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CASA DAS BEIRAS
Festa de Aniversário do Rogério
Domingo mágico para o músico Rogério Rebelo que, ao lado dos 

amigos e de sua banda T.B. Show, comemorou mais um aniver-
sário, fazendo o que gosta: show.  Detalhes na pág. 8 

CASA DO PORTO
Almoço Portuense é charme

O aconchego do Solar Portuense e o charme do delicioso Con-
vício Social, onde o presidente Manuel Branco recebe sempre 

com muito esmero. Na foto, com o casal Eneida e Francisco Torrão, 
empresário do Biscoito Globo. Detalhes na pág. 14

Foi simplesmente fantástica a iniciativa da diretoria em realizar 
esta tradicional festa portuguesa. Na foto, o presidente Olivério 

Carvalho  com um grupo de amigos.  Detalhes no último tabloide

        

C.R. PORTUGUÊS DE JPA
E o sucesso Festa da Foda 

CASA DO MINHO
Festa da Amizade

“O mal é que o presidente do PS 
entende que isso é normal. Isso é que 
me parece ser o pior”, afirmou Rui 
Rio, quando confrontado pelos jorna-
listas com a resposta do também líder 
parlamentar do PS, Carlos César, às 
críticas do Bloco de Esquerda sobre 
o assunto.

“O mal é achar normal que o Go-
verno, e depois tudo o que anda à 
volta do Governo, ande à volta, tam-
bém, de laços familiares. Um primo 
aqui, um irmão e a mulher acolá. 
Mesmo o Conselho de Ministros pa-
rece uma ceia de Natal”, reforçou.                                                                                                                                        
   Para Rui Rio, o Governo, liderado 
por António Costa, põe à frente, em 
muitas circunstâncias, as relações 
pessoais e não exatamente a com-
petência.

O líder do PS confessou ter ficado 
surpreendido com as críticas do BE 
às relações familiares no  Governo 

socialista, “os bloquistas têm abun-
dantes relações familiares na sua 
bancada”.

Em dois dias seguidos, PSD e BE 
colocaram na agenda política as re-
lações familiares entre membros do 
Governo, como é o caso, por exem-
plo, dos ministros Eduardo Cabrita e 
Ana Paula Vitorino (marido e mulher) 
e José Vieira da Silva e Mariana Viei-
ra da Silva (pai e filha).

Em entrevista à Lusa, o cabeça-
de-lista do PSD às europeias, Paulo 
Rangel, defendeu que o Presidente 
da República já devia ter avisado o 
primeiro-ministro para não repetir o 
que chama de promiscuidades fami-
liares no Governo.

A coordenadora do BE aconse-
lhou o Governo e o PS a refletirem 
sobre a prática de ocupação de car-
gos públicos por pessoas com muitas 
afinidades.

“Pior que familiares no Governo é PS entender que é normal” 

ENTREGAS EM TODO O RIO, GRANDE RIO, 
REGIÃO SERRANA, REGIÃO DOS LAGOS, 
COSTA VERDE E SUL-FLUMINENSE.

(3)

(1)Pagamento em até 10x sem juros, parcela mínima de R$50,00. (2)Estacionamento grátis somente para compras acima de R$20,00.(3) Levamos a máquina de cartão de crédito até você com o máximo de distância de 50Km da nossa loja Nilópolis nas compras acima de R$450,00. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Consulte politica de entrega na loja. (4)  Entrega feitas 
em até 48 horas para compras faturadas até às 13h. Condição de entrega válida em horário comercial (até às 19h), para os produtos disponíveis em estoque no centro de distribuição da Chatuba. Prazo válido apenas para entregas realizadas em local de fácil acesso veicular no Rio, Grande Rio e Região Metropolitana. Sujeito a atrasos devido a condições climáticas e de trânsito. (5) Veja condições nas lojas.

www.chatuba.com.br/encarte

Horários:  • Segunda a Sábado: 8h às 20h  • Domingo: 9h às 15h  (MEGA DUTRA: 8h às 18h) A loja Nova Iguaçu não funciona aos domingos 

ACEITAMOS CARTÃO

· NILÓPOLIS · NOVA IGUAÇU · SANTA CRUZ · REALENGO · JACAREPAGUÁ · MEGALOJA DUTRA
ESTACIONAMENTO GRÁTIS EM TODAS AS LOJAS.(2)

TELEVENDAS: (21)2691-9575
Compre sem sair de casa!

10X SEM 
JUROS

(1)

TUDO EM ATÉ

NOS CARTÕES DE CRÉDITO
Parcela mínima de R$50,00

Pagamentos Digitais(5)

ENTREGA
EM ATÉ48h

(4)

CADERNO DE SÃO PAULO

Uma série de eventos fez 
parte da cerimônia realizada 
na última semana na Casa de 
Portugal. Aqui o diretor de ce-
rimonial Ricardo Magalhães, o 
presidente com. Antonio dos 
Ramos e o Dr. Manuel Magno 

quando impunham a “Comen-
da da Casa de Portugal” ao 
Dr. Aristides Fiamozzini Filho. 
Confira essa reportagem, e 
ainda a Coluna Mundos ao 
Mundo de Albino Castro, e ou-
tros assuntos de interesse.

Cerimônia na Casa
de Portugal de São Paulo 

Teve lançamento de livro, admissão de novo e ilustre associado, 
entrega de comendas e inauguração de nova sala de eventos

A líder do CDS
-PP, Assunção Cris-
tas, considerou que 
o partido quer uma 
alternativa de gover-
no centro e de direi-
ta para o país e, nas 
eleições legislativas, 
um voto no CDS ser-
ve para derrubar An-
tónio Costa. “O CDS 
tem a sua estraté-
gia muito clara. Nós 
queremos uma alter-
nativa para o país, 
uma alternativa de 
centro e de direita, que ponha 
de lado não apenas a esquer-
da mais radical do PCP e do 
BE, mas também o PS, porque 
entendemos que é preciso ou-
tro fôlego, outra ambição, ou-
tro rasgo para o nosso país”, 
afirmou Assunção Cristas.                                                                                                                                         
       “Tenho dito desde sem-
pre que, para isso, temos que 
ter uma maioria de metade do 
Parlamento mais um no espaço 
político de centro e de direita. 
E é ai que eu conto também 
com o PSD para podermos fa-
zer essa maioria, que afaste do 

Cristas diz que voto no CDS serve 
para derrubar António Costa

Portugal fechou o ano pas-
sado com um déficit de 0,5% 
do PIB, revelou o INE. A pri-
meira estimativa vai ao en-
contro do valor que já tinha 
sido antecipado pelo Conse-
lho das Finanças Públicas, e 
fica melhor do que a meta de 
0,7%, que tinha sido definida 
pelo Governo.

O resultado de 2018 re-
presenta uma melhoria face 
a 2017. Mesmo excluindo o 
impacto da recapitalização da 
CGD ,que foi de cerca de 2,1% 
do PIB, 3.944 milhões de eu-
ros, o déficit foi de 0,9%.

Na receita, um crescimento 
acentuado dos impostos sobre 
a produção e importação, re-
fletindo o bom comportamento 
da atividade econômica. Os 
dados do INE revelam um au-
mento de 6,3% deste agrega-
do em 2018, quando compara-
do com 2017. 

Os impostos sobre o ren-
dimento e património subi-

Centeno fecha 2018 com
déficit de 0,5% e supera a meta

ram 1,1%, as contribuições 
sociais 4,9%, evidenciando 
também o dinamismo do mer-
cado de trabalho, que conti-

nua a criar emprego.
Na despesa, uma queda 

com juros de 6,5% e dos sub-
sídios -7%. As restantes com-

ponentes subiram: as despesas 
com pessoal aumentaram 2,2%, 
as prestações sociais 3,1% e os 
consumos intermédios 3,5%. 

O investimento subiu 
12,2%, um aumento expres-
sivo, mas que fica abaixo dos 
mais de 16% que o Executivo 
tinha previsto quando fez as 
contas para o Orçamento do 
Estado para 2019. Nessa altu-
ra, o Governo tinha apontado 
para um investimento público 
na ordem dos 4.144 milhões 
de euros. Agora, o INE estima 
4.060,2 milhões.

Tal como já tinha sido cal-
culado pelo Banco de Por-
tugal, o INE comunicou uma 
dívida pública de 121,5% do 
PIB. A previsão do ministro das 
Finanças apontava para uma 
dívida ligeiramente menor, 
de 121,2% do PIB.O Eurostat 
será assim notificado com uma 
expectativa de déficit de 0,2% 
do PIB e uma dívida pública de 
118,7% do PIB para 2019.

poder não só PCP e BE, mas 
também PS”, afirmou.

Segundo Cristas, a estraté-
gia do CDS-PP é muito clara: 
“Um voto no CDS não vai apoiar 
António Costa e, portanto, 
aqueles que não se revêm em 
António Costa têm uma solução 
muito clara e um voto muito cla-
ro nas eleições, que é no CDS, 
e é essa a nossa garantia”.

“É essa a nossa visão, é 
essa a nossa aposta. Enten-
demos que o país deve  virar 
a página, não apenas de BE e 
de PCP, mas também de PS”, 
reafirmou.

Esteve bem movimentada a Festa da Amizade que é realizada 
tradicionalmente na Casa do Minho. Na foto, o presidente Agos-

tinho dos Santos homenageando com a medalha comemorativa dos 
94 anos da Casa do Minho, a senhora Riquelina que festejou seus 
91 anos de vida. Detalhes na pág 15
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70 anos de José 
Manuel Boal Afonso

Foi uma beleza o aniversario do José 
Manuel Boal Afonso,  que juntou  a família 
e os amigos de longa data na comemora-
ção.  Amigos de Angola: o Zito Rodrigues 
e Antonio Torres com as esposas que jun-
tos,  eles  estudaram há mais de sessenta 
anos. Com  o tempo passando nunca se 
desligaram. Amigos dos tempos difíceis  
que hoje são lembrados com saudades. 
Também havia o amigo que trabalharam 
juntos assim que chegou ao Brasil, o José 
Alfredo  que, com ele, percorreu Portu-
gal de lés a lés, na área imobiliária.  É... 
o tempo passa mas as amizades verda-
deiras ficam para todo o nosso sempre. 

Sua esposa a Rose recebeu a todos com 
o maior carinho nas setenta velinhas do 
Boal. O Ronaldo com a Sonia, o Waldyr 
com a  Janete,  a nossa  Leila e eu, Felipe, 
amigos antigos e não poderíamos faltar.

A atração musical foi de música de bom 
gosto, pelo Victor Lopez na guitarra portu-
guesa, com seu grupo.   Foram cantadas 
músicas brasileiras de portugueses, como 
Chão de Estrelas, fados lindíssimos e as 
canções eternas de Angola,  terra natal do 
Boal, como a linda  “Muxiba”. Ha não fal-
tou uma diferente , Yesterday dos Beatles 
, o fim foi com um animadissimo parabens 
pra você....

Gente boa e amiga que foi levar o abraço ao aniversariante José Manuel Boal Afonso do lado 
de sua amada Rose

Victor Lopez e 
seus compa-

nheiros  deram 
o tom musi-
cal à noite, 

com canções 
brasileiras, 

portuguesas e 
angolanas

Leila Monassa, Sonia Negri, Ronaldo Carvalho, Rose Boal, Waldyr Martins e Janete Martins, 
amigos de longa data

Num close 
para o jornal 
Portugal em 
Foco,  José 
Manuel Boal 
Afonso com 
os amigos  
de  infância, 
também an-
golanos, Zito 
Rodrigues, 
Antônio Tor-
res e suas 
esposas

Parlamento Europeu vota a favor da
abolição da mudança de hora para 2021

Depois de a assembleia ter 
adotado a sua posição, através 
da aprovação de um relatório 
da comissão parlamentar de 
Transportes com 410 votos a 
favor, 192 contra e 51 absten-
ções, falta agora que os Esta-
dos-membros cheguem a uma 
posição comum em sede do 
Conselho da UE, devendo de-
pois a proposta de diretiva ser 
acertada entre estas duas insti-
tuições.

 Afastada está já a ideia ori-
ginal da Comissão Europeia, 
que propunha o fim da mudan-
ça de hora já este ano, como re-
conheceu num debate  a comis-
sária europeia dos Transportes, 
Violeta Bulc.                                                                                         

No debate que antecedeu a 
votação, a comissária comen-
tou que a proposta apresenta-
da há menos de um ano pelo 
executivo comunitário era muito 
ambiciosa, pois preconizava a 
abolição da mudança sazonal 
de hora já em 2019, mas, em 
virtude de o Conselho ainda 
não ter estabelecido a sua posi-
ção” reconheceu que é impossí-
vel cumprir esse calendário.

 O texto aprovado, elabo-
rado pela comissão de Trans-
portes do Parlamento Europeu, 
defende que as datas indica-
das na proposta da Comissão 
Europeia para a abolição do 

acerto sazonal dos relógios 
são prematuras, já que os Es-
tados-membros devem dispor 
de tempo e da possibilidade 
de realizarem as suas próprias 
consultas públicas e avaliações 
de impacto, a fim de compreen-
der melhor as implicações da 
abolição das mudanças de hora 
sazonais em todas as regiões.                                                                                                                                         
Segundo o Parlamento, caberá 
a cada Estado-membro decidir 
se quer aplicar a hora de verão 
ou a hora de inverno, mas os 
países da UE deverão coorde-
nar entre si a escolha das res-
petivas horas legais, de modo 
a salvaguardar o bom funcio-
namento do mercado interno, e 
notificar essa decisão a Bruxe-
las até 01 de abril de 2020.                                                                                                                               

O relatório propõe que a últi-
ma mudança obrigatória para a 
hora de verão ocorra no último 
domingo de março de 2021. Os 
Estados-membros que optem 

pela hora de inverno acertariam 
ainda uma vez os relógios no 
último domingo de outubro de 
2021. Após essa data, as mu-
danças de hora sazonais deixa-
riam de ser possíveis.

 O atual regime de mudan-
ça da hora é regulado por uma 
diretiva de 2000, que prevê que 
todos os anos os relógios se-
jam, respetivamente, adianta-
dos e atrasados uma hora no 
último domingo de março e no 
último domingo de outubro, com 
o início e o fim da hora de verão.

A Comissão Europeia co-
locou a sua proposta depois 
de realizar, no verão de 2018, 
uma consulta pública sobre 
este tema, que contou com uma 
participação recorde de 4,6 mi-
lhões de europeus, tendo 84% 
dos inquiridos votado a favor de 
por fim às mudanças sazonais 
da hora.                                                                                 

Atualmente, existem três 
fusos horários na UE: a hora 
da Europa Ocidental ou Tem-
po Médio de Greenwich (Por-
tugal, Irlanda e Reino Unido), 
a hora da Europa Central (17 
Estados-membros), e a hora 
da Europa Oriental (Bulgária, 
Chipre, Estónia, Finlândia, 
Grécia, Letónia, Lituânia e Ro-
ménia). Para os Açores e as 
Ilhas Canárias vigoram dispo-
sições especiais.

Greve dos motoristas de transportes de 
passageiros do Norte com 60% de adesão
Em declarações à Lusa, o 

coordenador do Sindicato dos 
Trabalhadores de Transpor-
tes Rodoviários e Urbanos do 
Norte, José Manuel Silva, dis-
se que as empresas maiores, 

como por exemplo, a Arriva 
e a Transdev, estão com uma 
adesão de cerca de 80%. “Nas 
empresas mais pequenas a 
adesão é inferior”, sublinhou, 
referindo que os trabalhado-

res estão concentrados nas 
centrais de camionagem.                                                                                                                                      
José Manuel Silva disse  que 
Póvoa de Varzim, Famalicão, 
Barcelos, Guimarães, Braga, 
Fafe, Vizela e Paços de Fer-
reira são algumas das locali-
dades mais afetadas pelo pro-
testo e que a paralisação, em 
defesa de aumentos salariais, 
vai prolongar-se até 05 de abril.                                                                                                                                           
De acordo com o dirigente, a 
ANTROP propôs aumentar 
os trabalhadores para os 668 
euros, valor inferior ao exigi-
do pelo sindicato, que defi-
niu um mínimo de 700 euros.                                                                                                              
Os motoristas reclamam 
ainda a redução das  ho-
ras de paragem dos mo-
toristas entre serviços.                                                                                                                                        
 Além disso, o sindicato 
contesta a junção do subsídio 
de agente único, valor pago 
pela acumulação de função de 
cobrador, no vencimento dos 
trabalhadores.

Poupança das famílias recupera no 4.º 
trimestre mas desce no conjunto de 2018

Em 2018 no quarto trimes-
tre , a taxa de poupança das 
famílias aumentou para 4,6% 
do rendimento disponível, mais 
0,5% que no trimestre anterior, 
em resultado de um acréscimo 

do rendimento disponível supe-
rior ao da despesa de consumo 
final, indica o Instituto Nacional 
de Estatística. O INE justifica 
o aumento mais acentuado do 
rendimento disponível das fa-
mílias com o crescimento de 
1,9% das remunerações no 
4.º trimestre, acima de 1,1% 
no trimestre anterior, e ainda 
pelo acréscimo de 2,3% das 
prestações sociais recebidas.                                                                                                                                       
A subida das remunerações 
e das prestações sociais nos 
últimos três meses do ano 
passado reflete o efeito do pa-
gamento do subsídio de Natal 
por inteiro nas remunerações 

pagas pelas Administrações 
Públicas e nas pensões, indica 
a mesma fonte. “A capacidade 
de financiamento do setor insti-
tucional das famílias aumentou 
de 0,5% do PIB no 3.º trimes-
tre para 0,7% no 4.º trimestre 
. O rendimento disponível das 
Famílias registou um aumento 
superior ao da despesa de con-
sumo final, o que determinou o 
aumento da taxa de poupança 
para 4,6%”, diz o INE.  Apesar 
da melhoria face ao terceiro tri-
mestre, no conjunto do ano de 
2018 a taxa de poupança das 
famílias ficou abaixo do regis-
tado no final de 2017 de 4,7%.

Empresa portuguesa lança primeiro seguro para drones
A MDS, multinacional de 

origem portuguesa líder na cor-
retagem de seguros e consul-
toria de risco, lançou o primeiro 
seguro para drones na Europa. 
Esta medida permite aos utili-
zadores contratar, através de 
uma app, uma solução de pro-
teção do aparelho por um de-
terminado período de tempo de 
utilização. Através da app Fly-
SafeGo, a MDS oferece a pos-
sibilidade de subscrever online 
um seguro de responsabilidade 
civil para drones, garantindo 
assim os danos patrimoniais e/
ou não patrimoniais causados 
a terceiros.

O seguro para drones é 
obrigatório por lei para aerona-
ves com peso superior a 900 
gramas e, por isso, A solução 
da MDS garante as indemni-

zações resultantes de danos 
patrimoniais e/ou não patrimo-
niais decorrentes de lesões 
corporais e/ou materiais cau-
sadas a terceiros pela aerona-
ve, durante a sua utilização em 
Portugal.

Além disso, aqueles que op-
tarem por subscrever o serviço, 
têm ainda a possibilidade de 
escolher diferentes opções de 
capital, que são de 100.000€, 
250.000€ e 500.000€.

“A inovação é um dos ve-
tores de atuação da MDS, 
que tem apostado na criação 
de novas soluções e produ-
tos, que aportem valor para os 
clientes, para o mercado segu-
rador e a sociedade em geral. 
Dando mais um passo neste 
seu percurso pioneiro, a MDS 
criou uma solução inovadora 

que oferece a possibilidade de 
subscrever online um Seguro 
de Responsabilidade Civil para 
Drones através de uma aplica-
ção móvel. Esta solução única 
na Europa já mereceu nomea-
ção para prêmio de inovação 
no setor e leva-nos a pensar 
na sua expansão para novos 
mercados. Atualmente já está 
disponível em Portugal, estan-
do já em desenvolvimento a 
sua extensão para outros paí-
ses europeus”, diz o Diretor da 
MDS, Mário Vinhas.
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Salário médio no Porto só dá para casa de 74 m2. 
Um casal que ganhe o sa-

lário médio só consegue com-
prar uma casa com 74 metros 
quadrados no Porto. Se for em 
Lisboa, a habitação terá de ser 
menor, apenas com 52 metros 
quadrados, de acordo com da-
dos do ComparaJá.pt solicita-
dos pelo JN/Dinheiro Vivo.

A ideia era perceber “quanta 
casa” se consegue comprar com 
o salário médio, isto é, qual o va-
lor máximo de crédito habitação 
que se consegue obter e, com 
esse dinheiro, qual é a dimensão 
de casa que é possível adquirir. 
À vista salta a disparidade sala-
rial entre concelhos, mas, feitas 
as contas, é nos sítios onde se 
ganha menos que se consegue 
comprar uma casa maior.

“Face aos dados recolhidos, 
pode afirmar-se que, pelas as-
simetrias que se fazem sentir 
atualmente no país, optar por 
viver e trabalhar num município 
contíguo, fugindo dos principais 
centros urbanos, pode significar 
menos uma década de trabalho 
para adquirir uma habitação de 
maiores dimensões”, aponta 
José Figueiredo, CEO da Com-
paraJá.pt.

Para a análise, foi tido em 

conta um valor de financiamen-
to de 80% do valor de aquisição 
e uma TAEG de 2,9%, conside-
rando os restantes 20% como a 
poupança prévia necessária para 
fazer face ao valor da entrada ini-
cial. Para o cálculo do salário mé-
dio líquido, o comparador recor-
reu à Pordata (dados de 2016) e 
à calculadora da consultora PwC 
para atualizar os valores com a 
taxa de evolução em Portugal 
(dados do Instituto Nacional de 
Estatística entre 2016 e 2018). 
Por fim, recorreu-se aos portais 
Casa Sapo, Idealista e Imovirtual 
para calcular a média ponderada 
do preço do metro quadrado para 
imóveis T2 e T3.

Em Lisboa, onde estão os 
preços mais altos do país, um 
casal com um rendimento men-
sal conjunto de 2016 euros con-
segue comprar uma casa de 52 
metros. Mas, para isso, terá de 
ter poupado quase 48 mil euros 
para a entrada para obter um fi-
nanciamento máximo de cerca 
de 191 mil euros a 40 anos.

No Norte, o valor do metro 
quadrado cai quase para metade 
e, regra geral, as casas são maio-
res. No Porto, um trabalhador 
ganha, em média, 848 euros por 

mês. Com este rendimento, os ca-
sais que pretendam comprar casa 
conseguem obter um empréstimo 
máximo de cerca de 160 mil euros 
a 40 anos e adquirir um imóvel de 
74 metros quadrados.

Se quiserem uma casa maior, 
o destino ideal é Paços de Fer-
reira. É na “capital do móvel” que 
se consegue comprar uma casa 
maior (169 metros quadrados) 
com um salário mensal líquido 
de cada elemento de 508 euros. 
Com um empréstimo a liquidar 
ao final de quatro décadas, o ca-
sal precisa de ter cerca de 24 mil 
euros de entrada.

Marco de Canaveses, Pa-
redes, Trofa e Amarante são 
também concelhos onde se con-
segue viver “mais à larga”. Em 
Lousada, ganha-se 488 euros. A 
pouco mais de 40 quilómetros do 
Porto, é o concelho com o salá-
rio médio mais baixo. Mas, aqui 
é possível obter um empréstimo 
de 92 mil euros e comprar uma 
casa com 151 metros.

O primeiro Barómetro da Deco 
Proteste à capacidade financeira 
revelou que quase metade das 
famílias (46%) manifesta dificul-
dades em fazer face às despesas 
de habitação (empréstimos e ren-

Os hospitais vão deixar de 
ter de pedir autorização às Fi-
nanças para substituir profissio-
nais de saúde com ausências 
prolongadas ou que cessaram 
funções.

Um despacho conjunto da 
ministra da Saúde, Marta Temi-
do, e do secretário de Estado 
do Tesouro, Álvaro Novo, vem 
pôr fim a uma exigência que 
tem trazido constrangimentos 

aos hospitais e agilizar os pro-
cessos de contratação.

Segundo o despacho, a que 
o JN teve acesso, é à ministra 
da Saúde que cabe autorizar 
os hospitais do setor empresa-
rial do Estado (EPE) a contratar 
temporariamente profissionais 
de saúde para substituir os que 
se ausentam por mais de 120 
dias, por exemplo, de baixa mé-
dica ou em gozo de licença de 

maternidade.
486 milhões de euros de dívi-

das em atraso nos hospitais pú-
blicos, em 2018, menos menos 
42,4% do que em 2017. A meta 
do Governo é fechar o ano de 
2019 sem dívidas em atraso.

A titular da pasta da Saúde 
autoriza também a contratação 
sem termo para substituir os 
profissionais que cessaram fun-
ções, por aposentação ou de-
núncia do contrato de trabalho. 
O diploma abrange todos os pro-
fissionais, exceto os médicos, 
“cujo recrutamento segue um re-
gime próprio”.

A competência para autorizar 
a celebração dos contratos fica 
nas mãos de Marta Temido, que 
a pode delegar na Administração 
Central do Sistema de Saúde, 
sendo que este organismo pode 
subdelegá-la nos conselhos di-
retivos das administrações re-
gionais de Saúde.

Ao mesmo tempo que as au-
torizações para substituir traba-
lhadores deixam de estar sob 
alçada do Ministério das Finan-

ças - muitas vezes acusado de 
demorar meses a despachar os 
processos -, o diploma devolve 
autonomia na contratação às re-
giões de saúde. A este propósi-
to, o Ministério da Saúde garan-
te que “não existem atualmente 
situações pendentes”.

850 profissionais de saúde 
(450 enfermeiros e 400 assisten-
tes operacionais) com contrata-
ção autorizada desde janeiro. O 
procedimento é formalizado no 
despacho publicado hoje.

O despacho, com efeitos re-
troativos a 1 de janeiro, define 
que só pode ser contratado um 
trabalhador por cada um que sai 
e que as contratações, naque-
les termos, não podem implicar 
o aumento do número de profis-
sionais nem aumento de encar-
gos com pessoal.

O diploma também formaliza 
a contratação de 450 enfermei-
ros e 400 assistentes operacio-
nais, anunciada em janeiro, e já 
concretizada pelos hospitais.

Pormenores do setor da Saú-
de. Faltam profissionais - A ca-

rência de profissionais de saúde 
- enfermeiros, médicos, técnicos 
de diagnóstico e terapêutica, as-
sistentes operacionais - tem sido 
uma das principais queixas das 
respetivas classes, mas também 
dos hospitais.

Pedidos de demissão - As 
dificuldades de contratação e a 
falta de recursos foram deter-
minantes para a demissão de 
chefias em vários hospitais em 
2018. Este ano, pelo menos dois 
presidentes já saíram.

Devolver autonomia - Depois 
de um período de centralização 
da gestão da Saúde para tentar 
controlar a dívida, aos poucos 
vão surgindo sinais de descen-
tralização. O Governo tem um 
projeto em curso para devolver 
este ano autonomia a 11 hospi-
tais.

Gestores avaliados - O objeti-
vo é, com orçamentos realistas, 
permitir que os hospitais possam 
tomar decisões, como contratar 
e fazer investimentos. Os resul-
tados serão avaliados e terão 
consequências.

Hospitais deixam de depender das Finanças para repor profissionais

das). O estudo mostra que o Ín-
dice de Capacidade Financeira 
em Lisboa e no Porto é de 45,7 
e 45,3, respetivamente, estando 
as duas cidades no grau das difi-
culdades financeiras. “Com base 
nas perspetivas exploradas na 
análise, seja pelo ajuste do valor 
do empréstimo ou do prazo do 
mesmo, os portugueses podem 
perceber como adequar o pedi-
do de crédito habitação às suas 
reais possibilidades financeiras 
por forma a não pressionarem 
a sua taxa de esforço acima do 
limite recomendável “, sublinha 
José Figueiredo.

Cadaval versus Oeiras - Se 

um casal cujos membros ga-
nham, cada um, 593 euros por 
mês, no Cadaval, consegue ad-
quirir um imóvel com 199 metros 
quadrados, em Oeiras, com um 
salário de 1076 euros, o máximo 
que vai conseguir são 78 metros 
quadrados. E com uma taxa de 
esforço bastante superior.

Salário mais baixo do distrito 
de Lisboa - No distrito de Lisboa, 
é em Mafra que se ganha me-
nos. O salário médio é de 571 
euros. Ainda assim, com este 
rendimento é possível adquirir 
uma casa com as mesmas di-
mensões das que se observam 
em Oeiras.

CDs chega ao seu máximo 
nesta  legislatura 

O partido liderado por Assunção Cristas é o principal ven-
cedor do barómetro de março da Aximage. As intenções 
do voto no CDS sobem para os 9,7% que representam um 
máximo desta legislatura, no início de 2016 o CDS esta-
va abaixo dos 5% e os centristas reforçam ligeiramente o 
terceiro lugar entre os partidos portugueses. O Bloco de 
Esquerda subiu em março, para para 9,2%. Ainda assim, 
o partido de Catarina Martins está abaixo dos máximos 
registados em 2018, quando em vários meses chegou a 
ter intenções acima dos 10%. A maior subida de março 
foi protagonizada pela CDU, que cresceu para 6,8% das 
intenções de voto. O PS desceu para 36,3%,  o PSD fi-
cou com 23,9%. Marcelo Rebelo de Sousa, que tal como 
o primeiro-ministro vinha em queda, recuperou espaço , 
subindo para 15,4. A percentagem de inquiridos que avalia 
bem a atuação do Presidente da República aumentou para 
69,2%. A sondagem da Aximage, que foi realizada entre os 
dias 9 e 13 de março.

Governo cria grupo de trabalho para 
regular carros autónomos em Portugal
O Governo decidiu criar um grupo de trabalho para ava-
liar as mudanças legais necessárias para a circulação de 
carros autónomos nas estradas. Este grupo tem como 
missão estudar as alterações legislativas necessárias à 
introdução das novas tecnologias ligadas à condução au-

tónoma, a execução de testes de circulação de veículos 
devidamente equipados A proposta de regulamentação 
da realização de testes nas estradas  deve ser enviada 
até ao dia 31 de maio. E a avaliação das modificações 
legais necessárias à introdução da condução autónoma 
até final de junho.

aNa garante os mais altos padrões 
de segurança no aeroporto de Lisboa
No relatório final do acidente, o Gabinete de Prevenção 
e Investigação de Acidentes com Aeronaves recomenda 
à ANA que reveja o Plano de Emergência do Aeroporto, 
para garantir um processo de tomada de decisão quanto 
à reabertura após um evento de ocupação de pista, de-
pois de aquele organismo apontar várias falhas na ges-
tão do acidente com um ATR 72. Em 22 de outubro de 
2016, um ATR 72, operado pela White Airways, em nome 
da TAP Express, vinha do Porto para Lisboa, com 20 
passageiros.  O avião sofreu danos no trem de aterra-
gem dianteiro, no trem principal esquerdo e em painéis 
da fuselagem dianteira, após bater 4 vezes na pista, sem 
causar feridos. Em resposta a ANA - Aeroportos de Por-
tugal refuta as responsabilidades que lhe são imputadas 
pelo GPIAAF, salientando que o plano de emergência é 
testado periodicamente, de 2 em 2 anos, com um exer-
cício à escala total, sendo validado pela ANAC . “A ANA 
- Aeroportos de Portugal e o Aeroporto Humberto Delga-
do seguem os mais altos padrões de segurança estipu-
lados para situações de emergência, com as normas e 

recomendações nacionais e internacionais”, assegura a 
gestora. “Depois de obedecidos todos os procedimen-
tos, e tendo sido verificado que a pista estava liberta 
de objetos ou detritos, e adequada avaliação de risco, 
a pista foi reaberta por estarem reunidas as condições 
de segurança operacional”, diz  a gestora, e acrescenta 
que durante todo o processo, houve contato permanente 
com o presidente do GPIAAF, a quem foram reportadas 
em tempo real todas as informações e desenvolvimento 
dos acontecimentos.

o astrolábio mais antigo do mundo
Datado de 1498, e criado em Portugal, foi encontrado entre 
os destroços do navio Estrela o mais antigo astrolábio do 
mundo. O instrumento de orientação foi utilizado pela ar-
mada portuguesa na segunda viagem de Vasco da Gama 
à Índia. Arqueólogos britânicos recuperaram o objeto junto 
à costa de Omã, no fundo do Mar Arábico. O Esmeralda 
naufragou em 1503, numa tempestade que matou todos os 
tripulantes, tendo já sido recuperadas várias preciosidades 
arqueológicas do navio, incluindo sinos, canhões e discos 
de cobre com a marca da família real portuguesa. Foi nos 
destroços do Esmeralda que foi encontrado, em 2013, o se-
gundo exemplar conhecido da moeda de prata criada por 
D. Manuel especificamente para o comércio com a Índia. O 
astrolábio agora recuperado mede 175 milímetros, pesa 344 
gramas e foi encontrado em 2016, mas só agora teve a data 
de origem certificada. Foi feito um scan laser do artefato, 
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Câmara apoia projeto
de investigação e edição
sobre a vida e a obra de 

Marquês de Pombal

Feira do Queijo de Seia
cada vez com mais público

Seia

louSã

louSã

Comemorações do Dia Mundial da Poesia em aljustrel

Santos assinaram
acordo de geminação

A Câmara Municipal 
de Oeiras vai apoiar fi-
nanceiramente o projeto 
de investigação e edição 
da “Obra Completa Pom-
balina”. O projeto, com 
coordenação do Instituto 
Europeu de Ciências da 
Cultura Padre Manuel An-
tunes, tem uma duração 
prevista de 5 anos e irá 
compilar toda a documen-
tação escrita ou influen-
ciada por Sebastião José 
de Carvalho e Melo, Con-
de de Oeiras e Marquês 
de Pombal. O investimen-
to para o Município é de 
250 mil euros.

“Obra Completa Pom-
balina” é um projeto de in-
vestigação de larga esca-
la, que tem como objetivo 
contribuir para uma maior 
e mais profundo conhe-

cimento da vida e obra 
do Marquês de Pombal 
(que, em Oeiras, teve um 
impacto e relevância de-
terminantes), constituin-
do uma mais-valia para 
todos os investigadores 
e estudiosos do período 
Pombalino.

Para tal, sob coordena-
ção científica dos inves-
tigadores José Eduardo 
Franco, Pedro Calafate e 
Viriato Soromenho Mar-
ques, será efetuado um 
levantamento de toda a 
documentação escrita do 
Marquês de Pombal, que 
resultará na preparação 
de uma edição com 32 
volumes, com anotações 
críticas, um DVD e uma 
base de dados com toda 
a documentação levanta-
da e identificada.

A Feira do Queijo de Seia, 
que se realizou de 2 a 5 de 
março, voltou a conquistar 
grande afluência de pesso-
as, com milhares de pessoas 
a visitar Seia.

O atual figurino da Feira 
do Queijo de Seia revelou, 
uma vez mais, ser uma apos-
ta certeira na promoção do 
Queijo da serra da Estrela e 
dos produtos endógenos lo-
cais (enchidos, mel, pão e vi-
nho do Dão), proporcionando 
por sua vez boas oportunida-
des para a divulgação e co-
mercialização dos produtos 
locais, com impactos muito 
significativos para a econo-
mia local, referiu Filipe Ca-
melo, Presidente da Câmara 
Municipal de Seia, na primei-
ra reunião do executivo pós 
Feira do Queijo, que se reali-
zou na passada quinta-feira.

Para o autarca, este é o 
modelo de organização que 

O edifício da câmara mu-
nicipal (prefeitura) de San-
tos, Brasil, recebeu no dia 15 
uma delegação do executivo 
municipal da Lousã, para a 
assinatura do acorde gemi-
nação entre a cidade brasi-
leira e a vila portuguesa.

A cerimónia foi “marcada 
pela emoção e pela sauda-
de, tão característica dos 
portugueses”, num salão no-
bre repleto de individualida-
des e portugueses radicados 
naquela cidade do estado 
brasileiro de São Paulo, des-
taca uma nota divulgada pelo 
executivo da Lousã.

O presidente da Câmara 
Municipal da Lousã (distrito 
de Coimbra), Luís Antunes, 

e o prefeito de Santos, Paulo 
Alexandre Barbosa, formali-
zaram este acordo que tem 
como objetivo “conferir uma 
expressão política e Institu-
cional a uma relação que já 
vem de longe, pois desde a 
segunda metade do século 
XIX que centenas de lousa-
nenses foram para Santos 
em busca de um futuro me-
lhor”, destaca a mesma nota.

“Com este acordo preten-
demos reforçar os laços en-
tre as duas comunidades e 
criar as condições para que 
se possa intensificar uma re-
lação que se pretende cada 
vez mais ampla e frutuosa”, 
sublinhou Luís Antunes na 
sua intervenção.

A autarquia do Fundão, 
tem abertas até 15 de abril, 
as candidaturas para o apoio 
às obras de reabilitação de 
imóveis na Zona Antiga da 
cidade sede do município.

Os apoios são dados no 
âmbito do Fundo da Área 
de Reabilitação Urbana da 
Zona Antiga e as obras ad-
mitidas serão “as de conser-
vação/reparação/alteração 
das caixilharias, coberturas 
e alvenarias de prédios ur-
banos localizados dentro 
da Zona Antiga que integra 
a área de reabilitação urba-
na do Fundão”, informa uma 
nota da autarquia.

Para as obras de reabili-
tação, este município do dis-
trito de Castelo Branco vai 
disponibilizar 50 mil euros, 

Fundão abre candidaturas
para recuperação de
casas na Zona antiga 

FunDão

Oeiras comemora a 
chegada da Primavera e 
o Dia Internacional das 
Florestas com a plantação 
de 97 árvores e arbustos, 
atividade que terá a par-
ticipação de uma equipa 
experiente e dedicada de 
jardineiros e técnicos ao 
serviço da Câmara Munici-
pal de Oeiras, de morado-
res e de cerca de 170 alu-
nos das escolas próximas 
aos locais de plantação.

Dando continuidade 
à construção sustentável 
dos espaços verdes, as 
plantações, de diversas 
espécies arbóreas e ar-
bustivas, terão início ama-
nhã, 20 de março e decor-
rerão até ao dia 29.

No dia 20 de março, 
serão plantados sobrei-
ros, carvalhos, alfarro-
beiras e zambujeiros na 
Estrada de Oeiras, junto 
à urbanização Fórum Oei-

ras, onde irá surgir o futu-
ro “Bosque Madiba”.

Nos restantes dias, a 
plantação será de Melias, 
nos arruamentos junto à 
Tecnovia e Escola Básica 
de Porto Salvo, de Celtis, 
na Alameda Armindo de 
Carvalho em Queluz de 
Baixo, de choupos negros 
e tamargueiras, na Rua Ce-
sário Verde, envolvente à 
Estátua Madre Maria Clara, 
em Queijas e de figueiras, 
amendoeiras e anoneiras, 
na Rua de Ceuta, em Linda
-a-Velha, onde se encontra 
em construção o novo “Jar-
dim da Fruticultura”.

Nesta semana serão 
ainda distribuídos 82 ar-
bustos autóctones a 43 
escolas, no âmbito do 
Programa de Educação 
Ambiental, para planta-
ção e rega pelos próprios 
alunos e professores no 
recinto escolar.

Oeiras planta 97 árvores e 
arbustos para comemorar 

a Primavera e o Dia 
Internacional das Florestas

bem como incentivos fiscais, 
nomeadamente redução de 
IRS e IRC, isenção parcial – 
25% a 50% – do IMI e IVA à 
taxa reduzida de 6%.

As candidaturas deverão 
ser apresentadas através do 
formulário online, disponível 
em http://www.servicosonli-
ne.cm-fundao.pt e entregue 
diretamente no Balcão Único 
Municipal, no piso do rés do 
chão da Câmara Municipal 
do Fundão.

Para informações adicio-
nais, os interessados pode-
rão deslocar-se ao Gabinete 
da Zona Antiga (Rua João 
Franco, nº 20, 1º andar), 
onde os técnicos estão ha-
bilitados a prestar todas as 
informações e apoiar na sub-
missão das candidaturas.

se deve continuar a levar a 
cabo, sendo que considera 
serem vários os fatores para 
o crescente sucesso da feira.

Desde logo, o fato de 
a data da feira se manter a 
mesma, realizando-se sem-
pre por altura do Carnaval e 
a ampliação do certame para 
quatro dias, há quatro anos a 
esta parte, complementando 
a presença de visitantes que 

procuram Seia e a serra da 
Estrela por esta altura, mas 
acima de tudo por toda a di-
nâmica associada ao evento, 
que “mantêm vivas as nos-
sas tradições e costumes”.

Enalteceu a este respeito, 
a produção ao vivo do maior 
queijo de ovelha de Seia, 
uma iniciativa que se foi in-
troduzida em 2016 e que 
“junta diferentes produtores 

de queijo num momento de 
partilha e convívio”. A feitu-
ra do queijo realizou-se na 
segunda-feira do certame, 
envolvendo os Lacticínios 
Correia e Barreiras, Queijaria 
Quinta da Pena, Queijos La-
gos, Queijaria Matias, Quei-
jos Ribeiro & Guimarães e 
Queijos Tavares. Para o efei-
to foram utilizados 400 litros 
de leite de ovelha, sal e flor 
de cardo como coagulante. 
O queijo de ovelha irá agora 
para “maturação”, para ser 
aberto na próxima edição da 
Feira do Queijo.

A fórmula de congregar 
produtores e enaltecer as 
produções tradicionais foi 
repetida na terça-feira de 
Carnaval, na produção ao 
vivo do enchido de Seia. 
Esta foi protagonizada pelo 
Fumeiro Artesanal de Seia, 
o Enchido Serrano e o Dom 
Fumeiro da Serra.

A Biblioteca Municipal de Aljustrel, 
no distrito de Beja, vai assinalar o Dia 
Mundial da Poesia, na quinta-feira, 
com um espetáculo de homenagem à 
poetisa portuguesa Sophia de Mello 
Breyner Andresen e distribuição de po-
emas de vários autores.

Segundo a Câmara de Aljustrel, o 
espetáculo “Sophia a claridade da pa-
lavra”, do músico, cantor, compositor, 
poeta, declamador e ator Afonso Dias, 
vai decorrer a partir das 10:30, na bi-

blioteca.
Através do espetáculo, um recital 

de poemas e canções destinado a alu-
nos do ensino secundário, Afonso Dias 
presta homenagem a Sophia de Mello 
Breyner Andresen, no centenário do 
seu nascimento.

Os poemas de vários autores vão 
ser distribuídos a partir das 14:00 por 
estabelecimentos comerciais e insti-
tuições da vila, através da iniciativa “A 
Poesia sai à Rua”.
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O ultraleve que caiu 
no sábado em Bragança, 
causando a morte dos 
dois ocupantes, sofreu 
uma “falha estrutural ca-
tastrófica da raiz da asa 
direita”, indicou hoje o 
organismo que investiga 
acidentes aéreos.

 “Na sequência da exe-
cução de um conjunto de 
manobras ainda por de-
terminar, a aeronave so-
fre uma falha estrutural 
catastrófica da raiz da asa 
direita, levando a que esta 
seja projetada contra a ca-
nópia [vidro do cockpit] e 
separando-se totalmente 
da aeronave”, refere uma 

bragança

lafões
avião que caiu sofreu “falha

estrutural catastrófica” da asa direita

Ainda no âmbito das sé-
ries, está prevista uma so-
bre Fernão de Magalhães 
e a circum-navegação - de 
que se assinala este ano 
o 500.º aniversário -, que 
terá a intervenção de Es-
panha e de países sul-a-
mericanos.

São seis episódios de 
50 minutos cada, que Le-
onel Vieira está a produzir 
e que contam a história da 
viagem de três anos à vol-
ta do globo, desde a parti-
da até à chegada (já sem 
Magalhães).

Numa época em que 
o planeta Terra ainda era 
gigante e desconhecido, 
coube ao navegador Fer-
não de Magalhães impul-
sionar a primeira volta ao 

mundo em circum-nave-
gação, iniciada em 1519 e 
terminada em 1522.

A série pretende re-
tratar este feito incrível 
protagonizado por este 
marinheiro português que 
morreu a meio da viagem, 
mais concretamente nas 
Filipinas, mas o mérito 
dessa conquista será para 
sempre seu.  Homem de 
feitio difícil e pouco dado 
a consensos, como con-
firmam os relatos da via-
gem, o aventureiro por-
tuguês, zangado com o 
rei D. Manuel, vendeu à 
socapa os seus préstimos 
de navegador à coroa es-
panhola, que aceitou de 
bom grado a sua proposta 
megalômana.

O Museu do Côa é o 
mais recente espaço da 
Rede Nacional de Cen-
tros de Ciência Viva, que 
conta atualmente com 20 
núcleos espalhados por 
todo país.

A integração foi as-
sinalada esta sexta-fei-
ra em Vila Nova de Foz 
Côa com a abertura do 

festival Ciência Viva, 
destinado o público es-
colar e que se prolonga 
até amanhã no Largo do 
Município com oficinas, 
bancas com experiências 
e conversas com cien-
tistas dinamizadas por 
Centros Ciência Viva, or-
ganizações locais, Poli-
técnicos e universidades 

da região, entre os quais 
o IPG e a UBI.

O ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino 
Superior, Manuel Heitor, 
visitou a atividade pro-
movida pela autarquia 
e pela Fundação Côa 
Parque depois de des-
cerrar a placa que que 
assinala a entrada do 

Museu do Côa na rede 
Ciência Viva.

Na ocasião o ministro 
anunciou a criação do 
Vale do Coa International 
Research Award, um pré-
mio de 2,5 milhões de eu-
ros a atribuir pelo período 
de três anos a investiga-
dores que se instalem em 
Vila Nova.

sabrosa

vila nova de foz Côa

a rTP vai fazer uma
mini-série inspirada em 
Fernão de Magalhães

Museu do Côa já é
Centro de Ciência Viva

Setor social da Guarda recebe anualmente 
11 milhões de euros do Estado

ida

Vieira da Silva partici-
pou no décimo aniversá-
rio da Residência Sênior 
da Fundação João Bento 
Raimundo, que inaugurou 
em 2009.

O ministro do Trabalho, 
da Solidariedade e da Se-
gurança Social regressou 
no sábado à Residência 
Sénior da Fundação João 
Bento Raimundo dez anos 
depois de ter inaugurado o 
equipamento.

Vieira da Silva partici-
pou no décimo aniversário 
desta valência e destacou 
«o papel e o dinamismo» 
do setor social e a sua 
importância na economia 
local, revelando que no 
concelho da Guarda ele 
emprega cerca de 1.500 
trabalhadores e há 150 
valências com acordos de 
cooperação com a Segu-
rança Social. Estas par-
cerias asseguraram uma 
transferência anual de 11 
milhões de euros, «princi-
palmente para pagar salá-
rios dos funcionários das 
IPSS», disse o governante, 
que sublinhou a importân-
cia da «lógica de coope-
ração» entre o Estado, as 

IPSS e o poder local. O 
ministro elogiou o trabalho 
da Fundação João Bento 
Raimundo e alertou que o 
país enfrenta «o desafio do 
envelhecimento» que obri-
gará as instituições e o Es-
tado a reorganizar as suas 
respostas. «Temos que 
trabalhar para prolongar a 
vida autónoma dos senio-
res, reforçando o apoio do-
miciliário por equipas que 
se possam deslocar às 
suas casas, reservando as 
residências e os lares para 
última resposta», exempli-
ficou Vieira da Silva.

Por sua vez, Marília 
Raimundo, presidente do 
Conselho de Administra-
ção da Fundação, afirmou 
que «a economia social é 
feita de pessoas, com pes-
soas e para pessoas» e 
lembrou que avançou com 
o projeto da residência 
sénior «a expensas pró-
prias», uma aposta que se 
revelou «oportuna e certei-
ra». O equipamento viu a 
sua capacidade aumentar 
de 39 para 50 utentes no 
último ano, mas a respon-
sável desafiou a Seguran-
ça Social a celebrar mais 

Futuro dirá da vantagem da
possível fusão do Crédito Agrícola 

Tal como o nosso Jor-
nal avançou na sua última 
edição, os associados da 
Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo (CCAM) de Lafões 
vão ser chamados a votar, 
na Assembleia Geral mar-
cada para o dia 28 deste 
mês, a possível fusão com 
a CCAM Beira Douro, de 
Lamego.

A principal questão é 

se, a longo prazo, se será 
mantido o serviço de pro-
ximidade que tanto carac-
teriza o perfil da Caixa de 
Crédito Agrícola.

Em conversa com al-
guns responsáveis da 
instituição foram-nos, no 
entanto, reafirmadas van-
tagens do processo de 
fusão que vai agora ser 
decidido.

nota informativa publica-
da esta tarde na página 
da internet do Gabinete 
de Prevenção e Investi-
gação de Acidentes com 

Aeronaves e Acidentes 
Ferroviários (GPIAAF).

O ultraleve, opera-
do pelo Aero Clube de 
Bragança, descolou às 

acordos de cooperação 
para acolher beneficiários 
«mais carenciados». Atu-
almente, a instituição em-
prega 100 colaboradores 
e tem 500 beneficiários. Já 
Carlos Chaves Monteiro, 
vice-presidente da Câma-
ra da Guarda, considerou 
que a Fundação João Ben-
to Raimundo é a «demons-
tração de um serviço rele-
vante pela comunidade» 
e revelou que a autarquia 
deverá aprovar este ano o 
Regulamento Municipal de 
Apoio às IPSS, que prevê 
subsídios para as várias 
instituições que operam no 
concelho.

«A economia social é 

determinante para a cria-
ção de postos de trabalho 
e fundamental para fixar 
pessoas no concelho», 
afirmou o autarca, que 
alertou o ministro para o 
facto de nesta região os 
custos energéticos se-
rem «insuportáveis» para 
a maioria dos idosos. À 
margem da cerimónia, o 
ministro disse que a subs-
tituição de Jacinto Dias, 
cuja segunda comissão de 
serviço na direção da Se-
gurança Social da Guarda 
termina este ano, é «uma 
questão que ainda não 
está na minha agenda, 
nem tem que estar porque 
há regras a cumprir».

17:24 do Aeródromo Mu-
nicipal de Bragança para 
um voo de recreio, com 
dois ocupantes e também 
sócios do aeroclube: um 
era instrutor desta cate-
goria de aeronave, de 60 
anos e conhecido em-
presário de Bragança, e 
o outro, um piloto, de 26 
anos, que se encontrava 
em formação na TAP.

 “O voo tinha como ob-
jetivo a apresentação da 
aeronave, recentemente 
adquirida pelo Aero Cube 
[de Bragança], ao sócio e 
passageiro, conforme prá-
tica em vigor na coletivida-
de”, refere o GPIAAF.
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Castelo, Alfama e Mou-
raria. Três bairros históri-
cos da cidade de Lisboa 
em que quase 40% das 
casas estão dedicadas 
ao Alojamento Local. Os 
dados mostram que en-
tre o final de agosto de 
2018 e o início de janei-
ro deste ano foram estes 
bairros que registaram 
aumentos mais expres-
sivos, tanto em termos 
relativos como absolutos. 
Em apenas 4 meses e 
meio nasceram mais 807 
AL, correspondendo a um 
crescimento de 30,5%. 
De todo o parque habi-
tacional, 38% das casas 
estão afetas ao arrenda-
mento de curta duração.                                                                                                                          
Foi precisamente no 
Castelo, em Alfama e na 

Lisboa ultrapassou 
Barcelona em

Alojamento Local

O presidente da Co-
missão Executiva da TAP 
disse que o grupo quer 
contratar, este ano, 500 
trabalhadores, abaixo 
dos mil que estavam nas 
previsões iniciais. “São 
500 trabalhadores. Tínha-
mos uma previsão de mil, 
como nós acelerámos a 
contratação no final do 
ano passado, desacele-
ramos a contratação este 
ano. A previsão é de 500, 
mas oxalá sejam mais”, 
disse Antonoaldo Neves.

O presidente referiu 
ainda que, durante este 
ano, vão ser contratados 
entre 120 a 130 pilotos, 
um processo que, de acor-
do com o responsável, já 
deveria ter acontecido.

“Só se contratam pi-
lotos após o verão. Va-
mos ter contratações 
também em 2020. A em-
presa agora trabalha de 
uma forma planejada 

e antecipada”, afirmou.                                                                                                                           
A TAP  em 2018, um pre-
juízo de 118 milhões de 
euros, valor que compara 
com um lucro de 21,2 mi-
lhões de euros registado 
no ano anterior. A receita 
do grupo passou de 2978 
milhões  em 2017 para 
3251 milhões de euros em 
2018, traduzindo-se num 
aumento de 273 milhões 
de euros, mais 9,1% face 
ao período homólogo.

“O ano de 2018 foi di-
fícil para a TAP, quer em 
termos operacionais, quer 
em termos econômicos e 
financeiros, mas foi um 
ano que não comprome-
teu o nosso futuro. Um 
ano que nos permitiu con-
tinuar a criar raízes para 
que o plano estratégico 
possa ser implementado 
como previsto”, disse o 
presidente do Conselho 
de Administração da TAP, 
Miguel Frasquilho.

Grupo TAP quer contratar
500 trabalhadores este ano

O Índice de Preços da 
Habitação registrou uma 
variação média anual de 
10,3% em 2018, mais 1,1 
% que a registrada em 
2017, anunciou o Instituto 
Nacional de Estatística.

O INE refere que o au-

mento médio anual dos 
preços das habitações 
existentes (11,0%) em 
2018 continuou a superar 
o das habitações novas 
(7,5%)”.

No último trimestre de 
2018, a taxa de variação 

Preço das casas sobe 10,3%
em 2018. Vendas crescem 16,6%

Mouraria, além do Bairro 
Alto e da Madragoa, que 
desde novembro do ano 
passado estão suspensos 
novos registos de AL, du-
rante pelo menos 6 me-
ses, até que seja aprova-
do um novo regulamento. 
Mas muitos proprietários 
lançaram-se numa cor-
rida para licenças antes 
da entrada em vigor des-
ta espécie de rolha, daí o 
crescimento verificado em 
algumas zonas da cidade.                                                                                                                                          
     A Câmara de Lisboa 
criou o limite de 25% da 
habitação disponível para 
o Alojamento Local para 
parar a abertura de novas 
unidades. Mas já nessa al-
tura existiam 5 bairros que 
ultrapassavam esse limi-
te: Castelo, Alfama, Mou-

raria, Bairro Alto e Madra-
goa. E desde novembro 
continuou a aumentar.

O Bairro Alto e a Ma-
dragoa são os que têm 
mais registros de Aloja-
mento Local, 4250, um 
crescimento de 24% face 
a agosto de 2018. 

De acordo com o Regis-
to Nacional do Alojamento 
Local  estão registados 
17937 Alojamentos Locais 

O Portal das Finanças 
vai ter a partir de 01 de 
abril imagens que mos-
tram aos contribuintes o 
destino dos impostos que 
pagam, sempre que estes 
submeterem uma declara-
ção, disse o ministro das 
Finanças. “É essencial os 
cidadãos conhecerem o 
destino dos seus impos-
tos, para que compreen-
dam também a sua função 
para a nossa comunida-
de” disse  Mário Centeno 
no encerramento da con-
ferência “Cidadania fiscal 
2.0”,  no Ministério das 
Finanças. É neste contex-
to que se enquadra a dis-
ponibilização de gráficos 
com informação sobre a 
utilização da receita fis-

cal. A medida começa no 
dia em que se inicia a en-
trega das declarações do 
IRS e permitirá às pesso-
as perceberem que 23% 
dos valores arrecadados 
pelo Estado se destinam 
à proteção social, enquan-
to 17% são para  saúde e 
13%  educação.

O ministro reconhe-
ceu que, por vezes, no 
Ministério que tutela, se 
enfatiza a resolução das 
questões mais comple-
xas, esquecendo-se de 
explicar para que servem 
os impostos. “Foi num 
exercício deste gênero 
que pensámos: será que 
os cidadãos têm noção do 
motivo pelo qual pagam 
impostos? Mais concreta-

A Autoridade da 
Concorrência  acu-
sou seis grandes 
grupos de distribui-
ção alimentar em 
Portugal de práticas 
equivalentes a car-
tel com três forne-
cedores de bebidas 
para alinhamento 
dos preços de ven-
da ao consumidor, 
em três processos 
distintos.

Após investiga-
ção, a AdC concluiu 
que existem indícios 
de que as cadeias 
de supermercados 
Modelo Continente, Pingo 
Doce, Auchan e Intermar-
ché utilizaram o relaciona-
mento comercial com os 
fornecedores Sociedade 
Central de Cervejas e Su-
per Bock para acertarem 
os preços de venda ao 
público dos principais pro-
dutos daquelas empresas, 
como cervejas, águas com 
sabores, refrigerantes, en-
tre outros, em prejuízo dos 
consumidores.

Num terceiro proces-
so, a AdC acusa as mes-
mas quatro cadeias de 
supermercado, às quais 
se juntam a Lidl e a E. Le-

Fisco passa a mostrar aos contribuintes 
onde são gastos os seus impostos

mente: será que o Estado 
tem feito um bom trabalho 
a explicar às pessoas para 
onde vai o dinheiro dos 
seus impostos? A respos-
ta que encontramos não 
nos deixou propriamente 

satisfeitos”. Também com 
o objetivo de se reforçar 
e melhorar a comunica-
ção com os contribuintes 
vai ser criado no seio da 
AT um Serviço de Apoio e 
Defesa dos Contribuintes. 

Supermercados e 
fornecedores de

bebidas acusados 
de combinar preços

clerc, de utilizarem idên-
tico esquema com outro 
fornecedor de bebidas, a 
PrimeDrinks, que distribui 
vinhos e bebidas espi-
rituosas produzidos pe-
los próprios acionistas e 
de outras marcas. Neste 
caso, também se verificou 
que os principais produtos 
do portefólio da Prime-
Drinks foram objeto desta 
prática nefasta para os 
consumidores.

Nestas acusações são 
igualmente visados ad-
ministradores e diretores 
da Modelo Continente, da 
Sociedade Central de Cer-
vejas e da Super Bock.

na cidade de Lisboa. Estes 
valores  já ultrapassam o 
arrendamento de curta du-
ração em Barcelona. Exis-
tem em Barcelona 14900 
casas para uso turístico. 
Trata-se de uma estimativa 
que inclui as unidades re-
gistadas (9657) e as ilegais 
(5257). A estes valores jun-
tam-se ainda 8400 quartos 
disponíveis para arrenda-
mentos de curta duração.

homóloga do IPHab fixou-
se em 9,3%, mais 0,8% 
que no trimestre anterior e 
o crescimento dos preços 
das habitações existentes 
(9,5%) foi mais intenso 
que o das habitações no-
vas (8,5%).

O INE diz que em 
2018 se transacionaram 
178.691 habitações, mais 
16,6% que em 2017 e 
o valor mais elevado de 
sempre.

Entre as transações re-
alizadas, 85,2% foram de 
alojamentos existentes, 
mais 0,7% que em 2017 e 
o crescimento do número 
de transações de habita-
ções existentes acima do 
registado nas habitações 

novas, 17,5% e 11,6%, 
conduziu ao incremento 
do peso relativo da primei-
ra categoria mencionada.

O valor das vendas 
passou de 9,5 bilhões de 
euros, 5,5% do PIB, em 
2014, para 24,1 bilhões 
em 2018, 12,0% do PIB, o 
que traduz um crescimen-
to médio anual de 26,0%.

Em termos regionais, 
as transações na Área 
Metropolitana de Lisboa 
e na região Norte repre-
sentaram 64,6% do total 
em 2018, adiantando que 
a Área Metropolitana de 
Lisboa concentrou 48,0% 
do valor das transações 
realizadas em Portugal no 
último ano.
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O líder parlamentar do PS 
admitiu que, desde 2015, os 
socialistas tiveram de traba-
lhar o dobro e muito penosa-
mente com aqueles que di-
zem apoiar o Governo, mas 
disse estar muito orgulhoso 
com os resultados. O desa-
bafo de Carlos César foi fei-
to num jantar com militantes 
na abertura das jornadas de 
proximidade em Portalegre, 
e a poucos meses do fim da 
legislatura.

O balanço da legislatura, 
em que o Governo minori-
tário do PS teve o apoio da 
esquerda , foi feito por César 
com palavras duras, tanto 
para a direita, PSD e CDS, 
como com críticas indiretas 
aos parceiros da esquerda, 

“PS teve de trabalhar às vezes muito
penosamente com PCP e BE”

PCP, BE e PEV, que nunca 
mencionou abertamente.

“Foi uma legislatura traba-
lhosa por que contamos com 
a negação da oposição e a 
negação da posição. Perce-
beram...”, afirmou o líder par-

“O PSD deve ter um ob-
jetivo: independentemente 
do resultado das eleições, 
ganhando ou perdendo,  o 
objetivo deve ser ganhar, 
com certeza , mas deve ter 
como objetivo tentar afastar 
BE e PCP da esfera do po-
der, para que possamos fa-
zer reformas estruturais e o 
país tenha as reformas de 
que necessita para o seu 
futuro”, defendeu Rui Rio, 
em entrevista  à Antena 1. O 
presidente do PSD justificou 
que estes partidos têm puxa-
do pela parte mais negativa 
do PS na atual legislatura de 
distribuição total dos ganhos 
no imediato.

“Antigamente distribuíam 
o que tinham e o que não 
tinham, melhoraram num 
aspeto: agora só distribuem 
o que têm, mas distribuem 
tudo”, criticou.

Rio afastou, contudo, uma 
solução de Bloco Central 
após as próximas legislativas 

Os centristas manifes-
taram, no final do mês de 
fevereiro, a sua indignação 
por Centeno se recusar a ir 
a uma audição pedida pelo 
CDS para discutir a criação 
de impostos europeus. O 
líder parlamentar centris-
ta, Nuno Magalhães, pediu 
mesmo a intervenção direta 
do presidente da Assem-

Rui Rio “Nosso objetivo nas 
eleições deve ser afastar BE
e PCP da esfera de poder”

Mário Centeno responde se ao
CDS por acusação intolerável

no sentido clássico de haver 
um primeiro-ministro do PS e 
ministros dos dois partidos.

Questionado se uma der-
rota eleitoral  significa a sua 
saída da liderança do PSD, 
Rio respondeu negativamen-
te, embora dizendo não per-
der muito tempo com esse 
cenário.

“Pode haver razões para 
sair, pode haver razões para 
ficar, pode haver razões que 
não se identifiquem logo no 
momento e obriguem a uma 
reflexão, a ouvir as pesso-
as”, admitiu.

Para Rui Rio uma vitória 
do PSD nas europeias, será  
subir substancialmente, mui-
to bom é ganhar. “Se perder 
um eurodeputado é um mau 
resultado”, afirmou.

Em 2014, em coligação 
com o CDS-PP, o PSD fi-
cou em segundo lugar nas 
europeias com 27,7% dos 
votos e conseguiu eleger 6 
eurodeputados.

bleia, Ferro Rodrigues. A 27 
de fevereiro, o CDS queixa-
va-se de que o adiamento 
sucessivo da audição se tra-
duzia num desrespeito pela 
Assembleia da República.

A resposta veio  numa 
carta enviada à Secretaria 
de Estado dos Assuntos Par-
lamentares,  Mário Centeno 
notou que os centristas estão 

a fazer um aproveitamento 
político, que é inaceitável.

Recuperando vários 
exemplos das suas presen-
ças no Parlamento, o minis-
tro diz que é incompreensível 
e intolerável que seja acusa-
do de falta de respeito institu-
cional perante a Assembleia 
da República. Mais: segundo 
Centeno, a realização de um 
mero episódio mediático por 
parte de um grupo parlamen-
tar não pode valer para aten-
tar contra a probidade de um 
membro do governo na sua 
relação com o Parlamento.

Os centristas, recorda o 
governante, fizeram o pedido 
de audição a 1 de fevereiro 
e puderam questioná-lo logo 
numa audição regimental a 
6 do mesmo mês. “É pre-
cisamente essa faculdade 
que a abrangência das au-
dições regimentais permite”, 
aponta Centeno, que nessa 

lamentar e presidente do PS .
Depois, explicou os mo-

tivos de tanto trabalho nos 
últimos quase quatro anos. 
“Tivemos o dobro do traba-
lho, porque tivemos que tra-
balhar, como é nossa obriga-

ção, com aqueles que se nos 
opõem e tivemos que traba-
lhar, às vezes muito penosa-
mente, com aqueles que nos 
dizem apoiar”, acrescentou, 
para logo fazer subir o tom 
de voz e dizer que os socia-
listas estão muito orgulhosos 
do trabalho do Governo.

Carlos César não deu 
uma resposta direta ao PSD 
e ao Bloco de Esquerda, 
que colocaram na agenda 
política e mediática as rela-
ções familiares entre mem-
bros do Governo, como é 
o caso, por exemplo, dos 
ministros Eduardo Cabrita e 
Ana Paula Vitorino (marido 
e mulher) e José Vieira da 
Silva e Mariana Vieira da 
Silva (pai e filha).

audição - juntamente com o 
secretário de Estado dos As-
suntos Fiscais - “teve opor-
tunidade de dar resposta às 
questões do CDS-PP”. Tam-
bém o primeiro-ministro já 
foi questionado em debates 
quinzenais pela presidente 
centrista, Assunção Cristas.                                                                                                                                      
Centeno lembra que desde 
a audição de 6 de fevereiro, 
já participou em outras três 
audições em comissões da 
Assembleia da República.” 
E, indigna-se o ministro, ele 
próprio já esteve em “mais de 
55 audições” que decorreram 
“na presente legislatura”.

Para o governante, sem 
prejuízo da audição que já 
está agendada, caso o CDS
-PP procurasse, efetivamen-
te, trazer o tema a debate, os 
seus deputados tiveram já a 
oportunidade de questionar o 
primeiro-ministro e o ministro 
das Finanças. As eleições europeias 

continuam a ser pouco cé-
lebres entre os portugueses, 
que desde logo desconhe-
cem a data agendada para 
eleger os seus representan-
tes ao Parlamento Europeu,  
a maioria dos portugueses 
(49,6%) continua sem saber 
que as europeias estão mar-
cadas para o próximo dia 26 
de maio.

Com os cabeças-de-lis-
ta já anunciados, o social-
democrata, Paulo Rangel, 
ganha em notoriedade em 
relação ao do PS, Pedro Mar-
ques, com 24,7% e 23,5%.

Porém, as intenções de 
voto mostram resultados di-
ferentes. Entre os inquiridos 
que admitem ir às urnas, o 

PS lidera as intenções de 
voto, com 34,1%, valor já re-
gistado em fevereiro. Logo a 
seguir, surge o PSD, que se 
aproxima agora dos socialis-
tas, com 29,1%, registrando 
uma subida de 10 pontos 
face à janeiro. 

A terceira força política 
mais votada é a aliança en-
tre PCP e Verdes, que sobe 
quase um ponto para com 
9,2%. Já Bloco de Esquer-
da e CDS reunem cerca de 
7% dos votos; Aliança e PAN 
surgem quase empatados 
com cerca de 2% das inten-
ções de voto.

A maioria dos portugue-
ses (55,5%) refere que não 
deverá dirigir-se às urnas no 
dia 26 de maio.

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda, Catarina Mar-
tins, defendeu  que o Go-
verno e o Partido Socialista 
devem refletir sobre a prá-
tica de ocupação de cargos 
públicos por “pessoas com 
muitas afinidades. “Julgo 
que toda a gente percebe. 
Eu bem sei que Portugal é 
um país pequeno, mas to-
dos nós percebemos a ne-
cessidade de pensar sobre 
estas matérias para que os 

cargos públicos não sejam 
ocupados tendencialmente 
por um grupo de pessoas 
com muitas afinidades”, afir-
mou Catarina Martins.

A deputada após ques-
tionada sobre as críticas re-
centes de vários dirigentes 
do PSD, incluindo do ca-
beça-de-lista às europeias, 
Paulo Rangel, aos vários 
casos de ligações familiares 
em gabinetes de membros 
do Governo. 

Nas Europeias PSD sobe
10 pontos em dois meses

Catarina Martins pede reflexão no
PS sobre nomeações de familiares

“Como a direita está 
sem projeto, liga sobretu-
do a casos”, disse Catari-
na Martins, advertindo por 
outro lado que, sobre a 
matéria em concreto, “deve 
haver uma reflexão dentro 
do Governo e no Partido 
Socialista”.

Considerando que a 
questão é de prática políti-
ca, Catarina ainda disse: “a 
democracia precisa de mais 
espaço para respirar”.
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Praça da Bandeira,  201
rio de Janeiro
((21) 2273-7647

O Rampinha oferece um ambiente muito convidativo e muito 
aconhego. Possui um cardápio repleto de variedades e diversos

pratos de bacalhau, além de uma adega climatizada que 
disponibiliza mais de 50 rótulos de vinhos. Venha conhecer!

Casa das Beiras foi o palco
da festa de Rogério Rebelo

A Comunidade Portugue-
sa esteve, no domingo pas-
sado, no Solar Beirão para 
festejar mais um aniversário 
do nosso querido músico Ro-
gério Rebelo que, ao lado de 
sua amada esposa Neide, 
era só alegria e satisfação 
por receber tanto carinho 
dos amigos. Foi tudo per-

feito, com a casa lotada, e 
a confirmação de mais uma 
belíssima organização da 
diretoria e departamento fe-
minino da Casa das Beiras.   
Como sempre, o cardápio de 
primeira, um grande diferen-
cial da Casa, tinha churrasco 
completo e acompanhamen-
tos, o melhor empadão de 
frango, sobremesa, banana, 
sorvete e frutas. Tudo per-
feito com o Rogério fazendo 
o que mais gosta, coman-
dou  mais uma divertida 
apresentação de sua banda 
T.B.Show, agitando a tarde 
com os amigos dando shows 
na pista de dança.   Alguns 
amigos cantores empresta-
ram suas vozes, enriquecen-
do o show: Ramiro Damaia, 
João Matoso, José Chaves, 
Luiz Carlos Charpanel, Ro-
berto Gomes. Fechando a 
tarde musical com chave 
de ouro, Mario Simões deu 

uma palinha e brindou 
seus fãs com suas can-
ções românticas e saudou 
o seu amigo Rogério pela 
passagem de sua data 
natalícia.    No tradicional 
“Parabéns pra você”, ao 

assoprar as velinhas, Ro-
gerio teve o carinho que 
seus amigos sempre lhe 
reservam.  O jornal Por-
tugal em Foco parabeniza 
o amigo por esta data tão 
expressiva.

O fadista do 
mar, Ramiro 
Damaia, 
sempre 
muito 
emotivo 
sempre que 
interpreta 
a nossa 
música 
tradicional

Mesa do presidente José Henrique, seu pai Julio Robalo, os amigos 
Alfredo, o casal D. Lourdes e Arnaldo, e D. Elenice

Momento especial da Festa de Aniversário do Rogério Rebelo, na Casa das Beiras com sua Banda TB 
Show, com seus músicos que lhe acompanham ao longo deste anos e nada melhor do que festejar com 
os amigos

A Família Poveira marcou presença na festa do Rogério:  o presiden-
te Renato Figuereido, a Diretora, Glorinha Santos e Fátima

O deputado 
da Assem-

bleia Carlos 
Páscoa com 
um grupo de 

amigos. Entre 
eles, Antônio 

Martins e 
-------------

Rogério era 
só emoção 
festejando o 
seu aniversário,  
fazendo o que 
mais gosta, 
tocar acorde-
on, teclado. 
Lembramos que  
Rogério é um 
dos melhores 
músico por-
tugueses no 
Brasil

Cantor 
nordesti-
no, João 
Mossoró, 

presti-
giando 

o amigo 
Rogério 

nesta data 
tão feliz de 

sua vida

Presença marcante dos amigos, no aniversário do Rogério, os ca-
sais D. Berenice e empresário comendador José Morais, D. Cidalia 
e Dário Santos, e um amigo

O presidente Beirão, José Henrique confraternizando-se com os 
amigos deputado Carlos Páscoa, Mario Simões, o presidente feiren-
se Ernesto Boaventura e Antônio Martins

O cantor 
românti-

co, Mario 
Simões, em 

mais uma 
participação 

brilhante, 
na festa de 
aniversário 

do amigo Ro-
gério Rebelo, 

encantando 
sua linda 

voz entre os 
presentes 

Leia assine
anúnCie

Tel.: 2220-1083
O Jornal da

Colônia Portuguesa
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O escritor Dr. Durval de Noronha Goyos Junior quando autografava sua obra à 
Sra. Teresa Morgado e o Dr. Marcelo S. Guerra Presidente da Casa dos Açores.

Dentre os presentes Dr. Fernando Ramalho, Sr. Fernando Diniz e o Dr. Ma-
nuel Magno.

Com. António dos Ramos, quando homenageava o Dr. Manoel de Queiroz 
Pereira Calças junto com o Dr. Marco António Marques da Silva.

Dr. Manuel Magno em companhia do Com. António dos Ramos homenagea-
vam o Dr. Aristides Fiamozzini Filho com a maior honraria daquela entidade.

O Cônsul Dr. Paulo Nascimento em companhia do  Com. António dos Ra-
mos homenageavam aqui o Dr. Paulo Machado.

A diretoria da Casa de Portugal na pessoa do seu presidente Com. António dos Ramos homenageou na companhia 
do Dr. Manuel Magno e do Dr. Paulo Nascimento,  com sua maior honraria a “Medalha da Ordem do Mérito Infante 
Dom Henrique”, “Comenda da Casa de Portugal” o Dr. Aristides Fiamozzini Filho aqui com a esposa Sra. Elaine 
Fiamozzini e o Dr. Paulo Machado aqui com a esposa Sra. Adozinda Machado.

Lançamento, Inauguração e Homenagens na
Casa de Portugal de São Paulo

A Casa de Portugal de São Pau-
lo realizou uma belíssima ceri-
monia no ultimo dia 18 de março 
de 2.019.  Tivemos o lançamento 
do livro: “Os Monges Guerreiros 
de Goyos e a Ordem do Hospi-
tal de Portugal” de autoria do Dr. 
Durval de Noronha Goyos Junior. 
Tivemos a palavra do autor que 
traçou umas breves linhas do li-
vro que lançava naquela noite e 
ao final autografou vários exem-
plares. O cerimonial desta noite 
esteve a cargo do diretor Sr. Ri-
cardo Magalhães que chamou o 
presidente Com. António dos Ra-
mos para a abertura. Este falou 
aos presentes sobre as homena-
gens desta noite que dois dos ho-
menageados não puderam estar 
presentes, o Dr. Júlio Rodrigues 
que se encontrava nos Estados 
Unidos e o Dr. António Almeida e 
Silva que se encontrava em Por-
tugal por problemas de saúde de 
seu pai.  Foi chamado o Desem-
bargador Dr. Marco António Mar-

ques da Silva que juntamente 
com o Com. António dos Ramos 
iriam homenagear o mais novo 
sócio da casa, o Desembargador 
Dr. Manuel de Queiroz Pereira 
Calças, Presidente do Tribunal 
de Justiça e Professor da PUC, 
com a Medalha do Mérito Com. 
Pereira Queiroz. Essa medalha 
foi instituída peladiretoria no ano 
de 1.983 cuja honraria se desti-
nava a homenagear figuras ilus-
tres que visitam aquela entidade. 
O Dr. Calças saudou a todos, e 
falou da trajetória de sua família, 
cujos avós eram portugueses 
que trabalharam na extração 
de madeira na cidade de Bau-
ru e comandaram a construção 
do Santuário de Nossa Sra. De 
Fátima na cidade de Lins, o 2.o 
maior do Brasil.  O Cônsul Geral 
Dr. Paulo Nascimento no uso da 
palavra parabenizou a Casa de 
Portugal por essa iniciativa. Na 
sequência foram homenageados 
com a Medalha da Ordem do Mé-

rito Infante Dom Henrique, a Co-
menda da Casa de Portugal, nos 
termos definidos pelos estatutos 
daquela casa asa, o seu nome 
foram indicado e aprovados por 
unanimidade de votos da direto-
ria o Dr. Aristides Fiamozzini Fi-

CURRÍCULO DOS HOMENAGEADOS
Dr. Paulo José Machado
Filho de trasmontanos nasceu no dia 8 de Fevereiro de 1963 no bairro da Vila Maria. É formado em Economia e 
pós-graduado em Marketing. Foi colaborador da AICEP, onde chegou a diretor do Turismo de Portugal no Brasil. 
Foi secretário-geral, vice-presidente e presidente da Comissão Européia de Turismo na América Latina, foi gerente 
comercial e de promoção da Lusanova Brasil.  Foi diretor da Associação Portuguesa de Desportos, Conselho da 
Comunidade Luso-Brasileira ocupou os cargos de Diretor Cultural, Diretor do Cerimonial, Secretário-Geral e atu-
almente secretário do Conselho Superior. Na Casa de Portugal foi diretor adjunto, diretor do cerimonial, Primeiro 
Secretário e atualmente é vice-presidente e membro do Conselho Permanente e detentor de várias homenagens 
e títulos.
Dr. Aristides FiamozziniFilho 
Nasceu em 09 de Agosto de 1955, na Cidade de Dourado, São Paulo. Formado em direito pela Universidade Ma-
ckenzie, com pós-graduação na Escola Paulista de Direito. Formado em administração de empresas e contabilida-
de pela Universidade São Francisco.  Diretor por longo período de Órgãos representativos de classe como Creci, 
Secovi e OAB. Atuação em voluntariado na assistência a pessoas carentes visando a prevenção ao uso de drogas 
por crianças e adolescentes nos municípios de São Paulo e Cotia. Atualmente atua nas Áreas do Direito de Família 
e Imobiliário
Desembargador Dr. Manoel de Queiroz Pereira Calças 
Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças Natural de Lins, nasceu 
em 1950 e se formou em 1972 pela Faculdade de Direito de Bauru. Mestre e doutor em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Tomou posse na Magistratura em 1976 e foi nomeado para a 15ª Circuns-
crição Judiciária, com sede em São José do Rio Preto. Exerceu a judicatura nas comarcas de Paulo de Faria, 
Tanabi, São José do Rio Preto e na Capital. Foi promovido para o 2º Tribunal de Alçada Civil em 1995. Assumiu 
o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2005. Foi vice-diretor da Escola Paulista da 
Magistratura no biênio 2014-2015. Professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade 
de São Paulo, da Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Universida-
de Nove de Julho e da Instituição Toledo de Ensino de Bauru. Foi corregedor-geral da Justiça paulista no biênio 
2016-2017.
lho e o Dr. Paulo José Machado. 
A homenagem ao Dr. Aristides 
lhe foi entregue pelo Com. An-
tónio dos Ramos e o Dr. Manuel 
Magno, Presidente do Conselho 
da Comunidade. Já o Dr. Paulo 
Machado, recebeu a homena-

gem das mãos do Com. António 
dos Ramos e o Cônsul Dr. Paulo 
Nascimento. O Dr. Paulo Macha-
do fez os agradecimentos em 
nome dos homenageados. Tive-
mos ainda nesta noite, a inau-
guração do mais novo espaço 

da Casa de Portugal, o espaço 
Eça de Queiroz detentos de uma 
formidável arquitetura, no quar-
to andar da entidade, onde por 
anos funcionou o consulado de 
Portugal. Ali foi servido a todos 
presentes um seleto coquetel.
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O galego na obra de Guimarães Rosa Empresário César Boaventura arrisca prisão 
A Espanha de nossos dias 

nasce em 1512 com a unifi-
cação dos territórios ibéricos dos 
legendários Reis Católicos, a Rai-
nha Dona Isabel de Castela (1451 
– 1504) e Dom Fernando de Aragão 
(1452 – 1516) - quase quatro sécu-
los depois, portanto, da criação, em 
1139, do Portugal de Dom Afonso 
Henriques (1109 – 1185), O Con-
quistador, após expulsar os últimos 
invasores islâmicos da Costa Atlân-
tica peninsular. Até hoje a Espanha, 
do elegante Rei Dom Felipe VI, de 
51 anos, é, a rigor, um reino forma-
do por várias nações e com quatro 
idiomas consagrados, igualmente, 
como oficiais na Constituição de 
1978. O mais universal é o castelha-
no, chamado de espanhol em todo 
o planeta, seguido, pelo entrañable 
galego, berço da língua portugue-
sa e que influenciou, fortemente, a 
formação do próprio vernáculo dos 
súditos de Dona Isabel, bem como 
o basco, do antigo Reino de Navar-
ra, falado também em Euzkadi, ou 
seja, o País Basco, e o catalão, de 
Dom Fernando, dos aragoneses, 
Catalunha, País Valenciá e do Ar-
quipélago das Baleares – integra-
do por Mallorca, Menorca e Ibiza. 
Precisamente resquícios do galego 
ancestral seriam detectados na es-
trutura das frases e no linguajar de 
personagens da monumental obra 
de um dos maiores vultos da lite-
ratura lusófona do século XX, João 
Guimarães Rosa (1908 – 1967), 
nascido na pequenina Cordisburgo, 
no centro de Minas Gerais, autor de 
um dos clássicos de nosso idioma, 
“Grandes Sertões: Veredas” , lança-
do um ano antes de sua morte – e 
que mereceu primorosa reedição 
em 2017 no ensejo dos 50 anos do 
falecimento. Guimarães Rosa foi 
tão grande quanto ilustres portugue-
ses, como Fernando Pessoa (1888 
– 1935), José Saramago (1922 – 
2010), ganhador do Prêmio Nobel 
de Literatura de 1998, e Agustina 
Bessa-Luis, de 96 anos, e exímio tal 
qual seus compatriotas, Euclides da 
Cunha (1866 – 1909), Érico Veríssi-

mo (1905 – 1975), Graciliano Ramos 
(1892 – 1953) e Jorge Amado (1912 
– 2001).   

Quem descobriu a ‘galegui-
dade’ do escritor mineiro foi 

o ensaísta Valentín Paz-Andrade 
(1898 – 1987), natural da galeguís-
sima Pontevedra, ao publicar, em 
1978, na minha querida Vigo, o pre-
cioso livro, “A Galecidade na Obra 
de Guimarães Rosa”, em língua ga-
lega, que esteve proibida durante o 
regime do Generalisimo Francisco 
Franco (1892 – 1975) – e reabilitada 
com a democratização promovida 
no país, a partir de 1976, pelo Rei 
Dom Juan Carlos I, pai do atual 
soberano. A linguagem galega de 

Guimarães Rosa, autor também de 
“Sagarana”, de 1946, é, no entanto, 
considerada arcaísmos por diver-
sos críticos literários de cá e de lá. 
Ignoram o estudo de Paz-Andrade. 
Atribuem as expressões em galego 
dos personagens de “Grandes Ser-
tões: Veredas” a arcaísmos portu-
gueses enraizados nos recônditos 
mineiros, onde nasceu o novelista, 
graduado em Medicina e jovem, di-
plomata do Itamaraty, tendo sido, in-
clusive, Cônsul na cidade alemã de 
Hamburgo, à época do regime na-
zista de Adolf Hitler (1889 – 1945). 
Ele ficaria preso em Baden-Baden, 
em 1942, quando o Brasil, de Ge-

túlio Vargas (1882 - 1954), declarou 
guerra à Alemanha e às outras duas 
potências do Eixo, isto é, Itália e Ja-
pão. Só seria solto no ano seguinte 
com a troca de diplomatas alemães 
retidos no Rio de Janeiro. O ensaio 
de Paz-Andrade ressalta que os ar-
caísmos de Guimarães Rosa foram 
levados aos sertões, seguramente, 
pelos colonizadores lusitanos, origi-
nários do Minho, no qual vocábulos 
galegos ainda são usados. Exem-
plos são palavras como “oxente” (ó 
gente), empregada em muitos es-
tados ao Norte do Rio de Janeiro,  
“riposta’ (resposta), usada na frase 
“A bala com bala ripostavam”, “alem-
brar” (lembrar), em “Num lugar, o 
Tuim, me alembro”, “meizinha” (me-
sinha ou medicina), em “Raymundo 
Lé, que entendia de curas e meizi-
nha...”, ou mesmo “arreparar” (repa-
rar), em “Melhor, se arrepare”.  

A ‘galeguidade’ de Guimarães 
Rosa poderia abrir as portas 

para a sua inclusão, como, certa-
mente, aprovaria Paz-Andrade, no 
Panteão dos Galegos Ilustres, lo-
calizado em Santiago de Compos-
tela, ao lado de grandes nomes das 
letras da região espanhola. Como 
a poetisa Rosalía de Castro (1837 – 
1885), considerada a fundadora da 
moderna literatura galega, com os 
versos “Cantares Galegos”, e o tam-
bém poeta e artista Castelao (1886 
– 1959), intelectual que inspirou e 
encorajou o renascimento do idioma 
no século XX – ambos lá estão se-
pultados. E de outros que poderiam 
estar: os romancistas Ramón de 
Valle-Inclán (1866 – 1936), Ramón 
Otero Pedrayo (1888 – 1976), Alvaro 
Conqueiro (1911 – 1981) e Camilo 
José Cela (1916 – 2002), vencedor 
do Nobel de Literatura de 1989. O 
linguajar e a atmosfera da medieval 
Galícia do Sul, que se estendia do 
Rio Minho ao Mondego, onde há 
quase 900 anos surgiu Portugal, es-
tão presentes nas áreas setentrio-
nais da Pátria das Quinas. Sobretu-
do entre os minhotos. Um elo, enfim, 
que nunca se perdeu nos sertões de 
Guimarães Rosa.

Dia 30.03.2019
1.a Noite Trasmontana na Casa de Brunhosinho de 2019
A Casa de Brunhosinho de São Paulo, estará nesta noite realizando a 
partir das 19 horas em sua sede, a sua 1.a  Noite Trasmontana deste 
novo ano de 2.019, com apoio do Leite Gêge e do hotel PortuCálem. Te-
remos a exibição dos grupos anfitriões adulto e mirim. Comidas típicas, e 
muita animação com a tocata do Grupo Folc. da entidade e muita musica 
para dançar. Local Rua Georgina Diniz Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – 
São Miguel Paulista. Reservas de mesas até as 20,00 horas pelos fones 
(11) 2401.6580 com Juliana ou 969234989 com Fabiana.
Festa da Vindima em Santos
O Centro Cultural Português convida a todos para sua tradicional festa 
da Vindima a partir das 20 horas. Na ocasião teremos a exibição do 
Rancho Folc. Verde Gaio e como convidado o Grupo Folc. da Casa 
de Portugal de São Paulo. Convites e informações Av. Ana Costa, 
290/294  CEP: 11.060- 000    Santos/SP Fone: (013) 3234-6503 - Fax: 
(013) 3234-9395  
Dia 31.03.2019
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo convida a todos para mais um 
almoço dançante. Não perca, teremos aquele sempre saboroso 
bacalhau, além de outras opções. A animação estará a cargo da 
tocata do seu rancho que se exibirá. Convites e reservas com a 
diretoria e componentes. Local Rua Jaguaretê, 414 Casa Verde 
fone 011 - 98155.8187
Almoço Português Beneficente em prol da “Casa do Ca-
minho”
A Casa de Portugal de São Paulo estará apoiando a realização deste 
almoço beneficente em prol das obras assistenciais da Casa do Caminho. 
Teremos uma exibição do Grupo Folclórico da casa de Portugal de São 
Paulo. Local Rua  Guassatungas, 222 Jabaquara, convites e informações  
5670.1950 - 97361.9900
Dia 05.04.2019
Lançamento do livro: “ Direitos Básicos dos Estrangeiros 
Presos”
Será neste dia a partir das 19 horas que o autor Dr. Paulo Porto 
Fernandes estará autografando sua obra na Gioste Livraria Top 
Teatro na Rua Rui Barbosa, 201
Dia 07.04.2019
Bingo na Casa dos Açores
A Casa dos Açores de São Paulo convida a todos para a realiza-
ção de um bingo beneficente em prol da festa do Divino Espírito 

Santo. Teremos muitas e valiosas prendas. Informações pelo 
fone 2296.4890 – 2942.0487 local R. Dentista Barreto, 1282 na 
Vila Carrão.
3.o Cozido a Portuguesa no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará fazendo o seu 3.o almoço 
cozido a portuguesa alem de outras opções. Como atração te-
remos a exibição do Rancho Folc. da casa do Minho de São 
Paulo. Informações convites e reservas a Rua Vila de Arouca 
306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 
2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 97133.9196  
Dia 12.04.2019
Eleição na Secção do PSD em São Paulo
A Secção do PSD em São Paulo convida a todos os militantes 
e simpatizantes, para neste dia comparecerem das 12 às 17,30 
horas à Casa de Portugal para a realização de uma Assembléia 
Geral dos Militantes da Secção de São Paulo onde teremos 
votação direta e eleição em simultâneo para composição da 
Comissão Política da secção. Local Avenida da Liberdade, 602
Dia 13.04.2019
Grupo da Casa de Brunhosinho na Adega da Lusa
Você não pode perder mais uma Adega da Lusa, como 
sempre com entrada gratuita a partir das 19 horas na Por-
tuguesa de Desportos, numa realização do Dpto. Sócio-
Cultural. Comidas típicas, e muita animação com a Tocata 
do Grupo da Portuguesa que se exibirá e como convidado 
o Grupo Folc. da Casa de Brunhosinho. Local Rua Comen-
dador Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 
2125.9400
Dia 14.04.2019
Missa de Ramos na Provedoria
Neste dia a partir das 10 horas da manhã teremos no Lar da 
Provedoria a tradicional Missa de Ramos e inicio da semana 
santa e momento de conviver com os internos. Local Av. Coro-
nel Sezefredo Fagundes, 6170 Bairro do Tremembé – São Paulo 
- fones (11) 2995.3166 – 2995.5451
Comemoração dos 60 anos do Rancho de Campinas
A Casa de Portugal de Campinas estará em festa neste dia para 
comemorar os 60 anos do seu rancho folclórico um dos mais 
antigos do estado.  Teremos um almoço típico português a partir 
das 12 horas, e uma apresentação especial do aniversariante. 
Informações e convites Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – 
Campinas fone (19) 3252.5752

Dia 28.03.2019
Sra. Maria Eli Bodas; Faria aniver-
sario neste dia a amiga Sra. Maria 
Intropedi (ex-Conselheira do Centro 
Trasmontano); Sr. Mauro Fernandes 
(do Marques Buffet da Casa de Por-
tugal).
Dia 29.03.2019
Albano Correia Junior (Rancho Al-
deias da Nossa Terra do Arouca 
São Paulo Clube); Agostinho Bacelo 
(Lanchonete Mac´s Ibirapuera); Dr. 
Paulo dos Santos Scardine (diretor 
da Roca Contabilidade); Deputada 
Zulaiê Cobra; Izadora (filha do ca-
sal Fátima e Fernando da Cidade 
de Campinas); Dr. Osvaldo Dias de 
Souza.
Dia 30.03.2019
Marcelo Franco Pereira Filho (en-
saiador do Rancho Folclórico da 
Casa do Minho); Sr. Belarmino da 
A. Marta Junior (filho do casal Sra. 
Nívia e Sr. Belarmino Marta); José 
Correia (representante da Federa-
ção do Folclore Português no Brasil 
em São Paulo).

Dia 31.03.2019
Anthony G. Moreira (filho do casal 
amigo Antonio Graça Moreira e Ro-
sangela); Aniversaria neste dia o 
conhecido Sr. Pardal, presidente da 
Sociedade Seichas da Beira lá no 
ABC; Sra. Maria Isabel Dias. 
Dia 01.04.2019
Antônio Osório (ex - Câmara Portu-
guesa); Faria aniversario nesta data  
o nosso amigo que já nos deixou, o 
cantor Marciano.
Dia 02.04.2019
Maria Isabel Botelho Madeira (da 
Vila Real Turismo e do programa 

Portugal a Saudade e Você); Silvio 
Pereira (filho do Sr. Ferdinando e da 
já falecida Sra. Maria Rodrigues); 
Mariana (filha do casal Armênio e 
Alessandra).
Dia 03.04.2019
Sra. Maria Queiroz Souza (lá do 
Rio de Janeiro, esposa do co-
nhecido amigo Souza ensaiador); 
Florêncio de Freitas Vieira (ex 
Beneficência Portuguesa); Erik 
Henrique Oliveira (filho Manuel 
dos Santos); Esperança Nunes 
(esposa do amigo Manuel das 
águas).

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar às 4.as feiras das 
22,30 às 24 horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 

740, o Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Estivemos mais uma vez presentes, 
ao tradicional almoço da Comuni-
dade Luso Paulista, o conhecido e 
inigualável “Almoço das Quintas” na 
Casa de Portugal. O presidente da 
Casa de Com. Antonio dos Ramos lá 
estava para recepcionar a todos os 

O Com. Antonio dos Ramos Presidente da Casa de Portugal, o Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Co-
munidade, o Sr. José de Sá, o Maurinho do Buffet O Marques, o Sr. Celso Baeta, e o Dr. Antonio de Almeida e Silva.

presentes. Um almoço com mais de 
70 anos, que reúne semanalmente 
amigos, empresários, dirigentes as-
sociativos, e quem quiser apreciar o 
melhor bacalhau acompanhado de 
um bom vinho, ou seja, para sabore-
ar as delícias da culinária portugue-

sa ali preparada e servida pelo Bu-
ffet “O Marquês” tem de ir conhecer. 
Apareça você também por lá, Aveni-
da da Liberdade, 602 bairro da Liber-
dade, sua participação é por adesão. 
Informações e reservas para grupos 
e empresas 3209.5554 – 3342.2104.

“Almoço das Quintas”
Encontro de Bons Amigos

O empresário César Boaventu-
ra, pode vir a ser acusado do cri-
me de aproveitamento indevido 
de segredo. A Polícia Judiciária já 
está a investigar o caso, que en-
volve ainda os árbitros nomeados 
para a partida: João Capela, Pau-
lo Brás e Jorge Cruz (assisten-
tes); Luís Reforço (4º árbitro); Bru-
no Esteves (vídeo-árbitro) e Paulo 
Ramos (assistente do vídeo-árbi-
tro). São suspeitos de terem dado 
o documento diretamente a Boa-
ventura ou de o terem passado a 
alguém, que por sua vez o fez che-
gar ao agente. Todos podem vir a 
ser acusados do crime de violação 
de segredo, que é punido até um 
ano de prisão ou pena de multa. 
O culpado será ainda afastado da 
arbitragem. Capela é um dos seis 
suspeitos de passar informação 
sobre árbitros a Boaventura. Há 
seis suspeitos de terem fornecido 
ao empresário César Boaventura 
a informação de que, João Cape-

la era o árbitro escolhido para diri-
gir o FC Porto-Marítimo (3-0), da 
26ª jornada da Liga, que se reali-
zou no sábado 16 de março. Seis 
árbitros foram nomeados, quatros 
estiveram no Dragão e dois na ci-
dade do futebol, em Oeiras. No  
âmbito deste caso, José Fontelas 
Gomes, presidente do Conselho 
de Arbitragem 
da FPF, esteve 
reunido, a seu 
pedido, duran-
te mais de duas 
horas, com ins-
petores da Uni-
dade Nacional 
de Combate à 
Corrupção da 
PJ, a mesma 
que investiga o 
Benfica há lar-
gos meses, no 
caso do escân-
dalo dos mails. 
Sabe-se ain-

da que, assim que for identificada, 
a ‘toupeira’ de Boaventura será 
“imediatamente afastada” da arbi-
tragem. O empresário publicou o 
documento da nomeação do árbi-
tro no Faceboock , na véspera da 
partida. Substituindo dias após por 
uma foto de Capela. Vamos acom-
panhar as investigações.

10



D I S T R I TA I S

JORNADA 05pORtO
JORNADA 25

AveiRO
JORNADA 25

Rio de Janeiro, 28 de março a 3 de abril de 2019Portugal em Foco 11

LIGA NOS 2018 - 2019
JORNADA 26

LIGA Ledman 2018 - 2019
JORNADA 26

JORNADA 05
cOimbRA

JORNADA 22
GUARDA

JORNADA 22

viLA ReAL
JORNADA 25 JORNADA 05

viseU
JORNADA 24

sporting de braga doa 10%  
da receita para moçambique
O Sporting de Braga 

vai doar 10% da receita 
dos jogos com o FC Porto 
e com o Benfica, nas 27.ª 
e 31.ª jornadas, respetiva-
mente, para apoio a Mo-
çambique, revelou hoje o 
clube da I Liga de futebol.

  “No âmbito do SC Bra-
ga Solidário, vamos doar 
10% da receita dos en-
contros com o FC Porto e 
Benfica – ambos a contar 
para a Liga –, na esperan-
ça de contribuirmos para 
atenuar o sofrimento de 
todos aqueles que foram 
afetados por esta calami-
dade”, refere a nota dos 
bracarenses.

O clube, terceiro clas-
sificado na Liga, diz estar 
“sensibilizado com a tra-
gédia que se abateu so-
bre Moçambique e o seu 

povo” e que “acompanha 
com especial apreensão 
os dias difíceis que vivem 
todos os moçambicanos”.

 “Em horas difíceis, a 
ajuda de todos torna-se 
decisiva. Os dois encon-
tros adquirem, assim, ca-
riz solidário e uma impor-
tância superlativa, num 
jogo da vida que não co-

nhece fronteiras”, acres-
centa o Sporting de Braga.

O jogo com o FC Porto, 
segundo classificado na 
Liga, está marcado para 
o próximo sábado (15:30), 
na 27.ª jornada, e com o 
Benfica, líder do campeo-
nato, no fim de semana de 
27 e 28 de abril, a contar 
para a 31.ª ronda.

Portugal soma quarto jogo oficial 
sem ganhar quase nove anos depois

Há 20 anos que a seleção não 
fazia um jogo oficial sem Leões
A Seleção Nacional re-

aliza esta segunda-feira a 
segunda partida de quali-
ficação para o Euro-2020, 
frente à Sérvia, a última 
antes de os internacionais 
voltarem aos respetivos 
clubes, mas o Sporting 
não terá de aguardar qual-
quer regresso, uma vez 
que o único jogador leoni-
no convocado por Fernan-
do Santos, Bruno Fernan-
des, foi dispensado devido 
a lesão.

 O médio, capitão dos 
verde e brancos, é o últi-
mo resistente de Alvalade 
nas contas da equipa das 
quinas em 2019, menos 
de três anos depois de o 
Sporting ter visto quatro 
jogadores que alinhavam 
de leão ao peito sagra-

rem-se campeões euro-
peus em França - Rui Pa-
trício, Adrien Silva, William 
Carvalho e João Mário.

 Neste momento, fruto 
da lesão de Bruno Fernan-
des, o Sporting não forne-
ce alternativas à Seleção 
- a última vez que numa fi-
cha de jogo oficial de Por-
tugal não constava o nome 
de um jogador dos leões 
foi há quase 20 anos, a 4 

de setembro de 1999, no 
empate 1x1 com o Azer-
baijão (Beto fez parte dos 
convocados de Humberto 
Coelho para a dupla jorna-
da de apuramento para o 
Euro-2000, no entanto só 
viria a integrar as opções, 
como suplente não utiliza-
do, frente à Roménia, en-
contro seguinte) -, mas a 
formação leonina continua 
a estar bem representada.

 Na atual convocatória, 
há sete jogadores made 
in Sporting - Rui Patrício, 
Beto, José Fonte, William 
Carvalho, João Moutinho, 
João Mário e Cristiano Ro-
naldo (Mário Rui também 
passou pela academia 
leonina, mas prosseguiu 
formação no Valência e no 
Benfica)

A seleção portuguesa 
de futebol somou hoje face 
à Sérvia (1x1), no segundo 
jogo de apuramento para 
o Euro2020, o quarto jogo 
consecutivo sem vencer em 
jogos oficiais, algo que não 
sucedia desde 2010.

Depois do 0x0 em Itália 
e do 1x1 na resseção à Po-
lónia, no fecho da fase de 
grupos da Liga das Nações, 
Portugal empatou os dois 
primeiros encontros do Gru-
po B de qualificação para 
o Europeu de 2020, com a 
Ucrânia (0x0) e os sérvios.

Para encontrar um regis-
tro de quatro jogos oficiais 
sem vitória, é preciso recuar 
quase uma década, ao final 
do Mundial de 2010 e ao ar-
ranque da qualificação para 
o Euro2012.

Sob o comando de Car-
los Queiroz, e depois de 
um 7x0 à Coreia do Norte, 
Portugal fechou a fase de 
grupos do Mundial de 2010 
com um empate a zero com 
o Brasil, para, nos oitavos 
de final, cair por 1x0 face à 
Espanha, por culpa de um 
golo de David Villa.

Após a prova realizada 
na África do Sul, Queiroz 
foi castigado e foi Agostinho 
Oliveira que esteve no ban-
co nos dois primeiros jogos 
de apuramento para o Euro-
peu de 2012.



O líder Benfica, o 
campeão em título FC 
Porto e o Sporting jogam 
todos no dia 30 de mar-
ço os encontros da 27.ª 
jornada da I Liga portu-
guesa.

O ‘jogo grande’ da jor-
nada é a visita dos ‘dra-
gões’, segundos classi-
ficados com os mesmos 
do Benfica, ao Sporting 
de Braga, terceiro, num 
encontro marcado para 
as 15:30 de sábado, 30 
de março, abrindo o se-
gundo dia da ronda, de-
pois da abertura com o 
Portimonense-Moreiren-
se, pelas 20:30 de sex-

Três grandes entram em campo
na 27.ª jornada a 30 de março

O antigos internacio-
nais portugueses Luís 
Figo, Ricardo Carvalho e 
Deco estão entre os 34 
embaixadores do Euro-
peu de 2020, competição 
em que Portugal defende 
o título conquistado em 

Figo, Ricardo e Deco são alguns
dos 34 embaixadores do Euro 2020 

ta-feira (29).
Segue-se a visita do 

Sporting ao Desportivo 

to da Europa”, explicou o 
presidente do organismo 
europeu, o esloveno Alek-
sander Ceferin.

Figo, Deco e Ricardo 
Carvalho foram finalistas 
vencidos da prova em 
2004, num torneio dispu-
tado em Portugal, e jun-
tam-se agora a 31 outros 
embaixadores “iniciais” 
para o 60.º aniversário do 
Europeu.

Entre a lista está o 
guarda-redes dinamar-
quês Peter Schmeichel, 
que passou pelo Sporting 
e foi campeão da Europa 
em 1992, mas também 
os franceses David Tre-
zeguet, Robert Pires e 
Thierry Henry, campeões 

2016, anunciou esta quin-
ta-feira a UEFA.

 “É uma honra que es-
trelas como Peter Schmei-
chel, David Trezeguet ou 
Figo estejam ativamente 
envolvidas em promover 
60 anos do campeona-

em 2000.
Os espanhóis Xavi, 

Xabi Alonso e Puyol, os 
holandeses Seedorf e 
Ruud Gullit, os alemães 
Jürgen Klinsmann e Mat-
thaus, ou os ingleses 
Michael Owen e Steve 
McManaman são outros 
dos nomes anunciados.

A fase de qualificação 
para o Euro2020, em que 
Portugal defende o título 
conquistado em França 
em 2016, arranca hoje, 
com 55 seleções a dispu-
tarem 24 vagas na fase fi-
nal, que se disputará em 
12 cidades de vários paí-
ses, com as meias-finais 
e a final marcadas para 
Londres.

de Chaves, pelas 18:00, 
enquanto o Benfica re-
cebe o Tondela pelas 

20:30, a mesma hora da 
receção do Santa Clara 
ao Vitória de Guimarães.

No domingo, disputa-
se o dérbi da Madeira, 
entre Marítimo e Nacio-
nal (15:00), além de um 
‘clássico’ entre antigos 
campeões no Bessa, 
com o Boavista-Bele-
nenses marcado para 
as 20:00, já depois do 
Rio Ave-Desportivo das 
Aves (17:30).

A jornada encerra na 
segunda-feira, dia 01 de 
abril, com a receção do 
lanterna-vermelha Fei-
rense ao Vitória de Setú-
bal (20:15).

O Sporting informou 
hoje que efetuou uma 
operação financeira que 
lhe assegurou um en-
caixe financeiro de 65 
milhões de euros (ME), 
através de um comuni-
cado enviado à Comis-
são do Mercado de Valo-
res Mobiliários (CMVM).

Para a concretizar, a 
SAD ‘leonina’ revelou ter 
procedido “à cessão dos 
créditos decorrentes do 
contrato de cessão de 
direitos de transmissão 
televisiva e multimé-
dia, de exploração da 
publicidade estática e 
virtual do Estádio José 
Alvalade, de distribuição 
do canal Sporting TV e 
direitos de patrocina-
dor principal, celebrado 
em 28 de Dezembro de 
2015, entre a Sporting 
SAD, a Sporting Comu-
nicação e Plataformas, 
S.A. e a NOS Lusomun-
do Audiovisuais, S.A”.

Mais informou aquela 
SAD, que os créditos ce-
didos servirão para “co-
lateralizar a emissão de 
obrigações titularizadas 
até ao reembolso inte-

Sporting anuncia que 
garantiu encaixe de 65 

milhões de euros
gral das mesmas, ten-
do ficado assegurados 
mecanismos contratuais 
necessários que per-
mitirão à Sporting SAD 
recuperar a titularidade 
ou benefício econômico 
dos créditos, simultanea-
mente com o reembolso 
das obrigações titulariza-
das, o que poderá acon-
tecer antecipadamente e 
a qualquer momento na 
sequência de solicitação 
da Sociedade”.

O Sporting não revela 
no comunicado a entida-
de financiadora, mas esta 
solução surge num con-
texto de problemas de te-
souraria que a SAD vive, 
avaliados na ordem dos 
41 ME, como reconheceu 
publicamente o próprio 
presidente do clube, Fre-
derico Varandas.

O dirigente chegou a 
revelar que o clube pode-
ria falhar o pagamento a 
fornecedores, correndo o 
risco de ser impedido de 
se inscrever nas provas 
europeias, caso aquele 
valor de 41 milhões não 
fosse alcançado até ju-
nho próximo.

O guarda-redes interna-
cional espanhol Iker Casillas 
renovou contrato com o FC 
Porto por mais uma época, 
com mais uma de opção, 
anunciou o clube campeão 
português de futebol.

Casillas, de 37 anos, cum-
pre a quarta época nos ‘azuis 
e brancos’, pelos quais se 
estreou em 15 de agosto de 
2015, no triunfo caseiro fren-
te ao Vitória de Guimarães 
(3x0).

Em Portugal, o guarda-re-
des conquistou o campeona-

Casillas prolonga contrato com FC Porto
to em 2017/18 e a Supertaça 
Cândido Oliveira de 2018.

Antes, no Real Madrid, 
no qual cumpriu toda a car-
reira, venceu três Ligas dos 
Campeões, um Mundial de 
clubes, duas Taças Intercon-
tinentais, duas Supertaças 
Europeias, cinco Ligas espa-
nholas, duas Taças do Rei e 
quatro Supertaças de Espa-
nha.

Já ao serviço da seleção 
espanhola, conquistou dois 
Europeus (2008 e 2012) e 
um Mundial (2010)

Os futebolistas da se-
leção autografaram cami-
setas que vão ser utiliza-
das para angariar receitas 
que permitam ajudar as 
vítimas afetadas pelo ci-
clone Idai que assolou 
Moçambique.

 A Cruz Vermelha Por-
tuguesa será a entidade a 
quem será entregue a re-
ceita conseguida pelas ca-

Futebolistas da seleção 
autografam camisetas para 

ajudar Moçambique
misetas autografadas pelos 
24 internacionais às ordens 
de Fernando Santos.

Esta iniciativa junta-
se a outra já anunciada, 
de um jogo solidário entre 
as equipas femininas do 
Sporting e do Benfica, no 
dia 30, às 16:00, no Está-
dio do Restelo, em Lisboa, 
com os bilhetes a custa-
rem 2,5 euros.
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 Para aqueles, que não fazem da política for-
ma de ação em benefício próprio, fica muito difí-
cil conviver com o momento que atravessa esse 
segmento no nosso país. Desânimo, decepção, 
tristeza e frustração,  bem definem, o estado de 
ânimo daqueles que ainda se propõem a traba-
lhar para o bem da sociedade. Pergunto: o que 
falta acontecer nesta terra abençoada, que ama-
mos, e sentimos uma imensa saudade quando 
nos distanciamos dela? Olhamos ao nosso re-
dor e, são tantas as mazelas, que nosso coração 
chega a sangrar de tanta tristeza. Ruas esbura-
cadas, mal iluminadas, praças totalmente aban-
donadas, comércio ambulante completamente 
desordenado, população em situação de rua 
crescendo a cada dia, sem nenhum programa de 
acolhimento que possa reintegrá-la à sociedade, 
ou no mínimo aliviar seu sofrimento; pessoas es-
perando atendimento por horas e até dias nas 
filas de hospitais. E o que dizer da educação que 
já foi prioridade de alguns prefeitos? Acreditem, 
vai de mal a pior, com escolas sem manutenção 
e merenda escolar caindo de padrão a cada dia. 
Para completar a tragédia, chega um prefeito, 
inapetente, e diz que a Cidade está uma escu-
lhambação. Por que não reconhecer que está? 
Claro que sim! Boa parte da responsabilidade se 
deve a essa inapetência do prefeito Crivella; que 
transferiu a gestão da Cidade Maravilhosa para 
seus subalternos, e, sem o menor pudor,  tem a 
coragem de dizer que é candidato à reeleição. 
Fala sério Prefeito!

Posso  pensar que o senhor perdeu a noção 
do que é ser mandatário de uma Cidade como o 
Rio de Janeiro. Bem diferente de ser pastor de 
uma igreja.

eSCUlHambaçÃo

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

nada como saborear um delicioso pe-
tisco, deliciosas febras, o bacalhau na 
brasa, com batatas ou, mesmo um filé 

com fritas acompanhados daquela cerveji-
nha gelada, encontrar os amigos e colocar 

o papo em dia. Esta semana, o nosso pre-
sidente Felipe Mendes esteve por lá com os 
amigos Orlando Pereira, Cláudio Santos, o 
Carlinhos Cadavez, o Cardoso, Beth e o ca-
sal Marcella e Alexandre Pereira.

CANTINHO DAS CONCERTINAS
É SEMPRE UMA BOA PEDIDA
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ALMOÇO SOCIAL AGITOU O
DOMINGO NA CASA DO PORTO

Num clima super  agradável, a 
diretoria portuense recepcionou 
os associados e amigos em mais 
um tradicional Almoço Social. A 
alegria e a descontração são as 
marcas registradas nas festas 
portuenses. A diretoria preparou 
um cardápio caprichado: ape-
ritivo, de entrada, com bolinho 
de bacalhau e batida tropical; e, 
como menu principal, churrasco 
completo com todos os acom-
panhamentos. Tripas à moda 

do Porto, febras de porco e sa-
ladas diversas, delícias regadas 
com um bom vinho português e 
aquela cervejinha bem gelada. A 
animação musical da tarde ficou 
por conta do Trio Josevaldo que, 
como sempre, preparou um belo 
repertório onde todos os que apre-
ciam boa música puderam dançar 
e ouvir a qualidade musical do trio. 
A diretoria portuense está de para-
béns por mais este belíssimo dia 
de convívio lusitano.

A primeira-dama D. Berta Branco e os amigos, o casal D. Rosa e comendador Henrique 
Loureiro, num destaque para o jornal Portugal em Foco

Josevaldo 
e seu trio, 
com muita 
músi-
ca boa, 
alegrando 
o Almoço 
Social 
Portuen-
se, aliás, 
marcando 
a presen-
ça de um 
conjunto 
querido por 
todos Gente boa e descontraída, prestigiando a Casa do Porto e recebendo o carinho da pri-

meira-dama Berta Branco, num registro especial com amigos



Portugal em Foco Rio de Janeiro, 28 de março a 3 de abril de 2019 15

Festa da amizade na Casa do minho
Um dia muitíssimo 

agradável foi o domin-
go da Festa da Amiza-
de, na Casa do Minho. 
Amigos encontraram-
se para celebrar a 
amizade, o respeito 
e o carinho ao próxi-
mo. Foi tudo perfeito, 
com direito ao delicio-
so arroz de bacalhau, 
arroz branco, batata 
corada, carne assada 
com molho madeira, 
feijão branco, milane-
sa, tomate, alface e 

cebola. Como sem-
pre, um verdadeiro 
manjar acompanhado 
de vinhos portugue-
ses e cerveja bem ge-
lada. Na oportunidade 
D. Riquelina festejou 
seus 91 anos de vida 
ao lado da família, de 
amigos e da diretoria 
da Casa do Minho. A 
excelente atração mu-
sical ficou a cargo da 
voz e piano de Ênio 
Barone. Sucesso to-
tal.

A aniversarian-
te D. Riquelina 
festejou mais 
um “verão” na 
Casa do Minho 
e, desta vez, 
foi a felicidade 
dos 91 anos 
bem vividos,  
receba os nos-
sos sinceros 
parabéns

Um show de 
alegria das 
várias famí-
lias, presentes 
na Festa da 
Amizade, na 
querida Casa 
do Minho

A deliciosa 
gastrono-
mia, em 
destaque, 
o arroz de 
bacalhau, 
além de 
outras 
iguarias. 
A escolha 
era dificil 
mas a 
satisfa-
ção era 
apreciar a 
gastrono-
mia portu-
guesa

Presi-
dente da 
Casa do 

Minho, 
duran-

te a 
Festa da 

Amiza-
de, com 
seus di-

retores e 
amigos

Linda 
imagem dos 
Compo-
nentes do 
Rancho de 
Veteranos 
na Casa 
do Minho, 
preparados 
para entrar 
no salão 
e mostrar 
toda a garra 
de reviver 
seu folclore

Momento 
quando o 
apresenta-
dor Paulo, 
dava início 
ao Show 
do Rancho 
dos Vete-
ranos da 
Casa do 
Minho



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
A LUZ DA ALMA.

SE NOS ENCONTRAMOS NO ESCURO,
NÃO IREMOS CONSEGUIR EMPURRAR

A ESCURIDÃO PARA FORA COM AS MÃOS
OU COM A MENTE.

A LUZ DIVINA DE MINHA ALMA,
FLUI ATRAVÉS DO MEU SER AGORA.

momeNtoS INeSQuecIVeIS  do 
LINdo eVeNto doS meuS 80 

No ani-
m a d o 
chá da 
a m i z a -
d e , d a 
m i n h a 
g r a n d e 
amiga Lu-

Maneca

ParabéNS ao caSaL IoLaNda e 
berNardo PeLoS 45 aNoS de uNIão

maIS uma rISoNha PrImaVera, ParabéNS doNa Jô

férIaS merecIdaS 
em NoVa IorQue

Como o tempo passa rápido... ainda pouco 
ele era uma criança... Hoje, vejo meu neto 
Fadrick, um belo homem, já trilhando um 
belo caminho, começando a escrever sua 
história, seguindo uma carreira que sempre 
quis. Como é bom ver esse sucesso do nosso 
neto; mas, como ninguém é de ferro, aprovei-
tando um período de férias, Fadrick Barroso 
Maneca e amigos estiveram em Nova Iorque 
para curtir o merecido descanso. Que Deus 
abençoe meu querido e amado neto. Grande 
beijo dos seus avós Idália e Maneca.

Gostei de ver, folcloris-
tas de várias idades, 
dando um show de 
folclore,   na Casa Vila 
da Feira e Terras de 
Santa Maria. O que me 
chamou  atenção, foi 
ver a preocupação das 
crianças para não erra-
rem os passos. Como 
vemos na foto, a pri-
meira Dama da Casa 
e ensaiadora do grupo, 
dizia para o público, 
que o futuro do  folclo-
re Português na brasil, 
com estas crianças, 
esta garantido por mui-
tos anos, se Deus qui-
ser. Parabenizo suas 
palavras, com o desejo 
de muita saúde.

Faço este registro com alegria, em saber que, depois 
de uma turbulenciazinha na saúde, D. Lurdes Paiva, 
está em plena recuperação. Como vemos na  foto, o 
casal, D. Lurdes e seu maridão, Custódio Paiva, na-
turais de  Pindelo dos Milagres, terra de gente linda e 
com beleza interna maravilhoso. Parabéns, amigos. 
Quero vê-los muitas vezes  com muita saúde e sem-
pre com as bençãos de Deus, é o nosso desejo e da 
família Jornal Portugal em Foco.

Pé de Valsa da 
Semana

A Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro foi palco da 
comemoração dos 45 anos de casamento do casal 
Iolanda e Bernardo, diretor social da Casa, que não 
deixa sua amada em nenhum momento, sem cari-
nho e atenção. Ressaltamos a sua dedicação ao 
Solar Transmontano, sempre recebendo os amigos 
com dignidade e respeito.  Parabéns ao casal pela 
data de 45 anos de união.

foLcLore PortuguêS No braSIL 
com futuro PromISSor

Domingo passado, mais um lindo dia para a família Fernandes. Como vemos neste lindo cenário  fotográfico, a 
esquerda, D. Giovana (carinhosamente, Jô) muito feliz, completando mais uma risonha primavera. A seu lado, 
seu marido, Dr. Roberto Fernandes Roçado, Dona Idália, o jovem João com seus maninhos, o Bernardo, neto 
do distinto casal e ao fundo vemos, Dr. Sergio Roçado com um amigo e  mais familiares. Do lado direito, Comen-
dador Afonso, esposa; Dona Florbela, com sua neta,o Dr.ª  Viviane, enfim, uma bonita  e grande família. Mas, o 
destaque é para  D. Giovana, que sempre muito simpática, recebeu os parabéns do todos com muito carinho. 
Que Deus lhe proporcione  muita saúde, extensivo a toda a família, é o nosso sincero desejo. Parabéns amiga 
de sempre. 

Na hora dos 
parabéns, 
eu, minha 

filha Ange-
la, minha 

neta Anita 
e bisneta, 

Beatriz.

Neumara, Ana Lopes, Maria Alcina, Neli Cravo, João Zaranza e 
Alice Boaventura. FELICIDADE PLENA.

Cantando des-
garrada  com 
Toninho Sera-
pico, ao fundo, 
tia Lidia, Tia 
Cordália, Maria 
dos Anjos e 
primo Manuel 
Pinto. FELICI-
DADE PLENA

Meus queridos amigos, Cônsul Adjunto, Dr. 
João de Deus, com sua elegante esposa Lee-
lia de Deus e Maria Alcina. Felicidade plena

Igor Lopes 
apreciando 
a decoração 
da festa, 
que incluiu 
sua obra 
prima, o li-
vro (MARIA 
ALCINA A 
FORÇA IN-
FINITA DO 
FADO)
FELICIDA-
DE PLENA.

Meu ami-
go Cali-
xto num 

abraço de 
grande 

alegria e 
emoção 

Felicida-
de plena

Aos meus queridos músicos,  amizade eterna: Victor 
Lopez, Oscar Marques e sua esposa Delva. FELICI-
DADE ETERNA.

Com meu amigo do coração, Márcio Gomes, que in-
terpretou a  Ave Maria e emocionou a todos. FELICI-
DADE PLENA.

caNtaNdo No aLtar.

meuS aNJoS da guarda

graNde amIgo

meu QuerIdo eScrItor

é muIta amIZade JuNta geNte fINa é outra coISa

Um dia que jamais 
esquecerei, na mi-
nha vida, em ver 
tantos familiares 
e amigos que, ao 
longo da minha 
jornada estiveram 
presentes em al-
gum momento. 
Nesta minha his-
tória com certeza, 
esta data é um dos 
grandes momentos 
que vivi. Agradeço, 
mais uma vez, pelo 
carinho que recebi 
nesta data tão im-
portante onde  co-
memorei  meus 80 
anos de vida com 
as pessoas que 
amo e continuarei 
a amar. Muitas 
Benção
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Almoço festivo em homenAgem Aos
AniversAriAntes no solAr trAnsmontAno

Domingo tranquilo, 
na Casa de Trás-os-
Montes e Alto Dou-
ro, com a realização 
do tradicional almoço 
mensal, em homena-
gem aos aniversarian-
tes do mês. Mais uma 
vez, a Comunidade 
Portuguesa esteve pre-
sente para saborear a 
deliciosa gastronomia 
lusitana, além do apeti-
toso churrasco comple-
to, acompanhamentos, 
saladas diversas, fru-
tas. Um delicioso bolo, 
homenageando os 
aniversariantes, tornou 
o ambiente mais agra-
dável e de muita ca-
maradagem. A atração 
musical  do almoço, foi 
o excelente conjunto 
Amigos do Alto Minho, 

Domingo, bem movimentado, para os aniversariantes transmontanos, com os pés-de-
valsa, bailando no salão. O prazer da vida é saber vivê-la e, nada melhor do que passar 
bons momentos numa Casa Regional portuguesa com certeza

Sempre 
prestigiando 

o convívio so-
cial na Casa 
de Trás-os-

Montes e Alto 
Douro, o di-

retor Arnaldo 
Carvalho com 

sua esposa 
Maria Alice, 

Emília Vieira 
e uma amiga

O simpático 
casal, Fátima 
e Antô-
nio Paiva, 
ex-presidente 
transmon-
tano esteve 
presente no 
almoço dos 
aniversa-
riantes do 
mês, com um 
amigo 

O vice-pre-
sidente da 
Casa de Trás
-os-Montes, 
José Brites e 
sua esposa 
D. Irene, 
com o amigo 
e radialista 
Antônio 
Amaral, num 
momento de 
descontração

agitando com seu baila-
rico, correspondido pelo 

público animadíssimo, 
rodopiando no salão.

O presidente transmontano, Ismael Loureiro num bate
-papo informal com o amigo durante o convívio social em 
homenagem aos aniversariantes
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Bolo de Coco 
sem FarinhaCASA DO MINHO

Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820
MARÇO – 29 – Sexta-feira 20hs – Fado Vadio 
com Victor Lopez – O guitarrista Victor Lopez apre-
sentará no Restaurante Costa Verde grandes sucessos 
do Fado nas vozes de vários convidados. .
MARÇO – 30 – Sábado 12hs – Samba, Bossa Nova 
e MPB- RESTAURANTE COSTA VERDE. Eliana Ga-
briela & Eduardo Risso fazem um duo de Samba, Bos-
sa Nova e MPB, no Restaurante Costa Verde, todos os 
sábados. O dueto nasceu do amor por estes gêneros 
e os interpreta com personalidade única através das 
obras de grandes como Caymmi, Jobim, Vinícius, Pau-
linho, Chico, Caetano, Gil, entre outros.
ABRIL – 6 – Sábado – 19hs ARRAIAL MINHOTO 
– SANTOINHO – Tradicional festa típica portugue-
sa, regada a sardinha portuguesa, febras, drumet de 
frango e linguiças assadas na brasa. Delicie-se tam-
bém com batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga 
e arroz, e os tradicionais caldo verde e broa de milho. 
Tudo isso acompanhados de 3 tipos de vinhos servi-
dos bem geladinhos. Para animar a festa os conjuntos 
“AMIGOS DO ALTO MINHO” e “TRIO JOSÉVALDO”. 
O folclore minhoto, além do som dos Bumbos e Gi-
gantones, e as “Marchas luminosas. Rancho convida-
do: Grupo Padre Tomás Borba da Casa dos Açores

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -
Tel: 2293-1542

ABRIL – 7 – Domingo – 16hs –  Almoço Social Local: 
Salão nobre. Cardápio Variado. Música por conta do 
Conjunto Som e Vozes Reservas: 2293-1686

 
CLUBE RECREATIVO 

PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ
Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585

ABRIL 7 – Domingo – 12hs – Almoço português. 
Atrações: Claudio Santos e Amigos. ARRAIAL MI-
NHOTO – SANTOINHO

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Prof. Lara Villela, 176 – Ingá – Niterói – Tel: 

2717-4225
MARÇO – 30 – sábado - 21hs – Baile de Aniversá-
rio de 59 anos. Atração: Banda Via Brasil   (R$120,00/
pessoa). informações: 96873/2603 (zap)
ABRIL – 7 – Domingo – 16hs –  7º Aniversário do 
Rancho Mirim, José Ferreira Vaz. Atração musical, 

Conjunto Vilacondense. Cardápio: Churrasco comple-
to, Febres, saladas, batata frita, Grão de bico com atum 
etc.. Convite individual R$ 50,00. Faça sua reserva

CASA DAS BEIRAS
R. Barão de Ubá, 341 – Tijuca  

tel: 2273-1897 / 2261-2184 
ABRIL – 3 e 7 – DOMINGO - 12HS Almoço da 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas  
ABRIL – 7 – DOMINGO - 12:30HS Almoço dos ani-
versariantes do mês. Cardápio Churrasco, saladas, 
empadão, sardinha portuguesa, arroz de bacalhau e 
acompanhamentos. Sobremesa: banana com sorvete 
e frutas. Atração: Banda TB Show e dançarinos.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E 
ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca – 
Tel: 2284-7346 / 2568-3185

MARÇO – 31 – DOMINGO -  12hs  Arraial Trans-
montano. Cardápio: Churrasco completo, acompa-
nhamentos, saladas diversas, tripas à moda trans-
montana, sardinha na brasa, caldo verde. Frutas. 
Atração: Amigos do Alto Minho, Grupo Folclórico 
Guerra Junqueiro. Valor da entrada: R$60,00

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

MAIO – 5 – Domingo – Festa da Rainha Santa Ma-
falda em Homenagem as Mães. 11hs Missa na Ca-
pela Rainha Santa Mafalda. 13Hs Abertura do Salão 
Nobre. Animação por conta do cantor Marco Vivan. 
Buffet:  bacalhau à Gomes de Sá, escalopinho ao mo-
lho madeira, filet de frango ao molho de ervas finas, 
batata frita e saladas variadas. Preço R$ 100,00 por 
pessoa. Bebidas a parte.

C.S CAMPONESES DE PORTUGAL
Sede Campestre: Est. São Mateus, 25 – 
J. Primavera - Tel.:2776-3352/2453-2349

Rua Itatinga, 560 Paulicéia – Duque de Caxias 
Tel.: (21) 2772-4100

ABRIL – 14 – Domingo – 12hs – Páscoa nos Cam-
poneses. Atração: Linda passadeira de flores, Oferta 
Ramo de Oliveira e Loureiro Benção de Ramos e Beija 
cruz, procissão de Ramos no Clube. Oferta: Vinho do 
Porto e Pão de ló. Almoço: Cabrito estufado a portu-
guesa, Arroz de coelho, rancho a moda da Beira Alta, 
galeto assado na brasa. Show. Rancho Folcorico Cam-
poneses de Portugal. Para dançar, Josevaldo e Trio.

1 lata de leite condensado (395g)
1 vidro de leite de coco (200ml)
4 ovos inteiros
200g de coco ralado
1 colher de sopa de essência de bauni-
lha (opcional)
1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO:
 
Pré aqueça o forno a 200°
Unte uma forma redonda com manteiga 

(óleo) e açúcar. Para não ter erro na hora de 
desenformar, utilize uma forma de silicone ou 
forre o fundo da assadeira com papel manteiga. 
Faça o molde do fundo da forma a ser utilizada, 
com uma caneta e recorte com a tesoura. En-
caixe o molde de papel manteiga no fundo da 
forma. Pincele óleo no papel. Reserve

Direto no copo do liquidificador, coloque 1 
lata de leite condensado, 1 vidro de leite de 
coco, 4 ovos inteiros, 200g de coco ralado, 1 
colher de essência de baunilha. Bata por 2 mi-
nutos até obter uma mistura homogênea. Dimi-
nua a velocidade, acrescente 1 colher de sopa 
de fermento em pó e bata por mais 15 segun-
dos, até misturar

Leve a forma untada e ao forno pré aqueci-
do a 200°, abaixe a temperatura para 180°C e 
deixe por 35min. ou até o bolo firmar e dourar 
levemente

Espere amornar, desenforme e decore com 
açúcar de confeiteiro polvilhado em uma penei-
ra



Verdades e mentiras 
sobre crises epilépticas

A epilepsia caracteriza-se pela disfunção dos neurônios 
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 conhe-
cidas 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 mui-
tas manifestações da doença não sejam diagnosticadas cor-
retamente, já que nem todos 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 dura-
ção. 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 ci-
rúrgica. Lamentavelmente, o Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho, no Fundão, encontra-se constantemente em si-
tuação 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 
sociedade sobre como ajudar alguém durante uma crise epiléti-
ca. O principal é colocar a pessoa deitada e afastar todos obje-
tos que possam lhe machucar. Coloque também algo macio em-
baixo da cabeça, 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, basica-
mente devemos deixar a pessoa em um local seguro e esperar.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Festa Tradicional no Clube
Recreativo Português de JPA

Um domingo, sim-
plesmente incrível e 
original no Clube Re-
creativo Português de 
Jacarepaguá, com a 
realização da Festa da 
Foda, uma das mais tra-
dicionais Festas Portu-
guesas. Como sempre, 
a nossa Comunidade 
marcou presença para 
saborear o incrível e su-
culento Cordeiro à Moda 
de Monção, o astro da 
festa.   Além do cordeiro 

foi servido um saboroso 
cardápio que continha 
febras de porco e boli-
nhos de peito de frango.  
A animação musical foi 
a cargo do Claudio San-
tos e Amigos, agitando 
o salão.  Parabéns ao 
presidente Olivério Car-
valho pela criatividade, 
pela belíssima realiza-
ção e pelo sucesso da 
Festa da Foda.

Um sucesso absoluto foi a Festa da Foda no Recrea-
tivo, com os amigos, diretores e associados marcando 
presença

Gente boa e amiga, presente no Clube Recreativo Português, o foto-
gráfo José Maria Macedo, num close com participantes do Conjunto 
Cláudio Santos e Amigos, na Festa da Foda

Num close para o Portugal e Foco, o presidente Olivério Carvalho 
com a amiga Fátima, solista do conjunto Cláudio Santos e Amigos

Alegria e 
simpatia 
foram as 
marcas 
desse do-
mingo em 
Jacarepa-
guá, como 
vemos 
nesta foto, 
com duas 
lindas 
participan-
tes desta 
festa 


