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Camponeses de Portugal

Casa de Espinho

Casa dos Açores

Casa do Porto

CASA DE TRÁS-OS-MONTES

Domingo de Ramos, de muita Fé em Caxias, no Camponeses de 
Portugal. Em destaque, a presidente Rita Couto, diretores,padre, 
associados durante a procissão   Detalhes na pág. 8

Um dia especial para a família espinhense demonstrando toda a sua 
fé e religiosidade. Aqui vemos padre Francisco, padre Alberto paró-
co da Igreja São Rafael Arcanjoe o Presidente da Casa de Espinho 
Fábio Cruz.  Detalhes na pág. 15

Dia marcado pela alegria e satisfação, marcas registradas da fa-
mília açoriana. Na foto, o vice-presidente Álvaro Mendonça, a 1ª 
dama Patrícia, o presidente. Leonardo Soares, o diretor Daniel 
Abreu.   Detalhes na pág. 18

Domingo maravilhoso no Solar Portuense. Descontração Felipe 
Mendes com os amigos o presiddente. Manuel Branco e o casal ami-
go Rosa e comendador Henrique Loureiro.   Detalhes na pág. 14

        

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

Tivemos na última sema-
na, a posse da nova diretoria 
da Casa dos Açores de São 
Paulo, que continuará tendo 
à frente o Dr. Marcelo Sto-
ri Guerra, que aqui vemos 
com alguns diretores. Confira 
essa reportagem, e ainda a 

participação da Roca Con-
tabilidade na APAS SHOW 
2019, a última festa da Co-
munidade Gebelinense e 
ainda a Coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, e outros assuntos de 
interesse.

Dr. Marcelo Stori Guerra
Reeleito na Casa dos Açores

O presidente da República 
Marcelo Rebelo de Sousa rea-
giu ao Programa de Estabilidade 
apresentado pelo ministro das 
Finanças, Mário Centeno, afir-
mando que este está dependen-
te da evolução do mundo e da 
Europa e das próximas eleições.

“Baseia-se ainda em pers-
pectivas de desaceleração este 
ano, seguindo-se uma acelera-
ção entre 2020 até 2023, num 
quadro de evolução da descida 
do déficit”, recordou Marcelo, 
acrescentando que “o que inte-
ressa é não ficarmos na ponta 
da zona euro”. “O Programa 
está elaborado para prevenir 
isso, mas depende muito do 
que se passar lá fora e da von-
tade dos portugueses, vamos 
ver”, lançou o presidente, lem-

Plano de Estabilidade depende
de tempo incerto, diz Marcelo

brando que muito depende de 
o Brexit se resolver razoavel-
mente, de que a Europa tome 
decisões razoáveis, e que não 
haja uma guerra comercial mui-
to grande no mundo.

“Vivemos um tempo incerto 

e um programa para 2023 tem 
de ter isso presente, vivemos 
um ano eleitoral, quer dizer 
que os portugueses é que vão 
escolher o próximo Governo. 
O Programa de Estabilidade 
não pode ir muito ao concreto, 

É Páscoa!!! Emoção no coração

Domingo de Fé e Folclore

Descontração no Almoço Açoriano

O Charme do Almoço Portuense

Almoço dos Aniversariantes 

O deputado do CDS-PP Pe-
dro Mota Soares enviou um re-
querimento para audição urgente 
do ministro do Ambiente e Tran-
sição Energética no parlamento 
sobre a greve dos motoristas de 
matérias perigosas, já iniciada 
por tempo indeterminado.  “A 
iniciativa do CDS é chamar o 
ministro ao parlamento. Quere-
mos ouvi-lo com a máxima das 
máximas urgências. Temos a 
noção de que esta é a semana 
mais crítica nesta greve e que-
remos que o ministro venha ao 
parlamento dar esclarecimentos 
perante os representantes do 
povo português”, disse à Lusa o 
parlamentar.

Os trabalhadores reclamam 
revisão salarial e alterações de 
regras nas carreiras e o dirigente 
do Sindicato Nacional de Motoris-
tas de Matérias Perigosas, Fran-
cisco São Bento previu que os 
aeroportos de Lisboa e de Faro 
podem ficar sem combustível .

“O CDS está muito preocu-

pado com a greve dos motoris-
tas de transportes de materiais 
perigosos. Sabemos que esta 
greve pode ter um efeito dramáti-
co no país, quer nos aeroportos,  
quer no abastecimento a servi-
ços vitais de salvaguarda das 
populações, hospitais, bombei-
ros, Proteção Civil, mas também 
abastecimento às pessoas e em-
presas”, afirmou Mota Soares.                                                                                                      
“Para nós é fundamental ques-
tionar o que o Governo tem vin-
do a fazer sobre esta matéria. 
Sabemos que decretou serviços 
mínimos e agora até uma re-
quisição civil. Queremos saber 
se o que o Governo previu nos 
serviços mínimos é suficiente 
para acautelar as dificuldades 
que podem vir a acontecer no 
país. Queremos saber o que o 
Governo está a fazer para ga-
rantir que é possível haver uma 
negociação que resolva o confli-
to. O dano à economia do país 
e à vida das pessoas pode ser 
enorme”, concluiu Mota Soares.

Greve dos motoristas de
matérias perigosas: CDS-PP pede 

audiência urgente a Matos Fernandes

depende de quem for o próxi-
mo Governo”.

“O Programa de Estabilida-
de dá uma desaceleração este 
ano e uma reaceleração em 
2020, 21, 22, até 23, mantendo 
embora uma evolução de des-
cida do déficit. A quarta é que, 
no crescimento econômico é 
uma preocupação subir acima 
da média europeia, com a preo-
cupação de não ficar para trás, 
na ponta dos países da zona 
euro, isto é, não depender ape-
nas do crescimento dos mais 
poderosos, das economias 
mais ricas”, referiu Marcelo.                                                                                                                        
“Os números não são preocu-
pantes. Depende do que for o 
mundo e a Europa, depende do 
que for o resultados das elei-
ções legislativas”.

A campanha do Partido So-
cialista às eleições europeias 
pagou a viagem e o jantar aos 
jovens de Coimbra que se des-
locaram a Lisboa para assistir 
à apresentação da mandatária, 
Filipa Maia, ela anunciou no 
Facebook, no dia 13, que seria 
paga a despesa de viagem e 
refeição a todas as pessoas de 
Coimbra interessadas em assis-
tir à sua apresentação.

“A minha apresentação 
oficial será no dia 15, no Lar-
go do Rato e seria extrema-
mente importante para mim e 
para todos, que se registrasse 
uma audiência jovem”, escre-
veu a estudante de Relações 
Internacionais na Faculda-
de de Economia de Coimbra.                                                                                                                                 
Fonte oficial da direção da 

PS paga transporte 
e jantar para

ir à apresentação 
de mandatária

campanha da lista liderada por 
Pedro Marques afirmou que a 
despesa  será paga pela cam-
panha, algo que estava há mui-
to combinado com Filipa Maia.

“Achou-se que o investi-
mento se justificava”, já que a 
campanha pretende “estimu-
lar a participação dos jovens 
na discussão sobre matérias 
europeias”, afirmou a mesma 
fonte. De Coimbra a Lisboa 
pouco mais de 30 jovens  cole-
gas da mandatária, num ônibus.                                                                                                             
Filipa Maia disse partilhar com 
grande honra a notícia de que é 
a mais jovem Mandatária portu-
guesa alguma vez existente, “E 
a primeira de muitas, espero”.

As farmácias reuniram 120 mil 
assinaturas no âmbito da petição 
“Salvar as Farmácias, Cumprir o 
SNS”, na maior petição dirigida à 
Assembleia da República duran-
te a atual legislatura”, segundo 
o comunicado de imprensa da 
Associação Nacional das Farmá-
cias. Com esta iniciativa, a ANF, 
pretende salvar da falência 25% 
da rede de farmácias e garantir a 
igualdade do direito à saúde em 
qualquer ponto do território.

De acordo com o retrato feito 
pela organização, 680 farmácias 
enfrentam processos de penhora 
e insolvência.

A iniciativa contou com a 
adesão das ordens profissionais 
da Saúde e de representantes 
do setor do medicamento como 
a Associação Portuguesa da In-
dústria Farmacêutica e a Asso-
ciação de Distribuidores Farma-
cêuticos”. A que se associaram 
também a Plataforma Saúde em 

Diálogo, a Confederação do Co-
mércio e Serviços de Portugal e 
o Serviço de Assistência Médico-
Social do Sindicato Nacional dos 
Quadros e Técnicos Bancários.

A iniciativa começou no Dia 
Mundial do Doente, com o ob-
jetivo de pedir a intervenção do 
Parlamento para um setor que se 
tornou financeiramente inviável.

A petição pede à AR que seja 
posto em marcha um programa 
legislativo que, entre outros as-
petos, preveja a atribuição de 
incentivos e melhores condições 
de funcionamento às farmácias 
mais frágeis, bem como o comba-
te às falhas de medicamentos, a 
proibição de descontos nos medi-
camentos com preço fixado pelo 
Estado e a dispensa na farmácia 
de medicamentos oncológicos e 
para o VIH/sida, a vacinação con-
tra a gripe e outras intervenções 
em saúde pública, com particular 
atenção aos doentes crônicos.

Farmácias entregam no Parlamento 
petição com 120 mil assinaturas

Bonita festa com a realização do tradicional almoço em homena-
gem aos aniversariantes de abril. Detalhes na última pág. do 
tablóide
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Ao todo, existiam no 
país, 33 mil empresas 
turísticas, entre operado-
res, hotéis, empresas de 
animação ou agências 
de viagem. Com as ven-
das a subirem de 11%, 
em 2014, para 17% em 
2017, o endividamen-
to baixou para mais de 
metade. Em 2014, ano 
em que terminou o pro-
grama de ajustamento 
financeiro a Portugal, um 
investimento só era ren-
tabilizado ao fim de sete 
anos; agora, são apenas 
precisos três.

Este é um dos efeitos 
de o turismo estar a ba-
ter recordes e os bons 
números convidam cada 
vez mais empresários a 
entrar no setor, apesar 
do arrefecimento dos úl-
timos meses. Para se 
ter uma ideia do boom, 
em 2017, existiam em 
Portugal perto de 2300 
empresas de animação 
turística; hoje já são qua-
se 8350. E no alojamento 
local a dimensão é ain-
da maior: quase 82 mil 

Empréstimos pagos em
metade do tempo no turismo

“Uma sobremesa improvável está a caminho de 
se tornar tão omnipresente quanto o croissant“. A 
frase é ousada mas, segundo a Bloomberg, está 
cada vez mais perto de se tornar uma realidade. 
Numa reportagem, a agência analisou o cresci-
mento dos típicos pasteis de nata portugueses e 
chegou a uma conclusão: já não é só em Portugal 
que se come este bolo. O pastel de nata é apre-
sentado como um caso de sucesso internacional.                                                                                                                                
Se há uma década o pastel de nata estava limitado 
à obscuridade e era necessário viajar para Portugal 
para o provar, agora a iguaria portuguesa começa 
a surgir em supermercados, confeitarias e padarias 
de todo o mundo, desde os Estados Unidos a Singa-
pura, revela a reportagem. Quanto aos preços, nos 
cafés londrinos um pastel de nata chega a custar até 
três libras ou  3,48 euros, enquanto em Portugal está 
à venda a um euro nas lojas mais frequentadas. E é 
sobretudo no Reino Unido onde o impacto das ven-
das deste doce é bem visível. Em 2018, por exem-
plo, o Lidl chegou a vender 2.000 pastéis de nata por 
hora nos seus supermercados britânicos.

“Culturalmente, Portugal é uma visita obrigatória 
na lista de viajantes internacionais e as rendas eco-
nômicas de Lisboa estão a criar um centro de tecno-
logia para a geração millenial que sai de Londres e 
de Nova Iorque”,  dando ainda o exemplo de como 
o chef George Mendes, que já ganhou uma estrela 
Michelin, apresentou o doce há um ano e meio em 
Manhattan, depois de o ter conhecido em Connecti-
cut, onde há uma comunidade portuguesa bastante 
significativa e onde os pastéis de nata são vendidos 
nas típicas pastelarias e cafés. A ajudar à festa, re-
fere a reportagem, o famoso pastel de Belém dos 
azulejos azul e branco foi feito para o gabarito do 
Instagram, apesar de ter sido fundado em 1837”.

Segundo a revista, este crescimento do pastel de 
nata é, em parte, alimentado pela promoção que o Go-
verno português tem feito para aumentar as exporta-
ções deste produto, como é exemplo o apoio ao 2018 
Nata Festival, em Londres. Outra das razões para este 
crescimento, acrescenta a agência, passa pelo negó-
cio Nata Pura, uma empresa fundada em Vila Nova de 
Gaia, “que procurou fazer com as natas o que a Dunkin 
Donuts fez com os donuts”, ou seja, adaptou o doce 
aos gostos locais, mesmo que isso significasse algum 
descontentamento dos portugueses que são fiéis à re-
ceita original dos pastéis de nata.

Em 2016, a Nata Pura foi financiada pela socie-
dade de capital de risco Portugal Ventures. Agora, 
vende cerca de 500 mil natas por mês em 5.000 lo-
jas espalhadas pelo mundo, faturando entre 1,5 a 
dois milhões de euros por ano. Mais de um terço das 
encomendas vêm da Coreia do Sul.

alojamentos quando em 
2017 não chegavam aos 
54 mil.

“Há uma recuperação 
clara. Aliás, quando fa-
lamos da importância do 
aumento da receita turís-
tica, é porque se reflete 
no resultado das empre-
sas. Há uma recuperação 
muito clara relativamente 
a estes indicadores”, diz 
Luís Araújo, lembrando 
que a rentabilidade das 
empresas em 2017 es-
tava acima dos 14%. Se 
recuarmos a 2014, as em-
presas tinham uma renta-
bilidade negativa de -1%.

O presidente do Turis-
mo de Portugal não es-
conde que o aumento do 
fluxo turístico veio dar um 
novo fôlego financeiro ao 
setor e que isso está a ser 
canalizado tanto para no-
vos investimentos como 
para reforço dos próprios 
balanços.

“Hoje, os empresá-
rios veem Portugal com 
cada vez mais interesse 
numa perspectiva de in-
vestimento e em todo o 
país. É curioso ver que 
o programa Revive é um 
bom exemplo disso, de 
vermos que há interes-

se por vários imóveis em 
todo o país, por parte até 
de grupos estrangeiros. 
Acho que tem muito mais 
a ver com a estabilidade 
jurídica do país, a estabi-
lidade enquanto destino 
turístico e a competitivi-
dade que temos conse-
guido manter ao longo 
do tempo, bem como o 
esforço na aposta nos re-
cursos humanos”.

A captação de mais 
mercados através de 
campanhas no digital 
como nos canais tradicio-
nais tem sido uma apos-
ta ganha do Turismo de 
Portugal. Por exemplo, 
depois de terem inves-
tido nos EUA, o número 
de norte-americanos a 
visitar o país subiu 22% 
para quase um milhão 
em 2018, também na ca-
rona das novas rotas aé-
reas e do programa Sto-
pover da TAP. Para este 
ano, o Turismo de Portu-
gal tem novas apostas. A 
primeira faz-se no Reino 
Unido, para mitigar os 
efeitos do Brexit. Pastel de nata : Bloomberg 

mostra como o bolo português 
é um sucesso internacional

Depois de ter cancelado um voo Lisboa - Faro, devi-
do à impossibilidade de abastecimento em Faro, a TAP 
já elaborou um plano de contingência. O plano traça-
do passa por abastecer no estrangeiro. “Apesar de ser 
alheia à greve dos transportes de mercadorias perigo-
sas, em Portugal, a TAP elaborou um plano de contin-
gência para, dentro das suas possibilidades, limitar ao 
máximo o impacto desta greve nos voos e nos clientes”, 
afirmou fonte oficial da TAP

Menos 70 lojas dos 
CTT e 65 balcões da 
CGD,  é este o balanço 
de encerramentos destas 
duas empresas depois 
de 2018. De acordo com 
o Jornal de Notícias, 33 
concelhos ficaram sem 
os tradicionais postos 
dos Correios, apesar de 
poderem ter pequenos 
postos em papelarias ou 
outros estabelecimentos 
comerciais.

Distribuídos de forma 
relativamente equilibra-
da um pouco por todo o 
país, estes encerramen-
tos verificaram-se em 
zonas como Coimbra, 
Leiria, Santa Maria da 
Feira, Estarreja, Lisboa, 
Vila Real, Seixal, Por-
talegre, Évora e Beja. 
Questionada sobre es-
tes dados, a Autoridade 
Nacional de Comunica-

ções,  reafirmou aquilo 
que o seu presidente, 
João Cadete de Matos, 
já tinha afirmado  em 
janeiro: o número total 
de encerramentos dos 
CTT pode mesmo che-
gar aos 48, casa não 
haja uma alteração na 
estratégia da empresa 
privatizada em 2014. A 
reação dos Correios fez-
se ouvir logo na mesma 
altura, com os Correios 
a afirmarem que estão 
presentes em todos os 
concelhos do país por-
que mantêm sempre, 
pelo menos um ponto do  
CTT, os postos menores.                                                                                                                         
Já a Caixa Geral de De-
pósitos recusa-se a di-
vulgar a lista completa 
dos fechos, sendo ape-
nas certos os 65 que 
aparecem referenciados 
no relatório de contas da 

Pelo menos 33 concelhos
perderam lojas dos CTT e CGD

CGD referente a 2018. 
Paulo Macedo, o presi-
dente do banco público, 
desdramatiza a situação 
afirmando que apesar de 
os balcões continuarem 
a ser relevantes na rela-
ção bancária, têm cada 
vez menos importância, 
afirmação justificada pelo 
aumento de utilização da 

banca multicanais, mais 
digital. Segundo informa-
ções obtidas pelo Jor-
nal de Notícias junto de 
fontes oficiais do banco, 
a CGD lidera na banca 
digital, tendo 1,58 mi-
lhões de clientes que 
realizam mais de 100 
milhões de operações 
mensais online.

Cerca de meio milhar 
de homens vão no pró-
ximo sábado sentar-se 

à mesa, em Santa Mar-
ta de Portuzelo, Viana 
do Castelo, para mais 

Meia tonelada de Bife da Páscoa só
para homens em Viana do Castelo

uma edição do tradicio-
nal “Bife da Páscoa”. 
No evento, que assina-
la o fim dos sacrifícios 
da abstinência da Qua-
resma, serão servidas 
cerca de meia tonelada 
de carne. A tradição vai 
cumprir a sua 29ª edi-
ção, sob organização 
de “Os Amigos do Bife”. 
Apesar de mais antiga 
na região de Viana do 
Castelo, a iniciativa foi 
replicada há 29 anos 
na comunidade de Car-
dielos, por um grupo de 
sete amigos, e desde aí 

tem, ao logo dos anos, 
crescido em número de 
participantes. Tanto que 
houve necessidade de 
recorrer a um espaço 
maior, na freguesia de 
Santa Marta de Portu-
zelo, Viana do Castelo.                                                                                                   
Este ano, para a animar 
os comensais, que na 
tarde de sábado, terão 
à sua espera cerca “de 
500kg de bife da vazia”, 
o evento, contará com a 
atuações do Grupo Sons 
do Minho, e da Banda 
de Música Flor da Moci-
dade Junqueirense.

Falta de combustível:
TAP já cancelou um voo e 

elabora plano de contingência
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Notas.. ...e mais

Nova agência espacial em Portugal vai 
ser criada e vai ter sede nos Açores

Foi aprovada, pelo Go-
verno, a criação da Portugal 
Space, uma agência espacial 
que terá sede na ilha de San-
ta Maria, nos Açores, e que 
deverá começar a funcionar 
ainda este mês. A garantia 
é dada pelo ministro da Ci-
ência, Manuel Heitor que, 
em declarações à agência 
Lusa, referiu que iria seguir 
com a aprovação dos es-
tatutos e com a escolha do 
diretor, que não deverá ser 

português. Além da sede na 
ilha de Santa Maria, onde se 
prevê a criação de uma base 
de lançamento de microssa-
télites, a Portugal Space tam-
bém deverá ter instalações 
em Lisboa, bem como noutros 
pontos do país. No passado 
mês de dezembro o minis-
tro já tinha afirmado que um 
dos objetivos da criação desta 
agência especial era o de fa-
cilitar uma maior participação 
de Portugal nos programas 

europeus, assim como dina-
mizar novas indústrias, novas 
empresas e criar emprego 
qualificado em Portugal, no-
meadamente na elaboração 
e posterior lançamento de pe-
quenos foguetões e satélites.                                                                                                                           
O investimento previsto para 
este projeto é de cerca de 500 
mil a um milhão de euros para 
assegurar “custos de opera-
ção e arranque”. O ministro 
prevê ainda que em 2030 esta 
agência especial potencie o 

Aeroporto ganha asas no Montijo
Não há plano B» para o aero-
porto do Montijo, disse António 
Costa, em janeiro.  E parece 
que, independentemente das 
conclusões do estudo de im-
pacto ambiental  publicado, o 
Governo e a Vinci vão mes-
mo seguir com a construção 
do novo aeroporto na base 
aérea do distrito de Setúbal. 
A Vinci, detentora da ANA, se 
comprometeu a entregar o do-
cumento à Agência Portugue-
sa do Ambiente nesta primeira 
quinzena de abril, e o fez. O 
resultado final não agrada ao 
Governo nem à Vinci: uma vez 
que aponta para problemas 
como a ameaça a espécies 
de aves que se encontram na 
zona e questões relacionadas 
com o ruído e a influência ne-
gativa que terá nas popula-
ções vizinhas.  Apesar disso, 
e independentemente das con-
clusões serem positivas ou ne-
gativas, a decisão do Governo 
e da concessionária é manter a 
construção no Montijo e arran-
jar soluções para os problemas 
apontados pela avaliação. Tan-
to do lado do Executivo como 
da Vinci existe a convicção de 
que não é possível construir 

mencionado estudo», acrescen-
tava a nota, sem adiantar quais-
quer pormenores.  O que se 
sabe é que Monte Real já não 
é uma hipótese. Para a conces-
sionária, a distância à capital 
portuguesa obriga a descartar 
esta opção.
No início deste mês, uma ou-
tra alternativa voltou a ser mui-
to discutida: Alverca. O partido 
Aliança, liderado por Pedro San-
tana Lopes, defendeu que esta 
é a melhor solução para um pro-
jeto que tem como objetivo tirar 
alguma pressão do aeroporto 
da Portela. «Não há nenhuma 
razão que torne o Montijo prefe-
rível do que esta solução óbvia 
que é Alverca. Alverca é a solu-
ção mais lógica e racional» quer 
em termos de «acesso», «se-
gurança» ou de «rapidez», afir-
mou Santana Lopes. O Governo 
descartou publicamente esta hi-
pótese, considerando que criar 
um aeroporto em Alverca «seria 
um grave atentado» ambiental 
e «um desastre» financeiro. «O 
Governo não está disponível 
para brincar à localização de 
aeroportos, nem para aterrar 
várias centenas de hectares no 
Rio Tejo. É um fogacho de cam-

panha eleitoral inconsequente», 
afirmou o secretário de Estado 
Alberto Souto Miranda.
Segundo os resultados de trá-
fego do primeiro trimestre de 
2019, divulgados pela Vinci na 
passada sexta-feira, o aeropor-
to de Lisboa conseguiu apenas 
um crescimento de 4,2% – Faro 
cresceu 12,3% e Porto 9,5% – 
por estar no limite das suas ca-
pacidades.
Segundo os dados revelados 
pela Vinci, no primeiro trimes-
tres deste ano, Portugal re-
cebeu mais de 11 milhões de 
passageiros nos seus aeropor-
tos. Destes, mais de 6 milhões 
passaram pelo aeroporto de Lis-
boa, 2,6 milhões pelo Porto, um 
milhão por Faro, 731 mil  pela 
Madeira e apenas 408 mil pelos 
Açores. De todos estes aero-
portos, Lisboa foi o que registou 
menor crescimento face a perí-
odo homólogo do ano anterior. 
Durante o ano de 2018, Portu-
gal recebeu um total de quase 
56 milhões de passageiros: 29,2 
milhões passaram por Lisboa, 
12,1 milhões pelo Porto, 8,7 mi-
lhões por Faro, 3,3 milhões pela 
Madeira e 2,3 milhões pelos 
Açores.

surgimento de mil novos em-
pregos neste setor e um in-
vestimento das empresas na 
ordem dos 400 milhões de 
euros, o que contrasta larga-
mente com a situação atual, 
uma vez que no setor aeroes-
pacial as empresas portugue-
sas apresentam um fatura-
mento de cerca de 40 milhões 
de euros anuais. Os primeiros 
lançamentos de pequenos sa-
télites estão previstos para 
2021.

exportações para a 
China crescem 4,88%

As exportações de Portugal para a China aumenta-
ram 4,88% nos primeiros dois meses do ano relati-
vamente ao período homólogo de 2018. Quanto às 
exportações, dados publicados no portal do Fórum 
Macau mostram que houve também um aumento 
de 9.41%. Os dados revelam ainda que, em janeiro 
e fevereiro de 2019, as trocas comerciais entre a 
China e Portugal ultrapassaram os 100 milhões de 
dólares. Em igual período de 2018, o valor era de 
cerca de 92 milhões de dólares.

anacom obriga Ctt 
a corrigirem informação 

sobre livro de reclamações
A Anacom constatou que alguns postos de cor-
reios dos CTT têm dado informação incorreta aos 
clientes em matéria de livro de reclamações, com 
base em informação errônea ou pouco clara que 
recebem dos CTT. Em causa está a informação 
sobre o livro que os CTT fornecem às entidades 
que subcontratam para a prestação do serviço de 
postos de correios e que tem levado ao incumpri-
mento do regime aplicável à matéria. Nos termos 
da lei, as entidades subcontratadas para a presta-
ção de serviços estão vinculadas ao cumprimento 
da obrigação de disponibilização do livro de re-
clamações, independentemente de respeitar a um 
serviço prestado nesse posto ou não. Agora, os 

um aeroporto sem impedimen-
tos ambientais.
Além da proximidade com Lis-
boa, um dos aspetos que mais 
pesou na decisão do Governo 
de manter a construção do ae-
roporto no Montijo foi o fato de 
as pistas daquela infraestrutura 
serem em paralelo, o que per-
mite a decolagem ou aterragem 
de dois aviões em simultâneo. 
Razão pela qual nem o aero-
porto de Alverca – com implica-
ções de corredor aéreo –, nem 
o de Monte Real – a mais de 45 
kms da capital – são hipóteses 
colocadas em cima da mesa. 

«Representantes dos Ministé-
rios da Defesa Nacional e do 
Planejamento e Infraestruturas 
reuniram-se com o presidente 
da Comunidade Intermunicipal  
da Região de Leiria, com o qual 
fizeram um ponto de situação 
relativo ao estudo sobre a uti-
lização civil da Base Aérea de 
Monte Real», apresentado em 
junho do ano passado, referia o 
comunicado do Ministério agora 
tutelado por Pedro Nuno Santos 
– e à época por Pedro Marques. 
«Nesta reunião, foi analisado o 
trabalho já realizado e equacio-
nadas as próximas etapas do 

CTT têm um prazo de 30 dias úteis a contar da no-
tificação da decisão final para corrigem a informa-
ção em causa e após este prazo têm 5 dias úteis 
para enviar à Anacom os elementos que compro-
vem que a informação em questão foi corrigida, 
conclui o regulador.

Nova agência imobiliária nasce
 com quase mil colaboradores

A KW Business e a KW Prime, da rede KW Portu-
gal, fundiram-se e deram origem a uma nova agên-
cia imobiliária portuguesa, a Zome. A nova empre-
sa, que iniciou atividade a 10 de abril, começa com 
982 colaboradores e espera contratar pelo menos 
mais 350 este ano. A Zome diz que tem por ob-
jetivo ser líder ibérica no mercado imobiliário num 
prazo de cinco anos. A empresa assinala que os 
seus 982 colaboradores e os 38 milhões de euros 
de faturação prevista para este ano a colocam des-
de já entre as cinco maiores agências imobiliárias 
em Portugal.

investimento público da 
geringonça ficará abaixo do 

último ano do Governo PsD/CDs
O Governo reviu em baixa as previsões de investi-
mento público para 2019, face ao que estava con-
templado no Orçamento do Estado. No Programa 
de Estabilidade 2019-2023, apresentado o Execu-
tivo prevê que o investimento das administrações 

públicas totalize 4.382 milhões de euros, o que re-
presenta um corte de 471 milhões de euros face à 
previsão que tinha sido apresentada em outubro do 
ano passado. Esta revisão em baixa significa que, 
em percentagem do PIB, o investimento público vai 
fixar-se em 2,1% e não nos 2,3% previstos . As-
sim, o peso do investimento do Estado na economia 
continuará abaixo do verificado em 2015, o último 
ano do Governo PSD/CDS (2,2%), ao contrário do 
previsto anteriormente. O investimento público de-
verá aumentar gradualmente nos próximos anos 
até atingir os 2,6% do PIB em 2022, nível que irá 
manter-se em 2023.

só 13,9% das empresas pagam
 a horas aos fornecedores

De acordo com o barômetro de pagamentos da In-
forma D&B, apenas 13,9% das empresas nacionais 
pagaram dentro do prazo aos fornecedores. Entre 
agosto do ano passado e janeiro deste ano a per-
centagem de empresas cumpridoras foi sempre 
superior a 14%, sendo que nos últimos tempos a 
tendência tem sido sempre de deterioração deste 
indicador.  “Os valores dos anos anteriores mos-
tram uma percentagem de empresas cumpridoras 
de 17,4% em 2016, 16,0% em 2017 e de 14,2% 
em 2018”, refere a nota assinalando que este fe-
nómeno é transversal a todas as regiões do país 
e a todos os setores de atividade. Entre as empre-
sas que não cumprem os prazos de pagamentos, 
65,6% mantem um atraso de até 30 dias.  
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Presidente Isaltino de
Morais entrega ortofotomapas 

com resolução espacial

Propõe uma “Páscoa em Cheio” aos mais novos
vouzela

O Presidente da Câ-
mara, Isaltino Morais, en-
tregou ontem (9 de abril), 
aos representantes dos 30 
municípios mais afetados 
pelos incêndios de 2017, in-
formação geográfica de alta 
resolução espacial (ortofo-
tomapas) e o acesso a um 
Geoportal – que disponibili-
za apoio técnico e científico, 
que permitirão um correto 
planeamento e rearboriza-
ção destes territórios. A ceri-
mônia de entrega decorreu, 
no Auditório da Fundação 
para Estudos e Formação 
Autárquica, em Coimbra, e 
contou com as presenças 
do secretário de Estado da 
Proteção Civil, José Artur 
Neves, e do presidente da 
Liga dos Bombeiros, Jai-
me Marta Soares. Orçado 
em mais de 450 mil euros, 
o projeto Oeiras30Mais, 
levado a cabo pela Muni-
cípia S.A. –

Empresa de Cartogra-
fia e Sistemas de Informa-
ção, demorou seis meses 
a ficar concluído. O pro-
jeto englobou a recolha 
de imagens aéreas dos 
municípios com mais de 
20% do território ardido, a 
criação de ortofotomapas 
de alta resolução espacial, 
bem como a disponibiliza-
ção de uma plataforma in-
formática (Geoportal), com 
apoio técnico e científico, 
que permitirá um correto 
planeamento e a rearbori-
zação do território.

“O município de Oeiras, 
sendo pioneiro na gestão 
do território, através de 
sistemas de informação 
geográfica, decidiu apoiar 

os municípios mais afeta-
dos pelos incêndios e ofe-
recer a cobertura aerofo-
togramética ortorretificada 
(ortofotomapas) a esses 
municípios”, explica o Pre-
sidente da Câmara de Oei-
ras, Isaltino Morais. 

“O fornecimento des-
ta informação base, bem 
como o acesso ao Geo-
portal Oeiras30Mais, per-
mitirão a estes municípios 
disporem de ferramentas 
para um correto planea-
mento da rearborização 
e ordenamento florestal, 
numa primeira fase, e 
à sua gestão, numa se-
gunda fase do processo”, 
acrescenta Isaltino Morais. 

Os municípios apoiados 
pelo projeto Oeiras30Mais 
foram Arganil, Carregal do 
Sal, Castanheira de Pêra, 
Castelo de Paiva, Figueiró 
dos Vinhos, Freixo de Es-
pada à Cinta, Gavião, Góis, 
Gouveia, Lousã, Mação, 
Mangualde, Marinha Gran-
de, Mira, Mortágua, Nelas, 
Oleiros, Oliveira do Hospi-
tal, Pampilhosa da Serra, 
Pedrógão Grande, Pena-
cova, Santa Comba Dão, 
Seia, Sertã, Tábua, Tonde-
la, Vagos, Vila de Rei, Vila 
Nova de Poiares e Vouzela.

 Através da plataforma 
Oeiras30Mais, é possível 
consultar a informação ge-
ográfica relativa à cober-
tura de ortofotos de 2018, 
com resolução de 15 cm, 
executados no âmbito des-
te projeto solidário, promo-
vido pelo Município de Oei-
ras para os 30 Municípios 
mais afetados pelos incên-
dios florestais de 2017. 

Caça aos ovos, cinema, 
passeio de comboio e hora 
do conto são apenas algu-
mas das iniciativas que com-
põem o programa “Páscoa 
em Cheio”, promovido pelo 
município de Vouzela e desti-
nado aos jovens do concelho.

Nos últimos dois dias, o 
evento promoveu diversas 
actividades livres, prosse-
guindo hoje de manhã com 
os Jogos Desportivos, que 
puseram à prova as aptidões 
dos estudantes.

Até 18 de abril, os mais 
novos são desafiados a inte-
ragir de uma forma divertida 
e lúdica na Biblioteca Muni-
cipal, onde decorrem as ini-
ciativas.

Entre as actividades pre-
vistas, destaca-se a oficina 

Visita ou Compasso Pas-
cal, são estes os nomes de 
uma tradição cristã portugue-
sa que visa celebrar junto da 
população a ressurreição de 
Jesus no dia de Páscoa ou 
nas semanas seguintes. Na 
Mealhada, o Crucifixo de Cris-
to entrará na casa de quem o 
queira receber no domingo de 
Páscoa e na segunda-feira 
seguinte, percorrendo vários 
pontos da cidade ao longo de 
todo o dia.

Conduzido por um grupo 
de paroquianos, pertencentes 
às zonas por onde passará 
a visita pascal da Mealhada, 
este é um “ritual que é para 
ser levado até à Igreja Do-
méstica”, segundo refere o 
Padre Rodolfo Leite, pároco 
da paróquia da Mealhada.

Falar em Igreja Domésti-
ca, no âmbito da religião cris-

tã, é falar da casa onde habi-
tam as famílias, sejam elas 
cristãs praticantes ou não, 
até porque segundo avança o 
Padre Rodolfo Leite “a visita 
pascal é um acontecimento 
que não pode ficar fechado 
na comunidade cristã”.

Para receber a visita pas-
cal, a organização pede ape-
nas que seja deixado um si-
nal no chão, com verduras, 
pontas de ramos ou pétalas 
de flores, ou que, à chegada 
da equipa abram a porta de 
entrada da habitação.

À frente dos paroquianos 
que integram a visita pascal 
segue um crucifixo, em repre-
sentação da presença de Je-
sus vivo, que, dentro das ha-
bitações, é dado a beijar como 
sinal de adoração, depois de 
ter sido dada uma bênção aos 
residentes da casa.

Chegados hoje a S. João 
da Madeira, Andrés Loza-
no e Tatiana Boyko formam 
a dupla de artistas que vai 
dar continuidade ao Circuito 
de Arte Urbana iniciado no 
ano passado por Mariana, 
a Miserável e que também 
consta da programação do 
Hat Weekend deste ano. O 
Festival do Chapéu decorre 
de 19 a 21 de julho.

Comissariado pelo Canal 
180 e subordinado ao tema 
“S. João da Madeira, cidade 
dos chapéus”, o projeto pre-
vê a criação de um conjunto 
de peças que reinterpretam 
a herança chapeleira da re-
gião.

Esta tarde, os dois jo-
vens estiveram com alguns 

moradores dos blocos habi-
tacionais da Cooperativa 11 
de Outubro, inclusive com o 
presidente da dita cooperati-
va, José Manuel, convidando
-os a partilharem as memó-
rias, as histórias e os olhares 
sobre a cidade que os viu 
nascer. Isto porque um dos 
locais selecionados é preci-
samente o muro próximo do 
campo de lazer da Coopera-
tiva 11 Outubro.

Além deste, há mais três 
que vão ser intervenciona-
dos no âmbito do Circuito de 
Arte Urbana até à altura do 
Hat Weekend. Mas, para já, 
a câmara municipal prefere 
mantê-los “no segredo dos 
deuses”, bem como os artis-
tas que se seguirão.

Recebe a visita Pascal no domingo 
e segunda-feira de Páscoa

Festival do Chapéu está de
regresso a S. João da Madeira

MelhadaS. João da MadeIRa

criativa “Mar Azul”, no dia 
11 de abril, às 10h30, asso-
ciada ao Mês da Prevenção 
dos Maus Tratos na Infân-
cia. Ainda neste âmbito, na 
sexta-feira, dia 12, vai haver 

“Sopros” pelas ruas da vila, 
com entrega de dentes-de-
leão pelo comércio local.

O programa, inserido nas 
Férias Desportivas e Cultu-
rais, inclui ainda, no dia 11, 

A Câmara Municipal 
de Oeiras vai reabilitar um 
conjunto de quatro edifí-
cios, situados no Largo da 
Boavista, no centro de Oei-
ras, no âmbito do Progra-
ma de Habitação Jovem.

No final da reabilitação, 
ficarão disponíveis para 
Habitação Jovem nove 
apartamentos: um T2, sete 
T1 e um T0.

A obra já foi adjudicada 
e representa um investi-
mento do Município supe-
rior a 600 mil euros.

O Programa de Habita-
ção Jovem de Oeiras tem 
como objetivo fixar jovens 
nos centros históricos do 
concelho, através da aqui-
sição e reabilitação de 
edifícios devolutos, com 

apartamentos disponíveis 
para arrendamento jovem 
com rendas até cinco ve-
zes mais baixas do que o 
valor do mercado.

O programa destina-se 
a jovens residentes ou tra-
balhadores no concelho há 
pelo menos três anos, com 
idades compreendidas en-
tre os 18 e os 35 anos.No 
total, a Câmara Municipal 
já investiu 8,7 milhões de 
euros na aquisição e rea-
bilitação de casas. 

Nos próximos anos, 
vão ainda ser investidos 
cerca de 6 milhões de 
euros na reabilitação dos 
prédios já adquiridos em 
Paço de Arcos, Algés, Oei-
ras, Dafundo, Carnaxide e 
Porto Salvo,

Câmara de oeiras reabilita mais
quatro edifícios para habitação Jovem

um passeio de comboio, com 
saída na Praça da Repúbli-
ca a partir das 14h00, e uma 
sessão de cinema, dia 15, às 
15h00.

A 16 de abril, pelas 15h00, 
os jovens vão ser desafiados 
a caçar ovos na biblioteca 
e, no dia seguinte, à mesma 
hora, vão poder experimen-
tar o ofício de oleiro.

“Esta iniciativa pretende 
não só promover uma ocu-
pação saudável dos tempos 
livres, como também sensibi-
lizar e mobilizar os jovens do 
concelho para a prevenção 
dos maus tratos infantis e ju-
venis”, sublinha o município 
de Vouzela, revelando que o 
programa integra a iniciativa 
“Abril, Mês da Prevenção dos 
Maus Tratos na Infância”.

Um dos mais recentes 
produtos desenvolvidos 
pela Panidor foi em Mar-
ço premiado em Espanha 
como Sabor do Ano 2019. 
Trata-se do Pão de Cerveja 
Artesanal com Massa Mãe, 
que a empresa do concelho 
de Leiria produz desde o iní-
cio deste ano.

“Este produto resulta de 
um longo processo de fer-
mentação, que culmina na 
sua cozedura em forno de 
pedra, o que lhe confere uma 
textura e aroma verdadeira-
mente tradicionais”, explica 
a empresa em comunicado.

“Fruto da sua capacidade 
para inovar, a Panidor juntou 
à milenar arte de padaria a 

PoRto de MóS
Cerveja artesanal e pastel de nata da Panidor são sabores do ano 2019

cerveja. E o resultado é este 
pão premiado, com um sa-
bor intenso que, respeitan-
do as receitas do passado 
e com os ingredientes mais 
puros, conseguiu dar ao pro-

duto final características de 
qualidade premium”.

Ao JORNAL DE LEIRIA, 
fonte da empresa adianta 
que os pães de massa mãe 
“resultam de um método de 

panificação milenar, carac-
terizado por utilizar ingre-
dientes naturais e ter um 
tempo de fermentação sig-
nificativamente superior ao 
habitual”.

Este processo, mais pro-
longado, “representa benefí-
cios para a saúde e bem-es-
tar e permite que a massa 
desenvolva características 
únicas que não existem nos 
pães industrializados de fer-
mentação curta”.

 “Estes prémios são de 
extrema importância para a 
Panidor, pois comprovam a 
qualidade do trabalho que 
tem sido desenvolvido na 
criação de produtos diferen-
ciadores e inovadores”.
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Proença realizou mais 
um certame temático de-
dicado ao que de melhor 
se faz, sendo os sabores 
locais o mote para a pro-
moção do território.

A Sopa das Malhas, 
apresentada pela Associa-
ção dos Galisteus, foi a que 
recolheu mais votos, no 

Festival das Sopas e Con-
dutos, que se realizou dias 
6 e 7 de abril, no Parque 
Urbano Comendador João 
Martins, em Proença-a-
Nova. Em segundo lugar 
ficou a Sopa do Lavrador, 
da Associação da Póvoa e 
a Sopa da Pedra, da Asso-
ciação das Atalaias.

proença-a-nova

leiria

pampilhosa da serralousã

Transformar em Uni-
dade de Cuidados Con-
tinuados (UCC) o antigo 
Hospital Psiquiátrico do 
Lorvão,– que funcionou 
num secular mosteiro até 
2012 – é o objetivo rea-
firmado ontem pelo “Mo-
vimento + Saúde para o 
Hospital do Lorvão”. Com 
esse objetivo, o grupo 
organiza no próximo sá-
bado, 23 de março, um 
debate sobre “Saúde no 
Centro: Mais Cuidados 
Continuados para Melhor 
Futuro”.

Trata-se de “um passo 
em frente no esforço que 
tem sido feito de sensibili-

zação da população e das 
autoridades competentes 
para esta causa”, refere 
Eduardo Ferreira. O res-
ponsável explica que a 
adaptação do Hospital do 
Lorvão em UCC permitirá 
a instalação de 130 ca-
mas, além de serviços de 
reabilitação, de hospital de 
dia e sede de equipas de 
apoio domiciliário.

“Um investimento des-
te tipo deverá rondar três 
milhões de euros, amor-
tizável em dois anos”, 
acrescenta Vitor Simões, 
também do movimento e 
coordenador do debate do 
próximo sábado.

Deveria ter sido cons-
truído até ao final do ano 
de 2018 mas nada foi feito. 
Falamos do Patinódromo – 
o projeto que venceu o Or-
çamento Participativo (OP) 
de 2017 e que, garante o 
vereador Carlos Caetano, 
vai ser edificado até ao fi-
nal do ano.

A proposta submetida 
por Neusa Rosa ao OP 
2017 incidia na construção 
de uma pista que possibili-
tasse a realização de ativi-
dades de patinagem. O Pa-
tinódromo, cuja localização 
inicial era apontada para 

lorvão

marinha grande

movimento defensor de
Cuidados Continuados
no lorvão lança debate

patinódromo sai do papel este ano

avança com compostagem 
comunitária na aldeia 
serrana da Cerdeira

O lugar da Cerdeira, 
que integra a rede turís-
tica Aldeias do Xisto, ini-
ciou um projeto-piloto de 
compostagem comunitária 
para recolha seletiva de 
resíduos ou seu tratamen-
to local, anunciou hoje o 
município da Lousã.

“Pretende-se com este 
projeto que todos os resí-
duos valorizáveis gerados 
na aldeia da Cerdeira se-
jam recolhidos seletiva-
mente ou tratados local-
mente com baixo impacto 

ambiental e redução da 
pegada de carbono”, afir-
ma a autarquia em comu-
nicado.

O projeto de composta-
gem comunitária, que en-
volve a Câmara Municipal, 
presidida por Luís Antu-
nes, avança no âmbito da 
iniciativa “Aldeias Resídu-
os Zero”, financiada pelo 
Programa Operacional 
Sustentabilidade e Efici-
ência no Uso de Recursos 
(POSEUR) do Portugal 
2020.

alemães compram leiriashopping
mas a gestão continua na sonae
O Sierra Portugal 

Fund, participado e ge-
rido pela Sonae Sierra, 
chegou a acordo com o 
grupo alemão DWS, do 
Deutsche Bank, para 
a venda do LeiriaSho-
pping por 128 milhões 
de euros, anunciou esta 
segunda-feira, dia 8, o 
grupo português.

“Estamos muito sa-
tisfeitos com a concreti-
zação desta transação, 
que é um marco impor-
tante na implementação 
da estratégia da Sonae 
Sierra”, afirma o CEO 
da empresa, Fernando 
Guedes de Oliveira.

Na sua perspetiva, “a 
manutenção da gestão 
do LeiriaShopping com-
prova a elevada confian-
ça dos investidores insti-
tucionais na experiência 
e know-how e a contínua 
aposta na Sonae Sierra 
enquanto parceiro ope-
racional de eleição nas 
várias geografias onde 
está presente”.

Por outro lado, ex-
plica Fernando Guedes 
de Oliveira, “esta tran-
sação insere-se na es-
tratégia de reciclagem 
de capital que a Sonae 
Sierra tem vindo a im-
plementar com suces-
so, com o objetivo de 
investir em ativos com 
oportunidades de cria-
ção de valor, bem como 
em projetos de desen-
volvimento”.

Para o chefe imobili-
ário da Espanha e Por-
tugal para DWS, Daniel 
Gálvez, com “esta aqui-
sição, DWS continua 
seu foco na aquisição de 
centros comerciais do-
minantes com excelente 
rendimento na Penínsu-
la Ibérica”.

“Continuaremos a pro-
curar oportunidades de 
investimento em Portu-
gal, centradas principal-
mente nos ativos centrais 
de escritórios, centros co-
merciais e sectores logís-
ticos”, conclui.

“É impossível falar da 
Mata, de Fajão e de Pam-
pilhosa da Serra sem pen-
sar em Monsenhor Nunes 
Pereira, que será, sem-
pre, recordado como uma 
das personalidades mais 
marcantes da nossa his-
tória”, afirmou José Brito, 
presidente do município.

O sacerdote e artista 
foi ontem homenageado 
na Pampilhosa da Serra, 
desta vez, na sessão so-
lene do feriado municipal, 
ao ser-lhe atribuída a Me-
dalha de Mérito Municipal 

a título póstumo.
A distinção foi simbo-

licamente recebida pelo 
reitor do Seminário Maior 
de Coimbra, Nuno San-
tos. Este afirmou que “to-
dos os pampilhosenses 
devem estar orgulhosos 
porque não é todos os 
dias que nasce na nossa 
terra um grande artista”.

Para Nuno Santos, 
Monsenhor Nunes Pe-
reira é um “nome que é 
maior do que uma terra 
e que é maior do que um 
tempo”.

 monsenhor nunes pereira é “uma 
das personalidades mais marcantes” 

sopa das malhas
conquistou proença-a-nova

Mas ao todo, no certa-
me, foram vendidas mais de 
1500 malgas de sopa, valor 
que reverte agora para as 11 
associações que marcaram 
presença e deram a provar 
os sabores de outros tem-
pos, mas que muitos ainda 
guardam na memória.

Além das coletividades, 
o recinto também contou 
com as presenças de ex-
positores da marca Proen-
ça-a-Nova Origem e vários 
artesãos.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Proença-a-
Nova, João Lobo, saudou 
a diáspora proencense e 
todos os que se desloca-
ram ao Festival, apesar do 
tempo de chuva que se fez 
sentir durante todo o fim-
de-semana. “Este evento 
traduz uma aposta que o 

município tem realizado 
nos últimos anos para di-
vulgar e promover o territó-
rio através da gastronomia. 
E as associações que trou-
xeram 22 sopas para pro-
var traduzem elas próprias 
tradições de muitos anos 
que importa preservar”, 
afirmou o autarca.

João Lobo destacou 
o concelho como destino 
turístico. “Proença-a-No-
va tem no turismo de na-
tureza o seu ponto forte e 
evidentemente que a gas-
tronomia entronca nessa 
estratégia de divulgação”. 
Os passeios pedestres, o 
paraquedismo, o paramo-
tor, a escalada e as praias 
fluviais “são razões para 
uma visita durante todo o 
ano”, para além dos even-
tos temáticos.

as imediações do Parque 
Municipal de Exposições, 
viria a ser ‘transferido’ para 
junto do Estádio Municipal 
da Marinha Grande. A ideia 
é construir a infraestrutura 

nas traseiras do relvado n.º 
2, “aproveitando” os balne-
ários já existentes e que 
serão alvo de trabalhos de 
alargamento e melhoria 
para que possam servir os 

dois espaços.
Segundo adiantou ao 

JMG o vereador Carlos 
Caetano, o projeto será 
implementado em diversas 
fases, sendo que a primei-
ra diz respeito à constru-
ção do Patinódromo em 
si, e custará aproximada-
mente 100 mil euros. Em 
simultâneo, decorrerão 
obras de melhoria da zona 
desportiva, ao nível dos 
balneários, como acima 
referido, mas também das 
bancadas do relvado n.º 2 
e arranjo das áreas públi-
cas envolventes.
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Os partidos já se manifes-
taram sobre o cenário ma-
croeconômico subjacente ao 
Programa de Estabilidade, 
apresentado pelo ministro  
Mário Centeno.

O PSD mostrou-se apre-
ensivo, considerando que o 
documento é um buraco ne-
gro sobre o futuro, e acusou o 
Governo de não ter políticas 
sustentáveis de crescimento. 
Estas posições foram trans-
mitidas pelo deputado social-
democrata Duarte Pacheco 
em conferência de imprensa, 
na Assembleia, durante a 
qual remeteu para as comis-
sões Permanente e Política 
do PSD a posição a adotar 
pelo seu partido em relação 
ao PE e ao Programa Nacio-
nal de Reformas do Governo.                                                                                                                            
Duarte Pacheco considerou 
que o Governo optou por 
uma forte revisão em baixa 
do crescimento para 2019, 
de 2,3% para 1,9%, um recuo 
em um quinto e que significa 
que as políticas desenvol-
vidas ao longo dos últimos 
três anos não promoveram 
um crescimento sustentável.                                                                                                                   
“O Governo diz que mesmo 
assim vai manter o valor do 
déficit do ano. Ora bem, isso 
só pode acontecer por duas 
vias: ou pela via fiscal, em 
que um agravamento da car-
ga fiscal pode voltar a regis-
tar-se; ou, então, pelo plano 

As reações dos partidos ao
Programa de Estabilidade de Centeno

O consumo mundial de 
vinho parou de crescer em 
2018, devido à desacele-
ração econômica na China 
e à incerteza associada ao 
Brexit, segundo estimativas 
da Organização Internacio-
nal do Vinho publicadas.

No ano passado, o plane-
ta terá consumido cerca de 
246 milhões de hectolitros de 
vinho, contra 246,7 milhões 
de hectolitros em 2017, se-
gundo a OIV. 

Ao contrário da tendência 
de manutenção na Europa, 
em Portugal o consumo terá 
aumentado 5,4% em 2018 
para um total de 5,5 milhões 
de hectolitros.

Além de Portugal, o con-
sumo de vinho também au-
mentou na Roménia, desig-
nadamente 8,7% para 4,5 
milhões de hectolitros em 

2018. Em sentido contrá-
rio, o consumo de vinho na 
Grécia e no Reino Unido re-
cuou 8,7% e 3,1% para 2,1 
milhões de hectolitros e 12,3 
milhões de hectolitros, res-
petivamente.

Nos restantes países da 
Europa, o consumo mante-
ve-se quase inalterado em 
França ,em 26,8 milhões, 
menos 0,7%, em Itália, em 
22,4 milhões, menos 0,9%, 
na Alemanha, em 19,7 mi-
lhões, mais 1,3% e em Espa-
nha, em 10,7 milhões.

O consumo mundial de 
vinho “parece ter feito uma 
pausa no crescimento, in-
fluenciada principalmente 
pelo recuo do consumo na 
China e no Reino Unido”, pre-
cisa a OIV num comunicado.

Em 2018 os Estados 
Unidos, maior consumidor 

Consumo mundial de vinho estagna
mas aumenta em Portugal

B do Governo, com o recurso 
extraordinário às cativações 
e ao freio de mão do inves-
timento público, independen-
temente dos anúncios propa-
gandísticos que o executivo 
vai fazendo e que hoje o mi-
nistro das Finanças, Mário 
Centeno, reiterou”, apontou 
Duarte Pacheco.

O líder parlamentar comu-
nista considerou que o Gover-
no socialista faz opções erra-
das nos seus Programa de 
Estabilidade e Plano Nacional 
de Reformas, apresentados 
pelo ministro das Finanças, 
ao continuar a ceder a imposi-
ções da União Europeia e dis-
se: “As opções que o Gover-
no assume são erradas que, 
na prática, colocam à frente a 
sujeição e submissão às im-
posições da União Europeia, 
em vez de colocar à frente a 

solução para os problemas 
do país. Quando o Governo 
assume que são mais impor-
tantes as metas do déficit ou 
o cumprimento das regras do 
Tratado Orçamental, em vez 
da resposta ao aumento da 
produção nacional, dos salá-
rios, do investimento público 
e desenvolvimento do país, 
essa é uma opção errada e 
torna muito evidente como é 
necessária uma política alter-
nativa”, disse João Oliveira, 
no parlamento.

O CDS-PP anunciou que 
vai requerer a votação no 
parlamento dos programas 
de Estabilidade e Nacional de 
Reformas e adiantou que irá 
apresentar o seu plano alter-
nativo face a estes documen-
tos do Governo.

Esta posição foi transmi-
tida pelo deputado centrista 

Já está à venda em Por-
tugal uma versão mais bara-
ta do Tesla Model 3, com os 
preços a partir dos  48.900 
euros. O Standard Range 
Plus dispõe apenas de tra-
ção traseira, tendo uma au-
tonomia de 415 Km e já inclui 
o Piloto Automático.

A nova versão do Model 3 
tem uma velocidade máxima 
de 225 km/h, acelerando dos 
0-100 km/h em  5,6 segundo. 
Uma das novidades introdu-
zidas pelo Standard Range 
Plus é a inclusão do Piloto 
Automático, que possibilita 
o funcionamento automáti-

co das funções de direção, 
aceleração e freios  quando 
existem outros veículos e pe-
ões na faixa onde circula.

Por mais 5.400 euros 
será possível ter condução 
automática em autoestrada, 
da rampa de acesso à ram-
pa de saída, incluindo inter-
ligações e ultrapassagem 
de automóveis que circulam 
a uma velocidade inferior, 
estacionamento automático 
em paralelo e perpendicu-
lar e um “plus”: o automóvel 
estacionado irá ao encontro 
do proprietário em qualquer 
local de um parque de esta-

cionamento.
Para mais tarde, mas ain-

da este ano, a Tesla promete 
o reconhecimento e reação a 
semáforos e sinais de Stop e 
a condução automática em 
estradas de cidades, numa 
utilização que será gratuita. 
O sistema terá um custo de 
7.500 euros se for adquirido 
posteriormente.

Os extras do carro resu-
mem-se à pintura, o preto é 
gratuito e o prateado,  o azul, 
o branco e o vermelho osci-
lam, respetivamente, entre 
os 1.100 e os 2.200 euros.                                                                                                                           

O Model 3 pode ser ad-

quirido através do sistema 
de leasing e, de acordo com 
a simulação da marca, com 
uma entrada de 10 mil euros 
e um prazo de pagamento de 
8 anos, com  a mensalidade 
de 463 euros.                                                                                                                                          

A Tesla afirma que, para 
uma quilometragem anual de 
20 mil Km, a poupança em 
combustível chega a 12.200 
euros ao fim de 5 anos. A 
marca refere, no seu site, que 
assume a média nacional de 
0,22 € por kW de eletricidade 
e 1,59 euros por litro para ga-
solina premium ao longo dos 
próximos cinco anos”.

Em entrevista, Eurico Bri-
lhante Dias referiu que para 
cumprir a meta estabelecida 
pelo executivo de as expor-
tações nacionais atingirem 
um peso de 50% no PIB por-
tuguês em meados da pró-
xima década, seria útil que 
a presença nos mercados 
lusófonos, quer em África, 
quer, em particular, no Brasil, 
pudesse crescer mais do que 
crescem as exportações” na-
cionais no seu conjunto.

“O que quer dizer que 
deveríamos fazer crescer ao 
ano, em termos reais, pelo 
menos em 3% as nossas ex-
portações para os mercados 
lusófonos”.

Segundo o governante, o 
peso atual das exportações 
portuguesas para os países 
lusófonos não excede os 
4 a 4,5% do bolo total das 
vendas ao estrangeiro, isto 
significa que as exportações 
para os países lusófonos re-
presentam 2 a 2,5% do PIB 
português” hoje.

Atingindo um crescimen-
to ao ano de 3% das ex-
portações para os países 
lusófonos, nos próximos 6 
a 7 anos, chegaríamos a 

Chegou a Portugal o Tesla mais barato de sempre

Governo quer exportações 
para países lusófonos a 

crescer 3% ao ano
um valor acumulado mui-
to significativo,  que faria 
crescer as exportações até 
2025, aproximadamente 
entre 20% a 22% da base 
que tem hoje”, considerou.                                                                                                                             
Para Brilhante Dias este é 
um cenário possível e que 
tem um chão sólido.

O primeiro mercado con-
tinua a ser Angola, com 
um peso de 2,5%, no bolo 
das exportações, depois o 
Brasil, com cerca de 1%.                                                                                                                                              
Considerando que os merca-
dos lusófonos também são 
cruciais para a diversificação 
da economia portuguesa, o 
secretário admitiu, porém, 
que o peso relativo de alguns 
destes países nas exporta-
ções depende muito, apesar 
de todo o esforço de diver-
sificação das economias, do 
peso das matérias-primas 
energéticas. “No caso de 
Angola isso é uma evidên-
cia, no caso Brasil também”, 
apontou. Em São Tomé e 
Príncipe isso também pode 
ser uma possibilidade e em 
Moçambique será também 
uma evidência com a explo-
ração de gás na Bacia do 
Rovuma, considerou.

de vinho desde 2011, conti-
nuou a registar um aumento 
da procura interna, para 33 
milhões de hectolitros,  um 
crescimento de 1,1%.

Na América do Sul, o con-
sumo recuou num grande 
produtor na Argentina para 
8,4 milhões, menos 6,3%. 
Na China, onde o crescimen-
to desacelerou, o consumo 
de vinho recuou 6,6% em 
2018 e atingiu 18 milhões de 
hectolitros, estima a OIV.

Em relação à oferta, a 
OIV refere que Espanha 
continuou a ser o maior ex-
portador de vinho em volu-
me no ano passado, com 
20,9 milhões de hectolitros, 
com uma quota de cerca de 
19,4% do mercado mundial.
Mas em valor, a França man-
teve-se o maior exportador 
mundial, com um volume de 

Pedro Mota Soares, na As-
sembleia da República, oca-
sião em que criticou sobre-
tudo as projeções inerentes 
ao Programa de Estabilidade 
que momentos antes tinha 
sido divulgado pelo ministro 
das Finanças, Mário Cente-
no.

“Numa primeira leitura, 
podemos concluir que o Go-
verno prevê que a economia 
tenha um comportamento 
pior. Isto é, vai haver menos 
crescimento, menos investi-
mento, mas vai haver mais 
carga fiscal. O peso dos im-
postos vai ser mais forte so-
bre as famílias e sobre as 
empresas”, apontou o ex-mi-
nistro democrata-cristão.

O BE criticou o PE pela 
falta de ambição e por se 
preocupar única e exclusiva-
mente em cumprir e até ultra-
passar a mais ínfima décima 
e regra europeia e pouco com 
o futuro. “O que temos é um 
programa sem ambição, um 
programa que se preocupa 
única e exclusivamente em 
cumprir e até ultrapassar a 
mais ínfima décima e a mais 
ínfima regra europeia, mas 
que se preocupa muito pou-
co em trazer um programa 
de visão e de ambição para o 
país, que nos prepare para os 
enormes desafios que vamos 
ter no futuro”, criticou a depu-
tada Mariana Mortágua.

As viagens e lazer ocu-
pam este ano o primeiro lu-
gar entre as intenções de 
consumo dos portugueses, 
para 61% dos inquiridos no 
âmbito do Barômetro Euro-
peu Observador Cetelem 
2019, e num aumento consi-
derável, de 9%, comparativa-
mente com os resultados do 
ano passado. Logo a seguir 
ao ímpeto de viajar, os portu-
gueses manifestam em 2019 
a intenção de adquirir mais 
eletrodomésticos, o que aqui 
assume um peso de 43% e 
um crescimento de 8% face 
a 2018. A compra de smar-
tphones destaca-se este ano 
com a maior subida, de 13%, 
entre as intenções de con-
sumo dos portugueses,  que 
também estão mais dispos-
tos a fazer obras de renova-
ção da casa com 12 % ou a 
adquirir mobiliário, são 8%.

O desejo dos portugue-
ses em viajar mais este ano 
também é acompanhado 
pela preocupação de econo-
mizar, num cenário que se 
prevê de abrandamento eco-
nômico. Segundo o estudo , 
a vontade dos portugueses 
de aumentar as poupanças 
é superior à de aumentar 
os gastos. A nível europeu, 
Portugal surge no topo da 
lista dos países onde econo-
mizar é uma prioridade para 
os seus cidadãos (64%), 
cujo primeiro lugar é ocupa-
do pela Noruega (71%), mas 

Portugueses querem viajar
mais mas também aumentar

as poupanças em 2019

próximo da Suécia e da Di-
namarca (63%).

Segundo o estudo, as in-
tenções de economizar au-
mentaram significativamente 
na maior parte dos países, 
o que foi mais visível nos 
países da Europa de leste, 
Bulgária, Hungria, Romênia 
e Polônia, cujo crescimento 
aqui é de mais de 10%.

Entre os europeus, embo-
ra 57% afirmem desejar con-
sumir, 47% declaram não ter 
de meios para o fazer, num 
aumento de 7% face ao ano 
anterior, diz o estudo.

Relativamente às in-
tenções de gastos, a per-
centagem de portugueses 
predispostos a gastar mais 
em 2019 mantém-se está-
vel relativamente ao ano 
passado (33%), situan-
do-se 8% abaixo da mé-
dia dos países europeus.                                                                                                                           
O Observador Cetelem Con-
sumo 2019 teve como base 
inquéritos realizados junto de 
13800 indivíduos, com idades 
entre 18 e 75 anos, entre no-
vembro e dezembro de 2018.

negócios de exportações de 
vinho de 9,3 bilhões de eu-
ros, representativos de uma 
quota de 2,8% no mercado 
mundial.

Segundo a OIV, a quota 
do trio Espanha, França e 
Itália, que lidera o mercado 
mundial do vinho, terá recu-
ado em 2018 para 50,7%, 
contra 55,1% em 2017.
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O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, foi recebido em 
Vila Nova de Gaia por um 
grupo de lesados do BES/
Novo Banco que, ao som 
de apitos e bombos e junto 
a bandeiras negras, gritava 
“devolvam o nosso dinheiro”. 
“Ganharam todos. Só os lesa-
dos é que foram vigarizados” 
ou “Vergonha, não há justi-
ça” são algumas das frases e 
cartazes colocados ao longo 
da rua de frente para o pa-
vilhão municipal de Avintes, 
Gaia, onde António Costa, e 
o cabeça de lista às eleições 
europeias, Pedro Marques, 
foram almoçar com cente-
nas de militantes numa ação 
de pré-campanha eleitoral.                                                                                 
O programa previa que Antó-
nio Costa chegasse às 12:30, 
chegou as 13.30h, acompa-

António Costa recebido em Gaia com
protestos  dos lesados do BES/Novo Banco 

Assunção Cristas falava 
em  Talhadas, Sever do Vou-
ga,  que a última freguesia ga-
nha pelo CDS, onde visitou o 
mercado local, no âmbito do 
compromisso que desde sem-
pre o CDS teve com o mundo 
rural, mas também da prepa-
ração para as eleições euro-
peias.

“A execução dos fundos 
comunitários devia estar, ago-
ra, em muito melhores núme-
ros do que o que está e este 
é o pior quadro, quando com-
paramos com os quadros an-
teriores, do ponto de vista da 
execução”, disse Assunção 
Cristas.

Segundo Cristas, “no PDR 
2020, no número global de 
apoio ao investimento, a exe-
cução é apenas de 30%, o 

que é muito pouco, e significa 
que o Governo não utiliza os 
mecanismos que tem e não 
dá os incentivos que pode dar 
ao investimento produtivo”.                                                                                                                            
“Queremos ser a voz de Por-
tugal na Europa, a voz dos 
nossos territórios e dos nos-
sos produtos”. Salientou que 
o CDS tem vindo a defender 
a criação de um estatuto de 
benefícios fiscais para o inte-
rior do país, uma redução do 
IRS, a começar com menos 
de 35% da taxa, até chegar 
a menos 50%” e mostrou-se 
solidária com os receios dos 
produtores florestais quanto 
à política de prevenção de in-
cêndios.

“Criticamos desde a primei-
ra hora esta medida do Gover-
no que, em vez de incentivar e 

Assunção Cristas acusa Governo de ter
a pior execução dos fundos europeus

nhado por Pedro Marques e 
pelo presidente da Câmara de 
Gaia, o socialista Eduardo Ví-
tor Rodrigues, a saída do car-
ro, Costa ainda chegou a ser 
puxado por um dos represen-
tantes do grupo de lesados, 
mas com a intervenção da se-
gurança acabou por entrar no 
recinto debaixo de um coro de 
gritos, som de apitos e mega-
fones.

A este ruído juntou-se o 
som de 9 bombos do Grupo de 
Mareantes do Rio Douro, uma 
coletividade local que desfilou 
em frente aos lesados, ao lon-
go do final da manhã  e depois 
ladeou a entrada do primeiro-
ministro no local.

O líder da Distrital PS/Por-
to, Manuel Pizarro, foi junto 
dos lesados para perceber 
as reivindicações do grupo e 

“Não há festa como esta”. 
Este é o lema da Festa do Avan-
te!,  mas, a partir do próximo ve-
rão, a frase pode ter concorrên-
cia. Isto porque do tumultuoso 
campo da direita portuguesa vai 
emergir a “Festa da Liberdade”, 
promovida pelo Aliança. Uma 
festa que vai seguir o modelo 
do evento comunista mas que 
tentará ter a sua própria marca. 
O anúncio foi feito esta semana 
pelo líder do partido, no evento 
“União Europeia – Uma Visão 
De Futuro”.

Vai acontecer nos dias 
6, 7 e 8 de setembro, preci-
samente nas datas para as 
quais está agendada a festa 
promovida pelos comunistas. 

Mas as semelhanças não se 
esgotam aqui, nas datas e no 
estilo. Também as haverá no 
conteúdo. “Será um evento 
em nome da coesão nacio-
nal, que se destina a todos os 
setores. É para as pessoas 
de direita, do centro e de es-
querda. Vai contar com repre-
sentações, costumes, tradi-
ções, gastronomia de todo o 
país, folclore, artes plásticas 
e música de todo o género“, 
explica Santana Lopes.

A estreia será em Lisboa, 
no Alto da Ajuda, junto do 
polo universitário. “O espa-
ço foi solicitado à Câmara 
de Lisboa e foi-nos dada a 
autorização”, garante San-

tana Lopes. E, novamente, 
a localização também per-
mite traçar um paralelo com 
a Festa do Avante!: é que 
entre 1979 e 1986 a festa 
do PCP assentou arraiais… 
no Alto da Ajuda. Foi, aliás, 
por causa da construção da 
Universidade de Arquitetura 
que os comunistas se viram 
obrigados a deslocalizar o 
evento e a procurar um es-
paço próprio. Agora, e depois 
de o espaço já ter recebido 
outros festivais, vai voltar a 
acolher uma festa política.                                                                                                                           
As comparações com a festa 
que muitos dizem ser maior 
que o próprio PCP são ine-
vitáveis e Santana não foge 

delas. “Não tenho problemas 
em admitir que a Festa do 
Avante! serviu de inspira-
ção para a criação da Festa 
da Liberdade. E mais, gos-
távamos que se afirmasse 
como a Festa do Avante!”, 
reconhece Santana Lopes. A 
primeira edição da Festa da 
Liberdade vai disputar dire-
tamente a atenção mediática 
com a Festa do Avante!, ten-
do a pré-campanha eleitoral 
como pano de fundo. Embora 
Santana Lopes assegure que 
“não será uma rentrée”, à es-
querda e à direita do rio serão 
dados os tiros de partida de 
campanha para as legislati-
vas de outubro.

Os deputados do PSD 
eleitos pela Madeira classi-
ficaram  como vergonhosos 
e inaceitáveis os preços das 
viagens que a TAP está a 
praticar na Páscoa entre a 
ilha e o continente portu-
guês.

Numa iniciativa junto ao 
Aeroporto Internacional da 
Madeira, Cristiano Ronal-
do, o deputado Paulo Alves 
adiantou que o objetivo da 
ação partidária era denun-
ciar a vergonha dos preços 
que estão a ser praticados 
nas viagens aéreas.

As viagens para a Ma-
deira têm, nesta altura, cus-
tos na ordem dos 600 euros 
quando habitualmente ficam 
na ordem dos 100 euros.

Na opinião do deputado 
social-democrata, esta é 
uma situação absolutamen-
te inaceitável, sublinhando 
que o Governo e a TAP es-
tão a atingir o limite da de-
cência e, os madeirenses, 
estão a atingir o limite da 
paciência nesta matéria.

O parlamentar recordou 
que o partido tem denun-
ciado esta situação dos al-
tos preços e do sistema de 
apoio social de mobilidade 
nos últimos quatro anos, 
mas o Governo não tem 
feito nada para alterar quer 
os preços, quer o sistema.                                                                                                                         
Para Paulo Neves, a res-
ponsabilidade deve ser 
atribuída ao primeiro-mi-
nistro e aos partidos que 
apoiam o executivo na-
cional, BE e PCP, pelo 

“Festa da Liberdade”. Aliança também
vai ter a sua Festa do Avante!

PSD considera inaceitáveis 
os preços da TAP entre a 

Madeira e continente

arrastar desta situação.                                                                                                                       
Paulo Neves salientou que 
o executivo madeirense tem 
feito tudo para minimizar 
o problema, adiantando o 
subsídio de mobilidade e fa-
cilitando a burocracia.

O deputado ainda indi-
cou que o partido entregou 
na Assembleia da República 
duas perguntas regimentais 
dirigidas ao Governo. Na 
primeira, questionam se o 
Governo  tem consciência 
dos preços que estão a ser 
praticados agora, na altura 
da Páscoa, perguntando na 
outra o que tenciona fazer 
sobre o assunto.

Os deputados sociais 
democratas da Madeira re-
alçam que a situação das 
ligações fica ainda agrava-
da, “de forma inaceitável”, 
porque a TAP “decidiu não 
reforçar, este ano, o seu 
número de voos para a Ma-
deira, ao contrário do que 
sucede sempre que existem 
alturas especiais”.

dar apoios aos pequenos pro-
dutores para se agregarem e 
poderem tirar mais rendimento 
das suas parcelas, fazendo 
uma gestão conjunta e pro-
fissional, o Governo opta por 
uma política de ameaça de re-
tirada das terras, quando elas 
não estão produtivas”, disse.

Assunção Cristas não 
poupou nos adjetivos, falan-
do mesmo de “uma política 
quase de terror” que “não vai 
conseguir ter as coisas de for-
ma diferente, em vez de dar os 
incentivos certos”.

Lembrou que o seu partido, 
há muito tempo,  vem propon-
do no parlamento, sem suces-
so, a criação de uma conta de 
gestão florestal, para apoiar 
os pequenos proprietários em 
investimentos produtivos na 

prometeu recebê-los hoje, aos 
jornalistas, disse “perceber 
o desespero daquelas pes-
soas”, mas frisou que neste 
momento estão em causa 
apenas 7% dos lesados por-
que não quiseram chegar a 
acordo.

António Silva, um dos le-
sados do BES/Novo Banco, 
contava que o grupo fez pelo 
menos 40 manifestações e, 
garantiu que está pronto para 
só parar quando reaver o di-
nheiro que considera ter sido 
roubado. 

“Somos vítimas de uma 
burla. Existia uma provisão e 
as entidades prometiam se-
gurança, mas já se passaram 
cinco anos e não temos o nos-
so dinheiro, o dinheiro de uma 
vida. Continuamos a zero”, 
disse António Silva.

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda, Catarina Mar-
tins, desafiou o PS a ter a 
coragem de aprofundar o ca-
minho contra a precariedade 
laboral: “Puxar o país para 
cima exige esse acordo à 
esquerda, e cabe ao PS es-
colher o que quer fazer: an-
dar para trás e acordar com 
os patrões ou a direita, que 
nunca tem uma solução para 
oferecer, ou, pelo contrário, 
ter a coragem de aprofundar 
o caminho que responda por 
quem trabalha e conseguir 
fazer uma legislação à es-
querda no parlamento”, no 
encerramento da Conferên-
cia dos Jovens do BE, na es-
cola Gil Vicente, em Lisboa, 
a terminou dizendo : “O BE 
cá estará para esse trabalho. 
Veremos, veremos, o que 
acontece”. 

O Expresso noticiou que 
o Governo dá como impos-
sível um acordo à esquerda 
sobre as leis laborais.

Para Catarina Martins, o 
que é preciso fazer é ago-
ra no parlamento acabar 
com a extensão do período 
experimental, acabar com 
a extensão dos contratos 
de  curta duração, acabar 

Bloco de Esquerda  desafia PS a 
rever leis trabalhistas à esquerda 

contra precariedade

com os bancos de horas 
fora da contratação coletiva.                                                                                                                              
A coordenadora do BE de-
fendeu que o caminho é o 
de ter mais e melhores ho-
rários, e não mais horas de 
trabalho por menos dinheiro, 
respeitando quem trabalha 
por turnos e quem tem traba-
lho noturno, e combatendo a 
precariedade. “Se o fizermos 
vamos conseguir duas coi-
sas: que quem é jovem em 
Portugal aqui queira viver e 
aqui queira pensar o seu fu-
turo e que a segurança so-
cial fique com as contas bem 
mais sólidas”, sustentou.

floresta. “Infelizmente, este 
Governo, não só não adota 
estas medidas de estímulo e 
apoio aos pequenos proprie-
tários florestais, como resolve 
utilizar a técnica da ameaça e 
do terror que nós rejeitamos 
em absoluto”, concluiu.
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Clube Camponeses de Portugal
antecipa o Domingo de Páscoa

O tradicional 
Beija-Cruz 
na Páscoa 
dos Cam-

poneses de 
Portugal. Um 

momento 
que faz a 

recordação 
falar mais 

alto e a emo-
ção partici-

par deste ato 
de fé 

Aspecto da belíssima passadeira de flores e os fiéis com os ramos para a procissão, 
lembrando aqueles momentos de juventude passados em suas terras de nascimento

A Presidente Rita Couto, ao lado do diretor Manuel Coelho, servin-
do o pão de ló e o vinho  do porto ao Padre Marcelo e, ministro da 
Eucaristia,diretores e convidados

Num des-
taque para 
o Portugal 
em Foco, a 
Presidente 
dos Campo-
neses, Rita 
Couto posan-
do ao lado 
seu marido, 
Thiery Becú

O grupo Josevaldo e Seu Trio deu o tom musical ao Almoço de Pás-
coa, em Caxias. Como sempre agradando aqueles que apreciam a 
boa música luso-brasileira

A presidente Rita Couto e o diretor Manuel Coelho, recebendo sem-
pre com muita simpátia os amigos que procuram uma tarde agradá-
vel em uma Casa Regional  

Curtindo o Almoço de Páscoa, nos Camponeses de Portugal, o di-
retor feirense Fernando Alves com sua esposa Zulmira, os familia-
res filho,nora e neta

Presti-
giando o 
Domingo 
Pascal 
nos cam-
poneses, 
o casal 
Preciosa e  
Manuelzi-
nho, com 
amigos

Mesa com deliciosas iguarias: cabrito estufado à 
portuguesa, arroz de coelho à moda da Beira Alta, 
galeto assado na brasa e muitos outros sabores

O Diretor Manuel Coelho, grande baluarte do Folclore Português, 
num registro com os componentes do R.F. Camponeses de Portugal, 
com seus belos trajes regionais

Vários amigos se en-
contraram na bela sede dos 
Camponeses de Portugal e 
puderam desfrutar de mo-
mentos de lazer e do bom 
convívio, das atenções da 
presidente Rita Couto e de 
seus diretores que, juntos, 
proporcionaram um dia mui-
to agradável aos associados 
e amigos. O clube estava 
lindamente decorado com 
a tradicional passadeira de 
flores, uma emoção só, para 
a Comunidade Portuguesa e 
luso brasileira residente em 
Duque de Caxias e adjacên-
cias. Como sempre, a presi-

dente Rita Couto e sua dire-
toria não mediram esforços 
para preparar um grande dia 
de Fé, que também incluía  
uma deliciosa gastronomia 
com cabrito estufado à por-
tuguesa, arroz de coelho e 
rancho à moda da Beira Alta.

O domingo religioso teve 
início às 12 horas, em ponto, 
com a bênção dos Ramos; 
em seguida foi realizado o 
tradicional Beija-Cruz emo-
cionando a todos.  Aqueles 
que vieram de Portugal lem-
braram do tempo de juven-
tude. Logo em seguida, o 
conjunto Josevaldo e Seu 

Trio deu início ao baile. O 
folclore também destacou-
se na programação com o 
R.F. Camponeses de Por-
tugal preenchendo a tarde 
com sua música e ciranda 
regionais. Belos quadros de 
danças e cantares realiza-
ram mais um belo espetá-
culo, deixando a presidente 
Rita Couto muito orgulhosa 
em ver o empenho e a de-
dicação de todos. Em desta-

que, vemos os incansáveis 
Manuel Coelho e D. Odete, 
assim como toda a diretoria. 
O Portugal em Foco foi até 
a Sede Campestre e colheu 
belos momentos de um do-
mingo onde associados e 
amigos do Clube Campo-
neses de Portugal abriram 
seus corações em Cristo 
para receberem as Graças 
da Semana Santa. Para-
béns aos envolvidos!!!



Edição de 18 a 24 de Abril de 2019

Dia 18.04.2019
Silvio de Souza; Andréa Fernandes Lage (filha do casal 
Alice e Lino Lage Vice Presidente dos Poveiros de São 
Paulo); Verônica Neves (esposa Mario Neves); Sra. Ro-
seli Barroso (mãe da amiga Claudia Barroso do Rancho 
Pedro Homem de Mello); Faria aniversario neste dia o 
saudoso pai do Armando Torrão já falecido Sr. Manuel 
Luis Torrão (jornal Portugal em Foco).
Dia 19.04.2019
Marcelo Garrido (filho Alberto Garrido); Sr. Adelino Leal (o Que-
rido pai da Dulcimara Leal); Renata Afonso (Revista Nau´s).
Dia 20.04.2019
Hernani Vieira; Giulia Pereira (filha do Sr. Joaquim da Re-
novadora Cruz de Malta); Manuel Craveiro nosso amigo.
Dia 21.04.2019
Celestino Pantaleão (nosso chefinho do Leite Gege 
estará comemorando os seus 67 anos de vida); Paulo 
Borges (filho Izilda Santos e Daniel Alfredo Machado); 
Sra. Maria do Céu Pardal Rodrigues (mãe dos amigos 
da Jada Condutores Elétricos Dra. Márcia Rodrigues e 
Carlos Rodrigues); Comemoram neste dia 56 anos de 

união conjugal o casal Sr. Jacinto J. Pereira e a Sra. 
Maria Emilia P. Pinto em 2019. 
Dia 22.04.2019
Com. Manuel Joaquim Teixeira de Carvalho (que neste 
ano comemora seus 80 anos de vida – Coraltur turismo); 
Aniversário de casamento dos amigos Manuel Dias e Ma-
ria Isabel; Sra. Maria Alice Castro (esposa do Sr. Antônio 
Castro); Clarice Marcos Silva (das festas portuguesas); 
Severino Alves Nascimento; Adriano Amoroso (lá do ABC).
Dia 23.04.2019
Simone Pires Macedo; Maria Telma Melo Fernandes 
(esposa Com. João Caldas Fernandes); Dr. Thiago Ne-
ves; Dr. Fernando José Moredo (Presidente do Hospital 
IGESP, Trasmontano e Reitor da FASIG).
Dia 24.04.2019
Andréa Guedes dos Santos (filha Sr. Manuel e da Bela 
sendo que seus pais são do Grupo Folc. dos Veteranos de 
São Paulo do Rotary Penha); Virgilio Braz (Grande Hotel 
Serra Negra); Isadora Dias Ferreira (filha do casal Fernan-
do e Fátima da Cidade de Campinas); Maria de Fátima 
Pim; José Grosso (Mira Assessoria Imobiliária).

Bingo e Tomada de Posse da
Nova Diretoria Casa dos Açores de São Paulo 

Em festa, esteve a Casa dos Aço-
res de São Paulo, no ultimo dia 07 
de abril de 2.019.  Tivemos a rea-
lização de um bingo beneficente, 
em prol da tradicional Festa do Di-
vino Espírito Santo, já na sua 45.a 
edição.A Casa dos Açores de São 
Paulo, fundada em 22 de junho 
de 1.980, é Membro Fundador do 
Conselho Mundial das Casas dos 
Açores, desde 13 de novembro de 
1997, é presidida pelo Dr. Marcelo 
Stori Guerra. Tivemos o sorteio de 
varias prendas entre os presentes. 
Durante a realização do bingo, ti-
vemos a apresentação e posse em 
seus respectivos cargos, para um 
mandato de 3 anos, como mem-
bros da diretoria da Casa dos Aço-
res de São Paulo. O Dr. Marcelo 
Stori Guerra, foi re-eleito para mais 
um mandato, e foi ovacionado pe-
los presentes por sua gestão. Este 
em seu pronunciamento agrade-
ceu ao Conselho Deliberativo da 
entidade pelo apoio, à Comunida-
de Açoriana em geral, a Deus pela 
saúde e ao Divino pela sabedoria 

Dr. Marcelo Stori Guerra quando assinava o termo de posse. Instante do bingo e as muitas prendas sorteadas neste dia.

Aqui reunidos o presidente Dr. Marcelo Guerra, e os diretores Sr. Rogério, 
Sr. José Arruda, Sr. Marcello e o Sr. Ângelo, ambos com o Diploma e Meda-
lha do Governo dos Açores, à Casa dos Açores, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade açoriana recentemente.

Dr. Marcelo Stori Guerra, estará a frente da diretoria da Casa dos Açores de 
São Paulo por mais uma gestão.

Na Galeria dos ex-presidentes da Casa dos Açores de São Paulo, o re-eleito 
Dr. Marcelo Stori Guerra.

A equipe do bingo foi composta pelos diretores, Nega, o mordomo da festa 
do Divino Sr. Ricardo, a Vice Presidente do Conselho Sra. Regina Reis, a 
Sra. Tânia e a Sra. Sandra.

para enfrentar os desafios. Em vir-
tude da presidente do Conselho 
Deliberativo Sra. Márcia Gemelgo 
estar adoentada, foi representada 
nesta cerimônia de posse,pela vice 
presidente Sra. Regina Reis. O Dr. 
Marcelo Stori Guerra, fez questão 
de chamar um a um, seus novos di-
retores, para que todos os conhe-
cessem. Estes assinaram o termo 
de posse e o Dr. Marcelo entregou 
um papel com nome e cargo de 
cada um dos diretores presentes, 
e os ausentes foi entregue para 
os seus representantes. A nova 
diretoria da Casa dos Açores fi-
cou assim constituída: Dr. Marcelo 
Stori Guerra - Presidente; Rogério 
E. de Medeiros – Vice Presidente; 
Antonio Tavares Arruda – Diretor 
Cultural; Rogério Petecof – Dir. de 
Novos Negócios/Finanças Estraté-
gicas; Maria Lonilda dos R. Jacob 
(Nega) – Dir. Administrativa/Finan-
ceira; Maria Lucia F. Arruda – Dir. 
Adjunta Administrativa/Financeira;  
Henrique A. Soares – Dir. de Re-
lações Institucionais; Rogério E. de 

Medeiros -  Dir. de TI, Mídia Social 
e E-comerce;  Taína M. Simões 
Guerra (1.a dama da entidade) – 
Diretora Adjunta de TI, Mídia Social 
e E-Comerce; Glauce de A. Paes 
Moreira – Dir. Mídia Social e E-Co-
merce; Roberto de M. Correa – Di-
retor Social; Marcello M. Dionísio 
– Dir. Adjunto Social; Wander Pinto 
– Dir. de Patrimônio; Luis Ângelo O. 
Reis – Dir. Adjunto de Patrimônio; 
José Arruda Soares – Dir. Adjunto 
de Patrimônio; Manuel Antonio da 
C. Almeida – Dir. Adjunto de Pa-
trimônio; José Luiz Tavares Arru-
da – Dir. de Arrecadação; Leonel 
Carreira – Dir. Adjunto de Arreca-
dação; Dr. Marcelo S. Guerra – Dir. 
Jurídico e de Segurança; Dr. Jesus 
Roberto de Carvalho Junior – Dir. 
Adjunto Jurídico e de segurança. O 
jornal Portugal em Foco lá esteve, 
e deseja a todos uma feliz gestão, 
e que possam continuar contando 
sempre com o nosso jornal. Confir-
me mais detalhes no site 
www.portugalemfoco.com.br ou pelo 
facebook/Portugal em Foco O Presidente da Casa dos Açores Dr. Marcelo Stori Guerra e alguns membros de sua nova diretoria.
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Páscoa com a Bíblia grega do Sinai 
O árabe é a língua sagrada do 

Islã – como o hebraico para 
o Judaísmo e, por quase dois mil 
anos, o grego e o latim para o Cris-
tianismo. Um bom muçulmano deve 
ler o Alcorão no original revelado ao 
Profeta Mohammed, isto é, em ára-
be, mesmo que tenha nascido em 
países com outros idiomas. Seja na 
China, Indonésia, Índia, Paquistão, 
Bangladesh, Irã, Rússia, Turquia, 
Bósnia Herzegovina, França ou no 
Brasil. E, por isso, para muitos, prin-
cipalmente na Europa, o árabe é um 
vernáculo exclusivo dos muçulma-
nos, considerando, assim, de forma 
equivocada, a língua como uma es-
pécie de sinônimo de islamismo – 
ignorando, portanto, a existência de 
dezenas de milhões de cristãos nos 
países que falam árabe. Entre os 
quais estão os católicos Maronitas, 
presentes, sobretudo no Líbano, 
e Melkitas, espalhados por todo o 
Oriente Médio. Também lá estão os 
Ortodoxos Antioquinos e Siríacos, 
ritos originários da Síria, bem como 
os Caldeus e Nestorianos, do Iraque 
– para além dos próprios Coptas do 
Egito, que neste próximo domingo 
de Páscoa, dia 21 de abril, terão a 
oportunidade de rememorar a sua 
Santa Catarina (287 – 305), respon-
sável pela conversão, entre os sécu-
los III e IV, de milhares de compa-
triotas à fé em Jesus Cristo. Natural 
de Alexandria, cidade banhada pelo 
Mediterrâneo, ao Norte do Cairo, foi 
martirizada e é louvada por cristãos 
de todos os continentes, inclusive 
em Portugal - conforme indica o 
nome da célebre Princesa Catarina 
de Bragança (1638 – 1705). Inspi-
rou, aqui no Brasil, o nome da Ilha 
de Santa Catarina, atual Florianó-
polis, batizada, em 1514, pelo portu-
guês Nuno Manuel e o mercador de 
origem flamenga Cristóvão de Haro. 
A data de comemoração religiosa 
da venerável alexandrina é 25 de 
novembro.

Santa Catarina é, também, o 
nome do mais antigo mos-

teiro em funcionamento no mundo, 
num dos cumes do Monte Sinai, 

entre o Egito e Israel, local onde 
teria acontecido, diante dos após-
tolos Pedro, Tiago e João, segundo 
o Novo Testamento, a Transfigura-
ção de Jesus Cristo, ao aparecer 
aos seus seguidores ao lado dos 
profetas Moisés e Elias. A cidade-
la do Mosteiro Ortodoxo de Santa 
Catarina foi construída por ordem 
do imperador bizantino Justiniano I 
(482 – 565), de Constantinopla, hoje 

Istambul, entre os anos 527 e 565 
– e está ligada à Diocese Ortodoxa 
Grega de Jerusalém. Ilustra a co-
luna a imagem de Justiniano I. Foi 
preservado pelos monges do Sinai, 
por mais de mil anos, um dos valio-
síssimos tesouros do Cristianismo, 
o Codex Sinaiticus, ou seja, o Có-
dice Sináitico, único manuscrito do 
século IV a reproduzir integralmente 
o Novo Testamento. O Codex Va-
ticanus, igualmente, do século IV, 
uma das relíquias da esplêndida Bi-
blioteca da Santa Sé, contém todo 
o Velho Testamento, porém, faltam 
páginas do Novo. Um terceiro Códi-
ce, o Codex Alexandrinus, prová-
vel referência à egípcia Alexandria, 
que na Antiguidade foi um importan-
te centro de estudos das Escrituras, 
possui o Velho Testamento, com 
numerosas lacunas, bem como o 
Novo também incompleto. Apesar 

de ter sido elaborado no quarto sé-
culo, o Códice Sináitico somente foi 
localizado pelos europeus no século 
XIX, no Monte Sinai - provindo daí o 
seu nome. Grande parte do Códice 
conservado por séculos no mostei-
ro, está, atualmente, sob a guarda 
da londrina Biblioteca Britânica – 
um total de 347 folhas, das quais, 
199 do Velho Testamento e 148 do 
Novo. O restante está dividido entre 
o próprio Mosteiro do Monte Sinai, 
com 12 folhas e 14 fragmentos, a 
universidade alemã de Leipzig, com 
43 folhas, e a Real Biblioteca de São 
Petersburgo, na Rússia, com três fo-
lhas e fragmentos.     

É uma boa reflexão recordar 
nesta Páscoa, novamente, o 

martírio de Santa Catarina de Ale-
xandria, como escrevi na coluna 
da Semana Santa de 2016, e os 
manuscritos do Novo Testamento, 
redigidos em grego, língua materna 
do Cristianismo, encontrados, em 
1844, pelo estudioso alemão Kons-
tantin von Tischendorf, no Mostei-
ro Ortodoxo da Transfiguração do 
Monte Sinai – nome original, dado 
por Justiniano I, à cidadela religio-
sa. Tischendorf teria conseguido, 
em sua primeira viagem, as 43 fo-
lhas, que estão na Universidade de 
Leipzig. O pesquisador germânico 
voltou em várias ocasiões, e, em 
uma delas, em 1870, obteve mais 
uma quantidade substancial de pá-
ginas, entregues ao Czar da Rús-
sia, Alexandre II (1818 – 1881), O 
Libertador, patrocinador de suas 
expedições, que por sua vez transfe-
riu-as para a Real Biblioteca de São 
Petersburgo. Tischendorf jamais ex-
plicou, de forma convincente, como 
os monges teriam lhe cedido as pre-
ciosas escrituras. As folhas levadas 
a São Petersburgo seriam vendidas, 
em 1933, ao Museu Britânico pelo 
ditador soviético Josef Stalin (1878 
– 1953), que, na adolescência, fora 
seminarista Ortodoxo na sua natal 
Tbilisi – capital da Geórgia. Do Mu-
seu Britânico, o acervo foi passado à 
Biblioteca Britânica, e, há dez anos, 
está disponível em meio digital.

Dia 21.04.2019
Comemorações do 22 de Abril
O Conselho da Comunidade Luso-Brasileira organizador das Co-
memorações do Dia da Comunidade e do Descobrimento do Bra-
sil convida a todos para neste domingo comparecer às 11 horas 
no Parque do Ibirapuera no Monumento de Pedro Álvares Cabral 
para um ato cívico. Teremos como orador o Desembargador do 
tribunal de Justiça Dr. Marco Antonio Marques da Silva e exibição 
do Grupo Folclórico da Casa de Portugal.
Dia 22.04.2019
Capela Ultramarina - A Cantar Uma Cantiga - na Casa 
de Portugal e Lançamento Oficial dos Encontros do 
CCLB - Conselho da Comunidade Luso-Brasileira
O Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa com o apoio da Casa de Portugal 
e Conselho da Comunidade, convidam a todos para o show – 
Capela Ultramarina “A Cantar Uma Cantiga” às 20 horas. Serão 
cantigas Vilancetes Portugueses do século XVI do Cancioneiro 
de Paris. Já as 21 horas haverá por adesão fone 3207.6512 o 
lançamento oficial dos Encontros do CCLB – Conselho da Comu-
nidade. Informações: Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553 – 3273.5551  
Dia 26.04.2019
Comemorações do 22 de Abril
O Conselho da Comunidade Luso-Brasileira organizador das 
Comemorações do Dia da Comunidade e do Descobrimento 
do Brasil convida a todos para uma sessão solene alusiva à 
data, na Câmara Municipal de São Paulo localizada no Via-
duto Jacareí, 100 – 8.o andar, numa propositura do vereador 
Toninho Paiva. Exibição do fadista Vinicius Rocha. 

Fados e Cravos na Casa de Portugal
A Casa de Portugal com o apoio do CC25A na comemoração 
dos 45 anos da Revolução dos Cravos, apresenta a fadista 
Ciça Marinho a partir das 20 horas, no Projeto Fado na Casa. 
No mês de aniversário de 45 anos da Revolução dos Cra-
vos, Ciça Marinho, se apresenta na Casa de Portugal de São 
Paulo ao lado dos músicos Wallace Oliveira e Sérgio Borges. 
Em um formato intimista, o show será feito na aconchegante 
‘’taberna’’ da Casa de Portugal e no repertório da experiente 
artista os fados serão cantados lembrando o ontem e depois 
da Revolução dos Cravos. Convites e Informações: Av. da 
Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fones (11)  3273.5555 – 
3273.5553 – 3273.5551  
Dia 28.04.2019
Almoço Dançante do Grupo dos Veteranos de São Paulo
O Grupo Folclórico dos Veteranos de São Paulo estará neste 
dia iniciando suas atividades festivas deste ano. Estará reali-
zando um grande almoço dançante a partir das 13 horas em 
sua sede no Rotary Penha. Teremos no cardápio bacalhau de 
várias formas e o sempre inigualável escondidinho de baca-
lhau. Como atração para animar a esta tarde teremos a dupla 
portuguesa Paulo & Jonatan. Informações e convites pelos 
fones 5589.3309 – 2641.8117 ou pelo WhatsApp 99902.4295 
Rua Senador Godoi 777 Bairro da Penha
Dia 29.04.2019
Sessão Solene em Comemoração aos 45 anos da Re-
volução dos Cravos
O CC25A e o Deputado Estadual Paulo Fiorillo estarão 
realizando uma sessão solene na Assembleia Legislativa 
de São Paulo neste dia a partir das 19,309 horas.

Recuperação de Impostos – uma aliada (*)
No período mais difícil de nos-

sa economia, entre os anos de 
2014 a 2016, o Produto Interno Bru-
no (“PIB”) recuou o percentual acu-
mulado de 8,2%, gerando inúmeras 
consequências, sentidas até os dias 
de hoje, dentre as quais destaca-
mos o desemprego, 
o empobrecimen-
to da população e, 
principalmente, a 
queda no consumo, 
produzindo reflexos em todas as ati-
vidades. Se já era difícil empreender 
no Brasil, com legislação trabalhista 
ultrapassada — felizmente corrigida 
parcialmente no Governo Temer —, 
problemas com segurança, mão de 
obra com baixa qualidade, insegu-
rança jurídica e alta carga tributária, 
neste período de crise a situação se 
tornou ainda mais complexa, e o que 
vemos no pós crise é uma série de 
pessoas jurídicas endividadas. Nes-
se cenário assume relevo o trabalho 
que denominamos como “Recupe-
ração de Impostos”, em que profis-
sionais especializados, atuantes na 
área tributária, cientes, portanto, das 
últimas atualizações da jurisprudên-
cia administrativa e judicial tributária 
no país, se predispõem a analisar, 
por amostragem, a contabilidade e 
a escrituração fiscal da pessoa jurí-
dica. Seja por conta do enorme ci-
poal de normas tributárias publi-
cadas no país, das variações das 
decisões judiciais ou em razão da 
complexidade de nossos tributos, 
na imensa maioria das vezes esta 

tarefa de revisão da contabilidade/
escritura fiscal da pessoa jurídica 
resulta na conclusão de que aque-
la pessoa jurídica determinada 
recolheu tributos a mais ou inde-
vidamente! Há inúmeros exemplos! 
Desde créditos de PIS e COFINS no 

regime não-cumu-
lativo dessas Con-
tribuições, passan-
do pela exclusão do 
ICMS das bases de 

cálculo dessas mesmas Contribui-
ções, pelos créditos de ICMS que 
as pessoas jurídicas deixam de to-
mar por desconhecimento, ou ICMS 
pago no regime da substituição tri-
butária pelos contribuintes substitu-
ídos, e até créditos decorrentes de 
tributação errônea sobre a folha de 
salários. E não pensem que essa ati-
vidade se aplica apenas às empre-
sas de médio e grande porte, que 
adotam o Lucro Real ou o Presu-
mido, pois o trabalho de Recupera-
ção de Impostos também pode ser 
realizado em pessoas jurídicas que 
adotam o Simples e atuam com pro-
dutos sujeitos à substituição tributá-
ria e/ou tributação monofásica, por 
exemplo, produtos presentes em 
grandes cadeias comerciais como 
produtos de higiene, remédios, cho-
colates, refrigerante, cerveja, ma-
teriais de construção e etc. E nes-
se aspecto é interessante notar dois 
pontos de extrema relevância. O pri-
meiro é o de que a Recuperação de 
Impostos tem como foco os 5 anos 
anteriores da pessoa jurídica, sen-

do que os tributos então recupera-
dos são atualizados com base na 
taxa SELIC, de modo que, não raro, 
os resultados são significativos para 
pessoa jurídica, sobretudo nesse 
período pós crise. E o segundo pon-
to é que a Recuperação de Impos-
tos resulta na identificação e quan-
tificação de créditos fiscais a serem 
objeto de pedido de restituição e/ou 
compensação administrativa peran-
te a Receita Federal do Brasil ou Fa-
zenda do Estado, conforme o caso, 
produzindo, portanto, resultados fi-
nanceiros imediatos para a pessoa 
jurídica. E tudo isso sem mencio-
nar o efeito didático da Recuperação 
de Impostos, que pode ser trabalha-
do em conjunto com a atual contabi-
lidade da pessoa jurídica, para que 
aquele item ou conjunto de itens que 
gerou o crédito fiscal recuperado 
passe a ser devidamente reconheci-
do daqui para frente, gerando maior 
economia fiscal presente para a pes-
soa jurídica. Em suma, a Recupera-
ção de Impostos, procedimento legí-
timo das pessoas jurídicas, fundado 
em direito constitucional dos contri-
buintes, e amparado pela legislação 
e pela jurisprudência das mais al-
tas cortes administrativas e judiciá-
rias, apresenta inúmeras vantagens 
ao empresariado, em especial por 
produzir resultados financeiros ime-
diatos, sendo uma importante aliada 
nos dias atuais.

(*) Luiz Rogério Sawaya, sócio 
de Sawaya & Matsumoto, Escritório 
Especializado na Área Tributária

Deputado José Cesário 
A atual Política Portuguesa e o Trabalho realizado no Parlamento
Esteve em São Paulo, no ultimo 
dia 18 de março de 2.019, o Depu-
tado da Assembleia da Republica 
Dr. José Cesário. Este reuniu-se 
com lideranças da comunidade lu-
so-paulista na Biblioteca da Casa 
de Portugal. Aos presentes falou 
sobre a atual politica, economia e 
social portuguesa e também das 
comunidades espalhadas pelo 
mundo e o trabalho realizado no 
Parlamento Português. O Dr. Ce-
sário apresentou as diferentes 
perspectivas de crescimento da 
Europa, sobre a saída da Inglaterra 
da União Europeia e suas conse-
quências. Segundo ele, Portugal 
depende muito do que se passa no 
exterior, indubitavelmente não irá 
ter o mesmo percurso que teve até 
aqui, mas nada comparado com o 
que tivemos em Portugal nos anos 
de 2010/2011.  Disse que quem 
quiser ganhar as eleições em ou-
tubro próximo, o que vai estar em Dr. José Cesário e algumas lideranças da comunidade Luso-Paulista.

causa é a capacidade de ajustar 
a economia às tendências do mo-
mento. “Os tempos que ai vem, 
não vão ser tão fáceis como os 
que tivemos. O Dr.Marcelo Rebelo 
de Sousa é o homem mais popular 
nestes últimos 40 anos, gostem ou 
não gostem, é um fator  de apro-
ximação das pessoas, coisa que 
não existia. Disse ainda sobre as 

palavras da atual ministra da Justi-
ça, que em 2.016 haviam cerca de 
30.000 processos de nacionalida-
de pendentes, e em fim de 2.018, 
já haviam 40.000 processos pen-
dentes, o que vem de encontro às 
queixas generalizadas da nossa 
rede consular, em especial São 
Paulo, e na administração. Tratou 
ainda de muitos outros assuntos.

A comunidade  luso – paulista, pres-
tigiou no ultimo dia 24 de março 
de 2.019, o primeiro almoço deste 
ano da Comunidade Gebelinense 
de São Paulo. O novo presidente 
recem empossado Sr. Tiago Jose 
Dias Rodrigues, o vice presidente 
Sr. Antonio Loureiro bem como seus 
pares de diretoria recepcionaram a 
todos os muitos presentes. Foi ser-
vido aos presentes um concorrido 
aperitivo seguido de almoço com 
o tradicional Bacalhau a São Mar-
tinho o Escondidinho de Bacalhau 
à Gebelim, filet mignon e diversos 
acompanhamentos e saladas. Hou-
ve neste dia recreação para crian-
ças e a animação esteve a cargo 
da Tocata Musical Cá Te Quero, 
que colocou a todos para dançar. 

Festa de São Martinho na 
Comunidade Gebelinense

Animando a esta tarde vemos a Tocata Musical Cá Te Quero.

Instante em que fazia uso da palavra o ex-presidente e fundador da Comu-
nidade Gebelinense de São Paulo Sr. Antero Pereira, o presidente Sr.Tiago 
Jose Dias Rodrigues e sua diretoria.

Agradecendo a presença tivemos a 
palavra do presidente Sr. Tiago, que 
apresentou sua diretoria, e ainda a 
palavra do fundador e ex-presiden-

te Sr. Antero Pereira Presidente do 
Sampapão. Coinfirta mais detalhes 
no site www.portugalemfoco.com.br 
ou no facebook/Portugal Em Foco.
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Roca Contabilidade
No Lançamento da APAS Show 2019 - Distrital Sul

O suntuoso Trio Pérgola, localizado 
em São Paulo, foi sede, do jantar de 
lançamento regional da APAS Show 
2019, o maior evento do mundo vol-
tado para o setor supermercadista. 
A cerimônia contou com 274 pre-
sentes entre empresários supermer-
cadistas, fornecedores, empresas 
patrocinadoras e autoridades. Tam-
bém participaram Renato Gaspar, 
vice-presidente da Associação Pau-
lista de Supermercados (APAS); Fá-
bio de Almeida Francisco, diretor da 
Distrital Sul; Carlos Correa, superin-
tendente da APAS; e Rodrigo Gou-
lart, vereador de São Paulo. Abrindo 
o evento, Fábio de Almeida Francis-
co comentou sobre a força econô-
mica dos supermercados na região. 
“A Distrital Sul foi responsável por 
9,6% do faturamento do setor no Es-
tado de São Paulo em 2018, o que 
equivale a aproximadamente R$ 
10,8 bilhões. A geração de empre-
gos também é bastante represen-

tativa: em torno de 51 mil pessoas 
trabalham em supermercados nesta 
região.”, destaca.  O vice-presidente 
da APAS, Renato Gaspar, aprovei-
tou a oportunidade para comentar 
sobre a importância e a evolução 
da APAS Show 2019, que ocorre 
de 06 e 09 de maio no Expo Center 
Norte, em São Paulo. “Há 35 anos, 
a APAS Show traz as principais no-
vidades tanto dos expositores quan-
to no congresso de gestão. O tema 
este ano, “Super hack – Hackeando 
o Supermercado”, tem justamente 
o objetivo de nos fazer pensar fora 
da caixa, revendo a lógica da ope-
ração. Para esta edição, ampliamos 
a área de exposições, sendo agora 
cinco pavilhões frente aos quatro 
até então ocupados, garantindo ain-
da mais espaço para expositores 
internacionais, salas de reunião de 
negócios e atendimento exclusi-
vo ao público estrangeiro”, reforça 
o vice-presidente. A APAS Show 

tem colecionado números expressi-
vos ao longo dos anos. Em 2018, o 
evento contou com 71.931 inscritos 
e 4.073 congressistas, recorde de 
todas as edições. Participaram 738 
expositores, sendo 200 internacio-
nais, de 19 países. Nas Rodadas 
de Negócios Apex-Brasil, focadas 
em importação e exportação, fo-
ram realizadas 1.423 reuniões entre 
185 empresas, contando com 50 
compradores internacionais, de 23 
países. O montante em geração de 
negócios totalizou US$ 100 Milhões. 
A APAS - Associação Paulista de 
Supermercados representa o setor 
supermercadista no Estado de São 
Paulo e busca integrar toda a cadeia 
de abastecimento. A entidade tem 
em torno de 1.500 associados, que 
somam mais de quatro mil lojas.
ROCA CONTABILIDADE
A ROCA CONTABILIDADE foi fun-
dada em meados de 1981 pelo ex-
periente e também conhecido Dr. 

Paulo Scardine. Para tocar este 
negócio de sucesso, o mesmo 
conta com sua filha Thais Helena 
Scardine que também é contadora, 
além de uma equipe altamente qua-
lificada e atualizada. A ROCA CON-
TABILIDADE marcou presença no 
lançamento da APAS SHOW 2019. 
Em seu stand pode oferecer uma 
gama completa de soluções para 
gestão de recebíveis e validação 
eletrônica das obrigações acessó-
rias.  A ROCA CONTABILIDADE é 
uma empresa especializada em ser-
viços de consultoria e gestão contá-
bil, que desde a sua fundação, tem 
o propósito de oferecer as melhores 
soluções aos seus clientes, nas 
áreas: contábil, fiscal e trabalhista, 
e se esmera a cada dia em traçar 
as melhores estratégias tributárias, 
de forma que seus clientes tenham 
a melhor opção de Regime Tribu-
tário, repercutindo no recolhimento 
do menor imposto possível. Possui 

ainda serviços como: orientação 
para emissão de notas fiscais em 
geral; Elaboração das obrigações 
acessórias: SPED Fiscal; ICMS/IPI; 
EFD – Contribuições; PIS/COFINS; 
GIA; DCTF; DEFIS (Simples Nacio-
nal); DIF – Papel Imune; DeSTDAS; 
GIS online; Orientação quanto à re-
cuperação de impostos; Orientação 
de melhor regime tributário, através 
de análise fiscal e financeira da em-
presa; Apuração dos impostos nos 
regimes: Lucro Presumido, Lucro 
Real e Simples Nacional, nas esfe-
ras Federal, Estadual e Municipal; 
Emissão de guias: ICMS, DARFs, 
DAS – Simples Nacional e ISS; 
Escrituração completa dos livros 
fiscais de entrada, saída, apuração 
de ICMS, inventário, processamen-
to de dados e SPED; Processo de 
transferência de créditos acumu-
lados, compensação de impostos; 
Demonstrativo de débitos Estaduais 
e Federais; Preenchimento e orien-

tações do SISCOSERV; Orien-
tações em geral sobre o Regime 
de Substituição Tributária ICMS; 
Atendimento a fiscalizações e audi-
torias. A ROCA CONTABILIDADE, 
como conseqüência do seu serio 
trabalho, e uma equipe de profissio-
nais altamente qualificados, foi um 
dos primeiros escritórios a conquis-
tar, no ano de 2003, a certificação 
ISO 9001. A ROCA CONTABILIDA-
DE disponibiliza à sua vasta gama 
de clientes, diversos conteúdos on-
line como boletins, ROCA DIGITAL 
E ROCA NEWS. Hoje, possui sua 
sede própria localizada na Av. Mo-
rumbi, nº 6720, fone (11) 3750.4111 
no elegante bairro do Morumbi, com 
uma excelente e confortável estru-
tura, para melhor atendimento aos 
seus clientes e funcionários. Co-
nheça mais sobre a ROCA CON-
TABILIDADE no site www.rocacon-
tabil.com.br  ou pelo facebook.com/
roca-contabil

O Dr. Marcelo Ferreira Lima da Roca gestor de relacionamentos da Roca, o Dr. Fabio de Almeida Francisco dire-
tor Regional da APAS SHOW 2019 Zona Sul, o Dr. Paulo Scardine Presidente da Roca, a filha Dra. Thais Helena 
Scardine diretora da Roca, o Dr. Isac P. Bueno gerente administrativo da Roca Contabilidade e o Sr. Bruno Nunes 
executivo de contas da NDD Conciliadora. Aqui os patrocinadores da APAS SHOW 2019.

Dr. Carlos Correia diretor superintendente da APAS SHOW 2019, o Dr. Mar-
celo Ferreira Lima, da Roca, e o Dr. Isac Paulo Bueno, da Roca Contabili-
dade.

A Dra. Thais Helena Scardine diretora da Roca, o Dr. Carlos Correia diretor 
da APAS, e o Dr. Paulo Scardine Diretor Presidente da Roca Contabilidade. 

Flagrantes da abertura oficial da APAS SHOW 2019 “Super hack – Hacke-
ando o Supermercado”

APAS SHOW 2019

O conhecido e concorrido restaurante 
Rancho Português de São Paulo, re-
cepcionou o Embaixador de Portugal 
Dr. Jorge Dias Cabral, o Cônsul Geral 
de Portugal em São Paulo Dr. Paulo 
Nascimento, e ainda o Presidente das 
Câmaras Portuguesas Dr. Nuno Rabelo 
de Sousa, a convite da diretoria do esta-
belecimento, os irmãos Sr. António e Sr. 
Manuel Rocha Alves. Os ilustres visitan-
tes confessaram se sentir em Portugal, 
no interior do Rancho Português, con-
fortável e superaconchegante e ficaram 
encantados, com as adegas do estabe-
lecimento, que contam com mais de 700 
rótulos, bem como a fabulosa e autenti-
ca gastronomia portuguesa ali servida. 
Tomaram conhecimento do Festival da 
Sardinha realizado ali a cada dois me-
ses, e prometeram voltar para provar as 
saborosas sardinhas portuguesas assa-
das na brasa servidas com broa de milho 
e batatas à murro. O Rancho Português 
instalado em São Paulo e Rio de Janei-
ro,mostram um pouco do que é Portugal. 
Ali a mesa é sempre farta e tradicional, 

com receitas cheias de histórias, passa-
das de geração em geração entre as fa-
mílias. Como toda casa portuguesa que 
se preze, não pode ali faltar bacalhau, o 
difícil é escolher entre as 15 receitas que 
levam o pescado, cada uma com um to-
que especial. Impossível não se deliciar 
com as opções de entradas, petiscos, e 
com a variedade de sobremesas portu-
guesas que vão do tradicional Pastel de 
Belém até o exótico Pudim do Abade de 
Priscos. O Rancho Português conta ain-
da com um empório repleto de objetos 
de decoração nacionais e importados, 
louças portuguesas e diversos produtos 
alimentícios de primeiríssima qualidade. 
O Rancho Português chegou para ser 
um pedacinho de Portugal em São Pau-
lo, quer seja pela gastronomia, arquite-
tura, decoração ou pelos produtos que 
oferecem em sua loja, cada detalhe faz 
parte de uma viagem ibérica a ser ex-
plorada com os cinco sentidos.Vá você 
também conhecer o Rancho Português, 
em São Paulo naAv. dos Bandeirantes, 
1051 - Vila Olímpiatel: (11) 26392077

Restaurante Rancho Português
Recebeu Visitas Ilustres
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JORNADA 05pORtO
JORNADA 28
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LIGA NOS 2018 - 2019
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JORNADA 05
cOimbRA

JORNADA 25
GUARDA

JORNADA 24

viLA ReAL
JORNADA 28 JORNADA 05

viseU
JORNADA 27

Benfica bate 
Vitóriade Setúbal
túbal, por 4x2, em jogo da 
29.ª jornada.

 No Estádio da Luz, em 
Lisboa, Rafa (02 e 36 minu-
tos), João Félix (56) e Sefe-
rovic (67), melhor marcador 
do campeonato, com 19 
gols, fizeram os tentos do 
Benfica, que ainda viu Piz-
zi desperdiçar uma grande 
penalidade (29). Nuno Va-
lente (39) e Jhonder Cádiz, 
de grande penalidade (88), 
marcaram para os sadinos.

Um dia depois de o FC 
Porto ter ascendido provi-

soriamente ao comando no 
sábado, ao vencer no terre-
no do Portimonense (3x0), 
o Benfica somou a quarta 
vitória seguida e atingiu 
também os 72 pontos, ten-
do vantagem no confronto 
direto com os ‘dragões’.

O Vitória de Setúbal, 
que vinha de dois triunfos 
consecutivos, caiu para o 
13.º lugar, com 31 pontos, 
menos um do que Boa-
vista e Portimonense e 
quatro acima da zona de 
despromoção.

O Sporting consolidou o 
terceiro lugar da I Liga portu-
guesa de futebol, ao vencer 
no terreno do Desportivo das 
Aves, por 3x1, em jogo da 
29.ª jornada, marcado pela 
expulsão do goleiro ‘leonino’ 
Renan.

O jogador do Sporting viu 
o cartão vermelho aos qua-
tro minutos, mas os ‘leões’ 
ganharam com golos Luiz 
Phellype (24 minutos), Ma-
thieu (44) e Bruno Fernan-
des (84), melhor marcador da 
equipa e segundo do campe-

onato, com 16 tentos - menos 
dois do que Seferovic (Ben-
fica). Cláudio Falcão marcou 
para o Aves, de grande pena-
lidade (33).

Com a sexta vitória segui-
da no campeonato, a equipa 
de Marcel Keizer soma agora 
64 pontos, mais seis do que o 
Sporting de Braga, quarto clas-
sificado, que recebe o Tondela 
no domingo, enquanto o Aves 
mantém o 12.º lugar, com 30 
pontos, e fica ao alcance de 
Marítimo (30), Boavista (29), 
Tondela (28) e Nacional (27).

Sporting com 10 vence Desportivo
das Aves e reforça terceiro lugar 

O Sporting de Braga 
regressou aos triunfos da I 
Liga de futebol, ao vencer 
em casa o Tondela, por 3x0, 
em jogo da 29.ª jornada, e 
mantêm-se na luta com o 
Sporting pelo terceiro lgar.

Depois das derrotas 
com o FC Porto (3x2, em 
casa) e com o Moreirense 
(1x0, fora), a equipa minho-
ta ganhou no Municipal de 
Braga com gols de Wilson 
Eduardo, no primeiro minu-

Braga regressa aos triunfos ao bater o Tondela

O Rio Ave venceu o 
Vitória de Guimarães, por 
2x1, em jogo da 29.ª jor-
nada da I Liga portugue-
sa de futebol, e subiu ao 
nono lugar.

 O brasileiro Filipe Au-
gusto, aos 31 minutos, na 
conversão de uma grande 
penalidade, e Nuno San-
tos, aos 48, marcaram os 
gols dos vila-condenses, 
que não venciam há dois 

Rio Ave sobe ao nono lugar ao vencer
na receção ao Vitória de Guimarães

O FC Porto vencer no ter-
reno do Portimonense, por 
3x0, em jogo da 29.ª jornada, 
ficando a aguardar o resulta-
do do Benfica.

O argelino Brahimi, aos 
15 minutos, o maliano Ma-
rega, aos 73, e o mexicano 
Herrera, aos 90+3, marca-
ram os gols do campeão na-
cional em Portimão, onde os 
‘dragões’ somaram a quinta 

vitória seguida no campe-
onato, o que lhes permite 
passarem a contabilizar 72 
pontos, mais três do que os 
‘encarnados’.

O Portimonense sofreu 
a terceira derrota seguida e 
segue no 10.º lugar, com 32 
pontos, ficando ao alcance 
do Setúbal (31), do Despor-
tivo das Aves (30), do Marí-
timo (30) e do Boavista (29).

FC Porto vence
Portimonense 

to, do goleiro Cláudio Ra-
mos, na própria baliza, aos 
64, e de Fransérgio, aos 
90+6.

Quarto classificado, 
o Braga passou a somar 
61 pontos e manteve-se 
a três do Sporting, que 
no sábado venceu o Des-
portivo das Aves, por 3x1, 
enquanto o Tondela per-
manece em 15.º, com 28, 
somente um acima na 
zona de despromoção

O Marítimo venceu 
em casa o lanterna-ver-
melha Feirense, por 2x0, 
em jogo da 29.ª jornada 
da I Liga portuguesa de 
futebol.

O camaronês Joel, 
aos 39 minutos, e Edgar 
Costa, aos 43, marcaram 
os gols do Marítimo, de-
pois de a formação de 
Santa Maria da Feira ter 

Marítimo vence lanterna-vermelha
Feirense em casa e ascende à 10.ª posição

desperdiçado uma gran-
de penalidade, pelo bra-
sileiro Crivellaro.

jogos, enquanto Tozé, aos 
88, também na cobrança 
de um castigo máximo, 
reduziu para os vimara-
nenses.

O Rio Ave, que termi-
nou em inferioridade nu-
mérica com a expulsão de 
Fábio Coentrão, aos 90+6, 
soma agora 35 pontos, 
menos 10 do que o Vitória 
de Guimarães, que ocupa 
o sexto lugar.

Com este triunfo, os 
madeirenses subiram ao 
10.º lugar, com 33 pon-
tos, enquanto o Feirense, 
que terminou com menos 
dois jogadores, devido 
às expulsões do egípcio 
Ali Ghazal e do brasileiro 
Bruno Nascimento, aos 
71 e 73, respetivamente, 
permanece na 18.ª e últi-
ma posição, com 15

O Benfica segurou a li-
derança da I Liga portugue-
sa de futebol, em igualdade 
com o FC Porto, ao vencer 
em casa o Vitória de Se-
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VAMOS CELEBRAR

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

Há dois mil anos, Je-
sus, filho de Deus, 

caminhou pela Terra 
entre os mortais espalhando sua men-
sagem de amor e paz. Seu objetivo era 
claro, criar um mundo melhor e salvar 
nossas almas; mas, nem todos compre-
enderam.

Em consequência da ignorância de 
alguns, Jesus foi crucificado e morreu, 
mas, ao terceiro dia seu corpo retomou 
à vida e Ele se levantou! Jesus ressus-
citou e com Ele a esperança, o amor e 
tudo que existe de bom neste mundo.

Páscoa é RessuRReição

Estamos vivendo uma semana mui-
to especial: a semana da Páscoa. 
Coincidentemente, a data acontece 
no mesmo período em que a Comuni-
dade Judaica celebra Pessach. Con-
vém lembrar,  que para  as duas religi-
ões o momento significa “passagem”. 
No judaísmo da escravidão para a li-
berdade, quando os judeus, seguindo 
Moisés, saíram do Egito onde eram 
escravos, em direção à Terra Prometi-
da. Na religião cristã também significa 
“passagem” que é a ressurreição de 
Jesus, da morte para a vida eterna. 
Lembro-me com saudade das amên-
doas presenteadas pelas famílias às 
crianças na Páscoa. Visitávamos to-
dos os parentes e amigos para receber 
as prometidas amêndoas. A mesma 
tradição! Eram na verdade, peque-
nos ovos, comparando com os ovos 
de chocolate distribuídos à criançada 
no nosso Brasil. Que a Páscoa pos-
sa anunciar a chegada de tempos de 
paz e menos sofrimento para a huma-
nidade, especialmente para o nosso 
querido e sofrido Rio de Janeiro. Feliz 
Páscoa para judeus e cristãos.

A Páscoa é a cele-
bração do sacrifício 
de um homem justo e 
bom que morreu por 
nós, por nossos pe-
cados, e da sua res-

surreição. A Pás-
coa é a festa do 
amor e triunfo de 
Cristo, nosso Sal-
vador. 
Façamos então re-

nascer também, em 
nossos corações, 
todos os bons senti-
mentos e deixemos 
os maus, desapare-
cerem. Feliz Páscoa!

MensageM do Jornal Portugal eM Foco aos seus leitores
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Convívio DominiCal Da Casa Do Porto

Dando prosse-
guimento à sua pro-
gramação de abril, 
o presidente Manuel 
Branco e demais 
membros da diretora 
recepcionaram, logo 
na entrada, os as-
sociados e amigos, 
como é de costume. 
Foram oferecidos 

bolinhos de baca-
lhau, batidas tropicais, 
como início de degus-
tação. A Casa do Porto 
sempre oferece uma 
gastronomia especial 
com diversas iguarias 
deliciosas. Esta sema-
na o churrasco com-
pleto foi o astro, com 
todos os acompanha-

mentos, lombinho su-
íno na brasa, saladas 
diversas, mesa de 
frutas, tudo da melhor 
procedência. Alegran-
do o salão o conjunto 
Lisboa Rio Show fez 
a sensação daqueles 
que gostão de dançar.   
Foi um domingo per-
feito.

Um click durante o almoço portuense, quando Felipe Mendes cumprimentava os casais amigos, D. Florbela e comen-
dador Afonso Bernardo, D. Lourdes e Custódio Duarte, Idalia e Maneca, e amigos familiares

Com as Graças de Deus, já está bem de saúde o nosso amigo Antônio Ribeiro que es-
teve presente, nesse domingo, com sua esposa D. Antônia, para a alegria dos amigos. 
Na foto, com Elídio e um amigo

Animando 
o domingo 

da Casa do 
Porto estava 

o conjunto 
Lísboa  Rio 
Show, com 

a direção 
de Manuel  

Cardoso O dinâmico presidente Manuel Branco, sempre com a “mão na massa” para servir os 
associados e amigos

Presente no almoço social portuense, o dinâmico casal 
D. Guilhermina e o empresário Manuel Pinto Ayres, parti-
cipando de mais este evento regional
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A diretoria da Casa 
de Espinho antecipou, 
no domingo passado, 
dia 14, seu Almoço de 

Páscoa e ofereceu um 
delicioso churrasco com 
suas guarnições, arroz 
de bacalhau e sardinha 

portuguesa na brasa.
O toque musical es-

teve a cargo do Con-
junto Viscondenses, 

Almoço de PáscoA nA cAsA de esPinho

Num destaque 
para o jornal 
Portugal em 

Foco, posaram 
para esta foto, o 

Padre Francisco, 
o presidente da 

Casa de Espinho, 
Fabio Cruz, a 
diretora Rosa, 
o Padre Alber-
to, Pároco da 

Igreja São Rafael 
Arcanjo

Apresenta-
ção mara-
vilhosa do 

R.F. Eça de 
Queirós, 

no almoço 
da Casa de 

Espinho

Rancho Folclórico Eça de Queirós, orgulho da Casa dos Poveiros em mais uma apresentação

Num 
close para 
nosso 
jornal, no 
almoço/
churrasco 
espinhen-
se, o pre-
sidente da 
Casa dos 
Poveiros, 
Renato e 
a diretora  
Glorinha

Linda imagem, no domingo da Casa de Espinho: D. Aurélia (um dos “braços direitos” da 
Benvinda Maria, grande companheira e guardiã das meninas e das crianças, em várias 
das jornadas do Rancho Folclórico Português do Rio de Janeiro a Portugal), Cristina, 
Simone, Giovanna, presidente da Casa dos Poveiro Renato Figueiredo e André Vilela.

sempre com um bom 
repertório. Mais à tarde 
foi realizado um Ato Re-
ligioso com a presença 
do Padre Francisco e 
o Pároco da Paróquia 
São Rafael Arcanjo, 
que fez, aos presentes, 
uma linda Bênção de 
Páscoa, em um belo 
momento de Fé e reli-
giosidade. Logo a se-
guir, entrou no salão o 
R.F. Eça de Queirós, da 
Casa dos Poveiros, que 
proporcionou um lindo 
espetáculo de folclore, 
honrando as tradições 
da Povoa de Varzim.

Que tarde maravi-
lhosa, de Fé Cristã e 
Folclore!!! Parabéns à 
nova diretoria da Casa 

de Espinho, na pessoa 
de seu presidente, Fa-
bio Cruz e ao apoio que 
a família espinhense 
tem dado à nova admi-

nistração. O jornal Por-
tugal em Foco estará 
sempre presente para 
registrar, com nosso 
enorme prazer.



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
LEMBRANDO COM MUITAS SAUDADES
A NOSSA QUERIDA BENVINDA MARIA.

 
OS CÃES LADRAM

E A CARAVANA PASSA......

PaRaBeNS foLcLoRIStaS

caSaL Nota 10

QuaNta aLeGRIa No 
SemBLaNte doS doIS

Maneca

famíLIa deStaQue da SemaNa

QuaRteto deStaQue da SemaNa
Não é sempre  que se encontra um 
grupo formado por portugueses que 
trabalham, como radialista, jornalis-
ta ou empresário em três Estados 
do Brasil. Como vemos à esquerda, 
o amigo Torrão que “mexe” com a 
nossa Comunidade de São Paulo, 
através do Jornal Portugal em Foco, 
amigo Diamantino, do Hotel Recan-
to das Hortências, Minas Gerais, e 
a dupla dinâmica das excursões e 
rádio, pai e filho, Júnior e  António  
Simões. Parabéns a todos pelos 
bons serviços apresentados, com o 
desejo de muita saúde para todos.

Sábado passado, Padre Geraldo, da Paro-
quia Santo Expedito, que  fica na rua Leo-
poldina Rego, 917 na Penha, fez uma visita 
surpresa, ao Programa: Portugal Brasil Aqui 
e Agora, na Radio Metropolitana. Como ve-
mos neste lindo Cenário fotográfico, alguns 
amigos nos visitaram, à esquerda, D. Laura, 
D. Ruth, Diretor da Casa de Espinho, amigo 
Artur, a seu lado, o missionário , sobrinho do 
Padre Geraldo, que está entre, Maneca e 
Idália. Ficamos muito felizes , com as lindas 
palavras  dirigidas a todos os ouvintes, ele 
chegou para enriquecer nossa Prece, graças 
à Deus. Para quem não sabe, Padre Geraldo 
,  aos Domingos de 14 às 15 Horas, apre-
senta momento de fé, ligue a Metropolitana, 
vale a pena. Estimado Padre Geraldo, nosso 
carinho, com o desejo de muita saúde.

feLIZ aNIVeRSÁRIo No ceu!

Domingo de alegria, no almoço da nossa Casa do 
Porto. Amigo Antônio Ribeiro, os problemas apare-
cem, mas Deus é Pai e como gostei  de vê-lo e fo-
tografar. Como verificamos, daqui para a frente será  
só alegria e queremos sempre acompanhado de 
sua esposa, D. Maria Antónia por muitos e muitos 
anos com saúde. Este convivio familiar permanece-
rá em todos nós, com muita saúde e com a graça de 
Deus. Abraços amigos, até a próxima.

Domingo passado, no almoço da Casa do Por-
to, algumas surpresas familiares. Como vemos 
neste lindo cenário fotográfico, à esquerda, o 
distinto casal de Pindelo dos Milagres, amigo 
Custódio e D. Lurdes,  que depois de uma tur-
bulência de saúde, está voltando ao convívio 
Luso-Brasileiro,  D. Idália,  muito feliz a seu lado 
e todos nós adoramos sua presença. Segunda 
surpresa, família Roçado e  Fernandes, que 
ficaram muito felizes, também, ao ver chegar, 
como vemos na foto, D. Eva, abraçando sua 
cunhada D. Florbela. A seguir, Comendador 
Afonso, que adorou a surpresa, depois vem o 
simpático, Guilherme, com filhinho Eduardo e 
Mamãe, a Professora, D. Adriana. Para todos 
o meu carinho e da família, Jornal Portugal em 
Foco, com o desejo de muita saúde.

O Presidente Manuel Pinho, do Rancho Serões das Al-
deias e seus componentes, festejam com muita alegria, 
os 15 anos  de vitória  pelo folclore português, que seja 
sempre assim. MUITAS  BENÇÃOS.

A minha amiga, 
radialista e fadista  
Claudia Ferreira,  
com o seu marido, 
saudoso, Comenda-
dor Artur dos Santos 
Pereira, sempre 
viajando pelo mundo 
em eterna lua de 
mel, onde quer que 
esteja, Artur sempre 
será um espírito de 
luz, ajudando a to-
dos com muito amor. 
MUITAS BENÇÃOS.

e PoR faLaR em foLcLoRe

SeRÕeS daS aLdeIaS, 
15 aN0S de SuceSSo

Muito felizes pela nova lei, protegendo o folclore portu-
guês, um trio emanando felicidade. Na foto: Rose Boa-
ventura, primeira dama da Vila da Feira, a linda Camili-
nha, e o fadista e folclorista  Camilo Leitão, do Rancho 
Almeida Garret. Família linda. MUITAS BENÇÃOS.

O saudoso Luisinho Vieira, faria aniversário no plano ter-
rstre, no passado dia 10 de Abril. SAUDADES ETERNAS.
Na foto: Tininha Vieira, seu amado Luis Vieira, Emilia 
Vieira e Toninho Vieira. MUITAS BENÇÃOS.
POR UMA LÁGRIMA, POR UMA LÁGRIMA TUA...........

caSaL 
LINdo

PRece aBeNçoada, com a VISIta do PadRe GeRaLdo
Pé de Valsa, esta de 
volta, Graças a deus 

e nossa Senhora

Mais uma risonha primavera come-
morada com muita alegria e não é 
para  menos. Como vemos  na foto, 
lindos sorrisos familiares e amigos, 
à esquerda, duas grandes amigas: 
D. Dulce e a Radialista, D. Idália, a 
seguir, a  aniversariante e de pé, à 
esquerda, suas netas, Duda, Bruna, 
Rafa, e Manuela, filhas Flávia  e Ana 
Lúcia, com papai  Manuel Pinto Aires, 
Diretores da Flora Santa Filomena. 
Fico muito grato pelo carinho de sem-
pre, com o desejo de muita saúde 
para D. Guilhermina e toda a família 
e que esta data se  repita por muitos 
anos, com a graça de Deus.

Parabéns  dona Guilhermina, pelo seu aniversario

oRadoR ImPoRtaNte 
No dIa daS comuNIdadeS

Na caSa daS BeIRaS
O Dr. Matusa-
lém Dias Moura, 
será o orador 
oficial  no Dia 
da Comunidade 
Luso Brasileira, 
na Casa das 
Beiras. Grande 
amigo de Por-
tugal, Dr. Matu-
salém é Advo-
gado, Escritor, 
Poeta Historia-
dor. Membro  
efetivo da Aca-
demia de Le-
tras  do Espirito 
Santo, Membro 
efetivo da Aca-
demia de letras 
e Artes de Portugal, Membro  da Sociedade Brasileira 
de Poetas. Na foto: Dr. Matusalém oferecendo  o livro 
de sua autoria ‘”SONETOS INSANOS”, ao Dr. Alexandre 
Mendes, presidente da ( APES), Associação Portuguesa 
do Espirito Santo.

O meu amigo radialista, Antonio Simões, ex presidente 
da Casa da Vila da Feira, com sua esposa Marilene, 
sempre  felizes. MUITAS BENÇÃOS

coNdecoRaçÕS
cuLtuRaIS meRecIdaS

A minha querida 
amiga, Neumara 

Coelho, sendo 
condecorada, 
com a impor-

tante medalha, 
BARÃO DE  

AIURUOCA.
Na foto:

Neumara, seu 
amado Fernan-
do e um amigo, 
também conde-

corado.

uma vida dedicada às 
tradições portuguesas

É com muito carinho que registro, com esta foto, este 
querido casal da Comunidade Portuguesa, Aurora e Ma-
nuel Coelho. Uma vida de amor e carinho à família e ao 
folclore português. O casal é grande incentivador dessa 
moçada jovem, que aprendeu a amar e a divulgar nossas 
tradições. Em breve, darei um pulo até Caxias para abra-
çá-los. Um grande beijo meu e da Idália.

A querida  Deputada Marta Rocha, declara o folclore por-
tuguês, patrimônio histórico e cultural  de natureza imate-
rial, do Estado do Rio de Janeiro. Lei número, 8321 de 28 
de Março 2019. ALELUIA. Na foto: a mãe da Deputada 
Marta Rocha, D. Emilia Rocha, Dr. Bernardo, Maria Alci-
na e a Dra. Marta Rocha. MUITAS BENÇÃOS.

Nossa querida  
Juju, senhora 

muito amada pela 
nossa comunida-
de, não cabia em 

si de contente, 
nas voltas do vira 
com o nosso galã 
da Comunidade, 
João Batista Za-

ranza. ABRAÇOS 
FADISTAS.
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AçoriAnos em mAis um Almoço sociAl
Trabalhando 
com amor e 

dedicação 
à Casa dos 

Açores, estão 
as diretoras 

Sonia Andra-
de, Magali 

Alves e Laura 
Mendonça. 

Sem dúvida, 
são pessoas 

admiraveis no 
Slar Açoriano 

Gente boa 
e amiga, 

no conví-
vio social 

açoriano. Na 
foto, diretora 
Rose Costa, 
e familiares, 

prestigiando o 
almoço domi-
nical açoriano 

e passando 
momentos 

inesqueciveis

No último domin-
go foi realizado mais 
um encontro da fa-
mília açoriana que, 
como sempre, pres-
tigiou, em peso, este 
almoço de convívio 
social. O delicioso 
cardápio constou de 
churrasco na brasa, 
frango, lombinho e 
linguiça, acompa-
nhados  de cerveji-
nha, água e refrige-
rantes, bem gelados, 
que caíram muito 
bem naquele dia de 
muito calor. Animan-
do o encontro estava 

o conjunto  Típicos 
da Beira show que 
agitou o salão co-
locando todos para 
dançar a valer. Para-

béns ao jovem Leo-
nardo Soares e sua 
diretoria que, juntos, 
têm realizado uma 
bela administração e 

proporcionando mais 
e mais para o diver-
timento dos seus as-
sociados e amigos. 
Parabéns a todos!

Um des-
canso para 
essa turma 
boa, do 
conjunto 
Típicos da 
Beira, sem-
pre agitando 
nas Casas 
Regionais 
com grande 
sucessosUm lindo beijo de amor do casal, Eliane e o radialista José 

Chança, para comemorar mais um aniversário de casa-
mento, desta linda união. Que Deus abençoe o casal
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Modo de preparar:

Leila Monassa 
FOLAR TRANSMONTANO

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

ABRIL – 21 – Domingo – 12hs PÁSCOA MI-
NHOTA – Beija Cruz às 16hs – Apresentação 
do Roncho Folclórico Maria da Fonte e conjun-
to Amigos do Alto Minho. Venha participar com 
a família Minhota e saborear: Cabrito à moda 
do Minho, Filé de frango à milanesa, arroz de 
bacalhau, arroz branco, feijão branco, batatas 
coradas e saladas variadas.
ABRIL – 26 – Sexta-feira – 20hs –  Fado 
Vadio com Vistor Lopez - Restaurante Costa 
Verde. O guitarrista Victor Lopez apresentará 
grandes sucessos do Fado nas vozes de vários 
convidados!

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 2293-1542
ABRIL – 21 – Domingo – 16hs –  Almoço Es-
pecial de Páscoa: Salão nobre. Cardápio Variado. 
Música por conta do Conjunto Cláudio Santos e 
Amigos.
ABRIL – 27 – Sábado – 17hs –  Tarde de Fados 
no Castelo da Feira. Show das Novas Vozes do 
Fado no Brasil: Ana Paula e Camilo Leitão. Músi-
ca para dançar por conta do Trio Cláudio Santos 
Reservas: 2293-1686 

CASA DE TRÁS-OSMONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
ABRIL– 21 – Domingo de Páscoa -  10:30hs – 
“Missa com Porto de Honra” - Almoço 12Hs. Cardá-
pio: Churrasco completo, acompanhamentos sala-
das diversas. pernil, frango grelhado, maionese, pão 
de ló, folar, e frutas. Atração: Típicos da Beira.
ABRIL – 27 –Sábado – 12:30h – Reinauguração do 
Novo e moderno Salão Social.Esperamos a sua pre-
sença e de sua família para esta maravilhosa festa 
que faremos para os amigos. Serviremos um mara-
vilhoso almoço composto de: bacalhau a transmon-
tana, escalopinho, grão de bico, arroz de brocolis, 
saladas etc... Baile com o Maestro Rogério Tipicos 

da Beira Show para dançarmos a tarde toda.Preço 
por pessoa R$ 80,00. Vagas limitadas.
ABRIL – 28 –Domingo – 12h – “Arraial Transmon-
tano” Cardápio: Churrasco completo, acompanha-
mentos, saladas diversas, tripas à moda trasmonta-
na, sardinha na brasa, caldo verde e futas. Atrações: 
Amigos do Alto Minho, Grupo Folclórico Guerra Jun-
queiro. Dançarinos para damas.

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

MAIO – 5 – Domingo – Festa da Rainha Santa 
Mafalda em Homenagem as Mães. 11hs Missa na 
Capela Rainha Santa Mafalda. 13Hs Abertura do 
Salão Nobre. Animação por conta do cantor Marco 
Vivan. Buffet:  bacalhau à Gomes de Sá, escalopi-
nho ao molho madeira, filet de frango ao molho de 
ervas finas, batata frita e saladas variadas. 

CASA DAS BEIRAS
R. Barão de Ubá, 341 – Tijuca – tel: 2273-1897

ABRIL – 26 – SEXTA-FEIRA - 20HS O me-
lhor dos anos 70, 80, e 90 Dj Flávio Wave da 
JB FM.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 – Rio Comprido – Tel.: 3178-4254
ABRIL – 28 –Domingo – 12h – Pascoa Po-
veira. Cardápio: Cozido à portuguesa, peito de 
frango à milanesa, batata frita guarnição e sa-
ladas. Atração: Rancho Folclórico Eça de Quei-
roz, Banda Típicos da Beira Show. Participação 
especial do cantor Mário Simões. O tradicional 
“Beija Cruz” como na Póvoa de Varzim - Portu-
gal

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

Rua Professora Lara Villela, 176 – Ingá – 
Niterói – Tel: 2717-4225

MAIO – 5 – Domingo – 12hs –  Dia das Mães Al-
molço dançante com o conjunto The Walking Band  
e participação do Rancho Folclórico Luiz Vaz de Ca-
mões. Convite à venda na Secretaria individual R$ 
70,00. Faça sua reserva

INGREDIENTES
1 kg de farinha – 9 ovos grandes
250ml de azeite – 50 g de fermento de padeiro
100ml de água morna
1 colher de açúcar
1 colher (chá) de sal
Farinha para polvilhar
Azeite para pincelar
Ovo batido para pincelar.

RECHEIO:
300 g de entrecosto frito
300 g de presunto
250 g de chouriço de carne

Dissolva o fermento e o açúcar na água morna e deixe 
repousar durante 5 minutos.
Deite a farinha em cima da mesa, abra-lhe uma cavidade, 
junte os ovos, o azeite, o sal e a mistura do fermento, mis-
ture muito bem e trabalhe bem a massa até se descolar da 
mesa e das mãos.
Faça uma bola com a massa, coloque-a numa tigela polvi-
lhada com farinha, cubra-a com um pano e deixe levedar, 
em local quente, até a massa triplicar o volume.
Corte o entrecosto frito e o presunto em pedacinhos e o 
chouriço em rodelas. Deite a massa em cima da mesa pol-
vilhada com farinha e estenda-a com o rolo em forma de 
rectângulo.
Espalhe metade das carnes numa das pontas do rectân-
gulo, dobre e cubra com a massa, disponha em cima o 
resto das carnes e cubra com a outra parte da massa.
Aperte bem de modo a que as carnes fiquem bem escon-
didas e feche bem as extremidades. Coloque num tabulei-
ro de forno previamente untado com azeite, cubra de novo 
com um pano e deixe levedar mais 30 minutos.
Entretanto, ligue o forno a 180 graus. Pincele toda a mas-
sa com ovo batido, leve ao forno durante 45 minutos, re-
tire, deixe arrefecer um pouco, pincele com azeite e sirva 
morno ou frio

Av. Ayrton Senna, 2150 Bl G 
loja 104 - Barra da Tijuca

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!

Experimente! Você vai gostar!



Miastenia Gravis
Distúrbio não muito conhecido, a Miastenia é uma do-

ença neuromuscular caracterizada principalmente pela 
enorme fraqueza muscular e fadiga rápida sempre que 
o paciente tenta executar movimentos, mesmo os mais 
simples. Existem casos congênitos, quando os anticorpos 
produzidos pela mãe passam pela placenta e atingem o 
feto. Nesse artigo, no entanto, vamos focar na Miastenia 
adquirida.

A doença pode acometer pessoas de ambos os sexos e 
de todas as faixas etárias, mas a maioria dos casos são de 
mulheres entre 20 e 35 anos ou homens com mais de 60. 
As razões pelas quais as pessoas desenvolvem a mias-
tenia ainda não são conhecidos. O que ocorre é que, em 
algum momento, o organismo passa a produzir anticorpos 
que atacam os receptores de acetilcolina, o que prejudica 
a “comunicação” entre nervo e músculo. O cérebro envia a 
ordem para que o corpo se movimente, mas a mensagem 
chega muito enfraquecida no músculo.

Como consequência, o paciente sente justamente a 
fraqueza e a fadiga que falamos no primeiro parágrafo. 
Dependendo do músculo afetado, a pessoa pode ter pro-
blemas desde uma pálpebra caída, passando por dificul-
dades para mastigar e engolir ou, até mesmo, sensação 
de falta de ar. Esses sintomas já foram considerados fa-
tais, mas atualmente existe tratamento capaz de fazer com 
que os pacientes levem uma vida praticamente normal. O 
diagnóstico é baseado no histórico clínico e num exame 
chamado eletroneuromiografia com estimulação nervosa 
repetitiva.

O objetivo desse artigo, como sempre, é trazer infor-
mação. Se alguém apresenta muita dificuldade em exer-
cer atividades comuns do dia-a-dia, pode se tratar de um 
grave problema de saúde. Em caso de suspeitas, procure 
um médico de confiança para o diagnóstico preciso e tra-
tamento adequado.

PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 18 a 24 de abril de 2019

NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Aniversariantes Homenageados na
 Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro

Quem esteve no domingo, no Almoço dos Aniver-
sariantes do Mês, foram os casais Glorinha e Luís 
Augusto – grande transmontano, Fátima e Pacheco,  
e amigos

O conjunto Amigos do Alto Minho agitou o domin-
go transmontano, tornando a festa mais alegre e 
tradicional

Gente boa,  amiga e sorridentes, o simpático casal 
Inês e Fernando

José Mattos, grande vascaíno, sempre prestigiando nossa vida associa-
tiva, na foto com um grupo de amigos - Amadeu, Fátima e sua querida 
mãe, passando uma tarde bem regional

Registro fotográfico da querida Conceição Caridade, 
organizadora do conjunto Amigos do Alto Minho e 
sempre ao lado, dando aquela força à moçada

Um domingo típico por-
tuguês aconteceu na Casa 
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, onde foi realiza-
do mais um Almoço dos 
Aniversariantes do Mês.
Em uma tarde perfeita e 
a animação foi a tônica do 
evento. Como sempre, o 
presidente Ismael Loureiro 
e a primeira-dama Sinei-
de, sempre solícitos com 
todos que prestigiaram o 
Solar, marca registrada da 
família transmontana. Na 
oportunidade o presiden-

te Ismael e seus diretores 
convidaram a todos para 
o tradicional “parabéns a 

você”, finalizando a gran-
diosa confraternização en-
tre todos os presentes.


