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VILA DA FEIRA E TERRAS DE STª MARIA  

CASA DO MINHO

TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Quinta de Santoinho

Como sempre, a diretoria minhota demonstrando toda a sua Fé 
e devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo; e nada como a Pás-

coa para renovar a Fé Cristã. Na foto, o Pe. Silverio. Detalhes na 
pág. 15

A tradição do Domingo de Páscoa é sempre celebrada com mui-
ta Fé e Amor a Cristo. Na foto, o Pe. Franklin, da Igreja Stª 

Terezinha, em Botafogo.  Detalhes na última pág. do tablóide.

Tradicional festa tipi-
ca portuguesa para 
animar os conjuntos 
Amigos do Alto Mi-
nho e Trio Josévaldo. 
Show de folclore com 
os Ranchos Maria da 
Fonte e Almeida Gar-
rett, além do som dos 
Bumbos e Giganto-
nes, e as Marchas lu-
minosas.

        

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

Momentos do “Para-
béns a Você” na belís-
sima comemoração dos 
28 anos de fundação da 
Associação dos Povei-
ros de São Paulo. Con-
fira essa reportagem, 
e ainda a festa dos 90 
anos da Sra. Fernanda 

Poveira, a festa da Casa 
de Brunhosinho, a Colu-
na Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Cas-
tro, a coluna Portugal 
Desportivo do radialista 
Martins Araujo e outros 
assuntos de interesse.

Associação dos Poveiros 
Comemorou seus 28 Anos

O ministro das Finan-
ças disse, “Nós não te-
mos futuro para o país se 
a dívida não baixar. Não 
é possível projetar uma 
sustentabilidade para as 
políticas públicas se não 
tivermos uma trajetória 
de redução da dívida pú-
blica”, afirmou  no deba-
te sobre o Programa de 
Estabilidade sinalizando 
que “hoje, a dívida pública 
desce em percentagem 
do PIB  e, já amanhã, vai 
começar a descer em ter-
mos nominais”.

O ministro respondia 
ao deputado do PCP Pau-
lo Sá que considerou que 

Mario Centeno : “País não tem
futuro se a dívida não baixa”

o Governo, ao estabelecer 
como prioridade absoluta 
o cumprimento das impo-
sições de Bruxelas, procu-
ra receber o certificado de 

bom aluno da União Euro-
peia.

Quando apresentou o 
Programa de Estabilidade 
para 2019-2023, em 15 de 

Simbolismo Pascal Revivido

Momento de devoção

Domingo de Fé Cristã

MAIO – 4 – Sábado – 19hs

abril, o ministro das Finan-
ças definiu como objetivo 
a manutenção da traje-
tória de redução do peso 
da dívida pública em per-
centagem do PIB, preven-
do que reduza de 118,6%  
para os 99,6% em 2023.

Em termos de valor 
nominal, as mesmas pro-
jeções apontam para que 
a dívida pública atinja um 
pico de 248,5 bilhões de 
euros em 2020 para co-
meçar a reduzir dai em 
diante, estimando-se que 
recue, em termos nomi-
nais, para os 243,6 bi-
lhões de euros em 2021.

Rui Rio utilizou a sua 
conta na rede social Twitter 
para comentar a proposta 
de alteração do CDS ao 
Estatuto dos Magistrados 
Judiciais, feita no parla-
mento, para que o salário 
dos juízes tenha como teto 
o do presidente, noticiada 
pelo “Público” e pelo “Jornal 
de Negócios”.

“Isto é falta de sentido 
de Estado. Não é prudente 
e, muito menos, sensato. 
É, também, injusto para 
muitas classes profissio-
nais. Não é difícil ser fraco 
com os fortes e forte com 
os fracos. Não contem 
com o PSD. Estou convic-
tamente contra!”.

A proposta do CDS foi 
acolhida pelo PS, que pro-
pusera eliminar o teto má-
ximo do salário do primeiro-
ministro para o vencimento 
dos juízes, segundo noticia 
o “Público”.

Em 3 de abril, o presi-
dente do PSD acusou o 
Governo de andar à deriva 
na progressão de carreiras 
na função pública devido à 
proximidade das eleições 
e defendeu que ninguém 
deve ganhar mais do que 
o presidente da República. 
Não é politicamente corre-
to, nem popular, mas é a 
minha convicção há muitos 
anos: na função pública o 
salário do presidente deve 

Rui Rio acusa CDS de falta de sentido de Estado

Foi um domingo especial para a Família Feirense que celebrou, 
com muita Fé, a Ressurreição de Cristo. Na foto vemos o Frei 

Almir, o pres. Ernesto Boaventura e diretores. Detalhes na pág. 18

ser o mais alto e ninguém 
deve ganhar mais que o pri-
meiro-ministro. É um princí-
pio que há muitos anos de-
fendo”, afirmou, salientando 
que esta sua posição não 
se limita aos magistrados.                                                                                                                                   
As alterações ao Estatuto 
dos Magistrados Judiciais 

está em debate no parla-
mento, tendo sido criado 
um grupo de trabalho, no 
âmbito da comissão par-
lamentar dos Assuntos 
Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias, 
que tem nova reunião pre-
vista amanhã.

O Conselho de Ministros 
aprovou a descida do IVA na 
fatura da luz, passa a ser 6%, 
em vez dos atuais 23%. Esta 
medida é válida para os con-
tratos que não excedam os 
3.45 kVA e abrange cerca de 
metade dos consumidores, 
disse o secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais, Antó-
nio Mendonça Mendes.

“Definimos como obje-
tivo em 2019 baixar a fatu-
ramento da energia, e essa 
medida insere-se na política 
de reposição de rendimen-
tos às famílias, a meta que 
traçámos foi, conseguirmos 
uma redução de 6% na fa-
tura da eletricidade” e que 
o caminho foi assumido na 
Lei do Orçamento,  onde 
lançámos as condições para 
que houvesse uma injeção 

da contribuição especial 
ao setor energético para 
abater ao déficit tarifário”.                                                                                                  
A ERSE fixou, no mercado 
regulado, redução de 3,5% 
no preço, o que teve, depois, 
também efeitos no mercado 
liberalizado, em muitos ca-
sos com valores superiores a 
4% e 5%”.

Em segundo lugar, o 
Governo decidiu que a des-
cida da fatura da eletricida-
de seria complementada 
com uma redução da taxa 
do IVA, com a alteração da 
taxa normal para a taxa re-
duzida no que diz respeito á 
componente fixa da fatura. 
Pretensão que foi levada à 
consideração de Bruxelas 
em janeiro, e que o Comité 
de IVA aprovou, por unani-
midade, no dia 12 de abril.

Fatura da luz desce em julho
para metade dos consumidores
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Os dois maiores partidos, 
PS e PSD, juntaram-se 
para aprovar a lei que re-
gula a aceitação de ofer-
tas de viagens a titulares 
de cargos políticos. Se-
gundo o Correio da Ma-
nhã, os dois partidos vão 
permitir a aprovação na 
especialidade, com a abs-
tenção do PSD, da pos-
sibilidade de entidades 
públicas e privadas convi-
darem titulares de cargos 
políticos e públicos, dentro 
de certas regras. No caso 
dos convites feitos por en-
tidades privadas, a aceita-
ção exige que as mesmas 
tenham “relevância para o 
cargo” e que o evento em 
causa esteja relacionado 
com titular do cargo ou 
com o exercício das fun-
ções. Esta limitação não 
se aplica a convites feitos 
por entidades públicas. 
Está ainda prevista a obri-
gação de registrar ofer-
tas acima de 150 euros e 

PS e PSD viabilizam aceitação de viagens 
por titulares de cargos políticos

quem aceitar os convites 
fica inibido de participar 
em qualquer decisão ou 
procedimento que envol-
va a entidade que fez a 
oferta, como esclareceu o 
grupo parlamentar do PS 
em comunicado divulgado 
após a notícia do Correio 
da Manhã. A aprovação 
das novas regras poderá 
ainda ter consequências 
no arquivamento do in-

quérito crime que visa os 
deputados e ex-governan-
tes que aceitaram os con-
vites da Galp para assistir 
a jogos do Euro em 2016 
realizados em França. 
Esta é a opinião do jurista 
Rui Pereira. O ex-ministro 
da Administração Interna 
considera que os proces-
sos do chamado Galpgate, 
que levaram à demissão 
de três secretários de Esta-

do do Governo PS, podem 
ser arquivados. E mesmo 
em caso de condenações, 
estas podem ficar sem 
efeito pela aplicação retro-
ativa da lei mais favorável.  
A proposta deverá passar 
com os votos favoráveis do 
PS e PCP e a abstenção 
do PSD, apesar dos votos 
contra do BE, do CDS e 
do deputado independente 
Paulo Trigo Pereira.

Portugal teve o seu melhor trimestre de sempre em 
exportações de automóveis, disse a Associação Au-
tomóvel de Portugal ao Jornal de Negócios. Números 
que significam exportações, em média, de mais de mil 
automóveis por dia nos primeiros três meses do ano. 
Foram 1022 carros exportados por cada 24 horas, en-
tre janeiro e março de 2019. Os principais destinos dos 
automóveis são, curiosamente ou não, os países mais 
próximos de Portugal na Europa: Espanha, França, 
Itália e Alemanha foram os que mais carros exporta-
dos receberam. No primeiro trimestre, a produção de 
automóveis em Portugal aumentou 30,6% face a 2018. 
Foram assim produzidos 94.471 carros neste perío-
do, sendo que 97,4% seguiram para serem vendidos 
em mercados estrangeiros. Números que explicam 
muito bem a subida percentual de exportações de au-
tomóveis face ao primeiro trimestre de 2018: 31,8%.                                                                                                                                           
A Autoeuropa continua a ser a fábrica automóvel com 
melhor produção do país,  a empresa aumentou a pro-
dução de veículos em 30%. Mas nem foi a fábrica de 
Palmela a ter o maior crescimento de produção. Essa 
foi a PSA, que fabricou mais 35,7% de automóveis no 
primeiro trimestre de 2019, face a 2018.

O bispo do Porto apro-
veitou a homilia de Pás-
coa para denunciar o novo 
escravagismo laboral que 
prejudica as famílias por-
tuguesas, manifestando-
se contra o trabalho aos 
domingos, sobretudo nos 
supermercados e nos cen-
tros comerciais. Mas a As-
sociação Portuguesa das 
Empresas de Distribuição 
garante que é, precisa-
mente, pelo bem-estar dos 
consumidores que as lojas 
estão abertas nesse dia. 
“A liberalização dos horá-
rios é uma questão que 
importa a todos os setores 
de atividade econômica, 
não sendo um exclusivo 
da distribuição”, recorda a  
APED. “Procura responder 

a uma dinâmica social que 
tem como base a proximi-
dade, a conveniência e a 
diversidade da oferta, indo 
ao encontro das expecta-
tivas dos consumidores”.                                                                                                                                   
   Sem deixar de dizer que 
respeita todas as opiniões 
sobre o tema, a APED as-
segurou que continuará a 
trabalhar em prol do de-
senvolvimento e do bem
-estar dos cidadãos.

Ainda no início deste 
mês, o tema do impacto 
do trabalho aos domingos 
na vida das famílias este-
ve na ordem do dia, quan-
do Domingos Barbosa, 
dirigente da Confedera-
ção de Comércio de Por-
tugal, acusou o Governo 
de ser conivente com as 

Supermercados abrem ao domingo 
para satisfazer consumidores

empresas de distribuição. 
“Os governos vergam-
se ao poder das grandes 
cadeias de distribuição e 
estamos a falar de famí-
lia, de seres humanos, e o 
domingo faz falta ao bem
-estar”, comentou, durante 
um encontro de homena-

gem à Organização Inter-
nacional do Trabalho. No 
mesmo evento, o líder da 
CGTP disse também que 
trabalhar ao domingo é 
anormal e não faz sentido 
nos tempos que correm, 
sendo sintoma de um pro-
blema da sociedade.

O secretário regional 
da Agricultura disse que 
não está disponível para 
aceitar a pretensão da la-
voura açoriana de aumen-
tar em mais cinco mil ca-
beças o abate do efetivo 
leiteiro previsto para 2019. 
João Ponte disse que está 
a trabalhar com a Federa-
ção Agrícola dos Açores 
sobre as alterações a in-
troduzir no Programa de 
Opções Específicas para 
o Afastamento e na Insu-
laridade nas Regiões Ul-
traperiféricas, que visam 

melhorar a eficiência e a 
sustentabilidade das ex-
plorações leiteiras face 
à queda de rendimentos 
dos agricultores por via 
da baixa do preço do leite. 
O governante esteve com 
Jorge Rita, líder da FAA, 
na sede do organismo, na 
Ribeira Grande, ilha de 
São Miguel, para apresen-
tar medidas para o setor 
leiteiro, que são subscritas 
pelo dirigente agrícola. “A 
medida que permite que 
um produtor possa reduzir 
a sua produção e efetivo, 

Nos Açores e agricultores e Governo divergem 
sobre abate de mais cinco mil cabeças de gado

mantendo as ajudas, a par 
da conversão das peque-
nas explorações de leite 
para carne, é pacífica do 
ponto de vista do Governo 
Regional e da FAA”, decla-
rou o secretário regional 
da Agricultura e Florestas.

João Ponte afirmou que 
não existem “quaisquer 
divergências” entre am-
bas as partes em relação 
às medidas do POSEI, 
que vão vigorar a partir 
de 2020 e permitirão que 
cada produtor faça a ges-
tão da sua exploração e 
reduza o seu efetivo sem 
ser penalizado em termos 
de ajudas comunitárias.

Em relação ao abate 
de animais, o Governo 
não está disponível para 
aceitar pagar um apoio 
acima do valor que é a 
redução normal do efeti-
vo, adiantou. O titular da 
pasta da Agricultura refe-
riu que o abate ordinário 

de animais com base em 
apoios comunitários foi de 
cerca de 7 mil animais nos 
últimos 3 anos, afirmando 
que não há garantias que 
havendo uma redução do 
efetivo nos valores de 10 a 
15%, esta se possa tradu-
zir num aumento do preço 
do leite na mesma propor-
ção.

Nas suas declarações 
aos jornalistas, Jorge Rita 
destacou que a Comissão 
Europeia “aceitou a pro-
posta” para a redução do 
efetivo e não percebe por-
que é que “a região não a 
aceita”, tendo referido que 
seria necessário abater 
até final de 2019 cerca de 
mais 5 mil animais. Para 
o responsável, o abate 
reduziria substancialmen-
te a produção do leite e a 
importação de alimentos e 
implicaria cerca de 2,5 mi-
lhões de euros de impacto 
no orçamento regional.

Portugal nunca exportou 
tantos carros: mil por dia 

no último trimestre

Vacinação da gripe é um 
bom exemplo da segurança 

e eficácia das vacinas

Numa sessão para as-
sinalar a semana europeia 
da vacinação, que come-
çou ontem, o pneumolo-
gista Filipe Froes lembrou 
que todos os anos as va-
cinas da gripe administra-
das são o equivalente a 
duas vezes toda a popu-
lação do continente euro-
peu. “A vacina da gripe é 
também um bom exemplo 
da segurança vacinal. As 
vacinas são seguras. To-
dos os anos 800 milhões 
a 1 milhão são feitas para 
serem administradas. Em 
10 anos é como se toda 
a população do planeta 
tivesse sido vacinada. E 
o que se ouve acerca de 
complicações? Uma dor 
no braço, um pouco de fe-
bre às vezes, que é a res-
posta do nosso sistema 
imunitário à vacina. Não 
há nada administrado a 
tanta gente durante tanto 
tempo e num intervalo tão 
curto, como a vacina da 
gripe”, comentou o pneu-
mologista.

Nos últimos 10 a 15 
anos inverteu-se o pa-
norama de um vírus que 
antes era desvalorizado 
e hoje o vírus da gripe é 
o número um em termos 
de carga da doença no 
continente, segundo da-
dos do Centro Europeu de 

Controle de Do-
enças e da Orga-
nização Mundial 
da Saúde. Os 
dados da OMS 
mostram que to-
dos os anos a 
gripe atinge 10% 
a 20% da popu-
lação mundial, 
sendo responsá-

vel por até 5 milhões de 
casos de doença grave 
anualmente e por cerca 
de 650 mil mortes, apesar 
de ser uma doença des-
valorizada, como referiu 
Filipe Froes. Os dados in-
ternacionais indicam que 
a vacinação é uma das 
formas mais eficazes de 
se evitar doenças,  sendo 
as vacinas responsáveis 
pela prevenção de entre 
2 a 3 milhões de mortes/
ano. Outros 1,5 milhões 
de óbitos podiam ter sido 
evitados com melhor co-
bertura vacinal.

Em relação à gripe, o 
pneumologista Filipe Fro-
es frisa que é a principal 
doença do adulto que pode 
ser prevenida pela vacina-
ção. Sendo um vírus com 
capacidade permanente 
de mudar de bilhete de 
identidade, de alterar ca-
racterísticas, a vacina tem 
de ser ajustada anualmen-
te e por isso a imunização é 
necessária todos os anos. 
Atualmente os grupos prio-
ritários de vacinação são as 
pessoas com 65 ou mais 
anos, os doentes crônicos 
e os profissionais de saúde. 
Mas a vacina é fortemente 
recomendada também a 
grávidas e aconselhada a 
pessoas entre os 60 e os 
64 anos.
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Notas.. ...e mais

Novo sistema vai permitir renovar 
cartão de cidadão em cinco minutos

Pessoas com 25 anos ou 
mais e que tenham já os seus 
dados no sistema informático 
dos serviços de identificação 
vão poder renovar o cartão de 
cidadão em apenas cinco mi-
nutos. Esta foi uma das medi-
das apresentadas ontem pela 
secretária de Estado da Jus-
tiça, Anabela Pedroso, e pelo 
secretário de Estado Adjunto 
e da Modernização Adminis-
trativa, Luís Goes Pinheiro, 
durante uma visita ao Espaço 
Cidadão da Misericórdia, em 
Lisboa, para anunciar ino-
vações que visam contribuir 
para a redução das filas de 
espera e para a agilização do 
acesso aos serviços de emis-
são e renovação do cartão de 
cidadão. Com a entrada em 
produção, prevista para 20 
de maio, de uma nova ver-
são do sistema informático 
de suporte às renovações de 

cartão de cidadão, será possí-
vel descentralizar e melhorar 
o fluxo de atendimento deste 
serviço, tornando-o, de acor-
do com o Ministério da Justi-
ça, mais cómodo, mais rápido, 
mantendo simultaneamente 
os padrões de segurança. A 
otimização do fluxo de atendi-
mento, como resposta a algu-
mas queixas do cidadãos no 
acesso ao serviço, resulta da 
possibilidade do processo de 
renovação do cartão de cida-
dão passar a ser efetuado em 
apenas cinco minutos,  des-
de que o cidadão tenha idade 
igual ou superior a 25 anos e já 
tenha guardado no sistema os 
seus dados, designadamente 
impressão digital, fotografia e 
altura, e os mesmos estejam 
atualizados. Nesta primeira 
fase, o serviço vai ficar dis-
ponível nos Espaços Cida-
dão da área metropolitana de 

Lisboa, devendo 
gradualmente ser 
alargado a outros 
espaços de aten-
dimento locais, 
como, por exem-
plo, juntas de fre-
guesia e abran-
gerá também o 
atendimento di-
gital assistido, 
que passará a 
ser prestado na 
modalidade de 
a g e n d a m e n t o 
prévio. A partir da segunda 
semana de maio, cidadãos 
com idade igual ou superior a 
60 anos que reúnam as con-
dições para fazer a renova-
ção online do cartão cidadão 
começarão a ser contactados 
para fazerem a marcação do 
dia e hora para se deslocarem 
a um Espaço de Cidadão para 
renovar o cartão. Segundo o 

Universidade de Aveiro cria capa para 
volante que alerta condutor para cansaço

“A capa do volante permite 
medir, nas mãos dos conduto-
res, durante qualquer viagem 
e, em especial, as viagens 
mais longas, a resposta gal-
vânica da pele”, explica a uni-
versidade. De acordo com o 
texto, sensores acoplados na 
capa registram a condutivida-
de elétrica da pele, que fun-
ciona como um indicador do 
estado psicológico e fisioló-
gico, permitindo identificar as 
alterações na condutividade 
e relacioná-las com padrões 
de comportamento humano.                                                                                 
Captados pela capa desen-
volvida no Instituto de Mate-
riais da Universidade de Avei-

ro, os sinais são analisados 
em tempo real por um algorit-
mo desenvolvido no Instituto 
Superior Técnico e no Instituto 
de Telecomunicações.

Este, ao analisar os dados, 
reconhece sinais associados à 
fadiga. Nesse caso, o sistema 
despoleta um alerta para o ce-
lular ou para o smartwatch do 
condutor.  O protótipo trans-
mite os dados via “bluetooth”, 
o que permite a emissão de 
notificações. No entanto, a 
coordenadora do projeto, He-
lena Alves, antevê que, num 
futuro próximo, será possível 
convergir para cenários em 
que o sistema está ligado di-

retamente ao veículo e é o 
próprio computador de bordo 
a apresentar as notificações, 
ou a alterar o comportamento 
do mesmo. “O stress é efetiva-
mente um perigo potencial na 
estrada. No entanto, os princi-
pais riscos que se pretendem 
prevenir com este trabalho são 
as distrações e, em especial, 
a fadiga ao volante”, explica a 
investigadora. “Sistemas que 
contribuam para avaliar o es-
tado dos condutores, no que 
diz respeito a cansaço e outros 
parâmetros biomédicos, pode-
rão ter um grande valor acres-
centado ao nível da segurança 
rodoviária”, acrescenta.

dar vez  pela abertura dos 
serviços  na avenida Fon-
tes Pereira de Melo para 
serem atendidas.

O secretário de Estado 
Luís Goes Pinheiro referiu 
que as medidas do Gover-
no dão resposta a queixas 
sobre dificuldades no aten-
dimento em serviços públi-
cos que não são exclusivos 
das Conservatórias. O res-
ponsável governamental 
destacou que foi constituído 
um grupo de trabalho que 

abrangeu oito áreas governati-
vas e que foram adotadas me-
didas que facilitam o acesso e 
a prestação de diversos ser-
viços aos cidadãos, os quais 
serão alvos de uma campanha 
de informação e divulgação. No 
total, são 568 Espaços Cida-
dão espalhados pelo país que 
prestam serviços variados a ci-
dadãos e empresas.

Ministério, os Espaços Cida-
dão passam a constituir um 
complemento aos atuais bal-
cões do Instituto dos Registos 
e do Notariado. Anabela Pe-
droso frisou que esta medida 
permitirá descongestionar a 
pressão que se fazia sentir 
no atendimento em Lisboa, 
evitando  que as pessoas se 
desloquem e fiquem a aguar-

sérgio moro responde a 
sócrates: “Não debato com 
criminosos pela televisão”

Alvo de críticas do antigo primeiro-ministro por-
tuguês e arguido da Operação Marquês que está 
acusado de 31 crimes, José Sócrates, Sérgio Moro 
já respondeu. Em entrevista à RecordTV Europa, 
exibida no programa “Fala Portugal”, o ministro da 
Justiça e antigo juiz do processo Lava-Jato disse: 
“Em relação à pessoa em particular, eu não debato 
com criminosos pela televisão. Então, não vou fazer 
mais comentários”. José Sócrates tinha acusado 
Sérgio Moro de ser um ativista político disfarçado 
de juiz, e  intensificou as críticas, referindo em en-
trevista na TVI24 que Moro só chegou a juiz por ter 
mandado prender Lula da Silva.

Portugal ultrapassa 400 mil 
trabalhadores no turismo

“Ainda não temos os números finais do mês de abril 
de 2019, mas já em meados de abril ultrapassamos, 
pela primeira vez, 400 mil trabalhadores no turismo. 
Nunca tivemos este valor, em nenhum mês do ano, 
ainda mais importante isto acontecer no mês de 
abril”, disse a secretária de Estado do Turismo, Ana 
Mendes Godinho. A governante acrescentou ainda , 
“Isto demonstra cada vez mais, que o turismo está 
a mudar estruturalmente porque está a conseguir 
alargar ao longo do ano, e essa também de ser uma 
nossa preocupação, que seja uma atividade sus-

tentável porque só assim conseguimos ter níveis 
de emprego constantes e sustentáveis ao longo de 
todo o ano”.

PSD passa de prejuízo a lucro e 
reduz passivo nas contas em 33%

As contas do PSD registraram um lucro no ano pas-
sado de 770 mil euros, contra os 2,5 milhões de eu-
ros de prejuízo de 2017, e o partido reduziu o pas-
sivo em 33%, segundo dados do secretário-geral 
adjunto Hugo Carneiro. “Saímos do vermelho. Isto 
resulta da redução de custos do partido,  no âmbito 
de fornecimento e serviços externos e nos gastos 
com pessoal, e não tanto pelo aumento das receitas 
do partido, que se mantêm estáveis”. Já o passivo 
passou de 14,4 para 9,8 milhões de euros, o que 
significa uma redução de 33%. As contas do PSD 
de 2018 serão ratificadas numa reunião do Conselho 
Nacional do partido marcada para sexta-feira  em 
Viana do Castelo.

o futuro está em chegar aos 
75% do PiB em exportações

“Estamos num ponto em que não sabemos se é um 
ponto de inflexão ou de ciclo”, disse Luís Castro 
Henriques, presidente da AICEP,  2017 foi um gran-
de ano em exportações, um 2018 bom, em que as 
exportações cresceram 3 vezes o PIB, mas senti-
mos um desaceleração, hoje é a incerteza por cau-
sa do Brexit, das guerras comerciais entre a China, 

os Estados Unidos, a Europa.” As empresas têm de 
planejar a longo prazo a sua capacidade, o seu in-
vestimento, e passam a ponderar muito bem e per-
ceber o que é certo, e há duas ou três coisas que 
são certas”. A dimensão e a integração do mercado 
europeu, que é o maior mercado do mundo e como 
as tendências demográficas mostram, a médio e 
longo prazo o crescimento está na Ásia, África e 
América do Sul. “Portugal está integrado no maior 
mercado no mundo e é uma ponte muito favorável 
para África e a América do Sul”. “As nossas expec-
tativas são que as exportações vão crescer mais 
depressa do que PIB e isso vai permitir manter este 
crescimento acima da média da Europa”, diz Luís 
Castro Henriques. 

Freguesias só podem 
ser independentes se tiverem 

1.150 eleitores
A lei que vai permitir avançar com a reorganização 
de freguesias apenas permite que as que tenham 
mais de 1.150 eleitores e uma área superior a 2% 
do território do concelho possam autonomizar-se, 
escreve o Jornal de Notícias. Apenas nas locali-
dades que distem mais de 10 Km em linha reta da 
sede do município se admite que possam desagre-
gar-se tendo mais de 600 eleitores. Desta forma, 
só será possível o ressurgimento de parte das fre-
guesias extintas em 2013 e abre-se a porta à agre-
gação forçada de pequenas freguesias dentro de 
dez anos.
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Paço Real de Caxias vai 
finalmente ser reabilitado 
através do projeto Revive

Autarquia reconhece prêmios obtidos pela Apimel 
lousã

• Estado de degra-
dação de Patrimônio 
do Estado, no con-
celho de Oeiras, tem 
sido grande preocu-
pação do Presidente 
da Câmara Municipal 
de Oeiras, Isaltino Mo-
rais, que há muito que 
reclama a transferên-
cia de imóveis para a 
autarquia;

• Município de Oei-
ras vai continuar a fa-
zer a manutenção dos 
jardins, cascata e con-
junto escultórico.

O Presidente da Câ-
mara de Oeiras, Isalti-
no Morais, congratu-
lou hoje a abertura do 
concurso do projeto 
Revive para a conces-
são do Paço Real de 
Caxias. O Paço Real 
de Caxias (Palácio e 
Quinta Real), que é 
propriedade do Esta-
do português e cujos 
jardins, esculturas e 
salas com pintura de-
corativa estão classi-
ficados como imóvel 
de interesse público, 
apresenta-se, atual-
mente, em muito mau 
estado de conserva-
ção e é um dos imó-
veis que o Presidente 
do Município tem vin-
do a pressionar para 
ser transferido para a 
autarquia, no sentido 
de ser requalificado e 
aberto à população. 
Foi ainda assinado, 
esta manhã, um proto-
colo entre o Município 
de Oeiras e a Defesa 
Nacional que autoriza 
que o Município conti-
nue a garantir a manu-
tenção, conservação 
e valorização dos jar-
dins, cascata e conjun-
to escultórico.

O projeto Revive é 
um programa do Go-
verno que abre o patri-
mónio ao investimento 
privado para desen-
volvimento de projetos 
turísticos, através da 
realização de concur-
sos públicos. O lança-
mento do concurso de-
correu esta manhã, no 
Paço Real de Caxias, 

presidido pelo Ministro 
Adjunto e da Econo-
mia, Pedro Siza Viei-
ra, acompanhado pela 
Secretária de Estado 
do Turismo, Ana Men-
des Godinho, e contou 
ainda com interven-
ções do Ministro da 
Defesa Nacional, João 
Gomes Cravinho, e do 
Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais.

Além do lançamento 
do concurso, o Municí-
pio de Oeiras e a De-
fesa Nacional assina-
ram, esta manhã, um 
protocolo que autoriza 
que a Câmara conti-
nue a tratar da manu-
tenção e conservação 
do jardim, bem como 
da cascata e conjunto 
escultórico, uma vez 
que o programa Revi-
ve não prevê a rentabi-
lização desta área.

Recorde-se que, 
em 1986, o Município 
de Oeiras celebrou um 
protocolo com o Esta-
do-Maior do Exército 
no sentindo de recu-
perar, manter e utilizar 
os jardins e a cascata 
do Palácio, que são 
abertos ao público. Em 
junho de 2009, por en-
tender que deixou de 
ter condições para as-
segurar a vigência des-
te protocolo, o Exército 
promoveu a sua de-
núncia. Não obstante, 
a Câmara Municipal de 
Oeiras manteve os tra-
balhos de manutenção 
e restauro dos jardins, 
cascata e conjunto es-
cultórico, tendo inves-
tido cerca de 4 milhões 
de euros, nos últimos 
30 anos, para que este 
património se manti-
vesse em boas condi-
ções e disponível para 
fruição pública.

O Paço Real de 
Caxias foi desafetado 
do domínio público mi-
litar em 1994 e dispo-
nibilizado pelo Exérci-
to para rentabilização, 
no âmbito da Lei de In-
fraestruturas Militares, 
em 2015.

A Apimel, empresa 
Lousanense com 30 anos 
de atividade, foi distingui-
da, no dia 15 de março, 
com uma Medalha de Pra-
ta (Mel Milflores) e uma 
Menção Honrosa (Mel de 
Eucalipto) na 10.ª edição 
do Concurso Nacional de 
mel, organizado no âmbito 
da Feira Nacional de Agri-
cultura de Santarém.

Ciente da importância 
destes prêmios, o Executi-
vo Municipal aprovou, por 
unanimidade, na reunião 
que teve lugar no dia 12 
de abril, um Voto de Reco-
nhecimento à empresa.

De referir que nesta 
edição do concurso, foram 
avaliados 56 méis portu-

A Câmara Municipal de 
Vieira do Minho conclui 
recentemente, um projeto 
de reabilitação e requalifi-
cação dos recursos hídri-
cos da Serra da Cabreira.

Este projeto resultou 
de uma candidatura pro-
movida pela Agência Por-
tuguesa do Ambiente em 
parceria com a Câmara 
Municipal de Vieira do Mi-
nho ao Fundo Ambiental 
que teve por objetivo a 
criação e implementação 
de medidas de proteção 
aos recursos hídricos da-
nificados pelo incêndio de 
15 de outubro de 2017.

A intervenção passou 

por garantir o escoamento 
nas linhas de água, me-
diante o corte e remoção 
de material vegetal arbó-
reo e arbustivo ardido, 
remoção de sedimentos 
e outro material nos lei-
tos e pela recuperação 
da secção de vazão das 
passagens hidráulicas e 
pontões.

A execução do proje-
to permitiu intervir em 11 
passagens hidráulicas, 5 
pontões e 9 açudes. Per-
mitiu, ainda, a remoção de 
sedimentos, a plantação 
de espécies arbóreas e 
arbustivas e a construção 
de 5 micro-açudes.

Pelo 4.º ano conse-
cutivo, os Passadiços do 
Paiva voltam a estar no-
meados para os World 
Travel Awards (Europa). 
Em 2019, os Passadiços 
do Paiva concorrem em 
três categorias: Atração 
Turística Europeia, Me-
lhor Projeto de Desen-
volvimento Turístico Eu-
ropeu, categoria na qual 
venceu nos três últimos 
anos, e Atração Turística 
Europeia de Aventura, 
na qual venceu pela pri-
meira vez em 2018 e que 
garantiu a nomeação a 
nível mundial e a poste-
rior conquista do galar-
dão de “Melhor Atração 
de Turismo de Aventura 
do Mundo 2018”.

As votações, que de-
correm até 28 de abril, 
podem ser efetuadas 
através do formulário 
disponível em https://
goo.gl/forms/yAzlOQi-
BujXBzVAA2 ou do site 
da organização em ht-
tps://www.worldtrave-

Autarquia Vieirense
reabilitou recursos hídricos

Passadiços do Paiva novamente
nomeados para os World Travel Awards

AroucA

VieirA o minho

gueses, sob apreciação 
de um júri em prova cega, 
em nove classes de ori-
gem floral demonstrando 
a elevada diversidade e 
qualidade do mel nacio-
nal, o que constituiu um 
recorde de méis e produ-

tores em prova.
O Concurso Nacional 

de Mel é reconhecido pe-
los produtores como um 
selo de superioridade e 
excelência que contribui 
para a promoção e divul-
gação do mel junto dos 

consumidores.
Ao longo de três déca-

das, a Apimel conquistou 
já diversas distinções que 
premeiam o excelente tra-
balho realizado em prol da 
qualidade deste produto 
de excelência.

O Presidente da Câ-
mara Municipal da Póvoa 
de Varzim, Aires Pereira, 
esteve presente na inau-
guração da loja Influente 
(loja de vestuário, se-
nhora, homem, criança e 
bebé), na Rua Dom Ma-
nuel I, em frente ao Hos-
pital da Luz.

A proprietária, Daniela 
Azevedo, revelou o con-
ceito da loja e o público
-alvo: “É um espaço de 
moda onde se pretende 
que a família entre e saia 
vestida. Aqui podem en-
contrar roupas de bebé e 
para crianças mais cres-
cidas, mas também para 
homem e mulher. Como 

PóVoA de VArzim

Póvoa de Varzim tem nova loja de moda para todas as idades

queremos servir não só 
o dia-a-dia, mas também 
dias especiais e de festa, 
temos roupas com um ex-
traordinário requinte. Na 
‘Influente’ também existe 
a possibilidade de fazer 
encomendas, quando o 
artigo da marca desejada 

não se encontra disponí-
vel no momento”.

O Presidente da Câ-
mara tem marcado pre-
sença neste tipo de inau-
gurações por considerar 
que é importante para os 
empresários que o Mu-
nicípio se interesse pe-

los negócios e por aqui-
lo que as pessoas vão 
construindo.

O edil entende que a 
sua presença é sempre 
uma referência e também 
o reconhecimento pelo 
trabalho dos proprietários. 
Neste sentido, disponibili-
zou os serviços do Muni-
cípio para aquilo que for 
necessário para que os 
serviços prossigam e se 
desenvolvam, desejando 
os maiores sucessos.

Estiveram ainda pre-
sentes na inauguração 
da Influente, o Vice-Presi-
dente da Câmara Munici-
pal, Luís Diamantino, e a 
Vereadora Andrea Silva.

lawards.com/vote.
Os vencedores serão 

conhecidos a 8 de junho, 
numa cerimónia que irá 
decorrer na Madeira.

Considerados os Ós-
cares do Turismo, os 
«World Travel Awards» 
foram criados em 1993, 
com o objetivo de reco-
nhecer a excelência de 
projetos turísticos em 
todo o mundo. O galar-
dão (selo de qualidade) 
é uma das mais impor-
tantes distinções mun-
diais que podem ser 
conferidas a projetos do 
setor do turismo
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No âmbito das come-
morações do Dia Mun-
dial da Saúde, e sendo o 

Município de Alfandega 
da Fé membro incorpo-
rado na Rede Portugue-

alfândega da fé

marinha grande

CeiraViseu
Os efeitos das altera-

ções climáticas na agri-
cultura é o tema da edi-
ção deste ano da feira 
agropecuária Ovibeja, 
“cheia” e com “mais de 
mil expositores”, para 
mostrar “todo o Alentejo 
deste mundo”.

 Houve “bastante pro-
cura de expositores, mais 
do que no ano passado” 
e a 36.ª Ovibeja vai de-
correr “cheia” até domin-
go, no Parque de Feiras 
e Exposições de Beja 
- Manuel Castro e Brito, 
segundo Rui Garrido, 
presidente da associa-
ção ACOS - Agricultores 
do Sul, a organizadora 
da feira.

De acordo com a 
ACOS, a Ovibeja vai 
contar com “mais de mil 
expositores” de diver-
sos setores de atividade 

torre de monCorVo

oVibejaNo âmbito das cele-
brações da Semana San-
ta em Torre de Moncorvo 
teve lugar no domingo, a 
procissão do encontro e a 
representação da Via Sa-
cra, pelo Grupo Alma de 
Ferro Teatro.

A primeira e a segunda 
estação da Via Sacra, “Je-
sus é condenado à morte” 
e “Jesus toma a sua Cruz”, 
realizaram-se junto da 
Igreja da Misericórdia.

Na praça Francisco 
Meireles tiveram lugar as 
restantes 12 estações até 
que Jesus é pregado na 
Cruz, nomedamente, “Je-
sus Encontra a sua Mãe”, 
“Jesus Cai pela Primei-

ovibeja “cheia” para 
“mostrar todo o 

alentejo deste mundo”

Pólo arqueológico de Viseu é
desejo cumprido 100 anos depois

O arqueólogo de Viseu 
José Coelho sonhava com 
a criação do Museu Etnoló-
gico da Beira onde pudesse 
guardar os seus achados e 
divulgar os seus conheci-
mentos. Cem anos depois, 
esse museu vai ser mesmo 
uma realidade e será cha-

mado de Pólo Arqueológico 
de Viseu, o qual irá integrar 
a colecção arqueológica de 
José Coelho, muitos outros 
objectos encaixotadas há 
mais de 30 anos e ainda 
outros resgatados pelo 
município a entidades pú-
blicas e privadas.

aprovado Plano operacional 
para a defesa da floresta

O auditório da Biblio-
teca Municipal da Ma-
rinha Grande recebeu, 
na semana passada, 
uma reunião da autar-
quia marinhense com a 
Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta lo-
cal, onde foi apresenta-
do, discutido e votado o 
Plano Operacional Mu-
nicipal (POM) da Mari-
nha Grande para o ano 
de 2019. A reunião foi 
presidida pela presiden-
te da Câmara Municipal, 
Cidália Ferreira, tendo o 
POM 2019 sido aprova-
do por unanimidade.

Esta reunião, na 

qual esteve presente 
Luís Guerra Marques, 
presidente da Assem-
bleia Municipal, contou 
com a presença de re-
presentantes do Insti-
tuto da Conservação 
da Natureza e das Flo-
restas, agentes de Pro-
tecção Civil municipal, 
Bombeiros Voluntários, 
autoridades militares 
e policiais, bem como 
representantes das en-
tidades públicas locais, 
nomeadamente das 
freguesias de Marinha 
Grande, Moita e Vieira 
de Leiria, entre outras 
entidades.

A Farmácia Agrícola de 
Ceira, espaço comercial 
que funciona em Ceira, 
desde Setembro de 2016, 
diversificou a gama de 
produtos. Com uma apos-
ta forte na comercializa-
ção de grande variedade 
de artigos nas áreas da 
agricultura, jardinagem, 

pet, casa e lazer, a Farmá-
cia Agrícola do Ceira tem 
disponíveis desde os pro-
dutos fitofarmacêuticos 
aos produtos alimentares 
para animais, ferramen-
tas, produtos hortícolas 
para semear ou plantar, 
flores, vasos, artigos para 
rega, entre outros.

farmácia agrícola do Ceira
diversifica gama de produto

alfândega da fé celebrou
o dia mundial da saúde

sa de Municípios Sau-
dáveis, a Unidade Móvel 
de Saúde assinalou o dia 
com as habituais visitas 
domiciliarias.

No decorrer do proje-
to Saúde de Proximidade 
tenciona-se cooperar para 
a atenuação dos Fatores 
de Risco.  Os maus há-
bitos alimentares, bem 
como o sedentarismo fa-
zem parte desses fatores, 
e possibilitam o aumento 
do IMC e Colesterol que, 
por sua vez, contribuem 
para o desenvolvimento 
de doenças Cérebro-Car-
diovasculares (AVC e En-
fartes do Miocárdio).

Neste sentido, a Visita 
Domiciliária tem como ob-
jetivos promover a cons-

ciencialização dos uten-
tes e cuidadores para a 
influência da alimentação 
saudável na promoção 
da saúde e prevenção de 
doenças; aumentar a lite-
racia da população no que 
diz respeito à alimentação 
saudável; sensibilizar para 
a segurança e sustentabi-
lidade alimentar; e, capa-
citar para escolhas promo-
toras de saúde.

Ainda no âmbito das ce-
lebrações do Dia Mundial 
da Saúde, a equipa mul-
tidisciplinar do programa 
de combate ao insucesso 
escolar realizou uma ação 
se sensibilização sobre a 
importância da sopa, jun-
to dos alunos do Agrupa-
mento de Escolas.

e distribuídos por vários 
pavilhões temáticos ins-
talados numa área de 10 
hectares do parque.

Segundo Rui Garri-
do, na edição deste ano, 
a Ovibeja, que “é uma 
espécie de Ronaldo do 
Alentejo que toda a gente 
conhece no país e no es-
trangeiro”, vai ter o “mes-
mo esquema dos últimos 
anos” e ter como tema 
“as alterações climáticas 
e os seus efeitos na agri-
cultura”.

O tema vai ser abor-
dado em seminários, 
colóquios, “workshops”, 
ações de sensibilização 
e na exposição interati-
va “Terra - Agricultura e 
Alterações Climáticas no 
Alentejo”, que irá mostrar 
também “o papel dos agri-
cultores enquanto guardi-
ões da biodiversidade”.

Via sacra ao vivo é um dos momentos
altos das celebrações da semana santa

ra Vez”, “Cireneu Ajuda a 
Levar a Cruz de Jesus”, 
“ Verónica Limpa o Ros-
to de Jesus” , “Jesus Cai 
pela Segunda Vez”, “Je-
sus Consola as Mulheres 
de Jerusalém”,“Jesus Cai 
pela Terceira Vez”, “Jesus 
é Despojado das Suas 
Vestes”, “Jesus é Pregado 
na Cruz”, “Jesus Morre na 
Cruz” e “Jesus é Descido 
da Cruz”.

A realização da Via Sa-
cra ao Vivo desenrola-se 
pelo centro histórico da 
vila com as luzes apaga-
das e contou, nesta edi-
ção, com mais de 30 figu-
rantes do Grupo Alma de 
Ferro Teatro
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Com o início das nego-
ciações com a ANTRAM 
marcado para dia 29, o 
Sindicato tem já prepa-
rada a proposta para um 
Acordo Coletivo para os 
motoristas que repre-
senta, que lhes garanta 
melhores salários e con-
dições de trabalho. “Se 
somarmos todos os com-
plementos que são atri-
buídos aos motoristas e o 
salário base de 630 euros 
dá um valor próximo de 
dois salários mínimos e 
é isso que reivindicamos 
para salário base, que fi-
caria indexado ao salário 
mínimo nacional, acom-
panhando os respetivos 
aumentos”, disse o presi-
dente do sindicato, Fran-
cisco São Bento. Mas os 
suplementos de trans-
porte nacional e interna-
cional são para manter, 
segundo o sindicato, pois 
funcionam como uma 
espécie de ajuda de 
custo ao trabalhador 
deslocado em serviço.                                                                                                                                    
O SNMMP vai também 
propor a criação de um 
subsídio de operação de 

Sindicato quer salário de 1200 euros
e redução de idade da reforma

Há o risco de existir 
um sobrefinanciamento 
do Fundo Azul, mecanis-
mo de financiamento do 
Ministério do Mar. Esta é 
uma das conclusões da 
auditoria do Tribunal de 
Contas realizada ao mo-
delo de gestão e controle 
do Programa Operacio-
nal MAR2020,  dedica-
do ao mar e às pescas 
e financiado pelo Fundo 
Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas .

De acordo com o do-

cumento, o atual modelo 
do programa necessita 
não só de ser reavaliado 
como também de ser alvo 
de reforço de meios. “O 
modelo de gestão ado-
tado para o programa é 
muito desconcentrado, 
com 20 organismos in-
termédios, alguns com 
experiência reduzida na 
análise e gestão de can-
didaturas”, acrescentan-
do ainda que a autorida-
de de gestão tem uma 
estrutura com apenas 

Financiamento europeu pode estar em
risco por fraca execução de programa

matérias perigosas, no 
valor de 240 euros, para 
compensar os trabalha-
dores pelo contato cons-
tante com matérias quí-
micas. O reconhecimento 
da atividade como sendo 
de desgaste rápido, para 
efeitos de reforma é outra 
das reivindicações.

Segundo o presiden-
te do sindicato, a ideia é 
conseguir que cada qua-
tro anos de trabalho com 
produtos químicos, seja 
convertido num ano de 
abatimento na idade de 

reforma. Estas são as 
principais reivindicações 
que integram a proposta 
de Acordo Coletivo que o 
sindicato vai apresentar à 
associação empresarial.

Para o presidente,  a 
nova convenção coletiva 
está cheia de incoerên-
cias e quase não beneficia 
os trabalhadores, sendo 
apenas favorável às em-
presas. “No fundo o que 
nós queremos é um Acor-
do coletivo que valorize 
e respeite esta categoria 
profissional. Não somos 

Neste fim-de-semana 
de Páscoa a produção eó-
lica a nível europeu não foi 
particularmente elevada: 
no sábado o vento abas-
teceu 10,8% da eletricida-
de consumida nos países 
monitorizados pela Wind 
Europe, e no domingo teve 
um contributo de 10,1%.

A seguir a Portugal, o 
segundo país com maior 
peso da produção eólica 
no sábado foi Espanha, 
com 40%, seguida da Ale-
manha, com 16%. No do-
mingo, além de Portugal, 
os países com maior peso 
da energia eólica foram 
Chipre, com 24,6%, e Es-
panha, com 21%, mostram 
os dados da Wind Europe.

Em termos absolutos, 
o maior volume de eletrici-
dade eólica deste domingo 
de Páscoa veio da Alema-
nha, com 155 gigawatts 
hora (GWh), seguindo-se 
Espanha, com 113,6 GWh.

No sábado o preço médio 
de cada megawatt hora em 

Portugal liderou produção
eólica europeia na Páscoa 

Portugal caiu para 35,2 eu-
ros, em Espanha para 31,7, 
o valor mais baixo desde 29 
de abril de 2018, quando o 
preço da eletricidade para 
o mercado português foi de 
28,1 euros por MWh.

No domingo o preço 
da eletricidade subiu para 
39,7 euros por MWh e na 
segunda voltou a aumen-
tar, para 55,7 euros por 
MWh, um valor que vem 
sendo registado nas últi-
mas semanas.

Para a queda do preço 
da eletricidade no Mibel 
contribuíram dois fatores: 
por um lado, a descida no 
consumo de eletricidade 
face aos dias de semana, 
e, por outro lado, a maior 
produção a partir de fon-
tes renováveis, a eólica 
e a hídrica, fazendo com 
que houvesse menos es-
paço no mercado para 
tecnologias com preços 
mais caros, as centrais 
termoelétricas a carvão e 
a gás natural.         

17 elementos, o que se 
revela insuficiente para 
assegurar um acompa-
nhamento técnico dos 
organismos técnicos que 
garanta a correta aplica-
ção dos fundos. A audi-
toria chama a atenção 
para os prazos de deci-
são excederem o prazo 
de 60 dias. Segundo o 
TdC, no final de junho, 
mais de metade das ver-
bas programadas (53%) 
já estão comprometidas, 
mas o desempenho dos 
organismos na análise 
e decisão das candida-
turas é bastante díspar, 
verificando-se que o 
tempo médio de deci-
são varia entre 51 dias 
e 177 dias, sendo a mé-
dia geral de 109 dias. O 
documento lembra que 
este incumprimento dos 
prazos tem consequ-
ências na vigência dos 
contratos de delegação 
de competências e su-

gere que o sistema de 
informação deveria in-
cluir informação sobre 
as razões dos desvios e 
sobre eventuais suspen-
sões deste prazo, para 
que se pudesse apurar 
com rigor o seu grau de 
cumprimento e exercer o 
respetivo controle.

A auditoria diz ainda 
que, a 30 de junho de 
2018, e sem considerar 
os anos de 2014 e 2015, 
os dois anos e meio de 
plena execução do pro-
grama corresponderam a 
uma taxa de execução fi-
nanceira de apenas 13%. 
E deixa uma garantia: 
“Evidenciam-se, assim, 
dificuldades de execu-
ção do programa que 
necessitam de pondera-
ção pela Autoridade de 
Gestão. O baixo nível de 
execução neste progra-
ma representa um risco 
elevado de perda de fi-
nanciamento europeu”.

melhores nem piores, mas 
existem diferenças,  ao 
nível das exigências que 
nos são feitas, disse .

O Sindicato Nacional 
de Motoristas de Matérias 
Perigosas foi criado no 
final de 2018 e tornou-se 
conhecido com a greve 
iniciada na segunda-fei-
ra, que levou o Governo 
a decretar uma requisição 
civil e, posteriormente, a 
convidar as partes a sen-
tarem-se à mesa de ne-
gociações.

O recém-criado sindi-
cato dos motoristas de 
matérias perigosas con-
seguiu mais 200 sócios 
nos últimos dias, graças 
ao impacto da greve que 
ameaçou o abastecimen-
to de combustíveis, o que 
garante mais recursos fi-
nanceiros à estrutra e um 
salário ao seu presidente.

O sindicalista lembrou 
o percurso feito desde no-
vembro de 2017, quando 
foi criada a Associação 
Nacional dos Motoristas 
de Matéria Perigosas, 
para combater a degrada-
ção do setor.

O Sindicato Nacional 
dos Registos reivindica 
a regulamentação do in-
gresso e de ocupação dos 
postos de trabalho nas car-
reiras especiais de Con-
servador de Registos e de 
Oficial de Registos, regu-
lamentação da formação 
profissional inicial específi-
ca e continua nas carreiras 
especiais de Conservador 
e de Oficial de Registos e 
um diploma com determi-
nação do número de po-
sições remuneratórias e 
identificação dos respeti-
vos níveis remuneratórios.

Em outubro do ano pas-
sado, o SNR decretou uma 
greve de três meses nos 
serviços do Instituto dos 
Registos e Notariado que 
foi desmarcada depois de 
o Ministério da Justiça ter 
pedido um parecer à Pro-
curadoria-Geral da Repú-
blica  e este organismo 
ter entendido que a para-
lisação deveria ser consi-
derada um movimento de 
protesto ilícito. O sindicato 
afirma que os trabalhado-
res vão garantir, do dia 22 
ao dia 26 deste mês, os 
serviços mínimos.

Sindicato Nacional dos Registos 
começou a semana de greve
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O Presidente da Re-
pública viaja hoje  para a 
China para uma visita de 
seis dias que começa na 
Grande Muralha e termina 
em Macau, e  vai partici-
par na segunda edição do 
fórum “Faixa e Rota”, ini-
ciativa chinesa de investi-
mento em infraestruturas.

Em Pequim, será rece-
bido pelo primeiro-minis-
tro chinês, Li Keqiang, e 
pelo Presidente da Repú-
blica Popular da China, Xi 
Jinping, que esteve em Por-
tugal no início de dezembro.

“Terá ainda a oportuni-
dade de contactar com os 
responsáveis pelo atual 
dinamismo do relaciona-
mento bilateral, agentes 
culturais, desportistas, 
empresários e investido-

Marcelo na China, começa na
Grande Muralha e termina em Macau

Economistas sondados 
pela Lusa consideram oti-
mista a estimativa do Go-
verno para o crescimento 
econômico e déficit em 
2019, e referem que o Pro-
grama de Estabilidade é 
pouco ambicioso ao nível 
da reforma do Estado.

O Governo apresentou 
em 15 de abril o Programa 
de Estabilidade 2019-2023, 
o último da atual legislatu-
ra, no qual reviu em baixa 
o crescimento econômico, 
prevendo uma expansão 
de 1,9%, um decréscimo 
de 0,3% face aos 2,2% ins-
critos no Orçamento,  mas 
que supera as previsões 
dos restantes organismos.

O economista frisou que 
a previsão do Governo, de 
uma expansão de 1,9% do 
PIB este ano, está acima 
das previsões do BBVA, de 
um crescimento de 1,5% 
em 2019, e também supe-
ra as previsões das princi-
pais organizações interna-
cionais, de 1,7% do FMI 
e da Comissão Europeia, 

de 1,6% do Conselho das 
Finanças Públicas e 1,7% 
do Banco de Portugal.                                                                          
“Embora seja possível 
que o efeito das reformas 
implementadas tenha au-
mentado o ritmo a que o 
PIB português pode cres-
cer sem gerar desequilí-
brios, pensamos que estes 
níveis são mais próximos 
dos 1,5%, em linha com 
as nossas previsões para 
os próximos anos”, acres-
centou Angie Suárez .                                                                                                                       
Para a evolução do saldo 
orçamental global das ad-
ministrações públicas, o 
Governo manteve a meta 
de défice de 0,2% do PIB 
para 2019, antecipou um 
excedente de 0,3% para 
2020 e de 0,7% do PIB em 
2023, o último ano do hori-
zonte temporal.

Filipe Garcia, economis-
ta da IMF, frisou, por seu 
turno, que é positivo que 
se aponte para a criação 
de excedentes orçamentais 
que permitam diminuir a dí-
vida pública, que é uma das 

Economistas destacam otimismo do Governo
para 2019 e pouca ambição na reforma do Estado

res, bem como de visitar 
vários dos locais que ilus-
tram a riqueza da cultura 
chinesa e a longa relação 
com Portugal”, refere a 
Presidência da República.

Da parte do Governo, 
deverá ser acompanha-
do pelos ministros dos 

Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, do 
Ambiente, João Pedro 
Matos Fernandes, e pelo 
secretário de Estado da 
Internacionalização, Euri-
co Brilhante Dias.

O Presidente portu-
guês considerou que a 

O concurso público para 
a concessão do Paço Real 
de Caxias, em Oeiras, no 
distrito de Lisboa, foi lan-
çado pelo Governo, com o 
objetivo de recuperação do 
imóvel, atualmente degra-
dado, para fins turísticos.

O concurso pretende 
concessionar a exploração 
do espaço por um período 
de 50 anos, ao abrigo do 
programa Revive, que tem 
o objetivo de valorizar e re-
cuperar o patrimônio sem 
uso em diversos pontos do 
país, envolvendo vários mi-
nistérios e as autarquias.

O vencedor do concurso 
terá de recuperar o imóvel, 
atualmente muito degrada-
do, estimando o Governo a 
necessidade de um inves-

“Este programa de estabi-
lidade, na nossa perspectiva, 
mais uma vez padece dos ví-
cios que vinham de trás”, afir-
mou Assunção Cristas, acu-
sando Governo de ver que a 
economia está a desacelerar 
e de não ter nenhuma estra-
tégia para recuperar e para a 
lançar num crescimento du-
radouro e sustentado.

Uma preocupação que o 
CDS volta a sinalizar levando 
o Programa de Estabilidade 
a votos e apresentando um 
alternativo, como tem sido 
prática do partido ao longo 
dos anos.

No documento, o CDS 
proporá políticas alterna-
tivas, na área fiscal, como 
uma baixa de impostos, en-
tre os quais uma redução de 
17% para o IRC ou a elimi-
nação da sobretaxa sobre os 
combustíveis.

Mas, acrescentou Cris-
tas, defenderá igualmente 
um bom aproveitamento dos 
fundos comunitários. A líder 
centrista acusou o Governo 
socialista de ter a pior exe-

Lançado concurso para concessão do
Paço Real de Caxias para fins turísticos

Cristas critica falta de estratégia 
do Programa de Estabilidade
para recuperar a economia

cução de sempre dos fun-
dos europeus, quando essa 
deveria ser, no entender do 
CDS, uma estratégia refle-
tida no plano de estabilida-
de, visando o crescimento 
sustentado da economia em 
áreas como a agricultura, o 
mar, a formação profissional 
ou o ambiente.

No programa alternativo, 
o CDS aprontará ainda como 
prioridades a valorização do 
setor alimentar e do mundo 
rural, ou os investimentos re-
lacionados com a água para 
que Portugal possa ter um 
território resiliente e adapta-
do às alterações climáticas.

Cristas defendeu ainda a 
discussão e votação do Pro-
grama de Estabilidade como 
“uma prática clarificadora im-
portante” para se perceber 
que “os partidos das esquer-
das muitas vezes querem 
fazer oposição ao Governo, 
mas na verdade, nos docu-
mentos estruturantes, como 
o pacto de estabilidade ou o 
Orçamento do Estado votam 
todos em conjunto”.

maiores fragilidades e ame-
aças da economia”.

“Apontar para um ‘su-
peravit’ é uma lufada de 
ar fresco que se saúda”,  
acrescentando que não se 
pode olhar para este plano 
de estabilidade como um 
orçamento porque há mui-
tas variáveis desconheci-
das que apenas se podem 
tentar adivinhar, como o 
crescimento econômico 
mundial e a evolução das 
taxas de juros, entre outros.

João Borges disse que 
o programa de estabilidade 
é pouco ambicioso em ma-
téria de reforma do Estado, 
incluindo reformas na área 
da Segurança Social e nas 

pensões.
Para Filipe Garcia, tam-

bém não é tão positivo 
verificar que se pretende 
manter uma carga fiscal tão 
intensa, o que retira com-
petitividade à economia e 
faz crer que o Estado con-
tinuará sobredimensiona-
do. “Mas prefiro olhar para 
o copo meio cheio e notar 
que não se pretende sim-
plesmente aproveitar o ci-
clo atual para gastar muito 
mais”, salientou o econo-
mista. “O objetivo é positi-
vo, mas tal não é ainda um 
dado adquirido. E depende, 
sobretudo, da qualidade do 
Governo e da governação”, 
alertou o economista.

sua deslocação à China, 
correspondendo a convite 
acabado de formular por 
Xi Jinping, e a assinatu-
ra de um memorando de 
entendimento sobre a ini-
ciativa “Uma Faixa, Uma 
Rota” simbolizam a parce-
ria entre os dois Estados.                                                                                                                   
“Simbolizam bem a parce-
ria que desejamos continu-
ar a construir, com diálogo 
político regular e contínuo, 
a pensar no muito que nos 
une”, afirmou Marcelo Re-
belo de Sousa.

Sobre a cooperação 
econômica e financeira 
entre a China e Portugal, 
o chefe de Estado descre-
veu-a como forte, acres-
centando: “E queremos 
que seja sustentável e du-
radoura no futuro”.

Nas próximas eleições 
europeias, o PSD deve fi-
car empatado com o PS em 
número de deputados, diz 
uma  pesquisa da Aximage. 
A vitória deve ser dos socia-
listas, com 33,6%, seguidos 
dos sociais-democratas com 
31,1%. A CDU deve comple-
tar o pódio, com 9,4%, com o 
Bloco de Esquerda logo atrás, 
com 8% e o CDS com 6,8%.                                                                                                                                  
Se o cenário se confirmar, a 
lista de Pedro Marques (PS) 
manterá os 8 lugares, mas 
o partido de Paulo Rangel 
(PSD) assegurará mais 2 lu-
gares, passando de 6 para 
8 deputados. Deste modo, 
equilibram-se as forças en-
tre os socialistas e os sociais 
democratas. Assim, a CDU 
deixa um lugar vazio e abre 
espaço para o Bloco de Es-
querda, que consegue ele-
ger dois deputados. O CDS 
consegue levar apenas um 
deputado para a Europa e 

Sondagem mostra PSD
muito perto do PS, e com o

mesmo número de deputados

timento de 11,6 milhões de 
euros. O empreendimento 
hoteleiro deverá ter 120 
quartos em 5.816,93 me-
tros quadrados construí-
dos. O valor base da renda 
anual previsto no concurso 
é de 174,9 mil euros.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, até 06 
de junho decorre o período 
de qualificação prévia de 
candidatos, sendo poste-
riormente lançada a segun-
da fase do concurso, com 
um período de 30 dias para 
apresentação de propostas.                                                                      
O Paço Real de Caxias, até 
agora na dependência do 
Ministério da Defesa, cor-
responde ao 17.º concurso 
a ser lançado no âmbito do 
Revive e é um dos 33 imó-

veis inscritos no programa, 
que envolve os ministérios 
da Economia, Cultura e Fi-
nanças, com a colaboração 
das autarquias locais. Atu-
almente, estão abertos os 
concursos para a conces-
são do Convento do Car-

mo, em Moura, do Mosteiro 
de Lorvão, em Penacova, e 
do Castelo de Vila Nova de 
Cerveira.

O próximo concurso pre-
visto refere-se à concessão 
do Mosteiro de Travanca, 
em Amarante.

Os 16 partidos que vão 
concorrer às Europeias de 
maio vão gastar 4,9 mi-
lhões de euros durante a 
campanha, de acordo com 
a Entidade das Contas que 
funciona na dependência 
do Tribunal Constitucional.                                                                                                                               
O PS é o partido que apre-
senta a maior estimativa de 
gastos, prevendo uma des-

pesa total de 1.2 milhões de 
euros, contando receber 1.1 
milhões de euros através de 
subvenção pública e mais 
100 mil euros em donativos. 
Entre os maiores partidos o 
CDS é o que apresenta o or-
çamento mais baixo, preven-
do uma despesa de 312 mil 
euros que resultam da contri-
buição do partido.

os novos movimentos (como 
o Aliança, a Iniciativa Liberal 
ou o Chega) ficam sem mar-
gem de manobra para eleger 
membros.

A Aximage dá ainda um 
dado sobre os eleitores: 
quem vai às urnas considera 
as eleições europeias menos 
importantes do que eleições 
como as legislativas. Isto é 
aquilo a que os analistas po-
líticos chamam eleições de 
segunda ordem e o estigma 
à volta das mesma leva a 
uma maior abstenção, que 
este ano se espera  algo pró-
ximo de  56,2%.

Partidos vão gastar
4,9 milhões na campanha 

das Europeias
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ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS E LUSO-BRASILEIRAS
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Festa Surpresa Comemorou os 
90 Anos da Sra. Fernanda Poveira

Depois de uma certa idade, somar 
mais um ano aos já tantos anos acu-
mulados, significa ficarmos mais ve-
lhos. E ficar velho significa, também, 
limitações, dependências, assistên-
cia médica mais constante e mais 
cara, e claro, o medo de morrer, por-
que amamos  a vida. A conhecida 
Sra. Maria Fernanda Pintomais co-
nhecida como Dona Fernanda Po-
veira, chegou aos 90 anos de idade. 
Sua filha Maria Goretti, o neto Gui-
lherme (que mora em Sidney-Aus-
trália), a neta Fernanda com o espo-
so Mauro, que moram em Vinaros na 
Espanha, e amigos prepararam uma 
grande surpresa, no seu dia de nas-
cimento, uma festa grandiosa que 
muito emocionou a aniversariante à 

sua chegada. Diretora da Associa-
ção dos Poveiros de São Paulo há 
anos, é atuante em diversas entida-
des luso-paulistas, e colabora com 
o Lar da Provedoria.Nasceu em 15 
de abril de 1929, no Bairro da Ma-
triz, na Povoa de Varzim, casou-se 
com o Sr. Alfredo Ramalho em 13 
de fevereiro de 1.955, na Igreja da 
Sra. das Dores na Póvoa. O marido 
veio para o Brasil no ano de 1956, 
e ela no ano de 1962. Seu marido 
no Brasil foi padeiro, sapateiro até 
comprar a primeira padaria e depois 
construção. O Sr. Alfredo faleceu no 
ano de 2009, e assim a Sra. Fernan-
da sempre guerreira, agora sozinha, 
continuou administrando os imóveis 
da família. Neste dia de festa pelo 

seu aniversário, 
a Sra. Fernanda 
ficou radiante, 
com os muitos 
amigos que a 
filha reuniu para 
homenageá-la. 
Recebeu várias 
felicitações,pe-
los eu aniversario, entre estas do 
amigo Vereador Toninho Paiva e 
muitas mais. Neste dia foi servido 
aos presentes, um coquetel seguido 
de almoço, e não faltou o tradicional 
“Parabéns a Você” pelos 90 anos 
da Sra. Fernanda Poveira. Confira 
mais detalhes no site www.portuga-
lemfoco.com.br ou pelo facebook/
Portugal em foco.

A aniversariante Sra. Fernanda Poveira aqui entre familiares e amigos na festa surpresa que lhe fizeram pelos seus 90 anos.

Sra. Maria Fernanda a filha Goretti, o neto Guilher-
me, a neta Fernanda e o esposo Mauro.

Sra. Fernanda Poveira e a filha Goretti que preparou a sur-
presa para sua mãe.

Casa de Brunhosinho
Inicia Suas Festas de 2019

Parece até, que o publico já estava 
com saudades, do tradicional Arraial 
Trasmontano realizado pela Casa 
de Brunhosinho de São Paulo, tal 
a quantidade de amigos que ali se 
reuniu no ultimo dia 30 de março de 
2.019. Foi a realização da 1.a festa 
deste ano daquela entidade. A direto-
ria, como também o dpto. Feminino, 
e componentes do grupo da entida-
de, recepcionaram a todos os muitos 
presentes que deliciaram-se com os 
deliciosos e tradicionais quitutes, da 
culinária portuguesa ali servidos, cuja 
preparação estão sempre  a cargo da 
equipe da cozinha.A apresentadora 

da entidade Ana Maria Romano, sau-
dou a todos e anunciou o “bailarico” 
pela tocata do Grupo Folclórico da 
Casa de Brunhosinho, liderada pelo 
diretor Marcelo João. Tivemos nes-
ta noite a palavra de saudação do 
presidente Sr. Domingos Pantaleão. 
Foram parabenizados aos aniversa-
riantes do mês, agradeceram o apoio 
de alguns folcloristas alí presentes e 
apresentaram novos componentes 
dos grupos da entidade. O grupo da 
casa ensaiado agora pela Ana Maria, 
na continuidade se exibiu, mostrando 
seu repertorio de norte a sul de Por-
tugal, com destaque para as modas: 

Parra da Uva, Festa na Aldeia Vira 
das Palmas e outras mais. Tivemos 
também a exibição do grupo infantil 
da Casa de Brunhosinho que exi-
biu do seu repertorio modas como: 
Pauliteiros, Fandango, Corridinho 
do Algarve, Fado Rusga e outras, 
arrancaram muitos aplausos dos 
presentes.Veja mais detalhes no site 
www.portugalemfoco.com.br ou pelo 
facebook/portugalemfoco. Anoteai, 
esta festividade que antes era men-
sal agora acaba por ser bi – mensal, 
ou seja a cada 2 meses. Assim a pró-
xima “Noite Trasmontana”,será no dia 
25 de maio de 2.019.

O Presidente da Casa de Brunhosinho Sr. Domingos 
Pantaleão e a apresentadora das festas da comunidade 
a Ana Maria.

Prestigiando a Casa de Brunhosinho vemos o Sr. Fabio Bueno Alba a es-
posa Sra. Raquel Alba, o presidente da entidade Sr. Domingos Pantaleão, 
o Vice presidente Sr. Celestino Pantaleão, o diretor Marcelo João e a Malú.

Aqui o anfitrião Grupo Folclórico da Casa de Brunhosinho. Estes são os pequenos folcloristas do Grupo Folc. Da Casa de Brunhosinho.

Estivemos mais uma vez presentes, ao tradi-
cional almoço da Comunidade Luso Paulista, o 
conhecido e inigualável “Almoço das Quintas” na 
Casa de Portugal. O presidente da Casa de Com. 
Antonio dos Ramos lá estava para recepcionar 
a todos os presentes. Um almoço com mais de 
70 anos, que reúne semanalmente amigos, em-
presários, dirigentes associativos, e quem quiser 
apreciar o melhor bacalhau acompanhado de um 
bom vinho, ou seja, para saborear as delícias da 
culinária portuguesa ali preparada e servida pelo 
Buffet “O Marquês” tem de ir conhecer. Apare-
ça você também por lá, Avenida da Liberdade, 
602 bairro da Liberdade, sua participação é por 
adesão. Informações e reservas para grupos e 
empresas 3209.5554 – 3342.2104.

Caro amigo vá conhecer e se encantar no
“Almoço das Quintas”

Neste dia vemos reunidos, o empre-
sário Sr. Carlos Ferreira, o Dr. Manuel 
Magno Presidente do Conselho da 
Comunidade, o empresário Dr. Manuel 
do Canto e o Com. Antonio dos Ramos 
Presidente da Casa de Portugal.

Com. Antonio dos Ramos Presiden-
te da Casa de Portugal e os amigos 
presentes neste dia Sr. Jose Antonio 
Neto, o Sr. Pascoal Raucci e o Sr. 
Abílio Oliveira.
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Por quem os sinos de Paris dobram?
A Semana Santa de 2019 

teve início com uma gran-
de comoção em todo o planeta, 
no final tarde de segunda-feira, 15 
de abril, quando as terríveis ima-
gens das chamas que devoravam 
a Catedral de Notre-Dame, na Île 
de la Cité, banhada pelo Rio Sena, 
no coração de Paris, começaram 
a ser transmitidas ao vivo nos 
canais de televisão de todos os 
continentes. Uma catástrofe com 
dimensões tão dramáticas quanto 
o incêndio de quase a totalidade 
do bairro do Chiado, em 1988, no 
centro de Lisboa, e, no ano pas-
sado, as labaredas que consumi-
ram o Museu Nacional, no Rio de 
Janeiro, antigo Palácio Real da 
Quinta da Boa Vista. Somente as 
grossas estruturas de pedra das 
paredes da Notre-Dame, erguidas 
há aproximadamente 900 anos, 
na profunda Idade Média, resisti-
ram ao fogo. Os preciosos vitrais 
se derreteram e os trabalhos em 
madeira viraram entulho de cinzas 
em poucas horas. Um dos maio-
res símbolos da Europa Cristã, 
principal obra arquitetônica da 
própria França, ardeu por muitas 
horas, sem que os 400 bombei-
ros parisienses, enviados à Île de 
la Cité, conseguissem debelar as 
flamas. Surpreendente é que nin-
guém se feriu. O incêndio teria 
surgido por volta das 18 horas, 
quando os últimos operários, que 
trabalhavam na restauração da 
cúpula, que também veio abaixo, 
tinham deixado as dependências 
da Catedral. Cogitou-se, inclusi-
ve, inicialmente, que pudesse ter 
sido obra de atentado terrorista, 
justamente no começo da Sema-
na Santa, contra o mais visitado 
templo Cristão de todo o mundo – 
mesmo comparado à exuberante 
Basílica de São Pedro, em Roma, 
sede da Santa Sé, ou à primeira 
das catedrais, a monumental Ba-
sílica de Santa Sofia, símbolo da 
Ortodoxia, em Constantinopla, 
atual Istambul, edificada no século 

VI. Diante da tragédia, muito emo-
cionado, o Presidente da França, 
Emmanuel Macron, de 41 anos, 
cuja foto ilustra a coluna, ex-diri-
gente do Partido Socialista Fran-
cês (PSF) e líder do movimento 
social-liberal En Marche!, ao ver 
o incêndio, prometeu levantar fun-
dos para recuperar em cinco anos 
a Notre-Dame – com os técnicos 
de seu governo calculando gastos 
em torno de 800 milhões de euros, 
ou seja, cerca de 3,5 milhões de 
reais.  

Veio minutos depois a res-
posta ao apelo de Macron, 

o chefe de estado francês que se 
formou em Filosofia e é banqueiro, 
tendo sido Ministro da Economia 
de seu antecessor na Presidên-
cia, o socialista François Hollan-
de, de 65 anos. Vários bilionários 
franceses anunciaram doações 
à reconstrução de Notre-Dame 
e, no dia seguinte, surpreenden-
temente, o dinheiro arrecadado 
já era suficiente para iniciar os 
restauros. Uma vitória, claro, da 
credibilidade do governo de Ma-
cron, mas também da Igreja e 
das instituições do país. Uma das 
contribuições mais importantes, 
de cerca de 88 milhões de reais, 
veio da gaúcha de Porto Alegre, 
Lily Safra, de 85 anos, de pai 
checo e mãe uruguaia de origem 
judaica russa, viúva do banquei-
ro libanês Edmond Safra (1932 – 
1999), nascido em Beirute, numa 
antiga família judia da cidade síria 
de Aleppo. Lily Safra tem nacio-
nalidade monegasca, isto é, do 
Principado de Mônaco, e desde a 
morte do esposo, em Monte Carlo, 

num incêndio provocado por um 
funcionário israelense que queria 
chantageá-lo, vive numa de suas 
propriedades, a esplêndida Vila 
Leopolda, uma mansão situada na 
comuna francesa de Villefranche-
sur-Mer, na Costa Azul. É consi-
derada a segunda residência mais 
cara da Europa, com valor de 500 
milhões de dólares, e pertenceu, 
anteriormente, ao Rei da Bélgica 
Dom Leopoldo II (1835 – 1909) e 
ao legendário Presidente da Fiat, 
Gianni Agnelli (1921 – 2003). Lily 
também é viúva de seus dois pri-
meiros maridos – o industrial ar-
gentino Mario Cohen, fabricante 
de meias de náilon, e o romeno 
Freddy Monteverde, criador da 
rede varejista Ponto Frio. Há mui-
to se dedica à filantropia – tendo 
leiloado algumas de suas valiosas 
joias com rubis, por exemplo, para 
as vítimas do genocídio e flagelo 
no país africano de Ruanda. Tem 
feito, ainda, frequentes doações 
às entidades brasileiras.

Mas acabaria sendo critica-
da por alguns, no Brasil, 

por ter se mobilizado, tão rapi-
damente, pela reconstrução de 
Notre-Dame e não ter dado ne-
nhuma contribuição para o Mu-
seu Nacional, no Rio de Janeiro. 
As obras no Museu já estão em 
curso e o orçamento destinado 
é de apenas 1,1 milhão de reais, 
dos quais, somente 157 mil reais 
foram conseguidos através de 
brasileiros. O restante foi obtido 
com recursos enviados pelo go-
verno da Alemanha. A legislação 
aqui ainda é muito restritiva às 
doações para organismos pú-
blicos e, além de tudo, há uma 
desconfiança imensa sobre o 
destino final do dinheiro. Macron, 
em contrapartida, como o Estado 
francês, possui bastante credibili-
dade. E, assim, os sinos dobram 
por ele – parafraseando o título 
do romance de 1940 do autor 
americano Ernest Hemingway 
(1899 - 1961).                         

“DIA DO FICO”
Cristiano Ronaldo garante 1.000% ficar na Juventus
A eliminação da Juventus nas quartas 
de final da Liga dos Campeões, após 
derrota por 2 a 1 para o Ajax em casa, 
deixou um ponto de interrogação sobre 
o futuro de Cristiano Ronaldo no clube 
italiano. Alguns veículos da imprensa 
européia apontaram que o jogador es-
taria disposto a deixar o clube depois 
do fracasso na competição européia. 
Após a vitória por 2 a 1 sobre a Fioren-
tina que garantiu o título do Campeo-
nato Italiano, o português falou em tom 
de permanência.  “ Foi uma temporada 
muito boa, vencemos o Italiano e a Su-
percopa (da Itália). Na Liga dos Cam-

peões, apenas um time pode vencer, 
fizemos o nosso melhor e no próximo 
ano será diferente. Se eu fico na Juven-
tus? 1000% de certeza” disse Cristiano 
Ronaldo. A festa foi completa para a fa-
mília de CR7 neste sábado. Enquanto 
o pai Cristiano Ronaldo ajudou o time 
principal da Juventus a conquistar o tí-
tulo italiano, o filho do craque levantou 
um caneco pelo Sub-9 da Velha Senho-
ra. Cristiano Ronaldo Junior, ou “Robo-
zinho” para os íntimos, conquistou o 
Torneio Marítimo Centenário, disputa-
do na Ilha da Madeira, em Portugal, ter-
ra natal do pai. O triunfo veio com uma 

vitória nos pênaltis sobre o Atlético de 
Madrid. Cristiano Ronaldo o único joga-
dor campeão nas três Ligas Nacionais, 
Inglesa, Espanhola e Italiana.

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

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

Dia 25.04.2019
Antônio Luis Fernandes Azevedo (o 
conhecido Luis Yaúca da Portugue-
sa de Desportos); Dia do Contabilis-
ta; Sra. Patrocínia de Jesus Ferreira 
(esposa do Sr. Antonio Rodrigues 
ex-presidente do Elos Sul de São 
Paulo); Jhennyffer dos Santos Sil-
va; Ana Gabriela (Colaboradora da 
Numatur Turismo), Sra. Maria Tere-
sa Nunes (1.a Dama do Conselho 
da Comunidade Luso-Brasileira no 
Estado de São Paulo esposa do Dr. 
Manuel Magno).
Dia 26.04.2019
Julio Pita; Cristina Pita; Neste ano 
de 2019 o Casal Verônica e Albino 
Vieira comemoram seus 39 anos de 
feliz união conjugal.
Dia 27.04.2019
Mauricio da Silva Lopes (filho do 
falecido Antônio Padeiro e a Gló-
ria que mora em Viana do Castelo 
Portugal); Márcia Gravet A. Coelho; 
Filipe A. Torres Silva (neto Julio 
dos vinhos); Iara Freitas esposa do 
chefinho Paulo Freitas da Numatur 
Turismo; Sra. Meg Garcia M. M. Ter-
rível (esposa do Vice Presidente do 
Hospital Igesp e Trasmontano).
Dia 28.04.2019
Andréa Rodrigues da Silva (filha de 
José Manuel); Eduardo Carlos do 
Rio; Maria de Fátima Serra Morei-
ra; Dr. Manuel do Canto (da MGP 
Imóveis); Maria da Graça (da família 
Trevo Estacionamentos); a Fadista 
Maria Alice Ferreira; Renata Ferrei-
ra ( Praia Grande) esposa do Ricar-
do Ferreira Gomes (ambos do Ran-
cho Pedro Homem de Mello).
Dia 29.04.2019
Helena dos Santos; Vilma Afon-
so (filha de Sra. Celeste e Antônio 
Afonso).
Dia 30.04.2019
Flávio Garcia (Marketing Trasmon-
tano); Elvira Cambone; Antônio Ma-
noel Gomes; Virgilio Braz Junior; 
Melise T. Neves (filha Mario Neves); 
Guilherme Tadeu Araújo Silva; Nan-
cy Cristina Zubieta.
Dia 01.05.2019
Com. Joaquim Justo dos Santos. 

Dia 26.04.2019
Comemorações do 22 de Abril
O Conselho da Comunidade Luso
-Brasileira organizador das Come-
morações 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 Viaduto 
Jacareí, 100 – 8.o andar, numa pro-
positura do vereador Toninho Paiva. 
Exibição do fadista Vinicius Rocha. 
Fados e Cravos na Casa de Portugal
No mês de aniversário de 45 anos 
da Revolução dos Cravos, Ciça Ma-
rinho, se apresenta na Casa de Por-
tugal de São Paulo ao lado dos músi-
cos Wallace Oliveira e Sérgio Borges 
com o apoio do CC25C.  Em um 
formato intimista, o show será feito 
na aconchegante ‘’taberna’’ da Casa 
de Portugal e no repertório da ex-
periente artista os fados serão can-
tados 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 ini-
ciando suas atividades festivas 
deste ano. Estará realizando um 
grande almoço dançante a par-
tir das 13 horas em sua sede no 
Rotary Penha. Teremos no cardá-
pio bacalhau de várias formas e o 
sempre inigualável escondidinho 
de bacalhau. Como atração para 
animar a esta tarde teremos a du-
pla portuguesa Paulo & Jonatan. 
Informações e convites pelos fo-
nes 5589.3309 – 2641.8117 ou pelo 
WhatsApp 99902.4295 Rua Sena-
dor Godoi 777 Bairro da Penha

Concorrida foi a comemoração 
dos 28 anos da Associação 
dos Poveiros de São Paulo no 
ultimo dia 06 de abril de 2.019, 
no salão que leva o nome do 
ex-Presidente da Câmara da 
Povoa de Varzim Salão “Dr. 
José Macedo Vieira”. A entida-
de foi fundada a 06 de abril de 
1.991, graças ao muito traba-
lho, empenho, garra e pujança 
de alguns amigos poveiros. Fo-
ram eles: Dr. Manuel Cruz (fa-
lecido), Dr. Arlindo Oscar, Lau-
rentino Vilar (falecido), Antonio 
Moreira (falecido), Joaquim 
Alves, Manuel Dourado Fon-
tes, Antonio Manuel Martins, 
Amândio F. Cruz, José de Sá 
Alves Moreira, Manuel Vieira, 
Manuel Boucinha (falecido) e 
Manuel Gonçalves Lourenço. 
Nesta noite foi apresentado e 
tomou posse o novo presiden-
te para o biênio 2019/2020 Sr. 
Isaias José Gomes dos San-
tos, durante a Assembléia Ge-
ral Ordinária, realizada no dia 
06 de Abril de 2.019. A festivi-
dade contou com a presença 
de ilustres figuras da política 
de Portugal e do Brasil, direto-
res da entidade, e representan-
tes de casas coirmãs de São 
Paulo. Cuidando do cerimo-
nial nesta noite, tivemos o Sr. 
Cláudio Alba, do gabinete do 
vereador Toninho Paiva. Este 
saudou a todos, e chamou 
para uso da palavra o radialista 
Martins Araújo que falou sobre 
Eça de Queiroz, Tomé de Sou-
za e o Cego do Maio. Claudio 
Alba convidou para a frente o 
Presidente dos Poveiros Sr. 
Lino Fernandes Lage, o Presi-
dente do Conselho da Comu-
nidade Dr. Manuel Magno, o 
Presidente do SAMPAPÃO Sr. 
Antero Pereira, a Vereadora 
da Câmara da Povoa de Var-
zim Dra. Lucinda Ramos, Sr. 
Oscar Ferrão Presidente da 
provedoria, Dr. David da Fon-
te Presidente do Elos - Sul, Sr. 
José Manuel Bettencourt Pre-
sidente da Casa Ilha da Madei-
ra. O cerimonial anunciou, a  
execução dos Hinos de Portu-
gal e Brasil, na voz da cantora 
Fatima Fonseca, acompanha-
da pelo acordeonista Chiqui-
nho. O cerimonial recordou que 
o Vereador Toninho Paiva, por 
meio da lei municipal 13.873 de 
2.004, declarou como dia dos 
Poveiros, o dia 06.04, e pela 
lei 15.1.32 de 2.010, tornou a 

Póvoa de Varzim cidade irmã 
de São Paulo, e também sau-
dou o atuante Dpto. Feminino 
da entidade. Todos os chama-
dos à frente, fizeram uso da 
palavra saudando a entidade 
aniversariante. A Dra. Lucin-
da no uso da palavra, disse da 
mensagem que trouxe do pre-
sidente da Câmara da Povoa 
aos poveiros e não poveiros 
ali presentes. Ela enalteceu 
o trabalho daquela casa que 
conheceu pela primeira vez e 
seus dirigentes. Falou de sua 
emoção por ali estar e do abra-
ço que trouxe da Póvoa, para 
todos os portugueses. O Pre-
sidente Sr. Lino Lage, saudou 
a todos os presentes e agra-
deceu pela presença, e fez 
uma saudação especial a ve-
readora da Câmara da Povoa. 
O Sr. Lino chamou para junto 
de si, o Sr. Isaias dos Santos o 
novo presidente da entidade a 
partir daquele dia, que saudou 
a todos os presentes. A seguir 
foram homenageados por re-
levantes serviços prestados 
àquela entidade com o “Diplo-
ma da Câmara Municipal de 
São Paulo”, pelo Vereador To-
ninho Paiva, o Sr. Manuel Mar-
tins da Costa, o vice presiden-
te Sr. Joaquim Alves da Silva, 
a Maria da Graça Gomes Vilar 
e também a Vereadora Dra. 
Lucinda Ramos. Foram ho-
menageadas com flores a ve-
readora Lucinda, Sra. Fernan-
da Poveira, Sra. Alice Lage, 
a nova 1.a dama Sra. Maria 
Rosa dos Santos, a Maria da 
Graça Vilar e a Norma Fabia-
no. A cantora Fátima Fonse-
ca apresentou alguns fados e 
canções, durante o coquetel e 
jantar servido aos presentes. 
Tivemos também o “Parabéns 
a Você” reunindo a diretoria e 
amigos dos Poveiros e ainda o 
corte do belíssimo bolo, ofere-
cido pela Ofner. Nesta noite foi 
sorteada uma diária no Resort 
Monte das Oliveira e a ganha-
dora foi a Sra.  Dina Teresa de 
A. Martins. Como atração da 
noite, tivemos a Banda Alma 
Lusíada, que muito animou a 
esta noite de festa, colocando a 
todos para dançar. PARABÉNS 
POVEIROS DE SÃO PAULO, 
PELOS SEUS 28 ANOS. Con-
firam mais detalhes no site 
www.portugalemfoco.com.br 
ou no facebook/Portugal em 
foco.

O jornal PORTUGAL EM FOCO, agradece aos amigos que 
colaboraram com o engrandecimento deste trabalho. Foram 
eles: Associação dos Poveiros, Sr. Lino Lage, Sr. Isaias dos 
Santos, Sr. Manuel M. da Costa, Maria da Graça Vilar, Sra. 

Fernanda Poveira, Estacionamentos Trevo, Sr. Joaquim 
Lopes M. Alves, Sr. Albino Vieira, Sr. Justino Fernandes e o 

Sr. Joaquim dos Santos. 
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Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Craveiro Lage, e o casal amigo Sra. Hele-
na C. F. Gonçalves  (do Rancho Raízes de Portugal) e o esposo Sr. Justino 
P. Barroso.

O show da noite foi sem duvida a Banda Alma Lusíada que animou a festa 
ate altas horas.

Aqui os homenageados da noite pela Câmara Municipal numa propositura 
do Vereador Toninho Paiva.

A Vereadora da Povoa de Varzim Dra. Lucinda Ramos, Sra. Fernanda Po-
veira, Sra. Alice Lage e o esposo Sr. Lino Lage ambos se despedindo da 
presidência da casa.

O Sr. Albino Vieira a esposa Sra. Verônica Vieira (Ambos diretores do Grupo 
dos Veteranos), o Dr. Manuel Magno (Presidente do Conselho da Comunida-
de), o Sr. Pedro Peixoto (Vice Presidente da Casa de Portugal de Campinas), 
a Fátima Fonseca, a Margarete Paterno (do Consulado) e o Coronel Marciano.

Sr. Lino Lage, o diretor da entidade Sr. Manuel M. da Costa, o filho Eduardo 
Martins a esposa Daniela M. Martins e sua mãe a Sra. Aldenora Marinho.

Reunidos vemos os diretores dos Poveiros de São Paulo, e amigos durante 
o “Parabéns a Você”, e o bolo comemorativo dos 28 anos da associação.

O novo presidente empossado nesta noite nos Poveiros Sr. Isaias dos San-
tos, seu irmão Sr. Joaquim Gomes dos Santos, a esposa Sra. Arminda F. A. 
dos Santos a filha Idalina dos S. Gomes, o genro Paulo Gouveia e os netos 
Mateus e Ana Carolina.

Novamente presidente dos Poveiros Sr. Isaias dos Santos, a esposa Sra. 
Maria Rosa Craveiro F. dos Santos a filha Rosana S. Torres o esposo Flavio 
Torres e sua mãe Sra. Margarida Torres.

Instante da homenagem com flores a 1.a dama Sra. Alice Lage, Norma Fa-
biano assessora do vereador Toninho Paiva, a Vereadora Lucinda Ramos, 
Sra. Fernanda Poveira, Maria da Graça Vilar, e a Sra. Maria Rosa Craveiro 
F. dos Santos.

O presidente Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Lage, o Dr. David da Fonte a espo-
sa Sra. Eunice da Fonte, o Sr. João Teixeira e a esposa Sra. Alice Lage Teixeira.

Sr. Raul Neves Pereira presidente da Tocata Musical Cá Te Quero, a esposa 
Sra. Marli Pereira, o Sr. Carlos Fernandes (Churrascaria Novo Chimarrão) a 
esposa Sra. Maria do Socorro e   a Juliana Martins.

O novo Presidente ora empossado Sr. Isaias dos Santos em sua sau-
dação.

Sr. Marcelo a esposa Sra. Cecilia Meireles, o presidente Sr. Lino Lage a 
esposa Sra. Alice Craveiro, o Sr. Joaquim Lopes M. Alves e a esposa Sra. 
Odete Costa Simões.

O Presidente até este dia, Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Craveiro, o patrocinador 
Sr. Amilcar Ferreira (Estacionamentos Trevo) a esposa Sra. Maria de Lurdes Madeira, a 
Sra. Helena Madeira, a Maria da Graça, o Sr. Antonio Pascoal e a Sra. Maria Pascoal.

Poveiros de São Paulo
28 Anos de Fundação
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JORNADA 30

LIGA Ledman 2018 - 2019
JORNADA 30

FC Porto novamente 
Santa Clara

O campeão FC Porto ascendeu 
hoje, provisoriamente, à liderança da 
I Liga portuguesa de futebol, à espe-
ra do resultado do Benfica, ao vencer 
em casa o Santa Clara por 1x0, em 
encontro da 30.ª jornada.

 Três dias após o adeus à Liga dos 
Campeões, face a um desaire por 4x1 
na receção ao Liverpool, os ‘dragões’ 
venceram com um tento solitário do 
avançado maliano Marega, aos 18 
minutos.

Na classificação, o ‘onze’ de Sérgio 
Conceição passou a somar 75 pon-
tos, contra 72 do Benfica, que pode 
voltar na segunda-feira à liderança, 
caso triunfe na receção ao Marítimo.

O Sporting de Braga 
manteve-se hoje na cor-
rida ao terceiro lugar da I 
Liga portuguesa de fute-
bol, ao vencer por 2x0 no 
reduto do já despromovi-
do Feirense, em encontro 
da 30.ª jornada.

O brasileiro Fransérgio, 
aos 46 minutos, e Ricardo 
Horta, aos 76, apontaram 
os tentos dos ‘arsenalis-
tas’, que alcançaram o oi-
tavo triunfo fora.

O ‘onze’ de Abel Fer-
reira, quarto classificado, 
passou a somar 64 pon-

Sporting de Braga vence Feirense  

O Sporting reforçou o terceiro lugar da I 
Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 
1x0 no reduto do ‘aflito’ Nacional, em en-
contro da 20.ª jornada.

 Um gol do avançado brasileiro Luiz 
Phellype, aos 62 minutos, selou o sétimo 
triunfo consecutivo e 10.º jogo sem perder 
dos ‘leões’, que ficaram, provisoriamente, a 
cinco pontos de Benfica e FC Porto e com 
mais seis do que o Sporting de Braga.

Por seu lado, o Nacional somou o sex-
to encontro seguido sem ganhar, ciclo em 
que só contabilizou um ponto, e manteve-
se no 16.º e antepenúltimo lugar, em zona 
de despromoção, com 27, a três do 15.º, o 
Desportivo das Aves.

Sporting vence Nacional e reforça terceiro lugar

Benfica goleia 
Marítimo por 6x0

Praça da Bandeira,  201
rio de Janeiro
((21) 2273-7647

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

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

tos, menos três do que 
o Sporting, terceiro, e já 
mais 15 em relação ao 

Moreirense, quinto, que já 
não pode alcançar os ‘ar-
senalistas’.

O Benfica recebeu e go-
leou o Marítimo por 6x0, 
em jogo da 30.ª jornada da 
I Liga de futebol, resultado 
que lhe permitiu fechar a 
ronda na primeira posição, 
com os mesmos pontos do 
FC Porto.

 Os ‘encarnados’ entraram 
praticamente a ganhar, com 
um gol de João Félix logo 
aos três minutos, tendo o jo-
vem feito o ‘bis’ aos 64, isto já 
depois de Pizzi ter ampliado 
no inicio do segundo tempo 

(49). Depois, entraram em 
ação dois argentinos, tendo 
Franco Cervi ‘bisado’, aos 71 
e 88, e Salvio fechado a con-
tagem, aos 90.

Com este triunfo, o Ben-
fica fecha a jornada 30 na 
liderança com 75 pontos, os 
mesmos que o FC Porto, se-
gundo classificado, enquan-
to o Marítimo é 12.º com 33, 
mais cinco do que o Despor-
tivo de Chaves, a primeria 
equipe abaixo da linha de 
despromoção.



Rio de Janeiro, 25 de abril a 1 de maio de 2019PORTUGAL  EM FOCO

PROTEÇÃO DO DIVINO

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

O Rio de Janeiro viveu nos últimos meses 
dias muito difíceis. Cruéis e desoladores, es-
pecialmente para as famílias que perderam 
seus entes queridos, vítimas da omissão e 
descaso do Poder Público. Dói,  pensar  na 
dor da família do músico Evaldo, vítima ino-
cente de militares, que acertaram 80 tiros no 
carro que viajava com a família, a caminho de 
um chá de bebê. Inaceitável e injustificável a 
sua morte! Soa a pergunta: por que 80 tiros? 
Sobra munição nos quartéis, ou brincaram de 
pontaria? Tragédias que se repetem. Jovem, 
de apenas 20 anos, que sonhava visitar Por-
tugal,  não pode concretizar seu sonho porque 
morreu eletrocutada no Terreirão, que não 
possuía licença para funcionar mas funcio-
nou. Destroçaram mais uma família! Incom-
preensível a ausência do Poder Público, que 
não fiscalizou, permitindo que prédios fossem 
construídos na Muzema, tendo como resulta-
do o seu desabamento e o ceifar da vida de 
23 pessoas, incluindo 9 crianças; a quem foi 
negado o direito de viver e sonhar. Sonhos 
interrompidos pela ganância de grupos, que 
à margem da lei,  sempre se aproveitam dos 
menos esclarecidos e favorecidos. Que, nos 
três abomináveis crimes, todos os culpados 
sejam punidos no mais absoluto rigor da lei. 

Acabamos de encerrar a Páscoa que  sig-
nifica “passagem”. Que a passagem de dias 
tão angustiantes e dolorosos possam não se 
repetir. Que o Divino proteja os cidadãos que 
habitam esta cidade, que sempre chamarei 
de Maravilhosa.

CONSELHO DELIBERATIVO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam, os senhores Conselheiros do Egrégio Conselho Deliberativo do Arouca Barra Clube, con-
vocados para participar da Reunião Ordinária, a realiza-se no próximo dia 14 de maio de 2019, às 
19:00hs, em primeira convocação e, em segunda e última convocação, às 19:30hs, com qualquer 
número presente, para tratar da seguinte ordem do dia:

1. Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior;
2. Apreciação e aprovação das contas do Conselho Diretor, período 2017/2019;
3. Eleições dos Conselho Diretor e Conselho Fiscal para o biênio 2019/2021; e,
4. Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2019.
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

AROUCA BARRA CLUBE
Sede Própria - Fundado em 10/06/1967

Av. das Américas, 2300 - A - Barra da Tijuca - RJ - Cep: 22.640-101
Tels.: 3325.3366 / 3325.3636 / 2431.4715 / Fax: 2431.4716 - Rio de Janeiro -  Brasil
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As celebrações da Se-
mana Santa também atin-
gem ponto alto, na Casa 
de Trá-os-Montes e Alto 
Douro, que sempre realiza 
para a sua família asso-
ciada e frequentadora, o 
Almoço de Páscoa.

No último domingo, 
dia 21, os momentos de 
fé cristã foram marcados 
com missa na sede so-
cial, por volta das 11 ho-
ras. Depois, associados 
e amigos foram recebidos 
para o almoço, desde as 
12hs, num clima dos mais 
alegre, ao som de música 
ambiente de Claudio San-
tos & Amigos. Um almoço 
de muitas delícias: e igua-
rias pascalinas como o 
pão-de-ló e o folar.

A casa caprichou no 
serviço do seu cardápio, e 
todos puderam apreciar o 
churrasco completo, sala-
das diversas, pernil assa-
do, frango grelhado, acom-
panhamentos e frutas.

Páscoa e Beija-cruz no domingo TransmonTano

BEIJA-CRUZ  -  Em 
meio a um clima de total 
fraternidade entre as fa-
mílias, o momento mais 
aguardado foi o Beija-Cruz, 
quando todos participaram 
recebendo as bênçãos do 
Senhor Jesus Crucificado. 
Uma cerimônia que muito 
emociona os fiéis católicos 
que nunca falham às tra-
dicionais festas religiosas 
portuguesas, realizadas no 
Brasil. Parabéns ao presi-
dente Ismael Loureiro e à 
toda sua diretoria.

Panorâ-
mica do 
Almoço 
de Pás-
coa na 
Casa de 
Trás-os-
Montes 
e Alto 
Douro

A banda Típicos da Beira Show animou o Domingo de 
Páscoa transmontano

Prestigiando o 
Domingo Pascal 
transmontano, 
os casais Rosa 
e o comenda-
dor Henrique 
Loureiro, Fátima 
e Antonio Paiva, 
Luzia Coimba, 
Neide, Alice 
Abreu, e Leila 
Monassa

O presiden-
te Ismael 
Loureiro, o 
vice-presi-
dente José 
Manuel 
Brites, com 
os amigos 
José Mattos 
e os com-
ponentes 
do TBShow

Deliciosas 
iguarias 
de Páscoa 
foram ofe-
recidas mas 
não faltou 
o delicioso 
churrasco 
para todos 
saborearem Sempre incansável, o diretor social da Casa de Trás

-os-Montes, Joaquim Bernardo, numa pose com o Pe. 
Franklin, da Igreja Sta. Terezinha
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Páscoa Minhota e Beija cruz reúne FaMílias
No dia 21 de abril a 

Casa do Minho promo-
veu um de seus mais 
tradicionais eventos, 

que já fazem parte do 
calendário da institui-
ção – a Páscoa Minhota 
e o Beija Cruz. Dezenas 

de pessoas comparece-
ram à Sede da Institui-
ção, no Cosme Velho, 
para, com seus fami-
liares para participar de 
uma grande festa.

O responsável pela 
parte religiosa foi o Pe. 
-Silverio que, seguindo 
as tradições das cidades 
portuguesas, realizou o 
“Beija Cruz”.

O cardápio foi espe-
cial: cabrito à moda do 
Minho, filé de frango à 
milanesa, arroz branco, 
batatas coradas e sala-
das variadas.

Um grande evento 
típico que merece a par-

ticipação de todos, pelo 
convívio entre portugue-
ses e brasileiros, e pela 
mensagem religiosa que 
é levada através dos 
atos e ritos católicos ce-
lebrados.

Aconteceu a cerimô-
nia religiosa do “Beija 
Cruz”, onde uma comi-
tiva pascal conduziu o 
crucifixo de prata, sendo 
benzido por aspersão 
pelo Pe. Padre Silverio e 
beijada com reverência 
solene, pelos presentes; 
mas, o folclore nunca 
pode faltar.  O Maria da 
Fonte, rancho folclórico 
da Casa do Minho, mos-

trou toda a sua graça.
Quando se entra na 

imponente Casa do Mi-
nho logo se percebe o 
ambiente coletivo de fra-
ternidade e harmonia, 

que contagia os muitos 
associados.

Mantendo a tradição 
da Páscoa Minhota, foi 
servido pão-de-ló com vi-
nho do Porto.

O tradicional “Beija-Cruz”: na foto, o Pe. Padre Silverio 
durante a Homilia Pascal

Belíssima exibição do Rancho Folclórico Maria da Fonte

A linda imagem do Cristo para ser beijada pelos fiéis

Tocata 
sempre 
uma 
atração à 
parte nas 
apresen-
tações do 
rancho

Marcando presença na Páscoa Minhota, a primeira-dama 
do Portugal em Foco, a Leila Monassa, num close com 
Alice Ferreira,Cidáliae uma amiga

Apresentação marcante dos componentes do R.F. Maria da Fonte

Panorâ-
mica do 

salão mi-
nhoto no 
domingo 

de Páscoa

Componetes rancho  do R.F. Maria da 
Fonte,em destaque o Pinheiro e esposa  
almocando no Domingo de Páscoa na 
Casa do Minho



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

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
PURIFICAÇÃO.

 A VERDADEIRA PURIFICAÇÃO
SE PROCESSA QUANDO ABRIMOS

NOSSA MENTE E NOSSO CORAÇÃO
AO SOL INTERIOR, COM SEUS RAIOS

DE AMOROSA LUZ.
 BANHO-ME NA LUZ DA MINHA ALMA

TODOS OS DIAS

caSaL BettINa e NeLSoN 
caLafate, BRaSILeIRoS 

de coRaÇÃo PoRtuGueS

Bom 
aPetIte

No animado chá da amizade,da mi-
nha grande amiga Lucia Granito, na 
Casa dos Açores, A alegria era con-
tagiante. As aniversariantes Emilia 
Vieira e Luisa Boaventura , acompa-
nhadas pela Nossa querida Tininha 
Vieira e amigas. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO. MUITAS BENÇÃOS.

QuaNta eLeGâNcIa

Maneca

meSa deStaQue, do domINGo de PaScoa

Foi no dia 21 de Abril, dia de Pas-
coa, comemorado na Casa da 
Feira e Terras de Santa Maria, 
com Jesus Cristo sempre Vivo 
em nosso coração e com esta 
alegria, linda mesa com vemos 
na foto, a esquerda, Sr. Arlindo, 
Renata, Dona Olga, Sr. Alfredo e 
o casal, Camilinho e Dona Rose,  
a direita, Daniela, Gabriel, Ana 
Paula, e o grande Fernando Sá, 
de pé a esquerda Dr. Filipe Mar-
ques Mendes, Diretor do Jornal 
Portugal em Foco, sentada, sua 
esposa, Dona Leila, que gostei 
muito de ver, de pé o Sr. Presi-
dente, Ernesto Boaventura. para 
todos, minha amizade com o de-
sejo de muita saúde e progresso 

PÁScoa NoS camPoNeSeS

É Prazeroso para alguém que escreve, e ama, os 
bons princípios, como vemos neste lindo cenário fo-
tográfico, um casal, semente de Lusitanos, dando 
olé  na pista de dança, são eles: Dona Adriana e seu 
marido  Sr. Guilherme, para o distinto casal, felicida-
des e muita saúde, gostei e quero velos mais vezes

Domingo passado a Diretoria da Casa Vila da Feira 
e Terras de Santa Maria, proporcionaram a todos, 
um almoço dançante e o cerimonial de Pascoa, a  
tradição na nossa Religião, onde todos beijaram a 
Cruz, de Jesus Cristo, relembrando também, a  Pá-
tria Mãe.  Como vemos na foto, uma linda família, 
que faz questão, de se fazerem presentes nos bons 
acontecimentos, como vemos a direita, o sasal, Co-
mendador: Afonso Bernardo Fernandes, e  Dona 
Florbela Roçado, filho: Dr. Sergio Roçado, esposa 

Drª   Margarete, Rosangela Maneca, a jovem Vivia-
na, Geovane, Dona Jô, com seu neto  Bernardo, a 
esquerda, Dona  Idália, jovem, Monica, a seguir Ma-
nuela, grande bailarina do Teatro Municipal  com seu 
colega de arte, depois, Fadrick  Maneca,  Dr. Rober-
to Roçado, Dona Eliane, Roberta e João, para todos 
muita saúde e um abração, ao casal, Dona Florbela 
e Comendador Afonso, o meu muito obrigado pelo 
convite e o carinho  de sempre, com o desejo de 
muita saúde, obrigado  Irmão.

A nossa 
querida 
Vereado-
ra Teresa 
Bergher, 
curtindo as 
suas lindas 
sobrinhas 
gêmeas, 
Que ela 
tanto ama.
MUITAS 
BENÇÃOS.

doIS amIGoS ImPoRtaNteS

Os meus amigos do coração, grandes divulgadores das 
tradições portuguesas, Antonio Cardão e Igor Lopes, me-
recem a nossa admiração e carinho, por tudo de bom que 
fazem pelo nosso Portugal em terras brasileiras. Muitas 
bênçãos.

A nossa querida Presidente Rita Couto,  feliz com o su-
cesso do tão querido clube. Na foto: O meu amigo, dire-
tor Manuel Coelho, Rita Couto e Rodolfo, Ex-presidente. 
ABRAÇOS FADISTAS.

aLeGRIa em famILIa

dIa de PaScoa e JeSuS, SemPRe VIVo em NoSSo coRaÇÃo

Pé de Valsa 
da Semana

Na atual conjuntura, eu só posso lou-
var, as pessoas que trabalhão, para 
que as nossas tradições,  continuem 
por muitos anos, como vemos aqui 
neste visual fotográfico,  a Primeira 
Dama, Dona Rose, preparando- se 
para fazer o bingo, a seu lado o amigo 
Fernando .Alves  Diretor Social, sem-
pre atento, para o bom funcionamen-
to e bem estar,  entre os irmãos, que 
frequentam os Clubes Luso-Brasilei-
ros, parabéns amigo, é sempre bom 
ressaltar, que neste bingo tem uma 
fiscal, como vemos na foto, a  Camili-
nha,  neta do Sr. Presidente,  Ernesto 
Boaventura, para quem mando um 
beijinho para Camilinha.

domINGo de PaScoa  No SoLaR feIReNSe

mataNdo SaudadeS 
doS NetoS amadoS

O meu filho do 
coração Antonio 
Marques, passe-
ando com seus 
netos  Alex e An-
tonio Victor em 
Mafra Portugal. 
Familia linda, 
Antonio e Alice, 
teem filhos e ne-
tos em Lisboa, 
Noruega e Or-
lando, Estados 
Unidos, por isso 
estão sempre 
viajando multi-
plicando o seu 
amor á família 
pelo mundo fora. 
Infinitamente fe-
lizes. MUITAS 
BENÇÃOS

A nossa  querida 
Leelia, esposa 

do nosso Consul 
Adjunto João de 

Deus, sempre 
elegante mesmo 

na hora da boa 
mesa. Nossa 

querida amiga 
é eximia cozi-

nheira, sobreme-
sas  deliciosas, 

já provei um 
bolo famoso da 

Stonia que deixa 
saudade. MUI-

TAS BENÇÃOS.

RoNaLdINHo do caVaQuINHo!
Grande musico Brasileiro, sucesso  com seu cavaquinho, 
por onde  passa deixa rastros de luz  na sua arte. Fundador 
do Museu Valdir Azevedo em Conservatória, o nosso Ro-
naldinho do Cavaquinho, é nota mil. MUITAS BENÇÃOS.

a NoVa GeRaÇÃo 
BoaVeNtuRa 

A nova geração Boaventura feliz e em harmonia no 
Domingo de Páscoa da Casa da Vila da Feira e Ter-
ras de Stª Maria. Na foto vemos as lindas Michelle, 
Nicole, Carol e Adriana.

O querido amigo Dr.Nelson Calafate, engenheiro quími-
co, assim como sua esposa Dra. Bettina, grandes amigos  
de Portugal e suas tradições, com um passado de uma 
carreira ilustre e vitoriosa, Dr. Nelson foi diretor da famo-
sa empresa Stander Elétric, dirigindo grandes empresas 
em vários paízes, filho de pais portugueses dos quais 
muito se orgulha,família linda, filhos importantes  bem 
encaminhados na vida, tenho muito orgulho  de ter ami-
gos tão fiéis á nossa Pátria, Portugal. Na foto: O ilustre 
casal, Betina e Nelson Calafate na sua cobertura na La-
goa onde já cantei os meus fados. Lá porque tens cinco 
pedras, num anel de estimação........
ABRAÇOS FADISTAS

O meu afilha-
do, Américo 
Saraiva, mui-
to elegante e 
feliz,
Conduzindo 
a sua linda 
sobrinha ao 
altar da  Feli-
cidade.
Linda Noiva, 
Lindo  Padri-
nho.
MUITAS 
BENÇÃOS
ABRAÇOS 
FADISTAS
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Almoço Pascal e Beija-Cruz no Vila
A Casa da Vila 

da Feira e Terras de 
Santa Maria realizou 
um belo Almoço Pas-
cal em seu tradicional 
almoço domingueiro, 
com cardápio varia-
do e música a cargo 
de Claudio Santos & 

Amigos.
O ponto marcante 

para os sócios e ami-
gos foi, sem dúvida, 
o “Beija-Cruz” que 
contou com a partici-
pação de Frei Almir e 
Frei Gabriel, da Igreja 
dos Capuchinhos. Foi 

uma linda celebração  
que, com o presidente 
Ernesto Boaventura e 
vice-presidentes  Élio 
Boaventura e Jasson 
de Melo. 

Foram oferecidos 
deliciosos doces, bo-
los, cavacas e vinho 
do Porto, aos fiéis 
presentes.

Frei Almir 
durante a 

celebra-
ção de 

Páscoa, 
na Casa 

da Vila 
da Feira

Idália Maneca numa linda oração de fé ao lado do presi-
dente Ernesto Boaventura, do vice-presidente Jasson de 
Melo e do Frei Gabriel

A Fé da família feirense é simplesmente incontestável, 
como vemos nesta linda foto

Marcando presença na Páscoa Feirense, o casal Maria 
Antônia e Antônio Ribeiro, e demais amigos

Confraternização entre amigos no domingo, na Casa da 
Vila da Feira, onde vemos D. Olga Ferreira, Alfredo, Ca-
milo, Ana Paula, Rose e Camila, Élio Boaventura, o pres. 
Ernesto Boaventura e Leila Monassa

O tradicional 
momento do 
“Beija-Cruz” 
com os fiéis 
recebendo a 
Cruz das 
mãos do pres. 
Ernesto Boa-
ventura, para 
ser beijada. Em 
destaque, Rose 
Boaventura

Lindo 
momento 
do Frei 
Almir 
beijando 
a Cruz

Pres. 
Ernesto 
Boaven-
tura e sua 
Fé inaba-
lável, con-
duzindo o 
crucifixo 
de Jesus 
Cristo

Pres. Ernesto Boaventura saudan-
do todos os presentes

Momento em que a Fé Cristã fala alto. Em destaque, os 
vice-presidentes Jasson de Melo e Fernando Alves, a pri-
meira-dama Rose Boaventura e seu marido Camilo Lei-
tão, e a matriarca da Casa, D. Rosa Boaventura

Panorâmica da Casa da Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria, em seu Almoço Pascal
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Vida associatiVa
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Modo de preparar:

Leila Monassa 
ARROZ JUNTOS E MISTURADOS

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

ABRIL – 26 – Sexta-feira – 20hs –  Fado Vadio com 
Victor Lopez - Restaurante Costa Verde. O guitarrista 
Victor Lopez apresentará grandes sucessos do Fado 
nas vozes de vários convidados!
MAIO – 4 – Sábado – 19hs –  Arraial Minhoto - Santoi-
nho - Tradicional festa tipica portuguesa regada a sar-
dinha portuguesa, febras, drumet de frango e linguiça 
assadas na brasa. Delicie-se também com batatas e 
cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicio-
nais caldo verde e broa de milho. Tudo isso acompa-
nhados de 3 tipos de vinhos servidos bem geladinhos. 
Para animar os conjuntos Amigos do Alto Minho e Trio 
Josévaldo. Show de folclore com os Ranchos Maria da 
Fonte e Almeida Garrett, além do som dos Bumbos e 
Gigantones, e as Marchas luminosas.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 2293-1542

ABRIL – 27 – Sábado – 13hs –  Tarde de Fados no 
Castelo da Feira. Show das Novas Vozes do Fado no 
Brasil: Ana Paula e Camilo Leitão. Música para dançar 
por conta do Trio Cláudio Santos Reservas: 2293-1686 
MAIO – 5 – Domingo – 12hs –  Almoço Social. Cardá-
pio variado. Música por conta do Conjunto Som e Vozes

CASA DE TRÁS-OSMONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
ABRIL – 27 –Sábado – 12:30h – Reinauguração do Novo 
e moderno Salão Social.Esperamos a sua presença e de 
sua família para esta maravilhosa festa que faremos para 
os amigos. Serviremos um maravilhoso almoço composto 
de: bacalhau a transmontana, escalopinho, grão de bico, 
arroz de brocolis, saladas etc... Baile com o Maestro Ro-
gério Tipicos da Beira Show para dançarmos a tarde toda.
Preço por pessoa R$ 80,00. Vagas limitadas.
ABRIL – 28 –Domingo – 12h – “Arraial Transmontano” 
Cardápio: Churrasco completo, acompanhamentos, sa-
ladas diversas, tripas à moda trasmontana, sardinha na 
brasa, caldo verde e futas. Atrações: Amigos do Alto Mi-
nho, Grupo Folclórico Guerra Junqueiro. Dançarinos para 
damas.

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

MAIO – 5 – Domingo – Festa da Rainha Santa Ma-
falda em Homenagem as Mães. 11hs Missa na Capela 
Rainha Santa Mafalda. 13Hs Abertura do Salão Nobre. 
Animação por conta do cantor Marco Vivan. Buffet:  ba-

calhau à Gomes de Sá, escalopinho ao molho madeira, 
filet de frango ao molho de ervas finas, batata frita e sa-
ladas variadas. 

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

ABRIL – 26 – SEXTA-FEIRA - 20HS O melhor 
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 Poveira. 
Cardápio: Cozido à portuguesa, peito de frango à 
milanesa, batata frita guarnição e saladas. Atração: 
Rancho Folclórico Eça de Queiroz, Banda Típicos da 
Beira Show. Participação especial do cantor Mário Si-
mões. O tradicional “Beija Cruz” como na Póvoa de 
Varzim - Portugal

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

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

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

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730

MAIO – 5 – Domingo – Sede Social – 12hs – Almoço 
Convívio em homenagem ao Dia das Mães. Cardápio 
Churrasco, com picanha, sardinha portuguesa na bra-
sa, febras, filé de peixe à dorê, purê de batata, filé de 
frango a milanesa, arroz malandrinho, strognoff uma 
maravilhosa mesa de frutas e outros pratos variados 
da culinária viseense, tipo self-service e no final um 
delicioso Caldo Verde. Baile animado pelo conjunto 
Amigos do Alto Minho. Apresentação do R.F. Mirim da 
Casa de Viseu.

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Professora Lara Villela, 176 – Ingá – 

Niterói – Tel: 2717-4225
MAIO – 12 – Domingo – 12hs –  Dias das Mães -  Almo-
ço dançante com o conjunto The Walking Band e participa-
ção do Rancho Folclorico Luiz Vaz Camões

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
MAIO 5 – Domingo – 12hs – Almoço Português. Cardá-
pio variado. Atrações: Claudio Santos e Amigos

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!

(p/ Conceição Caridade)
1 polvo pequeno – 500g  de  camarões médios – 500g 
de mexilhão – 15 un. cham-
pignons médios cortados 
em 4 – Azeite – 1 cebola 
média – 5 dentes de alho 
– 2 cs extrato de tomate ou 
1 tomate picado – ½ copo 
americano de azeitonas 
pretas – Coentro, a gosto, 
picado – Sal – Pimenta do 
reino – 2 quadradinhos de 
caldo knnor de peixe – Co-
minho – 1 ½ copo america-
no de arroz

Coloque uma panela com água para ferver. 
Quando estiver fervendo, coloque 1 cebola média 
descascada e o polvo.  Assim que a cebola estiver 
cozida, o polvo estará pronto. Retire o polvo e a 
cebola e reserve essa água de polvo.

Refogue e tempere o camarão em meia cebola pi-
cada com o alho e azeite. Deixe apurar um pouco; 
acrescente o mexilhão e refogue. Deixe apurar um 
pouco, sempre adicionando um pouco do caldo 
de polvo;

acrescente o tomate, ou extrato de tomate, as 
azeitonas e o polvo cortado a seu gosto. Deixe 
apurar em cerca de 10 min., em fogo baixo.

Adicione o caldo knnor à água de polvo, e um 
pouco mais de água, se for necessário. Faça o ar-
roz com essa água de polvo. O arroz deve ficar 
molhadinho.  Coloque numa travessa e decore 
com o coentro picado.



Obesidade:
um problema moderno
Em 2006, 42% dos brasileiros já sofriam malefícios do so-

brepeso e, lamentavelmente, esse número não para de au-
mentar. Em 2015, mais da metade da população brasileira já 
se encontrava oficialmente acima do peso: impressionantes 
52,5%. Destes, preocupantes 18% são obesos, o que torna 
muito mais complicado resolver o problema simplesmente 
com dieta e exercícios físicos.

Além da parte estética, a obesidade pode produzir refle-
xos negativos no cotidiano do cidadão. Dificuldades para se 
locomover, para se vestir, preconceito, discriminação e o pior: 
complicações sérias de saúde. Para piorar, nossas autorida-
des parecem relutar em tratar a questão como um caso de 
Saúde Pública. A obesidade pode abrir portas para patologias 
como diabetes e doenças cardiovasculares e, portanto, a rede 
pública infelizmente deveria estar preparada para enfrentar o 
problema de forma preventiva e reativa. A prevenção envolve 
a realização de exames e o acompanhamento médico no tra-
balho de reeducação alimentar. Já os mecanismos de inter-
venção ocorrem quando tornam-se necessárias a prescrição 
de remédios de uso controlado e, em alguns casos extremos, 
cirurgias para redução de estômago, além de acompanha-
mento psicológico. 

A obesidade não escolhe cor, credo nem classe social. Sa-
be-se que a doença afeta mais os homens adultos. Porém, as 
crianças e adolescentes sofrem também com o excesso de 
alimentos industrializados, cheios de conservantes e açúcar. 
As brincadeiras ao ar livre deram lugar ao entretenimento pro-
porcionado pela TV, computador e videogame, hábitos bem 
menos saudáveis. Portanto, as autoridades precisam fazer o 
dever de casa na realização de exames básicos para medi-
ção de colesterol e glicose. Já para o cidadão, fica o alerta de 
que não existe fórmula mágica: o tratamento é longo e exige 
paciência, determinação e esforço.

PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 25 de abril a 1 de maio de 2019

NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

CANtiNhO DAS CONCErtiNAS
Palco de animado baile ao 

som de típicos instrumentos 
portugueses que o batiza, o 
bar pode passar desperce-
bido nos dias úteis, mas nos 
fins-de-semana explode em 
festa, com aldeia portuguesa 
aos sábados, entre às 13 e 
17 horas. Fervilha de gente, 
com música ao vivo, comer 
e bebes e deliciosas iguarias 
na brasa: sardinhas, febras 
de porco, copa de lombo e 
bacalhaus, acompanhados 
de vinho português, cerveja 
geladinha em, como desta-
que, a deliciosa Super Bock.   
Venha você também viven-
ciar esses belos momentos 
no Cantinho das Concertinas. 

Grande amigo da 
comunidade luso 
brasileira, o radia-
lista Roberto Ca-
nazio, agora, na 
Rádio SulAmérica 
Paradiso, sempre 
prestigiando o 
amigo Carlinhos 
Cadavez, no 
Cantinho das 
Concertinas

Claudio 
Santos & 
Amigos 
dando 
um toque 
mágico na 
Aldeia Por-
tuguesa do 
Cadeg

O em-
presário 

português 
Nelson 
Correia 

com uma 
amiga 

rodopiando  
na Aldeia


