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CADERNO DE SÃO PAULO

O Presidente da Repúbli-
ca promulgou esta semana 2 
diplomas, um que cria um pro-
grama de investimentos para 
o Interior e outro que altera o 
estatuto dos guardas-florestais, 
permitindo a contratação de 
200 novos elementos.

O diploma que cria e regula-
menta o Programa de Captação 
de Investimento para o Interior,  
aprovado pelo Conselho de 
Ministros a 18 de outubro, cria 
uma comissão de promoção e a 
simplificação de procedimentos 
com o objetivo de estruturar os 
esforços de captação de inves-
timento para o interior.

Sobre este diploma, o minis-
tro-Adjunto,  Pedro Siza Vieira, 
referiu que o programa tem duas 
vertentes, sendo uma delas a 
criação de uma comissão de 

Confraternização
da rio Paiva Pneus

Presidente promulga diploma
de investimento para o Interior        

promoção de investimento no 
interior, associando diversas en-
tidades públicas, entre as quais 
a AICEP e o IAPMEI, mas tam-
bém com a participação de ato-
res locais, para assegurar que 
os esforços externos de atração 
de investimento para Portugal 

possam também ter uma visibi-
lidade maior relativamente aos 
territórios do interior.

A segunda componente  pre-
tende simplificar os procedimen-
tos relativos a investimentos no 
interior, intenções de investi-
mento que tenham uma dimen-

Foi com uma belíssima fes-
ta e entrega de homenagens, 
que o Rancho Folclórico Ra-
ízes de Portugal comemorou 
seus 20 anos de vida. Confira 

esta reportagem e ainda, a co-
luna Mundos ao Mundo do jor-
nalista Albino Castro, a coluna 
Portugal Desportivo do amigo 
Martins Araujo. Confira.

rancho raízes de Portugal
20 anos de existência 

são de investimento superior 
a 10 milhões de euros ou que 
preencham outros requisitos a 
serem oriundos de investido-
res portugueses da diáspora.                                                                                                                  
Este programa surge após as 
decisões tomadas no Conselho 
de Ministros Extraordinário, na 
Pampilhosa da Serra, em 14 de 
julho, onde  o Governo anun-
ciou a criação de um programa 
de concursos de 1.700 milhões 
para apoiar o investimento em-
presarial no interior, na repro-
gramação do Portugal 2020.

Marcelo Rebelo de Sousa 
promulgou também  o diploma 
que altera o estatuto profissio-
nal da guarda-florestal, visando 
a continuidade da carreira e a 
admissão de 200 novos ele-
mentos para integrar o corpo de 
guardas-florestais.

O presidente do PSD afir-
mou que atualmente os líderes 
partidários são como uma es-
pécie de diretor comercial que 
são substituídos quando não 
conseguem vender o produto 
com sucesso, perdendo, assim, 
eleições, e comparou ainda a 
política a um namoro em que 
se promete uma coisa, mas sai 
outra completamente diferente  
depois de casados.

Rui Rio disse  que no tem-
po de Sá Carneiro os líderes 
perdiam eleições e não saíam, 
continuavam, notando que o 
próprio Sá Carneiro perdeu 
eleições, Mário Soares também 
e Álvaro Cunhal nunca ganhou 
nenhuma.

O também ex-presidente 
do PSD e ex-primeiro-ministro 
Francisco Pinto Balsemão con-
siderou que os partidos têm de 
atualizar-se, mostrar que não 
existem para servir clientelas, 
ser capazes de atrair não ape-
nas os abstencionistas em ge-
ral, mas, dentro destes, gente 

Rio diz que os líderes partidários são
uma espécie de diretor comercial

O Mecanismo Europeu 
de Estabilidade anunciou que 
decidiu aprovar a renúncia ao 
reembolso antecipado de Por-
tugal do empréstimo do Fun-
do Europeu de Estabilidade 
Financeira, permitindo assim 
o reembolso antecipado ao 
FMI. Em contrapartida, Por-
tugal compromete-se a pagar 
antecipadamente ao FEEF 
até 2 bilhões  entre 2020 e 
2023, depois de pagar a tota-
lidade do empréstimo ao FMI, 
sendo que este compromisso 
está sujeito às condições de 
mercado e ao impacto na sus-
tentabilidade da dívida, a ser 
avaliado na altura.

O acordo de empréstimo 
entre o FEEF, e Portugal es-

Portugal autorizado 
a completar 
reembolso 

antecipado ao FMI

Como já é tradicional, diretores e colaboradores esti-
veram reunidos para juntos e festejarem, com uma 

linda festa, mais um ano de sucesso da empresa Rio Pai-
va Pneus. Detalhes na pág. 8

almoço Português no
C.P. reCreativo JPa

almoço natalino
da Casa das Beiras

Programa Portugal
Canta Brasil festeJou
seu 41.º aniversário

Esteve bem movimentado o tradicional almoço mensal 
português no Clube Recreativo Português de Jacarepa-

guá. Na foto o presidente Oliverio Carvalho, agradecendo 
a apresentação do Rancho Eça de Queiroz, da Casa dos 
Poveiros. Detalhes na pág. 14

Domingo de confraternização da família beirã e convida-
dos. Em destaque o presidente José Henrique, a esposa 

Verônica, Flávia Mariath, Vanda, Maria Helena, o esposo e 
vice-presidente Luís Ramalhoto e Sr. Júlio Robalo. Detalhes 
na pág. 15

Domingo festivo para a família Simões que comemorou 
mais um ano de sucesso do programa Portugal Canta 

Brasil com amigos e convidados. Detalhes na pág. 18

pecificava que, quando é feito 
um pagamento antecipado ao 
FMI, um montante proporcio-
nal da assistência financeira 
providenciada ao abrigo do 
FEEF deve também ser liqui-
dado, podendo todavia os cre-
dores europeus decidir pres-
cindir dessa obrigatoriedade, 
o que sucedeu. “O pagamen-
to antecipado ao FMI gerará 
benefícios financeiros para 
Portugal, com a substituição 
da dívida ao FMI por emprés-
timos dos mercados a custos 
mais baixos”, sustentou o pre-
sidente executivo, e diretor do 
Mecanismo Europeu de Esta-
bilidade, Klaus Regling.

mais nova, que tome paulati-
namente as rédeas do poder e 
demonstre que está na política 
para lutar pelos valores essen-
ciais da democracia.  “Como 
vem insistindo sem resposta 
Rui Rio, os partidos têm de 
aceitar a necessidade urgente 
de pactos de regime acerca das 
principais áreas de  governo. 
Grandes, urgentes, profundas 
e duradouras reformas na Jus-
tiça, na Educação, na Saúde, 
na Administração Pública, sob 
a égide e corresponsabilização 
do Presidente da República”.

O fundador do partido Alian-
ça, Santana Lopes, reuniu-se 
em Lisboa, com a líder do CDS
-PP, com quem discutiu estraté-
gias para se poder substituir a 
frente de esquerda que governa 
o país. Durante uma hora na 
sede do CDS, num encontro de 
apresentação de cumprimentos 
da Aliança, que também serviu 
para avaliar as intenções de 
cada força política quanto à al-
ternativa a constituir em relação 
à frente de esquerda que gover-
na o país desde 2015.

“Foi uma boa conversa além 
da apresentação de cumprimen-
tos à presidente do CDS que tem 
trabalhado bastante por essa 
alternativa ao governo em fun-
ções”, afirmou Santana, numa 
altura em que falta menos de um 
ano para as eleições de 2019. 
Sem querer fazer comparações 
com a estratégia de oposição do 
partido que liderou, o PSD, San-
tana Lopes afirmou, porém, que 
Assunção Cristas tem trabalha-

do e tem uma perspectiva lúcida 
sobre o que é preciso fazer para 
essa alternativa existir.

Tal como tem repetido Cris-
tas, Santana Lopes defendeu 
que quem tiver uma solução 
política com o apoio de 116 
deputados no Parlamento, po-
derá constituir Governo. “E é 
para isso que tem que se tra-
balhar, para se poder substituir 
a frente de esquerda que go-
verna o país”, afirmou o antigo 
líder do PSD .

O fundador do novo parti-
do realçou a coincidência de 
pontos de vista com o CDS na 
criação de um clima propício ao 
investimento, à necessidade de 
apoio às empresas, à melhoria 
da competitividade fiscal. Para 
Santana, é muito importante 
controlar a despesa, mas é mui-
to importante, nas negociações 
com Bruxelas, assegurar uma 
agenda destinada ao cresci-
mento econômico”, ao aumento 
e à melhoria da produtividade.

Santana e Cristas acertam  alternativas 
contra frente de esquerda para 2019
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Arraial Minhoto Quinta de Santoinho 
sempre uma grande Festa na Casa do Minho 

Que Show 
é  sempre a 
exibição do 
Rancho Fol-
clorico Maria 
da Fonte

Que 
bom ver 
esses 
jovens 
viaja-
rem nas 
tradições 
portu-
guesas

O vice-presi-
dente sempre 

um grande 
incentivador 

da cultura 
portuguesas

Na última do ano, na 
Quinta de Santoinho, 
infelizmente não pude-
mos estar presentes, 
por  “problemas técni-
cos”, no dia 1 de dezem-
bro, mas também não 
podíamos deixar de no-
ticiar a festa do primei-
ro sábado do mês, que 
sempre é um sucesso, 
mas, como não tínha-
mos fotos do evento, re-
solvemos publicar fotos 
de gente que marcou a 
festa durante seus mais 
de trinta anos; portan-
to, não temos a do dia 
1 de dezembro de 2018, 

mas temos muitas fotos 
marcantes dessa festa. 
Vejam quanta gente bri-
lhou nesta maravilha ao 
longo de vários anos.

O Portugal em Foco 
traz alguns momentos 
marcantes desta belissi-
ma história das origens 
minhotas que muito 
honram a cultura e as 
tradições portuguesas. 
Matem um pouco a sau-
dade desses momentos 
que sem dúvida alguma 
foram importantes na 
vida dos que viveram e 
vivem as tradições por-
tuguesas.  

Em mo-
mento 
único o 
presiden-
te Agos-
tinho dos 
Santos 
entre-
gando 
uma 
praca ao 
Sr. Odir, 
ao lado 
da sua 
esposa

Um dos 
momentos 
marcantes 
da Quinat 
de Santinho 
a apresen-
tação dos 
bonecos 
cabeçudos 
minhotos

Um mo-
mento emo-
cionante 
uma cena 
da sua 
apresenta-
ção empu-
nhados os 
estandartes

O presidente Agostinho dos Santos sempre foi um grande 
folclorista

As belas vozes dos cantadores da Tocata do Maria da Fon-
te, Pinheiro e Preciosa

A força 
do de-
parta-
mento 
femini-
no da 
Casa 

do 
Minho 

sempre 
foi sua 
marca

Presidente Agostinho dos Santos sempre contando com apoio e o carinho de seus familiares
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Notas.. ...e mais

Portugal é o melhor destino do mundo Pela segunda vez
É oficial: Portugal é, pelo segundo 

ano consecutivo, considerado o me-
lhor destino turístico do mundo pelos 
World Travel Awards, cuja cerimónia 
decorreu pela primeira vez em Por-
tugal, mais precisamente no Pátio da 
Galé, na Praça do Comércio, em Lis-
boa.

O prêmio foi anunciado na 25.ª gala 
dos World Travel Awards , considera-
dos os mais importantes prêmios do 
turismo a nível mundial, e reforça as-
sim a posição de destaque do país no 
turismo global, pois é a segunda vez 
que é atribuído.

Já o ano passado Portugal tinha 

Fórum para a Competitividade 
vê PIB a crescer menos que a 

meta do Governo
78% dos emigrantes 
qualificados querem 
regressar a Portugal.

Deixaram Portugal por falta de oportu-
nidades de trabalho, à procura de  con-
dições salariais e de progressão profis-
sional e agora querem voltar. 78% dos 
portugueses no estrangeiro ponderam 
um regresso e 43% poderão fazê-lo nos 
próximos 2 anos. Esses são os núme-
ros do Guia do Mercado Laboral, o estu-
do de tendências de emprego realizado 
pela consultora Hays. Segundo o relató-
rio, os benefícios fiscais propostos pelo 
Governo no Orçamento para 2019,  que 
possibilitam aos profissionais que quei-
ram voltar ao país pagar apenas meta-
de do IRS até 2023, terá pouco impacto 
nesta decisão. 84% dos profissionais 
portugueses trabalhando  fora não se 
arrependem da decisão, mas a esma-
gadora maioria (78%) entende agora 
que é altura de regressar. Saíram  por-
que receberam melhores ofertas (27%), 
porque não encontraram oportunidades 
de emprego em Portugal (22%) ou por-
que ambicionavam uma oportunidade de 
carreira internacional (22%). 

Governo diz que “bom momento 
da economia” deve servir para 

continuar reformas 

Pedido de casamento: gaia é um 
dos locais ideais na europa

A Capela do Senhor 
da Pedra, na Praia de Mi-
ramar, em Gaia, foi eleita  
como um dos melhores lo-
cais da Europa para fazer 
um pedido de casamento, 
é um dos locais mais ro-
mânticos da Europa e um 

França, Itália ou Repúbli-
ca Checa. Segundo a Eu-
ropean Best Destinations, 
«não se consegue imagi-
nar um sítio mais român-
tico do que este para um 
pedido de casamento», 
acrescentando que esta 
capela, construída em 
1686, e o cenário em seu 
redor é um lembrete «de 
quão bonita a natureza 
consegue ser».  Para um 
fim de semana romântico 
na zona, a European Best 
Destinations sugere ainda 
uma noite romântica no In-
terContinental Palácio das 
Cardosas, «o hotel mais 
bonito do Porto» segundo 
a organização, ou no Porto 
Moments Apartments, situ-
ado em Vila Nova de Gaia, 
junto às caves de vinho do 
porto. O norte, de resto, 
não tem passado desper-
cebido a esta organização 
europeia, que já elegeu o 
Porto como melhor des-
tino europeu três vezes, 
nos anos de 2012, 2014 e 
2017.

dos melhores sítios no Ve-
lho Continente para fazer 
este pedido.   A distinção 
foi agora feita pela Europe-
an Best Destinations, uma 
organização responsável 
pela promoção da cultu-
ra e turismo europeus.                                                                                                                                        

       No artigo publicado, a 
histórica Capela do Senhor 
da Pedra, situada na Praia 
de Miramar, fica no segun-
do lugar de uma lista que 
contém locais conhecidos 
em países como Espanha, 
Áustria, Croácia, Grécia, 

maior feira popular de 
natal do país começa já 

este fim de semana
Já começou  sábado, dia 

1 de dezembro, a Diverlân-
dia, a maior feira popular 
de natal do país. O even-
to decorre na FIL, até 6 de 
janeiro do próximo ano, e 
tem entrada livre. Entre as 
diversões há a maior pista 
de carrinhos de choque da 
Europa, a Montanha Russa 
Lagarta e o Carrossel Para-
íso Gigante.

Os mais aventureiros 
podem experimentar o Kan-
guru Louco XXL, o Mega 
Dance e o Maxi Dance. Se 
preferir passar um serão 
em família, também pode. A 

Parque das Nações vai ter uma 
nova torre de escritórios

Ministério Público abre 
inquérito à violência em 

escola da GNR

Diverlândia, além de acon-
tecer em simultâneo com 
a Natalis e o Festival das 
Francesinhas, entre os dias 
5 e 9 de dezembro, também 
tem zonas de venda de co-
mida.

As portas do evento es-
tão abertas todos os dias, 
entre as 15h00 e as 23h00. 
Às sextas-feiras, sábados 
e vésperas de feriado o 
horário prolonga-se até às 
24h00 .

A entrada só é paga à 
sexta-feira e sábado a par-
tir das 21h00, e custa 2 eu-
ros .

ganho , tendo sido, à data, o primei-
ro país europeu a conquistá-lo, depois 
de derrotar concorrentes como o Bra-
sil, Grécia, Maldivas, EUA, Marrocos, 
Vietname ou Espanha.

O prêmio resulta da votação do 
público em geral em centenas de 
nomeações, mas sobretudo daquela 
que é feita por 200 mil profissionais 
da indústria do turismo, representan-
tes de 160 países. Os World Travel 
Awards foram criados em 1993 para 
distinguir «os melhores exemplos de 
boas práticas no setor do turismo, à 
escala global» e «de modo a estimu-
lar a competitividade e a qualidade 
do Turismo».

A economia vai crescer entre 2,1% a 2,2% este ano, 
abaixo dos 2,3% previstos pelo Governo. Quem o diz é 
o Fórum para a Competitividade na nota de conjuntura 
de Novembro publicada esta semana . A maior parte 
das instituições prevê 2,2%.

Depois da freiada  do terceiro trimestre, dificilmente 
a economia portuguesa conseguirá atingir o crescimen-
to de 2,3%, em termos homólogos, com que o Execu-
tivo desenhou o Orçamento do Estado para 2018. A 
maior parte das instituições já aponta para os 2,2%, tal 
como passou a prever o Fundo Monetário Internacional 
na semana passada.

O mercado de escritórios em Lisboa está em forte 
crescimento e no Parque das Nações a oferta dispo-
nível encontra-se praticamente toda ocupada. Estas 
terão sido as premissas para que a Krestlis decidisse 
seguir com a construção de um novo edifício na parte 
central desta área de Lisboa. De acordo com um comu-
nicado da JLL, que tem o mandato para comercializar 
o projeto, este novo edifício de escritórios terá 13 pisos 
e mais de 15.000 m2 de área de construção acima do 
solo. Localizado junto à Gare do Oriente e ao Centro 
Vasco da Gama, o K-Tower vai começar a ser cons-
truído no início no Verão de 2019 e deverá estar intei-
ramente concluído no primeiro semestre de 2021. Sa-
lários do Estado estagnados apesar das progressões

Mesmo com o descongelamento das carreiras e o 
aumento do salário mínimo, as remunerações-base 
nas administrações públicas resistem a subir. Segundo 
números oficiais, o salário médio bruto não progrediu 
num ano, mantendo-se em 1.462 euros.

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, con-
siderou que o bom momento da economia em Portugal deve 
servir para prosseguir reformas equilibradas e orientadas 
para problemas estruturais como o excessivo recurso a con-
tratos a prazo.

“Acredito que há aspetos da reforma que são úteis para 
Portugal como a importância de prosseguir reformas equili-
bradas e orientadas para os nossos problemas estruturais e 
de longo prazo no bom momento da economia que estamos 
a viver”, afirmou o secretário de Estado, dando o como exem-
plo os impactos negativos do excesso de uso dos contratos 
a prazo, como algo que o Governo português tem agora mar-
gem para corrigir.

O Ministério Público determinou  a abertura de inquérito à 
alegada violência de instrutores no 40º curso de formação de 
agentes da GNR e que levou uma dezena de alunos a serem 
hospitalizados . A decisão já confirmada pela Procuradoria-Ge-
ral da República , surge na sequência da revelação de que 10 
formandos foram alegadamente espancados no Centro de For-
mação da GNR.

As alegadas agressões, no curso de bastão extensível, cau-
saram lesões graves e traumatismos que obrigaram mesmo ao 
internamento hospitalar e algumas das vítimas tiveram de ser 
operadas.
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Regiões & Províncias

 Formula Student’ do Técnico 
recebe patrocínio

da Câmara de Oeiras

BREVES DE OEIRAS

A Câmara Municipal de 
Oeiras vai patrocinar, com 
um apoio financeiro de 7.500 
euros, a equipe Formula Stu-
dent do Técnico – FST Lis-
boa, que participa em provas 
internacionais com um carro 
tipo fórmula 1 elétrico contra 
as melhores universidades do 
mundo.

A Formula Student é uma 
equipe constituída por um gru-
po de 39 estudantes dos cur-
sos de Engenharia Mecânica, 
Engenharia Aeroespacial, En-
genharia Eletrotécnica e de 
Computadores, Engenharia e 
Gestão Industrial, Engenharia 
Eletrônica, Engenharia Naval 
e Engenharia Informática, 
do Instituto Superior Técnico 
(IST).

A equipe foi fundada em 
2001 com o propósito de 
“Projetar, Construir e Com-
petir”. Anualmente compete 
em três provas internacionais 
contra as melhores universi-
dades do mundo e conta com 

sete protótipos construídos, 
estando a finalizar o seu oita-
vo protótipo.

O logotipo da Câmara Mu-
nicipal de Oeiras será integra-
do no carro, roupa de trabalho 
da equipe, lista de patrocina-
dores, material de marketing 
e, ainda, três dias de visita e 
exposição de um dos protóti-
pos às escolas secundárias 
de Oeiras. Uma das escolas 
será a Escola Secundária 
Luís de Freitas Branco, com 
os alunos do curso profissio-
nal de Mecânica.

Além do fato de o Instituto 
Superior Técnico ter instalado 
um polo em Oeiras, a nível de 
visibilidade e projeção para o 
exterior, a equipe tem partici-
pado em várias celebrações. 

Este ano, a equipe es-
teve, também, presente em 
eventos de grande interesse 
nacional, como foi o caso da 
cerimônia de atribuição do tí-
tulo de Doutor “Honoris Cau-
sa” ao Eng. António Guterres.

Contrato Local de
Segurança: Oeiras aplica
desporto contra violência

A par dos projetos e ações 
de âmbito cultural, social e 
desportivo para prevenção de 
fenômenos criminais e antis-
sociais, o Contrato Local de 
Segurança (CLS) de Oeiras 
acrescenta agora uma nova 
valência: o Desporto.

No âmbito do Contrato 
Local de Segurança de Oei-
ras e com o objetivo geral de 
contribuir para a redução de 
vulnerabilidades sociais, pre-
venção da delinquência juve-
nil e eliminação dos fatores 
criminógenos, o Município de 
Oeiras está a promover vários 
projetos e ações de âmbito 
cultural, social e desportivo 
que se encontram a decorrer 
nos territórios do CLS de Oei-
ras, nomeadamente o Bairro 
dos Navegadores em Porto 
Salvo e para os empreendi-
mentos municipais da zona 
de Outurela. São os casos 
dos projetos “Pais Felizes, 
Crianças Felizes” (Associa-
ção das Aldeias de Crianças 
SOS de Portugal), “Ponto por 
Ponto” (AMALX), “Aprender 
em círculo” (Florescer), “De 
Dentro para Fora” (Assoma-
da) e “Novos Horizontes: A 
OCP Solidária no Bairro dos 
Navegadores” (Orquestra de 
Câmara Portuguesa), entre 
outros. Todos estes projetos 
visam promover o combate 
às vulnerabilidades sociais 
mas também, e sobretudo, a 
inclusão e coesão social das 
populações dos territórios do 
Concelho de Oeiras.

Neste sentido e dando 
continuidade ao trabalho que 

tem sido levado a cabo pelo 
Município, o Executivo Mu-
nicipal atribuiu agora com-
participações financeiras, no 
valor global de €3.000, para o 
desenvolvimento de projetos 
desportivos nos territórios do 
Contrato Local de Segurança 
(CLS) de Oeiras, nomeada-
mente o Bairro dos Navega-
dores e o Bairro da Outurela. 
Este montante será repartido 
equitativamente pela Socie-
dade de Instrução Musical de 
Porto Salvo (SIMPS) e pela 
Associação Desportiva Nu-
cleOeiras (ADNO).

São assim apoiados os 
projetos de handebol Escola 
Para a Vida, da SIMPS e ou-
tros de dinamização da prá-
tica de atletismo a levar a 
cabo pela ADNO, como me-
dida do Programa “Despor-
to com Valores” do CLS de 
Oeiras, que vão ao encontro 
da concretização das medi-
das constantes no respetivo 
Plano de Ação (Eixo 6 - Pre-
venção da Delinquência Ju-
venil e dos Comportamentos 
Desviantes).

Através do apoio ao de-
senvolvimento destes proje-
tos pretende-se dotar estas 
entidades, consideradas par-
ceiros-chave, que já desen-
volvem um importante traba-
lho junto de crianças e jovens 
dos bairros dos Navegadores 
e de Outurela, de condições 
financeiras que permitam am-
pliar a sua área de interven-
ção, nomeadamente através 
de recrutamento de técnicos 
qualificados.

Como era de esperar, 
milhares de pessoas pas-
saram, nos dias 24 e 25 de 
novembro, pela Feira Anu-
al de Santa Catarina. Uma 
das feiras características da 
região onde não faltaram as 
sardinhas, as castanhas as-
sadas, as alfaias agrícolas, 
os cobertores, o fumeiro, os 
queijos, uma multiplicidade 
de produtos que torna esta, 
uma feira única. As ruas e 
avenidas centrais da vila de 
Celorico de Basto foram nes-
te fim-de-semana, o centro 
de todas as atenções com 
a tradicional Feira Anual de 
Santa Catarina. Residentes 
e visitantes não perderam 
a oportunidade de adquirir 
os tradicionais produtos de 
inverno como cobertores, 
casacos e todo o tipo de 
agasalhos, e de levar as sar-

Feira de Santa Catarina
atraiu milhares de pessoas

CeLOriCO de baSTO

Ovar

COimbra

aveirO

QuinTa dO CaSTeLO

dinhas que, segundo reza a 
lenda, é na Santa Catarina 
que se comem as últimas 
sardinhas do ano, regres-
sando por altura dos santos 
populares. “Esta é de fato 
uma feira de tradições que 
atrai milhares de pessoas 
independentemente das ati-
vidades acopladas à mes-

ma. Obviamente que o fator 
meteorológico é importante, 
mas não é, de todo, inibidor. 
Tivemos uma boa feira, com 
muitos feirantes e visitantes 
e estou certo que todos fize-
ram o melhor negócio” disse 
Joaquim Mota e Silva, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Celorico de Basto. Efeti-

A organização do Carnaval de Ovar anunciou que vai re-
forçar a sustentabilidade ambiental do evento impondo aos 
bares o uso de copos recicláveis, o que permitirá reduzir a 
circulação desses recipientes em mais de 60 por cento. Con-
siderando que os estabelecimentos de bebidas distribuídos 
pelo recinto da festa necessitavam de cerca de 100 mil copos 
plásticos só nos cinco principais dias do evento, o objetivo 
da autarquia é que, no mesmo período de 2019, o número 
desses recipientes passe a situar-se apenas entre os 35 mil 
e os 40 mil.

“A festa em Coimbra, é mais festa”. Foi com esta frase 
de confiança que o presidente da Câmara Municipal, Manuel 
Machado, sintetizou a apresentação das festividades de Na-
tal e Fim-de-Ano, concluindo a conferência de imprensa com 
um poema de Miguel Torga. A passagem de ano será assina-
lada em quatro palcos distintos. No Largo da Portagem será 
instalado o Palco Mondego, onde atuam os UHF, Diogo Piçar-
ra e Insert Coin.

Carnaval com folia, mais 
consciência ambiental

Oferece cinco semanas de 
animação de natal na baixa

As portas de “Perlim” se 
abriram, na Quinta do Cas-
telo da Feira, para 22 dias 
de encantamento proporcio-
nado pelas 24 áreas temáti-
cas e animações do parque 
de Natal de Santa Maria da 
Feira. Em termos de espetá-
culos de grande formato, a 
requalificada zona do Gruta, 
Lago e Ponte da Quinta do 

“Perlim” abriram as portas em
Quinta do Castelo renovada

Castelo será palco para “A 
Fábrica dos Sonhos”.

vamente, a Feira anual da 
Santa Catarina apresenta-se 
como uma atividade cultural, 
tradicional e histórica ampla-
mente reconhecida e contri-
bui substancialmente para 
a dinamização da economia 
local, sobretudo da restaura-
ção e alojamento e ajuda a 
combater a sazonalidade tu-
rística. “Esta é uma feira his-
tórica que todos conhecem 
e que muitos não descuram 
visitar e é também uma for-
ma de ajudar os comercian-
tes locais, a restauração e o 
alojamento tendo em conta 
o número de pessoas que 
se deslocam, por estes dias, 
à sede do concelho. Afinal, 
não são apenas residentes, 
mas pessoas vindas de ou-
tros concelhos e turistas que 
vêm estas iniciativas tradicio-
nais como foco de interesse”.

Símbolo icônico do Natal, 
são poucas as casas cristãs 
onde não exista um presépio 
que, uma vez por ano, ganha 
especial protagonismo numa 
mesa ou estante. Feitos com 
os mais variados materiais e 
seguindo as mais diferentes 
estéticas, o presépio represen-
ta a família onde quer que es-
teja, em Aveiro, há mais de mil, 

todos diferentes, a anunciar 
bem alto a chegada do Natal. 
Numa iniciativa da Associação 
de Artesãos da Região de Avei-
ro - A Barrica, foi inaugurada a 
nona edição da Exposição de 
Presépios Tradicionais Portu-
gueses, patente ao público na 
sede da associação (Praça Dr. 
Joaquim de Melo Freitas), até 
ao dia 14 de Janeiro.

mais de mil presépios 
mostram a arte do natal
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O “Café Verdinho”, no centro da Covilhã, foi concessio-
nado pela Câmara à “Casa Quintela – Produtora de Pre-
suntos e Enchidos da Cova da Beira”, sediada na Atalaia 
do Campo, Fundão.

A Casa Quintela já possui um estabelecimento comer-
cial no Centro Cívico de Castelo Branco e pretende mon-
tar na Covilhã o mesmo conceito.

O conhecido espaço da Praça do Pelourinho deverá 
reabrir antes do Natal, com produtos regionais e locais, 
depois de concluídas as obras em curso, orçadas em 
mais de 150 mil euros.

Famoso “Café Verdinho”
da Covilhã muda de mãos

CoVilhã

guarda

penamaCor

idanha-a-noVa

As portas da “Guarda 
Cidade Natal” abrem-se 
este sábado às 18h30. O 
evento de animação nata-
lícia promovido pelo mu-
nicípio decorre até ao dia 
25 com uma pista de gelo, 
um comboio elétrico, uma 
enorme árvore de Natal in-
terativa, um coreto musical, 
um carrossel parisiense, a 
Casa do Pai Natal, o Foto 
Balão e a Ilha do Gelo.

As atividades estão 
centralizadas na Praça 
Luís de Camões, junto à 
Sé Catedral, mas nos jar-
dins José de Lemos e Frei 
Pedro recebem, até 7 de 
janeiro , a iniciativa “Magia 
de Natal”, que reúne pre-
sépios e árvores de Natal 

“guarda Cidade natal”
abre portas este sábado

realizados por instituições 
particulares de solidarie-
dade social e escolas do 
ensino público e privado 
do concelho. No dia 9 de 
dezembro acontece ainda 
a feira social “Aconchego 

de Natal”, no centro co-
mercial La Vie, onde as 
instituições da rede social 
da Guarda vão vender ar-
tesanato, manualidades, 
produtos regionais e do-
çaria. O valor das vendas 

reverterá para ajudar os 
mais necessitados.

O município da Guarda 
está também a organiza 
também um concurso de 
montras de Natal, dirigi-
do aos estabelecimentos 
comerciais do concelho. 
Com o evento “Guarda Ci-
dade Natal”, a autarquia 
pretende “dar ainda mais 
vida à Guarda, atraindo 
visitantes, revitalizando o 
coração da cidade, estimu-
lando o comércio de pro-
ximidade, envolvendo as 
instituições públicas e pri-
vadas e ao mesmo tempo 
devolver a autoestima aos 
guardenses, despertando 
o espírito natalício, próprio 
desta época festiva”.

Integrado no hotel de 
cinco estrelas Marriott 
Praia D’El Rey, em Óbi-
dos, o Kalyan SPA acaba 
de ser galardoado com 
a distinção de ‘Luxury 
Spa of the Year 2019 for 
Portugal’, pelos Travel & 
Hospitality Awards.

Anualmente, os Tra-
vel & Hospitality Awards 
distinguem hotéis, ope-
radores de viagens e in-
fluenciadores em todo o 
mundo, sendo um selo 
de reconhecimento que 
avalia sobretudo a longa 

satisfação do cliente.
Também a publicação 

de viagens Luxury Travel 
Guide elegeu, pelo se-
gundo ano consecutivo, 
o Kalyan SPA como o 
melhor spa e centro well-
ness de Portugal.

Este centro wellness 
conta com sete salas in-
dividuais de tratamentos 
e uma outra para casais 
e todos os meses surpre-
ende com a sugestão de 
tratamentos especiais, 
por norma subordinados 
a um tema específico.

melhor Spa de luxo em
portugal está em Óbidos

A Xtraice vai colocar uma 
pista de gelo de 160m2 na Pra-
ça do Município, em Boticas, 
que estará aberta entre 14 de 
dezembro e 2  de janeiro.

A cidade coloca-se, assim, 
na vanguarda da inovação ao 
apostar em material 100% eco-
lógico, sendo que ao mesmo 
tempo oferece uma atividade 
diferente, dinamizando os es-
paços públicos em causa.

A sua montagem e a au-
sência de gastos de água e 
eletricidade fazem com que 
a instalação de patinagem 
seja completamente sus-
tentável, evitando o gasto 

médio de 13.440 quilowatts 
e de 15.980 litros de água. 
Além disso, se fosse uma 
pista “não amiga do ambien-
te” emitiria 4,41 toneladas de 
CO2 para a atmosfera. 

Foi no Natal passado que 
a empresa Xtraice apresentou 
o seu escorrega de gelo sinté-
tico, criado do mesmo material 
que sua pista de gelo. O es-
correga é uma das atrações 
com mais aceitação entre 
seus clientes. Na modalidade 
de três ou seis fileiras, tanto as 
crianças como os adultos po-
dem deslizar no trenó em seus 
30 metros de descida.

ÓbidoS

botiCaS
inaugura época natalícia 

com pista de gelo

A Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova aprovou 
a proposta de orçamen-
to para 2019, no valor de 
24 milhões de euros, mais 
dois milhões face ao orça-
mento deste ano.

O orçamento foi apro-
vado por maioria pelo exe-
cutivo de maioria socialis-
ta, com o voto contra do 
vereador do PSD.

Segundo o presidente 
da Câmara de Idanha-a-

Nova, Armindo Jacinto, 
o orçamento para 2019 
reflete o investimento na 
captação de programas 
comunitários que o exe-
cutivo conseguiu durante 
este ano.

“2019 será um ano de 
muita exigência para a 
concretização dos proje-
tos que temos em curso, 
nomeadamente no âmbito 
da economia verde e na 
afirmação de Idanha-a-

Nova como biorregião”, 
disse.

O autarca adianta que 
vai ser um orçamento de 
continuidade e de afirma-
ção da estratégia definida 
pelo município em áreas 
como a social ou a econo-
mia, com destaque para 
setores como a educação, 
saúde e habitação.

“Estamos apostados 
na captação de empresas 
inovadoras no sentido de 

criar mais riqueza e em-
prego e trazer e fixar mais 
famílias para o concelho”, 
sustentou.

Armindo Jacinto subli-
nha ainda o “forte investi-
mento” que vai ser feito na 
habitação, sobretudo com 
a implementação de pla-
nos de ação para a rea-
bilitação urbana em todas 
as freguesias de Idanha
-a-Nova e não apenas na 
sede de concelho.

A Câmara de Penama-
cor vai investir cerca de 75 
mil euros na promoção do 
“Penamacor Vila Madei-
ro”, evento que alia as tra-
dições daquele que é con-
siderado o maior madeiro 
de Natal de Portugal com 
outras atividades festivas 
e culturais.

O certame vai realizar-
se nos fins de semana 
entre os dias 7 e 25 de 
dezembro e visa contribuir 
para preservar o patrimô-
nio cultural daquele conce-
lho e atrais mais visitantes 
à vila, além de se afirmar 
como mais uma razão para 
que os filhos da terra re-
gressem neste período.

“Quando as coisas cor-
rem bem, é caso para lhes 
dar continuidade”, disse 
o presidente da Câmara 
Municipal de Penamacor, 
explicando as razões pela 
qual este município do 
distrito de Castelo Branco 
mantém a aposta neste 
certame que já se realiza 
desde 2016.

A promoção do conce-
lho e dos recursos locais 
ao nível turístico, a atra-
ção de visitantes, o contri-
buto para a economia são 
alguns dos argumentos 
apontados pelo autarca, 
que também destaca o 
fato de este evento con-
tribuir para elevar a au-

Câmara mantém aposta no
“penamacor Vila madeiro”

toestima da população e 
até para a recuperação de 
alguns espaços que esta-
vam devolutos no centro 
da vila e que nestes dias 
se abrem aos visitantes.

A par das atividades 
que já marcam a tradição 
natalícia do concelho, o 
programa conta com ani-
mação com animação, 
música e atividades cul-
turais e desportivas, bem 
como um mercado de 
natal que é promovido 
em espaços próprios de 
artesanato, exposição e 
gastronomia, sendo que 
alguns são criados pelos 
próprios habitantes no rés-
do-chão das suas casas.

Para este ano a au-
tarquia preparou um pro-
grama “amplo e variado” 
e com reforço das ativi-
dades do terceiro fim de 
semana, que será então 
palco de um convívio para 
os idosos do concelho e 
do quinto Passeio Eques-

tre/1.º Orihorse.
Outra das novidades 

será a instalação de uma 
tenda inteiramente dedica-
da às crianças, que ficará 
na praça do ex-quartel ao 
longo de todo o evento.

A festa arranca no dia 
7 com a inauguração do 
referido mercado de natal.

No dia seguinte, de-
correrá um dos pontos 
altos do programa, que é 
a chegada ao centro da 
vila de dezenas de tra-
tores carregados com os 
grandes troncos.

O cortejo que é dinami-
zado pelos jovens que fa-
zem 20 anos e que contam 
sempre com a ajuda de fa-
miliares, amigos e demais 
populares que se juntam à 
festa de fazer aquele que 
é considerado o maior ma-
deiro de Portugal.

A grande fogueira na-
talícia é ateada no dia 23, 
às 00:00, momento que é 
sempre muito concorrido.

Câmara de idanha com
orçamento de 24 milhões para 2019
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Aprovado o Orçamento,  
com os votos favoráveis de 
PS, BE, PCP, PEV e PAN e 
o voto contra de PSD e CDS, 
os partidos que sustentam 
o governo fizeram questão 
de dizer à direita que afinal 
o impossível se concretizou, 
que o diabo não apareceu, 
um novo resgate também 
não, que a austeridade não 
era um imperativo. Mas os 
recados para o outro lado fo-
ram uma nota de rodapé: PS, 
Bloco de Esquerda e PCP ti-
nham mais recados para tro-
car entre si no encerramento 
do debate do Orçamento do 
Estado para 2019.

Catarina Martins foi a mais 
direta. A expressão aparecia 
entre parênteses no discur-
so da líder bloquista, mas é 
um pequeno aparte que bem 
pode resumir as últimas se-
manas e os próximos meses: 
“Não pense que se livra de 
nós.” A mensagem veio com 
o caderno de encargos do 
que falta fazer no próximo 
ano, um Plano Ferroviário 
Nacional, uma Entidade da 
Transparência, o Estatuto do 

Orçamento aprovado, mudanças que
vão mexer na vida dos portugueses

Cuidador Informal, medidas 
na área da habitação.

Bloco de Esquerda e 
PCP aprovaram o Orça-
mento mas, exceção feita 
às medidas que reclamaram 
para si, não gastaram muito 
tempo a elogiá-lo.BE: “Este 
Orçamento deu passos re-
levantes.” PCP: “Regista-
mos que este Orçamento 
tenha dado novos passos 
positivos.” PEV: “Os avan-
ços podem ser poucos, mas 
também é verdade que o ca-
minho é o certo.”

O que não fizeram BE e 
PCP fez António Costa, que 
só interrompeu a longa lista 

de conquistas dos quatro Or-
çamentos desta legislatura, 
e este em particular, para 
anunciar que o governo vai 
saldar até ao final do ano os 
4600 milhões de euros de dí-
vida ao FMI, resultantes do 
Programa de Assistência Fi-
nanceira de 2011.

Com o último Orçamento  
aprovado, a entrar em ano 
eleitoral, com um ambiente 
de crescente tensão com o 
BE, e PCP a apontar a cres-
cente aproximação entre os 
socialistas e a direita, Costa 
deixou um sinal à geringon-
ça: “Há mais vida para além 
do Orçamento do Estado 

Ao cabo de mais de 33 
horas de debate e votação 
na especialidade, mais de 
200 propostas de alteração 
foram aprovadas. Todos os 
partidos conseguiram ver 
passar iniciativas. Eis as al-
terações que mais vão pesar 
na carteira dos portugueses.

Transportes: A partir do 
próximo ano os passes ficam 
mais baratos. A medida es-
tava pensada apenas para 
Lisboa e Porto mas será 
alargada a todo o país, por 
proposta do PCP.

Saúde: O Programa Na-
cional de Vacinação vai 

passar a incluir as vacinas 
da meningite B, rotavírus e 
contra o vírus do papiloma 
humano para os rapazes .

Tauromaquia/Cultura: A 
redução do IVA da cultura de 
13% para 6% em 1 de janei-
ro. A medida vai abranger a 
tauromaquia, por proposta 
de PSD, CDS e PCP.   

IRS: As famílias vão per-
der 63 milhões de euros com 
a não atualização dos esca-
lões do IRS à taxa de infla-
ção. As propostas do PCP 
e do CDS foram rejeitadas 
com os votos contra do PS .

Escola: A redução do nú-

mero de alunos por turma 
para o 10.º ano começa em 
2019. Foram viabilizadas as 
propostas do PCP, do BE e 
dos Verdes. O PSD e o CDS 
abstiveram-se.

Fisco: O governo queria 
dar a todas as câmaras a 
possibilidade de criarem ta-
xas de proteção civil pagas 
pelos munícipes. PSD+BE+-
CDS derrubaram a proposta.

IMI: O imposto “Mortágua” 
ganhou um novo escalão. Os 
proprietários com imóveis 
de valor acima de 2 milhões  
passam a pagar uma taxa de 
1,5%, por proposta do BE e 

do PCP. Receita adicional 
estimada: 30 milhões.

Combustíveis:  A esquer-
da  unida derrubou propos-
tas do PSD e do CDS para 
acabar com o adicional do 
imposto dos combustíveis 
criado em 2016 para o die-
sel. O da gasolina terminará 
em 1 de janeiro de 2019.

Carros: O governo que-
ria aumentar a taxação so-
bre os veículos ligeiros co-
merciais. O PCP conseguiu  
derrubar a medida. Finan-
ças dizem estar em causa 
uma receita de cerca de 40 
milhões de euros.

O Governo vai reavaliar o 
atual regime de pensões ante-
cipadas que permite a pensão 
com duplo corte no prazo de 
5 anos, confirmando que vai 
avançar com a idade pessoal 
para aposentadoria.

A proposta sobre o novo 
regime de flexibilização da 
idade da reforma integra um 
documento do Ministério do 
Trabalho, que está a ser dis-
cutido na Concertação Social.

O ministério de Vieira da Sil-
va confirma que o atual regime 
que permite a reforma antecipa-
da aos 60 anos de idade e 40 
de descontos com duplo corte 
será mantido e funcionará em 
simultâneo com o novo regime.

O novo regime, previsto 
no Orçamento , estabelece o 
fim do fator de sustentabilida-
de, que corta 14,7% no próxi-
mo ano ao valor da pensão, 
para quem tem pelo menos 
40 anos de descontos aos 60 
de idade, sendo aplicado em 
2 momentos: em janeiro para 
63 anos e a partir de outubro 
para 60 anos.

Por exemplo, uma pes-
soa com 63 anos de idade e 
40 de contribuições poderá 

A taxa de desemprego 
recuou, em outubro, na zona 
euro e na União Europeia, 
com Portugal a registrar a 
quarta maior queda .

Na zona euro, a taxa de 
desemprego recuou para os 
8,1% em outubro, face aos 
8,8% homólogos, mantendo-
se estável na comparação 
com setembro.

Na UE, o indicador teve 
um comportamento seme-
lhante, caindo para os 6,7%, 
face aos 7,4% homólogos, 
mantendo-se estável na varia-
ção em setembro.

Segundo o gabinete es-
tatístico da UE, em termos 
homólogos, a taxa de desem-
prego recuou em todos os 
Estados-membros, tendo Por-
tugal registado a quarta maior 
descida (de 8,4% para 6,7%), 
depois da Croácia (de 10,2% 
para 8,1%), da Grécia (de 
20,8% para 18,9%, em agos-
to) e da Espanha (de 16,6% 
para 14,8%).  A República 
Checa (2,2%) e a Alemanha 
(3,3%) apresentaram as me-
nores taxas de desemprego 
e, no outro extremo, a Grécia 
(18,9% em agosto) e a Espa-
nha (14,8%) as maiores.

As grandes companhias 
em Portugal só represen-
tam 0,3% do tecido empre-
sarial, mas geram 41,8% 
do volume de negócios. 
Já as microempresas são 
89%, mas respondem ape-
nas por 16% da faturamen-
to global, enquanto as pe-
quenas e médias empresas 
são 11% e geram 42,5% do 
volume de negócios.

Em 2017, Portugal ti-
nha 430 mil empresas não 
financeiras,  mais 1,7% do 
que em 2016, com as mi-
croempresas a represen-
tar 89% do total, mas que 
apenas geram 16% do vo-
lume de negócios, revela a 
‘Análise Setorial das Socie-
dades Não Financeiras em 
Portugal de 2017’ do Banco 
de Portugal .

Destaque para os seto-
res da eletricidade e água 
e da indústria que repre-
sentam cerca de 1/3 da 
atividade econômica. São 
duas atividades em que as 
grandes empresas respon-
dem pelas parcelas mais 
relevantes dos respetivos 
volumes de negócios (81% 
e 51%).

Três em cada quatro 
empresas são do setor 
dos serviços: com o co-
mércio a concentrar 25% 
das empresas, enquanto 
50% pertencem ao con-
junto dos outros serviços. 
O comércio agrega 37% 
do volume de negócios, a 
indústria 26% e os outros 
serviços 24%.

Mais de metade do volu-
me gerado pelas empresas 
não financeiras em 2017 
teve origem em empresas 
em atividade há mais de 20 
anos (56%).

O volume de negócios 
cresceu 9%, no ano pas-
sado, e este aumento foi 
transversal a todas as clas-
ses de dimensão e setores 
de atividade econômica.

De acordo com a aná-
lise do BdP, a evolução 
do volume de negócios 
das empresas resultou 
dos contributos positivos 
do mercado interno e do 
mercado externo (6,8% e 
2,3%)”. Por sua vez, o peso 
das exportações no  volu-
me de negócios aumentou 
para 22% em 2017. O peso 
das importações no total da 
aquisição de bens e servi-
ços manteve-se em 27%”.

O EBITDA das empre-
sas aumentou 15% em 
2017, variação que contri-
buiu para o aumento de 2% 
da rentabilidade dos capi-
tais próprios .

Cerca de 86% das em-
presas tem sede na região 
Norte (34%), na área me-
tropolitana de Lisboa (32%) 
ou na região Centro (20%). 
Sem surpresas, a região 
Norte assume maior rele-
vância na indústria (51%), 
na construção (36%) e no 
comércio (36%).

Já a área metropolitana 
de Lisboa é a região onde 
predominam os outros ser-
viços (40%), enquanto o 
Alentejo agrega o maior 
número de empresas da 
agricultura e pescas (31%).

No que se refere às 
vendas para o estrangeiro, 
apenas 6% exportam, mas 
são responsáveis por 35% 
do volume de negócios das 
empresas em atividade em 
2017. Mais uma vez, sem 
surpresas, a exportação 
está sobretudo associada 
à indústria, onde 15% das 
empresas integram o se-
tor exportador. Além disso, 
estas empresas forma res-
ponsáveis por 73% do vo-
lume de negócios gerado 
por esta atividade.

“Nos outros serviços, na 
agricultura e pescas e na 
construção, a parcela de 
empresas ligada ao setor 
exportador não representa-
va mais de 5% das empre-
sas. No setor do comércio, 
6% das empresas integra-
vam o setor exportador”.

A autonomia financeira 
das empresas foi de 33% 
em 2017, mais 1% do que 
em 2016. Em 2017, 26% 
das empresas apresenta-
vam capitais próprios ne-
gativos.

No que se refere à di-
mensão das empresas, 
35% do ativo das peque-
nas e médias empresas 
é financiado por capitais 
próprios, valor que com-
para com 32% nas micro-
empresas e nas grandes 
empresas.

Por setores de ativida-
de, a agricultura e pescas 
e a indústria eram os seto-
res com maior autonomia 
financeira (41%), seguin-
do-se o comércio (36%). 
A eletricidade e água e a 
construção apresentavam 
os valores de autonomia fi-
nanceira mais baixos (27% 
e 28%).

O BdP revela ainda que 
a elevada dependência de 
capital alheio era particu-
larmente crítica para 26% 
das empresas, as quais 
apresentavam capitais pró-
prios negativos em 2017. 
Esta proporção diminuiu 
0,4 % face a 2016”.

1.300 empresas são 
responsáveis por 42% do 
faturamento em Portugal                         

para 2019. Há mais e melhor 
para continuarmos a fazer.” 

Do outro lado, o tom foi de 
crítica. O vice-presidente da 
bancada parlamentar social-
democrata, Adão Silva, não 
poupou nos adjetivos, apon-
tando um mau orçamento, 
mentiroso, de um eleitorismo 
mal disfarçado, com Costa 
pelo país numa paródia mal 
disfarçada de comícios pré
-eleitorais feitos à custa do 
erário público.

Assunção Cristas apon-
tou um novo recorde da carga 
fiscal, um saque às famílias 
e às empresas, uma imen-
sa oportunidade perdida de 
um contexto que ainda nos 
é favorável. E fez questão 
de traçar diferenças com um 
primeiro-ministro que quer 
sempre ficar nas fotografias 
bonitas, que não demonstra 
sensibilidade social ou em-
patia com o sofrimento, que 
foge de apresentar os seus 
Orçamentos quando o con-
texto lhe é incómodo. Para 
a líder do CDS, a história in-
versa começa assim: “Se eu 
fosse primeira-ministra...”

Principais Alterações ao OE2019

Idade de reforma vai poder
ficar abaixo dos 65 anos

reformar-se, mas terá os 2 
cortes, como dita o regime 
atual. Mas uma pessoa que 
em janeiro tenha 63 anos e 
43 de descontos poderá apo-
sentar-se sem o corte do fator 
de sustentabilidade, ao abrigo 
do novo regime,  ambos os 
regimes serão reavaliados no 
prazo de 5 anos.

Tendo em conta que os 
dois regimes irão funcionar 
em simultâneo, é aplicado o 
princípio do tratamento mais 
favorável por parte da entida-
de gestora das pensões, que 
deverá aplicar o regime mais 
favorável ao pensionista.

A proposta do Governo 
prevê ainda a introdução do 

conceito de idade pessoal de 
acesso à pensão em função 
da carreira contributiva, tal 
como estava previsto nos do-
cumentos apresentados em  
2017 aos parceiros sociais. 
Ou seja, quanto maior a car-
reira contributiva, menor a ida-
de legal exigida para aceder à 
pensão sem penalização.

A idade normal de acesso 
à reforma, que este ano é de 
66 anos e 4 meses e no pró-
ximo ano sobe um mês, será 
reduzida em 4  meses por 
cada ano acima dos 40 anos 
de carreira, sem a limitação 
atual de 65 anos, imposta até 
agora na lei, mostra a propos-
ta do Governo.

Portugal com 4.ª 
maior queda do 

desemprego na UE
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Política

No requerimento enviado 
ao presidente da comissão 
de inquérito,  o coordena-
dor dos deputados do PS, 
Ascenso Simões, propõe 
uma extensa lista de per-
sonalidades a ouvir, entre 
as quais o primeiro-minis-
tro, António Costa, referindo 
que o deve fazer por escrito, 
prerrogativa de que os pri-
meiros-ministros gozam, se 
o preferirem.

O regime dos inquéritos 
parlamentares prevê que o 
presidente, os ex-presidentes 
da República, o presidente 
e ex-presidentes da Assem-
bleia, tal como o primeiro-
ministro e os ex-primeiros-
ministros gozam daquela 
prerrogativa, se o preferirem, 
e remetem à comissão, no 
prazo de 10 dias a partir do 
momento em que forem no-
tificados, declaração sob 
compromisso de honra, rela-
tando o que sabem sobre os 
fatos indicados.

A ex-procuradora-geral 
da República, Joana Mar-
ques Vidal, integra a lista 
de audições propostas, tal 

A notícia de que as Jor-
nadas Mundiais da Juventu-
de em 2022 se irão realizar 
em Portugal está a gerar 
mal-estar na Igreja Católica 
e na Presidência da Repú-
blica. A novidade foi tor-
nada pública pela agência 
Lusa, citando o site Reli-
gionline, e causou um indis-
farçável descontentamento, 
já que supostamente a con-
firmação oficial deveria ser 
dada pelo Papa Francisco 
nas Jornadas Mundiais 
da Juventude no Panamá, 
diz o Jornal de Notícias.                                                                                                                                
Este era um segredo co-
nhecido por muitos, mas 
que a Igreja queria guar-
dar, uma vez que primeiro 
deveria ser revelado pelo 
próprio Papa e depois 
confirmado por D. Manuel 
Clemente, cardeal de Lis-
boa, de forma a reabilitar a 
sua imagem dentro e fora 
da hierarquia. Para Ma-
nuel Barbosa, porta-voz 
da Conferência Episcopal 
Portuguesa, falando ape-
nas em seu nome, afirma 
que “quem dá a notícia é 
responsável por ela e só 
o Papa pode anunciar uma 
decisão deste gênero”. 
Dada a fuga de informa-

ção, Manuel Barbosa não 
descarta a hipótese de o 
evento já não se vir a rea-
lizar. Até ao momento não 
há confirmação oficial.

Segundo o JN, há ele-
mentos da Igreja que sus-
peitam de que a fuga tenha 
vindo da Presidência. “É, 
no mínimo, duvidoso em 
termos protocolares”, re-
fere um bispo citado pelo 
JN e que prefere o ano-
nimato. Fonte oficial de 
Belém já negou e acres-
centa que Marcelo Rebelo 
de Sousa ficou estupefato 
com o anúncio antecipa-
do. O Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros portu-
guês e o Patriarcado não 
quiseram prestar decla-
rações sobre o assunto.                                                                                                                          
A possibilidade de as jor-
nadas se realizarem em 
Portugual surgiu com um 
convite de D. Manuel Cle-
mente ao Vaticano , a Su-
écia e a República Checa 
são apontados também 
como fortes candidatos.                                                                                                                                     

O evento é um dos maio-
res da Igreja Católica e re-
úne cerca de um milhão de 
jovens de todo o mundo. No 
próximo ano, as JMJ terão 
lugar no Panamá .

PS chama António Costa a depor 
por escrito no inquérito a Tancos

como os ex-ministros da De-
fesa Aguiar-Branco e Azere-
do Lopes e respetivos chefes 
de gabinete, desde janeiro 
de 2014 até hoje.

Os chefes do Estado
-Maior do Exército desde 
2014 até hoje, Carlos Jeró-
nimo, Rovisco Duarte, e Nu-
nes da Fonseca, e do Estado
-Maior General das Forças 
Armadas desde a mesma 
data, general Pina Monteiro 
e almirante Silva Ribeiro, se-
rão também chamados.

O antigo juiz militar e ex-
diretor da Judiciária Militar 
coronel Gil Prata, o anterior 
diretor da Polícia Judiciá-
ria Militar, Luís Vieira, e o 
ex-porta-voz da PJM, Vas-
co Brazão, ambos arguidos 
no processo que investigou 
o aparecimento do material 
militar, e os atuais responsá-
veis, Paulo Isabel e Donato 
Hélder, são também chama-
dos pelo PS.

Os comandantes da uni-
dade onde ocorreu o furto, 
os comandantes das Forças 
Terrestres e os comandan-
tes da Logística do Exérci-

to, também desde janeiro 
de 2014, o anterior e o atu-
al Comandante-Geral da 
GNR, a secretária-geral do 
Sistema de Segurança In-
terna, Helena Fazenda, e a 
secretária-geral do Sistema 
de Informações da Repúbli-
ca Portuguesa, Graça Mira 
Gomes, e o seu antecessor, 
Júlio Pereira são as outras 
personalidades que os so-
cialistas quer ouvir na co-
missão de inquérito.

O coordenador dos de-
putados do PS propõe ainda 
que a comissão solicite os 

O CDS-PP criticou o 
Governo por não aumen-
tar os meios para a Polícia 
Judiciária  e alertou que a 
falta de meios de combate 
à corrupção pode minar o 
Estado de direito democrá-
tico. “Se não temos meios 
para combater a corrupção 
que mina o Estado de di-
reito democrático, então é 
o próprio Estado de direito 
democrático que está em 
causa”, afirmou Assunção 
Cristas, após uma reunião 
muitíssimo produtiva com a 
direção nacional da PJ, em 
Lisboa. A líder dos centristas 
afirmou ainda que o primei-
ro-ministro teve a oportu-
nidade de, no orçamento, 
fazer a diferença, mas não 
fez, alegando que não au-
mentou as verbas para esta 
polícia com o argumento de 
que não executou todas as 
verbas orçamentadas. “Só 

CDS alerta que falta de meios 
de combate à corrupção põe 

em causa Estado democrático

Rui Rio afirma que o par-
tido “não pode nunca estar 
de acordo com uma política 
orçamental” que considera 
seguir a lógica do “interesse 
imediato” e não a do inte-
resse nacional. “Quando um 
Governo faz o Orçamento 
tem fundamentalmente de 
pensar no futuro do país. 
O que constatamos é que 
todos os orçamentos des-
te Governo não pensam no 
futuro, pensam no presente. 
E este ano pensam ainda 
mais no presente, porque o 
presente significa eleições”.

Rio acusa Governo de pensar mais nas
eleições do que no interesse nacional

Para o presidente do 
PSD, o atual Governo não 
trata do futuro, trata do pre-
sente, trata de colher algu-

mas simpatias no sentido de 
tentar maximizar  votos.

“Amanhã a economia 
portuguesa, a economia 
europeia, a economia mun-
dial, vão crescer menos, 
Portugal e todo o mundo 
vão ter problemas e o que 
devíamos ter feito era pre-
pararmo-nos, em época de 
crescimento econômico, 
que é o que atravessamos, 
para nos defendermos em 
épocas de menor cresci-
mento”, defende.

Rui Rio volta a evocar a 
fábula da cigarra e da for-

Anúncio antecipado da visita do 
Papa a Portugal causa mal-estar

miga para descrever a atual 
conjuntura político-econô-
mica: “A cigarra no verão 
canta e dança, chega ao 
inverno não tem meios para 
se alimentar e a formiga 
tem de ajudar”.

E deixa um aviso: “Quan-
do a economia decrescer, 
vamos ter de fazer mais 
sacrifícios do que teríamos 
de fazer se tivéssemos um 
governo que tivesse investi-
do no futuro e precavido si-
tuações que inevitavelmente 
aparecem, a economia é um 
ciclo, sobe e desce”.

não executa”, disse, por que 
o Governo não permite à PJ 
“contratar mais inspetores, 
que estão em falta”. A ban-
cada do CDS-PP tinha uma 
proposta, recusada pela 
maioria de esquerda, para 
a contratação de mais 100 
inspetores, afirmou, recor-
dando que o PCP e o BE 
aprovaram, num primeiro 
momento, de voltaram atrás 
depois, reprovando-a. As-
sunção Cristas acrescentou 
que a sua bancada defende 
a revisão do estatuto da PJ, 
pelas implicações que tem 
para as carreiras dos profis-
sionais e pela resposta que 
daria ao problema de enve-
lhecimento e desmotivação 
que disse existir nesta polí-
cia. E sublinhou a importân-
cia de dar meios à PJ, que 
é o “coração, a essência da 
defesa do Estado de Direito 
democrático”.

processos disciplinares que 
o Exército instaurou a vários 
militares responsáveis pela 
vigilância dos paióis de Tan-
cos, o mais grave dos quais 
resultou numa pena de proi-
bição de sair do quartel por 
alguns dias. O PS pede todos 
os documentos do Exército 
relativos à segurança dos pai-
óis, bem como a documenta-
ção existente no Ministério da 
Defesa Nacional, sobre tudo 
o que se refere a Tancos pos-
terior a janeiro de 2014.

A comissão de inquérito 
ao furto de material militar 
dos paióis de Tancos iniciou 
os trabalhos a 14 de no-
vembro, e tem como objeto 
identificar e avaliar os fatos, 
os atos e as omissões do 
Governo relacionados direta 
ou indiretamente com o fur-
to de armas em Tancos, de 
junho de 2017, data do furto, 
ao presente, e apurar as res-
ponsabilidades políticas daí 
decorrentes.

O furto do material militar, 
entre granadas, explosivos e 
munições, foi noticiado em 
29 de junho de 2017.

Santana Lopes apresentou o assessor do presidente da 
República Paulo Sande, especialista em Assuntos Europeus, 
como cabeça de lista do partido Aliança às eleições euro-
peias, por uma nova atitude em Bruxelas.

Sobre Paulo Sande, o ex-presidente do PSD elogiou um 
candidato que conhece profundamente a realidade europeia, 
assumindo o compromisso do seu novo partido de renovar as 
pessoas que intervêm na ação política, optando pela compe-
tência e a credibilidade.

“Somos europeus, mas antes de mais portugueses, 
amamos o país em que nascemos e acreditamos na União 
Europeia. Vamos ganhar esse combate”, prometeu Santa-
na Lopes, assumindo ir pedir aos portugueses uma grande 
votação. O candidato do Aliança, Paulo Sande, prometeu 
apresentar propostas concretas, mas reservou-as para 

tempo mais oportuno.
O ex-chefe da delegação do Parlamento Europeu em Por-

tugal referiu ser “simbólico que a Aliança, um novo partido, se 
apresente pela primeira vez a sufrágio nas próximas eleições 
europeias”, pois é “um partido novo para um tempo novo”, 
quando a “Europa vive tempos difíceis”.

Segundo Paulo Sande, “nada se conseguirá sem a ade-
são dos portugueses” e, para tal, é preciso “falar sempre ver-
dade, com rigor e claridade”, fazendo a “separação entre a 
utopia e o possível”.

“Sou um otimista desconfiado. A Europa precisa de Por-
tugal e Portugal ganha em ser membro da União Europeia”, 
afirmou, realçando ser adepto do “realismo” e frisando a im-
portância da “ligação aos portugueses”, pelo que a Aliança vai 
recorrer a “todas as formas possíveis para comunicar”.

Santana Lopes apresenta assessor de
Marcelo para as eleições europeias
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Confraternização natalina

A dinâmica e 
competente 
diretoria 
da famosa 
empresa Rio 
Paiva Pneus, 
Luiz Cláudio, 
José Paiva 
e Renato, 
nesta linda 
comemoração

Num close 
para o Jor-
nal Portugal 
em Foco, 
os diretores 
da famosa 
empresa 
Rio Paiva 
Pneus, o 
presidente 
José Paiva 
e Luiz 
Cláudio

Total interação dos colaboradores na tradicional Festa Natalina da empresa Rio Paiva Pneus Saboreando o delicioso churrasco de confraternização da Rio Paiva, 
os diretores Renato, Luiz Cláudio e sua esposa Daphyne

Uma festa 
maravilhosa, 
onde vemos 
empresário 
José Paiva 

num bate 
papo com 

colaboradores

A chegada do Natal é 
uma oportunidade para fa-
zer o balanço de tudo que 
fizemos no ano de 2018... 
Os bons negócios, as ami-
zades feitas e preserva-
das... mas, também é tem-
po de renovarmos a nossa 
fé, o nosso amor em Cristo, 
semeando a fraternidade e 
tornando-nos mais irmãos.

É este sentimento que 
devemos nos transportar 
para 2019.

Foi nesse espirito Nata-
lino que a diretoria da Rio 
Paiva Pneus com seu di-
retor-presidente, José Pai-
va, diretores, Luiz Claudio 
e Renato promoveram um 
grande almoço-churrasco 
de confraternização para 
celebrar o Natal.

No decorrer da festi-
vidade usou a palavra o 
Presidente da Rio Paiva 
Pneus que se congratu-
lou com todos os seus 
colaboradores e convi-
dados em geral pelos 
êxitos desse ano e pas-
sou uma mensagem fra-
terna, conclamando a 
todos a viverem a essên-

Mais um ano 
de sucesso 

da Rio Paiva 
Pneus com 

sua equipe de 
colaboradores 

e guerreiros

cia do Natal, em Cristo.
A Rio Paiva Pneus, si-

tuada na Av. Roma 55/67, 
próximo ao Hospital de 
Bonsucesso é uma em-
presa que prima pela sua 
operacionalidade e res-
peito ao cliente e ainda 
desfruta de grande pres-
tigio no mercado Automo-
bilístico.

Assim, ao realizar a 
sua confraternização Na-
talina e de Fim de Ano, a 
empresa veio expressar o 

seu agradecimento a to-
dos aqueles pela confian-
ça e preferência dos seus 
serviços, bem como aque-
les que colaboram com os 
seus êxitos, no decorrer 
do ano.

E nesta atmosfera de 
boas amizades, renovou-
se os desejos de que o 
ano de 2019,chegue com 
uma nova gama de ale-
grias e realizações para 
toda família

Rio Paiva Pneus.

Durante o sábado Natalino da Rio Paiva, o 
presidente José Paiva e o amigo Agostinho

Momento 
marcante da 
tradicional Festa 
Natalina da Rio 
Paiva Pneus 
com a alegria de 
seus colaborado-
res numa linda 
confraternização 
de Fim de Ano 
esbanjando união 
e felicidade entre 
colaboradores e 
diretores

av. roma, 55-67. Bonsucesso (21) 3977-2200 
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Isso mesmo, Bodas de Porcela-
na – 20 anos comemorou o Ran-
cho Folclórico Raízes de Portugal 
no ultimo dia 11 de novembro de 
2.018 com uma belíssima fes-
ta na Associação dos Poveiros, 
onde esta sediado desde 2.003. 
O Rancho aniversariante em ho-
menagem à entidade que o abriga, 

possui em seu repertorio várias 
modas da região da Póvoa de Var-
zim. O Rancho Raízes Portugal é 
presidido até hoje pelo seu funda-
dor Sr. Manuel Malheiros, ou seja 
desde 26 de setembro de 1.998, e 
conta com o apoio e cooperação 
de sua família. A condução da fes-
ta deste dia esteve a cargo do Sr. 

Jorge Mendes e também tivemos 
a palavra do Sr. Claudio Alba da 
assessoria do Vereador Toninho 
Paiva que nesse dia ofereceu cer-
ca de 25 troféus a patrocinadores, 
amigos assíduos e colaboradores 
do Raízes. Sucesso desta tarde 
também foi o delicioso bacalhau 
e ainda no cardápio, outros pratos 

e saladas diversas, tudo regado 
pelo bom vinho português. Como 
acontece em seus convívios, um 
dos momentos mais aguardados o 
tradicional vira livre pela tocata do 
Raízes, liderada pelo conhecido 
sanfoneiro Luisinho. A direção do 
Raízes e o Vereador Toninho Paiva 
homenagearam neste dia, o presi-

dente da entidade Sr. Lino Lage e 
esposa, o casal sempre presente 
Sr. Armando e dona Maria Pires 
Pinto, o casal Sr. José Manuel (Lu-
zitana Jóias) e Claudia Barroso, e 
outros amigos. O Rancho Raízes 
de Portugal brilhou nesse dia com 
uma belíssima atuação com seu 
folclore animado e vibrante. Apre-

sentou modas como Fado Man-
dado, Chula da Meadela, Vira do 
Linho, O mar enrola na Areia, Cor-
ridinho, Cana Verde da Correlha e 
outras mais. Tivemos o tradicional 
“Parabéns a Você” para o Raízes. 
Confira mais detalhes no site www.
portugalemfoco.com.br  ou pelo fa-
cebook/Portugal em foco.

Vemos o ensaiador Alexandre (Xuxão), o presidente do Raízes Sr. Manuel Malheiros, 
a esposa Sra. Maria Soledade, a 1.a dama dos Poveiros Sra. Alice Lage, o esposo 
e presidente Sr. Lino Lage e o homenageado Sr. José Manuel e a Claudia Barroso.

Os integrantes do Rancho Raízes de Portugal comemorando 20 anos de 
muito trabalho a serviço das tradições portuguesas.

Sr. Claudio Alba no uso da palavra, o Xuxão, o presidente do Raízes Sr. 
Manuel Malheiros, Sra. Soledade, quando homenageavam a Sra. Alice, e o 
esposo e presidente dos Poveiros Sr. Lino Lage.

Rancho Raízes de Portugal durante sua atuação neste dia.
Homenagem do Vereador Toninho Paiva e o Raízes de Portugal ao casal amigo 
Sr. Armando e Sra. Maria P. Pinto, e o casal Sr. Fernando e Sra. Eugenia.Vindos de Três Lagoas Mato Grosso do Sul, o casal descendentes de por-

tugueses Sra. Rita de Cássia Guedes Oliveira e o esposo Sr. Ovidio Lopes 
de Oliveira, presentes ao aniversario do Rancho Raízes de Portugal na As-
sociação dos Poveiros de São Paulo.      

Rancho Raízes de Portugal
Comemorou Bodas de Porcelana
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Um campo de concentração paulista Portugal no Euro 2020
O primeiro alemão a aparecer 

na História do Brasil é o aven-
tureiro Hans Staden (1525 – 1576), 
originário de uma localidade próxima 
à Bremen, ao Norte da Alemanha, 
que visitou por dois anos, entre 1548 
e 1549, o então imenso território por-
tuguês das Américas, percorrendo 
as capitanias de Pernambuco e de 
São Vicente, no litoral de São Paulo 
– onde, de acordo com seu relato, na 
célebre obra “História Verdadeira e 
Descrição”, de 1557, escapou de ser 
devorado pelos índios tupinambás. 
Melhor sorte tiveram os pioneiros 
alemães que chegaram ao País, em 
1824, dois anos após a Independên-
cia, destinados ao Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Espírito Santo. Foram 
os primeiros europeus, antes mes-
mo dos portugueses, que aportaram 
como imigrantes para a mais exten-
sa nação da América do Sul. Vieram 
trazidos por iniciativa da Imperatriz 
Dona Leopoldina (1797 – 1826), de 
língua alemã, nascida na Corte Ha-
bsburgo de Viena, filha do Imperador 
Austríaco Francisco I (1768 – 1835) - 
e esposa do Imperador Dom Pedro I 
(1798 – 1834), O Rei Soldado, que é 
IV em Portugal. Foi ela quem assinou, 
no Palácio Imperial de São Cristóvão, 
no Rio de Janeiro, a Independência 
proclamada pelo marido, às mar-
gens do Rio Ipiranga, em São Paulo. 
Os alemães sempre encontraram no 
Brasil um segundo lar, e sua presen-
ça de quase dois séculos deixaria 
muitas influências, inclusive, no gos-
to nacional. Da cerveja às salsichas. 
Dois presidentes da República eram 
descendentes de germânicos – Er-
nesto Geisel (1907 – 1996) e Fernan-
do Collor, atualmente, com 69 anos. 
Mas, durante a Segunda Guerra, de 
1942 a 1945, quando o Brasil aliou-
se aos Estados Unidos e Inglaterra, 
o grupo formado pela  tripulação do 
navio de passageiros alemão Win-
dhuk, integrada por 244 civis, entre 
homens, na sua grande maioria, e 
mulheres, amargaram as agruras de 
um campo de concentração constru-
ído especialmente para eles, no inte-
rior de São Paulo, na cidade de Pin-
damonhangaba, no Vale do Paraíba, 
coincidentemente, terra natal de dois 
dos candidatos à presidência da Re-
pública nas eleições de 2018: os ex-

governadores Geraldo Alckmin, de 66 
anos, e Ciro Gomes, de 61.  

O Windhuk não fazia parte da 
Marinha de Guerra de Berlim. 

Tratava-se de moderníssimo transa-
tlântico que percorria a rota de Ham-
burgo à sul-africana Cidade do Cabo 
e Lourenço Marques, rebatizada para 
Maputo, capital à época da província 
ultramarina portuguesa de Moçambi-
que. O começo do segundo conflito 
mundial, ainda em 1939, quando a 
Alemanha invadiu áreas da Polônia, 
colocou em risco o Windhuk, que 
acabara de deixar seus passageiros 
no porto da África do Sul, controlado 
pelos ingleses, e se preparava para 
seguir a Moçambique. Recebeu a 
ordem de voltar imediatamente para 
Hamburgo, pois temia-se que o navio 
pudesse cair em poder da Marinha 
da Inglaterra. Zarparam em direção 
ao Norte e o Windhuk fez uma pa-
rada na cidade angolana de Lobito, 
território também português, porém, 
os ingleses estavam a perseguir a 
embarcação. Continuaram rumo a 
Noroeste e, no dia sete de dezembro, 
chegaram a Santos. Respiraram ali-
viados porque o Brasil permanecia 
‘neutro’ no conflito e tiveram autoriza-
ção para desembarcar. Resolveram 
esperar o fim do confronto em São 
Paulo. Corria tudo bem até que o Bra-
sil, três anos depois, declarou guerra 
às potências do Eixo – Alemanha, 
Itália e Japão. Foram, então, levados 

aos campos de concentração, que, 
inicialmente, eram cinco, para além 
de Pindamonhangaba, existiam os de 
Ribeirão Preto, Bauru, Guaratinguetá 
e Pirassununga, ocupados apenas 
nos primeiros meses. Com o final da 
guerra, os alemães ganharam a liber-
dade e somente um retornou a seu 
país. Dois dos tripulantes, Wolfgang 
Gramberer e Roff Stephan, funda-
riam, em 1948, uma choperia com o 
nome da embarcação, no bairro pau-
listano de Moema. Ambos haviam 
trabalhado na cozinha do navio. A 
casa passaria ao controle dos irmãos 
catarinenses Walfrido e Francisco 
Krieger, de família alemã, nos anos 
1970, tornando-se, nas décadas 
seguintes, o melhor restaurante de 
comida germânica da cosmopolitíssi-
ma São Paulo. “O nosso destino foi 
manter viva a memória e a preciosa 
gastronomia praticada no Windhuk”, 
afirmou-me, emocionado, Francisco 
Krieger, de 59 anos.  

Walfrido e Francisco recordam 
com tristeza que já morre-

ram os 243 ex-prisioneiros que fica-
ram no Brasil. Mesmo assim, todos os 
anos, os dois promovem um encontro 
para celebrar a data da chegada do 
navio a Santos. Neste 2018 será no 
almoço de sábado, dia oito de dezem-
bro, com a participação de viúvas e 
descendentes dos tripulantes que, 
aqui, reviveram os sobressaltos do 
compatriota Hans Staden.

Realizou-se  em Dublin (Irlanda) o 
sorteio da fase de qualificação para 
o Campeonato da Europa de 2020, 
competição que, pela primeira vez 
em 60 anos de história, realiza-se 
em 12 cidades de diferentes paí-
ses: Baku, Munique, Roma, São 

Petersburgo, Amesterdão, Bilbau, 
Bucareste, Budapeste, Copenha-
ga, Dublin, Glasgow e Londres. Os 
ex-internacionais portugueses Vítor 
Baía e Nuno Gomes foram convi-
dados pela UEFA para ajudar no 
sorteio, que colocou Portugal, cam-

peão em título, no Grupo B junta-
mente com Ucrânia, Sérvia, Lituânia 
e Luxemburgo. O destaque vai para 
o Grupo C onde Holanda e Alema-
nha voltam a defrontar-se depois do 
duelo na Liga das Nações.
Eis o resultado do sorteio:

• Grupo A: Inglaterra, Rep. Checa, Bulgária, Montenegro, Kosovo
• Grupo B: Portugal, Ucrânia, Sérvia, Lituânia, Luxemburgo
• Grupo C: Holanda, Alemanha, Irlanda do Norte, Estónia, Bielorrússia
• Grupo D: Suíça, Dinamarca, Rep. Irlanda, Geórgia, Gibraltar
• Grupo E: Croácia, País de Gales, Eslováquia, Hungria, Azerbaijão
• Grupo F: Espanha, Suécia, Noruega, Roménia, Ilhas Feroé, Malta
•Grupo G: Polónia, Áustria, Israel, Eslovénia, Macedónia, Letónia
• Grupo H: França, Islândia, Turquia, Albânia, Moldávia, Andorra
• Grupo I: Bélgica, Rússia, Escócia, Chipre, Cazaquistão, San Marino
• Grupo J: Itália, Bósnia, Finlândia, Grécia, Arménia, Liechtenstein
Portugal  e os quatro adversários na fase de qualificação para o Euro 2020: Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo. 
Curiosamente, ucranianos e sérvios também têm, no mínimo, a participação no playoff garantida. Fernando Santos 
considerou o grupo “difícil”, apesar de ter evitado a Alemanha. “Portugal evitou a Alemanha ou a Alemanha evitou 
Portugal? Quer a Ucrânia quer a Sérvia são duas excelentes equipas, que subiram de divisão na Liga das Nações. 
Conhecemos a Sérvia da qualificação do Euro 2016, com vários jogadores campeões do mundo de sub-20. A Ucrâ-
nia também tem excelentes jogadores. Será difícil jogar na Lituânia. E o Luxemburgo tem vindo a crescer, e tem 
aquele clima de muitos emigrantes. Olhando para o ranking, diria que há três candidatos para dois lugares, sendo 
que Portugal quer um deles”, analisou o selecionador nacional. “Europeu em 12 cidades de 12 países” Vamos ver. 
Não vou partir de pressupostos. O futuro dirá”, acrescentou. Ainda antes de o sorteio ter início, a seleção nacional 
já sabia que iria ficar num dos grupos de cinco equipas, de A a E, por disputar em junho do próximo ano a final four 
da Liga das Nações.

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar às 4.as feiras das 22,30 
às 24 horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 740, o 
Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.
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O Sporting venceu hoje 
em casa do Rio Ave por 
3x1, no jogo que encerrou 
a 11.ª jornada da I Liga de 
futebol, fechando a ronda 
no segundo posto, a dois 
pontos do comandante FC 
Porto.

 Sporting vence em Vila 
do Conde e fecha jornada 
em segundo

Os ‘leões’ adiantaram-
se cedo no marcador, aos 
oito minutos, por Bruno 
Fernandes, ainda permi-
tiram que João Schmidt 

Sporting vence em vila do conde 
e fecha jornada em Segundo

Wilson Eduardo, aos 
12 minutos, de grande 
penalidade, e Paulinho, 
aos 25, assinaram os 
golos dos bracarenses, 
que somam os mes-
mos 24 pontos do líder 
e campeão FC Porto, 
que visita o rival Boa-
vista no domingo.

O Sporting de Braga 
regressou aos triunfos, 
depois da derrota no 
terreno dos ‘dragões’ 
(1x0), e manteve um 
ponto de vantagem so-
bre o Benfica, terceiro 
com 23, que hoje go-
leou na recepção ao 
Feirense (4x0).

O Moreirense, que 
somava cinco vitórias 
consecutivas, três de-
las para o campeonato, 
segue no sétimo lugar, 
com 16.

Sporting de 
Braga vencer 
moreirense

fc porto segura liderança isolada ao vencer Boavista 

igualasse, quatro minutos 
depois, mas gols de Bas 
Dost, aos 23, e de Jovane 

Cabral, aos 72, sentencia-
ram a partida e permitiram 
que o treinador holandês 

O Benfica goleou o Fei-
rense por 4x0, com quatro 
gols marcados na segunda 
parte do jogo da 11.ª jornada 
da I Liga de futebol, após o 
voto de confiança do presi-
dente Luís Filipe Vieira no 
treinador Rui Vitória.

 O brasileiro Jonas, aos 
49 minutos, um gol na pró-
pria baliza de Bruno Nasci-
mento, aos 57, Rafa, aos 68, 
e Seferovic, aos 89, marca-
ram os gols do Benfica, após 
uma semana em que foi 
equacionada a permanência 
de Rui Vitória, na sequência 
da goleada sofrida terreno do 
Bayern Munique (5x1).

Os ‘encarnados’ soma-
ram a segunda vitória con-
secutiva na prova e subiram 
provisoriamente ao segundo 

aves nos ‘oitavos’ da taça, ao bater cova

lugar, com 23 pontos, menos 
um do que o líder e campeão 
FC Porto, que visita o Boavis-
ta no domingo, mas podem, 
ainda podem, ser ultrapassa-
dos pelo Sporting de Braga, 
quarto com 21, caso vença 

na recepção ao Moreirense.
O Feirense, que soma 

nove jogos sem vencer no 
campeonato, caiu para o 16.º 
lugar com os mesmos nove 
pontos de Tondela, Boavista 
e Nacional.

O Portimonense venceu 
hoje na recepção ao Tondela 
por 3x2, em jogo da 11.ª jorna-
da da I Liga de futebol, após 
ter estado a perder, e subiu ao 
11.º lugar, com 12 pontos.

 Xavier, logo no primeiro 
minuto, deu vantagem aos 

tondelenses, mas o brasileiro 
Paulinho, aos 13, de grande 
penalidade, o colombiano Ja-
ckson Martinez, aos 29, e o 
japonês Nakajima, aos 45+1, 
concretizaram a reviravolta 
dos algarvios.

Tomané ainda reduziu 

aos 62, antes de ser expul-
so aos 85, mas não evitou o 
quarto jogo no campeonato 
sem vencer do Tondela, que 
segue no 15.º lugar, com os 
mesmos nove pontos de Bo-
avista, que tem menos um 
jogo, e Feirense.

portimonense sobe ao 11.º lugar
após reviravolta frente ao tondela

Marcel Keizer também se 
estreasse no campeona-
to com um triunfo, depois 
das vitórias na Liga Euro-
pa e Taça de Portugal.

Com este triunfo, o 
Sporting fechou a 11.ª 
jornada no segundo pos-
to com 25 pontos, menos 
dois do que o FC Porto, 
líder, enquanto o Rio Ave 
concluiu a ronda na sexta 
posição com 18 pontos, 
os mesmos do que o Vitó-
ria de Guimarães, quinto.

O FC Porto segurou a 
liderança isolada da I Liga 
portuguesa de futebol, ao 
vencer no terreno do rival 
Boavista, por 1x0, com um 
gol do suplente Hernâni, aos 
90+5 minutos do jogo da 11.ª 
jornada.

 Os campeões nacionais 
conquistaram a quarta vitó-
ria consecutiva e somam 27 
pontos, mais três do que o 
Sporting de Braga, segundo 
classificado, e mais quatro 

do que o Benfica, terceiro, 
enquanto o Boavista segue 
no 16.º posto, com os mes-
mos nove pontos de Tondela 
e Feirense.

Na segunda-feira, o Spor-
ting pode voltar a ficar a dois 
pontos dos ‘dragões’, em 
caso de vitória na visita ao 
Rio Ave, quinto com 18, na 
estreia do holandês Marcel 
Keizer no comando técnico 
dos ‘leões’ em jogos para o 
campeonato.

O Vitória de Setúbal venceu em casa do Marítimo, por 1x0, em jogo da 11.ª jornada da 
I Liga portuguesa de futebol, que marcou a estreia de Petit à frente dos insulares.

Mendy, aos 85 minutos, marcou o único gol da partida, permitindo aos sadinos subirem pro-
visoriamente ao sexto lugar, com 17 pontos. Sem vencer há 11 encontros em todas as com-
petições, o Marítimo somou o sexto desaire consecutivo e ocupa o 13.º lugar, com 10 pontos.

vitória de Setúbal vence marítimo
na estreia de petit nos insulares
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PORTUGAL É O PAÍS EM QUE A BOLA
ESTÁ MENOS TEMPO EM JOGO

O Observatório In-
ternacional do Futebol 
revelou nesta passada 
segunda-feira um rela-
tório sobre o tempo de 
jogo em 37 competições 
europeias, onde se inclui 
também as segundas di-
visões de Inglaterra, Es-
panha, Itália e Alemanha.

Conclui o organismo 
que é o campeonato com 

De acordo com nota 
publicada pela Câmara 
Municipal de Montale-
gre, a Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF) 
deu luz verde para que o 
jogo Montalegre-Benfica, 
agendado para dia 19, 
referente aos oitavos de 
final da Taça de Portugal, 

MONTALEGRE RECEBE
BENFICA EM CASA

Portugal vai defrontar a Suíça na primeira meia-final 
da Liga das Nações. Holanda e Inglaterra disputam a 
outra vaga na final do torneio que vai decorrer em Por-
tugal entre 5 e 9 de junho de 2019.

Meias-finais: Portugal – Suíça, 5 de junho, Estádio 

Competição ................................Tempo útil de jogo
1.Allsvenskan (Suécia) ..................................60,4%
2.Liga dos Campeões....................................60,2%
3.Eredivisie (Holanda) ...................................58,6%
4.Bundesliga (Alemanha) ..............................58,5%
5.Veikkausliiga (Finlândia) .............................58,3%
(..)37. Liga (Portugal).....................................45.7%

Top 5 das competições com 
maior tempo útil de jogo

menos tempo útil de jogo 
é em Portugal. De acordo 
com a mesma fonte, dos 
noventa minutos regu-
lamentares de uma par-
tida de futebol, apenas 
se jogam sensivelmen-
te metade disso na Liga 
(50,9%). Sendo que o Be-
lenenses é a equipe com 
maior tempo útil de jogo 
(55,2%), com o Feirense 

no lado oposto (45,7%).
A Liga fica atrás das 

principais competições de 
países como a Escócia, 
Bulgária, Romênia e Sér-
via, numa tabela que é do-
minada pela Allsvenskan. 
O campeonato sueco de 
futebol, é a competição 
europeia onde a bola rola 
durante mais tempo, cer-
ca de 60%.

Para estas contas 
também entrou a Liga 
dos Campeões, onde a 
equipe com menor per-
centagem de tempo útil 
de jogo é também portu-
guesa. Nos jogos do FC 
Porto de Sérgio Concei-
ção, líder do Grupo D, 
apenas se joga cerca 
de 52% do tempo regu-
lamentar.

Em dia de Bola de 
Ouro, o Sporting usou as 
redes sociais para eleger 
Ronaldo, não o melhor do 
mundo, mas o melhor de 
todos os tempos.

 Num vídeo publicado 
nas redes sociais os leões 

LEÕES ELEGEM RONALDO 
COMO O MELHOR DE 
TODOS OS TEMPOS

enalteceram a joia da co-
roa da formação leonina, 
Cristiano Ronaldo, distin-
guido já por cinco vezes 
como melhor do mundo, 
apelidando-o “the greatest 
of all time” (o melhor de to-
dos os tempos).

Numa altura em que 
o campeonato brasilei-
ro se encontra parado, 
depois do Palmeiras se 
ter sagrado campeão, a 
janela de transferências 
de inverno abre frestas 
em solo brasileiro dentro 
de menos de um mês, e 
os emblemas canarinhos 
preparam-se para refor-
çar os plantéis para a 
temporada de 2019.

Foi nesse sentido 
que o periódico brasileiro 
UOL Esportes elaborou 
uma lista onde surgem 
vários jogadores consi-
derados como boas op-
ções de mercado, mas 

BRUNO CÉSAR ENTRE OS SETE “BRASILEIROS ESQUECIDOS”

que têm sido opções vá-
lidas nos clubes que re-
presentam.

Um deles é Bruno Cé-
sar, jogador do Sporting 
que conta apenas com 
14 minutos oficiais na 

presente temporada. A 
mesma publicação refere 
o médio de 30 anos como 
“uma das últimas opções 
do plantel, pelo que não 
tem sido titular nem nos 
jogos da Taça da Liga e 

seja disputado no Estádio 
Diogo Alves Vaz Pereira.

“A primeira visita acon-
teceu na tarde desta [se-
gunda-feira]. As garantias 
dadas convenceram a fe-
deração. Os próximos dias 
prometem ser de muito 
trabalho”, anunciou a au-
tarquia.

Ramires (Jiangsu Suning);
Luiz Araújo (Lille);
Thiago Maia (Lille);
Paulinho (Bayer Leverkusen);
Bruno César (Sporting);
Lucas Piazón (Chelsea);
Marcelo Moreno (Wuhan Zall).

Taça de Portugal, onde 
o Sporting costuma dar 
minutos aos suplentes”. 
Bruno César poderá, as-
sim, ser um alvo apetecí-
vel para regressar ao seu 
país natal.

Confira a lista dos
sete “esquecidos”:

PORTUGAL DISCUTE COM SUÍÇA LUGAR NA FINAL

O Presidente Executivo e a Presidente do Conselho Deliberativo, no uso das atribuições que lhes con-
fere o Estatuto Social, vem tornar público a todos os associados que no dia 20 de janeiro de 2019, no horário 
compreendido entre 8:00 e 15:00 h em sua sede própria na Rua Dentista Barreto, 1282 – Vila Carrão – Capital, 
realizar-se-á eleição direta para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da entidade para o triênio 2019/2022.

Ficam convocados todos os associados filiados interessados em concorrerem ao pleito, para apresentarem 
suas candidaturas constituídas em chapa de forma expressa até o dia 27 de dezembro de 2018 na secretaria 
da Casa, sendo que para os cargos de Presidente e Vice-Presidente Executivo é necessário um ano de filiação 
a Entidade. No dia 02 de janeiro de 2019 serão afixadas em local próprio as chapas inscritas, possibilitando o 
exercício do direito de impugnação no prazo improrrogável de 24 horas.

As impugnações serão julgadas pelo Conselho Deliberativo sendo o resultado divulgado no dia 07 de ja-
neiro de 2019.

No silêncio, todas as candidaturas serão consideradas homologadas e apresentadas formalmente aos 
associados no dia 09 de janeiro de 2019.

Ficam ainda convocados todos os associados a comparecerem na data de 20 de janeiro de 2019 para o 
exercício do direito e dever do voto. Para tanto é necessário estarem regulares com suas obrigações junto a 
Casa até o dia 20 de dezembro de 2018.

A apuração e resultado da eleição ocorrerão no mesmo dia 20 de janeiro de 2019, às 15:30 h em sessão 
pública aos associados na mesma sala de votação. 

A posse da nova Diretoria Executiva será no dia 27  de janeiro de 2019.
Encontram-se a partir desta data afixado no átrio na sede social as normas que regulamentam a eleição, 

ficando a presidente do Conselho Deliberativo à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas desde 
que formuladas por escrito. Para que ninguém alegue desconhecimento, determinamos a afixação do presente 
edital em local acessível e a sua publicação em jornal renomado em nossa comunidade com antecedência ra-
zoável. Nada mais.

São Paulo, 02 de dezembro de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
Casa dos Açores de São Paulo

Marcelo Stori Guerra
Presidente Executivo

MÁRCIA FÁTIMA GEMELGO CORREIA 
Presidente do Conselho Deliberativo

do Dragão (Porto)
Holanda – Inglaterra, 6 de junho, Estádio D. Afonso 

Henriques (Guimarães)
 A final e o jogo de atribuição do 3.º e 4.º lugares 

estão agendados para 9 de junho.
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Quando o prefeito Marcelo Crivella as-
sumiu, há dois anos, não lhe faltou a boa 
vontade dos órgãos fiscalizadores da admi-
nistração, inclusive da Câmara Municipal, 
que integro. Eu própria, convidada, exerci 
o cargo de Secretária de Assistência Social 
e Direitos Humanos, confiante em contribuir 
com o prefeito recém-empossado para tor-
nar o nosso Rio melhor, mas bastaram oito 
meses para me desiludir e passar à oposi-
ção. E a atuação do sr. Crivella deixa claro 
que agi corretamente: a atual Prefeitura não 
só não resolveu os problemas da anterior 
como ainda baixou incrivelmente o padrão 
dos serviços à população, em especial nos 
mais delicados deles, os sistemas de saúde 
e de assistência social.

 O sistema público de saúde, por exem-
plo, vive os momentos mais críticos de sua 
história, com salários atrasados, escassez 
de tudo nos hospitais e ambulatórios, além 
de clínicas da família fechando. Enquanto 
esses serviços absolutamente essenciais 
sofrem, vive-se uma farra orçamentária de 
aditivos e gastos absurdos com empresas de 
marketing e promoção de eventos, dando a 
impressão de que as queixas do prefeito so-
bre falta de recursos apenas encobrem uma 
péssima gestão do dinheiro dos impostos 
que pagamos. De minha parte, não assisti-
rei impassível a esse abuso e vou oficiar ao 
Ministério Público para que abra uma investi-
gação sobre os descaminhos da administra-
ção municipal.

A crise na saúde

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
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Sempre especial o almoço português no JPA
Mais um domin-

go Show de bola 
no Clube Recrea-
tivo Português de 
Jacarepaguá. Uma 
explosão de ale-

você precisa tam-
bém reviver estes 
grandes momentos 

e compartilhar com 
esta grande família. 
Venha.

Magnifica 
apresentação 

do Rancho 
Eça de Quei-
rós da Casa 
dos Poveiros 
no Almoço 

Português na 
Recreativo. 

JPA.

Cláudio Santos e seus amigo sempre dando o toque musical no Almoço Re-
creativo

Deli-
ciosos 
pratos 
prepara-
dos com 
muito 
capricho 
para a 
Comu-
nidade 
Portugue-
sa.

gria com o show 
musical do Cláudio 
Santos e Amigos, 
dando a rito mu-
sical o presidente 
Oliverio Carvalho 

sempre com aque-
la energia tudo 
perfeito e muito 
esta no Recreativo 
JPA que nos permi-
te reviver  alguns 

momentos das tra-
dições portuguesas 
no Rio de Janeiro, 
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Almoço NAtAliNo NA CAsA dAs BeirAs
Domingo show da família bei-

rã e convidados da comunidade 
portuguesa e amigos no tradicio-
nal Almoço Natalino da Casa das 

Beiras. Tudo maravilhoso numa 
harmoniosa confraternização nas 
mesas com todos com espírito 
natalino numa grande festa sabo-

Típicos 
das Beiras 
Show 
deu o tom 
musical 
ao Almoço 
Natalino 
na Casa 
das Beiras

O departa-
mento femi-
nino realizou 
o seu tradi-
cional bingo, 
D. Ilda, a 
primeira-da-
ma Verônica 
Silva, a 2.ª 
vice-presi-
dente Flávia 
Mariath e 
Maria Helena

Sucesso absoluto o Almoço Nwwwatalino, casa cheia, linda confraternização

reando um delicioso churrasco, 
bacalhau a Gomes de Sá, pernil, 
empadão de frango, sardinha por-
tuguesa, castanhas e de sobre-
mesa deliciosas rabanadas. Tudo 
perfeito, alegrando o salão em 

clima natalino o Conjunto Típicos 
das Beiras.

Não faltando o tradicional bingo 
e leilão. Uma tarde perfeita com a 
marca registrada da diretoria da 
Casa das Beiras.

Prestigiando 
a casa coir-

mã, o vice
-presidente 
da Casa de 

Trás-os-Mon-
tes Ismael 
Loureiro, a 
esposa Si-

neide, a filha  
e a primeira-
dama Emília 

Horto

O casal 
Vanda e 
Eduardo 
Rocha, 
sempre 
perfeito, 
coman-
dando o 
bingo

Simpatia e 
espontanei-
dade marca 
registrada do 
casal Rogé-
rio e Neide 
em clima 
natalino



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
deSGoSto.

QuaLQueR coNtRatemPo aBoRRece.
No eNtaNto, Sem deSGoSto,
a coNQuISta de eXPeRIeNcIa

é ImPRatIcÁVeL.

famILIa aBeNÇoada

Pé de VaLSa da 
SemaNa

PeRSoNaLIdadeS ImPoRtaNteS A nossa estimada Vereadora Teresa Bergher, homenage-
ando o Sr. Embaixador, Cônsul Geral do Consulado do Rio 
de Janeiro, Dr. Jaime Leitão, com sua elegante esposa D. 
Maria  Eduarda, “aproveito para cumprimentar pela bela re-
portagem na revista Ela do Jornal O Globo”. Homenagem 
muito merecida. ABRAÇOS FADISTAS!

O meu amigo e conterrâneo Sr. Adão Ribeiro, junto com 
o  Dr. João de Deus, Consul Adjunto do Consulado de 
Portugal, grandes amigos cumprimentando-se pela ho-
menagem recebida e muito merecida na Câmara dos Ve-
readores. ABRAÇOS FADISTAS.

aLmoÇo Na caSa do 
BacaLHau do meIeR

O estimado casal, D. Lourença e Sr. Raimundo Diniz, 
proprietários da concessionária (HAYASA), empresa  
de peso em Niterói. Sr. Raimundo Diniz, foi um exem-
plar presidente da Casa dos Açores, no Rio de Janeiro. 
Na foto o simpático casal num momento de alegria, nas 
voltas do vira. Estamos com saudades, fazem falta nos 
eventos da nossa comunidade. MUITAS BENÇÃOS.

Domingo passado, na festa 
comemorativa aos 41 anos 
de radio do programa Portu-
gal Canta Brasil, dirigido pe-
los amigos Antônio Simões 
e Simões Junior, realizado 
na Casa Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria, como 
vemos na foto dois amigos 
que foram levar seu abraço 
à família Simões, D. Tânia 
grande acordeonista, só 
que eu não sabia das suas 
qualidades na pista de dan-
ça e com o ex-presidente da 
Casa Trás-os-Montes e Alto 
Douro, Sr. Antônio Paiva que 
não fez por menos foi um 
show completo, gostei de 
ver. Parabéns amigos e mui-
ta saúde.           

Parabéns, Dona Berta e Sr. Manuel 
Branco - presidente da Casa do Porto, 
além de outros amigos sempre pres-
tigiando com vossa presença. Como 
vemos neste belo cenário fotográfico, 
à esquerda Dona Fatima Paiva, Dona 
Emília, Dona Berta com a diretora de 
boutiques da Linda Moda, Sr. Manuel 
Branco com Sr. Ernesto, presidente 
da Casa Vila da Feira e o ex-presiden-
te da Casa de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, Sr. Antônio Paiva como  foi um 
presidente por excelência, acredito  
ser muito cotado e muito útil para a 
nossa comunidade. Parabéns a todos 
e muita saúde. 

LINda meSa PoRtueNSe Na caSa da VILa da 
feIRa e teRRaS de SaNta maRIa

101 aNoS com a GRaÇa de deuS e 
muIto amoR da famíLIa e amIGoS

GeNte muIto ImPoRtaNte 
Na NoSSa comuNIdade

SemaNa maRaVILHoSa 
em PaSSa QuatRo, 

mINaS GeRaIS

aNtôNIo LoPeS comemoRou NoVa Idade em PaSSa QuatRo

LINda famíLIa LuSo BRaSILeIRa

amIGoS Que amamoS 
eteRNameNte.

Na homenagem  ao embaixador de Castro Daire, Sr. 
Adão Ribeiro na Câmara dos Vereadores. Sua esposa D. 
Irene Ribeiro, com a esposa do Consul Adjunto Dr. João 
de Deus, D. Leelia  esbanja simpatia  pela sua simpli-
cidade e muita classe. Duas flores num jardim colorido. 
ABRAÇOS FADISTAS.

caSaL eXemPLo da 
comuNIdade aÇoReaNa

Com muito carinho,  minha homenagem à Dona Ilda Miran-
da, amigas à mais de quarenta anos,  hoje com alegria, faço 
este registro, parabenizando-a e também, sua nora, Dona 
Sandra, pelo amor e dedicação a esta menina de Cento e 
um Anos de Idade, curtindo dentro do possível, com a graça 
de Deus, na Excursão do amigo Antônio Simões, em Pas-
sa Quatro, Minas Gerais, como vemos na foto, à esquerda, 
Dona Maria Eduarda, Ela: Dona Ilda Miranda,  Idália e Dona 
Sandra, Para todas, meu carinho, com o desejo de muita 
saúde, com a benção de Nosso Pai Maior.   

Prestigiando a grande festa Almoço Dançante 
comemorativa aos 41 anos de vida radiofônica 
do amigo Antônio Simões linda família. À es-
querda a linda Laura, um pouco envergonhada 
no colo da mamãe Dona Michelle, sua sogra a 
vovó Dona Conceição uma senhora muito reli-
giosa. Parabéns, na sequencia seu marido gran-
de visiense Sr. Manuel de Oliveira Cunha com 
seus netos Allan e Bernardo e o amigo Fernan-
do - diretor social da Casa vila da Feira, como 
sempre dando atenção aos amigos. Para o ami-
go Manuel Cunha da Adega Barril de Caxias, do 
Recreio e outra, desejo muita saúde extensivo a 
toda essa linda família, com as minhas melho-
res considerações e um grande abraço para o 
filhão Roberto, pai de Laura, Allan e Bernardo 
que não pode estar presente, mas muito bem 
representado.    

duaS SeNHoRaS 
eLeGaNteS e feLIZeS

Hotel Recanto das Hortênsias, para as Festas 
Natalinas, esta todo decorado com motivos de 
Natal; e os amigos que vemos na foto não fize-
ram por menos, uma foto para registrar esta data 
família, a esquerda Sr. José Cavaleiro, sua es-
posa Dona Maria da Gloria, Dona Idália, Dona 
Prudência e seu marido Manuelzinho da Tijuca, 
como é conhecido, casal sempre atuantes das 
coisas boas, incluindo a Vida Associativa Luso
-Brasileira, uma família muito unida. Parabéns a 
todos

Tarde maravilhosa na Casa do Bacalhau, 
a convite do Sr. Jaime Cardoso, o queri-
do casal, Leelia e João  de Deus - Consul 
Adjunto do Consulado  de Portugal no Rio 
de Janeiro. Momentos  de muita alegria, 
bom vinho e a  famosa culinária portugue-
sa, servida com muito carinho pelo chefe 
Assis e seus auxiliares. Assuntos varia-
dos sobre o nosso amado Portugal e a 
esperança de um Brasil melhor. Seu filho 
Adriano Cardoso e seu neto Carlos, muito 
felizes nessa tarde tão maravilhosamente 
portuguesa, que ficará na nossa lembran-
ça. Na foto D. Leelia, Sr. João de Deus, 
Maria Alcina e o anfitrião Sr. Jaime Cardo-
so – proprietário da Casa do Bacalhau no 
Méier. MUITAS BENÇÃOS....

Saudades dos amigos muito queridos, família que eu 
amo de coração. A minha querida Monique Moreira, 
seu esposo muito amado, Dr. Douglas Moreira,  com 
os filhos Fernanda e Marcelo. Família feliz, exemplo 
da nossa comunidade. MUITAS BENÇÃOS!!

O casal iluminado, D.jamila e  Dr. Carlos Félix, marcaram 
muitas emoções em nossas vidas. Especialmente no con-
vívio  com a saudosa D.Benvinda Maria e o Jornal Portugal 
em Foco. Dr. Carlos sempre me ajudou  a socorrer, pes-
soas necessitadas, atravéz da nossa Casa de Portugal. 
AMIGOS DE TODAS AS HORAS, ESTÃOS EMPRE EM 
NOSSOS CORAÇÕES. MILHÕES DE BENÇÃOS!

Esta semana quem festejou ani-
versário foi o nosso amigo Sr. An-
tônio Lopes – diretor do famoso 
Restaurante Caranguejo em Co-
pacabana e ao lado dos familiares 
e amigos comemorou, no Hotel 
Recanto das Hotências em Pas-
sa Quatro, em Minas na excursão 
do radialista Antônio Simões. Um 
momento especial na vida deste 
dinâmico e querido empresário. 
Parabéns amigo da equipe do Jor-
nal Portugal em Foco

PaRaBéNS PeLoS 41 aNoS 
de VIda RadIofóNIca

Domingo, Dia 02 / 12 /2018,  muitos sorrisos e alegria, 
pela linda festa realizada, com muita  harmonia  entre 
a nossa gente, na Casa Vila da Feira e Terras de San-
ta Maria. Como Vemos neste lindo cenário fotográfico, a 
esquerda, Amigo, Antônio Simões, esposa: Dona Marle-
ne, sua nora: Karol, sua mãe, Dona Cassia e seu genro, 
Simões Junior, a quem dou os Parabéns. Para toda a 
família, muita Saúde, sempre com a   bênçãos de Deus 
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41.º Aniversário do 
Programa Portugal

Canta Brasil

Na festa do 41.º aniversário do Programa Portugal Canta Brasil, o diretor Antônio Si-
mões, seu filho Simões Junior, com o Toninho Serápico e Camilo Leitão

Presidente 
da Casa 

da Vila da 
Feira Ernesto 

Boaventura 
confrater-

nizando-se 
com o amigo 

Antônio 
Simões e um 

amigo

A Casa da Vila da Feira foi o 
palco da festa de mais um ani-
versário do Programa Portugal 
Canta Brasil na Rádio Metropoli-
tana, o Antônio Simões e Simões 

Junior há 41 anos divulgando as 
tradições portuguesas no Rio de 
Janeiro. Muita informação e mu-
sica de boa qualidade. Bonita 
festa, onde a comunidade por- Mesa do Presidente da Casa do Porto Manuel branco, esposa D. Berta Branco, os amigos 

Emília, Carneiro, o ex-presidente transmontano Antônio Paiva e esposa D. Fátima Paiva

tuguesa esteve presente presti-
giando na oportunidade o radia-
lista Simões agradeceu a todos 

pelo apoio e carinho. Finalizan-
do a tarde o tradicional parabéns 
pra você. Linda festa.

Esse sem dúvida alguma é o quarteto fantástico da nossa comunidade portuguesa, uma 
amizade verdadeira e sincera, Maneca, seu irmão Comendador Afonso Bernardo com 
suas respectivas esposas Idália e D. Florbela

Prestigiando a 
festa do Pro-

grama Portugal 
Canta Brasil, o 

empresário Do-
mingos Ladeira 

Queiroga da 
Nova Marataí-
zes com fami-
liares. Na foto 

cumprimen-
tando Antônio 

Paiva
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

TARTE DE 
AMÊNDOAS

1 base de massa folhada fresca
200 gr de amêndoa com pele
4 ovos
150 gr de açúcar demerara
100 gr de manteiga
2 c. de sopa de leite
Açúcar de confeiteiro

Forrar a tarteira com a base de 
massa folhada e picar com um 
garfo.

Picar a amêndoa (não deve fi-
car muito fina). Juntar os ovos, a 
manteiga, o açúcar e o leite e mis-
turar até obter uma pasta.

Verter para a tarteira e levar ao 
forno pré-aquecido a 180º cerca 
de 30 minutos até estar dourada 
e cozida.

Deixar esfriar e polvilhar com 
açúcar de confeiteir

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

DEZEMBRO – 16 – Domingo – 11h. Festa Natal Luz 
do Arouca Barra Clube. A festa inicia com uma Missa na 
Capela da rainha Santa Mafalda. 13h. Abertura da Ceia 
Natalina com pratos especiais da culinária do Arouca. 
Grande festa de confraternização da direto-ria do Arou-
ca e seus sócios e convidados. Apresentação do Auto 
de Natal com os componentes d Rancho Folclórico do 
Arouca Barra Clube. A animação ficará a cargo do cantor 
Marco Vivan e sua Banda.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
DEZEMBRO – 08 – Sábado – 19h. Noite do Flashback. 
Venha Curtir uma Noite de Flashback ! no Comando do 
Vj Robson Castro, o Criador do Good Times 98. Tocando 
só as Melhores dos Anos 70’,80’ e 90’. Ambiente Climati-
zado, com total conforto para você!
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 12h. Arraial Feirense – 
Quinta do Castelo. Apresentação especial Grupo Folcló-
rico Almeida Garrett. Desconto de 50% para folclorista. 
Apresentar documento com foto comprovando a partici-
pação em um grupo Folclórico. Conjunto Cláudio Santos 
& Amigos. Cardápio típico: Sardinha portuguesa, frango 
na brasa, batata cozida e frita, caldo verde. Valor R$40,00.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
DEZEMBRO – 09 – Domingo – 12h. “Almoço Aniversa-
riantes”. Cardápio: Churrasco completo, acompanhamen-
tos, saladas diversas, costela suína, empadão de frango, 
bolo e frutas. Atração: Cláudio Santos. Valor R$60,00.
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 12h. “Almoço Natalino”. 
Cardápio: Bacalhau a Transmontana, arroz de amêndoa, 
escalopinho de filé mignon, rabanadas, aletria e frutas. 
Atrações: Márcio Gomes e Amigos do Alto Minho. Dança-
rinos para damas. Valor da entrada: R$95,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
DEZEMBRO – 09 – Domingo – Sede Social – 10h. 
Grande festa em homenagem a Nossa Senhora da Con-
ceição. Procissão: 10h com a Banda de Portugal. Missa: 
11h, com a coroação de Nossa Senhora da Conceição. 
Almoço: 12h30min – Churrasco completo com picanha, 
sardinha portuguesa, arroz de bacalhau, frutas a vontade, 
caldo verde e castanha portuguesa. Atra-ções: Conjunto 
Amigos do Alto Minho; Lançamento do livro “Quinta das 
Rosas” de Jorge Mar-ques. Apresentação dos ranchos 
Folclóricos Mirim, Adulto e Velha guarda da Casa de Vi-
seu. Rancho Folclórico da Casa de Viseu. Valor do con-
vite: R$80,00. Reservas Casa de Viseu: Tel.: 3391-6730.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
DEZEMBRO – 8 – Sábado – 20h. Aniversário de 64 anos 
do rancho Folclórico Maria da Fonte. Fado com Karina 
Duque Estrada e Victor Lopez. Apresentação do rancho 
Folclórico Maria da Fonte da Casa do Minho. Cardápio: 
salada de feijão fradinho (entrada), filé mignon ao molho 
madeira com batata assada recheada (prato principal) e 
pastel de nata (sobremesa).
DEZEMBRO – 14 – Sexta-feira – 20h. Fado do Encanto. 
Fado com Karina Duque Estrada e Victor Lopez. Lotação 
limitada.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – RJ Tel.: (21) 2568-9535
 DEZEMBRO – 09 – Domingo – 13h. Almoço de Natal 
Açoriano. Almoço para comer a vontade, servido no 
estilo self-service em nosso Salão nobre (com ar con-
di-cionado). Bacalhau, chester, pernil, tender com acom-
panhamentos variados! Mesa de frutas com castanhas, 
rabanadas, etc.. Música para dançar com o Grupo Banda 
Típicos da Beira Show com dança-rinos para as senho-
ras. Presença especial do Papai Noel alegrando a todos, 
com presentes para as crianças!

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
DEZEMBRO – 9 – Domingo – 12h. Festa da Casta-
nha. Show com a Banda Brasil. Comidas típicas e muita 
castanha portuguesa. Convite individual: R$ 70,00. Obs.: 
Bebidas e doces portugueses à parte...

CLUBE SOCIAL CAMPONESES DE PORTUGAL
Est. São Mateus, 25 – Jardim Primavera – Duque de 

Caxias – RJ – Tel.: 2776-3352/36567964
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 12h. Natal Luz “Ben-
dita seja a data que une a todo mundo numa conspira-
ção de amor”. Cardápio: bacalhau no forno com batata, 
chester, pernil, tender e carnes e buffet. Atrações: Papai 
Noel, Rancho Folclórico Camponeses de Portugal e Ro-
gério com a Banda Típicos da Beira. Nossa tradicional 
mesa de 10 metros com iguarias de Natal. Bingo. Uma 
linda cesta de Natal com bacalhau, azeite portu-guês e 
muito mais... Convite: R$70,00 por pessoa. Reserve já 
sua mesa. Abertura: 12h. Almoço: 12h30min. No valor 
da entrada: comidas, mesa de iguarias e show inclusos. 
Bebidas a parte. 

IGREJA DE SANTO ANTONIO DOS POBRES
Rua dos Inválidos, 42 – Centro - Rio de Janeiro
DEZEMBRO – 09 – Domingo – 17h. Concerto de Natal. 
Áreas para soprano do Oratório “Messias” – Handel Laila 
Wazen e Paloma Lima- Benedito Rosa – órgão.



Entendendo e combatendo 
a trombose 

A Trombose Venosa Profunda, popularmente co-
nhecida simplesmente como trombose, é um distúrbio 
fácil de explicar. Para quem nunca reparou, o corpo hu-
mano possui um sistema de coagulação altamente efi-
caz para estancar sangramentos. Em caso de ferimen-
tos, nossas plaquetas formam trombos - termo técnico 
para coágulos - para obstruir sangramentos até que os 
vasos sejam recanalizados.

O problema começa quando algumas pessoas for-
mam esses trombos em locais onde não houve sangra-
mento. Essa obstrução desnecessária - que geralmente 
ocorre nos membros inferiores - pode ser assintomá-
tica ou causar alguns efeitos como dor, inchaço, au-
mento da temperatura nas pernas e endurecimento da 
pele. A principal complicação da trombose, no entan-
to, é a possibilidade de gerar uma embolia pulmonar. 
Caso um coágulo ou parte dele se desprenda e caia na 
circulação sanguínea, ele pode acabar se alojando no 
pulmão e pode causar até mesmo uma morte súbita do 
paciente.

Todos nós estamos sujeitos a desenvolver trombo-
se, mas algumas dicas podem ajudar a evitar o proble-
ma. Pratique exercícios regularmente, procure manter 
um peso adequado, beba bastante líquidos e, mesmo 
no trabalho, evite ficar muito tempo parado. Levantar e 
movimentar as pernas a cada duas horas é altamente 
recomendável para manter uma boa circulação sanguí-
nea. Dentre os fatores de risco, temos a predisposição 
genética, a idade avançada, colesterol elevado, con-
sumo de álcool, fumo. Além disso, lamentavelmente, 
muitos médicos prescrevem anticoncepcionais sem re-
alizar os exames adequados e acabam colocando mu-
lheres em situação de risco desnecessariamente.

Existem alguns remédios que reduzem a viscosida-
de do sangue e ajudam a dissolver coágulos, mas é 
claro que esses medicamentos só podem ser utilizados 
mediante prescrição médica após rigorosa avaliação. 
Resumindo: em caso de dúvidas, procure um médico.

www.facebook.com/paulopinheirovereador
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AldeiA em climA de NAtAl

O Rei da Aldeia 
Portuguesa Car-
linhos Cadavez 

sempre com aquele 
sorriso, no des-
taque com sua 

equipe de colabora-
dores do Cantinho 

das Concertinas 
numa pose para o 

Jornal Portugal em 
Foco

Sempre com aquela simpatia o galã da Aldeia Portuguesa, o dinâ-
mico empresário Nelson Correia – diretor da empresa Flaviense

Com a chegada do mês 
de dezembro, a Cadeg já em 
clima natalino tanto nas com-
pras para a Ceia de Natal e 
o churrasco de Fim de Ano 
uma essência maravilhosa 
transmitida pela comunidade 
portuguesa e luso-brasileira 
numa belíssima confraterni-
zação na Aldeia portuguesa 
da Cadeg com todos irma-
nando um verdadeiro espírito 
de Natal. Vem você também 
desfrutar desses momentos 
de alegria e de lazer imper-
dível!


