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Clube Português
de Niterói do Ingá

Casa de Trás-os-Montes
e Alto Douro

Casa do Minho

Em Noite de Gala, C.P.N. comemora 59 anos de sua fundação. 
Na foto, o presidente Dr. Fernando Guedes, a primeira-dama Drª. 

Rosa Guedes e o cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, embaixador 
Jaime Leitão com a consulesa D. Maria Eduarda.  Detalhes na pág. 8

Domingo muito português com a realização do Arraial Trans-
montano. A atração especial foi a linda atuação do R.F. Guer-

ra Junqueiro. Detalhes na pág. 15

Está cada vez melhor a Noite de Fado Vadio, e a guitarra por-
tuguesa de Victor Lopez. Recebendo amigos, Maria Alcina,Tu-

ninho, Neumara Coelho, Beth Conde, Antonia de Fatima e José 
Chaves, o Victor encanta com bom gosto e competência ao con-
duzir o Fado Vadio. Parabéns ao presidente Agostinho dos Santos 
pela programação impecável. Detalhes na pág. 18

        

 “Se o PSD ganhar, a car-
ga fiscal não sobe e faremos 
todo o esforço para descer. Só 
podemos descer na medida do 
possível. Mas, a carga fiscal, 
que atingiu um patamar abso-
lutamente brutal em Portugal, 
com o PSD não sobe”, asse-
gurou Rui Rio, em declarações 
aos jornalistas após receber a 
Associação dos Profissionais 
da Inspeção Tributária, na 
sede distrital do PSD/Porto.                                                                                                                         
Rui Rio comentava uma entre-
vista em que o primeiro-minis-
tro, António Costa, disse não 
estar no seu horizonte baixar a 
carga fiscal.

“Existe nesta área uma 
diferença muito grande rela-
tivamente ao PSD”, obser-
vou o social-democrata, lem-
brando que o ministro Vitor 
Gaspar do PSD anunciou 
uma vez que ia haver um bru-
tal aumento de impostos”.                                                                                                                              
Mas, acrescentou, em cima 
desse aumento, já o PS fez 
outro enorme aumento e nunca 
os portugueses pagaram tan-

“Se o PS ganhar, a carga fiscal não
desce, mas se o PSD ganhar, não sobe”  

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

Concorrida e com ca-
sas cheias, foi a VIII Se-
mana Luso-Brasileira, que 
os hotéis Recanto das Hor-
tênsias e Mira Serra Par-
que Hotel realizaram na 
última semana. Foram dois 

shows do cantor e embai-
xador da música portugue-
sa, Roberto Leal. Confira 
essa reportagem, e ainda a 
Coluna Mundos ao Mundo 
de Albino Castro, e outros 
assuntos de interesse.

Roberto Leal arrebentou a festa
nos Hotéis Recanto das 
Hortênsias e Mira Serra 

As previsões do Governo 
para o crescimento econômico 
para Portugal em 2019 prepa-
ram-se para ser revistas em bai-
xa, passando dos 2,2% inscritos 
no Orçamento do Estado para 
1,9%, ao mesmo tempo que a 
taxa de desemprego será revis-
ta em alta, dos esperados 6,3% 
para 6,6%.

Apesar de assumir que este 
ano irá haver um menor cresci-
mento econômico e uma maior 
taxa de desemprego, Mário 
Centeno irá manter as metas do 
déficit para 2019 nos 0,2% do 
Produto Interno Bruto.

As previsões mais otimistas 
do Governo quanto ao cres-
cimento econômico vão ficar 

Governo vê a economia abrandar e
está pessimista quanto ao desemprego                                                            

mais arrefecidas no documen-
to que irá enviar a Bruxelas 
para integrar a atualização do 
Programa de Estabilidade. O 

Eco adianta também que além 
do efeito de abrandamento da 
economia em 2019, as contas 
a enviar a Bruxelas são mais 

complexas devido a outras 
pressões orçamentais, desig-
nadamente a necessidade de 
vir a injetar mais capital no 
Novo Banco, conforme ficou 
expresso no acordo de venda 
do ex-Banco Espírito Santo.

Relativamente ao desem-
prego, é a primeira vez que o 
Governo revê esta taxa em alta 
desde que tomou posse. Ainda 
assim, os 6,6% que resultam 
das metas mais arrefecidas do 
Governo representam uma me-
lhoria face aos valores do ano 
passado, em que o número de 
desempregados relativamente 
à população ativa atingiu 7%, 
segundo o Instituto Nacional de 
Estatística 

“A emissão de parecer re-
lativo à certificação do tem-
po de residência em território 
nacional, continua a registar 
a tendência no aumento do 
número de pedidos. O total de 
pedidos, 41.324, corresponde 
ao valor mais elevado dos últi-
mos oito anos”.

O RASI avança ainda que 
em 2018 as autoridades por-
tuguesas emitiram 33.839 pa-
receres sobre pedidos de na-
cionalidade, 32.414 dos quais 
positivos e 1.425 negativos.

Segundo o documento, a 
maioria dos pareceres foram 
referentes a cidadãos de pa-
íses como o Brasil (11.586), 
Israel (4.289), Cabo Verde 
(4.259), Angola (1.953), Ucrâ-
nia (1.849), Guiné-Bissau 
(1.550), Turquia, (1.141), Índia 
(648), Venezuela (562), Nepal 
(338), Bangladesh (272), Mar-
rocos (261) e Paquistão (247).

Os pedidos efetuados no 
âmbito da aquisição de na-
cionalidade portuguesa por 

Festeja 59º Aniversário
de Fundação do Clube

Arraial Transmontano uma
linda festa portuguesa

Noite de Fado Vadio com
Victor Lopez e amigos

A Comissão Europeia vai 
atribuir 119 milhões de eu-
ros a Portugal, para  reno-
vação da linha ferroviária 
do norte, entre Ovar-Gaia.                                                                                                                     
O valor atribuído por Bruxelas 
provém dos fundos da política 
de coesão e destina-se a criar 
maior conforto e segurança.

A informação foi divulgada 
pelo executivo comunitário, que 
acredita que os passageiros se 
beneficiarão de um tempo de 
viagem mais curto, maior confor-
to e maior segurança neste eixo 
graças a estes fundos da UE.                                                                                                                                       
Bruxelas sublinha que o eixo 
em causa faz parte da rede 
transeuropeia de transportes, 
daí a importância da sua mo-
dernização.

A atribuição destes fundos a 
Portugal faz parte da política de 
coesão da Comissão Europeia 
que, ao todo, vai destinar 4 bilhões 
de euros a 25 grandes projetos de 
infraestruturas em 10 Estados-
membros. Além de Portugal, os 
beneficiários são a Bulgária, a 
República Tcheca, a Alemanha, a 
Grécia, a Hungria, a Itália, a Malta, 
a Polônia e a Romênia.

Bruxelas dá 119 milhões 
para renovar linha 

ferroviária do norte

tos impostos.
Rui Rio disse ter o dever 

de saudar o primeiro-ministro 
por dizer ao que vem, quan-
do afirma que não pretende 
baixar impostos na próxima 
legislatura, caso seja eleito. 
“O que é certo é que os por-
tugueses nunca pagaram tan-
tos impostos”, insistiu Rui Rio, 
sublinhando que a carga fiscal 

atingiu um patamar absolu-
tamente brutal em Portugal. 
“Desde o tempo de D. Afon-
so Henriques que nunca se 
viu uma coisa assim”, frisou.                                                                                                                                         
O líder social-democrata admi-
tiu ainda que, sem demagogia, 
não pode assegurar que o par-
tido consiga baixar os impostos 
caso ganhe as eleições, embo-
ra tudo vá fazer para isso.

Pedidos de nacionalidade
portuguesa atingem o maior

número dos últimos oito anos  
naturalização representaram 
70% do total, seguidos pelos 
pedidos de aquisição de na-
cionalidade por estrangeiros 
casados ou em união há mais 
de 3 anos com nacional por-
tuguês, que corresponderam 
a 16% dos pedidos, sendo os 
restantes referentes a pedidos 
de nacionalidade pela exis-
tência de antepassados com 
nacionalidade portuguesa.                                                                                                         
O RASI refere que os pedidos 
para aquisição de nacionalida-
de por casamento ou união, 
foram maioritariamente feitos 
por cidadãos do Brasil (3418), 
Angola (524), Cabo Verde 
(432), Venezuela (394), Ucrâ-
nia (267), Índia (203) Índia 
(203) e Guiné-Bissau (177). 
O documento indica ainda 
que foram emitidos 7.336 pa-
receres (7.248 positivos e 88 
negativos) a cidadãos não re-
sidentes em Portugal que efe-
tuaram pedidos de nacionali-
dade junto das embaixadas e 
consulados de Portugal.
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50 milhões de euros prometidos para a 
limpeza dos terrenos nunca chegaram

Navios-escola de Portugal e 
Espanha repetem viagem de 

circum-navegação de Magalhães

Joana Amaral Dias diz que 
Costa tem 11 motoristas 

O Governo prometeu até 50 milhões 
de euros com o objetivo de financiar a 
limpeza de terrenos florestais pelas câ-
maras municipais. Passados 6 meses 
depois de as candidaturas terem se en-
cerrado, o dinheiro que foi prometido 
ainda não chegou às autarquias.  Até ao 
dia 15 de março, as câmaras estavam 
obrigadas a fazer a limpeza dos terrenos 
privados quando os proprietários não o 
fizeram. O dinheiro que seria dado pelo 
Governo tinha como objetivo financiar 
essas operações, e seria devolvido ao 
Estado num prazo de 5 a 10 anos. O pre-
sidente da Câmara do Sardoal, Miguel 
Borges, explicou de que forma o proces-
so se deu. Aquela autarquia apresentou 
a candidatura à linha de crédito no ano 
passado, e pediu 92 mil euros. “Assina-
mos um protocolo. Iam mandar-nos a 

minuta de contrato, mas nunca o manda-
ram”, afirmou.

De acordo com os autarcas contacta-

dos, era necessário ter o dinheiro adian-
tado pelo Governo para fazer a limpeza 
dos terrenos. “Estamos a substituir-nos ao 

Estado e não temos orçamento para isso. 
Não temos muitas receitas”, diz Miguel Bor-
ges. Esta câmara acabou por também não 
seguir com a limpeza segundo os moldes 
que estavam previstos pela linha de crédi-
to.                                                                                                                                                             

O Ministério da Administração diz que 
11 dos 18 municípios que se candidata-
ram em 2018 não apresentaram qualquer 
despesa elegível. Só que o processo, 
continua o diário, apanhou os autarcas 
de surpresa, porque exigia que fossem 
apresentadas primeiro as faturas dos 
trabalhos efetuados. A Linha de Crédito 
para Limpeza de Faixas de Gestão de 
Combustível estava incluída no pacote 
criado pelo Regime Excepcional das Re-
des Secundárias de Faixas de Gestão de 
Combustível, e fazia parte do Orçamento 
de Estado de 2018, bem como de 2019.

Matosinhos acolhe a primeira Zona 
Tecnológica Livre em Portugal

É uma espécie de 
Zona Franca da tecnolo-
gia e vai ter a sua estreia 
em Matosinhos. A primei-
ra Zona Livre Tecnológica 
é uma iniciativa da Câ-
mara de Matosinhos e foi 
inaugurada no Centro de 
Engenharia e Desenvolvi-
mento de Produto. Já em 
2016 o Governo tinha in-
troduzido a criação deste 
tipo de zonas no progra-
ma do Startup Portugal. O 
objetivo desta zona passa 
por testar soluções em 

ambiente real nas áreas 
tecnológicas mais inova-
doras e que incluem uma 
alteração de comporta-
mentos, como por exem-
plo a utilização de veícu-
los autônomos. O espaço 
corresponde a uma área 
multifuncional, onde se 
encontram residências, 
equipamentos e serviços 
públicos, comércio local, 
instituições de ensino e 
formação, entidades cul-
turais e de lazer, espa-
ços públicos e áreas de 

serviços/industriais, diz  
a entidade promotora . A 
ideia da criação da Zona 
Livre Tecnológica que 
consta do Startup Portu-
gal incluía regulamentar 
e introduzir regulações 
à legislação atual em li-
nha com as orientações 
da Comissão Europeia, 
para que o país seja um 
lugar aberto aos testes a 
tecnologia de ponta em 
vários setores, tornando-
se numa referência para 
empresas.                                                                                                                                      

Portugal e Espanha 
apresentaram o progra-
ma de ações conjuntas 
para comemorar os 500 
anos da primeira volta ao 
mundo, da qual faz parte 
uma viagem de circum-
navegação pelos navios
-escola Sagres e Juan 
Sebastián Elcano.

O ministro dos Negó-
cios Estrangeiros por-
tuguês, Augusto Santos 
Silva, e a vice-primeira-
ministra espanhola, Car-
men Calvo, fizeram esta 
semana  em Madri uma 
primeira apresentação 
das comemorações da 
viagem comandada pelo 
português Fernão da Ma-
galhães e finalizada pelo 
espanhol Juan Sebasti-
án Elcano entre 1519 e 
1522.

“A expedição foi orga-
nizada e financiada pelo 
Reino de Espanha e con-
cebida e proposta por um 
navegador português, 
Fernão de Magalhães”, 
explicou Santos Silva.

O responsável portu-
guês sublinhou que cada 
país terá de interpretar 
e valorizar a viagem à 
sua maneira, sem fazer 
qualquer referência à po-
lêmica inicial, já ultrapas-
sada, quando a impren-
sa de direita espanhola 
acusou Portugal de estar 
a promover uma candi-
datura unilateral, junto 
da UNESCO, da viagem 
de circum-navegação do 
globo a patrimônio da hu-
manidade.

“Esta expedição pode-
ria ser considerada como 
o primeiro grande feito 
de globalização do nos-
so planeta”, consideram 
os Governos português e 
espanhol numa declara-
ção publicada.

A viagem de circum-
navegação da rota de 
Magalhães-Elcano, a 
empreender entre 2020 
e 2021 pelos navios-es-
cola dos dois países é 
uma das ações previstas 

no programa que tam-
bém inclui a candidatura 
da viagem a Patrimônio 
Mundial da Humanidade 
promovida conjuntamen-
te por Portugal e Espa-
nha, juntamente com os 
demais países da Rota.

Para o ministro dos 
Negócios Estrangeiros, 
talvez a atividade que 
marque mais plenamen-
te o significado desta 
associação entre os dois 
países ibéricos seja a 
conferência internacional 
“Oceanos, Conhecimen-
to e Globalização” que 
terá lugar em Portugal e 
Espanha no primeiro tri-
mestre de 2021.

“A ideia é simples-
mente aproveitar-se da 
circum-navegação como 
fonte de inspiração para 
pensar, hoje, o futuro dos 
oceanos e o futuro da 
globalização”, conside-
rou Santos Silva, acres-
centando que se pode 
e deve interpretar Ma-
galhães e Elcano como 
ponto de partida para 
pensar a regularização 
da globalização e o apro-
veitamento cooperativo e 
sustentável dos recursos 
comuns da Humanidade.

Uma exposição itine-
rante organizada pelos 
Ministérios da Cultura 
dos dois países, a co-
produção de uma série 
televisiva, a elaboração 

de um estudo sobre a 
“Projeção mundial do es-
panhol e do português” e 
a apresentação de uma 
Declaração dos Ministros 
da Cultura da União Eu-
ropeia sobre o significa-
do da circum-navegação 
são outras ações apre-
sentadas.

As embaixadas de 
Portugal e de Espanha 
também vão coordenar 
a organização de ativida-
des conjuntas nos países 
da Rota de Magalhães
-Elcano: Brasil, Uruguai, 
Argentina, Chile, Filipi-
nas, Brunei, Indonésia, 
Timor-Leste, Moçambi-
que, África do Sul e Cabo 
Verde.

“A nossa ambição é 
que o mundo entenda 
que há 500 anos um con-
junto de homens valentes 
fez esta viagem”, disse a 
vice-primeira-ministra es-
panhola, Caremen Calvo, 
que também fez referên-
cia ao programa do país 
para as comemorações 
com 193 atividades.

Por Portugal está pre-
vista  a construção de 
uma réplica das naus 
que constituíram a es-
quadra de Fernão de Ma-
galhães, a reedições de 
livros e cartas náuticas, 
mapas, como o Planis-
fério de Cantino (1502), 
conferências científicas e 
seminários temáticos.

O primeiro-ministro tem, segundo Jo-
ana Amaral Dias, onze motoristas, sendo 
que cada um receberá um salário bruto 
de 2121,32 euros. “Isto é incompreensí-
vel num país progressista. Num país po-
bre ainda é mais inaceitável”, escreve a 
antiga deputada bloquista no Facebook, 
onde publicou também uma imagem com 
os nomes e os ordenados dos conduto-
res ao serviço de António Costa.

Joana Amaral Dias critica ainda o 
gabinete do líder do Executivo ter 62 
membros. “Claro que não foi este pri-
meiro-ministro que inventou esta moda 
das mordomias, caprichos de Castafio-
re e borboletices. Já vem de trás. Mas 
também não acabou com elas, infeliz-
mente. Com os deputados verifica-se a 
mesmíssima pompa perdulária”. A líder 
do movimento político Agir dá o exemplo 
da Suécia, “um dos países mais ricos do 
mundo que a esquerda tanto gosta de ci-
tar como modelo de social-democracia” 
para contrapor a situação em Portugal.                                                                                                                                        
“Para os parlamentares suecos, por 
exemplo, a realidade é a contenção: ga-
binetes de sete metros quadrados e limi-
tes muito rígidos para o uso do dinheiro 

dos contribuintes. Não há benefícios ex-
tra, cada deputado cuida da sua agenda 
de trabalho, prepara os seus discursos e 
marca ele próprio as suas reuniões e bi-
lhetes de trem ou avião. Muito bem, até 
porque o que um parlamentar precisa é 
de serviços de informação e consultoria 
de qualidade para apoiar as suas ativida-
des e a sua tomada de decisões”. Joana 
Amara Dias termina assim : “Na Suécia, o 
único político que tem direito a carro em 
caráter permanente é o primeiro-ministro. 
É um carro e não uma turma de motoris-
tas”
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Notas.. ...e mais

Uma casa que é um barco com design e tecnologia 100% portuguesa
Já pensou pernoitar numa 

casa equipada, mobiliada, confor-
tável e flutuante? Os fundadores 
da Friday pensaram e puseram 
mãos à obra. A startup nascida 
em 2012, em Coimbra, aposta no 
design, engenharia e tecnológica 
de equipamentos e elegeu 2 pro-
dutos como bandeira: uma família 
de casas flutuantes e um subma-
rino de recreio e investigação. 
“As casas chegaram primeiro ao 
mercado, por serem mais simples 
do ponto de vista tecnológico, o 
submarino está inteiramente pro-
jetado, certificado e acabamos de 
conseguir uma patente internacio-
nal da nossa tecnologia, estamos 
à espera do investimento para po-
dermos concretizar o projeto”, diz 
Fernando Seabra Santos, CEO da 

empresa. Estas moradas com proa 
e popa surgiram em 2015 com um 
primeiro protótipo no Alqueva, ago-
ra pertencente a outra empresa. 
Nos dois anos seguintes, a Friday 
exportou modelos para vários paí-
ses da Europa, África e Ásia. Tec-
nologicamente inovadoras, estas 
casas evoluíram para um concei-
to mais abrangente, batizado de 
plataformas flutuantes multifuncio-
nais, uma vez que além de aloja-
mento são também restaurante, 
bar, escritório, ginásio ou sala de 
reuniões, existindo um mundo de 
possibilidades e adaptações. Em 
2019, a Friday lança uma espécie 
de showroom na primeira criação 
da empresa a permanecer em ter-
ritório nacional: na Marina de Cal-
das de Aregos, em pleno rio Douro.  

“A vantagem de aqui estarmos é 
termos 200 quilômetros navegá-
veis e podermos instalar esta casa 
ou qualquer outra semelhante, 
numa das marinas do Douro”, ex-
plica Fernando Seabra, realçando 
a possibilidade de hoje dormir aqui 
e amanhã acordar com uma paisa-
gem diferente. Os dois motores de 
popa permitem que os seus utiliza-
dores posicionem a casa flutuando 
sobre as águas a uma velocidade 
moderada de 9 Km/h. A mobilidade 
é apenas uma das características 
de uma plataforma  modular e eco-
logicamente consciente.

Com o comprimento de 14 me-
tros e 6 metros de largura, a casa 
é tem capacidade para 28 pessoas 
e oferece uma cozinha equipada, 
banheiro, um terraço, um sistema 
de ar condicionado, isolamento 
térmico, um fogão de pellets, uma 
estação de tratamento de águas 
residuais e painéis solares, que 
permitem total autonomia ener-
gética. “Graças a uma produção 
autónoma de energia que ainda 
não existe no mercado, as nossas 
casas podem largar as amarras e 
estar literalmente durante seis me-
ses ou um ano, dependendo das 
latitudes, fora da marina”, garante 
Fernando Seabra. Três meses de 
produção e três dias de montagem 
no local parece ser o suficiente 
para colocar uma casa destas de 
pé. São transportadas em conten-

As portas da Adega da Cartu-
xa, antigo posto jesuíta em Évora, 
onde já no século XVIII funcionava 
um lagar de vinho, voltam a estar 
abertas para receber jornalistas e 
críticos de vinhos, e não só, para 
provar o novíssimo Pêra-Manca 
tinto 2014. Um dia de provas e 
visitas vai culminar nos segundos 
que demoram a bebericar um vi-
nho que, à saída da adega, vai ter 
o preço de 220 euros. Ao merca-
do cabe a função de o inflacionar 
ao sabor da  procura.

Falar de Pêra-Manca é falar 
de um antes e depois que, jun-
tos, ajudaram a projetar a marca 
como um dos vinhos  top em Por-
tugal. Reza a história, este será o 
vinho que, segundo consta apare-
ce citado em crônicas do século 
XVI, tendo sido eleito para selar o 
encontro entre Pedro Álvares Ca-
bral e os indígenas, aquando da 
sua chegada ao Brasil em 1500.

O Pêra-Manca — cujo nome 
estará originalmente associado 
ao terreno onde estavam os vi-
nhedos, um barranco com pedras 
soltas que mancavam, que terá 
pertencido aos frades do Con-

vento do Espinheiro, em Évora, 
em tempos idos,  está na posse 
da Fundação Eugénio de Almeida 
desde o final da década de 1980. 
A marca foi oferecida pela Casa 
Agrícola José Soares, que no sé-
culo XIX produziu um vinho com 
este nome, com o compromisso 
de servir de rótulo ao melhor vinho 
aí elaborado. O Cartuxa Garrafei-
ra 1987, primeiro e único de seu 
nome, pode ser considerado uma 
espécie de “Pêra-Manca edição 
zero”, ele que cedeu lugar à marca 
que hoje conhecemos.

José Mateus Ginó, atualmen-
te presidente do conselho, entrou 
para a Fundação em junho de 
1999. Meses depois era lançada 
uma nova colheita de Pêra-Man-
ca, a qual propôs que chegasse ao 
mercado a custar 4 vezes mais do 
que o preço então estipulado. “O 
Pêra-Manca tinto da colheita an-
terior custava 1.250 escudos. Pro-
pus à fundação que multiplicasse o 
valor por quatro. O assunto gerou, 
naturalmente, alguma discussão, 
mas acabámos por ir por esse ca-
minho e foi realmente um ano em 
que o Pêra-Manca valorizou mui-

to”, recorda. Na altura, a fundação 
não tinha uma estrutura comercial 
e o Alentejo não estava associado 
à quantidade de marcas que hoje 
existem. A Comissão Vitivinícola 
Regional Alentejana é de 1989 e 
a primeira colheita de Pêra-Man-
ca tal qual a conhecemos data de 
1990. A valorização do vinho, que 
chega agora à sua 15º colheita, foi 
acontecendo com o passar do tem-
po. Mateus Ginó refere o trabalho 
muito sério por detrás de um vinho 
de exceção, que incorre em gastos 

muito superiores relativamente a 
um vinho mais comum. Mas Pê-
ra-Manca não é só tinto. É branco 
também. A diferença de valor de 
um e de outro é bastante signifi-
cativa,  a edição mais recente do 
branco, de 2016, custa cerca de 
45 euros. Pedro Baptista, o enólo-
go, assinala que a disparidade de 
preços está sobretudo relacionada 
com 2 fatores: os níveis de produ-
ção das vinhas brancas e tintas,  
sendo que as tintas usadas para 
o Pêra-Manca têm uma capacida-

de produtiva muito baixa, estando 
por isso associadas a custos maio-
res, e a percepção do consumidor. 
“Tradicionalmente, os vinhos bran-
cos são sempre menos valoriza-
dos”, atesta Pedro Baptista.

Se o trabalho de divulgação 
ajuda na construção da marca, 
os prêmios também, o Pêra-Man-
ca tinto 2005 foi eleito um dos 
30 melhores e mais desejados 
vinhos do mundo segundo a Vi-
vino, conhecida aplicação de 
vinhos que já conta com 35 mi-
lhões de utilizadores. Aquele que 
já é um dos tintos mais famosos 
de Portugal, com apenas 30 anos 
de história, tem no Brasil o seu 
principal mercado, sendo que 
60% das pessoas que visitam o 
enoturismo da Cartuxa, em Évo-
ra, são brasileiras. O objetivo da 
fundação, tendo em conta o futu-
ro do Pêra-Manca, não passa por 
crescer em volume, sendo que o 
“mais normal” será a marca cres-
cer em valor. A colheita de 2013, 
lançada em 2017, foi a de menor 
quantidade desde que o vinho viu 
a luz do dia, 19 mil garrafas. A de 
2014 conta com cerca de 20 mil.

Pêra-Manca um dos vinhos top de Portugal

tores, o que faz com que possa 
existir em qualquer sítio do mun-
do onde circule um caminhão. A 
Friday vai começar a explorar 
comercialmente esta casa a par-
tir de 1 de maio, alugando-a em 
duas modalidades. Como suite 
de hotel, permanecendo na mari-
na, o valor ronda os 300 euros por 
noite. Com direito a um skipper 
e a pequenos cruzeiros, de três 
dias a uma semana o valor é de 
500 euros por noite. “Na segunda 
modalidade oferecemos transpor-
te desde o Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro, serviço de catering 

a bordo, entrega de produtos para 
confeccionar as próprias refei-
ções, entre outras coisas.” O pla-
no de negócios da Friday passa 
por vender 5 a 10 casas até ao fim 
do ano, exportando-as, e alargar 
para o dobro a capacidade de pro-
dução. “Estamos em negociações 
com americanos para exportar 
a  nossa tecnologia e considerar 
a hipótese de constituir uma em-
presa lá que faça a produção lo-
cal. Estamos a tentar encontrar 
um parceiro americano que esteja 
interessado em desenvolver esse 
projeto ”, explica Fernando.

a importância do turismo religioso
“A promoção tem de ser feita continuamente, e tem sido numa par-
ceria com Leiria, mas também com os agentes econômicos como 
o NERLEI, entre outros que contam nesta constelação que é o tu-
rismo, disse Pedro Machado, presidente da Direção-Geral Turismo 
Centro. Em janeiro de 2019, Portugal cresceu 4%, a região Centro 
a 7%. “Quer dizer que temos produto e Leiria tem patrimônio, cultu-
ra, praia, tem um conjunto diversificado do que nós consideramos 
serem recursos, que nos ajudam a promover e a criar produto tu-
rístico”. O pivô do crescimento é o turismo religioso, com Fátima, 
o turismo judaico, e o caminho de Santiago, onde se juntam vários 
segmentos de turismo como o das ondas, do patrimônio classifi-
cado pela Unesco como Alcobaça, Batalha, Convento de Cristo 
em Tomar e a Universidade de Coimbra, os castelos, o Museu da 
Indústria vai ser uma realidade em Leiria”.

Rui Rio: “O passe único criou portugueses
 de primeira, segunda e terceira”

“Se há verba, acho que a medida que entrou em vigor faz sentido. 
Só que os portugueses têm de ser tratados todos por igual. Inde-
pendentemente de todo o marketing, neste momento há portugue-
ses de primeira, segunda e terceira”, observou Rui Rio. Para o 
social-democrata, do ponto de vista territorial, a medida tem de ser 
ajustada para que portugueses sejam todos iguais.”Tem de corri-
gir, para tratar o Porto como Lisboa e o resto do país como o Porto 
e Lisboa”. Segundo Rio, os portugueses “de primeira” são os da 
Área Metropolitana de Lisboa, a quem o Governo dá um subsídio 
de 26,7 euros por habitante para baixar o passe social.”Os de se-
gunda são os do Porto, onde o passe único existe há mais de 12 
anos e é subsidiado em 8,4 euros por habitante. E os portugueses 

de terceira são todos os que não estão nem em Lisboa nem no 
Porto” e que “recebem menos de dois euros por habitante”.

Vendas do carro elétrico da  
tesla mais do que duplicam 

No mês de estreia efetuou 124 entregas. Em março, segundo 
os números revelados pela Associação Automóvel de Portugal, 
foram matriculados 355 carros desta marca norte-americana. Um 
crescimento superior a 100% que permitiu à empresa atingir uma 
quota acima de 1% no mercado de automóveis de passageiros, 
ficando à frente de marcas como a Honda, Skoda, Mazda, Audi e 
Jaguar. No acumulado do trimestre, a Tesla apresenta um saldo 
de 479 carros matriculados em Portugal.

emirates recruta em Portugal com 
salário médio de 2.369 

A companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos vai votar 
a Portugal para recrutar tripulantes entre os dias 22 e 27 de 
abril. Este processo em Portugal vai decorrer em três Open 
Days, com início  para as 9 horas: a 22 de abril em Lisboa, 
no Lisbon Marriot Hotel; a 24 de abril em Coimbra, no Hotel 
Tivoli Coimbra; e a 27 de abril em Braga, no Melia Braga 
Hotel & Spa. “Os candidatos apenas precisam de compare-
cer no Open Day e levar um currículo atualizado em inglês 
e uma fotografia recente”, acrescentando que os candidatos 
pré-selecionados serão informados dos novos horários para 
novas avaliações e entrevistas. Entre os requisitos estão 
idade mínima de 21 anos no momento de inscrição e um 
alcance de braço de 212 cm.

Regulador propõe que tarifas de gás 
natural desçam 2,2% em outubro 

As tarifas de gás aplicadas às famílias que se mantêm no mer-
cado regulado deverão descer 2,2% a partir de 1 de outubro, de 
acordo com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos. Esta proposta é destinada a variações das tarifas 
transitórias de venda a clientes finais com um consumo anual de 
gás inferior ou igual a 10.000 metros cúbicos, que abrange os 
consumidores domésticos e serviços, segundo a ERSE. O regu-
lador detalha que estão sujeitos a estas variações apenas cerca 
de 280 mil consumidores que permanecem no comercializador 
de último recurso e que representam cerca de 3% do consumo 
total nacional. Já os consumidores com a tarifa social se benefi-
ciarão de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de 
venda a clientes finais, conforme despacho do membro do Gover-
no responsável pela área da energia. 

o adeus a Zeca mendonça, 
um homem querido 

Foram centenas os que, em dois dias, passaram na Basílica da 
Estrela, em Lisboa, para se despedirem de Zeca Mendonça, o 
histórico assessor do PSD que trabalhou com 16 líderes sociais-
democratas. O funeral de um homem querido de todos, como foi 
descrito na homilia, contou com vários ex-presidentes do partido, 
o atual Chefe de Estado, muitos antigos governantes e atuais e 
antigos deputados do PSD. Para muitos o nome de Zeca Men-
donça é praticamente desconhecido. Começou como segurança 
no PSD e, durante mais de 40 anos, fez da dedicação ao partido 
prioridade. Os líderes passavam, Zeca permaneceu quase até ao 
fim. No ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa levou-o consigo 
para Belém..
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Escultura de Alda Lara, de
Júlio Quaresma, inaugurada

no Parque dos Poetas

Festival de música desafia 
público a limpar linhas de água

pampilhosa da serra

aguiar da Beira, Figueira, manteigas e saBugal

Felgueiras

Quatro municípios da região dão
desconto de 5 por cento no irs

exposição de espantalhos em Felgueiras

Foi inaugurada, du-
rante a tarde de ontem 
(28 de março), pelo Pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal de Oeiras, Isal-
tino Morais, o conjunto 
escultórico dedicado à 
poetisa Alda Lara, uma 
obra da autoria do es-
cultor Júlio Quaresma.

Durante a cerimônia, 
foi também descerra-
da a sinalética com as 
biografias da poetisa e 
do escultor. O momento 
foi acompanhado pela 
interpretação, ao vivo, 
da cantora MAIMUNA 
JALLES, com temas 
sobre Angola, entre os 
quais a versão cantada 
do poema de Alda Lara 
“MÃE NEGRA”.

O monumento apos-
ta na tecnologia e em 
uma nova leitura da 
escultura contempo-
rânea, com recurso à 
luz. É constituído por 
4 elementos quadran-
gulares, cada um deles 
representando fases 
da vida da poetisa. O 
primeiro simboliza a 
partida e o regresso; o 
segundo a terra de in-
fância; o terceiro, que é 
apenas uma estrutura, 
simboliza o percurso 
cognitivo, político e lite-
rário; o quarto, com as 
palavras IDENTIDADE 
e LIBERDADE, reflete 
os dois elementos base 
do pensamento poético 
e da prática vivencial de 
Alda Lara. 

sobre alda lara
(1930-1962)

Alda Ferreira Pires 
Barreto de Lara Albu-
querque é uma escrito-
ra angolana, natural de 
Benguela.

É irmã do poeta Er-
nesto Lara Filho e ca-
sada com Orlando de 
Albuquerque, médico e 
escritor, que lhe reuniu 
a produção poética em 
”Poemas”.

Formou-se em me-
dicina em Portugal, de-
senvolvendo a par um 
virtuosismo literário, 
que a torna também es-

critora. A sua interven-
ção reflete a mulher, a 
africana e sobretudo a 
angolana que ama as 
suas gentes e a sua ter-
ra onde sempre ansiou 
regressar.

Ao longo da sua bre-
ve existência, dedicou-
se fundamentalmente à 
poesia, concentrando-
se principalmente na 
experiência angolana 
e remetendo para uma 
leitura de Angola que 
privilegia as alegorias 
da Liberdade, do Amor, 
da Justiça, num retrato 
da condição humana 
em toda a sua ambigui-
dade e complexidade. 

sobre Júlio Quaresma
Júlio Quaresma nas-

ceu em Angola em 1958.
Cursou pintura e 

Desenho, pela AR-Co, 
licenciou-se em Arqui-
tetura, pela ESBAL, e 
em Produção Plástica 
do Espetáculo, do Cur-
so Superior de Teatro 
no CNL. É ainda mes-
tre em Tecnologia da 
Arquitetura e Qualidade 
Ambiental pela FA-UTL 
e pós-graduado em 
“Reabilitação de Cen-
tros Urbanos” A.R.C.A./
E.T.A.C., em Coimbra. 

Trabalhou em diver-
sas áreas, desde a ar-
quitetura, ao design de 
mobiliário assinado, te-
atro, moda e cinema. 

No âmbito das ar-
tes plásticas (pintu-
ra, escultura e vídeo) 
tem desenvolvido uma 
carreira internacional, 
participando em várias 
bienais, como a XX e 
XXI Bienal de Hava-
na, em Cuba, a Bienal 
do “Fim do Mundo” em 
Ushuaia, na Argenti-
na, ou a I Trienal do 
Caribe, em Santo Do-
mingo, e expondo em 
vários museus noutros 
países, tais como Es-
tados Unidos, Espa-
nha, Brasil e China, 
entre outros, muitos 
dos quais já contam 
com obras suas nas 
suas coleções.

Os promotores da sexta 
edição do festival de músi-
ca eletrónica que decorre na 
praia fluvial da Pampilhosa 
da Serra, em agosto, vão 
desafiar os festivaleiros a 
ajudarem na limpeza de li-
nhas de água.

O festival, que é dina-
mizado pela autarquia local 
com o patrocínio da Seaside 
– a marca de calçado nacio-
nal, cujo dono, o empresário 
Acácio Teixeira, é oriundo 
daquele município – propõe 
um programa de nove dias 
de música, desportos aquá-
ticos, jogos tradicionais, 
aulas de grupo e outras 
atividades, na praia fluvial 
da Pampilhosa da Serra, 

A Praça da República co-
loriu-se com uma exposição 
de dezenas de espantalhos 
para dar as boas-vindas à 
Primavera. A mostra, subor-
dinada ao tema “A Chegada 
à Lua – Mistérios da Galá-
xia”, instituído pela NASA, 
para assinalar os 50 anos da 
chegada do homem à lua, 
reúne 60 trabalhos realiza-
dos por várias instituições 
do concelho, a partir de ma-
teriais recicláveis. Segundo 
Ana Medeiros, vereadora 
da Cultura da Câmara Mu-
nicipal, “esta exposição 
envolve diferentes ações 
pedagógicas, não só a ní-
vel histórico, mas também 
a nível ambiental”.

O Portinho da Gala, des-
tinado à pesca artesanal, foi 
inaugurado em 2004. Segun-
do o presidente da Junta de 
São Pedro, António Salguei-
ro, os utilizadores só paga-
ram taxa de utilização du-
rante os dois primeiros anos. 

Por outro lado, não existe um 
regulamento e, por isso, há 
quem já não pesque nem re-
sida na freguesia e continue 
a utilizar os armazéns. A falta 
de segurança no espaço e o 
assoreamento, por seu lado, 
preocupam os pescadores.

A Junta de São Pedro, 
que gere o espaço, e os pes-
cadores reúnem-se, hoje, 
para debater aqueles assun-
tos. “Vamos fazer o levanta-
mento das necessidades do 
portinho e criar um regula-
mento para a utilização dos 

armazéns, porque há quem 
já não resida na freguesia 
e continua a ter um espaço. 
Vamos entregar os armazéns 
a quem realmente traba-
lha no rio e não tem espaço 
para guardar os apetrechos”, 
adiantou António Salgueiro. 

portinho da Figueira da Foz vai ter regras, taxas e segurança
Figueira da Foz

em plena vila, junto ao rio 
Unhais, uma das três praias 
do concelho distinguidas 
com a Bandeira Azul.

A 23 e 24 de agosto, os 
dois dias principais do Sea-
side Sunset Sessions, o pro-

grama inclui um cartaz de dj 
nacionais e internacionais, 
com dois “nomes de topo” do 
panorama da música eletró-
nica mundial, ainda não di-
vulgados.

O restante cartaz inclui o 

projeto “I Love Baile Funk”, o 
duo de dj e produtores nacio-
nais Karetos, e os dj Kama-
la, Hugo Tabaco e Oskar 
DJ, este residente no festi-
val desde a primeira edição 
e que assinala a “surpresa” 
de muitos festivaleiros que 
demandam à Pampilhosa da 
Serra pela primeira vez.

Para além de um parque 
de campismo gratuito, junto 
ao rio, disponível a todos os 
que se desloquem à Pampi-
lhosa da Serra durante o fes-
tival, a organização pretende 
limitar a venda de bilhetes, 
depois de em 2018 cerca de 
18 mil pessoas terem passa-
do pelo evento ao longo de 
nove dias.

Apenas quatro municí-
pios da região abdicaram na 
totalidade da participação de 
IRS que recebem anualmen-
te do Estado. Isto significa 
que os residentes em Aguiar 
da Beira, Figueira de Castelo 

Rodrigo, Manteigas e Sabu-
gal vão ter um desconto au-
tomático de 5 por cento nos 
impostos relativos a 2018.

De acordo com a Lei das 
Finanças Locais, as autar-
quias têm direito a ficar com 

5 por cento da coleta líqui-
da dos seus cidadãos. No 
entanto, as Câmaras têm a 
possibilidade de prescindi-
rem dessa mesma taxa, ou 
de uma parte dela, e devol-
vê-la, sob a forma de dedu-
ção à coleta, aos contribuin-
tes que residam na sua área 
territorial. Este ano, segundo 
a lista divulgada pela Autori-
dade Tributária, são 129 os 
municípios que vão conceder 
este benefício. Na região, 
Belmonte e Trancoso decidi-
ram abdicar de 2,5 por cento 
do IRS cobrado na sua área, 
Almeida e Gouveia delibera-
ram devolver 2 por cento aos 
seus munícipes enquanto 

Celorico da Beira dará um 
desconto de 1 por cento. As 
restantes oito autarquias op-
taram por ficar com a taxa 
máxima, de 5 por cento, de 
participação no IRS arreca-
dado nos seus territórios. O 
que significa que os contri-
buintes da Covilhã, Fornos 
de Algodres, Fundão, Guar-
da, Mêda, Pinhel, Seia e Vila 
Nova de Foz Côa não terão 
direito a nenhuma compen-
sação. O número tem vindo 
a subir nos últimos anos e 
são 129 os municípios que, 
nesta campanha de IRS, 
dão um desconto aos seus 
munícipes, mais 15 do que 
em 2018.

“Baseamo-nos em fatos 
históricos, lançando o desa-
fio às instituições para que 
estas possam aprofundar o 
tema proposto. Ao mesmo 
tempo, é obrigatório para 
a realização dos trabalhos, 
a reutilização de materiais, 
que funciona como um 
alerta para a necessidade 
de reciclar em prol da pro-
teção do meio ambiente”, 
conclui a autarca. A inicia-
tiva é já um sucesso tradu-
zido na exposição da criati-
vidade e da imaginação de 
crianças, jovens e seniores 
do concelho.

No concurso participam 
instituições públicas e/ou 
privadas, como Escolas, 

IPSS e restantes Associa-
ções sem fins lucrativos do 
Município de Felgueiras. É 
ainda permitida a participa-
ção de Escolas e Jardins de 
Infância do concelho, per-
tencentes a instituições com 
fins lucrativos.

Os trabalhos serão ava-
liados por um júri. Todos os 
participantes receberão um 
prémio de participação no 
valor de € 100. Os premiados 
serão contemplados com € 
250 (1º prêmio), € 200 (2º 
prêmio) e € 150 (3º prêmio).
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Tradição religiosa
regressa ao Teixoso
 E 79 anos depois, a procissão voltou. Com organi-

zação da Confraria da Ordem Terceira de S. Francis-
co, do Teixoso, realizou-se no passado domingo, 17, a 
procissão dos Terceiros, uma tradição de âmbito religio-
so. Esta manifestação de fé contou com cerca de 200 
figurantes numa apresentação cénica na Igreja Matriz, 
e depois com a inclusão de cerca 20 andores numa pro-
cissão pelas ruas da vila.

Teixoso

covilhã

Adega de Palmela
apresenta uma

“novidade doce”

sem espinhas celebrou
peixe e marisco de espinho

PAlmelA

esPinho

gouveiA

nelAs

A Adega de Palmela 
anunciou agora o lança-
mento dos bombons de 
aguardente Villa da Palma.

“Esta expansão para o 
mercado dos doces tem 
como objetivo levar os pro-
dutos da Adega a mais con-
sumidores. Assim, a caixa 
de chocolates com 6 uni-
dades está à venda inicial-
mente na loja da Adega de 
Palmela, na Casa Mãe da 
Rota dos Vinhos e na Casa 
da Baía em Palmela”, refere 
a empresa em comunicado.

A Adega Cooperativa 
de Palmela acaba de lan-
çar os novos bombons de 
aguardente Villa Palma. Os 
chocolates produzidos na 
Confeitaria de S. Julião são 

mais uma criação do chefe 
setubalense Nuno Gil.

O bombom de Aguar-
dente Villa Palma resulta de 
uma parceria entre a Con-
feitaria de S. Julião e a Ade-
ga Cooperativa de Palmela.

“São uma harmonização 
entre o chocolate e a aguar-
dente velha característica 
da Adega de Palmela e pro-
curam realçar este produto 
endógeno da região”, con-
tou ainda Nuno Gil à publi-
cação ‘New in Setúbal’. A 
textura suave da aguarden-
te, com aromas de casca 
de laranja e frutos secos 
mistura-se com o avelu-
dado e cremoso chocolate 
numa combinação perfeita 
de sabores.

O Sem Espinhas regres-
sou a Espinho de 18 a 24 
março, desta vez com a pri-
meira edição da “Rota dos 
Restaurantes”, que colocou 
em destaque os restaurantes 
locais especialistas em peixe 
e marisco.

Todos aqueles que nes-
tes dias visitaram os 17 res-
taurantes da cidade, tiveram 
à sua disposição menus 
completos, entre os 10 e os 
20 euros, preparados pelos 
estabelecimentos para des-
tacar as suas melhores igua-
rias, integrando dessa forma 
um roteiro gastronômico va-
lorizador da excelência do 
peixe e marisco da cidade.

Do camarão da costa à 
caldeirada, passando pela 
sopa de peixe, lulas grelha-

Adolfo diz que câmara é o maior 
empregador de socialistas

 Acusação é feita pelo ve-
reador do CDS, que desafia 
o presidente a publicar na 
página do município o nome 
e data de contratação dos 
funcionários

 “A Câmara Municipal da 
Covilhã é o maior emprega-
dor de socialistas da cidade”. 
Quem o diz é Adolfo Mesqui-
ta Nunes, depois de o eleito 
do CDS ter analisado a do-
cumentação sobre as contra-
tações e nomeações feitas 
no município. Vítor Pereira, 
presidente da autarquia, re-
jeita esse cenário e diz que a 
afirmação se deve “à voraci-
dade que o senhor vereador 
tem pelos sound bites e para 
fazer marketing político”.

 Adolfo Mesquita Nunes 
desafia o presidente a tor-
nar pública, na página do 
município, o nome e data de 
contratação dos funcioná-
rios do município, por con-
siderar ser “uma matéria de 
transparência”.

 “São funcionários da 
autarquia, pagos pelo erá-

rio público e, portanto, por 
todos nós. São dados que 
deviam ser do conhecimento 
de toda a gente não apenas 
do vereador”, defende o elei-
to centrista.

 Adolfo Mesquita Nunes 
sublinha que “se estes dados 
fosse públicos”, ou “quando 
estes dados forem públicos”, 
o que espera que Vítor Pe-
reira faça, se “não tem nada 
a esconder”, se vai perceber 
que existem várias relações 
familiares e partidárias.

 “Saberiam que estão 
contratados cônjuges de 
vereadores, sobrinhos de 
vereadores, primos de vere-
adores e amigos de verea-
dores. Saberiam que estão 
contratados filhos de depu-
tados municipais, filhos de 
adjuntos políticos e filhos de 
dirigentes e militantes socia-
listas. Saberiam também que 
há presidentes de junta que 
foram contratados e que há 
familiares de presidentes de 
junta contratados”, acentuou 
Adolfo Mesquita Nunes.

Fundada em 1955 com a 
designação de Adega Coo-
perativa da Região do Mos-
catel de Setúbal, a Adega 
de Palmela iniciou a sua ati-
vidade em 1958. É um dos 
principais pólos de desen-
volvimento do concelho que 
é marcadamente agrícola 
e onde a vinha e o vinho 
detêm um grande peso na 
economia.

A Adega Cooperativa de 
Palmela iniciou a sua activi-

dade com 50 associados e 
com uma produção que não 
excedia os 1,5 milhões de 
litros. Nos dias de hoje tem 
300 associados que pos-
suem uma área combinada 
de 1000 hectares.

A produção ultrapassa 
os oito milhões de litros, e 
a Adega dispõe de capaci-
dade para atingir os 10 mi-
lhões , sendo 75% vinho tin-
to, 15% vinho branco e 10% 
Moscatel de Setúbal.

das, arroz de marisco, petin-
ga, jaquinzinhos ou catapla-
na de peixe. Foram várias 
as sugestões gastronômicas 
disponíveis para quem gos-
ta de comer peixe e marisco 
com sabor a tradição.

O Sem Espinhas é um 
projeto promovido pelo Mu-

nicípio de Espinho, com o 
objetivo de valorizar os re-
cursos patrimoniais e cultu-
rais da gastronomia da ci-
dade e alavancar o território 
em termos turísticos. O pro-
jeto arrancou há três anos 
e, desde então, a autarquia 
tem apostado no seu cresci-

A Câmara de Gouveia 
anunciou que está a recolher 
bens de primeira necessida-
de para apoiar a população 
moçambicana atingida pelo 
ciclone Idai.

A autarquia refere, em co-
municado, que a ação desti-
na-se a angariar alimentos, 
medicamentos e produtos de 
higiene e de limpeza, que po-
dem ser entregues nas Asso-
ciações Humanitárias de Bom-

beiros Voluntários e Juntas de 
Freguesia do concelho. O mu-
nicípio apela à solidariedade 
dos seus residentes «através 
da doação de medicamentos 
(essencialmente para infeções 
gastrointestinais e analgési-
cos), produtos alimentares 
enlatados com período de va-
lidade prolongado, produtos 
para o tratamento de água e 
produtos de higiene pessoal e 
de limpeza de instalações».

Os donativos entregues 
serão posteriormente recolhi-
dos pelo município e envia-
dos para Moçambique, em 
articulação com o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. A 
passagem do ciclone Idai em 
Moçambique, no Zimbabué 
e no Maláui fez pelo menos 
761 mortos, segundo os ba-
lanços oficiais mais recentes. 
Em Moçambique, o número 
de mortos confirmados era 

de 446 na segunda-feira, es-
timando-se em 531 mil o nú-
mero de pessoas afetadas. 
Há ainda 109 mil entradas em 
centros de acolhimento, das 
quais 6.500 dizem respeito 
a pessoas vulneráveis – ido-
sos e grávidas que recebem 
assistência particular. A cida-
de da Beira, no centro litoral 
de Moçambique, foi uma das 
mais afetadas pelo ciclone na 
noite de 14 de março.

No passado dia 21 de 
março, um grupo organiza-
do, oriundo do Município de 
Águeda efetuou uma visita ao 
concelho de Nelas.

Foi solicitado à autarquia 
a colaboração na visita para 
cerca de 50 pessoas, que 
desde logo se disponibilizou 
a programar a visita que na 
parte da manhã incidiu na 
Estância Termal  das Caldas 
da Felgueira cuja abertura da 
época balnear teve lugar no 
inicio do mês.

O início da visita começou 
no Grande Hotel das Caldas 
da Felgueira ficando os visi-
tantes a conhecer a unidade 
hoteleira. Foi efetuada uma 
caminhada com cerca de 4 
km, pelo Circuito Pedestre 
das Caldas da Felgueira, re-
centemente divulgado pelo 
Consórcio das Termas do 
Centro que pode ser descar-
regado em

h t t p : / / t e r m a s c e n -

t r o . p t / a p p l i c a t i o n / f i -
l e s / 1 9 1 5 / 3 0 0 0 / 1 1 3 0 /
Folheto_C_Pedestre_Ter-
mas_da_Felgueira.pdf

Para além desta caminha-
da que incidiu nos principais 
pontos de interesse patrimo-
niais e naturais das Caldas 
da Felgueira, foi ainda possí-
vel conhecer as instalações 
das Termas com acompanha-
mento pela Dr.ª Sara Santos

Após o almoço no Res-
taurante o Castelo que serviu 
pratos típicos regionais de 
eleição, seguiu-se uma visita 
às instalações do produtor de 
vinhos Caminhos Cruzados 
dando a conhecer o seu pro-
jeto de enoturismo e os seus 
afamados vinhos.

 O Municipio de Nelas tem 
o turismo como uma das prio-
ridades no sentido de captar 
novos públicos, que façam 
gerar a economia local em 
torno dos agentes económi-
cos do concelho.

mento, trazendo novidades 
em cada edição.

A grande aposta neste 
ano passou pela criação des-
ta ‘Rota dos Restaurantes’, 
uma agora em março e outra 
em outubro, pela realização 
de um fórum, que constitui-
rá um espaço de reflexão e 
discussão sobre os temas do 
mar, pela reedição do tradi-
cional almoço de rua, para 
celebrar e festejar os sabo-
res do mar, e pela produção 
de quatro mini-documentá-
rios, com testemunhos das 
histórias do mar de Espinho.

A autarquia agradece aos 
restaurantes aderentes a 
esta iniciativa pelo seu traba-
lho e contribuição na divulga-
ção da tradição gastronómi-
ca de Espinho.

município recebeu visitantes 
de Águeda colaborando na 

divulgação turística

Recolhe bens de primeira necessidade para moçambique
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Economia

Os contribuintes já po-
dem entregar a declaração 
sobre os rendimentos de 
2018 e, pela primeira vez, 
têm três meses para cum-
prir esta obrigação, já que o 
prazo se prolonga até 30 de 
junho. O secretário de es-
tado dos Assuntos Fiscais 
garante que o reembolso 
do IRS vai ser rápido. Men-
donça Mendes diz que este 
ano vão devolver mais 155 
milhões de euros às famí-
lias portuguesas. Tal como 
sucedeu no ano passado, a 
entrega da declaração anu-
al do IRS apenas poderá ser 
feita pela Internet e o prazo 
de três meses aplica-se a 
todas as tipologias de ren-
dimentos independente de 
se tratar de rendimentos de 
trabalho, de pensões, de ca-
pitais ou prediais.

Este ano o IRS automá-
tico vai abranger os Planos 

Governo garante rápido reembolso do IRS

O presidente do Lloyds 
Bank, António Horta Osó-
rio, alertou  para os riscos 
da economia em Portugal e 
sugeriu um pacto suprapar-
tidário para o problema de-
mográfico do país nas próxi-
mas décadas. “O país como 
um todo tem que reduzir a 
dívida pública, mas também 
a dívida global”, afirmou o 
banqueiro.

Nos primeiros minutos, 
Horta Osório mostrou grá-
ficos nas telas da sala da 
Gare Marítima da Rocha 
de Conde Óbidos para di-
zer que Portugal recupe-
rou de maneira significativa 
da crise dos últimos anos, 
reduzindo o desemprego.                                                                                                                  
Embora também tenha aler-
tado para o país ter crescido 
em termos econômicos mais 
do que países como Espa-
nha ou a Grécia.

No entanto, alertou ser 
necessário reduzir a dívi-
da pública, que é hoje ain-
da muito alta dirigindo-se a 
uma plateia onde estavam 
a líder do CDS, Assunção 
Cristas, e o seu antecessor, 

Autarcas, comunidades 
intermunicipais, universida-
des e associações da região 
norte estiveram reunidos em 
Bragança para discutir a re-
gionalização. Está prometi-
da a reabertura do debate 
e assinada a proposta de 
um novo referendo nacional 
à regionalização, depois da 
última consulta popular ter 
sido derrubada há 20 anos.

Estavam presentes o pre-
sidente da Câmara do Porto, 
Rui Moreira, o da  Câmara 
de Gaia, Eduardo Vítor Ro-
drigues, da Câmara de Ma-
tosinhos, Luísa Salgueiro, o  
da Câmara de Braga, Ricar-
do Rio,  da Câmara de Fa-
malicão, Paulo Cunha, o da 
Câmara de Caminha, Miguel 
Alves, entre representantes 
das comunidades intermu-
nicipais do Alto Minho, Alto 
Tâmega, Ave, Cávado, Dou-
ro, Tâmega e Sousa e Ter-
ras de Trás-os-Montes e da 
Área Metropolitana do Porto, 
além de universidades e as-
sociações comerciais e in-
dustriais. Também estiveram 
presentes o reitor da Univer-

sidade do Minho, Rui Vieira 
de Castro, e o presidente da 
Associação Comercial do 
Porto, Nuno Botelho.

O presidente da Câmara 
de Famalicão tem sido um 
dos principais promotores 
do relançamento do debate. 
“Defendemos a regionaliza-
ção e o instrumento para lá 
chegar é o referendo”, disse 
Paulo Cunha. O autarca já 
tinha promovido no final de 
janeiro o debate “Impactos da 
descentralização de compe-
tências para as autarquias lo-
cais”, realizado na Fundação 
Cupertino de Miranda, em 
Vila Nova de Famalicão.

Do encontro, que reuniu 
ao todo cerca de cem per-
sonalidades, saiu um Me-
morando de Entendimento 
que apela aos partidos com 
assento parlamentar para 
inscreverem nos seus pro-
gramas eleitorais o compro-
misso de um novo referendo 
após as legislativas de outu-
bro, a Câmara do Porto, que 
afirma ainda que o memo-
rando será agora apresenta-
do às outras regiões do país, 

Autarcas do norte querem referendo
à regionalização após as legislativas

de Poupança Reforma, o 
que permitirá alargar este 
automatismo a mais de 3,2 
milhões de contribuintes, ou 
seja, cerca de 63% do total 
dos que entregam declara-
ção anual deste imposto.

Independentemente de 
se estar abrangido pelo IRS 
automático ou de se ter de 
entregar a declaração nos 
moldes habituais é neces-
sário que os contribuintes 
casados e unidos de fatos 

informem a Autoridade Tri-
butária se querem ser tri-
butados em separado ou se 
optam pela tributação em 
conjunto, já que esta segun-
da opção é válida apenas 
para o ano em questão.

Quem está abrangido 
pelo IRS automático tem a 
possibilidade de recusar esta 
declaração e de optar por 
preencher e submeter o Mo-
delo 3, caso verifique algum 
erro ou desconformidade, 

De acordo com o presi-
dente da Confederação dos 
Agricultores de Portugal, 
Eduardo Oliveira e Sousa, a 
falta de água já está a refletir-
se no rendimento dos produ-
tores, que, devido à redução 
do pasto, têm que comprar 
rações e alimentos grossei-
ros, como complementos e 
outros substratos.

O presidente disse que, 

devido à seca, a alimentação 
animal começa a ser um pro-
blema que tende a agravar-
se, refletindo-se no rendimen-
to dos produtores, e apelou 
ao Governo que avance com 
medidas. “Tudo o que tenha 
a ver com alimentação animal 
começa a estar numa situa-
ção problemática. Neste mo-
mento, a região Sul é a mais 
atingida, juntamente com 

De acordo com o relató-
rio World Travel & Tourism 
Council  o turismo cresceu 
8,1% em 2018, obtendo a 
maior taxa entre os países 
da União Europeia  e tam-
bém uma das mais elevadas 
entre todos os países euro-
peus. De acordo com a edi-
ção impressa do Jornal de 
Negócios, no ano passado 
o impacto direto estimado 
na economia portuguesa foi 
de 14,3 milhões de euros e 
a projeção é a de que este 
ano se alcancem os 15 mi-
lhões de euros.

Nestes valores estão in-
cluídos os impactos diretos, 
indiretos e induzidos que o 
setor tem na economia portu-
guesa. No caso dos impactos 
indiretos, estão incluídos os 
investimentos feitos no setor, 
como a compra de aviões. 
Os impactos induzidos levam 
para as despesas dos traba-
lhadores ligados ao setor.

O impacto do turismo em 
Portugal pode também ser 
avaliado pela número de em-
pregos na área. Atualmente, 
contabilizam-se 1,05 milhões 
de trabalhadores, que repre-
senta 21,8% do país. No que 
toca à economia, o contribu-

Agricultores pedem apoios do Governo
para diminuir falta de alimentação animal

Trás-os-Montes. Na região 
do Ribatejo já se começa a 
notar e agora vai ser uma es-
pécie de rastilho, porque se 
não houver chuva nos próxi-
mos dias, é num ápice que o 
estado das pastagens entra 
em quebra absoluta”, disse 
o presidente Eduardo Olivei-
ra e Sousa.

 “Isso tudo tem custos e há 
um outro problema que é a di-
ficuldade em encontrar esses 
produtos, que são limitados. 
Portugal não é um país muito 
grande e tem a sua estrutura 
montada para que a alimen-
tação animal seja ajudada 
por esses produtos em de-
terminadas fases, mas não 
para todo o ano”.

“Os agricultores não têm 
uma varinha mágica que 
diga como é que se resolve 
um problema que apareceu 
demasiadamente depressa 
e que está a dar-nos a infor-

mação de que veio para ficar. 
Os agricultores precisam de 
ajuda de quem tem conhe-
cimento e possibilidade para 
se dedicar ao estudo desse 
problema, para produzir alter-
nativas que sejam palpáveis, 
num curto espaço de tempo”.

O presidente alertou que 
as plantas estão a entrar em 
fase de seca, dando origem 
a um pasto fraco, com pouco 
volume, o que leva os agri-
cultores a utilizar mais cedo 
as reservas que tinham para 
a fase crítica, que uma vez 
esgotadas, podem implicar a 
importação de produtos para 
a alimentação animal.

O líder da confedera-
ção dos agricultores afir-
mou que é necessário que 
o Ministério da Agricultura 
avance com medidas para 
tentar mitigar este fenôme-
no, nomeadamente, através 
da União Europeia.

Portugal é o país com o maior 
crescimento no turismo da EU

to total estimado das ativida-
des turísticas foi de 19,1%.

No relatório, a CEO da 
WTTC, Gloria Gutevera, re-
fere também que esta é uma 
realidade que vai perma-
necer em Portugal durante 
este ano e que o país tem 
o potencial para aumentar a 
dimensão da sua economia 
ligada ao turismo e viagens 
ainda mais aumentando o 
setor do turismo de negócios.                                                                                                                                   
Em números as perspecti-
vas do relatório levam para 
um crescimento do setor 
na UE que se deverá situar 
nos 5,3%. Isto significa que 
a riqueza gerada na área do 
turismo irá aumentar para os 
40,4 milhões. O Negócios 
refere também as previsões 
deixadas pela WTTC em re-
lação aos empregos ligados 
de forma direta ou indireta 
ao setor, que devem atingir 
os 1,2 milhões.

Olhando a longo prazo, 
o relatório prevê ainda que 
o contributo total do turismo 
alcance até 2029 os 51,2 mi-
lhões de euros. Desse total, 
1,24 milhões devem traduzir-
se em empregos, dos quais 
464 mil ligados de forma di-
reta à atividade turística.

com o objetivo de ter a força 
da legitimação do voto.

Os subscritores da pro-
posta consideram que o a 
regionalização deve avançar 
face à demonstrada a inefi-
cácia do modelo centralista 
no combate à desertificação 
do interior e das periferias. 
Corrigir as assimetrias re-
gionais e defender a coe-
são territorial são outras das 
motivações do memorando 
que defende a introdução 
de um modelo de organi-
zação administrativa que 
respeite as diferenças, que 
valorize o que é endógeno, 

que tenha as condições 
necessárias para corrigir 
erros passados e promover 
discriminação positiva.

O Memorando de Entendi-
mento pela regionalização de-
safia os partidos políticos para 
que se apresentem às elei-
ções legislativas de 7 de outu-
bro com a garantia de que o 
referendo será convocado na 
próxima legislatura, ou seja, 
nos próximos quatro anos.

O objetivo é dividir o país 
em cinco regiões adminis-
trativas: Norte, Centro, Área 
Metropolitana de Lisboa, 
Alentejo e Algarve.

designadamente em relação 
aos valores dos rendimentos 
obtidos, das retenções na 
fonte ou nas deduções.

No ano passado, o prazo 
médio do reembolso dos con-
tribuintes que validaram a de-
claração automática foi de 11 
dias e para este ano a expec-
tativa do secretário é manter 
o mesmo padrão. Já na en-
trega do Modelo 3, aquele 
prazo médio deverá rondar 
os 16 dias, em linha com o 
que foi observado em 2016.                                                                                                                         
António Mendonça Mendes 
lembrou que, em termos 
de prazo de pagamento do 
reembolso, não há pratica-
mente diferença entre quem 
entrega na primeira ou na 
segunda semana. O motivo 
para tal tem a ver com o fato 
de, durante a primeira sema-
na, o sistema estar ainda a 
ajustar-se às alterações aos 
formulários do IRS.

Paulo Portas.
Depois, alertou para os 

riscos que o país enfrenta, 
entre eles o problema do 
crédito malparado, a níveis 
elevados, e também quanto 
à divida total do pais, que 
não para de aumentar de 
265% em 2007 para 293% 
do PIB no terceiro trimestres 
de 2018.

O desafio mais complica-
do é mesmo o demográfico, 
nas palavras de António Hor-
ta Osório, dado que, se nada 
for feito, a população em 
Portugal baixará para níveis 
da década de 1960. A ques-
tão intergeracional é muito 
importante e é suprapartidá-
ria”, disse.

Para tentar responder 
ao desafio da demografia, o 
presidente do Lloyds Bank 
apontou três cenários, a 
começar pelo aumento da 
taxa de natalidade, que leva 
tempo, atrair de volta os jo-
vens que deixaram o país 
e atrair estrangeiros com 
incentivos que não sejam 
fiscais, por exemplo, pela 
compra de casa.

O presidente 
do Lloyds 

Bank alerta
para riscos 

na economia 
portuguesa 
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O ministro das Finanças, 
Mário Centeno, ainda não 
decidiu se gostaria de per-
manecer como governante 
num futuro executivo socia-
lista. E atirou qualquer de-
cisão ou avaliação para se-
tembro numa entrevista que 
deu à SIC. Mas, o primeiro-
ministro, conta com o atual 
ministro num próximo elen-
co governativo, caso vença 
as legislativas de 6 de outu-
bro. “Acho que tem mesmo 
a oportunidade de poder, se 
os portugueses nos permiti-
rem voltar a formar um novo 

Costa espera ter Centeno como
ministro no próximo Governo

Governo, de ser não só 
aquele que fez uma legisla-
tura completa, mas também 
fazer uma segunda legisla-
tura”, afirmou António Costa.                                                                                                                                          
Para o primeiro-ministro não 
há razões para que não 
prossiga as suas funções e 
também do ponto de vista 
externo, sendo presidente 
do Eurogrupo, cessar essas 
funções prematuramente, 
acrescentou António Costa.

Sobre as eleições euro-
peias, António Costa disse 
esperar que seja o melhor 
possível, sem assumir me-

O presidente do PSD, Rui 
Rio, defendeu que o Gover-
no poderia ter conseguido 
um déficit substancialmente 
melhor e que o resultado de 
0,5% foi alcançado “à custa 
de um enorme aumento de 
impostos.“Este déficit é con-
seguido com a maior carga 
fiscal que alguma vez incidiu 
sobre os portugueses, à cus-
ta de um enorme aumento 
de impostos e não de uma 
gestão eficiente da despesa. 
Também há uma parte da 
despesa, mas são cortes à 
bruta”, disse.

O Rui Rio  considerou que, 
face ao andamento da econo-

Jerónimo de Sousa fri-
sou o papel e intervenção 
do PCP no processo e que 
depois deste passo decisivo 
e medida de grande enver-
gadura é necessário refor-
çar a oferta e a qualidade 
dos transportes públicos. 
“Mesmo no plano ambien-
tal e ecológico, isto é um 

Rui Rio diz que déficit
foi conseguido à custa de 

enorme aumento de impostos

Jerónimo de Sousa: “O pobre não deve
desconfiar dos passes mais baratos”

mia internacional que permitiu 
algum crescimento, “o Gover-
no poderia, com facilidade, 
conseguir um resultado subs-
tancialmente melhor, perto do 
equilíbrio orçamental”.

“Se não conseguimos 
equilíbrio orçamental quando 
a economia cresce, quando 
é que vamos ter?”, questio-
nou, considerando que essa 
seria a situação desejável 
para poder ter déficits em 
períodos de crise”.

“É um resultado positivo, 
0,5% é melhor que 0,6%, 
mas as condições permitiam 
um resultado substancial-
mente melhor”, afirmou.

passo de grande significa-
do, que leva à tal increduli-
dade de algumas pessoas 
que não acreditavam. Como 
diz o nosso povo, ‘quando 
a esmola é grande o pobre 
desconfia’. Creio que, neste 
caso, o pobre não deve des-
confiar porque é verdade que 
vai haver esta redução dos 

preços dos passes”, afirmou.
O líder comunista foi 

abordado por diversos uten-
tes da linha de Sintra ao lon-
go do percurso, sendo sau-
dado pelo trabalho efetuado, 
o contributo para este Pro-
grama de Apoio à Redução 
do Tarifário dos Transportes 
Públicos. O jornal Público 
noticiou  que, entre Estado e 
municípios, a despesa com 
a medida já chega a 117,5 
milhões de euros.

“Uma medida desta en-
vergadura precisava de in-
vestimento orçamental. O 
Governo apresentou uma 
proposta que rondava os 80 
milhões de euros. Por inicia-
tiva do PCP, no quadro da 
discussão do Orçamento do 
Estado, conseguimos 104 
milhões de euros, além da 
comparticipação das autar-

tas concretas. Questionado 
sobre a hipótese de Pedro 
Marques, o cabeça de lista 
às europeias, vir a ser o pró-
ximo comissário europeu, 
Costa deixou escapar que 
sim, mas a escolha será fei-
ta em momento próprio.  O 
Governo tem a ambição de 
vir a ter a pasta dos fundos 
estruturais, uma das mais 
cobiçadas num futuro elen-
co da Comissão Europeia. 
Mas tudo depende dos re-
sultados e do peso da famí-
lia política europeia do PS.

quias, para que esta medida 
não seja mais uma que fique 
no papel, mas esteja a ser 
concretizada, como se viu 
nesta viagem e nos transmi-
tiram de que há filas imensas 
à procura do novo passe”.

Jerónimo de Sousa dis-
se: “é evidente que vai ha-
ver o aumento da procura e 
que é evidente que teve de 
aumentar a despesa por-
que há um benefício para os 
utentes, assim tinha de ser”.

O líder comunista alertou 
para o fato de a Empresa de 
Manutenção de Equipamen-
to Ferroviário, apesar de já 
ter recuperado alguns traba-
lhadores, ainda ter recursos 
humanos em número insufi-
ciente, defendendo que há 
que dar o passo seguinte, 
com investimento em mais 
trens e navios.

A líder centrista, Assun-
ção Cristas, apresentou o 
CDS-PP como a única es-
colha possível para quem é 
de direita e atacou o PS por 
pensar que o Estado é uma 
grande casa para acomodar 
a família. A acusação foi dei-
xada por Assunção Cristas 
ao encerrar uma sessão na 
Gare Marítima da Rocha do 
Conde de Óbidos, em Lis-
boa, uma espécie de estados 
gerais, e em que retomou o 
tema das relações familiares 
dentro do Governo do PS, de 
António Costa.“Rejeitamos 
uma visão, a que vimos nes-
tes anos de socialismo, de 
que o Estado é uma grande 
casa para acomodar a fa-

mília. O Estado não é dos 
partidos, não pode ser dos 
partidos e é por isso que nos 
levantamos por uma alterna-
tiva de direita em Portugal”, 
disse a dirigente.

“Pelo contrário, o Estado 
existe para servir as pesso-
as, para garantir coesão e 
a coesão territorial”. No dis-
curso, Cristas disse e repetiu 
que o CDS é a única escolha 
possível para quem é de di-
reita, repetindo o que já disse 
antes, que um voto nos cen-
tristas não vai para as mãos 
do dr. António Costa, por 
comparação com a posição 
do PSD, liderado por Rui Rio.

A iniciativa “Ouvir Portu-
gal” recolheu 120 propostas 

Cristas acusa PS de usar Estado como
uma grande casa para acomodar a família

ao longo de 17 meses, em 
encontros nos 18 distritos e 
duas regiões autónomas, e 
hoje a responsável pela or-
ganização, Raquel Abecas-
sis, entregou um pen drive 
com essas ideias ao grupo 
de trabalho que vai elaborar 
o programa eleitoral, liderado 
por Adolfo Mesquita Nunes.

O agora ex-vice-presi-
dente da direção de Cristas 
alinhavou algumas linhas 
mestras, como retirar o peso 
do Estado da sociedade, na 
questão dos impostos. “O 
Estado senta-se todas as 
noites à nossa mesa e come. 
Come mais do que gostaría-
mos”, afirmou Mesquita Nu-
nes.

Os novos passes para 
as áreas metropolitanas de 
Lisboa e Porto entraram em 
vigor, e o Bloco de Esquerda 
esteve no Cais do Sodré a 
explicar a quem saía ou en-
trava no metro, comboio ou 
barco, como funcionam, a 
partir de agora, as tarifas .

“Nós precisamos de mais 
barcos, de mais metros, de 
mais autocarros, de mais 
trens, para responder a uma 
procura que nós esperamos 
que seja crescente, porque 
o transporte coletivo é aque-
le que faz melhor à carteira 
de cada família”,  acrescen-
tando que um passe mais 
barato é mais salário e mais 
pensão ao fim do mês, é o 
melhor para a organização 
das cidades e é  o passe ne-
cessário para o ambiente e 
para combater as alterações 
climáticas.

Catarina Martins lem-
brou, porém, que já come-
çou a ser trilhado um cami-
nho neste sentido.

“A primeira coisa que foi 

Catarina Martins defende maior 
oferta de transporte público

feita nesta legislatura foi 
reverter as privatizações 
dos transportes coletivos 
de Lisboa e Porto, foi muito 
importante e  houve o in-
vestimento”.

Também em Lisboa, o 
acordo assinado entre o PS 
e o BE para a cidade, assi-
nala expressamente mais 
ônibus para a Carris, afirmou 
a responsável.

“A iniciativa destinou-se 
a apelar às pessoas para 
usarem este direito que 
têm, um passe mais barato 
para usarem os transportes 
coletivos”.

A coordenadora  trans-
mitiu a quem passava que o 
passe família entra em vigor 
em julho e que os preços es-
peciais para idosos e jovens 
também se mantêm.

Na opinião da respon-
sável, “quanto mais gente 
quiser usar o transporte co-
letivo e quiser utilizar este 
passe único, maior será o 
investimento, é a democra-
cia a funcionar”.



PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 4 a 10 de abril de 2019

BAILE DE 59º ANIVERSÁRIO DO C.P.N.
Uma Noite Alegre de Outono em Niterói

Foi uma grande Noite de 
Gala  no sábado passado, dia 
30 de março, no Clube Portu-
guês de Niterói, onde diretores, 
associados e convidados esti-
veram reunidos para festejar o 
59º Aniversário desse belíssimo 
e grandioso clube de nossa Co-
munidade Luso-brasileira, no 
bairro do Ingá, em Niterói.   Foi 
um evento memorável para a 
Comunidade Portuguesa de Ni-
terói e adjacências. Nesta linda 
comemoração do 59 Anos de 
Fundação, a diretoria do C.P.N., 
encabeçada pelo presidente Dr. 
Fernando Guedes que, ao lado 
de sua esposa e primeira-da-
ma, Dra. Rosa Guedes, e da 1º 
vice-presidente social, Zenir de 
Melo, 1º vice-presidente execu-

tivo dr. arlos Bartha recepciona-
ram, com cordialidade, alegria 
e, muita dignamente, o casal 
embaixador Jaime Leitão e D. 
Maria Eduarda, cônsul e con-

sulesa de Portugal no Rio de 
Janeiro, e demais convidados, 
amigos e associados do Clube.

Foi uma noite de gala e 
glamour muitíssimo feliz,  ani-
mada pela Banda Via-Brasil, 
que realizou um show mara-
vilhoso, deixando o salão agi-
tado pelo belíssimo repertório 
de muito bom gosto, de ritmos 
variados.  O clube foi linda-
mente decorado, e o cardápio 
foi muito bem confeccionado 
e executado pela equipe do 
Buffet do Gomes, com capri-
cho e qualidade, que serviram 
de entrada canapés variados 
e frios, e como pratos princi-
pais, o bacalhau à Gomes Sá 
e arroz de brócolis, ou escalo-

pinho de filé de porco à brasi-
leira com arroz. 

Num momento especial 
durante o jantar, a Tocata do 
R.F. Luiz Vaz de Camões re-
alizou uma linda apresentação 
para a comunidade portugue-
sa, associados e convidados.

Dando prosseguimento à 
maravilhosa Noite de Gala, ini-
ciaram-se as homenagens: O 
casal presidente e primeira-da-
ma, Dr, Fernando e Dr. Rosa 
Guedes entregou um Título de 
Sócio Honorário ao cônsul de 
Portugal, embaixador Jaime 
Leitão, um Título de Sócio Be-
nemérito ao diretor do Clube, 
Sr. Manuel Gonçalves, uma 
Monção Honrosa ao Sr. Antô-

nio Azevedo Alves, prêmio este 
pela sua representatividade 
junto à Comunidade Portugue-
sa. Finalizadas as honrarias a 
Banda Via-Brasil voltou a incre-
mentar com animação a Noite 
Alegre de Outono, com o Baile 
de Aniversário do C.P.N..   Outro 
ponto alto da noite foi o tradicio-
nal parabéns ao Clube reunindo 
à mesa do bolo os diretores, as 
autoridades e os convidados 
numa bela confraternização a 
mais um ano de fundação do 
Clube Português de Niterói.

Foi, sem dúvida, uma noi-
te para lá de especial, com a 
Banda Via-Brasil sob o co-
mando do maestro Carlos Gi-
roto, um dos pontos altos do 

baile, finalizando a noite em 
grande estilo, com grande ale-
gria, com muito samba e des-
contração.

Parabéns ao C.P.N.!!!! Tais 
parabéns são estendidos à 
vice-presidente social Zenir 
de Melo, ao 1º vice-presiden-
te Carlos Bartha que tiveram  
apoio da cerimonialista Fabia-
ne Abreu, há seis anos respon-
sável pela linda decoração das 
festas, aos gerentes do clube 
Alexandro Muniz e Cristiano 
Duarte, da equipe de festa, 
com sua equipe sempre dan-
do suporte, à vice-presidente 
social que, com os recursos 
próprios do C.P.N. realizou 
esta linda festa; enfim, uma 

noite perfeita, que apesar de ter 
o salão lotado, todos os convi-
dados receberam as atenções e 
a simpatia da diretoria do Clube.

O Portugal em Foco esteve 
presente e registrou cada um 
dos momentos.

Com grande estrutura, tra-
balho e competência, o C.P.N. 
vem se destacando em ofe-
recer à Comunidade Lusitana 
estrutura impecável direciona-
da ao lazer, ao esporte, às fes-
tas portuguesas e brasileiras, 
e, também, às festas privadas.  
“Viva o Clube Português de 
Niterói!!!!”

Cônsul de Portugal no 
Rio de Janeiro, embai-
xador Jaime Leitão, foi 
homenageado com o 
Título Sócio Honorário 
do C.P.N..  Em des-
taque na foto com o 
presidente do Clube, Dr. 
Fernando Guedes, a 1ª 
vice-presidente social, 
Zenir de Melo, o 1º vice
-presidente executivo, 
Dr. Carlos Bartha, a 1ª 
Dama Drª Rosa Guedes 
e a digna consulesa D. 
Maria Eduarda

A primei-
ra-dama 
Dr Rosa 
Guedes 
entregando 
o Título de 
Sócio Ho-
norário do 
Clube ao 
cônsul de 
Portugal, 
embaixa-
dor Jaime 
Leitão

Bonita 
homena-
gem ao 
Sr. Manuel 
Gonçal-
ves, que 
recebeu o 
Título de 
Sócio Be-
nemérito

O vice-pre-
sidente 
médico Dr. 
João Afonso 
entregou 
a Moção 
Honrosa do 
C.P.N ao 
empresário 
Antônio Aze-
vedo Alves

Linda homena-
gem da primei-
ra-dama Drª 
Rosa Guedes ao 
entregar um ra-
malhete de flores 
à vice-presidente 
social Zenir de 
Melo, por sua 
dedicação e 
organização à 
comemoração do 
59º Ano de Fun-
dação do C.P.N.

Presidente do 
Clube Português 

de Niterói, Dr. 
Fernando Gue-

des, agradecen-
do a presença de 
todos na brilhan-

te festa dos 59 
anos do Clube, 

ao lado do mes-
tre de cerimônias 
e vice-presidente 
de Relações Pú-
blicas, Sr. Araújo 

Borges

Momento do tradicio-
nal, junto ao bolo dos 

parabéns, vemos o 
presidente Dr. Fer-

nando Guedes e sua 
esposa, a primeira-da-
ma Drª Rosa Guedes, 

o cônsul de Portugal  
embaixador Jaime 

Leitão, a consulesa D. 
Maria Eduarda, direto-

res do C.P.N., presi-
dentes dos Clubes e 

Associações de Niterói

Momento de Folclore quando a Tocata do G.F. Luis Vaz de Camões 
homenageia as origens

Mesa do cônsul e Portugal, embaixador Jaime Leitão, com a con-
sulesa D. Maria Eduarda, a primeira-dama Drª Rosa Guedes, a vi-
ce-presidente social Zenir de Melo, o 1º vice-presidente executivo 
Dr Carlos Bartha, diretoras do Clube Adelia, Cal Joselma Valadão e 
demais amigos

Vice-presidente jurídico Dr. Bruno Grillo, o vice-presidente de even-
tos típicos Alice Gonçalves, a vice-presidente social Zenir de Melo, o 
presidente da OAB de Niterói, Dr. Claudio Vianna e sua esposa, o 1º 
vice-presidente Dr. Carlos Bartha

Presidente do C.P.N., Dr. Fernando Guedes, acompanhado do pre-
sidente do Conselho Deliberativo Domingos Carvalho, o vice-presi-
dente Abel Morgado, as esposas, Felipe Mendes, do Portugal em 
Foco, e amigos

Linda imagem: o presidente, Dr. Fernando Guedes, a primeira-Da-
ma, Dra, Rosa Guedes, o 1º vice-presidente executivo Dr. Carlos 
Bartha, a 2º vice-presidente social Joelma Valadão, ladeados pelos 
componentes do G.F. Luis Vaz de Camões

Panorâmica aérea da sensacional festa da comemoração ao 59º 
Ano de Fundação do Clube Português de Niterói

Registro fotográfico dos elegantes casais Rosa e Fernando Guedes, 
respectivamente primeira-dama e presidente do Clube,  Zenir de 
Melo e Carlos Bartha, 1ª vice-presidente social e 1º vice-presidente 
executivo do C.P.N.

Um casal “Nota 
20”, Zenir de 
Melo e Carlos 
Bartha, vice
-presidentes 
que levam o 
Clube Portu-
guês de Niterói 
em seus 
corações, e 
trabalham mui-
to em prol do 
clube, de seus 
associados e 
das tradições 
portuguesas

Um evento 
cintilante foi 
a Noite de 
Gala nas 
dependências 
do Clube 
Português de 
Niterói.  Em 
destaque, a  
linda entra-
da do Salão 
Nobre.

Belíssima 
decoração, 
e de muito 
bom gosto, 
da Festa 
do 59º 
Aniversário 
do Clube 
Português 
de Niterói
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Dia 05.04.2019
Lançamento do livro: “ Direitos Básicos dos Estrangeiros Presos”
Será neste dia a partir das 19 horas que o autor Dr. Paulo Porto Fernandes estará autogra-
fando sua obra na Gioste Livraria Top Teatro na Rua Rui Barbosa, 201
Dia 07.04.2019
Bingo na Casa dos Açores
A Casa dos Açores de São Paulo convida a todos para a realização de um bingo beneficente 
em prol da festa do Divino Espírito Santo. Teremos muitas e valiosas prendas. Informações 
pelo fone 2296.4890 – 2942.0487 local R. Dentista Barreto, 1282 na Vila Carrão.
3.o Cozido a Portuguesa no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará fazendo o seu 3.o almoço cozido a portuguesa alem de 

outras opções. Como atração teremos a exibição do Rancho Folc. da casa do Minho de São 
Paulo. Informações convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 
80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 97133.9196  
Dia 12.04.2019
Eleição na Secção do PSD em São Paulo
A Secção do PSD em São Paulo convida a todos os militantes e simpatizantes, para neste dia 
comparecerem das 12 às 17,30 horas à Casa de Portugal para a realização de uma Assem-
bléia Geral dos Militantes da Secção de São Paulo onde teremos votação direta e eleição em 
simultâneo para composição da Comissão Política da secção. Local Avenida da Liberdade, 602
Dia 13.04.2019
Grupo da Casa de Brunhosinho na Adega da Lusa
Você não pode perder mais uma Adega da Lusa, como sempre com entrada gratuita a partir 
das 19 horas na Portuguesa de Desportos, numa realização do Dpto. Sócio-Cultural. Comi-
das típicas, e muita animação com a Tocata do Grupo da Portuguesa que se exibirá e como 
convidado o Grupo Folc. da Casa de Brunhosinho. Local Rua Comendador Nestor Pereira, 
33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400

Já em sua 8.a edição de sucesso, está a 
realização da “Semana Luso-Brasileira” 
nos hotéis Recanto das Hortênsias, e Mira 
Serra Parque Hotel, localizados na prazero-
sa Cidade de Passa Quatro – Sul de Minas 
Gerais. É impressionante o sucesso dessa 
realização, tanto é que foram contados pelo 
editor deste jornal cerca de 12 ônibus, que 
trouxeram hospedes do Rio de Janeiro, São 
Paulo e de Cidades próximas em Minas 
Gerais. Assim mais uma vez os 2 hotéis 
contaram com lotação esgotada. A “VIII 
Semana Luso-Brasileira”, foi realizada de 
18 a 22 de março e de 25 a 29 de março de 
2.019. Nos dias 19 e 26 tivemos dois gran-
des shows de Roberto Leal. Nessa noite já 
muito antes do horário do show, o Pavilhão 
de Eventos do Recanto das Hortênsias, já 
estava totalmente lotado, para ver a atração 
desta noite, o ídolo e embaixador da musica 

portuguesa pelo mundo, Roberto Leal. Os 
presentes, cantaram e dançaram os gran-
des sucessos do seu ídolo, bem como seus 
recentes lançamentos. Este exibiu do seu 
repertorio músicas como o Canto da Terra, 
Casa de um Português, Trás os Montes, 
Minha Aldeia que muitos vimos chorar de 
emoção, Bate o Pé, Tiro Liro, Arrebenta a 
Festa,  Arrebita, Bate o Pé, Que Bela Vida, 
e encerrou com a  Casa Portuguesa em 
ritmo de Samba. Já nos dias 18 e 25, a di-
reção dos hotéis ofereceu aos hospedes, 
agradáveis noites de fado com a cantora 
Marly Gonçalves, e também tardes musi-
cais com o tenor Fabricio Cartier. Nestes 
12 dias da “VIII Semana Luso-Brasileira” 
todos puderam participar das muitas ati-
vidades ministradas pelas maravilhosas 
equipes de recreação como: bingos, aulas 
de dança, hidroginástica na piscina térmi-

ca, hidropower, alongamentos, caminha-
das, sessões de cinema, passeios para 
a cidade de São Lourenço, passeios na 
Maria Fumaça da cidade, shows de humor. 
Sem duvida alguma, os Hotéis Recanto das 
Hortênsias, e Mira Serra Parque Hotel, têm 
um atendimento diferenciado e acolhedor, 
onde imperam a gentileza e simpatia, ca-
racterísticas do povo mineiro. Seus aparta-
mentos são abastecidos com água mineral 
Passa Quatro, de propriedade da direção 
dos dois hotéis, e suítes que esbanjam 
conforto, bom gosto e todos os itens que 
tornam sua estadia inesquecível, como Tv 
a cabo, ar condicionado, banheira, frigobar 
e uma sacada detentora de uma linda vista 
panorâmica, para a Serra da Mantiqueira. 
Possui ainda, o mais completo e moderno 
centro de convenções e eventos do sul de 
Minas, onde pode abrigar cerca de 400 

pessoas com conforto, além de possuir 
salas de apoio, salão de recepção e coffee 
breaks. Para o seu lazer e uma ótima es-
tadia, oferece parque aquático com várias 
piscinas, sendo algumas aquecidas, salão 
de jogos, pistas para caminhadas e coo-
per, campo de futebol, quadra de tênis, bo-
cha, lago com pedalinhos, salão para bai-
les e festas. Os hotéis estão localizados a 
cerca de 248 Km da Cidade de São Paulo, 
e a 260 Km da Cidade do Rio de Janeiro. 
Em suas próximas férias ou feriados pro-
longados, vá conhecer os Hotéis Recanto 
das Hortênsiase Mira Serra Parque Hotele 
desfrutar de tudo isso.  Informações e re-
servas (035) 3371.4929, (035) 3371.5050 
pelos siteswww.recantodashortensias.com.
brWWW.hotelmiraserra.com.br ou pelos 
emailsreservas@recantodashortensias.
com.brcontato@hotelmiraserra.com.br

Aqui o Simões Junior, seu pai Sr. António Simões que juntamen-
te com o Maneca são radialistas no Rio de Janeiro da Radio Me-
tropolitana e levaram grandes grupos de hospedes, o gerente do 
Recanto Sr. Diamantino T.  Almeida, e o Com. Afonso Fernandes.

Vindas do Rio de Janeiro vemos a Sra. Carminda Alves 
de Freitas e as filhas Maria de Fatima e a Maria Helena.

O Pavilhão de Eventos do Recanto das Hortênsias total-
mente lotado para ver e dançar com Roberto Leal.

O cantor Roberto Leal, aqui com o gerente do Recanto 
das Hortênsias Sr. Diamantino Almeida, sua filha  San-
dra Garcia e os netos Vinicius e Bruno.

No Mira Serra Parque Hotel você conta com o pronto atendimento e a sim-
patia da Silvana, o Andrei, a Poline e o Lucas.

Já no Recanto das Hortênsias você encontra a simpatia e o atendimento da 
Daniela, o Ailton e a Milena.

O empresário do cantor Roberto Leal Sr. José de Sá e a direção dos hotéis 
Sr. Manuel Duarte e o Sr. Diamantino Almeida.

Roberto Leal Arrebentou a Festa na
“VIII Semana Luso-Brasileira” nos Hotéis

Recanto das Hortênsias e Mira Serra
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Moçambique também é Portugal
Quando adolescente, nos 

anos 1960, me chamava 
bastante atenção um cartaz de 
turismo português, ilustrado por 
uma aprazível praia, com o título 
Moçambique também é Portugal 
– porque justamente eram moçam-
bicanos cinco de meus grandes 
ídolos: o guardardes Costa Pereira 
(1929 – 1990), talvez o maior go-
leiro de todos os tempos de língua 
portuguesa, o incansável lateral-
direito Hilário (com 80 anos atual-
mente), o clássico quarto-zagueiro 
Vicente (de 84 anos), o extraordi-
nário meio-campista Coluna (1935 
– 2014) e a Pantera Negra Eusébio 
(1942 – 2014)– um quase centro-
avante como nunca vi igual. Re-
cordei-me daquele emblemático 
cartaz quando vi, nos últimos dias, 
dezenas de militares portugueses 
da Força de Reação Imediata se 
deslocarem para as regiões mais 
atingidas pelo ciclone que devas-
tou diversas regiões da antiga 
Província Ultramarina – levando 
apoio médico e alimentação às po-
pulações moçambicanas. O cartaz 
sobre a beleza das praias do en-
tão Moçambique podiam ser vistos 
em vários locais – das barbearias 
aos cinemas. Eram os anos em 
que brilhavam em todo o mundo 
a máquina do Benfica e a Seleção 
dos Magriços – que, aliás, para 
mim, só não conquistou a Copa 
do Mundo de 1966, disputada na 
Inglaterra, porque o título parecia 
mesmo destinado aos donos da 
casa. Quatro dos cinco moçambi-
canos estiveram no Mundial – au-
sente o benfiquista Costa Pereira, 
único branco do grupo de craques 
nascidos em Moçambique, pois já 
havia dependurado as botas.

Coluna e Eusébio eram do 
Benfica. Hilário jogava no 

meu querido Sporting, tradicional 
rival lisboeta dos encarnados, e 
Vicente, considerado o melhor 
marcador de Pelé, era o capitão 
dos azulinos de Os Belenenses. 
Quatro negros moçambicanos atu-
aram, portanto, com a camisola 
escarlate em 1966 - época em que 
não havia nenhum afrodescenden-
te numa seleção europeia. Assim 
como no Brasil, onde o glorioso 
Vasco da Gama foi o primeiro gran-

de clube a escalar jogadores ne-
gros em seu time, nos anos 1920, 
também Portugal quebrou precon-
ceitos, ao ser pioneiro, na Europa, 
a convocar para seu selecionado, 
entre os anos 1940 e 1950, dois 
extraordinários atacantes, Mata-
teu (1927 – 2000), moçambicano, 
irmão do quarto-zagueiro Vicente, 
e o angolano Yaúca (de 83 anos), 
ambos negros e craques de Os 
Belenenses. Cá, como na Metró-
pole, derrubaram-se tabus e mis-
turaram as raças – como já haviam 
feito, nos séculos XVI e XVII, os 
célebres bandeirantes, de São 
Paulo, e os generais da guerra da 
Restauração contra os holandeses 
no Nordeste brasileiro.

Este é, autenticamente, o 
mundo que o português 

criou – como constatou na obra, 
com título homônimo, mestre Gil-
berto Freyre (1900 – 1987), o mais 
universal dos pernambucanos. 
Sabemos todos, hoje, que Mo-
çambique, apesar dos cartazes da 
minha adolescência, já não é por-
tuguesa e, infelizmente, já não pro-
duz supercraques de futebol – e a 
sua seleção, desde a independên-
cia, em 1975, jamais conseguiu 
ser apurada para uma Copa do 
Mundo. Mas os valores da cultura 
lusitana ainda lá estão presentes. 
Não só no idioma comum de Luis 
de Camões (1524 – 1580), que, em 
Os Lusíadas, cantou as terras mo-
çambicanas e o terrível naufrágio 

dos fidalgos alentejanos da família 
Sepúlveda, porém, ainda no dia a 
dia do país, nas relações comer-
ciais e, principalmente, às escolas. 
Os liceus administrados pelos por-
tugueses, com os currículos idên-
ticos aos observados em Lisboa, 
são disputadíssimos pelos filhos 
da elite de Moçambique. E não só. 
Fenômeno idêntico acontece na 
rica Angola – igualmente em Cabo 
Verde, Guiné-Bissau e São Tomé 
e Príncipe, assim como na chine-
sa Macau, na timorense Dili e na 
indiana Goa. 

Muitos brancos, nascidos 
no antigo imenso Portugal 

africano, jamais conseguiram se 
integrar completamente à Metró-
pole, quando, a partir da indepen-
dência dos países lusófonos do 
continente negro, foram forçados 
ao regresso à Europa. Acredi-
tavam eles que era uma missão 
voltar àquelas terras africanas 
e ajudar a construção das novas 
pátrias. Sonhavam, sobretudo, em 
levar Educação aos novos países. 
Tinha um carinho muito especial 
por um desses ‘retornados’ em 
África, o jornalista e sociólogo Au-
gusto de Carvalho, um de meus 
mestres – e responsável pela 
minha contratação pelo principal 
semanário lisboeta, o Expresso, 
em 1979, quando então era diretor 
da publicação. Ele era nostálgico 
de Moçambique e admirava bas-
tante o regime de Samora Machel 
(1933 – 1986) - o principal prócer 
da independência. Augusto de 
Carvalho passaria 20 anos no país 
e morreria, aos 78 anos, em 2012, 
na cidade natal de Lourenço Mar-
ques – rebatizada de Maputo por 
seu amigo Machel. Outros, no en-
tanto, como Eusébio, seguramen-
te o maior ídolo do futebol lusitano, 
jamais trocou Portugal pelo torrão 
africano de origem. Talvez porque, 
para eles, Moçambique e os de-
mais países africanos de idioma 
camoniano continuem parte do 
imenso Império miscigenado e 
exaltado na obra de Freyre – con-
forme cartaz que ilustra a coluna 
da Exposição Colonial de 1934. 
Os militares portugueses que lá 
estão, hoje, é um exemplo do cos-
mopolitismo lusófono.

FALECEU
Sra. Maria Emilia 
da Silva Mendes

Faleceu no ultimo dia 28 de Março de 
2.019, a Sra. Maria Emilia da Silva Men-
des, deixando viúvo o querido amigo 
Sr. Humberto Gregório Mendes, nosso 
amigo desde os tempos do Grupo Eldo-
rado. Deixou os filhos Gregório, Fátima, 
a Andrea, o genro Nilson e os netos Pe-
dro, Vitorio, Matias e Helena. Seu corpo 
foi velado no Funeral Home da Bela Vis-
ta e sepultado no Cemitério Gethsêma-
ni do Morumbi. Sem duvida uma grande 
perda dessa grande Esposa, Mãe, Avó, 
Amiga e Mulher.   A missa de sétimo dia 
aconteceu no ultimo dia 03 de abril, na 
Igreja São Gabriel do Jardim Paulista. 
O jornal PORTUGAL EM FOCO, e seu 
representante em São Paulo Armando 
Torrão se juntam aos muitos amigos, 
para aqui deixarem seus votos de pesar 
à família enlutada. 
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Seferovic marca sobre o final
ao Tondela e Benfica segura liderança

Um gol do avançado internacional suíço Haris 
Seferovic, aos 84 minutos, permitiu ao Benfica ven-
cer em casa ao Tondela por 1x0 e segurar a lideran-
ça da Iiga. 

Seferovic marcou o seu 16.º tento na prova, re-
forçando a liderança da lista dos marcadores, de ca-

beça, na sequência de um centro da esquerda de 
Grimaldo. Com este triunfo, o 11.º em 12 jogos sob o 
comando de Bruno Lage, o Benfica passou a somar 
66 pontos, os mesmos do FC Porto, que ganhou em 
Braga por 3x2, enquanto o Tondela manteve-se com 
25, no 16.º posto.

O Sporting ultrapas-
sou hoje o Sporting de 
Braga e ascendeu ao ter-
ceiro lugar da I Liga, ao 
vencer por 2x1 no reduto 
do Desportivo de Cha-
ves, em encontro da 27.ª 
jornada.

Luiz Phellype, aos 24 
e 90+11 minutos, e Bruno 
Fernandes, aos 80, pas-
sando a contar 14 gols 
na prova, ‘materializaram’ 
o triunfo dos ‘leões’, en-
quanto André Luís marcou 
para os locais, aos 60, 

Sporting sobe 
ao terceiro
lugar com 
vitória em 

Chaves

O Vitória de Setúbal re-
gressou aos triunfos na I 
Liga de futebol, na 27.ª jor-
nada, ao vencer por 1x0 no 
terreno do Feirense, último 
classificado, que não ganha 
desde a segunda rodada.

A equipe sadina, cuja 
última vitória acontecera na 
11.ª jornada, ganhou no Es-
tádio Marcolino de Casto, 
em Santa Maria da Feira, 
com um gol do venezuelano 
Cádiz, marcado aos 81 mi-

nutos, pouco depois da ex-
pulsão de Flávio, que deixou 
a equipe da casa reduzida a 
10 elementos, aos 77.

Depois de ter acumulado 
oito empates e sete derrotas 
nas 15 rondas anteriores, o 
Vitória subiu uma posição, 
para o 14.º lugar, com 28 
pontos, mais dois do que o 
Nacional (15.º) e três acima 
da zona de despromoção, 
enquanto o Feirense perma-
nece em último, com 15.

Os minhotos estiveram 
por duas vezes em vanta-
gem, com gols de Wilson 
Eduardo, aos cinco minu-
tos, e Murilo, aos 47, mas 
o campeão nacional con-
seguiu impor-se no Estádio 

Municipal de Braga, gra-
ças ao ‘bis’ de Soares, aos 
26 e 79, o último de grande 
penalidade, e ao remate 
certeiro de Alex Telles, aos 
69, também através de um 
castigo máximo.

Fc porto vence em braga
Por 3x2 no estádio do Sporting
de Braga, virando o resultado

no jogo da 27.ª jornada com dois
gols de grande penalidade

1º Liga de Futebol

num jogo em que ambas 
as equipas terminaram 
com 10. Na classificação, 
o Sporting passou a con-
tar 58 pontos, os mesmos 
do Sporting de Braga, 
que perdeu por 3x2 na re-
ceção ao FC Porto, líder 
provisório, com 66, antes 
da receção do Benfica, 
que conta 63, ao Tondela.

Declarações de Lito Vi-
digal, treinador do Boavista, 
após o jogo frente ao Bele-
nenses, da 27.ª jornada da 
I Liga de futebol, disputado 
hoje no Estádio do Bessa, 
no Porto.

“Foi a vitória do querer, 
da qualidade e da inteligência 
com que encarámos o jogo e 
como nos adaptámos a ele 
em todos os momentos.

Estivemos completamen-
te focados naquilo que eram 
as nossas tarefas. Aliás, esse 
foi um dos aspetos falados 
durante a semana e que fui 
reforçando constantemente 
junto dos jogadores, que era 
estamos preocupados só com 

Lito Vidigal: «Foi a vitória do querer,
da qualidade e da inteligência»

o que podemos controlar.
Foi um grande jogo de 

futebol, o melhor que fize-
mos desde que estou a tra-
balhar com esta equipa. Foi 
uma vitória categórica con-
tra uma boa equipa. Fomos 
muito superiores.

Ofereço a vitória aos jo-

gadores e, acima de tudo, 
aos adeptos, que proporcio-
naram uma moldura humana 
fantástica a este encontro. Os 
adeptos do Boavista, quanto 
estão presentes, fazem-se 
sentir e os jogadores sentem-
no e depois transformam-se. 
As nossas vitórias têm sido 
conseguidas graças aos 
adeptos e ao seu apoio. Se 
queremos atingir os nossos 
objetivos teremos de o fazer 
de forma coletiva.

[Sobre a sua expulsão, 
aos 87 minutos] Não sei se 
festejei e entrei em campo, 
não faço ideia. Não ofendi 
ninguém. Não fiz nada para 
ser expulso”.

v. setúbal volta a ganhar
16 jornadas depois



O selecionador nacio-
nal, Fernando Santos, disse 
esta segunda-feira que ter 
o melhor jogador do mundo 
«não chega para vencer jo-
gos», dando o exemplo da 
Argentina.

“Ter o melhor do mun-
do, não chega, não resolve 
tudo. Acrescenta qualidade, 
mas o jogo é o somatório 
das partes, não é um e o 
resto. As individualidades 
são importantes e acrescen-
tam vantagens para o cole-
tivo», frisou o selecionador 
à margem do Fórum da As-
sociação Nacional de Trei-
nadores de Futebol (ANTF), 
que decorre em Portimão.

!Temos o melhor do 

mundo e fomos campeões 
da Europa, mas a Argenti-
na tem um dos melhores de 
sempre, que se chama Lionel 
Messi, e não ganha nada há 
muitos anos. Estamos mais 
perto de ganhar se tivermos o 
melhor ou os melhores, mas 
individualidades não ganham 
sozinhas. O futebol é o soma-
tório das partes. Obviamente 
quando alguma destas peças 
têm muitos pontos, o soma-
tório aumenta com probabi-
lidade de a equipa vencer», 
sublinhou.

 Na sua intervenção, o se-
lecionador falou também so-
bre as diferenças entre treinar 
uma seleção e um clube: «Na 
seleção chegamos a estar 

A Juventus não sabe 
se vai poder contar com 
o internacional portu-
guês Cristiano Ronaldo 
para o jogo da primeira 
mão dos quartos de final 
da Liga dos Campeões, 
frente ao Ajax, marcado 
para 10 de abril.

De acordo com o 
jornal «Gazzetta dello 
Sport», o avançado 
da «Velha Senhora» 
tem sido acompanha-
do bem de perto pela 
equipa médica, sendo 
que o principal objetivo 
neste momento é evitar 
uma recaída que possa 
comprometer o resto da 
temporada.

Cristiano Ronaldo em risco de
falhar o primeiro jogo com o Ajax

Ronaldo lesionou-
se no encontro da sele-
ção portuguesa frente à 
Ucrânia, e é quase certo 
que vai falhar os três pró-
ximos jogos da Serie A 
frente ao Empoli, Cagliari 
e AC Milan.

Taça de Portugal
 Benfica e FC Porto em vantagem

O Benfica e o FC Porto 
partem em vantagem para a 
segunda rodada das meias-
finais da Taça de Portugal 
em futebol, depois de terem 
vencido em casa o Sporting 
(2x1) e o Sporting de Braga 
(3x0), respetivamente.

Depois do triunfo na Luz, 
por 2x1, as ‘águias’ visitam 
hoje Alvalade, onde já ven-
ceram esta temporada, por 
4x2, para a I Liga.

Os líderes do campeona-
to ganharam vantagem em 
casa, com gols de Gabriel 
(16) e Tiago Ilori (64), na 
própria baliza, com Bruno 
Fernandes, aos 82 minutos, 
a manter os ‘leões’, terceiros 
na I Liga, na luta pela elimi-
natória.

O Sporting não vence 
o Benfica em casa desde 
2015/16, época em que 
afastou os ‘encarnados’ da 
Taça de Portugal, com um 
triunfo por 2x1, após pro-
longamento.

No histórico de confronto 
entre as duas equipes nas 
duas rodadas na Taça, a 
vantagem é para os ‘verde 
e brancos’, que saíram por 
cima em quatro das cinco eli-
minatórias.

Recordista de triunfos na 
Taça de Portugal, o Benfica 
chegou pela última vez à fi-
nal em 2016/17, ano em que 
derrotou o Vitória de Guima-
rães, por 2x1, para erguer o 
troféu pela 26.ª vez.

O Sporting perdeu a fi-
nal do ano passado, frente 

ao Desportivo das Aves, por 
2x1, poucos dias depois do 
ataque à Academia, tendo já 
vencido a prova em 16 oca-
siões, a última em 2014/15.

Mais confortável é a van-
tagem do FC Porto, segundo 
classificado do campeonato, 
que visita na terça-feira o 
Sporting de Braga, terceiro, 
depois de ter vencido por 3-0 
no Estádio do Dragão, com 
golos de Alex Telles (37), de 
grande penalidade, de Soa-
res (63) e Brahimi (90+4).

Esta será a quarta vez 
que as duas equipes se en-
contram esta temporada e a 
segunda em quatro dias, de-
pois do triunfo dos ‘dragões’ 
no recinto bracarense, por 
3x2, no sábado, na 27.ª jor-
nada da I Liga.

Em jogos da Taça de 
Portugal, a vantagem dos 
‘azuis e brancos’ é clara, 
com 13 vitórias, dois empa-
tes e três derrotas, além de 
o FC Porto ter passado nas 
duas eliminatórias a duas 

mãos, nos longínquos anos 
de 1952 e 1958, ambas nos 
oitavos de final.

Antes desta temporada, 
o último encontro entre as 
duas equipas na prova ‘rai-
nha’ tinha sido na final de 
2016, que os bracarenses 
venceram por 4x2, no de-
sempate por grandes pena-
lidades, após uma igualdade 
a dois, naquele que foi o se-
gundo troféu do Braga.

Em 71 encontros entre 
as duas equipas em casa 
dos bracarenses, apenas por 
uma vez o conjunto de Bra-
ga conseguiu um resultado 
que lhe permitiria dar a volta 
à eliminatória, quando, em 
1949/50, venceram por 6x0, 
em jogo do campeonato.

O FC Porto, que tem 16 
troféus, não vence a Taça 
de Portugal desde 2010/11, 
época em que conquistou 
ainda o campeonato e a Liga 
Europa, só tendo regressado 
ao Jamor há três anos, quan-
do perdeu com o Braga.

Rochele Nunes (+78 kg) 
e Patrícia Sampaio (-78kg) 
conquistaram e medalhas 
de bronze para Portugal no 
Grande Prêmio de Tbilisi, na 
Geórgia, depois do ouro de 
Bárbara Timo (-70kg), na jor-
nada de sábado.

 Na categoria de +78kg, 
Rochele Nunes superou su-
cessivamente a lituana San-
ta Pakenyte, a russa Kseniia 
Chibisova e a bielorrussa 
Maryna Slutskaya, para, nas 
meias-finais, perder com a 
francesa Julia Tolofua.

A judoca lusa foi, assim, 
relegada para o combate do 
bronze, no qual se impôs à 
ucraniana Galyna Tarasova.

Nos -78kg, Patrícia Sam-
paio estreou-se com uma vi-
tória face à cazaque Nazerke 
Tileukhanova, mas, depois, 
perdeu com a francesa Fanny 
Estelle Posvite, que também 
viria a conquistar uma meda-
lha de bronze.

No quadro das repesca-
gens, a judoca lusa venceu a 
holandesa Ilona Lucassen e a 
galesa Sama Hawa Camara e 
arrecadou o bronze.

Ainda nos -78kg, Yahima 
Ramirez perdeu ao primeiro 
combate, face à holandesa 
Ilona Lucassen, que, depois, 
viria a perder com Patrícia 
Sampaio.

Na categoria de -100kg, 
Jorge Fonseca também foi eli-
minado ao primeiro combate, 
ao perder com o italiano Giulia-
no Loporchio.

O grande destaque da se-

«TER OS MELHORES NÃO CHEGA: A 
ARGENTINA TEM MESSI E NÃO GANHA»

quatro meses sem nos ver-
mos. Na última convocatória 
tivemos um dia de treino, de 
resto foi só recuperação. 
Num clube, começas dois 
meses antes a preparar a 
época, não há nada disso 
na seleção.»

«Se fosse a final da 
Liga dos Campeões, ele 
e a Juventus iriam pro-
vavelmente correr o ris-
co. Como não é, o mais 
certo é CR7 ser poupa-
do», pode ler-se no diá-
rio italiano.

O piloto Miguel Olivei-
ra (KTM) entrou hoje para 
a história ao tornar-se no 
primeiro português a pon-
tuar na classe rainha do 
Mundial de motociclismo 
de velocidade, a MotoGP, 
ao terminar o Grande Pré-
mio da Argentina na 11.ª 
posição.

 Miguel Oliveira cortou 
a meta a 25,855 segundos 
do vencedor, o espanhol 
Marc Márquez (Honda), 
mas a apenas 176 milési-
mos do 10.º, o espanhol 
Pol Espargaró, numa KTM 
oficial, e a 563 do nono, 
o irmão Aleix Espargaró, 
numa Aprili, somando os 
primeiros cinco pontos de 
um piloto luso em MotoGP.

O piloto natural de Al-
mada foi também o segun-
do melhor dos quatro pilo-
tos KTM em prova e bateu 
o espanhol Jorge Lorenzo 
(Honda), pentacampeão 
mundial nas várias catego-
rias, que se ficou pela 12.ª 
posição, a quase dois se-
gundos do português.

Com este resultado, 
Miguel Oliveira subiu ao 
15.º lugar do campeonato, 
com cinco pontos, sendo já 
o segundo melhor estrean-
te, a apenas três pontos do 
espanhol Joan Mir (Suzuki) 

e do italiano Fabio Quartara-
ro (Yamaha).

O piloto português, que 
arrancou da 14.ª posição, 
chegou a perder um lugar na 
partida, mas à quinta volta já 
era 13.º colocado, pressio-
nando os irmãos Espargaró 
durante o resto da corrida.

Na última volta, assumiu 
o 11.º lugar graças a uma 
queda que deixou fora de 
prova o espanhol Maverick 
Viñales (Yamaha) e o italo
-brasileiro Franco Morbidelli 
(Yamaha).

Márquez, campeão em 
título, dominou a corrida 
desde o arranque, terminan-
do com 41.43,688 minutos 
e 9,816 segundos de van-
tagem sobre o italiano Va-

Miguel Oliveira conquista primeiros
pontos no Mundial de Moto GP

lentino Rossi (Yamaha) e 
10,530 segundos para An-
drea Dovizioso (Ducati), ul-
trapassado pelo veterano 
da Yamaha na última volta.

Com este resultado, 
Márquez assumiu a lide-
rança do campeonato, com 
45 pontos, com Dovizioso 
em segundo, com 41, e Va-
lentino Rossi com 31.

Em Moto2, a vitória ficou 
nas mãos do italiano Loren-
zo Baldassari, numa Kalex 
da Flexbox, enquanto em 
Moto3 ganhou o espanhol 
Jaume Masia, em KTM.

A próxima corrida do 
Mundial de motociclismo de 
velocidade é o Grande Pré-
mio das Américas, em 14 de 
abril, nos Estados Unidos.

Rochele Nunes e Patrícia Sampaio
de bronze no Grande Prêmio de Tbilisi

leção lusa em Tbilissi foi Bár-
bara Timo, que conquistou a 
medalha de ouro na categoria 
de -70kg, no sábado, dia em 
que Anri Egutidze foi quinto em 
-81 kg e Nuno Saraiva foi elimi-
nado ao segundo combate,

Rochele Nunes conquista 
terceira medalha pela
seleção portuguesa
Pela terceira vez, em ape-

nas três meses, a judoca Ro-
chele Nunes conquistou uma 
medalha para Portugal. Neste 
domingo (31), a atleta do Ben-
fica ficou em terceiro lugar no 
Grand Prix de Tbilisi, na Ge-
órgia. Ela subiu ao pódio da 
categoria +78kg após vencer 
a ucraniana Galyna Tarasova 
com um ippon. Antes da com-
petição de hoje, Rochele havia 
conquistado outras duas me-
dalhas de bronze para o país 
que passou a defender neste 
ano: no Grand Prix de Tel Aviv, 
em Israel, e no Grand Slam de 
Ecaterimburgo, na Rússia.   

“Estou muito contente com 
essa medalha. Hoje eu estava 

realmente pronta para o ouro. 
Mas acabei errando, a adver-
sária, acertando, e fiquei de 
fora da final. Mas estou ven-
do que estou mantendo uma 
constância, e é sempre bom 
estar no pódio. O caminho até 
Tóquio ainda é longo, mas es-
tou no caminho certo. Quero 
agradecer ao Comitê Olímpico 
de Portugal, à Federação Por-
tuguesa de Judô e ao Benfi-
ca, que têm me dado o maior 
apoio e confiança para que 
eu possa representá-los muito 
bem”, disse a judoca. 

Rochele lutou pela sele-
ção brasileira durante muitos 
anos e foi contratada pelo 
Benfica em julho de 2018. No 
mesmo ano, sagrou-se cam-
peã portuguesa. Já no come-
ço de 2019, obteve a naturali-
zação para lutar com as cores 
do país europeu.  

O próximo compromisso 
de Rochele será um treina-
mento no Japão, junto com a 
seleçãoportuguesa. A delega-
ção viaja no dia 5 de abril.   
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 “Aqui no bairro tem escola que foi cortado o 
desjejum, não tem mais o leitinho com chocolate 
na entrada e as crianças,  na hora da merenda, 
pegam uma fruta e comem na sala de aula”.

Declarações como esta chegam todos os dias 
ao meu conhecimento. O mais triste, é que boa 
parte das crianças vão para a escola em absoluto 
jejum, pois, na maioria das vezes, não tem o que 
comer em casa. Os dois anos de administração 
Crivella, em função de sua irresponsabilidade e 
inapetência, mergulharam a educação num caos 
total.

Muitos vão dizer: a Cidade está assim em to-
das as questões! É verdade! No entanto, a edu-
cação precisa ter prioridade. Levantamento feito 
por meu gabinete mostra que a educação munici-
pal perde orçamento ano após ano. Entre 2017 e 
2019 a redução chega a 266 milhões retirados da 
Secretaria Municipal de Educação.

Os problemas, conforme os relatos dos pais 
e dos próprios alunos, estão longe de  se limitar 
à quantidade e qualidade da merenda. São, tam-
bém, comuns, as queixas sobre a distribuição dos 
uniformes, as más condições físicas e estruturais 
das escolas e a qualidade do ensino.

Falando da degradação dos prédios escolares, 
não é de espantar o que esteja acontecendo. Afi-
nal, dos 200 milhões, liberados pela Caixa Eco-
nômica,  em empréstimo aprovado pela Câmara 
Municipal em 2017, o prefeito,  em sua inércia 
e incompetente gestão, fez uso de apenas 20% 
desse valor, ou seja, 30 milhões. Os demais 170 
milhões aguardam a boa vontade do alcaide para 
sua aplicação. Enquanto isso, as crianças sofrem 
com a falta de climatização, ausência de equipa-
mentos e instalações precárias. Apesar de tanta 
incompetência e desânimo, Marcelo Crivella afir-
ma que vai ser candidato à reeleição. Senhor, pre-
cisamos de Vossa proteção!

O Rio pede socorro.

Educação nota zero

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

Foi realizada no dia 30 de março, no úl-
timo sábado, a Missa Solene presidida 

pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, 
Dom Orani Tempesta, que celebrou uma lin-
da missa. A seguir ao ato religioso foi inau-
gurado o Salão Paroquial com o nome do 
monsenhor padre Abdias, uma bela home-

nagem. Esteve presente na solenidade o 
cônsul-adjunto de Portugal no RJ, Dr. João 
de Deus, que recebeu, das mãos do pro-
vedor José Queiroga,  o Diploma de Irmão 
Remido da Venerável Irmandade Santíssi-
mo Sacramento Santo Antônio dos Pobres 
e Nossa Senhora dos Prazeres.

CARDEAL DOM ORANI TEMPESTA CELEBROU MISSA 
SOLENE NA IGREJA SANTO ANTÔNIO DOS POBRES
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Um verdadeiro aquecimento 
entre os amigos que foram ao 
Maracanã assistir  Vasco x Fla-
mengo, mas antes fizeram pi-
t-stop no excelente Bar e Res-
taurante Colúmbia, na Tijuca, 
onde saborearam um chopp 
preto super gelado. Com aten-

dimento da melhor qualidade,  
o proprietário e grande vas-
caíno Adão Ribeiro recebe os 
amigos e clientes com aquela 
simpatia que lhe é peculiar.  Na 
foto, Adão Ribeiro com os ami-
gos Dr. Roberto Bernardo e a 
turma do Canadá.

Ponto de encontro dos Amigos

cAntinHo dAs concertinAs
gastronomia, Lazer e alegria

Mais um sábado muito anima-
do no Cadeg, no restaurante Can-
tinho das Concertinas, onde é re-

alizada semanalmente a famosa 
Aldeia Portuguesa. É sempre um 
grande encontro da Comunidade 

Portuguesa que chega para sa-
borear os deliciosos vinhos por-
tugueses e a cervejinha gelada, a 
exulberante gastronomia da ter-
ra: sardinha portuguesa na bra-
sa, bacalhau cozido ou na brasa, 
febras de porco, e os bolinhos de 

bacalhau, tudo feito com o maior 
esmero, sob a “batuta” da D. Ilda.   
A música alegre e a animação é 
do Claudio Santos & Amigos, que 
dá o ritimo à Aldeia Portuguesa 
do Cadeg, no Cantinho das Con-
certinas

O  proprietário 
do Cantinho das 
Concertinas, 
Carlinhos Ca-
davez, ideali-
zador da Aldeia 
Portuguesa do 
Cadeg, com os 
amigos Alfredo 

O dinâmico 
empresário 
Alfredo, des-
de o início 
é assíduo 
frequentador 
da Aldeia 
Portuguesa 
do Cadeg, 
no Cantinho 
das Concer-
tinas com 
os amigos 
Carlos e 
Tinoco
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ARRAIAL TRANSMONTANO
Domingo de outo-

no especial na Casa 
de Trás-dos-Montes 
e Alto Douro, com a 
realização do tradi-
cional Arraial Trans-
montano, em Casa 
lotada de associados 
e amigos desfrutando 

da deliciosa gastrono-
mia transmontana, e 
da música alegre, ao 
vivo, do conjunto Ami-
gos do Alto Minho. 
Quem de o charme 
da tarde   foi a pre-
sença do R.F. Guerra 
Junqueiro dando um 

belo espetáculo com 
seus miúdos dando 
show animando o pú-
blico presente. Foi, 
com certeza, um belo 
pedaço de tarde. 
Que venham outros 
mais Arraiais Trans-
montanos.

Para o presidente transmontano, Ismael Loureiro, não há 
tempo ruim... sempre colocando “a mão na massa”

Diversas 
famílias 
estiveram 
passando 
o domingo 
no Arrarial 
Transmon-
tano. Na 
foto vemos 
Cleber e fi-
lhos Pedro 
e Sofia Lucia Granito, diretora da Casa de Trás-os-Montes, sem-

pre com aquele sorriso de satisfação, acompanhada de 
suas amigas

O vice-pre-
sidente da 
Casa de 
Trás-os-
Montes e 
Alto Douro, 
José Ma-
nuel Brites 
e sua espo-
sa D. Irene 
confraterni-
zando com 
os amigos

Bonita imagem 
do almoço de do-

mingo da Casa de 
Trás-os-Montes, 

com o casal Maria 
Alice e Arnaldo 

Carvalho e o casal 
amigo Noêmia e 
Eduardo, e sua 

filha Denise com 
a netinha Maria 

Luiza

Pano-
râmica 

do salão 
totalmente 
lotado de 

pés-de-
valsa 

bailando 
ao som do 

conjunto 
Amigos do 
Alto Minho

Presença marcante nas casas regionais portuguesas do 
Rio de Janeiro, o empresário Sr. José, da Casa Clipper, 
tradicionais bares/restaurantes do Leblon e da Ilha do 
Governador, em pose especial com sua esposa, para 
nosso jornal

Belíssima apresentação do Rancho Folclórico Guerra 
Junqueiro Imagem marcante dos miúdos “dando show”



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

O ANJO DA PAZ.
 

A Paz É Um Acordo Interior
Com A Serenidade Imperturvábel Da Alma.

Eu Sou A Paz Infinita.

famILIa PINHeIRo, muIto feLIZeS 
No eVeNto do meu aNIVeRSÁRIo

PReSIdeNte da : aPeS, 
HomeNaGeado Na caSa do mINHo.

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.

Maneca
RobeRto LeaL, 

PaRabéNS PeLo GRaNde 
SHow, de duaS HoRaS 

em cIma do PaLco

Não eSPeRaVa, boa SuRPReSa  em PaSSa QuatRo

NoIte de GaLa Na
 caSa do mINHo

Vemos na mesa em destaque na festa de 95º 
aniversário da Casa do Minho, numa bela 
imagem, a consulesa Leelia Laumert’s, o côn-
sul-adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, Dr. 
João de Deus, o presidente de Viana do Cas-
telo, Dr. José Maria da Costa, Fernando No-
gueira, presidente da Câmara de Valença, Sr. 
Ivo Cunha, diretor da Fundação Santoinho, 
Sr. Paulo José Torres, presidente da Junta da 
Freguesia Castelo de Neiva e o presidente da 
Casa do Minho Agostinho dos Santos, o ve-
reador de Valença José Temporal Monte e o 
jovem André do famoso Restaurante Galeto 
Liceu.

Hotel Recanto das Hortênsias, na semana passado, 
estava mais florido ainda com o show de Roberto 
Leal. Parabéns a toda a diretoria do hotel e a todos 
os que lá estiveram. Neste lindo cenário fotográfico, 
é uma honra para mim louvar amigos de fé e irmãos 
para sempre: do lado direito, o grande empresário 
do artista, José Sá; na sequência, nosso Ídolo, Ro-
berto Leal, a seguir, D. Idália, que sempre foi mui-
to acarinhada pelo nosso ídolo,  a seu lado vemos 
nossos irmãos de coração, comendador Afonso 
Bernardo Fernandes e sua esposa D. Florbela, ca-
sal muito participante  dos eventos da Sociedade 
Luso-Brasileira; a família Antonio Simões ficou mui-
to feliz com a presença do distinto casal.  Sou mui-
to grato a José Sá e a Roberto Leal  pela atenção 
dispensada aos meus irmãos de coração. Com o 
desejo de muita saúde para todos.  

É sempre bom destacar pessoas de bom gosto, para 
a beleza unissex, como vemos na  foto, à esquerda, 
Rosangela M. Maneca, à direita,  a jovem Andreia, 
entre elas, o simpático  Luis Roberto de Múcio, um 
jornalista e narrador esportivo da Rede Globo e Tele-
visão; na retaguarda, vemos o grande barbeiro Geo-
vane, que corta o cabelo de vários artistas, no salão 
Fick  chick, na  Praia de Botafogo, 416 loja, E . um 
respeitoso abraço para todos 

Salão de beleza 
com artistas, 

atendem artistas famILIa muIto amada

Meus amigos leitores, foi gratificante para mim as-
sistir em Passa Quatro o nosso Ídolo e amigo Ro-
berto Leal. Como vemos neste lindo cenário foto-
gráfico, com esta encenação e não só, deixou o  
público das Excursões dos amigos Antonio Simões, 
Simões Junior, e de outros estados do Brasil, com 
lágrimas nos olhos; e,  no decorrer da atuação, por 
várias vezes, foi aplaudido de pé, graças a Deus. 
Para você, Roberto Leal, que Deus te abençoe e a 
todos os seus. Você mora no nosso coração

Em virtude da  agradável  sur-
presa em  Passa Quatro,  do 
distinto casa D. Conceição e 
seu marido, Manuel de Oli-
veira Cunha, tratando-se de 
pessoas  que dignificam cada 
vez mais a palavra do bem, é 
sempre bom somar estes prin-
cípios, como vemos a seguir 
D. Idália, a cunhada, D. Flor-
bela, seu marido o comenda-
dor Afonso, a pedidos tirei uma 
casquinha também, um regis-
tro de acontecimentos, onde 
todos estavam felizes, que 
bom, muita saúde amigos. 

O Sr. Engenheiro, Rei-
naldo Pinheiro, meu 
sócio na Pirai Draga-
gens, com sua linda 
família. Na foto: Dr. 
Reinaldo Pinheiro, sua 
esposa muito elegante 
Fátima Pinheiro, seu 
filho Octávio Pinheiro, 
Amanda futura nora 
do casal e a aniversa-
riante. MUITAS BEN-
ÇÃOS.

A nossa Vereadora Teresa Bergher, numa reunião presi-
dindo  a CPI. da Comlurb. Orgulhamo-nos da Vereadora 
que mais defende os direitos do povo. MUITAS BEN-
ÇÃOS.

O simpático casal, 
José Maciel, vice 
presidente da 
Casa do Minho, 
e sua elegante 
esposa Mariza, 
Sempre muito 
felizes, abraça-
dos em nome do 
amor. MUITAS 
BENÇÃOS ABRA-
ÇOS FADISTAS.

A Minha Grande 
Amiga Ellen de 
Lima, festejou o 
seu aniversário 
com amigos 
sinceros com 
muita alegria, 
mais um  ano de 
muitas vitórias. 
Cantando como 
nunca e sucesso 
cada vez maior. 
Mulher digna, 
esposa, mãe e 
avó extremosa, 
Ellen é o grande 
orgulho da mú-
sica brasileira. 
MUITAS BEN-
ÇÃOS.

feLIZ aNIVeRSÁRIo 
eLLeN de LIma

com o foLcLoRe Na aLma

teReSa beRGHeR, SemPRe 
defeNdeNdo o PoVo

PReSIdeNte da: aPeS, 
HomeNaGeado Na caSa do mINHo

As lindas jovens Letícia e Mariana, filhas da  Dra. 
Luciane Marquesan e Dr. Flávio Martins, compo-
nentes do Rancho folclórico da Casa de Viseu,  
são o orgulho, luso descendentes,  trazem o fol-
clore na alma, dedicando-se com muito amor, ás 
tradições portuguesas

O Meu Querido Amigo, Dr. Alexandre Mendes, Presi-
dente da: Associação Portuguesa do Espirito Santo, foi 
homenageado na  Casa do Minho,  pelo Sr. Presidente 
Agostinho dos Santos, com um maravilhoso jantar, e re-
cebendo a Medalha Comemorativa dos 95 anos de tão 
querida Casa, e também um livro  sobre o Folclore Mi-
nhoto. Na foto: presidente Agostinho, Sr. Alexandre Men-
des , sua esposa, Dra. Maria José, Maria Alcina e amigos 
diretores da casa. MUITAS BENÇÃOS.

A querida amiga Monique Canedo Moreira, esposa do 
Dr. Douglas Moreira, muito feliz com seus amados filhos, 
Fernanda e Marcelo, assistindo o jogo do Brasil. Na ci-
dade do Porto, Portugal. Saudades E Muito Carinho, Pa-
raessa Família Maravilhosa, Que Tanto Admiro. MUITAS 
BENÇÃOS.

caSaL 
ILumINado

RobeRto LeaL, o aRtISta de 
SemPRe, duaS HoRaS No PaLco

Dia 30 / 03  Após a Santa 
Missa na Igreja Santo An-
tonio dos Pobres, linda Ce-
rimonia de inauguração do 
salão da Paroquia, onde 
ficou registado com uma 
placa com  nome de  quem 
tanto fez: Padre Abdias Lo-
pes, nesta hora de reconhe-
cimento, Dr. João de Deus, 
Consul Adjunto do nosso 
Consulado, foi abençoa-
do, pelo Cardeal Don Orani  
Tempeste  e recebeu  o di-

Homenagens e merecimento com Louvor
ploma, de irmão remido  da 
Venerável Irmandade  de 
Santo António dos pobres .  
Neste belo cenário fotográ-
fico, vemos a esquerda, Dr. 
João de Deus, nosso Con-
sul, Cardeal, Don Orani  
tempesta,  o Provedor  Sr. 
José Queiroga a quem dou 
os parabéns pelo grande 
trabalho que faz, em prol 
dos pobres  e tantas coisas 
mais, que ficam no anoni-
mato, parabéns amigos. 
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NOITE DE FADO VADIO NO MINHO
Na sexta-feira pas-

sada, no dia 29, este 
movimentada a Casa 
do Minho com o mú-
sico Victor Lopez, 
mais uma vez com 
sucesso, recebendo 
amigos e a Comuni-
dade Luso-brasileira 
para mais uma noi-
te agradabilíssima, 

em ambiente acon-
chegante e um clima 
muito bom, onde os 
amigos presentes ti-
veram a oportunidade 
de soltar a voz, numa 
grandiosa confrater-
nização.  Fado Vadio 

pode-se cantar a mú-
sica eleita Patrimônio 
Mundial Imaterial da 
Humanidade, canta-
do ou tocado seja por 
profissionais ou por 
amadores. A finalida-
de do Fado Vadio é 

partilhar emoções ao 
som da guitarra do 
Victor Lopez e Ami-
gos, onde o Fado é 
a grande atração; 
enfim, foi uma noite 
pra lá de especial na 
Casa do Minho.

Victor Lopez 
ao lado dos 

seus amigos, 
músicos 

felizes com 
o sucesso 

da Noite do 
Fado Vadio

Momentos 
muitíssimos 
agradáveis 
onde vemos o 
casal Neumara 
Coelho e Fer-
nando Oliveira, 
a fadista Maria 
Alcina com as 
filhas Ângela 
Abreu, Eliane e 
seu filho Victor 
Amante

Presenças mar-
cantes da Noite de 
Fados da Casa do 
Minho, a vereado-
ra Teresa Bergher 
com os casais Dra. 
Luciane Marque-
san e Dr. Flavio 
Martins, Luiza 
Coimbra e Antônio 
Cardão, Fatima e 
Antonio Paiva

Fadista Maria Alcina em uma belíssima participação na Noite de Fados, na Casa do Minho

O visiense 
Antonio 
Cardão tam-
bém soltou 
a voz no 
Fado Vadio 
do Restau-
rante Costa 
Verde, na 
Casa do 
Minho

Prestigiando mais uma edição de muito bom gosto, es-
tava o distinto casal  Eliane e o radialista José Chança

Presidente 
Agostinho 
Santos 
num close 
para o Por-
tugal em 
Foco, com 
a amiga 
Antônia 
Fátima
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

CREME DE 
COGUMELOSCASA DO MINHO

Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820
ABRIL – 6 – Sábado – 19hs ARRAIAL MINHOTO – 
SANTOINHO – Tradicional festa típica portuguesa, regada 
a sardinha portuguesa, febras, drumet de frango e lingui-
ças assadas na brasa. Delicie-se também com batatas e 
cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicionais 
caldo verde e broa de milho. Tudo isso acompanhados de 
3 tipos de vinhos servidos bem geladinhos. Para animar a 
festa os conjuntos “AMIGOS DO ALTO MINHO” e “TRIO 
JOSÉVALDO”. O folclore minhoto, além do som dos Bum-
bos e Gigantones, e as “Marchas luminosas. Rancho con-
vidado: Grupo Padre Tomás Borba da Casa dos Açores

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 2293-1542
ABRIL – 7 – Domingo – 16hs –  Almoço Social Local: 
Salão nobre. Cardápio Variado. Música por conta do Con-
junto Som e Vozes Reservas: 2293-1686 

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
ABRIL 7 – Domingo – 12hs – Almoço português. R.F. 
Benvinda Maria e Claudio Santos e Amigos. 

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

Niterói – Tel: 2717-4225
ABRIL – 7 – Domingo – 12hs –  7º Aniversário do Ran-
cho Mirim, José Ferreira Vaz. Atração musical, Conjunto 
Vilacondense. Cardápio: Churrasco completo, Febres, sa-
ladas, batata frita, Grão de bico com atum etc.. Convite 
individual R$ 50,00. Faça sua reserva

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

MAIO – 5 – Domingo – Festa da Rainha Santa Mafalda 
em Homenagem as Mães. 11hs Missa na Capela Rai-
nha Santa Mafalda. 13Hs Abertura do Salão Nobre. Ani-
mação por conta do cantor Marco Vivan. Buffet:  baca-
lhau à Gomes de Sá, escalopinho ao molho madeira, filet 
de frango ao molho de ervas finas, batata frita e saladas 
variadas. Preço R$ 100,00 por pessoa. Bebidas a parte.
C.S CAMPONESES DE PORTUGAL

Sede Campestre: Est. São Mateus, 25 – 
J. Primavera - Tel.:2776-3352/2453-2349

Rua Itatinga, 560 Paulicéia – Duque de Caxias 
ABRIL – 14 – Domingo – 12hs – Páscoa nos Campo-
neses. Atração: Linda passadeira de flores, Oferta Ramo 
de Oliveira e Loureiro Benção de Ramos e Beija cruz, 
procissão de Ramos no Clube. Oferta: Vinho do Porto e 
Pão de ló. Almoço: Cabrito estufado a portuguesa, Arroz 
de coelho, rancho a moda da Beira Alta, galeto assado na 
brasa. Show. Rancho Folcorico Camponeses de Portugal. 
Para dançar, Josevaldo e Trio.

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

ABRIL – 17 – QUARTA-FEIRA - 12HS Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas  
ABRIL – 7 – DOMINGO - 12:30HS Almoço dos ani-
versariantes do mês. Cardápio Churrasco, saladas, em-
padão, sardinha portuguesa, arroz de bacalhau e acom-
panhamentos. Sobremesa: banana com sorvete e frutas. 
Atração: Banda TB Show e dançarinos.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
ABRIL – 7 – Domingo – Sede Social – 12hs – Almo-
ço Churrasco, com carnes nobres, sardinha portuguesa 
na brasa, Febres, uma maravilhosa mesa de frutas e 
outros pratos variados da culinária Viseense tipo self-
service e o delicioso caldo verde. Música ao Vivo com o 
conjunto Amigos do Alto Minho. Ambiente com ar-refri-
gerado e estacionamento dentro do clube.
ABRIL – 12 – Sexta-feira – Sede Social – 19hs – Ve-
nha dançar e se divertir no Baile da Casa de Viseu. A 
Banda Devaneio estará conosco para animar o baile. 
ABRIL – 13 – Sábado – Sede Social – 20 à 01h. A Noi-
te do Flash Back Rio – Venha relembrar e dançar com 
o melhor do som dos anos 70/80/90, em um ambiente 
muito agradável. Salão Social com ar refrigerado

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca – Tel.: 2568-2018

ABRIL – 14 – Domingo – Almoço Social: Entrada Bo-
linhos de bacalhau, batidas tropicais – Pratos Principais 
– Churrasco completo e acompanhamentos, lombinho 
suíno na brasa, tripas à moda do Porto, sardinhas por-
tuguesas na brasa, saladas diversas, mesa de frutas, 
doces portugueses. A melhor carta de vinhos.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – RJ. - Tel.: 2568-9535
ABRIL – 14 – Domingo – 13hs – Almoço de confra-
ternização. O melhor e mais completo Churrasco na 
brasa! Com frango, lombinho & linguiça! Com saladas 
& acompanhamentos variados. Para comer à vonta-
de, servido no estilo self-service em nosso salão No-
bre. Música para dançar com a Banda Típicos da Beira 
Show, com dançarinos para as senhoras! Evento para 
todas as pessoas: Sócios e não sócios! Crianças: até 12 
anos não pagam almoço.

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre - Tel: 3253-1244
ABRIL – 14 –Domingo – 12:30h – Almoço de Pascoa. 
Churrasco com acompanhamentos, arroz de bacalhau, 
deliciosas sardinhas na brasa. Para dançar: Conjunto 
Os Vilacondenses. Participação: Rancho Folclórico Eça 
de Queirós da Casa dos Poveiros. Desconto para maio-
res de 60 anos. Folclorista apresentando a carteirinha 
com foto paga meia entrada.

3 xícaras (chá) de cogumelos-de-paris 
frescos (250 g)
1 cebola
2 dentes de alho
1 ½ colher (sopa) de manteiga
1 ½ xícara (chá) de caldo de carne caseiro
1 xícara (chá) de creme de leite fresco
noz-moscada ralada na hora a gosto
sal e pimenta-do-reino moída na hora a 
gosto
folhas de salsinha fresca a gosto

1. Limpe os cogumelos com um pano úmi-
do: nada de lavar em água corrente ou deixar 
de molho - eles são como esponjas e isso aca-
baria com a textura e o sabor da preparação. 
Corte os cogumelos em fatias finas. 

2. Descasque e pique fino a cebola e o alho. 
3. Leve uma panela média com a manteiga 

ao fogo médio. Quando começar a espumar, 
junte os cogumelos e deixe dourar por cerca 
de 10 minutos, mexendo de vez em quando. 
Reserve numa tigela 1 colher (sopa) das fatias 
de cogumelo dourados para decorar a sopa. 

4. Junte a cebola e o alho picados, tempere 
com uma pitada de sal e refogue por cerca de 
2 minutos até murchar. Regue com o caldo de 
carne e tempere com sal, pimenta-do-reino e 
noz-moscada a gosto. Assim que ferver, dimi-
nua o fogo e deixe cozinhar por mais 5 minutos. 

5. Transfira o creme para o liquidificador 
e bata até ficar liso. Atenção: segure a tampa 
com um pano de prato para conter o vapor (se 
preferir, bata na própria panela com o mixer). 

6. Volte a sopa para a panela, misture o cre-
me de leite e leve ao fogo médio, apenas para 
aquecer. Sirva a seguir com as fatias de cogu-
melo douradas e folhas de salsinha a gosto.



Fibromialgia não é frescura
Inicialmente uma dor localizada crônica que acaba evoluindo 

para uma dor muito forte e difusa pelo corpo. Fadiga, cansaço, 
problemas para dormir e para realizar as tarefas do dia a dia. O 
paciente que sofre de fibromialgia convive diariamente com um 
incômodo semelhante - mas ainda maior - ao que o nosso corpo 
apresenta durante uma forte gripe. Como a dor é crônica, o pa-
ciente fibromiálgico acaba aprendendo a conviver com o proble-
ma e conseguindo disfarçar seu sofrimento, mas não se engane: 
estamos falando de uma doença grave.

Apesar de poder acometer pessoas de ambos os sexos e 
de todas as idades, a maioria dos casos são de mulheres entre 
30 e 55 anos. Com cerca de 90% dos pacientes do sexo femini-
no, durante muito tempo o problema foi diminuído e considerado 
meramente psicológico. O machismo da nossa sociedade con-
denou diversas gerações a viverem resignadas com dores que 
eram consideradas “frescura”. Hoje em dia, sabemos que, ape-
sar das dores serem musculares ou nas articulações, trata-se 
de uma doença neurológica. Os neurotransmissores de dor de 
quem possui a doença processam os estímulos de maneira exa-
gerada e isso pode ser constatado através de uma Ressonância 
Magnética Funcional, mas como esse é um exame muito caro, 
ele dificilmente é usado no diagnóstico. Na prática, o médico 
avalia o relato do próprio paciente, uma série de sintomas como 
os já descritos e faz exames para descartar outras doenças com 
sintomas similares. A doença não possui causa conhecida, mas 
sabemos que o paciente costuma apresentar níveis baixos de 
serotonina - o que ajuda a explicar o maior número de casos 
entre mulheres. Para piorar, cerca de metade dos casos são em 
pessoas que possuem outro grave transtorno: a depressão.

Com todas essas peculiaridades, o tratamento não costuma 
passar por analgésicos ou anti-inflamatórios. Quando o médico 
indica medicamentos, eles costumam ser da classe dos anti-
depressivos. No entanto, atualmente o grande aliado contra a 
fibromialgia são as atividades físicas. A doença não é curável, 
mas é possível diminuir consideravelmente os sintomas com o 
acompanhamento adequado. Portanto, além de um médico, é 
preciso procurar um profissional de educação física para uma 
melhor qualidade de vida.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Gente muito boa 
e amiga sempre 
prestigiando o Res-
taurante Boteco do 
Morais, toda sexta-
feira, a partir de 11 
horas. É só chegar. 
Na foto, o radialis-
ta José Chança, 
os cantores João 
Mossoró, Ramiro 
Damaia, José Cha-
ves, e um colabora-
dor do Grupo Bom 
e Barato

Comendador 
José Morais “O 

Sangue Bom da 
Barão”, sempre 

aquela simpatia, 
com os amigos 

que marcam 
presença cos-
tumeira no fa-

moso Boteco do 
Morais, o ‘point’ 

dos amigos

BOTECO DO MORAIS
Toda sexta-feira ponto

de encontro dos amigos

Está cada vez incrementado o almoço 
das sexta-feiras, no Restaurante Bom e 
Barato, na Rua Barão de Petrópolis onde 
o empresário Comendador José Morais, 
presidente do Grupo Bom e Barato, ao 
lado dos seus filhos e colaboradores, re-
cepcionam amigos da Comunidade Por-
tuguesa e Luso-Brasileira, para saborea-
rem a deliciosa gastronomia sempre um 

cardápio com deliciosas iguarias, além 
daquela cervejinha gelada e um pouco de 
música e um bate-papo informal.

É sempre com alegria e satisfação que 
os amigos marcam presença nesse ponto 
de encontro você, também pode desfrutar 
desde momentos descontração é só che-
gar Rua Barão de Petrópolis nº442 - Rio 
Comprido Boteco do Morais, é só alegria.


