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CADERNO DE SÃO PAULO

Ministro da Saúde admite
má gestão e nega que Finanças 

mandem no seu ministério                 

Vemos Roberto Leal 
em mais um grande show 
no aniversario da Casa de 
Portugal do Grande ABC. 
E ainda trazemos a entre-
ga de Comendas e inau-
guração de novo espaço 
na Casa de Portugal e sua 

vindima. Veja estas repor-
tagens e ainda, a coluna 
Portugal Desportivo do Ra-
dialista Martins Araujo, a 
coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, 
além outros assuntos de in-
teresse.

Roberto Leal
Nos 33 anos da Casa
de Portugal do ABC

Pela primeira vez desde 
que foi eleito líder do PSD, 
Rui Rio esteve com os presi-
dentes de todas as distritais 
do partido e o encontro gerou  
expectativa sobre o plano de 
ação do novo líder .

Depois dos sucessivos 
episódios que assombraram o 
primeiro mês na  liderança de 
Rui Rio, o partido foca-se no 
trabalho que é preciso fazer 
para vencer os desafios elei-
torais: as eleições regionais, 
em Janeiro; as europeias, 
em maio; e as legislativas, no 
outono. “Há uma expectativa 
relativamente à orientação 
estratégica que venha da dire-
ção para as estruturas regio-
nais,  no sentido de ajudarem 
a construir uma alternativa ao 
atual Governo e também per-
ceber o que é que se pretende 
com o Conselho Estratégico 
Nacional”, diz Pedro Alves, 
que preside à distrital de Vi-
seu, responsável pela vitória 

Distritais querem ver Rui Rio
nas ruas a combater o PS

 JORNAL PORTUGAL EM FOCO dEsEJA AOs sEUs
AssiNANTEs E LEiTOREs UMA PásCOA COM AMOR E Fé.

MENSAGEM

É PáSCoA! EMoção NoS
CAMPoNESES dE PoRtuGAL

domingo de Ramos de muita fé, em Duque de Caxias, no Clube 
Camponeses de Portugal. Em destaque a passadeira de flo-

res, como é tradicional. Lindíssima! detalhes na pág. 15

RoGÉRio REBELo
fEStEjAdo PELoS AMiGoS 

NA CASA dA BEiRAS

O maestro Rogério estreou nova idade e comemorou na Casa 
das Beiras, ao lado da sua esposa Neide e amigos da Banda 

T.B. Show. Na foto o tradicional parabéns ao lado dos amigos. 
detalhes na pág. 8

ARRAiAL tRANSMoNtANo
AGitou o doMiNGo

A diretoria da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro fechou o mês 
de março com chave de ouro com mais um Arraial Transmon-

tano, recebendo um bom número de amigos. detalhes na pá. 18

O ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernan-
des, admitiu  que existe má 
gestão em alguns hospitais 
do Serviço Nacional de Saú-
de  e negou que haja uma 
“sobreposição” do Ministério 
das Finanças relativamente 
ao da Saúde com a criação 
de uma estrutura de missão 
destinada a monitorizar as 
contas do SNS.

Reagindo às críticas por 
parte do PSD, que há duas 
semanas classificou a estru-
tura de missão como “uma 
inaceitável situação de de-
pendência e subalternização 
do Ministério da Saúde face 
ao Ministério das Finanças”, 
Adalberto Campos Fernan-
des recusou qualquer so-
breposição entre ministérios 

e até destacou que a ideia 
de criar a estrutura foi sua.                                                                                                                                             
Adalberto Campos Fernan-
des, recordou  que a ideia 
de criar uma estrutura de 
missão composta por espe-
cialistas foi ideia sua e resul-

tou da “particular intensida-
de” na articulação entre os 
ministérios da Saúde e das 
Finanças, não só devido às 
carreiras dos profissionais 
de saúde como também pela 
“pressão que a saúde repre-

senta nas contas públicas”. 
“Esta foi uma ideia do mi-
nistro da Saúde, proposta 
ao ministro das Finanças”, 
para chegar a uma forma de 
levar a cabo uma “reflexão 
mais técnica e até mais aca-
dêmica” sobre o setor que 
inclua uma avaliação do que 
tem sido feito e um conjun-
to de propostas de futuro.                                                                                                                                   
Para Campos Fernandes, 
são precisas “respostas 
novas para problemas ve-
lhos e conhecidos”. Tendo 
em conta que “o país não 
passou para uma situação 
de liberdade orçamental”, o 
ministro da Saúde conside-
rou que “a pior coisa que o 
Governo podia fazer igno-
rar a sustentabilidade do 
Estado social”.

O presidente do Sindicato 
Nacional do Corpo da Guar-
da Prisional afirmou que a 
ministra da Justiça devia de-
mitir o diretor-geral das pri-
sões porque impôs um novo 
horário de trabalho prejudi-
cial aos guardas e à segu-
rança das cadeias.

“Tem de ganhar coragem e 
demitir o diretor-geral “, decla-
rou Jorge Alves.

Durante o protesto, os 
guardas prisionais entrega-

de Rui Rio naquele distrito.  
“Vamos aguardar que o pre-
sidente apresente a sua pro-
posta e o seu plano de ação”, 
com a convicção que “desta 
vez as pessoas vão mobilizar-
se, “o período de adaptação 
está ultrapassado, nós já nos  
adaptámos uns aos outros”.

Bragança Fernandes, 
da distrital do Porto, espera 
que o líder do partido dê já 
alguma orientação às elei-
ções autárquicas. “Queremos 
ganhar as eleições autár-
quicas e gostava de saber 
qual vai ser a estratégia da 
direção nesse sentido” .                                                                                                                                    
Focado no combate ao Go-
verno de António Costa, o 
líder de Coimbra, Maurício 
Marques, defende uma “li-
gação estreita” entre a dire-
ção e as estruturas distritais 
uma vez que “são elas que 
estão no terreno e muitas 
das vezes ajudam a cons-
truir uma alternativa”.

Guardas pedem 
demissão do 
diretor-geral
das prisões

Segundo  Maria João Fra-
da, do Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera, “O que 
sobe hoje desce amanhã. 
Depois nos restantes dias, 
até domingo, vamos ter uma 
alternância de massas de ar 
polar e massas de ar tropi-
cal, com períodos de chuva 
ou aguaceiros. Hoje e ama-
nhã, vamos ter queda de 
neve em quotas abaixo dos 
1.000 metros. Este cenário 
vai prolongar-se pelo menos 
até domingo de Páscoa”. A 
precipitação, explicou Maria 
João Frada, vai ser mais fre-
quente nas regiões do Norte 
e Centro e menos frequente 
e mais fraca no Sul.

“A partir de hoje,  está pre-
vista uma intensificação do 

vento  no litoral, sendo mode-
rado a forte nas terras altas 
e com rajadas. Depois no dia 
30, vamos ter uma situação 
de mar na costa ocidental, 
com ondas com 04 a 05 me-
tros”. “No sábado vamos ter 
uma oscilação, ou seja, uma 
pequena subida de 02/03 
graus e no domingo mantêm-
se assim. Uma vez que esta-
mos na reta final de março, 
as temperaturas estão abai-
xo dos valores normais para 
esta altura do ano”.

No que diz respeito ao 
início da próxima semana, 
Maria João Frada indicou 
que a probabilidade de chu-
va é de 60 a 90% nas regi-
ões do Norte e Centro e infe-
rior a 50% no Algarve.

Páscoa com
chuva, vento

e  neve

ram ao gabinete do primeiro-
ministro um abaixo-assinado 
com mais de 2.600 assinatu-
ras de guardas a exigir a de-
missão de Celso Manata e a 
revogação imediata do novo 
horário de trabalho aplicado a 
estes profissionais.

Esta é a segunda vigília do 
género realizada pelos guar-
das prisionais, tendo a primei-
ra sido à porta da direção-ge-
ral dos serviços prisionais e, 
caso o assunto não seja resol-
vido, haverá uma nova vigília 
desta vez em frente à Presi-
dência da República, adiantou 
Jorge Alves.

Os guardas contestam os 
novos horários de trabalho, 
que estão em vigor desde 2 
de janeiro em seis estabele-
cimentos prisionais, mas que 
estão a gerar contestação no 
Estabelecimento Prisional de 
Lisboa, onde já foram instau-
rados processos disciplinares 
a vários guardas prisionais 
por se terem recusado a reali-
zar trabalho extraordinário.

A greve, que se prolon-
ga até 25 de abril, vai afetar 
todo o serviço prestado entre 
as 16:00 e as 19:00 e é a se-
gunda paralisação em menos 
de mês no EPL, além de uma 
outra realizada no Estabeleci-
mento Prisional do Porto.
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Caros leitores,

Como é público e notó-
rio, o Estado do Rio de Ja-
neiro atravessa a sua maior 
crise econômica e financei-
ra - aliás, a maior da história 
de qualquer Estado Federa-
do – causado por sucessivas 
administrações desastrosas e 
corruptas, as quais não tive-
ram nenhum apego ao equi-
líbrio das contas públicas e, 
muito menos, respeito à de-
nominada “coisa pública”.

Neste cenário, a busca in-
cessante por novos recursos 
virou o lema do (des)governo 
do estado. E há um setor em 
especial – talvez o único que 
ainda possa a vir a movimen-
tar a economia fluminense 
no curto prazo – que não sai 
do centro das atenções: o de 
produção de óleo e gás natu-
ral.

Pois bem. Desde 2015. é 
possível identificar inúmeras 
tentativas de se aumentar 
a arrecadação do meio de 
novas exigências tributárias 
que atingem o setor em ques-
tão. Pode-se destacar, por 
exemplo, a edição das Leis 
7.182/15 e 7.183/15 – já con-
testadas em ações diretas de 
inconstitucionalidade perante 
o Supremo Tribunal Federal -, 
que têm como objetivo a insti-
tuição tanto de uma “taxa de 
fiscalização ambiental” para 
custear as atividades do INEA 
(a qual, segundo estimativas 
que constam no projeto de 
lei, geraria uma arrecadação 
que supera em mais de 400% 
o atual orçamento do referi-
do órgão estadual), quando 
de valores de ICMS sobre a 
própria atividade de extração 
de petróleo pelo concessioná-
rio do campo, como se essa 
representasse uma opera-
ção de compra e venda entre 
UNIÃO FEDERAL e a empre-
sa responsável pela extração. 

Insistindo na ideia de su-
focar um dos motores da 
sua economia, a Assembleia 
Legislativa do Rio de Ja-
neiro aprovou, em fevereiro 
deste ano, o Projeto de Lei 
1.029/11, que pretende ins-
tituir uma cobrança de ICMS 
sobre o consumo, dentro da 
própria plataforma, do gás na-
tural recém-extraído pela con-
cessionária do campo.

O mencionado projeto, 
que está atualmente na mesa 
do governador do estado para 
sanção, faz três inserções 
pontuais na Lei 2.657/96, que 
instituiu o ICMS no âmbito es-
tadual, a saber:

“Art. 1º. O art. 2º da Lei nº 
2.657, de 26 de dezembro de 
1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação, acrescido 
do inciso VII:

“Art. 2º. O imposto incide 
sobre:

VII – O consumo de gás 
natural utilizado na produção 
de petróleo e manutenção dos 
próprios da empresa.”

Art. 2º. O art. 3º da Lei nº 
2.657, de 26 de dezembro de 
1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescido 
do inciso XVIII:

“Art. 3º. O fato gerador do 
imposto ocorre:

XVIII – na utilização do 
gás natural para manutenção 
dos próprios da empresa de 
petróleo e na prospecção do 
petróleo.”

Art. 3º. O art. 14 da Lei nº 
2.657, de 26 de dezembro de 
1996, passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescido 
do inciso XXVI:

“Art. 14 – A alíquota do im-
posto é:

XXVI – na operação de 
extração de gás natural: 12% 
sobre o preço do gás vendido 
pela Petrobrás à CEG – Com-
panhia Distribuidora de Gás 
do Rio de Janeiro.”

Art. 4º. Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publica-
ção”.

A redação final do referido 
projeto de lei, como se vê. é 
bastante confusa. Num pri-
meiro momento, afirma-se que 
o fato gerador ocorre com o 
“consumo” (RT. 1º) ou a “utili-
zação” (art. 2º) do gás natural 
na manutenção das atividades 
da empresa. Contudo, na se-
quência, deixa consignado 
que o fato gerador ocorre com 
a “extração” (art. 3º) do gás 
natural, o que definitivamente 
não ajuda o intérprete na de-
finição dos contornos da nova 
exação fiscal, acarretando, 
inequivocamente, uma extre-
mada insegurança jurídica.

Nas próximas colunas 
este colunista irá detalhar os 
vários vícios do citado projeto 
de lei e suas inconstituciona-
lidades.

Até lá e boa leitura. Fiquem 
atentos!

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.c arrasqueiraadv.com.br

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

TRIBUTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADES FISCAIS 

NO SETOR DE ÓLEO E GÁS
PRIMEIRA PARTE

“Estamos de acordo com a 
proposta que o Governo apre-
sentou, achamos é que podia ir 
mais além”, disse Carlos Silva.

Apontando que o ministro 
do Trabalho, Solidariedade e 

UGT concorda com o Governo 
sobre lei mas quer ir mais além

Segurança Social, Vieira da 
Silva, afirmou que “este é um 
primeiro passo para se poder, 
eventualmente, obter um acor-
do de Concertação Social sobre 
algumas matérias”, Carlos Silva 

classificou este conjunto de pro-
postas como “um bom ponto de 
partida”.

“E, se conseguirmos ir mais 
além, iremos mais além”, vin-
cou, aludindo a um pacote que 
inclui medidas como a redução 
da duração máxima dos con-
tratos a prazo de três para dois 
anos, a criação de uma taxa de 
rotatividade progressiva entre 
1% e 2% para as empresas que 
abusem dos contratos a termo 
certo ou o fim do banco de ho-
ras individual, entre outras pro-
postas.

O líder da UGT aproveitou 
também a ocasião para “defen-
der a verdade”, respondendo a 
declarações feitas pelo secre-
tário-geral da Confederação 
Geral dos Trabalhadores Por-

tugueses, Arménio Carlos, que 
disse que o apelo do Governo 
a uma flexibilização laboral per-
mitindo salários abaixo dos mí-
nimos legais é um raciocínio ao 
estilo “lei da selva”.

“Não vou defender o Go-
verno, vou defender a verdade, 
e nunca em momento algum - 
durante a reunião da Concer-
tação Social, antes ou depois, 
veio o ministro ou algum dos 
seus  secretários de Estado 
afirmar, como veio dizer o se-
cretário-geral da CGTP, que o 
Governo propôs em Concerta-
ção Social uma flexibilização 
da negociação coletiva para 
poder negociar salários abaixo 
do código de trabalho”, salien-
tou Carlos Silva, falando numa 
“mentira”.

Centro Hospitalar de Coimbra iniciou 
técnica cirúrgica inovadora em ortopedia

O serviço de Ortopedia do 
Centro Hospitalar e Universitá-
rio de Coimbra iniciou um novo 
programa de artroplastias totais 

da anca através da utilização 
de uma técnica cirúrgica inova-
dora, desenvolvida nos EUA, 
anunciou  a instituição.

A nova técnica, denomina-
da Superpath, consta de uma 
abordagem cirúrgica “que não 
agride os músculos e tendões 
da região da anca, o que per-
mite reduzir o tempo de recu-
peração e cicatrização destes 
tecidos”, refere o CHUC, em 
nota de imprensa.

“O doente pode iniciar a sua 
recuperação funcional poucas 
horas após a cirurgia, regressar 
a casa menos de 24 horas após 
o seu internamento e regres-
sar à sua vida ativa em poucos 
dias”, adianta.

O Centro Hospitalar e Uni-
versitário de Coimbra pretende 
passar a realizar este tipo de 
cirurgias “em doentes selecio-

nados” em regime ambulatório, 
permitindo que o doente esteja 
hospitalizado menos de 24 ho-
ras “e regresse posteriormente 
ao seu ambiente familiar para 
realizar a sua recuperação fun-
cional e o seu regresso à vida 
ativa”.

“Para além das vantagens 
da rápida integração do doente 
na sociedade, é possível a recu-
peração funcional mais acelera-
da com um período de conva-
lescença mais curto, originado, 
por isso, uma menor dependên-
cia do doente face aos seus cui-
dadores, bem como mais rápida 
integração do mesmo nas suas 
atividades quotidianas”, argu-
menta o CHUC.

Embaixada portuguesa em 
Brasília estuda a criação de um 
consulado honorário na cidade 
de Boa Vista, no interior do 
país, aonde têm chegado 800 
refugiados venezuelanos por 
dia. Deputado português este-
ve lá, na semana passada.

A embaixada portuguesa 
no Brasil está a equacionar a 
abertura de uma representa-
ção, mesmo que simbólica, em 
Boa Vista, a capital do estado 
de Roraima, no Norte do país, 
para dar resposta à provável 
chegada de refugiados de ori-
gem portuguesa da Venezuela. 
O plano está a ser desenhado 
na sequência de uma visita de 
três dias do deputado Carlos 
Páscoa, eleito pelo PSD no 
círculo Fora da Europa, à cida-
de de Boa Vista, onde, desde 
o início da crise política, eco-
nómica e social venezuelana 
chegaram perto de 50 mil imi-
grantes.

A situação na cidade, con-
tou Carlos Páscoa ao PÚBLI-
CO, é dramática, mas até este 
momento não há registro de 
chegada de portugueses ou 
luso-descendentes. “A única 
excepção foi a de um cidadão 
português que conseguiu en-
contrar trabalho”, disse o depu-
tado, que esteve na capital do 
estado de Roraima na semana 
passada.

“Pelos relatos que ouvi, e a 
manter-se a situação na Vene-
zuela, é uma questão de tem-
po até começarem a chegar 
portugueses”, alertou o parla-
mentar social-democrata, que 
vai entregar um relatório do 
que viu e ouviu ao embaixador 
de Portugal em Brasília, Jorge 
Cabral. Os que chegam a Boa 
Vista, uma pequena cidade no 
interior brasileiro, com cerca 
de 330 mil habitantes, falam da 
existência de vários portugue-
ses nas cidades vizinhas na 
Venezuela. “Numa cidade pró-
xima, existe uma praça chama-
da Esquina dos Portugueses”, 
diz Carlos Páscoa, explicando 
que, devido aos “pequenos ne-
gócios” que têm, os portugue-
ses têm resistido a partir. “É 
difícil para eles deixar tudo o 
que construíram e partir, mas, 
se a situação na Venezuela se 

Portugal atento ao êxodo de 
venezuelanos para o Brasil

prolongar, com certeza que vão 
começar a sair do país. Para já, 
são os mais pobres os que têm 
partido.”

Antecipando esse fluxo, e 
tendo em conta que o posto 
consular português mais pró-
ximo de Boa Vista fica em Be-
lém, a cerca de três horas de 
avião, a embaixada em Brasília 
poderá avançar para a nomea-
ção um cônsul honorário, para 
acolher os portugueses que ve-
nham a chegar à cidade, onde 
os refugiados já representam 
10% da população. “Já falei 
com o vice-cônsul em Belém 
[Francisco Neto Brandão], e 
ele planeia deslocar-se a Boa 
Vista nos próximos dias, para 
inteirar-se da situação.” 

Na Venezuela, país onde 
existe uma comunidade com 
cerca de 500 mil portugueses e 
luso-descendentes, a segunda 
maior comunidade portuguesa 
na América Latina, a seguir à 
do Brasil, o impasse político 
está para continuar. A marca-
ção de eleições presidenciais 
para 20 de Maio é contestada 
pela oposição, reunida no mo-
vimento Frente Ampla Vene-
zuela Livre (FAVL), que con-
sidera não estarem reunidas 
condições para um sufrágio 
livre e transparente. 

As eleições presidenciais 
tradicionalmente acontecem 
em Dezembro, e foram ante-
cipadas por decisão da As-
sembleia Constituinte eleita no 
ano passado e controlada pelo 
presidente Nicolás Maduro, à 
revelia do congresso venezue-
lano, onde a oposição tem a 
maioria.

O calendário eleitoral de 
Maduro não é de todo inocen-
te. Os principais partidos que 
integram a coligação MUD 
(Mesa da Unidade Democráti-
ca) têm muitos dirigentes pre-
sos ou exiliados, além de no in-
terior da própria MUD existirem 
algumas divisões. Serão estas 
fragilidades que o presidente 
venezuelano quer aproveitar, 
antecipando as eleições para 
Maio, não dando tempo para a 
oposição se reorganizar.

A crise venezuelana pare-
ce, por isso, estar para ficar. 
Desde que começou, já atra-

vessaram a fronteira terres-
tre com o Brasil quase 50 mil 
pessoas. O fluxo começou em 
2015, cresceu em 2016 baten-
do recordes em 2017 com mais 
de 17 mil pedidos de asilo. Este 
ano, e depois de a Colômbia 
ter apertado o controle frontei-
riço, o Brasil tem sido o destino 
dos venezuelanos que fogem 
à fome, à falta de medicamen-
tos e de emprego, num país 
com uma inflação galopante 
(2616% de inflação acumulada 
ao longo de 2017).

Os últimos números oficiais, 
que têm sido avançados pela 
imprensa brasileira, indicam a 
entrada de 800 refugiados por 
dia através da cidade fronteiri-
ça de Pacaraima. Um “exôdo” 
em que a maioria percorre de-
pois a pé, ou de carona, os 220 
quilômetros entre  Pacaraima 
e Boa Vista. Aqui improvisam-
se abrigos – autênticos bairros 
de lata – nas principais praças 
e os refugiados vivem na mais 
profunda miséria.

As autoridades de saúde 
brasileira lançaram em Boa 
Vista uma campanha de vaci-
nação contra o sarampo, de-
pois de ter sido detectado um 
caso numa criança venezuela-
na, o primeiro no país em três 
anos.

A situação em Roraima sal-
tou já para o debate político. 
Jair Bolsonaro, o pré-candida-
to de extrema-direita à Presi-
dência do Brasil, defendeu no 
início deste mês a criação de 
campos de refugiados para os 
venezuelanos que chegam. 
Numa entrevista ao jornal Es-

tado de São Paulo, Bolsonaro, 
que tem apenas Lula da Silva 
à frente nas sondagens, defen-
deu a revogação da lei de imi-
gração do ano passado, para 
dificultar a entrada de estran-
geiros no país.

No terreno, a crise huma-
nitária está a ter a resposta 
possível por parte do estado 
brasileiro. O governo federal 
publicou um decreto no início 
do mês que permite a residên-
cia temporária (dois anos) a 
imigrantes de países vizinhos e 
implementou um programa de 
emergência para dar resposta 
aos refugiados ao nível da saú-
de, segurança social e alimen-
tação.

Em quatro meses, o dobro 
de estudantes venezuelanos 
na Madeira

Na Madeira, de onde é ori-
ginária a grande maioria da 
comunidade portuguesa na 
Venezuela, o regresso de emi-
grantes e luso-descendentes 
continua a aumentar, embora 
agora a menor ritmo. Segundo 
as autoridades, é difícil precisar 
quantos são, embora as esti-
mativas apontem para cerca de 
quatro mil. A maioria também 
tem passaporte português, daí 
ser impossível aferir com cer-
teza o número de emigrantes 
regressados.

Certo é que o sotaque cas-
telhano já não é novidade para 
quem entra num pequeno su-
permercado de bairro ou numa 
gelataria no centro do Funchal. 
O mesmo acontece nas salas 
de aula. No início do ano lectivo 
estavam inscritos 258 estudan-
tes luso-venezuelanos, a maio-
ria (91) a frequentar o 3.º ciclo. 
Quatro meses depois, quando 
começou o 2.º período, esse 
número tinha quase duplicado: 
459 alunos luso-descendentes 
nos vários ciclos de ensino.

Outros dados que permitem 
aferir estes regressos, são for-
necidos pelo Instituto de Em-
prego da Madeira. No final de 
2017, estavam inscritas 867 
pessoas originárias da Vene-
zuela. No final de Janeiro, esse 
número tinha crescido para 
927. Isto num cenário em que o 
desemprego global do arquipé-
lago tem vindo a diminuir.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO AROUCA BARRA CLUBE.

Prezado Conselheiro,

Em comprimento ao que determinam os artigos 33 e seguin-
tes, dos Novos Estatutos do Arouca Barra Clube, convido os 
senhores Conselheiros para a Assembleia Extraordinária que 
será realizada na sede social do Arouca Barra Clube, situada 
na Avenida das Américas, 2300-A, Barra da Tijuca, no próximo 
dia 10 de abril de 2018, terça-feira, às 20:00 horas em primeira 
convocação e às 20:30 horas em segunda e última convocação, 
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

A) Prestação de contas da Diretoria Executiva, referente 
     ao período 2015/2017.
B) Assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

AROUCA BARRA CLUBE
Sede Própia – Fundado em 10/06/1967

Av. das Américas, 2300 A – Barra da Tijuca - RJ 
Tel.: 3325-3366 / 3325-3636

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Portugal é o país mais hospitaleiro do mundo
Pela primeira vez, Por-

tugal conquista o primeiro 
lugar no ranking de países 
mais acolhedores do mun-
do, subindo nove lugares 
desde 2016, de acordo 
com a InterNations 2018, 
citado pela Forbes.

O site analisou os da-
dos e os comentários for-
necidos por quase 13.000 
pessoas que trabalham ou 
vivem no estrangeiro de 
188 países para revelar 
quais são os países mais 
hospitaleiro do mundo 
numa lista que se estende 
por 65 países.

Quase quatro em cada 
cinco pessoas que traba-
lham ou vivem em Portu-
gal, vindas do exterior, des-
crevem-no como acolhedor 
(79%) e cerca de três em 
dez (29%) afirmam que os 
habitantes locais compõem 
a maioria de seus círculos 
sociais, contra os 19% de 

média global, segundo da-
dos da InterNations 2018, 
citado na Forbes.

Assim, segundo o in-
quérito, 94% frisa a “atitu-
de amigável” de Portugal, 
58% refere a “facilidade 
em fazer amigos locais” e 
47% tende a querer refu-
giar-se no país para sem-
pre. Segundo o inquérito 
anual, citado na Forbes, 
as pessoas que vivem ou 
trabalham em Portugal 
vindas do exterior con-
sideram os portugueses 
como pessoas que cuidam 
umas das outras.

Portugal surge assim 
no topo da lista, seguido 
de Taiwan (2.º) com 86% 
de uma “atitude hospi-
taleira”; o Camboja (3.º) 
com 73% de “facilidade 
em fazer amigos locais”; 
o Barém (4.º) com 86% 
das pessoas a conside-
rarem-no como acolhedor 

um país menos hospitalei-
ro para pessoas que vivam 
e trabalham no país vindas 
do estrangeiro. 

Por sua vez, o Reino 
Unido ocupa o 56.º lugar. 
Os estrangeiros conside-
ram os ingleses distantes 
(42%) e reservados (58%), 
o que torna mais difícil de 
fazer amigos locais no 
país, segundo o inquérito, 
estes resultados podem 
estar ligados ao “Brexit”.

A ocupar o lugar de 
país menos hospitaleiro 
pelo quarto ano consecu-
tivo está o Kuwait. Qua-
se metade das pessoas 
que trabalham ou vivem 
no país vindas do exterior 
classificam negativamen-
te a atitude da população 
local (46%), um dado três 
vezes superior à média 
global (16%). No fundo da 
tabela está também a Áus-
tria e a Suíça.

e a Costa Rica (5.º), com 
48% de possibilidade das 
pessoas que vêm do es-
trangeiro para trabalhar ou 
viverem no país ficarem 
para sempre.

Este ano, o inquérito ci-
tado pela Forbes, colocou 
os EUA em 36.º lugar, o que 
significa que é um país me-
nos acolhedor do que países 
como o Uganda (18.º), a Ro-

ménia (19.º), a Indonésia 
(21.º), Israel (24.º) e o 
Cazaquistão (28.º). Em 
2016, os EUA ocuparam 
o 19.º lugar, o que signifi-
ca que desde lá se tornou 

Portugal não vai expulsar diplomatas russos
Portugal não é um dos 14 Estados da União Europeia a 
expulsar diplomatas russos, em resposta ao envenenamen-
to com gás tóxico do ex-espião Serguei Skripal no Reino 
Unido, revela a revista Sábado. O gabinete dos Negócios 
Estrangeiros disse que “toma boa nota das decisões, anun-
ciadas  por vários Estados-membros, relativas à expulsão 
de diplomatas da Federação Russa neles acreditados”. 
Contudo, o Executivo “acredita que a concertação no qua-
dro da União Europeia é o instrumento mais eficaz para res-
ponder à gravidade da situação presente”. “Portugal con-
denou imediatamente o atentado de Salisbury e expressou 
com veemência a sua solidariedade com o Reino Unido”. 
Esta declaração surge no dia em que os Estados Unidos 
anunciaram a expulsão de 60 “espiões” russos e uma or-
dem de encerramento do consulado da Rússia em Seattle, 
em resposta ao envenenamento com gás tóxico . A medida 
inseriu-se numa ação coordenada dos países ocidentais e 
foi divulgada no mesmo dia em que a Alemanha, França, 
Polónia e Canadá anunciaram a expulsão de quatro diplo-
matas russos cada um, a República Checa e a Lituânia três, 
a Itália, a Holanda e a Dinamarca dois, a Estónia um e a 
Ucrânia 13.
Centeno quer acabar com dívidas do SNS, 
Adalberto não está tão otimista
O ministro das Finanças, Mário Centeno assumiu  que 
quer acabar com os ciclos de endividamento no Serviço 
Nacional de Saúde , mas o ministro da Saúde não está 
tão otimista quanto a este objetivo. Questionado sobre 
quando será resolvido de uma vez por todas o  problema 
das dívidas que têm obrigado a orçamentos retificativos e 
reforços de capital dos hospitais ao longo dos anos, Cen-
teno respondeu: “Queremos ter a certeza que os níveis de 
endividamento não se voltam a repetir e garantir que não 
voltamos a percorrer um ciclo de pagamentos e de endi-
vidamento que não é saudável para a gestão financeira e 
técnica” do SNS. Adalberto Campos Fernandes, assumiu 
desde logo que está “menos otimista do que o Ministro 
das Finanças. “Em nenhuma parte do mundo a susten-
tabilidade definitiva tem sido resolvida. Há variáveis que 
não controlamos, na inovação terapêutica e na evolução 
demográfica. O que nós pretendemos é criar um sistema 
de check and balances, com mecanismos que acautelem 
as tendências que conhecemos e o risco de degradação 
das contas em função destas variáveis”, afirmou .

Comissão Europeia reage ao déficit português sem 
elogios 
Apesar de Portugal ser a “história de sucesso” que o comissá-
rio Pierre Moscovici defendeu, a Comissão Europeia reagiu aos 
números do déficit português de 2017 de forma desapaixona-
da.”Tomamos nota do déficit e dos números da dívida de 2017 
publicados pelo INE”, reagiu fonte oficial da Comissão Europeia,  
“Qualquer avaliação orçamental da Comissão, contudo, precisa 
de esperar pelos dados harmonizados do Eurostat, que serão 
publicados a 23 de abril”. “A Comissão vai avaliar a situação 
orçamental dos Estados-membros , em Maio, baseada nos da-
dos finais do Eurostat e nas previsões econômicas da Primave-
ra”, garantiu. Depois dos votos de confiança que Bruxelas deu 
ao Governo português, e perante um déficit de 0,92% do PIB 
sem contar com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos 
anunciado pelo INE, a Comissão Europeia dá força à palavra 
do Eurostat e reage de forma desapaixonada ao desempenho 
conduzido pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.
Sagres cresce 6% em 2017 e exportações 
pesam 12% 
“As vendas da Central de Cervejas cresceram no ano passado 
6% , acompanhando o crescimento global do mercado”, disse 
Nuno Pinto Magalhães .”O turismo tem sido um fator importan-
te e dinamizador das nossas vendas, o aumento do consumo 
nos restaurantes, cafés e hotéis, contando ainda com as boas 
condições climatéricas”.Em 2016, o mercado global da cerve-
ja ficou estável, de acordo com dados da Nielsen, enquanto 
a Central de Cervejas aumentou 3%. Sobre as exportações, 
Nuno Pinto adiantou que estas representaram 12% do volu-
me global de vendas em 2017. Continuamos com os principais 
mercados que tínhamos: mercados da diáspora e os PALOP 
, com exceção de Angola, mas o que significou uma grande 
diferença foi a China”.
Visabeira quer atingir patamar do bilhão em 2020
A Visabeira realizou, em 2017, um volume de negócios de 750 
milhões de euros, face aos 640 milhões de euros no ano anterior, 
anunciou Nuno Miguel Marques, CEO da Visabeira . “Temos ex-
pectativas muito ambiciosas de crescimento”, revelou, acrescen-
tando que “estamos num momento em que dependemos mais de 
nós próprios do que de terceiros. Dependemos de nós próprios 
e da nossa capacidade de realização. Porque existe potencial de 
negócio”. Nuno Miguel Marques acredita que o momento é “mui-
to forte” ao nível do crescimento internacional. “Estamos a fazer 
investimentos em diversos países e com necessidades de cres-
cimento transversais”. Com 2017 a terminar com um volume de 

Mais de ceM cônsules honorários 
debateM “ProMoção” de Portugal

O primeiro Seminário de 
Cônsules Honorários de Por-
tugal realiza-se no Museu do 
Oriente, em Lisboa, a 16 e 17 
de Abril. José Luís Carneiro, 
responsável pela reunião, 
salientou que este encontro 
“constitui uma oportunidade 
única para as instituições 
portuguesas estabelecerem 
contatos” com a rede de 
cônsules honorários do Es-
tado, de modo a sensibilizá
-los “para o apoio, proteção 
e representação consular”.                                                                                                          
Classificando esta rede de 
representantes portugueses 
no mundo de “preciosa”, 
José Luís Carneiro defen-
deu a utilização dos cônsu-

negócios de 750 milhões de euros, a meta é de alcançar o 
bilhão de euros em 2020, afirma o mesmo responsável, e  re-
vela outras ambições, como o de em 2020 ser o maior pres-
tador europeu de serviços ao setor das telecomunicações.
Hoteleiros de Lisboa esperam mais gente esta 
Páscoa
“82% dos hoteleiros da região de Lisboa indicam que a taxa 
de ocupação será melhor ou igual ao mesmo fim de se-
mana do ano anterior”. Relativamente ao preço médio por 
quarto ocupado, 74% indicaram que aquele será mais ele-
vado do que em 2017. Os hotéis da Grande Lisboa serão 
mais procurados por espanhóis, portugueses e franceses. 
Este inquérito foi realizado entre 12 e 19 de março junto 
dos empreendimentos turísticos associados da AHP, que 
representa 65% do número de quartos da hotelaria nacio-
nal. Das respostas obtidas, 86% pertencem a hotéis, 5% a 
hotéis apartamentos, 1% a pousadas, 1% a aldeamentos 
turísticos, 1% a apartamentos turísticos e 6% a outros.
Projeto de 100 milhões no Porto “operacional 
em 2020”
As obras ainda não começaram, mas o maior projeto de 
reabilitação urbana no Porto já recebe prêmios interna-
cionais. Concebido pela Bogle Architects, foi-lhe atribuído 
um louvor pela prestigiada The Architecture Review para 
a categoria de utilização mista em 2018. O ano de 2020 é 
emblemático para o projeto, o imóvel que se encontra no 
centro da área foi construído em 1920 para uma fábrica de 
curtumes, sendo que o edifício original fará parte integral da 
reabilitação do terreno, “reconvertido no novo ‘mercado’ .
 O projeto, a desenvolver no Amial,  inclui a construção de 
1.200 acomodações para estudantes, 200 apartamentos 
residenciais, um hotel, zonas comerciais, espaços para es-
critórios, um mercado, um supermercado, estacionamentos 
e jardim.
Francisco Calheiros reeleito presidente da 
Confederação do Turismo Português
O presidente reeleito salientou que a direção irá “dar con-
tinuidade ao trabalho” que tem vindo a desenvolver “quer 
como órgão de cúpula do Turismo, quer como parceiro so-
cial”. Francisco Calheiros foi eleito para liderar a CTP em 
representação da Associação Portuguesa das Agências 
de Viagens e Turismo  para o mandato de 2018 a 2021. A 
eleição, em Assembleia Geral Eleitoral, contou apenas com 
uma única lista, tendo recebido 90% dos votos dos associa-
dos qualificados.

les honorários “para fomen-
tar ações de promoção” de 
Portugal e “das suas poten-
cialidades em diversos do-
mínios”.

O secretário de Estado 
frisou ainda que, “para além 
de poderem abranger paí-
ses tradicionais” onde exis-
te “uma larga comunidade 
portuguesa”, os cônsules 
honorários “estão presentes 
em locais mais distantes”, 
onde “a sua ação no plano 
político, empresarial e cul-
tural pode ter inegável im-
portância e potencial”. Re-
fira-se que o Governo tem 
apostado na modernização 
e no aumento de compe-

tências dos consulados e 
dos consulados honorários, 
nomeadamente em maté-
ria de recenseamento e em 
coordenação com a intro-
dução do recenseamento 
automático dos emigrantes.                                                                                                                                      
A rede consular portuguesa 
tinha, no final de Fevereiro, 
um total de 233 cônsules 
honorários distribuídos por 
108 países, estando 32 em 
África, 84 na América, 41 
na Ásia, 69 na Europa e 
sete na Oceania. Deste uni-
verso, está já confirmada a 
presença em Lisboa, a 16 
e 17 de Abril, de 112 cônsu-
les honorários, provenientes 
de 56 países. O seminário 

será organizado em torno de 
sete painéis em que partici-
parão membros do Governo 
e responsáveis de entidades 
públicas ligadas à diplomacia, 
ao investimento, ao turismo e 
à cultura. Os temas das ses-
sões : assuntos consulares e 
administração, cooperação 
na língua e cultura, assuntos 
europeus, promoção do tu-
rismo, política externa, eco-
nomia, internacionalização e 
captação de investimento, e 
ensino superior e investiga-
ção científica. Prevista está 
também uma sessão sobre 
práticas consulares honorá-
rias, onde serão apresentados 
casos de diferentes regiões.                                                                                                                                         

Os objetivos do seminário 
são informar os cônsules 
honorários sobre o seu papel 
no âmbito da política externa 
de Portugal, dar-lhes infor-
mações sobre o enquadra-
mento e o exercício das suas 
funções, os seus objetivos e 
os instrumentos de que dis-
põem.

É também objetivo da 
reunião fornecer dados e 
conhecimentos sobre seto-
res como a economia, nas 
vertentes do investimento 
e da internacionalização, a 
língua, a cultura portugue-
sas, a ciência, o ensino su-
perior e o turismo em Portu-
gal.
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Um miradouro no topo 
das Fragas de São Simão, 
no concelho de Figueiró 
dos Vinhos, a que se junta 
um passadiço de um quilô-
metro a ligar a aldeia de xis-
to de Casal de São Simão à 
praia fluvial das Fragas de 
São Simão é um projeto ob-
teve luz verde por parte da 
câmara municipal.

 O projeto, com um cus-
to de 400 mil euros e finan-
ciado pelo programa Valo-
rizar, vai permitir a ligação 
pedonal entre o miradouro, 
aldeia de xisto e as Fragas 
de São Simão, afirmou o 
presidente desta câmara, 
Jorge Abreu, durante a ce-
rimônia de assinatura de 
contrato, que contou com 
a presença da secretária 
de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho.

Ana Mendes Godinho 

Passadiço de um quilômetro
liga aldeia do xisto a praia fluvial  

figueiró dos vinhos

miranda do corvo

Pedrogão grande

sublinhou que o passadiço 
“é um projeto emblemático”, 
perspcetivando “muitos prê-
mios” para aquilo que vier a 
ser a infraestrutura e a sua 
integração na natureza.

“O projeto segurar o turis-
ta, que vai poder, a partir do 
miradouro, percorrer todo o 
percurso, usufruir da aldeia, 
do restaurante e da praia flu-

vial”, notou Jorge Abreu.
Segundo o autarca, a câ-

mara quer que o turista não 
passe apenas por Casal de 
São Simão “pela qualidade 
do restaurante”, mas que 
desfrute “dos restantes equi-
pamentos”.

“Temos que ir mais além 
da fase em que nos encon-
trávamos em junho”, vincou 

A jeropiga, que para os 
lados de Moinhos, Miranda 
do Corvo, adota outra grafia 
– que denomina a Confraria 
dos Amigos da Geropiga de 
Moinhos e Arredores (CAG-
MA), – foi pretexto, para um 
encontro entre cerca de 240 
participantes numa cerimô-
nia de celebração anual, 
assinalando o XIII Capítulo 
desta organização.

O confrade-mor, Filipe 
Nuno Rosa, registrou a pre-
sença de cerca de 240 par-
ticipantes, de 47 confrarias 
gastronômicas e báquicas, 

que viajaram de todo o terri-
tório continental, de Bragan-
ça a Faro.

O responsável diz que o 
segredo desta grande ade-
são é “o nosso conceito de 
estar em comunidade, em 
que os pontos fortes são a 
amizade, confraternização, 
união e humildade”.

A oportunidade foi apro-
veitada para “fazer o lança-
mento de uma nova bebida, 
que é o “Licor de Geropiga”, 
que acrescenta ervas aromá-
ticas à receita base, com uva 
e aguardente”.

 “confraria da geropiga” 
assinalou Xiii capítulo com 
lançamento de novo licor 

elvas

arte rupestre descoberta no guadiana 
“não traz” novidades aos especialistas
As cinco gravuras de arte 

rupestre descobertas nas 
margens do rio Guadiana, 
em Elvas (Portalegre), já 
identificadas pelos arqueó-
logos, remontam ao período 
calco lítico, mas não repre-
sentam uma novidade para 
os especialistas.

“O inventário é reforçado 
com mais este núcleo, mas 
não traz novidades em rela-
ção aos núcleos que já são 
conhecidos e publicados, 
desde 2001”, disse o arque-
ólogo Rafael Alfenim, da Di-
reção Regional de Cultura do 
Alentejo.

Recordando que existem 
cerca de 300 rochas com 

gravuras de arte rupestre 
na área de enchimento da 
albufeira de Alqueva, Rafael 
Alfenim disse que este novo 
núcleo, com cerca de cinco 
mil anos, não foi estudado no 

período que antecedeu o en-
cerramento das comportas 
da barragem alentejana.

Numa conferência de 
imprensa, realizada nos Pa-
ços do Concelho de Elvas, o 

o presidente da Câmara de 
Figueiró dos Vinhos, um dos 
concelhos mais afetados 
pelo grande incêndio de Pe-
drógão Grande.

De acordo com Jorge 
Abreu, para além deste in-
vestimento, está também 
previsto um projeto para 
potenciar o Casulo, edifício 
situado na vila do conce-
lho, que foi casa do pintor 
José Malhoa.

“Ao todo, temos oito mi-
lhões de euros em projetos 
na área empresarial, do turis-
mo, do patrimônio e da efici-
ência energética”, que estão 
consignados, aprovados ou 
em fase de concurso, referiu 
o presidente do município, 
vincando que este é um volu-
me significativo, atendendo a 
um orçamento municipal que 
normalmente anda na casa 
dos nove milhões de euros.

O chefe de divisão da Câ-
mara Municipal de Pedrógão 
Grande foi detido pela Polícia 
Judiciária (PJ) por suspeita 
dos crimes de peculato e de 
falsificação de documentos. 
Um inquérito que envolve 
mais duas funcionárias da 
autarquia, uma das quais foi 
constituída arguida, que se-
riam coniventes com o supe-
rior hierárquico. A detenção do 
chefe de divisão, de 57 anos, 
há largos anos funcionário da 
autarquia, aconteceu terça-

feira, em cumprimento de um 
mandado de detenção do De-
partamento de Investigação e 
Ação Penal (DIAP) de Leiria, 
que envolveu a realização de 
um conjunto de buscas. De 
acordo com fonte ligada à 
investigação, da responsabi-
lidade da Diretoria do Centro 
da PJ, “foram efetuadas bus-
cas na Câmara e também 
na residência do suspeito”. 
Diligências que conduziram à 
apreensão de “valores supe-
riores a 400 mil euros”. 

PJ apreende mais de 400 mil
euros a chefe de divisão

especialista em arte rupes-
tre António Martinho Batista 
explicou que as gravuras de 
arte rupestre, encontradas 
no início de fevereiro por um 
antigo militar espanhol, Joa-
quin Larios Cuello, na zona 
da ponte da Ajuda, ostentam 
“motivos não figurativos”.

“É um tipo de arte muito 
esquematizada, muito abs-
trata mesmo, aquilo a que 
nós chamamos arte esque-
mática peninsular, com moti-
vos de caráter abstrato sim-
bólico”, relatou.

Segundo o especialista, 
as figuras espelham “linhas 
meândricas”, sendo imagens 
“extremamente elaboradas”.

O Executivo municipal 
aprovou, por unanimidade, as 
propostas de redução dos im-
postos para o ano 2018, tanto 
os aplicados às famílias como 
às empresas do concelho.

Tendo como estratégia po-
tenciar e incentivar a atividade 
económica e a fixação de pos-
tos de trabalho, num sinal de 
justiça social, de confiança e 
estímulo à economia e à ge-
ração de riqueza local, Oeiras 
aprovou novas medidas de 
incentivo à captação de inves-
timento e de fixação de empre-
sas no concelho, reduzindo a 
tributação da derrama, o que 
se reverte em menor carga 
fiscal para as empresas. Tam-
bém as famílias vão ver o peso 
fiscal mais aliviada, em 2018, 
graças ao decréscimo das ta-
xas de IRS e de IMI.

Para as empresas, foi 
aprovado: 

1. O lançamento de uma 
derrama, de 1,4% sobre o 
lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC gerado no Mu-
nicípio de Oeiras, no ano de 
2017, para os sujeitos passi-
vos com um volume de negó-
cios superior a 150.000 € (em 
vez dos 1,5% atuais); 

2. Fixar uma derrama de 
1% para as empresas, com 
volume de negócios entre 
150.000€ e 1.000.000€, que 
instalem a sua sede social no 
concelho, nos anos de 2018 e 
2019 e que comprovem a cria-
ção de pelo menos 3 postos 
de trabalho; 

3. Isenção da derrama 
para os sujeitos passivos com 
um volume de negócios que 
não ultrapasse os 150.000 €, 
(em vez dos 1,4% atuais).

Constituindo o produto de 
cobrança de derramas uma 
receita municipal, tais medidas 
acarretarão uma redução na 
respetiva receita cujo impacto 
financeiro total corresponderá 
a cerca de 1 milhão e 600 mil 
euros por ano.

Tal redução da tributação 
da derrama afigura-se adequa-
da para o novo Executivo mu-
nicipal, assegurando assim, a 
estabilidade fiscal fundamental 
à recuperação da atratividade 
e da competitividade do con-
celho de Oeiras, enquanto 
concelho de serviços e core 
business tecnológico.

Por outro lado, esta re-
dução reflete uma opção de 
justiça fiscal claramente redis-
tributiva ao isentar de derrama 
todas as empresas com um 
volume de negócios inferior 
a 150.000€, ou seja, alavan-
cando as pequenas e micro 
empresas já fortemente pena-
lizadas com uma carga fiscal 
elevada.

Relativamente ao Imposto 
sobre o Rendimento de Pes-
soas Singulares (IRS), tornan-
do-se agora necessário fixar 
para 2018 a percentagem do 
IRS gerado no concelho e que 
constituirá receita Municipal, o 
Executivo camarário aprovou 
fixar a participação do Muni-
cípio de Oeiras em 4,8% do 
IRS dos sujeitos passivos com 
domicílio fiscal na respetiva 
circunscrição territorial, relativa 
aos rendimentos do ano 2017, 
calculada sobre a respetiva 
coleta líquida das deduções 
previstas no n.º 1, do artigo 
78.º do CIRS.

Recorde-se que o Muni-
cípio de Oeiras tem aplicado, 
nos últimos anos, a taxa máxi-
ma de 5% ao IRS dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal 
na respetiva circunscrição ter-
ritorial, contudo, com o intuito 
de reduzir gradualmente a 
carga fiscal dos contribuintes, 
entende-se que será possível, 
em face da conjuntura econó-

Aprovada baixa de impostos 
superior a quatro milhões de euros

mica atual, reduzir esta taxa 
em 0,2%, redistribuindo a re-
ceita municipal com os muní-
cipes.

A ambição é, assim, co-
locar os munícipes no centro 
das políticas, atenuando as 
suas dificuldades e contribuin-
do para que passem a dispor 
de uma maior parte do seu 
rendimento, incentivando a re-
animação da economia local.

Com a aplicação da refe-
rida redução, estima-se numa 
quebra de receita de IRS na 
ordem dos 740.000€, com im-
pacto apenas em 2019.

Outra decisão saída desta 
reunião do Executivo diz res-
peito à a taxa do IMI, fixada 
em 0,8% para prédios rústicos 
e 0,32% para os prédios urba-
nos avaliados nos termos do 
CIMI, para o ano de 2017, a 
liquidar em 2018, sendo que, 
durante o presente mandato 
e se a conjuntura económi-
ca e financeira se mantiver, 
a taxa será tendencialmente 
reduzida para o valor mínimo 
(0,30%). Foram ainda aprova-
das: a majoração em 30% da 
taxa de IMI aplicável aos pré-
dios urbanos degradados e a 
aplicação de dedução fixa de 
IMI atendendo ao número de 
dependentes que compõem o 
agregado familiar do proprie-
tário a 31 de dezembro.

No domínio do apoio à rea-
bilitação urbana, deliberou-se 
aplicar as seguintes medidas, 
que densificam os conceitos 
do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais: 

1. Para efeitos do reconhe-
cimento e da emissão da cer-
tificação urbanística referida 
no artigo 45º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, a Câmara 
considera que o volume de 
obras a realizar pelos proprie-
tários não pode ser inferior a 
20% do valor tributável do pré-
dio, uma vez que se encontra 
apurado pela Comissão de 
Avaliações, que a conserva-
ção ordinária dos imóveis obri-
ga a dispêndios de cerca de 
2,5% do valor tributável, por 
ano, sendo por conseguinte 
da responsabilidade direta 
dos proprietários, nos termos 
do artigo 89º do RJUE;

2. A determinação efe-
tiva do número de anos de 
isenção de IMI, variará con-
forme indicado no anexo I da 
proposta. As isenções de IMI 
e IMT nestes termos, serão 
comunicadas à Autoridade 
Tributária no final das obras 
e depois de verificada a sua 
conclusão e reunidos os res-
tantes requisitos estipulados 
naquele preceito; 

3. Nos termos do nº 7 e 8 
do artigo 71º do EBF conju-
gado com os nºs 20, 21 e 22, 
do mesmo artigo e diploma 
conceder isenções de IMT e 
IMI conforme consta no ane-
xo I da proposta, a prédios 
que se localizem em ARU, 
ou que estejam arrendados 
nos termos do artigo 27º do 
NRAU e que  cumulativa-
mente venham a ser reabili-
tados até 31 de dezembro de 
2020; 

4. Isentar taxas relativas 
a concessão de licenças de 
obras e de utilização de imó-
veis concedidas no âmbito do 
processo de reabilitação de 
imóveis, a aferir em simultâ-
neo com os pedidos efetua-
dos.

Trata-se aqui de uma redu-
ção de impostos no montante 
de 1 milhão e 900 mil euros.

No total dos impostos 
a redução atinge um total 
de 4.240.000€, dos quais 
1.900.000€ relativos ao IMI, 
740.000€ ao IRS e 1.600.000€ 
à Derrama.
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alfândega da fé

Câmara a buscar de diáspora no 
Brasil para investir no conselho

Alfândega da Fé está 
a convidar a diáspora no 
Brasil a investir neste con-
celho da região de Trás
-os-Montes, com um proje-
to que envolve imobiliário 
para turismo e oferta de 
benefícios a novas empre-
sas, anunciou a autarquia.

A ideia é apresentada 
como “um projeto-piloto” 
para Trás-os-Montes que 
envolve entidades públi-
cas e privadas numa es-
tratégia para “repovoar” 
Alfândega da Fé, atraindo 
investimentos no imobiliá-
rio para turismo e, simul-
taneamente novas empre-
sas com benefícios para a 
criação de, pelo menos, 20 
postos de trabalho.

O parceiro da Câma-
ra neste projeto é grupo 
empresarial privado Al-
fandegatur, que adquiriu 
a antiga empresa munici-
pal dona do Hotel e SPA 
na Serra de Bornes, e que 
agora pertence ao empre-
sário transmontano Jorge 
Morais com contatos e 
negócios, há alguns anos, 

mealhada

Investe um milhão de euros na reabilitação 
do convento e via-sacra do Bussaco

Segundo uma nota de 
imprensa, o Município da 
Mealhada assinou o auto 
de consignação da emprei-
tada de “Requalificação e 
valorização da Mata Na-
cional do Bussaco - Re-
cuperação do Convento 
de Santa Cruz e Capelas 
dos Passos da Via-Sacra”, 
uma obra que representará 
um investimento próximo 
de um milhão de euros.

A empreitada, adjudica-
da a uma “empresa espe-
cializada na reabilitação, 
conservação e restauro 
do patrimônio construído”, 
engloba trabalhos de con-
servação e restauro em 
fachadas, paredes e tetos 
interiores, recuperação de 
vãos interiores e exteriores, 
recuperação de coberturas 
e intervenções pontuais de 
correção em drenagem de 
águas pluviais e em pavi-
mentos, adiantou o presi-

dente da Câmara da Mea-
lhada, Rui Marqueiro (PS), 
citado no comunicado de 
imprensa hoje divulgado.

O autarca garantiu que 
“todas as obras a realizar 
obedecerão aos projetos 
aprovados pela Direção 
Regional da Cultura do 
Centro”.

Segundo explicou, só 
no Convento de Santa 
Cruz (fechado ao público 
a partir de hoje), serão in-
vestidos 543.269,24 euros 
(85% financiados por fun-
dos comunitários - Progra-
ma Centro 2020).

Nas obras a realizar nas 
capelas dos Passos da 
Via-Sacra serão investidos 
299.414 euros (56,78% fi-
nanciados por fundos co-
munitários).

“Se não fosse o contri-
buto financeiro da Câma-
ra da Mealhada e o apoio 
incondicional e nunca 

regateado do seu presi-
dente, nada disto teria 
sido possível”, salientou 
o presidente da Fundação 
Mata do Bussaco, António 
Gravato, citado também 
no comunicado.

Este responsável des-
tacou ainda o apoio da di-
retora Regional da Cultura 
do Centro, Celeste Amaro, 
“que compreendeu a jus-
tiça das nossas reivindi-

cações e esteve sempre 
do nosso lado, ou seja, do 
lado dos superiores inte-
resses do património cul-
tural, histórico, religioso 
e militar do Bussaco, que 
carece de intervenção ur-
gentíssima”.

As obras vão arrancar 
de imediato, o que obrigará 
ao encerramento, durante 
um ano, dos espaços alvo 
de intervenção.

no Brasil.
Segundo explicou o  

presidente da Câmara, 
Berta Nunes, perante a 
necessidade de alargar a 
capacidade do empreen-
dimento turístico, que é 
uma das atrações da re-
gião, com um SPA ao ar 
livre, o empresário decidiu 
construir um aldeamento 
turístico de luxo com 17 
moradias numa primei-
ra fase com arranque da 
construção para “o segun-
do trimestre” deste ano.

O investimento previsto 
de 10 milhões de euros foi 
apadrinhado pelo cantor 
transmontano com ligação 

ao Brasil, Roberto Leal, 
que adquiriu uma das fu-
turas moradias e que es-
tão projetadas para serem 
vendidas aos portugueses 
e luso descendentes no 
Brasil.

 Segundo a presiden-
te da Câmara, Alfândega 
da Fé tem vários tem um 
número significativo de “fi-
lhos da terra” no outro lado 
do Atlântico.

“Só a aldeia de Gebe-
lim, tem em São Paulo, 
no Brasil, uma comuni-
dade com um número de 
pessoas superior ao da-
quelas que residem nesta 
localidade”, exemplificou, 

enfatizando que o presi-
dente da Associação de 
Padarias do Brasil, Antero 
Pereira, é de Gebelim.

Ao comprarem uma 
das moradias, os investi-
dores adquirem também 
um negócio, já que, du-
rante o tempo em que não 
na ocuparem, esta será 
arrendada a turistas, per-
mitindo aumentar a oferta 
hoteleira da região.

Simultaneamente, o 
município vai dar bene-
fícios a quem, além de 
comprar a moradia turísti-
ca, queira instalar os seus 
negócios em Alfândega 
da Fé, com oferta de ter-
renos na zona industrial 
para novas empresas 
com, pelo menos, 20 pos-
tos de trabalho.

A autarca adiantou que 
tem já contatos avança-
dos com o Brasil, nome-
adamente com uma em-
presária do setor têxtil, 
da área da roupa interior 
feminina, para a instala-
ção de uma empresa em 
Alfândega da Fé.

fundão

No Fundão, o início da 
primavera traz a beleza das 
cerejeiras em flor e autar-
quia criou um programa de 
atividades para quem visita 
o município nesta altura.

Na Primavera, as cerejei-
ras em flor cobrem de bran-
co a Serra da Gardunha e 
proporcionam um cenário de 
rara beleza.

No município do Fun-
dão, a autarquia realiza 
todos os anos, por esta al-
tura, o programa turístico 
‘Cerejeiras em Flor’, que 
decorre entre os dias 23 de 
março e 15 de abril.

O programa contempla 
visitas de comboio, apadri-
nhamento de cerejeiras, pi-
queniques e voos de balão.

“Um dos cenários mais 
deslumbrantes da nature-
za ocorre no início da pri-
mavera, quando milhares 
de cerejeiras pintam de 
branco a serra da Gardu-
nha, garantindo uma pai-
sagem única e de cortar 
a respiração”, refere uma 
nota divulgada pela Câma-
ra Municipal do Fundão.

Para conhecer ou reen-
contrar esta paisagem o mu-
nicípio do Fundão preparou 
um conjunto de atividades 
para quem visitar aquele 

território. Os passeios pelos 
trilhos da Gardunha, os pas-
seios de bicicleta e os voos 
de balão de ar quente reali-
zam-se na primeira quinze-
na de abril.

Já os passeios de com-
boio turístico vão acontecer 
nos dias 24, 25, 30 e 31 de 
março e 7, 8, 14 e 15 de 
abril, sempre pelas 10h, 11h, 
15h, 16h e 17h. O custo é de 
três euros por pessoa.

Há ainda a hipótese de 
viajar de comboio, num pro-
grama articulado com a CP 
– Comboios de Portugal que 
irá acontecer aos sábados, 
nos dias 24 e 31 de março, 
assim como no dia 7 de abril.

O visitante poderá ainda 
alugar uma cesta de pique-
nique com o melhor dos pro-
dutos do Fundão e disfrutar 
de todos os sabores que a 
região tem para oferecer.

O município volta ainda 
a realizar o apadrinhamento 
de cerejeiras, com o objetivo 
de “promover a reflorestação 
da Serra da Gardunha e ala-
vancar a economia da região 
através do turismo”, informa.

Quem apadrinhar uma 
cerejeira irá usufruir de um 
desconto de 10% nas unida-
des de alojamento aderen-
tes ao programa.

As cerejeiras em flor pintam
de branco e há um programa

turístico para quem lá for

espInho

Uma nova unidade fa-
bril dedicada a conservas e 
outros produtos resultantes 
da pesca deverá entrar em 
construção em setembro em 
Espinho, revelou a autarquia, 
que anuncia assim mais de 
70 novos postos de trabalho 
para o concelho. Segundo 
declarou o presidente da câ-
mara municipal, em causa 
está uma unidade a instalar 
na zona industrial da fregue-
sia de Paramos para con-
servação e congelação de 
produtos marinhos, e fabrico 
de pasta alimentar derivada 
dessa matéria-prima.

“A fábrica é completa-
mente nova e o pedido de li-
cenciamento com o respecti-
vo projeto de arquitetura deu 
entrada a semana passada 
nos serviços da Câmara Mu-
nicipal de Espinho”, informou 
Joaquim Pinto Moreira, con-

tando “que a obra se inicie 
dentro de seis meses”.

Implantada num terreno 
de 11.000 metros quadra-
dos, a fábrica deverá ocu-
par 4.000 e, segundo o pre-
sidente da autarquia, “vai 
gerar mais de 70 postos de 
trabalho”, sendo a respetiva 
produção orientada “para 
o mercado nacional e para 
exportação”.

Pinto Moreira defende 
que a nova unidade dará as-
sim seguimento à tradição 
de um município marcado 
pela arte xávega e pela re-
levância histórica da já ex-
tinta conserveira Brandão 
Gomes, cujo edifício requa-
lificado acolhe atualmente o 
Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho, o Museu Municipal 
de Espinho, o Consulado da 
Guiné-Bissau e um Espaço 
do Cidadão.

nova fábrica de
produtos da pesca

palace hotel
do Bussaco

hospede-se, aprecie uma refeição,
deguste uma taça de seu vinho

Bussaco ou, simplesmente, visite
um palácio de reis... com certeza
será o ponto alto de sua viagem 
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Chuvas de março
salvam agricultura

Precipitação de três 
semanas tirou o país da 
situação de seca extrema. 
Níveis das barragens estão 
se recuperando, mas agri-
cultores exigem mais capa-
cidade de regadio.

Quando Nuno Rodri-
gues, criador de vacas 
no planalto mirandês, em 
Trás-os-Montes, desabafa 
que “se não tivesse chovi-
do em março seria o fim do 

Déficit de 2017 é de 3% com a  CGD
O Instituto Nacional de Es-

tatística revelou,  que o déficit 
em 2017 terá ficado em 3% do 
Produto Interno Bruto, conta-
bilizando as despesas com a 
recapitalização da CGD.

“De acordo com os re-
sultados provisórios obtidos 
neste exercício, em 2017 a 
necessidade de financiamen-
to das Administrações Públi-
cas  atingiu 5 709,4 milhões 
de euros, o que correspon-
deu a 3,0% do PIB (2,0% em 
2016). Este resultado inclui o 
impacto da operação de reca-
pitalização da Caixa Geral de 
Depósitos,  em  3 944 milhões 
de euros, que determinou um 
agravamento da necessidade 

de financiamento das AP em 
2,0% do PIB2 “, diz  o INE.                                                                                                                                  
Sem a contabilização da CG , 
o déficit teria ficado em 0,92% 
do PIB, quando o Governo 

apontava para um valor de 
1,4%. “O resultado provisório 
para a dívida bruta das Ad-
ministrações Públicas revela 
que esta dívida terá atingido 

125,7% do PIB em 2017”.
O ministro das Finanças 

afirmou  que o déficit orça-
mental de 2017 não terá im-
pacto na avaliação de Bru-
xelas à evolução das contas 
públicas de Portugal.

“Em termos práticos, a 
característica pontual dessa 
injeção de capital, significa 
que para a análise estrutural 
das contas públicas a sua 
inclusão não é devida e para 
todos os efeitos do cumpri-
mento do Pacto de Estabi-
lidade e Crescimento não 
terá nenhuma consequência 
na análise da situação das 
contas públicas em Portu-
gal”, afirmou Mário Centeno.

Mundo”, está tudo dito. A 
presidente da Associação 
de Agricultores do Distrito 
de Portalegre, Fermelinda 
Carvalho, reforça que “nin-
guém se lembra de uma 
situação tão terrível” e o 
presidente da Federação 
das Associações de Agri-
cultores do Baixo Alentejo, 
Rui Garrido, aduz que “já 
ninguém imaginava que 
pudesse chover tanto”.

A CP anunciou que irá lan-
çar uma campanha de des-
contos  para viagens em Alfa 
Pendular e em Intercidades 
para todos os destinos do país 
de 5 de Abril a 31 de Maio, com 
viagens entre Lisboa e Porto 
em Intercidades que podem 
ficar por cinco euros.

O desconto é limitado ao 
número de lugares disponibili-
zados com promoção em cada 
trem . Ao todo, existem 9000 
lugares disponíveis e os bilhe-
tes podem ser comprados com 
uma antecedência mínima de 
dez dias. Em 2017, a CP trans-
portou 122 milhões de passa-
geiros, um número que tem 
vindo a crescer de ano para 
ano. Em média, são vendidos 
mais de dez milhões de bilhe-
tes por mês. Logo, 9000 bilhe-
tes parecem pouca coisa, mas 
em dois meses, corresponde a 
0,045% dos bilhetes vendidos, 
com base no número de pas-
sageiros transportados no ano 
passado.

A CP já tem, por norma, 
promoções em bilhetes que 
sejam comprados com ante-
cedência: como é explicado 
no site da empresa, os bilhetes 
adquiridos cinco dias antes do 
dia da viagem têm descontos 

até 56%; já os bilhetes que 
sejam comprados com oito ou 
mais dias de antecedência po-
dem ter descontos até 65%.

Nesta campanha, há bi-
lhetes nos Intercidades entre 
Lisboa e Covilhã a 3,50 euros 
(custo normal de 17,50 ); entre 
Lisboa e Guarda ou Lisboa e 
Faro os preços podem ficar 
pelos 4,50 euros ( 21,10  e 
22,90 euros); e entre Lisboa e 
Braga ou Lisboa e Guimarães 
pode viajar-se por 5,50 euros 
(26,20). Sem promoção, os 
bilhetes comprados em segun-
da classe no Alfa Pendular ( 
Lisboa e Porto) custam 30,80 
euros e os bilhetes no Interci-
dades custam 24,70 euros.

A empresa fez uma pro-
moção semelhante em Janei-
ro, altura em que o site da CP 
colapsou com tanta procura; 
o sistema online esteve em 
baixo durante um dia. “A forte 
afluência fez com que o siste-
ma fosse abaixo e não há dúvi-
da que foi devido à promoção”, 
explicava a porta-voz da CP, 
Ana Portela, em Janeiro.A CP 
informa que a campanha an-
terior foi bem-sucedida, tendo 
a empresa conseguido vender 
mais 43 mil viagens  que no  
ano passado.

Futebol contribui com 456,1 milhões para o PIB 

CP  relança promoção
com viagens entre Lisboa

e Porto a cinco euros

O futebol profissional 
contribuiu diretamente com 
456,1 milhões de euros 
para o PIB,  de acordo com 
um estudo da Ernst & You-
ng, realizado com base em 
informação fornecida pela 
Liga Portuguesa de Fute-
bol Profissional.

O primeiro Anuário do 
Futebol Profissional Portu-
guês nota que o peso da 
modalidade na economia 
nacional, correspondente a 
0,25% do PIB, seria ainda 
maior se fossem somados 
os impactos indiretos, em 

setores como o turismo, a 
comunicação social e as 
apostas desportivas.

Com um total de 443,3 
milhões de euros, a I Liga 
foi responsável por mais de 
97% do impacto global na 
economia portuguesa du-
rante a época passada, que 
teve um acréscimo de 44% 
relativamente a 2015/2016, 
temporada em que o fute-
bol profissional contribuiu 
com 315,9 milhões de eu-
ros para o PIB.

Nessa época, a moda-
lidade pagou 21,9 milhões 

de euros em impostos e foi 
responsável pela criação 
direta de 2.055 postos de 
trabalho, segundo o estudo 
da empresa de auditoria e 
consultoria, que não apre-
senta os mesmos indicado-
res referentes a 2016/2017.

As sociedades des-
portivas geraram mais de 
680 milhões de euros em 
volume de negócios, valor 
impulsionado pela forte su-
bida das receitas na I Liga, 
que chegaram a 659 mi-
lhões de euros, um aumen-
to de 31%.

Benfica, FC Porto e 
Sporting concentraram 
76% da globalidade das 
receitas durante aquele 
período, em que os maio-
res ganhos estão relacio-
nados com transferências 
de jogadores (32%) e rene-
gociação de contratos de 
transmissão televisiva de 
jogos (24%).

A despesa total da I 
Liga também cresceu, mas 

substancialmente menos 
(6%), atingindo 585 mi-
lhões de euros, muito in-
fluenciada pelo pagamento 
de salários mais elevados 
a atletas, treinadores e fun-
cionários dos clubes, com 
os três ‘grandes’ a serem 
responsáveis por 79%.

Tal como aconteceu com 
as receitas e as despesas, 
também o ativo e o passi-
vo das sociedades que dis-
putam a I Liga cresceu em 
2016/2017: o ativo subiu 
21%, para 1,23 bilhões de 
euros, enquanto o passivo 
cresceu 14%, chegando a 
1,20 bilhões de euros.

A taxa de solvabilida-
de (a capacidade de uma 
empresa pagar as dívidas) 
teve uma evolução muito 
positiva, passando de -2% 
para 31%, tendo 15 das 18 
sociedades apresentado 
resultados líquidos positi-
vos durante o período, num 
total agregado de 58 mi-
lhões de euros.

Sob o tema ‘Inspirando o 
futuro’, o evento realiza-se 
em maio e vai reunir perso-
nalidades de 90 países para 
debaterem ideias sobre um 
“futuro mais sustentável e 
equilibrado”

O Horasis Global Mee-
ting, encontro que junta em-
presários, governantes e es-
pecialistas, pretendendo ser 
“o novo Davos” ao reunir 600 
personalidades  para discutir 
ideias sobre um futuro me-
lhor .

Segundo o responsável, 
“Portugal é o país ideal para 
sediar o encontro”, uma vez 
que “é o berço de tecnologia 
emergente da Europa  e o 

Cascais recebe 600 empresários num
encontro que quer ser “o novo Davos”

novo centro mundial de diá-
logo global devido à sua ex-
celente posição geográfica 
entre o Oriente e o Ocidente”.

A escolha de Cascais 
também não foi aleatória e, 
segundo Frank-Jurgen Ri-
chter, deve-se ao fato de 
este concelho “reunir todos 
os ingredientes para atrair 
os empresários experientes, 
investidores, e os principais 
governantes e políticos pelas 
suas excelentes infraestrutu-
ras”.

Pela terceira vez con-
secutiva, o Horasis Global 
Meeting decorre em Cascais 
entre 5 e 8 de maio, visando 
discutir o papel da tecnologia 

no futuro.
Num total de 60 sessões, 

entre palestras e espaços 
de diálogo, o Horasis Global 
Meeting vai abordar assun-
tos como o desenvolvimento 

sustentável, as migrações, a 
tecnologia que permite guar-
dar dados de forma descen-
tralizada e privada, a inteli-
gência artificial e o emprego 
jovem.
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Política

O Presidente da Repú-
blica promulgou o diploma 
sobre financiamento dos 
partidos, apesar de reiterar 
a sua “objeção de fundo à 
alteração mantida, que elimi-
na qualquer limite ao finan-
ciamento privado”. Segundo 
uma nota publicada no site 
da Presidência, o Presiden-
te entendeu “não vetar este 
novo diploma” após as modi-
ficações feitas pela Assem-
bleia da República.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa reconhece que a Assem-
bleia “correspondeu ao apelo 
presidencial para, em novo 
debate, explicitar as razões, 
a seu ver justificativas da 
mudança no modo de finan-
ciamento dos partidos, e foi 
mais além, retirando uma 
das duas alterações espe-
cialmente relevantes que 
respeitava ao IVA”.  “O Pre-

A coordenadora do BE, 
no final da sessão legisla-
tiva, para aprovar o pacote 
de combate à precariedade 
no parlamento, defendendo 
que depende disso o balan-
ço da experiência de apoio 
ao Governo.

“Este é, pois, o momen-
to de garantir que as pro-
postas se transformem em 
proposta de lei apresen-
tada à Assembleia, nes-
ta sessão legislativa, ou 
seja, antes do verão, para 
poderem ser apreciadas e 
votadas pelo parlamento”, 
defendeu Catarina Martins.

Para a coordenadora, 
“nenhum balanço da atual 
experiência política pode 
secundarizar um aspec-
to central”: “No fim destes 
quatro anos, o quadro legal 
degradado em que os tra-
balhadores saíram da ‘troi-
ka’ estará recuperado, e 
com ele as condições para 
a luta e mobilização, ou 
teremos de novo o quadro 
em que a direita impõe os 
recuos e o PS, no Governo, 
deixa-os consolidaram-se 
na lei e na sociedade”. 

Apontando a contrata-

ção coletiva como a “grande 
omissão da proposta do Go-
verno”, Catarina  sublinhou 
que é necessário “definir 
detalhadamente aspectos 
enunciados sem concreti-
zação” no pacote legislativo 
que o Governo apresentou  
à Concertação Social, como 
o valor da taxa de rotativi-
dade e as limitações ao tra-
balho temporário.

Acerca desta taxa de 
rotatividade, Catarina Mar-
tins saudou o fato de, “após 
prolongada indefinição”, o 
Governo ter optado “final-
mente por um caminho que 
exclui qualquer benefício 
às empresas em sede de 
TSU, tal como era exigi-
do pelo Bloco”.Por outro 
lado, referiu, “com enor-
me indefinição, a proposta 
apresentada refere meca-
nismos de limitação e com-
bate ao abuso do trabalho 
temporário, tanto sobre os 
fundamentos da contrata-
ção temporária - importan-
te para combater os abu-
sos e recursos ilegal a esta 
contratação -, como na re-
dução do número de reno-
vações admissíveis por lei, 

A direção de Assunção 
Cristas perdeu esta sema-
na a concelhia do CDS do 
Porto. A presidente centrista, 
recentemente reconsagrada 
em Lamego, sofre assim o 
primeiro abano interno de-
pois de um congresso em 
que a oposição mal se vis-
lumbrou.

A vereadora do Porto, 
Catarina Araújo,  também da 
Comissão Política Nacional 
de Cristas, saiu derrotada 
pela advogada Isabel Mené-
res para a liderança da con-
celhia da Invicta. Araújo, que 
tinha a vice-presidente do 
CDS Cecília Meireles como 
mandatária, perdeu surpre-
endentemente contra a lista 
de Menéres, que conta com 
apoios e presenças de cor-
rentes alternativas à atual 

Cristas leva cartão amarelo no Porto
liderança do partido, como 
a Tendência Esperança em 
Movimento, liderada por Abel 
Matos Santos, e o grupo de 
Filipe Lobo D’Ávila, que ele-
geu em Lamego novamente 
uma lista ao Conselho Nacio-
nal, apesar de ter aí renun-
ciado ao mandato parlamen-
tar.

Raul Almeida, próximo de 
Lobo d’Ávila, que recusou a 
possibilidade de lhe suce-
der no lugar de deputado, 
diz que a vitória de Menéres 
foi a «vitória de uma lista li-
vre e independente» contra 
uma «lista endossada». Isto 
é, para Almeida, a vitória de 
Menéres «é só dessa lista e 
de mais ninguém», enquanto 
a derrota da lista oficial «é de 
quem perdeu e também de 
quem a endossou». 

A Tendência Esperança 
em Movimento, exige res-
ponsabilidades à direção do 
partido, na medida em que 
o secretário-geral adjunto 
do CDS, Manuel Gonçalves, 
integrou a derrotada lista de 
Catarina Araújo. «O secre-
tário-geral-adjunto não tem 
condições políticas para con-
tinuar a exercer o cargo, in-
dependentemente do resul-
tado que viesse a ocorrer no 
Porto. Isto porque tomou um 
lado e não respeitou a impar-
cialidade e equidistância que 
se exige a quem é secretário-
geral-adjunto», acusa Abel 
Matos Santos . «A TEM sem-
pre se bateu e bate pela ética 
na política e é fundamental 
que se moralize a política e 
se tirem consequências po-
líticas deste comportamento 

Marcelo promulga diploma sobre financiamento 
dos partidos apesar de “objeção de fundo”

Segundo o líder do PCP,  
“está cada vez mais claro 
que a origem dos brutais 
acidentes de 2017 se en-
contra em décadas de polí-
tica de desordenamento flo-
restal, de desmantelamento 
das estruturas do Ministério 
da Agricultura que teriam de 
concretizar a prevenção es-
trutural, designadamente o 
Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas e 
das estruturas de combate”. 
Jerónimo de Sousa também 
referiu o desinvestimento 
na floresta, afirmando que 
“os 150 milhões de euros 
desviados da floresta para 
outros programas do PRO-
DER, pela anterior ministra 
Assunção Cristas, são o 
mais cabal exemplo do des-
prezo pelo mundo rural”.”E 
está também cada vez mais 
evidente que PS, PSD e 
CDS partilham culpas igual-

mente pesadas neste cartó-
rio, que só a falta de decoro 
pode querer fazer esque-
cer”, afirmou.

Jerónimo apontou que 
tem sido dito que “a culpa é 
de todos”, quando, no seu 
entender, a “culpa é de quem 
governou e quem deixou a 
floresta neste estado de coi-
sas e, por isso mesmo, não 
pode fugir às responsabilida-
des: PS, PSD e CDS”.

“O que precisamos agora 
é que se garantam os meios 
financeiros, técnicos e hu-
manos para implementar a 
muita legislação que já está 
produzida, para garantir aos 
pequenos e médios produ-
tores florestais os apoios à 
gestão ativa da floresta, e 
para assegurar a capacidade 
operacional dos corpos de 
bombeiros portugueses, res-
peitando os seus direitos e a 
sua estrutura”, acrescentou.

PCP diz que PS, PSD e CDS tem
culpas pesadas nos incêndios

BE : “Balanço de apoio ao Governo
depende do combate à precariedade”

Rui Rio não quer fazer 
“demagogia” nem “criticar 
o Governo só por criticar”, 
mas pega no relatório da 
comissão técnica indepen-
dente sobre os fogos de 
outubro, divulgado, para 
pedir responsabilidades 
políticas: Governo falhou 
porque “tinha a experiência 
de Pedrógão, em junho, e 
mesmo assim não emen-
dou as coisas”; falhou 
porque “o Instituto Portu-
guês do Mar e da Atmos-
fera alertou três dias antes 
para o dia mais perigoso 
do ano” e o Governo “não 
decretou estado de cala-
midade pública preventiva” 
como tinha feito noutras 
alturas em agosto; e falhou 
porque não disponibilizou 
os meios necessários.

O líder do PSD quer 
“pressionar” o Governo a 
fazer diferente e, para isso, 
anunciou não só que vai 
ao terreno, com deputa-
dos, para ouvir bombeiros 
e associações de vítimas, 
como também vai chamar 
ao Parlamento os técni-
cos responsáveis pelo re-
latório, o ex-responsável 
da Proteção Civil, as as-
sociações de vítimas e o 
ministro da Administração 
Interna.

“Sou presidente do PSD 
há poucas semanas mas já 
se percebeu que não faço 
demagogia, não procuro 
tirar dividendos políticos 
para lá daquilo que é nor-
mal, não critico o governo 
por tudo e por nada, e o 
governo em certas medi-
das até o apoio, mas este 
assunto é muito sério, 
morreram muitas pessoas, 
portanto têm de ser apura-

Rio acusa Governo de ter
ignorado alerta para dia 
mais perigoso do ano

das as responsabilidades 
políticas”, começou por di-
zer aos jornalistas. A ideia 
é, “mais do que apontar o 
dedo”, “pressionar” o Go-
verno para fazer diferente. 
“Mais importante do que as 
responsabilidades políti-
cas é preciso pressionar o 
governo para que mude e 
passe a fazer direito o que 
até aqui fez torto — isto é 
o principal papel da oposi-
ção: pressionar”, disse.

Rui Rio anunciou que 
o PSD vai chamar ao Par-
lamento várias entidades, 
como a comissão técnica 
independente que elaborou 
o relatório sobre os fogos 
de outubro, o antigo respon-
sável da Proteção Civil, as 
associações das vítimas e o 
ministro da Administração In-
terna. A ideia é “ouvir de viva 
voz” os principais responsá-
veis e, a partir daí, o PSD ter 
fundamentos para “apurar as 
responsabilidades e pressio-
nar o governo no bom senti-
do”. Essa é, disse, a “forma 
mais séria” de estar na oposi-
ção: “sem demagogia, e com 
elevado sentido de respon-
sabilidade”. 

Questionado sobre o 
que pensava da ação de 
limpeza das matas que o 
Governo e o Presidente da 
República agendaram para 
este sábado, em vários 
pontos do país, Rui Rio afir-
mou que fazia uma “leitura 
mista”. Por um lado, admite 
que “tem algum mérito por-
que sensibiliza as pessoas 
para a limpeza”, mas, por 
outro, “não somos ingénu-
os e sabemos que o Gover-
no está a fazer uma ação 
de marketing para desviar 
as atenções”.

sidente da República, apesar 
de reiterar a sua objeção de 
fundo à alteração mantida, 
que elimina qualquer limite 
ao financiamento privado, 
entendeu não vetar este 
novo diploma”.

No início deste mês, o 
Parlamento aprovou o diplo-
ma que altera a lei do finan-
ciamento dos partidos políti-
cos com maioria absoluta de 
192 deputados, mantendo 

a isenção do IVA limitada à 
divulgação da mensagem 
política. As alterações foram 
introduzidas depois de o Pre-
sidente ter vetado o diploma 
que agora regressou a Be-
lém para promulgação com 
uma única alteração aprova-
da, do CDS-PP: a manuten-
ção do regime de reembolso 
do IVA por despesas com a 
atividade partidária tal como 
está na lei em vigor.

O Presidente  já tinha 
considerado publicamente 
que as alterações introduzi-
das pelo Parlamento à lei do 
financiamento dos partidos 
tinham ido além do que ele 
próprio tinha proposto quan-
do vetou o diploma. “Verifico 
que, para além de terem fei-
to o que eu tinha pretendido, 
ainda foram mais longe um 
bocadinho, como tem acon-
tecido em todos os vetos,  
porque fizeram um esforço 
para ir ao encontro de algu-
mas preocupações que eu 
também tinha”, frisou Marce-
lo Rebelo de Sousa .

O diploma manteve a for-
mulação legal que tinha sido 
vetada, permitindo aos parti-
dos angariar verbas através 
de iniciativas próprias sem 
um limite fixado, que até 
agora era de cerca de 640 
mil euros por ano.

e deste resultado», conclui.                                                       
Falando em consequências 
do resultado, Álvaro Caste-
lo Branco, líder distrital do 
CDS, também sofreu derrota 
pesada, na medida em que a 
irmã e o cunhado integraram 
a lista que perdeu contra os 
distantes de Cristas.  

para as quais hoje não há 
nenhum limite”. 

Fazendo uma enume-
ração exaustiva das pro-
postas apresentadas pelo 
Governo que foram nego-
ciadas com o Bloco, subli-
nhou que foi “o mais difícil 
de concretizar dos acordos 
feitos em 2015”.

“Há uma reação vio-
lenta dos patrões a cada 
alteração proposta; não 
esquecemos como o ad-
ministrador da Altice fez 
queixa por o Bloco apre-
sentar propostas sem lhe 
pedir autorização ou como 
o dono do Pingo Doce 

nos agracia com um ‘só 
estorvam’”, argumentou.                                                                                                   
Além da “reação negativa” 
da União Europeia, Catari-
na Martins apontou o pró-
prio PS: “Sabemos que o 
Partido Socialista não tem 
hesitado em juntar o seu 
voto ao da direita para tra-
var até as propostas que 
constam do seu programa”. 
Catarina Martins antecipou, 
para as próximas semanas, 
contestação “dos patrões e 
da direita” a “qualquer mu-
dança, por pequena que 
seja”.  “Estamos curiosos 
para ver que tragédias vão 
ser anunciadas”, ironizou.
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O aniversa-
riante Rogério 
Rebelo ao lado 
da sua esposa 
Neide quando 
recebia o cari-
nho das amigas 
presentes no 
almoço festivo 
na Casa das 
Beiras,que 
cantaram,a mu-
sica do Roberto 
Carlos, “Como 
é Grande Meu 
Amor Por voce” 

O cantor 
romântico 

Mário Simões 
foi prestigiar 

e levar o seu 
abraço ao seu 
grande amigo, 

o aniversa-
riante Rogério 

Rebelo e 
presenteou o 
público com 
lindas can-

ções do seu 
repertório, em 

destaque o 
brinde com o 

vinho verde

RogéRio Rebelo comemoRou aniveRsáRio

Grandiosa 
confraterniza-
ção na Casa 
das Beiras, 
na festa de 
aniversário do 
querido Rogé-
rio Rebelo que 
colocou todo 
mundo pra 
dançar com 
sua Banda 
T.B. Show

Um dia impar para o que-
rido amigo, o nosso Maestro 
Rogério Rebelo que ao lado 
da sua esposa Neide era só 
alegria, pois estreou nova 
idade e festejou ao lados dos 
amigos na Casa das Beiras, 
numa belíssima confraterni-

zação em que os amigos en-
volveram o aniversariante de 
muito carinho. Tudo perfeito 
no solar beirão, com a casa 
cheia, onde saborearam um 
suculento churrasco com 
acompanhamentos, saladas, 
empadão e como sobreme-

sa, banana assada com ca-
nela e açúcar. A animação 
esteve a cargo da Banda 
T.B. Show, onde seus músi-
cos eram só alegria. Feste-
jando mais um aniversário 
do amigo Rogério. O cantor  
Mario Simões  na oportuni-

Mesa de destaque na Casa das Beiras, o grande transmontano e empresário Domingos Ladeira Quei-
roga com Lavinha e Augusta, o “Sangue Bom da Barão” o empresário José Morais, esposa D. Berenice 
prestigiando o amigo Rogério
dade homenageou o aniver-
sariante com palavras de 
carinho e adimiração,cantou 
a linda canção Foi Deus um 
momento impar desta tarde 
festiva  que teve direito ao 
tradicional parabéns com 
um delicioso bolo e brinde,-
com a musica Vinho Verde, 

emocionando os amigos,en-
tre eles os empresários Do-
mingos Ladeira Queiroga do 
Mercado Marataizes e José 
Morais, do Grupo Bom e 
Barato sempre Apoiando os 
amigos Portuqueses

A comunidade portugue-
sa que há mais de 30 anos 

prestigia e apoia o Rogé-
rio e sua Banda T.B. Show 
nas Casas Regionais, clube 
onde de apresentam e o Jor-
nal Portugal em Foco esteve 
presente e retratou alguns 
destes momentos deste dia 
festivo do amigo Rogério 
Rebelo.Outro grande 

amigo que 
esteve presente 
no almoço de 
aniversário 
do Maestro 
Rogério Rebelo 
foi o empresário 
Manuel da 
Mota – diretor 
do Rotary - 
Jacarepaguá 
com esposa 
Emília, e o 
Antonio e 
amigas

Mesa da dire-
toria da Casa 
das Beiras, 
Presidente José 
Henrique, esposa 
Verônica Silva, 
vice-presidente 
Luís Ramalhoto, 
esposa Maria 
Helena, D. Ilda 
Robalo, esposo 
Júlio Robalo e 
a diretora Flávia 
Mariath

Grupo de 
amigos que 
foram levar 
o seu abraço 
ao amigo 
Rogério Re-
belo: Alfre-
do, Augusto, 
Tuninho 
(da Otica), 
e demais 
amigos

Mais uma mesa de destaque no domingo social na Casa das beiras, 
o Prior da ordem Terceira do Carmo Sr. Adelino Pedro, esposa D. 
Isabel, diretor Beirão Fernando Oliveira, as senhoras Maria de Lour-
des Ramalhoto e Helenice

Sempre atuante o diretor da Casa das Beiras Joaquim Bernardo, 
esposa Iolanda, com as amigas Teresa Silva, Jô, Maria do Carmo, 
Norma e Geralda

Momento quando o Cantor Mário Simões brindava com uma linda-
canção Vinho Verde o aniversário do amigo, Rogério Costa ainda 
na foto



Edição de 29 Março a 4 de Abril de de 2018

Roberto Leal na Festa dos 33 Anos da
Casa de Portugal do Grande ABC

Isso mesmo, a Casa de Portugal 
do Grande ABC, chegou à idade 
de Cristo, 33 anos de fundação. 
Alias essa foi a tônica da ben-
ção do Padre Antonio Maria, 
muito amigo e sempre presente 
naquela casa. A entidade fun-
dada a 07 de março de 1.985 
comemorou em altíssimo estilo 
seus 33 anos de vida, e muitos 
mais irá ainda comemorar gra-

ças à administração jovem que 
tem há já alguns anos atrás. 
Isso mesmo, deram oportunida-
de aos jovens, e estes tem mos-
trado grande competência na 
administração da entidade. Mais 
uma vez o salão de festas da 
entidade foi pequeno, para aco-
lher os amigos, sócios, conse-
lheiros, e convidados. O Padre 
Antonio Maria depois de entoar 

alguns dos seus sucessos efe-
tuou a benção de todos os pre-
sentes e daquelas instalações. 
Foi oferecido aos presentes um 
seleto almoço tendo como prato 
principal o delicioso bacalhau ali 
preparado além ainda de outros 
pratos e saladas diversas. O 
vice presidente Sr. Paulo Freitas 
em seu nome e do presidente 
José Carlos Rodrigues, agra-

deceu a presença de todos e 
aos patrocinadores da entidade-
enumerando-os:Astúrias Motel, 
Motel Voyage, MAS do Brasil 
equipamentos e segurança, As-
sistência Medica Trasmontano, 
Jada Condutores Elétricos, Ol-
mos Laticínios, Instituto de Bio-
medicina do ABC, Beneficência 
Portuguesa de São Caetano do 
Sul, Numatur Turismo e NCC 

e Banco Caixa Geral -Brasil. A 
atração muito aguardada neste 
dia, esteve a cargo doseu em-
presário Sr. José de Sá, que 
chamou ao palco o ídolo Ro-
berto Leal. O artista levou os 
presentes ao delírio com seus 
conhecidos sucessos. Roberto 
Leal, é considerado o português 
mais brasileiro do país, já quase 
com cinco décadas de carreira 

tem 35 discos de ouro e 25 mi-
lhões de cópias vendidas.
A Grande Viagem, o Pastor, 
Casa de Um Português, Minha 
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A Diretora Dra. Marcia Rodrigues, a Sra. Cassia Martins, 
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Inauguração, lançamento e homenagens na Casa de Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo, conside-
rada a Casa Mater da comunidade, acaba 
de inaugurar, mais um belíssimo espaço 
para eventos em suas dependências, um 
espaço acolhedor, cultural e social. Numa 
das paredes do salão temos ornando, um 
grande painel que foi recentemente res-
taurado de autoria de Carlos Botelho. Este 
painel participou da Comemoração do IV 
centenário da Cidade de São Paulo. O sa-
lão do 4.o andar que por cerca de 50 anos 
hospedou o Consulado Geral de Portugal 

em São Paulo, acaba de sofrer uma gran-
de reforma. Este foi inaugurado no ultimo 
dia 09 de março de 2.018. Nesta cerimo-
nia tivemos também o lançamento do livro 
“Hospitalidade à Portuguesa – traços pre-
sentes na imigração e construção da me-
mória dos eventos da Casa de Portugal”, 
do Prof. Leandro Rodrigues Gonzalez Fer-
nandez, quetambém é o 2.o diretor cultural 
da entidade. Tivemos como de cerimonias 
o diretor da entidade Sr. Ricardo Maga-
lhães, que em nome da diretoria saudou a 

todos os ilustres presentes e fez uma bre-
ve retrospectiva da historia da entidade. O 
Presidente da entidade Com. Antonio dos 
Ramos, depois de saudar a todos na nova 
Casa de Portugal como disse, falou de para 
breve uma inauguração oficial daquele es-
paço com a presença do ilustre Embaixa-
dor de Portugal no Brasil e outras autori-
dades locais.  Referiu-se ao Eng. Antonio 
Maria Gonçalves de Carvalho ali presente 
com sua esposa, grande benfeitor daquela 
casa, onde foi por 4 anos diretor de obras, 

e construiu em Vila Real um condomínio 
horizontal em Abambres. Disse que foi um 
diretor de obras que se dedicou de corpo 
e alma àquela casa. Apresentou a todos o 
engenheiro Rafael Magalhães da Constru-
tora RNGM, responsável por aquela obra, 
que ali estava com seu pai Sr. Juarez Ma-
galhães e demais familiares.  Na sequencia 
o Com. Antonio dos Ramos falou da Placa 
da Ordem de Mérito Infante Dom Henrique 
instituída em 1944 pela Casa de Portugal, e 
que só realmente pessoas ilustres as rece-

beram como Dr. Ramalho Eanes Presiden-
te da Republica de Portugal. Nesta noite 
foram homenageados com essa medalha, 
diretores da casa por seus relevantes ser-
viços durante dezenas de anos em prol da 
valorização e engrandecimento daquela 
nobre Instituição cultural. Foram homena-
geados os senhores: Armando Lopes Ba-
tista, Sr. Fernando Ferreira Dinis, José de 
Jesus Mendes e o Com. Vasco Frias Mon-
teiro. Ao final em nome dos homenageados 
falou o homenageado Com. Vasco de Frias 

Monteiro. Este se referiu ao trabalho asso-
ciativo realizado por eles, que muitas vezes 
deixaram o convívio familiar em prol das 
instituições, falou do seu acompanhamento 
nos passos do Com. Antonio dos Ramos, 
sobre o grupo folclórico daquela casa, que 
leva o nome da instituição aos quatro can-
tos do Brasil e ate de Portugal, falou do seu 
diretor Ernesto Lemos, e ainda sobre o re-
juvenescimento da diretoria da casa como 
vem acontecendo. Ao final foi oferecido um 
coquetel a todos os muitos presentes.

Aqui os homenageados da noite, os Comendadores Fernando Ferreira Di-
nis, Vasco Frias Monteiro, Armando Lopes Batista, José de Jesus Mendes.

Com. Antonio dos Ramos o engenheiro Rafael Magalhães da Construtora 
RNGM, e seu pai Sr. Juarez Magalhães, responsáveis por aquela obra.

Reunidos vemos a Sra. Delfina Maria S.B. de Carvalho, o esposo Eng. Antonio Ma-
ria Gonçalves de Carvalho( Condomínio Villa Sol em Vila Real), ambos a passeio 
no Brasil, e os amigos Com. Joaquim Justo dos Santos e o Dr. Vital Vieira Curto.

Um dos homenageados da noite foi o conhecido Comendador Armando Lo-
pes Baptista 23 anos a serviço da Casa de Portugal aqui com a esposa Sra. 
IldaH. Alberto.

Aqui o homenageado da noite, agora Comendador Fernando Ferreira Dinis, 
38 anos a serviços daquela casa, a esposa Sra. Augusta L. Dinis, a filha 
Simone Dinis, o genro Ricardo Dortas e a neta Caroline Dinis.

Aqui vemos a nova sala, e à frente o Dr. Fernando Carvalho Diretor do AI-
CEP, o Sr. Antero Pereira Presidente do SAMPAPÃO, e o Dr. Manuel Magno 
Presidente da Secção do PSD em São Paulo.

O Comendador Jose de Jesus Mendes, 27 anos a serviço daquela casa, a 
esposa Sra. Leonor Mendes, com familiares e amigos, Adriana Monteiro, 
Roberto Mendes, Nelson Mendes, Lurdes Nauab, Enidéa Costa, Jeferson 
Barreto, Neusa Pereira, Fernando Duarte, Sergio Mendes, Renata Mendes, 
Eliana Martins, Sr. Antonio Castro e a esposa Sra. Maria Alice.

Os amigos Comendador Antonio dos Ramos, o novo Comendador Fernando 
Ferreira Dinis e o Dr. Fernando Ramalho.

O homenageado Comendador Vasco de Frias Monteiro, 44 anos a serviço daque-
la casa, a esposa Sra. Edite S. Monteiro e os filhos Fatima e José Carlos Monteiro.

Villa Sol é, hoje por hoje, a excelência nos Con-
domínios Habitacionais de Vila Real, onde se en-

contra a tranqüilidade e o prazer de viver numa zona 
restrita e a centralidade de uma cidade que, cada vez 
mais, se espraia pela encosta nascente de Vila Real.

Tem uma das melhores vistas da cidade e so-
bre a cidade o que permite acordar de manhã, 

num dia de Inverno e ter uma vista privilegiada do 
Alvão cheio de neve e, ao chegar da Primavera, acor-
dar embalado no chilrear dos pássaros que povoam 
todas as zonas verdes bem como a arborização de 
todo o condomínio.

Esta qualidade de vida, de tranqüilidade e bem 
estar, permite também estar a poucos minutos 

da  cidade e das zonas comercias por excelência bem 
como de todos os serviços culturais que a cidade de 
Vila Real oferece, tais como o Teatro Municipal, a Bi-
blioteca, o Arquivo Municipal o Shopping Center 
Dolce Vita Douro dotado de 7 salas de cinema bem 
como equipamentos comerciais tais como o Continen-
te, Intermarché e o já citado Shopping. É servido tam-
bém por transporte coletivo à porta do Condomínio que 
faz a distribuição de passageiros por toda a cidade. Só 
desta maneira se pode beneficiar da tranqüilidade do 
campo e dos serviços de uma cidade em constante 
crescimento. 

O Condomínio é constituído por 47 Lotes: 40 Vi-
vendas, 5 Lotes para Habitação dotados de 

203 Apartamentos T1, T2, T3 e T4 de grande qua-
lidade e conforto, 18 Lojas e um lote para a cons-
trução de um centro Cultural e Religioso. Além das 
luxuriantes praças ajardinadas  dispõe de um coreto, 
um playground para as crianças e um miradouro com 
vista para a cidade e Alvão.

EM SUA PROXIMA VIAGEM A PORTUGAL  VÁ CONHECER O 
CONDOMíNIO VILLA SOL 
EM ABAMBRES-MATEUS, PROXIMO AO PALACIO DE MATEUS EM VILA REAL.

Villa Sol Condomínio Abambres - Vila Real
Lote 7, loja A, Urb. Villa Sol
Abambres - Mateus - 5000 - 261 Vila Real
Telefone – 0021-351259 375 683 Telemóvel – 0021-351933 217 822
Email - geral@villasolvr.com
==========> VISITE NOSSO SITE WWW.VILLASOLVR.COM <===========
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Luís Filipe, antigo late-
ral que representou Spor-
ting e SC Braga, teme que 
a recente troca de acusa-
ções entre os dois clubes 
possa incendiar os ânimos 
entre os torcedores no jogo 
do próximo sábado.

“Pode afetar o jogo 
pela parte negativa. Um 
sentimento de raiva passa 
para os adeptos e provoca 
problemas. Esse é o gran-
de problema: as massas 
que estão envolvidas. Os 
jogadores não reagirão 
de forma diferente. Pro-
voca é mal-estar entre os 
adeptos e um ambiente 
hostil, levando a casos 
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A chegada de Quintero a um his-
tórico do futebol mundial como é o 
River Plate e o regresso à seleção 
colombiana poderão permitir ao FC 
Porto recuperar o investimento fei-
to, ou pelo menos parte dele, na 
aquisição do passe do médio. Se 
os argentinos quiserem ficar com 
o jogador após o empréstimo terão 

de pagar 2,9 milhões de euros por 
50 por cento do passe, benefician-
do a SAD de uma futura venda caso 
Quintero se projete no River Plate. 
Só assim poderá ter retorno dos 9,5 
milhões de euros investidos na sua 
contratação. A presença no Mundial 
poderá também ser um bom impulso 
para a valorização do colombiano.

INVESTIMENTO EM QUINTERO 
PODE TER RETORNO

Finalmente fechado: no 
final da temporada, André 
Horta ruma aos Estados 
Unidos. Espera-o um con-
trato de quatro temporadas 
e salário anual de 810 mil 
euros com o Los Angeles 
FC, clube que se estreia na 
Major League Soccer ou, 
simplesmente, MLS como é 
mais conhecida a liga norte
-americana.

Foram necessários três 
meses de intenso assédio e 
múltiplas negociações para 
o Los Angeles FC garantir a 
contratação do jovem médio, 
que se mudou para o Benfi-

ANDRÉ HORTA RENDE MILHÕES

ca no verão de 2016 e atual-
mente estava cedido ao SC 
Braga.

Nos últimos dias, Antó-
nio Salvador, presidente do 

arsenalista, foi mais longe 
e sugeriu às águias a hipó-
tese de comprar o passe 
do centro-campista que se 
encontra, por estes dias, ao 
serviço da seleção de sub-
21. O melhor que conseguiu 
foi garantir a permanência 
de André Horta até ao final 
da temporada, que coincide 
com o fim do empréstimo.

As águias, que em 2016 
pagaram 400 mil euros ao V. 
Setúbal pelo médio, vão ago-
ra encaixar €5,6 milhões, num 
negócio em que a margem de 
lucro é superior a 1000 por 
cento.

Maurício, central bra-
sileiro que representou 
o Sporting entre 2013 e 
2015, recordou, em entre-
vista ao site O gol, a car-
reira em Alvalade.

“É um clube pelo qual 
tenho um carinho enorme, 
que acompanho até hoje 
e tenho alguns amigos lá. 
Estou eternamente grato 
na minha vida pela oportu-
nidade que o Sporting me 
deu”, afirmou numa entre-
vista onde falou também 
de Bruno de Carvalho: 
“Tem uma personalidade 
muito forte. Quem não tem 
uma boa visão do Bruno de 
Carvalho são aqueles que 
não são sportinguistas. 
Como sou sportinguista 
tenho uma impressão boa 
dele.”

ANTIGO LEÃO
SAI EM DEFESA 
DE BRUNO DE 

CARVALHO
ALERTA PARA O SC BRAGA-SPORTING: “SENTIMENTO 

DE RAIVA PASSA PARA OS TORCEDORES”

de violência – que não é 
o que se quer do futebol”, 
salientou, citado pelo site 
da Renascença.

Polêmicas à parte, 
Luís Filipe perspectiva “um 
grande jogo” na Pedreira.

“O Sporting não quer 
perder de vista Benfica e 
FC Porto, e o SC Braga 
quer aproximar-se do Spor-
ting. Será um jogo intenso, 
emotivo e com um resulta-
do imprevisível”, vaticinou. 
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Acaba de sair uma pesquisa do Instituto Data-
Folha, na qual nada menos de 58% dos cariocas 
acham ruim ou péssima a administração do pre-
feito Marcelo Crivella. Previsível, claro: a cidade 
está abandonada, sem que se note um sinal efeti-
vo de administração. 

Mas o que surpreendeu na pesquisa é o fato 
de 10% dos entrevistados acharem o governo 
Crivella “bom ou ótimo”. Fica uma enorme curio-
sidade em saber quem são essas pessoas, que 
exibem uma absoluta falta de noção da realida-
de, uma crença infinita no prefeito que elegeram 
ou que, movidas pela fé religiosa, acham que as 
mãos de Deus estão por trás de Sua Excelência e 
que, nesse caso, ele é infalível.

Aliás, algumas intervenções públicas do Sr. 
Crivella dão a impressão de que ele ainda não 
conseguiu dissociar sua pregação religiosa das 
manifestações no exercício do cargo que ocupa. 
O prefeito sempre usa, em qualquer intervenção, 
um modo suave, cândido, de falar e seu rosto as-
sume o ar beatífico característico dos pregadores. 
Ou seja, dá a impressão de dirigir-se a uma as-
sembleia de crentes, em vez de falar para um pú-
blico que, na rua, é muito, muito diferente daque-
le. Fala e  age como se estivesse o tempo todo em 
auditórios dóceis, prontos a ouvir qualquer coisa, 
desde que entremeada com citações bíblicas. 

Jamais pediria ao prefeito Marcello Crivella que 
abjurasse sua fé enquanto estivesse no exercí-
cio de função pública, mas apenas que aja mais 
como prefeito do que como pastor e possa ir de 
encontro dando soluções aos problemas que vive 
o Rio de Janeiro.

Mais prefeito,
menos pastor 

Presidente do vasco Prestigiou 
almoço das Quartas nas Beiras
Esteve bem movimentado o 

Almoço das Quartas, na Casa 
das Beiras, com os amigos dan-
do um intervalo nos compromis-
sos profissionais para degustar 
o delicioso bacalhau à Lagarei-
ro, ou à portuguesa, na brasa, 
acompanhado de vinhos portu-
gueses das melhores caves de 
Portugal. Um atendimento nota 
10 para equipe de colaboradores 
da Casa das Beiras, sempre ca-
rinhosa e atenciosa com todos. 
No mês de abril teremos o Almo-
ço das Quartas nos dias 4 e 18. 
Imperdível. Não percam!

O Almoço das Quartas na Casa das Beiras, na semana passada, esteve 
bem movimentado com a presença do presidente do Club de Regatas 
Vasco da Gama, Alexandre Campelo numa pose com os amigos Alfredo 
e Ricardo Paladino
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Páscoa anteciPada:
camPoneses de Portugal

Vários amigos se encontraram na 
bela e nova sede dos Camponeses 
de Portugal e puderam desfrutar de 
horas de lazer e bom convívio, sob as 
atenções dos diretores e da Presiden-
te Rita Couto que proporcionou aos 
associados e amigos. O clube estava 
lindamente decorado com a tradicio-
nal passadeira de flores, uma emoção 
só para a Comunidade Portuguesa e 
luso-brasileira, residente em Caxias e 
adjacências. Como sempre, a Presi-
dente Rita Couto e sua diretoria não 
mediram esforços em preparar um 
grandioso dia de fé que incluia uma 
maravilhosa gastronomia: cabrito, ba-
calhau com babatas, arroz de coelho, 
frango assado e acompanhamentos. 
O domingo religioso teve início às 12 
horas, em ponto, com a bênção dos 
ramos e em seguida, foi realizado o 
tradicional Beija-Cruz, emocionando a 

todos aqueles que vieram de Portugal 
e lembraram do tempo de juventude. 
Logo a seguir, teve início um baile ao 
som do Conjunto Josevaldo e seu Trio.

O folclore também se destacou na 
programação com o Rancho Cam-
poneses de Portugal preenchendo a 
tarde com a sua música regional e 
belos quadros de danças e cantares. 
Realizaram mais um belo espetáculo, 
deixando a Presidente Sra. Rita Cou-
to muito orgulhosa em ver o empenho 
e a dedicação de todos, em destaque 
os incansáveis, Manuel Coelho e D. 
Odete, assim como toda diretoria.

O PORTUGAL EM FOCO foi até 
a sede campestre e colheu belos 
momentos de um domingo, onde as-
sociados e amigos do Clube Cam-
poneses abriram seus corações em 
Cristo para receber as graças da 
Semana Santa. Parabéns

Um delicioso 
cardápio foi 
oferecido aos 
associados 
e amigos, no 
Almoço de 
Páscoa no 
Clube  Cam-
poneses de 
Portugal, onde 
o capricho  
grastronômico 
é do agrado 
geral

O Departa-
mento Fe-

minino dos 
Campone-

ses sempre 
bem repre-

sentativo, 
num des-

taque para 
as Sras. 
Fátima e 

Aurora, 
além de 

uma dire-
tora

Quem marcou presença no 
Clube Camponeses de Portu-
gal foi Pedro Paulo, do Progra-
ma Saudades de Além Mar e 
diretor, da Casa da Vila da Fei-
ra, ao lado da Presidente Rita 
Couto

O dinâmico 
Manuel Car-
doso esteve 
presente no 

domingo, no Al-
moço de Pás-
coa do Clube 
Camponeses 

de Portugal. Na 
foto com o ami-
go Manuel Fon-

seca Serrano 
e podemos ver 
ainda, a Presi-

dente Rita Cou-
to e o esposo 

Thiery Becú em 
plena atividade 

para servir os 
amigos

O tradicional Beija Cruz, onde vemos o diretor, Manuel 
Coelho com a imagem de Jesus Cristo para ser beija-
da pelos fiéis presentes nesta linda festa

Exibição impecável dos componentes do R.F. Campone-
ses de Portugal com seus belos trajes acompanhados de 
sua excelente Tocata, dando o colorido regional ao evento

No palco dos 
Camponeses, o 
diretor Manuel 
Coelho com um 
dos componen-
tes do Rancho, o 
“querido Mengo” 
como é chamado 
pelos amigos, 
uma história 
linda deste Ran-
cho Folclórico 
que continua no 
trabalho da divul-
gação da cultura 
portuguesa



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maneca Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
COOPERAÇÃO!

A COOPERAÇÃO É A VERDADEIRA CURA 
PARA A SOLIDÃO.

É IMPOSSIVEL FICAR ISOLADO QUANDO 
NOSSOS TALENTOS,

E HABILIDADES ESTÃO A SERVIÇO DA ALEGRIA
DE TRABALHAR JUNTOS POR UM OBJETIVO COMUM. 

A COOPERAÇÃO FAZ PARTE DA MINHA 
VIDA DIÁRIA!

caRNaVaL 
o aNo

 INteIRo!

mataNdo SaudadeS!

teReSa BeRGHeR, 
LINda mINHota!

GeNte amIGa, muIto 
ImPoRtaNte PaRa mIm

Mesmo sendo visiense, a minha querida ami-
ga irmã, Teresa Bergher, recebeu a homena-
gem minhota, com um lindo lenço de Viana, 
das mãos do Presidente da Fundação de San-
toinho, Waldemar Ferreira da Cunha e sua 
esposa, Carmem Ferreira da Cunha; na festa  
de geminação, VIANA DO CASTELO E RIO DE 
JANEIRO, na casa do Minho.
 

CANTARES DO MINHO!
TENHO UM AMOR EM VIANA Ó AI TENHO 

OUTRO EM PONTE DE LIMA
Ò AI, TENHO OUTRO EM PONTE DE LIMA

TENHO OUTRO EM BARCELOS, ÓAI, TENHO 
OUTRO MAIS ACIMA

Ó AI TENHO OUTRO MAIS A CIMA.
TRALALALALALAÍ, TRALALALALALAI...........

E VIVA O MINHO!
MUITA BENÇÃOS

PuBLIcação que faz 
Bem ao coRação

Domingo de Ramos abençoado com 
muita alegria e emoção, no encontro 
com a nossa muito amada Dra. Susa-
na Audi, EX  CONSUL  ADJUNTA  NO 
RIO DE JANEIRO, ONDE DEIXOU MI-
LHARES DE AMIGOS. ATUALMENTE 
CÔNSUL DE PORTUGAL EM DUBAI.. 
Como sempre, o meu grande amigo 
Adão Ribeiro, embaixador de Castro 
Daire, proporcionou-nos o maravilhoso 
encontro, num almoço cheio de igua-
rias, inclusive as deliciosas tâmaras de 
Dubai,  presente da querida Susana. 
No Itahay de Ipanema,  lembramos mo-
mentos maravilhosos que vivemos com 
a tão querida Susana, sempre zelosa 
com os amigos que estima. Para mim 
, o melhor presente de Páscoa junto com essa menina tão doce e tão  dedicada à Comunidade Portuguesa do Rio de Ja-
neiro. NA FOTO: DRA. SUSANA AUDI, MARIA ALCINA,  ANGELA ABREU, MINHA FILHA, ADÃO RIBEIRO E DR. JOÃO 
AUDI, ESPOSO DA DRA, SUSANA E NOSSO AMIGO DO CORAÇÃO. MUITAS BENÇÃOS FELIZ PÁSCOA!

RoBeRto LeaL, caNtou e eNcaNtou em 
PaSSa quatRo, mINaS GeRaIS

Os queridos casais, Fá-
tima Vieira, seu esposo 

Comendador Manuel 
Vieira, (OPALUX), junto 
com D. Margarida e seu 

esposo Sr. Joaquim 
Cunha, (SUPERMERCA-

DOS COSTA VERDE),  
no camarote da Marquês 

de Sapucaí, aproveitaram 
a folia das 3 noites do 

carnaval carioca. ABRA-
ÇOS FADISTAS!

Sábado passado, D. Jô, completou mais uma primavera. Desejo milhões de felicidades e agrade-
ço ao casal, D. Geovana (carinhosamente Jô) e a seu marido Dr. Roberto Fernandes Roçado pelo 
convite que me foi feito. Como sempre, o Comendador Afonso  seu pai,  também já tinha  dado 
um toque, para estar presente. Por uma falha técnica não saíram todos na foto, mas vemos aqui, 
a aniversariante, ao seu lado, seu marido Dr. Roberto, mamãe D. Florbela, neto e bisneto, Bernar-
do, à esquerda: a jovem Luana, Vinícios  e Viviana, filhos da aniversariante. Muito obrigado pelo 
carinho de sempre. Milhões de Felicidades. 

O querido amigo, Álvaro da Camélia Flores, sua esposa Dra. 
Ana Claudia,  Alberto Martins e esposa D. Alice,  Nelson Cor-
reia, o embaixador de Castro Daire, meu amigo Adão Ribeiro 
(REDE ITAHAY) e o amigo nota dez Sr. Saraiva, de quem sen-
timos muitas saudades. ABRAÇOS FADISTAS!

GemINação VIaNa do 
caSteLo e RIo de JaNeIRo

Este lindo visual de elegância familiar, sempre é bom 
publicar. Como vemos, à esquerda, a jovem Sandra, 
mãe do lindo Bruno, ao colo do vovô, Sr. Diamantino, 
que estava quase  babando e não é para menos. Futu-
ramente as garotas  de Passa Quatro, que se cuidem! 
Vemos também, D. Idália, que deixou  um abraço para 
a vovó, D. Helena, que, estava ausente nesta hora. Pa-
rabéns e muita saúde para todos.  

que deuS aBeNçoe 
SemPRe eStaS LINdaS 

IRmãzINHaS

Dia 18 de Março, assisti a uma linda Cerimônia Religio-
sa onde várias crianças fizeram a Primeira Comunhão, 
na Igreja Santa Cecilia, em Botafogo. Agradeço ao ca-
sal amigo, Ana Lucia,  André (Pais) e também aos Avós: 
D. Guilhermina e Sr. Manuel,  que, após a cerimonia 
Religiosa  convidaram  familiares e amigos para um belo 
churrasco. Destacamos este lindo visual fotográfico  das 
maninhas,   Bruna e Manuela  como vemos, estavam 
lindas e felizes, por mais este passo Religioso. O nosso 
desejo é que esta felicidade seja pela vida inteira para 
alegria de toda a família,  Beijos.

O Sr. Engenheiro José Maria  da Costa, o Sr. Embaixador 
e Cônsul Geral  do Consulado do Rio de Janeiro, Jaime 
Leitão e o meu filho do coração, jornalista Igor Lopes, na 
recepção na Casa do Minho em homenagem a VIANA 
DO CASTELO. ABRAÇOS FADISTAS.

feLIz aNIVeRSáRIo doNa Jô

Registrei a grande apresentação de Ro-
berto Leal, em Passa Quatro que, sem 
dúvida, merecidamente recebeu os aplau-
sos do seu estimado público. Ao final do 
show, formaram uma grande fila, para 
cumprimentá-lo, fotografar e autografar, 
CD e DVD. Tirar aquela foto, também é 
objetivo de seus fãs e como vemos, ao 
centro, o sempre e amável, Roberto Leal 
e a seu lado, a “jovem senhora”, D. Ilda, 
que está chegando perto dos seus 101 
anos de idade,  junto a sempre simpáti-
ca, D. Sandra, sua nora, que não mede 
sacrifício para vê-la feliz, parabéns.  Este 
amigo de vocês, fez questão de participar 
deste momento fotográfico. Para Rober-
to Leal, o meu muito obrigado pela sua 
amabilidade e por tudo, não esquecendo 
uma referência especial para o grande e 
querido José Sá, seu empresário, com o 
desejo de muita saúde para todos.

PaRaBéNS RoGéRIo
Infelizmente não pode está presente na festa 
de aniversário, por ter assumido outros com-
promisos, vai  aqui os meus parabéns pela 
bonita festa, com seus amigos, presente, 
levando todo carinho e respeito a esta gran-
de pessoa, sempre alegre, brincalhão e ca-
rismático, feliz aniversário e saúde, na foto 
vemos a Neide grande companheira do Ro-
gério, no domingo passado com a primeira  
dama da Casa das Beiras Verônica  Silva.

Nosso Portugal em foco adianta que 
quem foi eleito presidente da Casa das 
Beiras foi o José Henrique, que man-
teve quase toda a Diretoria consigo, 
,ueremos dar os nossos parabéns a 
direção da Casa que tem feito um belo 
trabalho. Festas bonitas, casa sempre 
cheia. É um prazer estar por lá e con-
viver com aquela alegria, com aquela 
sensação de felicidade de todos. Ao 
José Henrique e a Verônica primeira 
Dama da Casa, nossos votos de mui-
tas felicidades, e mais um período de 
sucesso .

um PaSSaRINHo 
me coNtou
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DELICIOSO E ANIMADO ARRAIAL TRANSMONTANO
Mais um animado convívio so-

cial promovido pela Casa de Trás
-os-Montes e Alto Douro, no seu 
típico Arraial Transmontano, na 
Avenida Melo Matos, 15 a 19, na 
Tijuca. A diretoria esteve em alta 
rotatividade, recebendo associa-
dos e gente amiga que sempre 
prestigiam os acontecimentos so-
ciais transmontanos. A carinhosa 
acolhida e o serviço em todas as 
mesas, enfim, tudo decorreu com 
todos os toques de organização. 
No cardápio, sardinha portugue-

sa, caldo verde, saladas. Depois 
do “Bailarico” foi tempo do folclore 
que, nesta Casa Regional, ganha 
sempre um lugar de destaque, 
concentrando as atenções e sen-
do o ponto alto destes convívios.

Como podem imaginar, foi uma 
festa que todos os presentes tive-
ram muito bom gosto em passar, 
neste ambiente familiar. No que 
diz respeito à organização da fes-
ta, salientamos o bom trabalho da 
diretoria, comandada pelo Presi-
dente Ângelo Horto e o Departa-

mento Feminino e pela primeira-
dama Maria Emília Horto.

E, para quem gosta de dançar 
não faltou o Conjunto Amigos do 
Alto Minho que é sempre uma 

atração. Foi um programa que 
reuniu os amigos, onde as horas 
são dedicadas às boas amizades 
e às coisas mais tradicionais que 
nos dão saudade.

Que bom, vermos o nosso querido amigo, Dimas Ramos, sempre com um sorriso no 
rosto, ao lado da sua querida esposa, Vera Lúcia, juntos continuam tocando o Progra-
ma Viva Portugal, aos sábados, na Rádio Rio de Janeiro. Temos o prazer de darmos 
um close com os amigos, o casal Alice e Arnaldo Carvalho, no Arraial Transmontano

O empresá-
rio Antônio 
Ribeiro, 
esposa Maria 
Antônia 
Ribeiro e 
a amiga 
Gertrudes 
prestigiando 
as Casas 
Regionais 
Portugue-
sas, como é 
habitual

Magnífica apresentação do Rancho Folclórico Guerra Junqueiro com seus componentes, cada vez mais porporcionando momentos de emoção à família transmontana. Parabéns 

Em desta-
que o casal, 

D. Olinda, 
esposo Luís 

Albuquer-
que, diretor 

presidente da 
Empresa Orla 

Cereais
e nora, 
sempre 

prestigian-
do o Jornal 

Portugal em 
Foco
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Leila Monassa 

NINHO DE OVOS
Para a massa
50 ml de óleo
1 colher (café) bem cheia de fermento 
em pó
1 iogurte natural
200 g de farinha de trigo
300 g de açúcar
75 g amêndoa moída c/ pele
8 ovos
raspa de limão q.b.

    Para a cobertura e decoração
ganache de chocolate*
fios de ovos
amêndoas de chocolate
Bata o açúcar com os ovos durante 
cerca de 3 a 4 minutos. Junte os res-
tantes ingredientes e bata por cerca de 
cinco minutos.
Leve a assar em forno em 180º C, 
numa forma redonda untada, por 35 
minutos.
Deixe esfriar, barre com ganache* de 
chocolate e cubra com raspas de cho-
colate;  sobre o bolo, coloque fios de 
ovos e amêndoas grandes a imitar os 
ovos.
*ganache- preparar 1 dia antes - aque-
ce 1 pacote de creme de leite e derre-
ta nele pedacinhos de 2 tabletes  de 
chocolate em barra. Depois de derre-
tido, junte 1 col rasa de sobremesa de 
manteiga s/sal, para dar brilho. Colo-
que numa travessa de vidro e deixe 
descansar.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Tel.:- 3325-3366

ABRIL – 1 – Domingo - 11H. Missa de Páscoa ce-
lebrada pelo Cônego Abílio de Vasconcelos. O.B.S.: 
Não haverá almoço.
ABRIL – 15 – Domingo – 13H. Churrasco Gaúcho. 
Atração: Banda Via Brasil e apresentação do Grupo 
Coração Gaúcho. Valor do ingresso: R$ 80,00 (an-
tecipado até o dia 13/04) com bebidas a parte. Re-
servas feitas somente na secreta-ria do clube, nos 
horários de 9:00 às 17:00H (segunda sexta) e de 
9:00 às 14:00H (sábado).

 CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
ABRIL – 1 – Domingo – O Dia inteiro – Almoço 
Social de Páscoa. Local: salão Nobre. Cardápio va-
riado. Música por conta do Conjunto Som e Vozes. 
Prato dia Salmão grelhado com legumes.
ABRIL – 15 – Domingo – O Dia inteiro. Almoço 
Social. Local: salão Nobre. Cardápio variado. Músi-
ca por conta do Conjunto Cláudio Santos e Amigos. 
Prato do dia: escalopinho com arroz à piamonteses.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897

ABRIL – 1 – Domingo – 12:30H. Almoço de Páscoa 
e dos Aniversariantes. Adesão: R$ 60,00 (bebidas 
não inclusas). Cardápio: Churrasco, saladas, empa-
dão e acompanhamentos. Sobremesa: banana as-
sada com canela e açúcar e o bolo. Atrações: banda 
T.B. Show e Beija Cruz.
ABRIL – 4 E 18 – Quarta-feira – 12H. Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
ABRIL – 1 – Domingo – 12H. Páscoa Minhota. Bei-
ja Cruz às 16H. Apresentação de folclore minhoto 
com Rancho da Casa do Minho. Venha participar 
com a família minhota e saborear cabrito à moda do 
Minho, filé de frango a milanesa, arroz de bacalhau, 
arroz branco, feijão branco, batatas coradas e sala-
das variadas. Almoço no Salão Social com ar condi-
cionado. 
ABRIL – 7 – Sábado – 19H. Arraial Minhoto – 
Quinta de Santoinho. Tradicional festa típica por-

tuguesa, regada à sardinha portuguesa, febras, 
drumete de frango e linguiça assados na brasa. 
Delicie-se também com batatas e cebolas co-
zidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicionais 
caldo verde e broa de milho. Tudo isso acompa-
nhados de 3 tipos de vinhos servidos bem geladi-
nhos. Para animar a festa os Conjuntos “Amigos 
do Alto Minho”, “Trio Josevaldo” e Enio Barone e 
principalmente nosso tradicional folclore minhoto 
ao som dos Bumbos e Gigantones, e as “Marchas 
de Lisboa”.
ABRIL – 15 – Domingo – 12H. Festa Gaúcha – 
Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair 
do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, fol-
clore com o Grupo Marcas do Sul e música ao vivo 
para dançar animando a festa. Pula-pula grátis para 
as crianças.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346
ABRIL – 1 – Domingo – Páscoa – Missa: 10:30H.  
– Almoço: 12:30H. Porto de Honra. Atração musical: 
Cláudio santos e Amigos. Cardápio: Cabrito, Pernil, 
Frango Grelhado, Pão de Ló e Folar. Faça sua re-
serva: R$ 80,00 p/ pessoa.

 
CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS 

DE JACAREPAGUÁ
Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585

ABRIL – 8 – Domingo – 12H. Almoço Português 
com uma deliciosa mesa de frutas e gastronomia 
portuguesa. Atrações: Rancho Armando Leça da 
Casa do Porto e Conjunto Cláudio Santos e Amigos.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 – Rio Comprido

Tel.: 3178-4254/3189-6647
ABRIL – 8 – Domingo – 13H. Almoço em come-
moração ao Domingo de Páscoa. Cardápio: Cozido 
à Portuguesa, frango à milanesa, batata frita, arroz, 
saladas diversas. Doces e bebidas à parte. Atração 
musical – Trio Josevaldo. Apresentação do Rancho 
Folclórico Eça de Queirós. Convite Individual: No dia 
R$ 60,00. Antecipado: R$ 50,00 (até o dia 07/04). 
Teremos brindes e sorteios. Aceitamos cartões de 
débito.
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Verdades e mentiras 
sobre crises epilépticas

No último domingo, 26 de março, foi o dia mundial da cons-
cientização da epilepsia. Caracteriza-se pela disfunção dos neurô-
nios responsáveis por transmitir impulsos de inibição e excitação, 
o que pode levar a crises convulsivas. Existem vários tipos de cri-
se, dependendo da área afetada do cérebro. Além das conhecidas 
convulsões, os casos podem gerar crises de ausência, perda de 
consciência, dentre outros sintomas. O estereótipo do paciente se 
debatendo, aliás, é um dos motivos para que muitas manifestações 
da doença não sejam diagnosticadas corretamente, já que nem to-
dos apresentam essa característica.

O diagnóstico precoce e correto, como sempre, é vital para que 
seja adotado o tratamento necessário. Os medicamentos com o 
objetivo de bloquear as crises e eliminar a atividade anormal do 
cérebro só são indicados após uma segunda crise. No entanto, 
é recomendável buscar assistência médica mesmo nos casos de 
uma única ocorrência, ainda que de curta duração. Na maioria dos 
casos, basta o acompanhamento médico e o uso do medicamento 
prescrito para chegar a resultados satisfatórios. No entanto, alguns 
podem exigir intervenção cirúrgica. Lamentavelmente, o Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho, no Fundão, encontra-se cons-
tantemente em situação precária, devido aos parcos recursos que 
recebe dos Ministérios da Saúde e da Educação. Mesmo com todas 
as dificuldades, é lá que funciona o Centro de Epilepsia, unidade de 
referência de atendimento à doença no SUS.  

Para além dos pacientes, também precisamos educar toda so-
ciedade sobre como ajudar alguém durante uma crise epilética. O 
principal é colocar a pessoa deitada e afastar todos objetos que 
possam lhe machucar. Coloque também algo macio embaixo da ca-
beça, evitando que a pessoa bata no assoalho com os movimentos. 
Não tente segurar, impedir os movimentos ou “acordar” o paciente 
com tapas ou jogando água. Não coloque nenhum objeto na boca 
do epilético. A crença popular diz que a medida evitaria eventuais 
engasgos com a própria língua, mas isso não procede: pode ferir 
ainda mais o paciente ou aumentar o risco de aspiração indesejável 
de líquidos. Ou seja, basicamente devemos deixar a pessoa em um 
local seguro e esperar.

Não tenha medo nem preconceitos: A epilepsia não é contagio-
sa, tampouco sinal de loucura. Com o tratamento correto, é perfei-
tamente possível viver com qualidade de vida e total autonomia.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj
pinheirosaúde

“AdegA TrAnsmonTAnA”
já é umA reAlidAde

Mais um sábado maravilhoso, na Casa 
de Trás-os-Montes, com a realização da 
Adega Transmontana e os amigos do 
Alto Minho que, cada vez mais, tem co-
locado o público interagindo com o ritmo 
do bailarico. Você, que não foi na passa-

da semana, está perdendo um belíssi-
mo serviço à La Carte, com galeto com 
fritas, febras com batata, sardinha na 
brasa, filé com fritas, o delicioso bolinho 
de bacalhau, além dos deliciosos vinhos 
e a cervejinha bem gelada.

Taberna 
Transmonta-
na, cada dia 
melhor com 
o público 
prestigian-
do o Solar 
Transmonta-
no. Sábado 
é o dia pre-
ferido para o 
divertimento 
de quem 
gosta de 
dançar

Amigos do 
Alto Minho 
não para! 
Energia, 

descontra-
ção, além 

de um ótimo 
repertório. 
Parabéns 
moçada e 

que venham 
mais jovens 


