé da plateia.

Referindo-se aos casos de 
vereadores que aprovaram or-
çamentos municipais do PS, 
Ventura considerou que quem 
achar no Chega que o PS go-
vernou bem ao longo dos úl-
timos 7 anos ou que governa 
bem qualquer Câmara Munici-
pal, pode ser um ser humano 
espetacular, mas não é um mi-
litante do Chega espetacular.

Considerando que os 
socialistas têm feito como 
campanha fundamental a 
menorização, humilhação, os-
tracização do Chega, Ventura 
instruiu os autarcas presentes 
a não aprovarem orçamentos 
socialistas nas Câmaras Muni-
cipais onde exercem funções.

“A nossa regra no poder 
autárquico tem que ser cres-
cer, mas crescer com trans-
parência, crescer com riscos, 
crescer com dor e crescer 
muitas vezes com problemas. 
Mas crescer sem nunca ceder 
nos valores que temos”, frisou.

“Falar com o governador do 
palácio e ver se nos aceitam 
receber no gabinete das carpe-
tes e das janelas grandes. Nós 
não queremos ser recebidos 
no gabinete das janelas nem 
das carpetes! Nós queremos 
ganhá-las com a nossa força, 
queremos ganhá-las pelo voto 
e queremos ganhá-la com a 
força da nossa capacidade de 
ser insurgentes!”.

O líder do Chega definiu como 
principal objetivo da próxi-

ma legislatura fazer com o que 
o seu partido ultrapasse o PSD 
nas intenções de voto, para 
chegar às próximas legislativas 
como a única alternativa ao PS.

“O nosso principal objetivo, 
o nosso desejo, a força e tudo 
o que temos que pôr nela, é 
chegar ao próximo ato eleitoral 
legislativo, seja ele qual for, e 
os portugueses saberem que 
há apenas duas únicas op-
ções para governar Portugal: o 
PS ou o Chega. Este tem que 
ser o nosso caminho, o nosso 
objetivo infalível e o nosso ob-
jetivo indestrutível!”, declarou 
André Ventura num discurso 
na segunda convenção de au-
tarcas do Chega, que decor-
reu no Fórum Lisboa.

Na ótica do líder do Chega, 
“o PSD está em queda acele-
rada, a cada dia que passa ou 
dá um tiro no seu próprio pé 
ou no pé de um amigo seu, 
devendo, por isso, o Chega 
ter como objetivo ultrapassar 
o PSD nas intenções de voto, 
para se tornar na grande e úni-
ca força de oposição ao PS”.

André Ventura reconheceu 
que atingir o objetivo será di-
fícil e irá exigir muita dor, mas 
sustentou que os militantes do 
partido foram feitos para o sa-
crifício por terem passado dé-
cadas a sofrer por um país que 

Autarcas querem descentralizar, 
mas não regionalizar

André Ventura : “Principal 
objetivo é ultrapassar o PSD”

Coesão Territorial.
“É preciso acelerar o pro-

cesso e fazê-lo acompanhar 
dos recursos necessários”, 
disse a ministra aos autar-
cas que, durante dois dias, 
discutiram e votaram mo-
ções referentes, sobretudo 
à descentralização e aos 
fundos comunitários. Dos 
278 municípios do território 
continental, 106 transferiram 
competências para as suas 
freguesias, o que significa 
que são já 1041 as fregue-

sias que estão a assumir es-
sas responsabilidades, num 
valor anual que ultrapassa os 
90 milhões de euros.

Favoráveis à descen-
tralização, os presentes no 
evento derrubaram uma 
moção que defendia a im-
plementação da regionali-
zação em Portugal. Das 29 
moções apresentadas, a 
que defendia a criação de 
regiões administrativas caiu 
por maioria (267 votos con-
tra, 145 a favor e 41 absten-
ções). No momento em que 
foi anunciado o resultado da 
votação, ouviu-se uma das 
maiores ovações de todo o 
congresso.

Luísa Salgueiro, presi-
dente da Associação Nacio-
nal de Municípios Portugue-
ses, disse que tudo fará para 
que o processo da regionali-
zação possa avançar e para 
que os portugueses e as por-
tuguesas percebam que isso 
vai ser melhor para todos.

Entre as propostas discuti-
das, estavam temas relaciona-

dos com a descentralização de 
competências, o estatuto dos 
eleitos locais, o financiamento 
das freguesias e a reorganiza-
ção administrativa. Outras cen-
tram-se em problemas locais, 
como a falta de iluminação, 
poluição dos rios e assime-
trias tecnológicas.

Nélio Paínha, o presi-
dente da Junta de Santo 
Amaro, em Sousel,  foi o 
autor de uma das propostas 
mais faladas: a instalação 
de terminais ATM em to-
das as freguesias do país.                                                                                                     
O autarca defende que a 
Caixa Geral de Depósitos, 
assumindo a sua função de 
banco estatal e desempenho 
de serviço público a milhares 
de pessoas, deve instalar 
caixas multibanco em todas 
as freguesias para que não 
haja população que tenha 
que fazer dezenas de qui-
lómetros, sem transportes 
públicos e muitas vezes sem 
meios próprios para aceder 
a um banco ou mesmo a um 
terminal de multibanco.

A repetição das eleições le-
gislativas no círculo eleito-

ral da Europa decorreu este fim 
de semana, em formato presen-
cial, e votaram mais portugue-
ses nos últimos dois dias do que 
em janeiro. O balanço foi feito 
pela secretaria  Berta Nunes, 
que falou de uma boa notícia, 
uma vez que no domingo à noite 
já tinham sido contados 149 vo-
tos, em comparação com os 116 
da eleição de janeiro. Quando 
a secretária de Estado fez este 
balanço, faltava ainda contar os 
boletins de seis mesas de voto, 
de um total de 34 mesas.

A estes votos, incluídos no 
formato presencial, somam-se 
os votos por via postal. Neste 
contexto, os votos são consi-
derados válidos se chegarem a 
Portugal até ao dia 23 de março, 
explicou Berta Nunes. “Todos os 
portugueses que possam votar 
por via postal, façam-no o mais 
breve possível”, apelou.

Berta Nunes disse que os 
votos enviados por via postal 

O secretário-geral adjunto 
do PS, José Luís Carnei-

ro, considerou que o partido 
na Madeira está preparado 
para assumir as funções de 
governo em 2023 e vai ser 
mesmo a maioria na região 
autônoma.

“O PS/Madeira está prepa-
rado para assumir as funções 
do governo, na medida em 
que tem um projeto qualifica-
do com as prioridades certas, 
que valoriza a coesão do ter-
ritório e a competitividade da 
economia, simultaneamente 
sendo o projeto que compre-
ende e integra bem o valor ge-
opolítico e geoestratégico do 
arquipélago”, afirmou .

Discursando no encerra-
mento do XX Congresso do 
PS/Madeira, no qual Sérgio 
Gonçalves tomou posse como 
presidente, o secretário disse 
“que a confiança do PS nacio-
nal no PS/Madeira é total”.

Seja para garantir o apoio 
no parlamento, no diálogo 
com o Governo ou com os de-
putados do Parlamento Euro-
peu e no Comitê das Regiões, 
acrescentou. “E é por essa 
razão que, em 2023, o PS vai 
ser mesmo a maioria nesta re-
gião autônoma”.

“Queremos transmitir ao 
Sérgio Gonçalves que tem da 
nossa parte toda a lealdade, 
toda a disponibilidade, todo 

o apoio para que as nossas 
forças possam demonstrar às 
populações desta comunida-
de que podem confiar no PS 
e é no PS que está mesmo o 
futuro de confiança na Região 
Autónoma da Madeira”, refor-
çou José Luís Carneiro.

Dirigindo-se ao povo ma-
deirense, o dirigente socialis-
ta afirmou que podem confiar 
no projeto socialista que tem, 
no seu entender, as priorida-
des certas e tem a hierarquia 
das prioridades formulada de 
modo adequado.  

José Luís Carneiro desta-
cou o valor da coesão entre 
países e regiões, bem como 
a diversificação da economia 

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda, Catarina 

Martins, defendeu, em Braga, 
a realização de uma confe-
rência da paz para assegurar 
a autodeterminação da Ucrâ-
nia e uma segurança dura-
doura na Europa.

Num debate sobre a guerra 
na Ucrânia, Catarina Martins 
acrescentou que a União Eu-
ropeia se deve disponibilizar 
para mediar a preparação da-

quela conferência, sob a égide 
das Nações Unidas.

“Os países europeus não 
podem ficar à espera do que 
decidam os Estados Unidos 
ou a China e devem assu-
mir também a responsabili-
dade primeira da construção 
de caminhos de paz para a 
Europa. Perante o horror da 
guerra e do drama de quem 
dela foge, a União Europeia 
tem de agir”, defendeu.

Segundo Catarina Mar-
tins, é possível melhorar o ca-
minho que tem sido seguido 
até agora e que se tem cen-
trado na proteção de quem 
foge da guerra, no apoio a 
quem resiste à invasão e aos 
refugiados e na imposição de 
sanções à Rússia e à oligar-
quia que apoia Putin, a União 
Europeia deve promover 
essa conferência e o Gover-
no português pode propô-la”.

Catarina Martins defendeu 
que a política do fogo contra 
fogo só interessa a quem vive 
do negócio da guerra. “Poupar 
vidas para os que ganham com 
a guerra nunca é assunto. Para 
quem vive do negócio da guer-
ra, a paz nunca é uma opção”.                                                                                                                                          
E  avisou, nunca a paz che-
gou a um território com mais 
armas do que pão. “É preciso 
um compromisso forte com a 
paz”, defendeu.

Catarina Martins defende realização
de uma conferência da paz

Repetição das eleições no 
círculo da Europa teve mais 
eleitores do que em janeiro

serão contabilizados se chega-
rem depois do dia 12, esclare-
cendo as dúvidas do Conselho 
Regional das Comunidades 
Portuguesas na Europa, que 
este fim de semana disse estar 
preocupado com a possibilida-
de de nova anulação dos votos. 
Segundo este Conselho, a infor-
mação recebida apontava 12 de 
março como data limite para re-
ceber os votos, foram enviados 
para os círculos da Europa mais 
de 965 mil boletins.

Desta vez, garantiu Berta 
Nunes, “não houve qualquer re-
gisto de constrangimento, tudo 
decorreu normalmente”.

José Luís Carneiro confiante que PS
vai liderar próximo Governo da Madeira

regional como as principais 
prioridades que constam da 
moção de estratégia global 
apresentada por Sérgio Gon-
çalves no congresso e apro-
vada por unanimidade.
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Apesar da derrota na 
receção ao Gil Vicen-

te, por 0x1, Carlos Carva-
lhal elogiou a atitude e de-
terminação dos jogadores 
no dérbi do Minho.

“Parabéns ao Gil Vi-
cente mas também aos 
meus jogadores. Depois 
de uma ressaca europeia, 
com pouco descanso, fo-
ram espetaculares, até 
parecia que não tínhamos 
jogado na quinta-feira, 
sempre com intensidade 
muito alta. Aos 12 minu-
tos já tínhamos duas boas 
oportunidades de golo e 
creio que foi essa a tónica 
do jogo. Penso que tive-
mos o dobro das oportu-
nidades de golo e, quan-
do assim é, sentimo-nos 
frustrados, devíamos ter 
tido outra eficácia. É mui-
to difícil criar oportunida-
des contra o Gil Vicente, 
são compactos e sólidos, 
mas faltou a finalização”, 
explicou à Sport TV.

“Faltou a 
finalização”

O FC Porto venceu, este 
domingo, em jogo da 

26.ª jornada, o Tondela, 
por números expressivos, 
golos apontados por Ta-
remi (45’, de penálti), Ga-
leno (73’), Fábio Vieira 
(76’) e Francisco Concei-
ção (79’).

Com esta vitória, por 
4x0, os azuis e brancos 
passam a desfrutar, à con-
dição, de nove pontos de 
vantagem sobre o 2.º clas-
sificado, Sporting, que se 
desloca, esta segunda-fei-
ra, a Moreira de Cónegos.

Após os azuis e bran-
cos terem chegado a inter-
valo, a vencer através de 
execução dos 11 metros 
pelo internacional irania-
no, castigo máximo a pu-
nir falta de Maignan sobre 
Evanilson, na etapa com-
plementar, o Tondela ficou 

Dragão goleia e mete
pressão nos Leões

Apesar do recente ‘hat 
trick’ apontado ao Tot-

tenham, Cristiano Ronaldo 
continua a motivar vozes 
críticas em Inglaterra. A 
última foi a de Paul Mer-
son, com o antigo interna-
cional inglês a duvidar da 
continuidade de CR7 em 
Old Trafford na próxima 
temporada.

“Sempre disse que a 
contratação do Ronaldo 
não me parecia uma boa 
jogada. Marcou o ‘hat trick’ 
ao Tottenham e toda a gen-
te foi à loucura, mas ficaria 

chocado se ele continuas-
se no Manchester United 
na próxima época. Creio 
que o próximo treinador 
não vai ser tão mole e as 
coisas não irão funcionar”, 
disse Paul Merson, alon-
gando-se na análise.

“Não vais ganhar a 
Premier League com um 
avançado de 37 anos e, 
para os adeptos do clube, 
deveria ser preocupante 
que o Ronaldo seja o me-
lhor jogador e marcador 
da temporada. O Cristia-
no tem 37 anos e temos 

“Ficaria chocado se Ronaldo continuasse
no Man. United na próxima época”

reduzido, a partir dos 66’, 
a dez unidades, após ex-
pulsão do defesa-central 
espanhol Manu Hernan-
do, por acumulação de 
cartões amarelos.

A partir desse momen-
to, os dragões, e com as 

mudanças introduzidas, 
entretanto, por Sérgio 
Conceição, tiveram via 
aberta para a goleada, 
com os tentos da autoria 
de homens, todos eles, 
saídos dos banco: Ga-
leno (73’), Fábio Vieira 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Casa de Portugal, nos termos precisos dos Artigos 30 e seguintes do 

Estatuto Social vigente (aprovado pelo Conselho Deliberativo em 06 de outubro de 2015, 
e registrado no Registro Geral de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro 
de 2016, EBHL 53425FBF), convoca a todos os associados maiores de 18 anos, no pleno 
gozo de seus direitos sociais e quites com suas obrigações financeiras para se reunirem 
no Salão Nobre da Casa de Portugal à Rua do Bispo nº 72, Rio Comprido, RJ, em Assem-
bléia Geral Ordinária às 13:30 horas do 24 de março de 2022, em primeira convocação, 
com a presença mínima de duzentos associados ou, meia hora depois, às 14:00 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes que tiverem 
assinado o Livro de Presenças para os seguintes atos; a) eleição e posse do Conselho 
Deliberativo da Casa de Portugal, sendo 15 conselheiros efetivos e 15 suplentes, para o 
período de março de 2022 a março de 2025; b) composição da mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo; c) eleição e posse da Diretoria da Casa de Portugal e do Conselho Fiscal e 
respectivos suplentes para o triênio de março de 2022 a março de 2025. As chapas con-
correntes deverão ser registradas na secretaria da Casa de Portugal com antecedência 
mínima de três dias úteis, portanto, até o dia 21 de março de 2022 das 07:00 horas às 
13:00 horas, apresentadas por, pelo menos, 19 sócios (Art. 67). Nos termos do parágrafo 
único do Art. 66 será dispensado o processo de votação quando houver apenas uma única 
chapa concorrente. A eleição, então, será feita por simples aclamação. 

Jayme Joaquim de Carvalho Netto
 Presidente

CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal, em cumprimento 

ao disposto no Art. 41 Alínea I letra a e Art. 35 do Estatuto Social, convoca os se-
nhores conselheiros eleitos, para a reunião ordinária que será realizada no salão 
nobre da Casa de Portugal, na Rua do Bispo, 72, Rio Comprido, RJ, no dia 24 de 
março de 2022 às 14:00 horas em primeira convocação ou trinta minutos depois, 
às 14:30 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, com 
a seguinte ordem do dia:

1. Aprovar os Balanços anuais dos exercícios de 2019 e 2020.
2. Parecer do Conselho Fiscal.
3. Dação em pagamento.
4. Assuntos Gerais.      

Rio de Janeiro, 16 de Março de 2022.

                                  

CASA DE PORTUGAL
Carlos Eurico Soares Felix

Presidente do Conselho Deliberativo

(76’) e Francisco Con-
ceição (79’).

O FC Porto ainda es-
teve perto, por mais que 
uma vez, de chegar aos 
5x0: Toni Martínez viu o 
golo ser-lhe anulado por 
posição irregular, aos 89’ 
e pouco depois Galeno 
a falhar o alvo após uma 
grande jogada individual 
de Francisco Conceição.

Na próxima jornada, o 
FC Porto, que antes, esta 
quinta-feira, tem compro-
misso na Liga Europa, 
em Lyon, desloca-se ao 
Estádio do Bessa, jogo 
marcado para domingo, 
dia 20, defrontando o ri-
val Boavista.

Quanto ao Tondela, 
defronta o Arouca, adver-
sário direto na luta pela 
permanência, sábado, às 
15.30 horas, em casa.

O Benfica, reduzido a dez 
desde os 7 minutos, não 

foi além de um empate (1x1) 
em casa com o Vizela, no 
jogo inaugural da 26.ª jorna-
da da Liga.

O cenário para o conjun-
to de Nélson Veríssimo co-
meçou a complicar-se cedo, 
quando, alertado pelo VAR, 
Manuel Oliveira reverteu um 
cartão amarelo a Taarabt, 
optando por expulsar o mé-
dio marroquino (7’), por falta 
dura sobre Sarmiento.

Os encarnados reagiram 
bem à inferioridade numérica, 
pressionaram, mas não foram 
além de um cabeceamento 
à figura (Morato, aos 11’) e 
um disparo ao lado (Weigl, 
aos 34’), enquanto os visitan-
tes tiveram em Sarmiento as 
únicas ocasiões – a primeira 
à figura (16’), a segunda tra-
vada por Vlachodimos (35’). 
Só perto do intervalo surgiu a 
melhor oportunidade: Darwin, 
de cabeça, foi parado por Pe-
dro Silva (42’).

No segundo tempo, o uru-
guaio voltou a ameaçar, mas 
novamente o goleiro respon-
deu presente, travando com 
a mão direita um remate pe-
rigoso do camisa 9. O Vizela 
respondeu com um cabecea-
mento de Kiko Bondoso que 
não passou longe da barra 
(51’). Ameaça para o que vi-
ria a seguir, balde de água 
fria na Luz aos 65’, com Koffi 
a assistir Cassiano para o gol 
inaugural.

O Benfica reagiu através 
do banco: Meité entrou e 

Benfica escorrega
em casa com o Vizela

Ao chegar ao terceiro 
jogo consecutivo sem 

sofrer gols, depois do em-
pate (0x0) em casa do Man-
chester City e da vitória, por 
2x0, sobre o Arouca, na 
jornada anterior, o Sporting 
conseguiu, esta segunda-
feira, em Moreira de Cóne-
gos (triunfo por 2x0), repetir 
o melhor registo defensivo 
da temporada.

As duas anteriores sé-
ries de três jogos sem so-
frer gols foram:

- entre 11 de novembro 

rondou o empate, que foi ne-
gado pela barra (73’), Henri-
que Araújo marcou mesmo, 
um minuto após ter sido 
lançado (75’) - Pedro Silva 
defendeu para a frente um 
remate de Gonçalo Ramos 
e o jovem avançado dos bês 
não desperdiçou o brinde, 
estreando-se a marcar pela 
equipe principal.

O gol empolgou as águias, 
que viram a reviravolta nega-
da por Kiki Afonso, que tirou 
em cima da linha um remate 
de Rafa (aos 81’), e por Pe-
dro Silva, que travou o bis 
de Henrique Araújo (90+1’). 
Numa reta final de emoções 
fortes, Grimaldo também 
teve nos pés ocasião para 
desfazer o empate, mas o li-
vre saiu por cima (90+7’), e 
Darwin foi parado por Pedro 
Silva (90+11’), mantendo-se 
o 1x1 no marcador. Resul-
tado que mantém o Benfica 
em terceiro, com 58 pontos, 
menos três que o Sporting, 
que só joga na segunda-fei-
ra, com o Moreirense. Já o 
Vizela soma 25 pontos, na 
14.ª posição.

e 18 de dezembro, com vi-
tórias sobre Boavista (2x0, 
casa, campeonato), Pe-
nafiel (1x0, fora, Taça da 
Liga) e Gil Vicente (3x0, 
fora, campeonato)

- entre 30 de outubro e 
7 de novembro, com triun-
fos sobre Vitória de Gui-
marães (1x0, casa, cam-
peonato), Besiktas (casa, 
4x0, Liga dos Campeões) 
e Paços de Ferreira (2x0, 
fora, campeonato)

Significa isto que, caso 
o campeão nacional consi-
ga bater a baliza inviolável 
no próximo encontro - dia 
19, Vitória de Guimarães 
(fora) - atingirá a melhor 
sequência, neste capítulo, 
na presente temporada.

Leões igualam melhor
registo defensivo da época

de colocar as coisas em 
perspetiva porque o Man. 
United quer ganhar títu-
los, não quer fazer nú-
mero e chegar ao quarto 
lugar”, concluiu.
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Portugal, Guerra Fria e Ucrânia    
Quase uma Suíça ibérica, de-

pois da fraticida guerra civil 
espanhola (1936 – 1939), que teria 
causado cerca de um milhão de 
mortos, Portugal, sob o regime do 
Professor António de Oliveira Sala-
zar (1889 – 1970), simpatizante do 
fascismo italiano de Benito Mussoli-
ni(1883 – 1945), surpreendeu o mun-
do e declarou-se neutro na Segunda 
Guerra (1940 – 1945). Milhares de 
refugiados europeus, sobretudo de 
origem judaica, buscaram o porto 
seguro de Lisboa, naquele período, 
a caminho das Américas – tendo 
como destino final, na maioria das 
vezes, os Estados Unidos e o Brasil. 
Mas o Portugal salazarista, após a 
neutralidade no último grande con-
flito continental, mergulhou de ca-
beça, ao contrário dos suíços, na 
Guerra Fria. Foi um dos 12 signatá-
rios, em quatro de abril de 1949, da 
Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN), assinado em Washin-
gton – do qual faziam parte, para 
além dos Estados Unidos e Cana-
dá, nove países da Europa: Bélgica, 
Dinamarca, França, Islândia, Itália, 
Luxemburgo, Noruega, Holanda e 
Reino Unido. Seriam incorporados 
também à OTAN, em 1952, com 
o endurecimento da Guerra Fria, 
Grécia e Turquia. Só três anos mais 
tarde, em 14 de maio de 1955, nas-
ceria o bloco militar que faria frente 
à OTAN, liderado pela União Sovié-
tica, denominado Pacto de Varsóvia 
– por ter sido a capital polonesa a 
sediar o encontro. Compunham o 
grupo militar as 15 repúblicas sovié-

ticas, entre as quais, a Ucrânia, bem 
como Albânia, Alemanha Oriental, 
Bulgária, Hungria, Polônia, Romênia 
e Tchecoslováquia. 

A queda do Muro de Berlim, em 
nove de novembro de 1989, 

e a dissolução, dois anos depois, da 
União Soviética, em 26 de dezembro 
de 1991, pareciam indicar o fim da 
Guerra Fria. Mas não foi o que acon-
teceu. O Pacto de Varsóvia, de fato, 
esfarelou-se, porém, a OTAN conti-

nuou a crescer e expandir os seus 
domínios ao Leste europeu. A orga-
nização de Washington atraiu, prin-
cipalmente, países do antigo Pacto 
de Varsóvia. Como Albânia, Bulgá-
ria, Eslováquia, Hungria, Polônia, 
República Tcheca, Romênia e cinco 
das seis repúblicas que formavam 
a Iugoslávia – ficando de fora ape-
nas a Sérvia. Ingressariam ainda na 
OTAN os três países bálticos, que 
eram integrados à União Soviética: 
Estônia, Letônia e Lituânia. Desde 
2014, quando um movimento popu-
lar na Ucrânia, intitulado Revolução 

Laranja, afastou o país da Rússia, 
os governos de Kiev passaram a 
flertar com a OTAN – que pretende 
estender a presença militar às fron-
teiras russas. Um velho desafio da 
Guerra Fria. A chegada à Presidên-
cia da Ucrânia, em 2019, do come-
diante direitista Volodymyr Zelensky, 
44 anos, de família judia, acelerou o 
processo de adesão da ex-repúbli-
ca soviética à OTAN – afrontando e 
desagradando o Kremlim, que, sen-
tindo-se ‘vulnerável’, acabaria por 
desencadear, em fevereiro último, 
uma ofensiva militar no país vizinho. 
Tenta impedir, assim, que passem 
ao controle da OTAN regiões me-
ridionais históricas do Império da 
Rússia czarista, próximas à Crimeia, 
reanexada há oito anos a Moscou. 
São cidades como Luhansk, Do-
netsk, Mariupol, Khersan, Mykolaiv 
e a célebre Odessa – fundada em 
1794, pelo legendário oficial russo, 
Marechal Gregório Potemkin (1739 
– 1791), em homenagem à Impera-
triz Catarina II de Todas as Rússias 
(1729 – 1796).  

Coerente com sua própria 
trajetória, como um dos pio-

neiros da OTAN, Portugal condena 
hoje os ‘desatinos’ do Presidente da 
Rússia, Vladimir Putin, 69 anos, e 
recebe refugiados ucranianos - so-
lidário ao bloco ocidental da Guerra 
Fria. Estes prófugos são as primei-
ras ‘vítimas’ da trágica conjunção de 
um governo chefiado por um come-
diante e de uma Rússia que começa 
a se reerguer e sonha com a antiga 
grandeza. 

Dia 20.03.2022 Comemoração dos 37 anos 
da Casa de Portugal do Grande ABC
Com intensa programação a Casa de Portugal 
do Grande ABC, estará neste dia comemorando 
seus 37 anos de fundação. Às 13  horas teremos 
a abertura do buffet self-service, com bacalhau 
a moda da casa além de outros pratos e acom-
panhamentos; às 14 horas Benção pelo Padre 
António Maria e na sequencia música portuguesa 
para todos dançarem, com Francisco Fernandes. 
ATENÇÃO: a compra de convites somente será 
de forma antecipada através do telefone/What-
sApp: 4436-0223 com Cristiane. Local R. Nossa 
Senhora de Fátima 55 - Santo André – São Pau-
lo - fones (011) 4436-0223 ou 94675-0425 www.
casadeportugalabc.com.br      casa@casade-
portugalabc.com.br
Arraial Madeirense na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste dia realizan-
do sua primeira festa de 2022 seguindo todos os 
protocolos sanitários, teremos um grande arraial 
em sua sede a partir das 13 horas. Comidas tí-
picas, sorteio de vários brindes. Informações e 
convites: Rua Casa Ilha da Madeira, 214 Bairro 
Horto Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 
2231.0922 – 99347.5123 e-mail casailhamadei-
ra1@uol.com.br
Almoço Porco no Rolete na Portuguesa
Não perca este almoço realizado pelo Dpto. 
Social da Portuguesa de Desportos neste dia 
a partir das 13 horas em seu salão de festas. 
Teremos um delicioso porco no rolete além de 
outros pratos e acompanhamentos. A animação 
estará a cargo da tocata do Grupo da Portu-
guesa. Local Rua Comendador Nestor Pereira, 
33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400  
www.portuguesa.com.br
26.03.2022 Festa da Vindima na Casa de Por-
tugal de São Paulo

A Casa de Portugal estará realizando nesta be-
líssima noite, a partir das 19 horas, mais uma 
autentica vindima. Como de costume com muita 
musica para dançar, exibição de seu grupo fol-
clórico e ainda distribuição de uma cesta de uvas 
a todos os presentes. Serviço de bar e petiscos 

opcional. Faça já sua reserva pois esse ano os 
convites são limitados. Convites e 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
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Inaugurada a nova fIlIal
da BIg-Store no Cadeg

No último sábado no Cadeg, foi inaugu-
rada a nova filial da Loja Big-Store 

Cestas e Miniaturas. Fica localizada na 
rua principal no Cadeg, seu proprietário 
o empresário Orlando Pereira, ao lado do 
seu filho Alexandre e da sua colaboradora 

era só felicidade por mais uma conquis-
ta na sua vida, sempre empreendedor e 
acreditando. Agora você tem mais uma 
opção em variedades para sua casa ou 
empresa vemha aproveitar com preços 
especiais de inauguração.

Sextou mais uma vez no Boteco do  Mo-
rais com o anfitrião Morais sempre com 

aquela alegria para receber os amigos que 
prestigiam o Boteco do Morais, onde não fal-
ta descontração, muita alegria , também um  

bom papo e aquela cervejinha bem gelada 
ainda mais com esse calor que está fazendo. 
Dem mas nesta sexta é só chegar e aprovei-
tar pois o Comendador Morais está de braços 
abertos para receber os amigos.

Boteco do Morais é só  alegria toda sexta-feira

Num belo registro da última sexta-feira no Boteco do Morais vemos, o chaves, Ana Maria, esposo José 
Matos, Dário  dos Santos, Manuel Cardoso, da Ponte de Lima, Joaquim Bernardo, Presidente do Orfeão, 
o Comendador José Morais, Serginho, em pé o casal Márcia esposo Tuninho Mendes, Paulo, Ramiro da 
Maia e Antônio

De outro  
angulo-

vemos a 
turma reu-
nida numa 
belíssima 

confraterni-
zação com 
aquela cer-

veija bem 
gelada e 

saborosos 
petiscos

A Casa de Trás-os-Montes foi o 
palco de mais uma confraterni-

zação com o Almoço Transmontano 
com o Conjunto Amigos do Alto Mi-
nho, onde o jovem Patrick com seus 
amigos soltando a voz com um belís-
simo repertório apesar do momento 
que estamos vivendo, aos poucos, 
os amigos não deixam de prestigiar 
o almoço Transmontano. com o car-
dápio no capricho, churrasco, sardi-
nha na brasa, frango acompanhando 
saladas diversas.

almoço transmontano movimentou o domingo

A  apresentação da Sensacional Banda 
TB Show, completinha, comemorare-
mos o  aniversário do  Rogério Cos-

ta e  os aniversariantes do  mês de  março, 
apresentação da Nova Diretoria  ao  Público 
e entregar  de  títulos  honoríficos. Cardápio; 
Churrasco, Frango, Filé de Peixe, Saladas e 
acompanhamentos E supresas sensacionais 
acontecerão neste  dia. Reserve  já seus lu-
gares.Vagas  limitadas. (Ar Climatizado)

Venha almoçar conosco 

dia  20 de Março a partir das 12.00hs
orfeão Português

Rua Francisco Xavier, 363 - Maracanã
não perca este Sensacional almoço. Imperdivel.

Panorâmica do Almoço Transmontano com os famosos “Pés de Valsa”

Presença mar-
cante no convívio 
social Transmon-
tano o empresário 
Luís Albuquerque, 
esposa Dona 
Olinda, filho . e 
nora 

Num close para Portugal em Foco os amigos o Presidente do Orfeão 
Português, Joaquim Bernardo e Ângelo Horto, Presidente do Con-
selho do Orfeão

Sempre 
prestigiando o 
Solar Trans-
montano o 
Ex-presidente 
Antônio Paiva 
e esposa Ma-
ria de Fátima 
e amigos 
convidados  

O charme feminino sempre presente no convívio Social da Casa de 
Trás-os-Montes, num belo sorriso vemos Márcia Mendes, Conceição 
Caridade, Maria Emília Horto

Conjunto Amigos do Alto Minho deu ritmo ao domingo Transmontano

Num destaque para o Jornal Portugal em Foco, o Presidente Is-
mael Loureiro, sua princesinha a filha Sandy e o amigo  o Folclo-
rista Fernando Panza


