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O Governo não recebeu o 
relatório da auditoria forense 
à Caixa Geral de Depósitos, 
confirmou fonte oficial do Mi-
nistério das Finanças. No en-
tanto, a mesma fonte diz que 
a administração do banco pú-
blico recebeu instruções para 
tomar todas as medidas ne-
cessárias para apurar as res-
ponsabilidades apontadas no 
documento e defender a situ-
ação patrimonial da Caixa.

Em causa está a audito-
ria independente à gestão 
do banco público entre 2000 
e 2015 e cujo relatório preli-
minar, divulgado nos últimos 
dias, aponta para elevadas 
perdas em créditos concedi-
dos neste período e para o 
não cumprimento internas e 

Governo não recebeu relatório de
auditoria e deu instruções para

apurar responsabilidades  na CGD                

MARIO SIMÕES = 50 Anos 
de Vida Artística 

VILA DA FEIRA – Tarde
de Fados com Camilo Leitão 

CASA DO PORTO – Domingo
de belo folclore 

Momento de emoção no show comemorativo de 50 Anos 
de vida artistica, do Mário Simões, na foto soltando a voz 

numa linda festa. Detalhes na pág. 8

Sábado de Casa cheia no Castelo da Feira, com mais 
uma edição da Tarde de Fados com Camilo Leitão, a 

nova voz do Fado no Rio. Detalhes na pág. 18

O almoço da Casa do Porto, foi simplesmente ma-
ravilhoso com o show do G.F. Armando Leça.                                                                                                     

Detalhes na pág. 15

dos pareceres das regras de 
avaliação de risco nas deci-
sões de concessão de em-
préstimos. O documento foi 
revelado pela comentarista 
e ex-deputada do BE, Joana 
Amaral Dias, depois de ter 
sido recusado ao Parlamento 
pelo banco do Estado. 

“O relatório da auditoria 
contém informação sujeita a 
sigilo bancário, motivo pelo 
qual não é suscetível de dis-
ponibilização ao acionista”, 
sublinha o Ministério, con-
firmando uma informação  
dada por Mário Centeno, 
aos deputados.  O Estado 

CASA DAS BEIRAS – Tarde
de Almoço Social

A alegria foi a tônica do Almoço Social das Beiras, no do-
mingo passado, com o Amigos do Alto Minho agitando 

os convidados com bela apresentação. Detalhes na pág. 14

enquanto acionista deu indi-
cações à Caixa para que o 
relatório da auditoria da EY 
fosse enviado para o Banco 
de Portugal, Mecanismo Úni-
co de Supervisão do BCE, ” 
bem como a outras autorida-
des judiciais, de inspeção, 
de supervisão ou em matéria 
tributária, caso os elementos 
do relatório se afigurassem 
relevantes para o exercício 
das suas atribuições. ”

E solicitou ainda à admi-
nistração liderada por Paulo 
Macedo “que fossem efetua-
das todas as diligências ne-
cessárias para apurar quais-
quer responsabilidades que 
possam advir da informação 
constante do relatório”. Sem 
contudo especificar quais.

De acordo com o EMG-
FA, os militares portugueses 
viram-se novamente envolvi-
dos em confrontos em Bam-
bari por forma a repelir bolsas 
de resistência de combaten-
tes que se reagruparam na 
cidade a fim de reconquistar 
as posições perdidas nas úl-
timas semanas.

“Estas ações ocorrem 
após os violentos combates 
que se iniciaram no passado 
dia 10 e depois se estende-
ram a Bokolobo, principal 
bastião e posto de comando 
do grupo rebelde ex-Seleka 
UPC, 60 Km a sudeste de 
Bambari”. Nesses dias, em 
resultado das operações da 
Força de Reação Rápida 
portuguesa, foram destruí-
das 8 viaturas armadas com 
2 metralhadoras, captura-
das 11 granadas antitanque, 
espingardas automáticas, 
armas artesanais, uniformes 
e documentação”. Além dis-
so, os militares portugueses 
capturaram também 5 ele-
mentos da UPC, sendo um 
deles pertencente à estru-
tura de liderança do grupo 
armado.

“A atuação dos capacetes 
azuis portugueses, que têm 
apoiado as Forças Armadas 
Centro-Africanas e as auto-

Militares portugueses envolvidos em
confrontos em Bambari durante três dias

ridades locais, cumpriu os 
objetivos militares da missão 
militar da ONU na República 
Centro-Africana, para repelir 
os rebeldes afetos à UPC, 
não estando, no entanto, 
postos de parte novos con-
frontos caso surja nova ten-
tativa de retornarem à cidade 
de Bambari”, diz o EMGFA. 
Atualmente, estão destaca-
dos na República Centro-A-
fricana (RCA) 180 militares 
portugueses.

O conflito neste país, com 
o tamanho da França e uma 
população que é menos de 
metade da portuguesa, já 
provocou 700 mil desloca-
dos e 570 mil refugiados, e 

2,5 milhões de pessoas a 
necessitarem de ajuda hu-
manitária. O atual governo, 
controla cerca de um quinto 
do território. O resto é divi-
dido por 18 milícias que, na 
sua maioria, procuram obter 
dinheiro através de raptos, 
extorsão, bloqueio de vias 
de comunicação, recursos 
minerais, roubo de gado e 
abate de elefantes para ven-
da de marfim.

Portugal participa na Mis-
são para a Estabilização da 
República Centro-Africana, 
desde o início de 2017, com 
uma companhia de tropas 
especiais, a operar como 
Força de Reação Rápida.

Os inspetores da Po-
lícia Judiciária vão estar 
em greve sete dias no 
início de fevereiro junta-
mente com os restantes 
funcionários da PJ, re-
velou a Associação Sin-
dical dos Funcionários 
de Investigação Crimi-
nal a imprensa.

Os inspetores da 
PJ decidiram paralisar 
várias horas por dia na 
primeira semana de fe-
vereiro e nos dias 11 e 
12 tal como o restante 
pessoal da PJ. 

Assim, as três es-
truturas sindicais, que 
representam inspe-
tores, seguranças e 
pessoal administrativo, 
decidiram marcar um 
período de greve das 
0h00 do dia 4 de feve-
reiro até à meia-noite 
do dia 12 em regime de 
rotatividade.

Entre o dia 4 e o dia 
5 está marcada uma 
paralisação a todo o 
trabalho a prestar nas 
unidade de prevenção 
e a todo o trabalho fora 
do horário normal.

Inspetores da 
PJ em greve na 

primeira semana 
de fevereiro

O Presidente Marcelo 
Rebelo de Sousa, e o presi-
dente da Câmara de Lisboa, 
Fernando Medina, partem no 
final da semana para o Pana-
má, para estarem presentes 
na missa de domingo que 
encerra o evento. A expecta-
tiva é que o Papa Francisco 
solte o nome de Lisboa como 
a próxima cidade a acolher a 
Jornada Mundial da Juventu-
de, mas até lá ninguém assu-
me formalmente que assim 
será. Da Igreja portuguesa 
estarão 6 bispos e o carde-
al-patriarca.

O fato de ser do outro 
lado do mundo, num mês de 
aulas, trabalho, e com des-
pesas elevadas impediu que 
outros pudessem aceitar este 
desafio. Em Cracóvia, em 
2016, estiveram presentes 

mais de 1200 portugueses, 
nestas estarão apenas 300. 
Ao todo, e segundo dados 
difundidos pela organização, 
no Panamá estarão 200 mil 
jovens de 155 países.

De Portugal irá também 
a primeira imagem peregrina 
de Nossa Senhora de Fátima, 
talhada segundo indicações 
da irmã Lúcia, que não sai de 
Portugal desde o ano 2000. 
A igreja panamiana recebeu 
autorização do Vaticano para 
que os fiéis possam obter o 
perdão diante da imagem de 
Nossa Senhora, diz um co-
municado da organização.

Se se confirmar Lisboa 
há já três locais que pode-
rão acolher este evento em 
2022: o Campo de Tiro de 
Alcochete, a base aérea do 
Montijo ou a da Ota.

Jornada mundial da juventude: “Ser 
católico é muito mais que ir à missa”

André Ventura, ex-mili-
tante do PSD que renunciou 
ao cargo de vereador na 
Câmara de Loures, já reu-
niu as 7500 assinaturas que 

Um novo partido o 
“CHEGA” de André 

Ventura apresenta  
7500 assinaturas

lhe permitiram levar 
ao Tribunal Constitu-
cional o CHEGA, que 
deverá ser formaliza-
do enquanto partido. 
As assinaturas foram 
entregues ontem, e no 
espaço de um mês, 
caso o parecer do TC 
seja favorável, o CHE-
GA será uma realidade 
a tempo de concorrer 
às eleições europeias, 
em maio. Contactado, 
Andre Ventura diz que 
“é um feito enorme ter-

mos conseguido reunir to-
das estas assinaturas num 
espaço de tempo tão curto. 
Mostra que a grande maio-
ria da população portuguesa 
revela uma grande aceita-
ção pelas nossas ideias de 
ruptura. É tempo de dizer 
‘Chega’. Agora a bola passa 
esta para o lado do Tribunal 
Constitucional”.

ADIVInhEM quEM SOMOS?
VejA A prOMOçãO nA cApA DO tAblOiDe
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Marcelo viaja de camião entre 
Lisboa e Porto para conhecer 
problemas dos camioneiros

Presidente da República partiu esta ma-
nhã do Terminal de Carga Aérea do Aero-
porto de Lisboa num camião de transporte 
de mercadorias conduzido pelo fundador e 
presidente da associação “Motoristas do As-
faltoLUSA

O Presidente da República iniciou esta 
semana uma viagem de camião entre Lis-
boa e Porto para conhecer os problemas 
dos camionistas de longa distância, acom-
panhado ao longo de todo o trajeto pela co-
municação social.

“Não há nada como conhecer. É isso que 
eu vou tentar fazer hoje”, declarou aos jor-
nalistas.

Marcelo Rebelo de Sousa partiu do 
Terminal de Carga Aérea do Aeroporto de 
Lisboa num camião de transporte de mer-
cadorias da empresa TMP, conduzido por 
Fernando Frazão, fundador e presidente 
da associação “Motoristas do Asfalto”, com 
quem já tinha estado em dezembro, na Me-
alhada.

Uma equipe da TVI seguiu com o chefe 
de Estado no interior da cabine, onde tam-
bém estavam instaladas no três pequenas 
câmaras de vídeo, para depois dar a vez à 
CMTV, à Rádio Quinta do Conde, à RTP, à 

SIC e a outros órgãos de comunicação so-
cial, ao longo do percurso pela Estrada Na-
cional n.º 1.

À chegada, o Presidente da República dis-
se estar a cumprir uma promessa que fez no 
dia 18 de dezembro a Fernando Frazão, de 
que “logo que pudesse faria o percurso Lisbo-
a-Porto, para ver como era” e tentar “perceber 
um bocadinho os problemas” dos camionistas 
de longa distância.

Dirigindo-se para Fernando Frazão, Mar-
celo Rebelo de Sousa declarou-se “prepara-
díssimo” para a viagem e comentou: “Temos 
é de mudar muitas vezes de jornalistas, já 
sabe? Entram, saem, entram, saem”.

O chefe de Estado irá almoçar com ou-
tros membros da associação “Motoristas 
do Asfalto” em Condeixa-a-Nova, no distrito 
de Coimbra. A segunda metade do trajeto 
será feita com Alexandrina Santos ao vo-
lante, uma camionista que também conhe-
ceu no dia 18 de dezembro, na Mealhada.

Esse encontro aconteceu na semana 
em que estavam convocadas na Internet 
para vários pontos do país manifestações 
inspiradas no movimento dos “coletes 
amarelos”, em França, que tiveram fraca 
adesão.

Bombeiros de Lisboa iniciam greve no dia 
em que sindicatos reúnem com Governo

Os Bombeiros de Lisboa iniciaram na  
segunda-feira uma greve de 15 dias contra 
a proposta de alteração à carreira de bom-
beiro profissional, no dia em que sindicatos 
representativos dos bombeiros e dos sapa-
dores municipais reúnem com o Governo.

O Sindicato dos Trabalhadores da Ad-
ministração Local e o Sindicato dos Traba-
lhadores do Município de Lisboa estiveram 
com o Secretário de Estado da Proteção 
Civil, para negociações para a regulamenta-
ção deste estatuto profissional.

A paralisação, agendada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores do Município de Lisboa , 
foi aprovada durante uma manifestação que 
reuniu cerca de 150 bombeiros em frente ao 
Ministério do Trabalho e Segurança Social, 
junto à Praça de Londres, onde o trânsito 
esteve cortado por estes profissionais.

Já na quinta-feira, cerca de 200 bombei-
ros municipais e sapadores de vários conce-
lhos do país contestaram, junto ao edifício 
da Presidência do Conselho de Ministros, 
a proposta do Governo de regulamentação 
do estatuto do bombeiro profissional, que 
pretende unificar estas carreiras, por consi-

derarem que o que foi apresentado signifi-
ca uma desvalorização enorme na carreira, 
que é nivelada por baixo,  contestaram tam-
bém o aumento da idade mínima de reforma 
dos 50 para os 60 anos.

Não estou muito otimista, mas a esperan-
ça é a última coisa a morrer. A nossa obriga-
ção é continuar a negociar com o Governo e 
a dar-lhe conta da insatisfação dos bombei-
ros, porque uma tentativa de mexer numa 
carreira que se traduz numa desvalorização 
brutal para os seus profissionais, se calhar, 
é altura de dizer que deixe estar como está”, 
disse José Correia, dirigente do STAL.

O Governo assegurou, entretanto, numa 
nota, que nenhum bombeiro terá cortes no 
seu salário por força da regulamentação da 
carreira de sapador bombeiro , em negocia-
ção com os sindicatos.

Ainda de acordo com a tutela, um outro 
diploma, sobre a aposentação dos sapa-
dores bombeiros, permite acabar com os 
cortes nas pensões dos bombeiros profis-
sionais, ao prever a criação de um regime 
especial com o qual a idade legal de reforma 
é reduzida em seis anos face à idade geral.

“Diálogos com as Comunidades: Leis
 Eleitorais + Participação” no Brasil:

O Secretário de Estado das Co-
munidades Portuguesas, José Luís 
Carneiro e a Secretária de Estado 
Adjunta e da Administração Interna, 
Isabel Oneto vão participar em duas 
sessões intituladas “Diálogos com 
as Comunidades: Leis Eleitorais + 
Participação” no Brasil:

- 25 de janeiro – 18h30 – Casa 
de Portugal em São Paulo

- 26 de janeiro – 15h30 – Liceu 
Literário Português no Rio de Ja-
neiro

Estas sessões visam proporcio-
nar mais informação e um maior 
esclarecimento aos cidadãos por-
tugueses residentes no estrangeiro, 
acerca das alterações às leis eleito-
rais, aprovadas em julho de 2018, 
pela Assembleia da República.

As novas regras vieram con-
sagrar, entre outras mudanças, o 
recenseamento automático, e fa-
cultativo, dos portugueses no estran-
geiro, mas também a possibilidade 
de os duplos nacionais residentes 
no estrangeiro serem eleitos para a 
Assembleia da República; o fim do 
porte pago para o voto por via pos-
tal para as eleições legislativas; e 

a possibilidade de voto presencial 
para as eleições legislativas.

 
Com estas alterações o número 

de cidadãos portugueses recensea-
dos no estrangeiro aumentou signifi-
cativamente, permitindo assim criar 
mais e melhores condições para a 
participação eleitoral dos portugue-
ses residentes no estrangeiro.

As sessões “Diálogos com as 
Comunidades: Leis Eleitorais + Par-
ticipação” são abertas a todos os ci-
dadãos. Para todos os portugueses 
esse assunto é da maior importan-
cia, com a presença do Secretario 
de Estado das Comunidades Portu-
guesas, Dr Jose Luis Carneiro ,e da 
Secretaria de Estado Adjunta da Ad-
ministração Interna, Isabel Oneto, 
podendo tirar as duvidas de todos 
que estiverem presentes, em São 
Paulo Casa de Portugal no dia 25 
,sexta-feira e no Rio de Janeiro no 
Liceu Literario Portugues, no dia 26, 
no sábado, tendo tempo não deixe 
de comparecer e esclarecer tudo 
sobre as novas leis eleitorais. Este é 
um ano de três eleições e seu voto 
sempre tem peso. Não falte.

 O Governador, Wilson 
Witzel, e o Secretário, Otavio 
Leite, reunidos com o trade 
da Costa do Sol, no Aeropor-
to Internacional de Cabo Frio 
(Foto: Divulgação)

O Governador do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel 
e o secretário de estado de 
Turismo, Otavio Leite, esti-
veram em Cabo Frio onde 
se reuniram com prefeitos e 
secretários da Costa do Sol 
fluminense. Em pauta, es-
tratégias para o fomento de 
visitas na região.

Participaram do encontro 
representantes de Iguaba 
Grande, Cabo Frio, Arraial 
do Cabo, Araruama, Arma-

ção dos Búzios e São Pedro 
da Aldeia, que compõem a 
Costa do Sol do Rio.

Durante o encontro com o 
trade local, Witzel destacou 
que o turismo é fundamental 
para aumentar a participação 
no PIB do estado e que vai 
trabalhar para criar a agên-
cia de turismo do Estado. 
Segundo ele, com a agência, 
será possível receber recur-
sos de empresas.

“As portas estão abertas 
para vocês, prefeitos. Esta-
mos à disposição de todos. 
Vim aqui mostrar que o inte-
rior tem uma importância fun-
damental para o nosso Esta-
do”, afirmou o governador.

Trade da Costa do Sol (RJ) recebe
autoridades do governo do Rio

Buenos Aires – Cabo Frio
 Wilson Witzel posa com 

a camisa da seleção argen-
tina de futebol (Foto: Paulo 
Vitor/Divulgação)

O aeroporto de Cabo 
Frio, local do encontro, irá 
receber mais de 30 voos 
diretos fazendo a conexão 
Cabo Frio-Buenos Aires e 
vice-versa, sempre às quar-
tas e aos sábados, opera-
dos pela Azul, durante a 
alta temporada.

No último sábado (11) 
desembarcaram na cidade 
mais de 130 turistas oriundos 
de Buenos Aires. O aeropor-
to tem capacidade para mo-
vimentar 570 mil passageiros 
por ano e receber aeronaves 
de todas as classes.

O secretário Otavio Leite 
destacou a importância do 
mercado latino para o de-
senvolvimento do turismo 
no Estado.

“Passados apenas 11 
dias de sua posse, o Gover-
nador Witzel já conseguiu 
demonstrar que o turismo é 
prioridade no seu governo 
Vamos trabalhar em parceria 
com os municípios e o setor 
privado para fortalecer o seg-
mento”, destacou.
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O freixO de freixO de espada à Cinta 
é ÁrvOre de interesse públiCO

Visitar este que é um dos con-
celhos mais remotos do país, todo 
colado a Espanha, a bordar-se ao 
Douro faz-nos sair de lá enebriados. 
De comida suculenta e bom vinho, 
mas também de muita descoberta, 
de paisagens arrebatadoras e da boa 
índole do seu povo raiano. Deixemos 
as grandiosidades do Douro para de-
pois e comecemos mesmo no centro 
da vila. É tudo pequeno, a parecer 
quase uma maquete para quem vai 
com os olhos habituados às cidades 
grandes, mas arrumado e mimoso. 
Em redor, tudo montanhas verdes. 
«Aqui vive-se muito bem, temos tudo, 
o que nos falta é gente», dizem, desta 
ou de outras maneiras, muitos freixe-
nistas, assim se chamam os nativos.                                                                                                                             
Percorrer a terra é um passeio por 
ruas estreitas e casas modestas, com 
flores à porta e as janelas manuelinas 
que a fazem reclamar-se a vila mais 
manuelina de Portugal. Pode-se expe-
rimentar como ponto de partida a Pra-
ça Jorge Álvares, onde se encontra a 
estátua deste navegador português ali 
nascido, o primeiro explorador euro-
peu a chegar à China por mar, fez 500 
anos em 2013. Encontra-se ao lado a 
Torre do Galo, a igreja matriz e um frei-
xo de espada à cinta. É mesmo uma 
árvore na qual foi colocada um gros-
so cinturão de ferro com uma espada, 
que serve de ícone ao concelho. Este 
terá ganho o nome mercê de um fi-
dalgo que escolheu descansar do seu 
afã à sombra de um freixo, tendo nele 
pendurado a arma. Só não se sabe 
que fidalgo, se um nobre visigodo, se 
outro português ou ainda, também há 
esta versão, se o próprio rei D. Dinis, 
que por ali passou no encalço do filho 
Afonso Sanches. Hoje em dia, o frei-
xo armado é uma das graças da vila 
e passa-se por ele a caminho da torre 
de menagem, o que resta do antigo 
castelo, deitado abaixo na década de 
1830, perdida a sua função defensiva. 
Na vila, lamenta-se a demolição da-
quele que foi um dos primeiros caste-
los transmontanos, mas a sua curiosa 
torre heptagonal, a Torre do Galo, é 
visitável. Dessa torre sineira, a vista 

Foi adquirindo propriedades até chegar 
a 250 hectares, 140 deles de vinha, que 
se perdem de vista. Na gestão da em-
presa, com o genro Pedro Martins, do 
Porto, que trocou a Invicta por Freixo, 
e a engenharia pela vitivinicultura. Fala 
com paixão do ofício, contando como o 
último vinho do porto o fez ficar na ade-
ga até às 6 da manhã, para apanhar a 
hora natural para juntar a aguardente. 
O resultado, ainda sem estágio em ma-
deira, é um bálsamo de intenso perfu-
me. Manuel Caldeira teve, tanto ali na 
Quinta dos Castelares como na Adega 
Cooperativa de Freixo, um papel impor-
tante, ao colaborar na recuperação da 
códega de larinho, uma casta autócto-
ne que estava em desuso. Mesmo não 
sendo uma quinta, também se pode vi-
sitar a Adega de Freixo, onde se faz o 
vinho Montes Ermos. O presidente da 
cooperativa que representa 700 produ-
tores de vinho, azeite e azeitona, José 
Santos, conduz com gosto os visitantes 
pelas instalações modernas onde este-
ve e almoçou, no verão do ano passa-
do, o presidente da República Marcelo 
Rebelo de Sousa. «Desde 2000 houve 
um salto nesta adega, que dantes nem 
se podia mostrar a ninguém, Moderni-
zámos tudo, com cubas de inox, laga-
res e os resultados começaram a apa-
recer», conta José Santos. De produzir 
só vinho generoso, a Adega de Freixo 
dedicou-se ao vinho do Douro e hoje 
vende um milhão de garrafas e outro 
milhão de bag-in-box, e acumula prê-
mios internacionais. Dois novos pavi-
lhões na zona industrial permitiram iso-
lar o engarrafamento e armazém, onde 
quase não há vinho. O espumante 
Montes Ermos da campanha de 2016, 
por exemplo já esgotou há muito. A boa 
notícia é que todos os vinhos, azeites 
e azeitonas se podem comprar na loja 
da cooperativa. Bem diferente destes 
lugares de vinho é a Quinta de Maritá-
vora que fica à entrada de Freixo e está 
desde 1870 na mesma família, tendo 
sido fundada por José Junqueiro Júnior, 
pai do poeta Guerra Junqueiro. É um 
seu trineto, Manuel Gomes da Mota, 
que ainda gere a pequena empresa, 
com 15 hecta-
res de vinha e 
35 hectares de 
olival, naquela 
que ele diz ser 
«provavelmente 
a mais peque-
na adega do 
Douro». É um 
lagar de escala 
familiar e uma 
pequena adega, 
que o agrónomo 
e enólogo Nor-
berto Bonifácio 

mantém com impecável apresentação, 
na casa original da família.

E ninguém diga que esteve em Frei-
xo se não fez o passeio de barco pelo 
Parque Natural do Douro Internacional, 
com partida do cais da Congida. São 
cerca de 2 horas de cenários de en-
cantar, neste canal bravio que separa 
Portugal e Espanha. O passeio é uma 
promoção conjunta de Freixo de Espa-
da à Cinta e do município espanhol de 
Vilvestre, e apenas não se realiza en-
tre novembro e março, não perca esse 
passeio. 

Além do encanto da viagem pode 
contar-se com as histórias contadas 
pelo guia Edson, que vai falando de 
vinhas e oliveiras, amendoeiras e 
pombais, cegonhas e lontras, oliveiras 
milenares e ainda sobre o manuelino, 
o castelo, as lendas de Freixo. É uma 
boa forma de dizer adeus, ou olá, a 
este encantador cantinho de Portugal.

Se Freixo é ou não a vila mais ma-
nuelina de Portugal, não há como saber 
em rigor. Mas é intrigante como uma 
pequena povoação do interior remoto 
de Portugal, muito isolada nos tempos 
do florescimento do manuelino, ostenta 
tantas marcas deste estilo artístico. A 
explicação reside no refúgio que muitos 
judeus espanhóis, em fuga da Inquisi-
ção, ali encontraram.

Foram estas famílias, maioritaria-
mente comerciantes, que tiveram os 
meios financeiros para pagar aos mes-
tres pedreiros que dominavam a arte. 
Pelas ruas de Freixo, há janelas e por-
tadas manuelinas das composições 
mais simples às mais detalhadas e, 
no posto de turismo, pode recolher-se 
um mapa para as percorrer a todas.                                                                                                                                    
Nesse caminho, pode-se entrar em mais 
dois lugares que ajudam a revelar a alma 
de Freixo, sendo um deles o Museu da 
Seda e do Território, lugar dedicado à 
história do concelho desde o início da 
ocupação humana e ainda à tradição da 
seda, com artesãs a trabalhar ao vivo, 
extraindo dos casulos os filamentos da 
seda. Há ainda um espaço evocativo do 
poeta Guerra Junqueiro, que ali nasceu 
em 1850, criado na sua casa natal

vale a pena, ora sobre os telhados de 
Freixo até à capela da Senhora dos 
Montes Ermos, ora sobre os montes até 
Espanha. Há mais a fazer nessa praça, 
como conhecer a Igreja Matriz, em esti-
lo manuelino, de uma delicadeza arqui-
tetônica que se estranha em terra tão 
pequena,  e em Freixo todos se gabam 
de ter ali uma espécie de Mosteiro dos 
Jerónimos. No interior, impressiona o 
contraste entre a imponência do grani-
to, com as belas nervuras de pedra do 
teto, e os altares em talha dourada. No 
altar principal, encontra-se um retábulo 
com cenas da Paixão de Cristo, de um 
autor que presume da escola de Grão 
Vasco, e que é um dos tesouros da vila. 
A meio da nave, sobressai o púlpito em 
ferro forjado. O cenário é, de todas as 
perspectivas, de grande beleza. Num 
altar lateral, encontra-se uma daquelas 
cômicas ocorrências da arte sacra: São 
Mateus, cobrador de impostos, tem 
posto um par de óculos escuros.

Fica ao lado da igreja o posto de 
turismo onde se pode recolher informa-
ção útil, como o mapa do manuelino ou 
o roteiro de miradouros. Há dez lugares 
com vistas de travar a respiração, ora 
ao nível do Douro, como na praia fluvial 
da Congida, um pequeno paraíso no 
verão , ora no alto de uma das arribas 
do Parque do Douro Internacional. O 
Miradouro do Penedo Durão é o mais 
emblemático, com a sua vista de 550 
metros de altura sobre o rio a serpente-
ar e a possibilidade de ver, águias-reais 
e outras aves de rapina. É uma vista 
tão arrebatadora que custa desviar 

dela, mas o mi-
radouro está 
feito para que 
nos deixemos 
ficar, é também 
um parque de 
merendas. 

É uma pena 
que não exista 
mais restau-
ração na vila 
perante tudo 
o que a terra 
oferece: carne, 

vinho, azeitonas e 
azeite, as doces la-
ranjas do Mazouco, 
enchidos e até uma 
cerveja artesanal, 
feita de lúpulo ali 
cultivado. Diego 
Ledesma, espa-
nhol dali da beira, 
chegou há quase 
30 anos e continua 
a preencher boa 
fatia dessa oferta, 
com muita gente a 
indicar o seu Cinta 

d’Ouro como o melhor restaurante lo-
cal. No mesmo edifício, há ainda um 
café, uma hospedaria e uma pequena 
loja de produtos locais.

Quando lhe perguntamos o que co-
zinha ali, este homem gentil que saltita 
entre o português e castelhano, não 
hesita: «Gastronomia da raia, o que é 
bom de um lado e o que é bom do ou-
tro.» Isto resume especialidades como 
salada de perdiz, presa de porco na 
brasa com mostarda e mel, vitela estu-
fada com amêndoas, e, por ser muito 
procurado por espanhóis, três pratos 
de bacalhau. Há ainda petiscos à base 
de produtos locais, como cogumelos, 
espargos, alheiras e queijos. E nas so-
bremesas, tarte com as amêndoas da 
Terra Quente e uma novidade imperdí-
vel: um gelado de laranja em cama de 
azeite, com telha de amêndoa.

Não há outros vinhos além dos da 
terra entre aqueles que serve José 
Araújo no Zona Verde, restaurante des-
pretensioso onde vão comer todos os 
dias quer residentes, quer espanhóis. 
O dono é um jovem de 32 anos que 
nasceu na Suíça, lá estudou hotelaria e 
regressou à terra dos pais, que acaba-
ram por segui-lo, para abrir o café com 
mais movimento da vila. Pouco depois, 
abriu a sala de restaurante, onde se 
serve uma comida honesta e consola-
dora, à base das carnes transmontanas 
e ainda bacalhau, com alguns pratos 
de inspiração italiana. Também aqui há 
sobremesas caseiras, como um cremo-
so cheesecake. À noite, o Zona Verde 
é também um bar. Não se pode ir a 
contar com grande sofisticação, mas o 
ambiente é animado e pode-se beber, 
para variar, gin. Todavia, se não vale a 
pena ir de propósito a Freixo de Espa-
da à Cinta beber um gin, já compensa 
bem a viagem para ir conhecer melhor 
os seus vinhos e aqueles que os fazem. 
É o caso da Quinta dos Castelares, que 
começou com a vontade do empreiteiro 
Manuel Caldeira em produzir vinho na 
serra de Poiares. Veio de uma cisma de 
infância, depois de este filho do feitor de 
uma quinta ouvir dizer ser aquele o me-
lhor chão de vinho do Douro Superior. 

Presidente viaja de caminhão entre 
Lisboa e Porto para conhecer 
problemas dos camioneiros

Marcelo Rebelo de Sousa partiu do Terminal de Carga Aérea do 
Aeroporto de Lisboa num camião de transporte de mercadorias 
da empresa TMP, conduzido por Fernando Frazão, fundador e 
presidente da associação Motoristas do Asfalto. Uma equipe da 
TVI seguiu com o chefe de Estado, onde também estavam ins-
taladas 3 pequenas câmaras de vídeo, para depois dar a vez à 
CMTV, à Rádio Quinta do Conde, à RTP, à SIC e a outros órgãos 
de comunicação social, ao longo do percurso pela Estrada Nacio-
nal n.º 1. À chegada, o Presidente da República disse estar cum-
prindo uma promessa que fez a Fernando Frazão, de que logo 
que pudesse faria o percurso Lisboa-Porto, para ver como era e 
tentar perceber um bocadinho os problemas dos camionistas de 
longa distância. O chefe de Estado irá almoçar com outros mem-
bros da associação Motoristas do Asfalto em Condeixa-a-Nova. 
A segunda metade do trajeto será feita com Alexandrina Santos 
ao volante, uma camionista. 
ministra do mar diz que a navegabilidade 

do tejo será dentro de um ano
A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, prevê que dentro de um 
ano o projeto de navegabilidade do Tejo até Castanheira do Ri-
batejo, no concelho de Vila Franca de Xira, esteja concretizado. 
Na apresentação da embarcação multifunções construída pelo 

grupo ETE para uma empresa do Uruguai, a ministra adiantou 
que os estudos dos canais de navegação está em fase de con-
clusão. E que esses canais não serão apenas entre montante e 
jusante, mas também entre as duas margens do Tejo. A governan-
te pretende que os estudos estejam prontos até final do primeiro 
trimestre. Luís Figueiredo, administrador do grupo, adiantou que 
a primeira fase estará concluída ainda no primeiro semestre deste 
ano, num investimento de cinco milhões de euros, entre constru-
ção e equipamento. As outras fases avançarão, disse, à medida 
que a procura for atingindo determinados patamares.

Jerónimo de sousa: “a minha 
vida fala por si”

O secretário-geral comunista disse que a sua vida fala por si, 
reiterando as acusações de infâmia e calúnia à TVI por causa 
de uma reportagem sobre alegadas irregularidades na Câmara 
Municipal de Loures. “Deve-se sacudir esta pressão inaceitável, 
provocatória. Eu poderia resumir numa frase: a minha vida fala 
por si. A infâmia, a insinuação, o boato são sempre fontes de ali-
mento envenenadas”, afirmou Jerónimo de Sousa. A estação te-
levisiva de Queluz de Baixo emitiu uma peça jornalística na qual 
se sugere o benefício de um genro do líder comunista, através 
de contratos por ajuste direto, para a manutenção de paradas de 
ônibus e outro mobiliário urbano do município, um executivo da 
CDU, liderado pelo comunista Bernardino Soares, supostamente 
por quantias avultadas. Em causa estão serviços prestados des-
de 2015, num total de 6 contratos para limpeza de vidros, trocas 

de cartazes ou substituição de lâmpadas, num valor superior a 
150 mil euros.”Deixe estar que o esclarecimento há de vir nos 
sítios próprios, particularmente em termos de câmara municipal”, 
garantiu Jerónimo de Sousa, sublinhando que, desde o princípio, 
esse é o objetivo, atingir o PCP e o secretário-geral.

sede histórica do FC Porto vira 
hotel por 2,8 milhões de euros

A unidade hoteleira, na sede história do FC Porto, terá 54 quar-
tos, um restaurante e um bar, e tem a sua abertura prevista para 
o primeiro trimestre de 2020. O projeto do novo hotel, conces-
sionado a 20 anos, resulta da parceira entre a empresa Lúcios 
Engenharia e da sociedade gestora de fundos de capital de ris-
co e de restruturação ECS Capital. “É muito importante o que 
conseguimos finalizar e é igualmente importante que este edifício 
histórico se mantenha”, disse , Pinto da Costa, no lançamento da 
obra em frente à degradada fachada do número 325. Ainda de 
acordo com o líder portista, que recordou as “muitas horas” que 
lá passou e o fato de ser inaugurado ainda no seu mandato, em 
2020, o edifício vai continuar a ser do FC Porto, dado que está 
apenas concessionado por 20 anos. A fachada exterior, constru-
ída nos anos 30, será  preservada, bem como a caixilharia de 
madeira original do alçado principal e a caixa de escadas central 
e das lajes dos vários andares, dadas as condições em que se 
encontram. Inaugurada em 1933, foi a sala de visitas das equipes 
vencedoras ou dos atletas vencedores até à década de 70, altura 
em que a sede, nos anos 80, se mudou para o estádio das Antas.
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Jogos de Oeiras
Estimam-se mais de 

7.500 participantes neste 
novo programa municipal, 
gratuito, de incentivo à prá-
tica desportiva em Oeiras.

Os Jogos de Oeiras têm 
por objetivo a dinamização 
da prática desportiva, ali-
cerçada nos princípios da 
participação e diversão, 
com particular foco nas 
crianças e jovens, entre os 
6 e os 12 anos.

Para a sua realização foi 
estabelecido um calendário 
anual de competições infor-
mais - regulares e pontuais 
-, em diversas modalidades, 
como o atletismo, futebol, 
futsal, andebol, basquete-
bol, voleibol, badminton, 

skate, BTT ou natação.
Os Jogos de Oeiras vão 

proporcionar, ao longo de 
2019, mais de 34 compe-
tições em 15 modalidades 
desportivas diferentes.

Para além destes en-
contros regulares, existirão 
ainda outros momentos de 
experimentação e divulga-
ção de modalidades, de-
nominados de encontros 
pontuais, os quais serão 
abertos a toda a popula-
ção, em que o objetivo é 
integrar a participação dos 
mais novos com os seus 
progenitores e familiares.

A participação nos Jo-
gos de Oeiras é gratuita, 
mediante inscrição prévia.

Polícia Municipal de Oeiras 
comemora 17 anos

No dia 10 de janeiro 
teve lugar a cerimônia co-
memorativa do 17º aniver-
sário da Polícia Municipal 
de Oeiras.

 Nesta cerimônia, pre-
sidida por Isaltino Morais, 
Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras foi 
apresentado o novo Dire-
tor da Polícia Municipal, 

Intendente Jerónimo Tor-
rado. A celebração teve 
início com a realização de 
formatura e imposição de 
insígnias.

Refira-se que Oeiras 
fez parte do primeiro paco-
te de municípios portugue-
ses que criaram Polícia 
Municipal, tendo iniciado a 
sua atividade em 2001.

A Comissão de Defe-
sa da Ribeira dos Mila-
gres (CD¬RM) denun-
ciou, ontem à tarde, ao 
Serviço de Protecção da 
Natureza e do Ambien-
te (SEPNA) do Coman-
do Territorial da GNR 
de Leiria, uma descar-
ga “violenta” para a Ri-
beira dos Milagres, em 
Leiira.Segundo a CDRM 
tratou-se de uma “nova 
descarga violenta cla-
ramente das suinicultu-
ras”, realçando, na sua 

Comissão de Defesa denúncia descarga 
“violenta” de efluentes suinícolas

RibeiRa Dos milagRes

vila Real
estRemoz

vila Real

maRinha gRanDe

página do Facebook,  
que “já era previsto com 
o anúncio do regresso 

No distrito de Vila Real, 
os Censos da GNR iden-
tificaram 4.515 idosos a 
viverem sozinhos ou iso-
lados. A VTM foi conhecer 
a realidade no terreno e 
encontrou muitas pesso-

Realizou-se entre os 
dias 11, 12 e 13 de janei-
ro, em Viana do Castelo, 
a 46ª Exposição Nacional 
e Pré- Olimpica de Colum-
bófilia, tendo os columbó-
filos da Sociedade Colum-
bófila Rainha Santa Isabel 
conseguido quatro títulos 
de Campeões Nacionais.

Depois de se ter sa-
grado Campeão Nacio-
nal de Fundo, em 2018, 
o columbófilo José Car-
los Miguéns, conseguiu 
novo titulo de Campeão 
Nacional na Classe Sport 
Fundo. Fernando Fernan-
des conseguiu o título de 
Campeão Nacional, na 
Classe de Machos Olímpi-

A Marinha Grande co-
memora, a partir de hoje, 
o movimento de revolta 
nacional que há 85 anos 
lutou pela melhoria das 
condições de vida da clas-
se trabalhadora. As come-
morações, dinamizadas 
pela Câmara e pelo Sindi-
cato dos Trabalhadores da 
Indústria Vidreira (STIV), 
visam homenagear aque-
les que iniciaram um mo-
vimento de revolta a 18 
de Janeiro de 1934. E é já 
hoje, dia 17, que têm início 
as celebrações em memó-
ria da efeméride, com um 
jantar convívio no Parque 
Municipal de Exposições 

da Marinha Grande, às 
20h30, organizado pelo 
STIV. O evento conta com 
um espectáculo do grupo 
musical ‘Taramela’, ao qual 
se segue, no mesmo local, 
uma salva de morteiros e 
fogo-de-artifício. Amanhã, 
dia 18 de Janeiro, pelas 
10h00, tem lugar uma ro-
magem aos cemitérios de 
Casal Galego e Marinha 
Grande, com deposição de 
flores nas campas dos pri-
sioneiros que participaram 
no movimento operário do 
18 de Janeiro 1934. Se-
gue-se o desfile e manifes-
tação ‘Ontem e Hoje a Luta 
pelos Direitos’, às 11h15.

‘Capital do vidro’ comemora
o 18 de Janeiro de 1934

idosos vivem sozinhos
em aldeias desertas

Columbófilia de
Estremoz de parabéns

as nesta situação. Fique a 
conhecer a história de três 
idosos, os seus medos e 
as suas angústias, mas 
também a felicidade por 
se levantarem todos os 
dias da cama. 

cos e O Asas de Estremoz 
ST arrecadou os títulos de 
Campeão Nacional nas 
classes de Machos Livres 
e Machos Borrachos, ten-
do sido também o 3º nos 
Machos Olímpicos, 2º nos 
Machos Livres e 3º nas 
Fêmeas Livres.

Estes três columbófi-
los irão assim integrar a 
Selecção Nacional Por-
tuguesa nas Olimpíadas 
de 2019, a realizar-se na 
Polónia.

O Município de Estre-
moz felicita a associação 
e os atletas, por mais esta 
distinção, levando assim o 
nome de Estremoz além 
fronteiras.

Um lote de madeiras 
do séc. XVIII, de pipas da 
adega do Palácio Marquês 
de Pombal está de regres-
so às origens.

Após terem sido ven-
didas há 100 anos foram 
reencontradas agora por 
um dos maiores luthiers 
do mundo. Esta madeira 
foi recuperada em duas 
formas. Tanto para a cria-
ção de guitarras elétricas, 
como para a construção de 
2 tóneis, sendo que num 
deles será feita uma edi-
ção especial de vinho de 
Carcavelos Villa Oeiras.

A apresentação das 
guitarras elétricas e desta 
edição especial do vinho 
amadurecido nesta pipa 
será em setembro.

Está curioso para ver 
as guitarras ou para provar 

das chuvas”. Ao nosso 
jornal e também na mes-
ma publicação, na tarde 

de ontem, a comissão 
revelou que denunciou o 
caso “à brigada do am-
biente da GNR”. “A es-
perança da construção 
da prometida ETES [Es-
tação de Tratamento de 
Efluentes Suinícolas] já 
lá vai”, lamenta a comis-
são, que ao longo dos 
anos tem denunciado às 
autoridades sucessivas 
descargas, alegadamen-
te de efluentes suiníco-
las, para a Ribeira dos 
Milagres. 

O secretário de Esta-
do da Mobilidade esteve 
em Boticas, onde refe-
riu que o Governo está 
a preparar o Programa 
Nacional de Investimen-
tos, onde poderá vir a 
ser incluída uma ligação 
rodoviária entre a A24 e 
o concelho barrosão.

Apesar do tempo 
frio e seco que se tem 
sentido na região trans-
montana, o sol levou 
milhares de pessoas até 
Boticas para provar a 
gastronomia barrosã e 
comprar iguarias únicas, 
feitas à base de carne 
de porco.

Presente no certame 
desde a primeira edição, 
Rosa Correia, que veio 
de Salto, no concelho 
vizinho de Montalegre, 
refere que esta altura é 
tempo de muito traba-
lho, para dar resposta 
à procura enorme que 
tem, sobretudo nas fei-
ras. “Vende-se muito 
bem, mais tivesse, mais 
vendia, sobretudo as 
alheiras, que são feitas 
com galinhas caseiras”, 
conta à VTM, acrescen-
tando que o segredo 
para o saber único dos 
enchidos está na maté-
ria-prima.

Feira do Porco esgotou
40 toneladas de fumeiro

Oeiras recupera
patrimônio histórico

o vinho?
Um lote de madeiras 

do séc. XVIII, de pipas da 
adega do Palácio Marquês 
de Pombal está de regres-
so às origens.

Após terem sido ven-
didas há 100 anos foram 
reencontradas agora por 
um dos maiores luthiers 
do mundo. Esta madeira 
foi recuperada em duas 
formas. Tanto para a cria-
ção de guitarras elétricas, 
como para a construção 
de 2 tóneis, sendo que 
num deles será feita uma 
edição especial de vinho 
de Carcavelos Villa Oei-
ras.

A apresentação das 
guitarras elétricas e desta 
edição especial do vinho 
amadurecido nesta pipa 
será em setembro.
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LANHOSO
Castelo de Lanhoso registou recorde 
de visitantes estrangeiros em 2018

ALBERGARIA-A-VELHA
A maior coleção sobre 

censura em Portugal está até 
ao próximo dia 10 de fevereiro 
em exposição no Museu de 
Lamego.

Documentos todos ori-
ginais, produzidos ao longo 
de 48 anos, mostram como 
a censura foi “global” e como 
“gerações inteiras nasceram 
e morreram sem ler um jornal 
em liberdade”. As palavras 
são de José Pacheco Pe-
reira, presente na cerimônia 
de inauguração da exposi-
ção, em mais uma iniciativa 
desenvolvida ao abrigo da 
colaboração entre o Museu 
de Lamego e o Ephemera - 
Biblioteca e Arquivo de José 
Pacheco Pereira.

Livros, jornais, revistas, 
programas de rádio e filmes, 
todos censurados, fazem par-
te desta coleção de origens 
distintas: grande parte foi res-
gatada de espólios em risco 
de desaparecimento, outra 
adquirida para evitar a sua 
saída de Portugal para arqui-
vos estrangeiros e outra ainda 

Um dos compromissos 
assumidos pelo Executivo 
Municipal passa pela criação 
de mais e melhores condi-
ções para a prática desporti-
va a toda a população.

Reconhecendo no des-
porto um meio privilegiado 
para a adoção de hábitos 
de vida saudáveis, o Muni-
cípio aposta na promoção 
das condições físicas e na 
criação de oportunidades, de 
modo a incentivar os vilacon-
denses para a prática regu-
lar, contribuindo para o seu 
bem-estar físico e emocional, 
proporcionando um aumento 
da qualidade das práticas 
desportivas e diversificando 
a oferta desportiva.

Esta prática de atividade 
física regular é fundamental 
para uma melhor qualidade 
de vida, uma vez que tam-
bém ajuda a prevenir e tratar 
algumas doenças, aumen-
tando a autoestima do sé-
nior, que, quando saudável, 
consegue ser mais ativo e 

independente.
Tendo isto em conta, a 

Câmara Municipal de Vila do 
Conde desenvolve um pro-
grama direcionado à popu-
lação sênior com mais de 65 
anos, Desporto Sénior, em 
que podem participar todos 
os cidadãos do concelho, po-
dendo as inscrições ser feitas 
nas respetivas Juntas de Fre-
guesia, proporcionando aos 
aderentes a realização, por 
semana, de duas aulas de 
atividade física geral e mais 
uma de natação (com cer-
ca de 50 minutos cada), no 
período compreendido entre 
outubro e junho de cada ano, 
sendo de referir que o progra-
ma é totalmente gratuito.

Registou-se, que em 
2017, fizeram parte do pro-
grama 382 seniores, distribu-
ídos por 11 freguesias, reali-
zando cada um, por semana, 
uma aula de ginástica e uma 
de natação (esta modalidade 
só disponível na freguesia de 
Vila do Conde). Em março de 

LAmEGO

S.JOÃO DA mADEIRA

VILA DO CONDE

museu de Lamego e Ephemera
apresentam exposição sobre censura

município 
promove desporto 

para todos

oferecida ao Ephemera. Ago-
ra, uma seleção de testemu-
nhos que ilustram o Portugal 
da censura.

Os documentos expostos 
contrariam, como assinalou 
José Pacheco Pereira, a ideia 
de um Portugal pacífico du-
rante o Estado Novo, quan-
do se analisam os cortes da 
censura que negavam tudo 
o que poderia colocar em 
causa a hierarquia instituída 
ou pudesse causar qualquer 
perturbação no cidadão e, 
consequentemente, da or-

dem pública.
Notícias de suicídios, aci-

dentes violentos ou fraudes 
eram censuradas, ao abrigo 
da mais poderosa e duradou-
ra instituição do Estado Novo 
que era a única, como lem-
brou Pacheco Pereira, nas 
palavras de Oliveira Salazar, 
que podia ler tudo.

E, por isso, “só existe 
aquilo que o público sabe que 
existe” (Salazar), mote da ex-
posição, distribuída ao longo 
de diversos núcleos, que ilus-
tram a censura e as formas 

de resistência clandestina, 
que passava, por exemplo, 
pela distribuição de panfletos, 
datilografados, mão a mão. 
Tudo para descobrir no Mu-
seu de Lamego, que a partir 
do dia 19 de janeiro terá dis-
ponível um conjunto de visitas 
orientadas, direcionadas para 
as escolas e público em geral.

A colaboração entre o mu-
seu e o arquivo de José Pa-
checo Pereira arrancou em 
setembro de 2018, no âmbito 
das Jornadas Europeias do 
Património, com a assinatura 
de um protocolo de colabora-
ção mútua que permite que o 
Museu de Lamego seja um 
ponto de recolha de materiais 
para o arquivo e biblioteca de 
José Pacheco Pereira, com-
prometendo-se a Associação 
Cultural Ephemera a apoiar 
as iniciativas do museu.

O Museu de Lamego une-
se assim ao Ephemera na 
missão de, como refere Pa-
checo Pereira, “salvar tudo o 
que é possível”, salvaguar-
dando a memória coletiva.

2018, havia 433 inscritos, en-
volvendo 12 freguesias, com 
a realização do mesmo nú-
mero e tipo de aulas. Em ja-
neiro de 2019, participam no 
programa 664 seniores, pro-
venientes de 18 freguesias 
(uma União de Freguesia), 
que realizam duas aulas de 
ginástica e uma de natação, 
por semana, com professo-
res credenciados para este 
tipo de atividades.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, o número 
de vezes de prática desporti-
va por semana, nos seniores, 
deve ser em número de três 
horas semanais para que se 
evidenciam os benefícios ao 
nível da saúde, tanto sob o 
ponto de vista físicos, como 
biológico e social.

 A presidente da Câmara 
Municipal, Cidália Ferreira, 
enaltece “a importância das 
instituições do concelho, 
por contribuírem para o de-
senvolvimento local”. Nesse 
sentido, “encaramos as as-
sociações como parceiros 
do Município e os apoios que 
recebem, obedecendo aos 
critérios de gestão rigorosa 
e transparente dos dinheiros 
públicos, destinam-se a valo-
rizar infraestruturas, equipa-
mentos e projetos de índole 
social, cultural e desportivo”.

Cidália Ferreira declara 
ainda que “O voluntariado 
faz parte do ADN dos Mari-
nhenses e é também por isso 
que esta é uma das nossas 
prioridades.”

Em 2018, o Castelo de La-
nhoso, monumento nacional 
e ex-libris da Póvoa de La-
nhoso recebeu perto de 1600 
visitantes estrangeiros no in-
terior da torre de menagem, 
o que estabelece um recorde 
comparativamente com anos 
anteriores. Espanha e Brasil 
lideraram os países de ori-
gem destes turistas.

Ao longo do ano, o Cas-
telo de Lanhoso recebeu 
perto de 13.400 (13.386) vi-
sitantes. Já o número de vi-
sitantes portugueses esteve 
muito perto dos 11.800, com 
pessoas provenientes sobre-
tudo dos distritos do Porto e 
de Braga, mas tendo-se re-
gistado um aumento do nú-
mero de excursões vindas do 
Algarve e do Alentejo.

O ano fica também mar-
cado por um aumento, que se 
deseja que venha a ser con-
sistente, das visitas por parte 
de crianças e de seniores.

Efetivamente, quando 
comparado com anos ante-
riores (2015 a 2017), 2018 foi 
o ano em que mais crianças 
estiveram naquele espaço, 
quer integradas nas suas fa-
mílias, quer no âmbito de visi-
tas escolares.

Este aumento decorre, 
por um lado, do aumento de 
visitas de famílias numero-
sas, registado em 2018, mas 
também do trabalho de articu-
lação que o Município da Pó-
voa de Lanhoso tem vindo a 
realizar de forma sistemática 
com as escolas, de dentro e 

de fora do concelho, de modo 
a dar a conhecer, desde os 
primeiros anos de vida, este 
importante elemento do patri-
mónio e da história locais.

As pessoas maiores de 65 
anos também foram visita ha-
bitual no Castelo de Lanhoso, 
tendo, no ano passado, ultra-
passado pela primeira vez a 
barreira dos 2000 visitantes.

Outros dados curiosos: é 
ao domingo que a torre de 
menagem do Castelo de La-
nhoso recebe mais visitas; 
e o dia 20 de maio de 2018 
(data da peregrinação arci-
prestal ao Pilar) foi aquele 
em que teve mais visitantes 
(632 pessoas).

Estes dados reportam-se 
apenas às visitas ao interior 
da Torre de Menagem do 
Castelo de Lanhoso, sendo 
que número seguramente 
mais elevado é o das pesso-
as que visitam as muralhas 
do Castelo, implantadas so-
bre o maior monólito graníti-
co do país.

Pela primeira vez, a Câ-
mara Municipal de S. João 
da Madeira é a entidade or-
ganizadora do Encontro Na-
cional da Rede Portuguesa 
das Cidades Educadoras, o 
qual está agendado para o 
próximo dia 8 de fevereiro. A 
sessão de abertura está mar-
cada para as 09h45 horas na 
Torre da Oliva, contando com 
a presença do presidente da 
autarquia, Jorge Sequeira.

O programa contempla 
a apresentação do Projeto 
Educativo Municipal de S. 
João da Madeira, repartin-
do-se essa apresentação 
pelo Núcleo de Arte da Oliva, 
Museu da Chapelaria, Mu-
seu do Calçado, para além 
da própria Torre da Oliva. 
Da reunião destaca-se, de 
igual modo, a eleição da Co-
missão de Coordenação da 
Rede para o próximo biênio.

A Associação Interna-
cional das Cidades Edu-
cadoras, à qual pertence o 
Município de São João da 
Madeira desde 2007, con-
ta com 488 cidades asso-
ciadas, em 37 países, e foi 
criada com o propósito de 
estreitar relações entre os 
governos locais para a pro-
moção do valor educativo no 
espaço urbano, fomentando 
políticas e intervenções pú-

blicas transformadoras das 
cidades em espaços propí-
cios para o desenvolvimento 
humano, em conformidade 
com os “Princípios da Carta 
das Cidades Educadoras”.

A Rede Portuguesa des-
sa Associação conta com 74 
municípios aderentes, pre-
vendo-se que a sua maioria 
marque presença no Encon-
tro em S. João da Madeira a 
8 de fevereiro.

No âmbito do Programa 
Idade Maior do Município de 
Albergaria-a-Velha, tiveram 
início, esta semana, duas ofi-
cinas de informática dirigida 
à população sênior, de parti-
cipação gratuita.

Na oficina de iniciação, 
são dados os conceitos bá-
sicos do sistema operativo 
Windows, Word e promovem-
se as pesquisas na Internet. 
Já na oficina intermédia, 
avança-se para o Excel e, 
na Internet, exploram-se as 
redes sociais e as diferentes 
formas de comunicar através 
das novas tecnologias. As 
duas oficinas, com uma pe-
riodicidade semanal, têm um 
total de 21 participantes, com 
idades compreendidas entre 
os 61 e os 78 anos, e decor-
rem até maio.

O Presidente do Municí-
pio, António Loureiro, o Vice
-Presidente Delfim Bismarck 
e as Vereadoras Catarina 
Mendes e Sandra Almei-
da marcaram presença na 
primeira aula. “Vocês são 
uma lição de vida para nós, 

o vosso entusiasmo dá-nos 
alento para continuarmos a 
apostar em atividades que 
promovem a formação ao 
longo da vida”, referiu Antó-
nio Loureiro. Catarina Men-
des, Vereadora da Ação So-
cial, destacou a importância 
de aprender a lidar com as 
novas tecnologias, pois são 
uma importante ferramenta 
de comunicação e permitem 
tratar de diferentes assuntos 
do dia-a-dia a partir de casa.

As oficinas de informáti-
ca do Programa Idade Maior 
fazem parte de um conjunto 
de atividades que o Muni-
cípio está a empreender no 
âmbito do projeto Comunida-
des Criativas para a Inclusão 
Digital (CCID) que visa pro-
mover a inclusão digital de 
grupos populacionais com 
mais dificuldades em aceder 
às novas tecnologias. Além 
da população sénior, a Câ-
mara Municipal quer também 
abranger as pessoas com 
deficiência e/ou incapacida-
de, privilegiando a coopera-
ção intergeracional.

Seniores aprendem 
competências básicas 

de informática

Recebe Encontro Nacional das Cidades Educadoras
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A Associação dos Inquili-
nos Lisbonenses espera que 
as alterações à legislação das 
rendas sejam promulgadas 
pelo Presidente da República, 
defendendo que estas podem 
ser globalmente positivas, 
mas também comportam as-
petos negativos.

“Julgo que só na sexta-feira 
é que as leis sairão da Assem-
bleia para o Presidente e julga-
mos que ele as vai promulgar. 
Consideramos que a propos-
ta aprovada, na globalidade, 
pode ser positiva, mas tem 
aspetos muito negativos que 
ainda não são considerados”, 
disse o presidente da Associa-
ção dos Inquilinos Lisbonen-
ses, Romão Lavadinho.

De acordo com o respon-
sável, este foi um dos pontos 
debatidos durante a assem-
bleia de inquilinos  e que con-
tou com a presença de mais 
de 350 pessoas. “Foi uma as-
sembleia informativa para que 
os nossos sócios passassem 
a saber as alterações que aí 
vinham, quais os resultados e 

Inquilinos esperam promulgação
de alterações à lei das rendas

benefícios ou prejuízos para 
os inquilinos”, explicou.

Estas alterações vêm in-
troduzir alguns benefícios 
para os inquilinos, como a 
possibilidade da continuidade 
dos contratos de arrendamen-
to que forem feitos por 3 anos 
renováveis, sem que o pro-
prietário proceda à rescisão 
do mesmo. No que se refere 
aos benefícios atribuídos aos 
proprietários no pagamento 
de impostos, a associação de-
fendeu que esta realidade só 
deveria ser aplicada aos que 
cobrassem rendas compatí-

veis com os rendimentos das 
famílias.   

Entre os benefícios, en-
contra-se ainda a possibilida-
de de os inquilinos não paga-
rem IRS em indemnizações 
pagas pelos proprietários, por 
exemplo, em caso de rescisão 
de contrato.

Romão Lavadinho infor-
mou ainda que, apesar de 
benéficas, estas alterações 
não foram suficientes, ficando 
aquém do principal objetivo da 
associação. “Consideramos 
que deveria ter sido feita a 
revogação da lei Cristas, al-

Metade do tempo de tra-
balho em Portugal poderia 
ser feito por tecnologias de 
automatização que já exis-
tem, defende um estudo 
sobre o futuro do trabalho 
em Portugal feito pela Con-
federação Empresarial de 
Portugal  em parceria com o 
McKinsey Global Institute e a 
Nova SBE.

O estudo antecipa um ce-
nário em que, neste contexto, 
a massificação dos “robôs” 
poderá levar à eliminação de 
1,1 milhões de empregos em 
Portugal,  em compensação, 
serão criados entre 600 mil e 
1,1 milhões de novos empre-
gos, no melhor cenário. A in-
vestigação conclui, também, 
que 1,8 milhões de trabalha-
dores irão necessitar de me-
lhorar as suas competências 
ou mudar de emprego nos 
próximos 11 anos.

Este prognóstico coloca 
desafios significativos que 
exigirão um papel ativo tanto 
pelo governo e setor privado 
no processo de reconversão 
da força de trabalho, defen-
dem os autores do estudo, 
que salientam que a econo-
mia portuguesa tem um relati-
vamente alto potencial de au-
tomação, por se caracterizar 
por um peso relativamente 
alto da indústria transforma-
dora e tarefas repetitivas em 
diversos setores.

“Cerca de 50% do tempo 
despendido nas atuais ativida-
des laborais poderia ser auto-
matizado com as tecnologias 
atualmente existentes, o que 
representa um elevado po-

tencial de automação, quando 
comparado com outros paí-
ses”, comenta o estudo.

Em declarações ao Ob-
servador, o presidente da 
CIP, António Saraiva, co-
mentou que a política se 
preocupa com a formação 
de jovens e com a criação de 
oportunidades para os mais 
jovens, mas a inovação tec-
nológica obriga-nos a refletir 
sobre a necessidade de for-
mar adultos para que estes 
consigam manter-se atuali-
zados perante a transforma-
ção dos postos de trabalho.

O pior cenário pode ser 
evitado se existirem políticas 
públicas e privadas no senti-
do de diminuir este problema, 
com uma aposta na forma-
ção profissional tirando par-
tido de fundos comunitários, 
que devem ser usados para 
a formação de adultos. Uma 
das medidas que a CIP tem 
proposto é que as empresas 
possam reservar uma parte 
do pagamento das contribui-
ções para a Segurança So-
cial, pagas por trabalhador, 
e possam utilizar esses valo-
res na formação profissional 
dos seus quadros.

O estudo, que analisou 
cerca de 800 atividades pro-
fissionais e cerca de duas 
mil tarefas desempenhadas 
em diversos setores, não 
pretende ser alarmista mas, 
sim, alertar para a resposta 
que é preciso dar — “porque 
não podemos admitir que 1,8 
milhões de pessoas fiquem 
sem emprego”, explicou An-
tónio Saraiva.

Robôs eliminam
1,1 milhões de empregos

em Portugal até 2030

teração ao Novo Regime de 
Arrendamento Urbano, e isso 
não foi feito”.

“O Orçamento do Estado 
teve uma crítica porque ape-
nas considera cerca de 40 
milhões de euros diretamen-
te para a habitação. Fizemos 
também uma crítica na zona 
central de Lisboa as pessoas 
estarem a ser expulsas e vêm 
estrangeiros e portugueses 
endinheirados”, indicou. 

O presidente da AIL la-
mentou ainda que os pro-
prietários continuem a optar 
pelos despejos, muitas vezes, 
considerados ilegais e por ata-
ques aos inquilinos, cortando 
a eletricidade e querendo ex-
pulsá-los da sua habitação. 
“No passado o Governo deu 
também apoios aos emprés-
timos bancários, em que pa-
gava uma parte dos juros 
dessa divida. Investiu aí mui-
tos milhões, quando devia ter 
investido no arrendamento e 
em colocar casas no mercado 
para que as rendas pudessem 
baixar”, concluiu.

As remessas dos emigran-
tes aumentaram 14% em no-
vembro de 2018, para 323 mi-
lhões de euros, ultrapassando 
em 6,3% o total de 2017.

Olhando para o acumu-
lado até novembro, sabe-
se que o valor para o ano 
passado, 3.554,8 milhões 
de euros, ultrapassa já em 
6,3% o valor para o total do 
ano de 2017, ano em que os 
emigrantes enviaram para 
Portugal 3.343,2 milhões de 
euros, faltando ainda conta-
bilizar o mês de dezembro.                                                                                                                                     
Como habitualmente, em no-
vembro, os trabalhadores por-
tugueses em França foram os 
que mais contribuíram para 
a subida, tendo enviado 88,3 

milhões de euros, uma que-
da de 7,5%, mas ainda assim 
bem acima dos emigrantes na 
Suíça, o segundo maior país 
emissor, que enviaram 65,5 
milhões, evidenciando uma 
subida de 9,2% face aos valo-
res de novembro de 2017.

No que diz respeito aos 
Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa, as remes-
sas subiram 6,2%, de 25,8 mi-
lhões em novembro de 2017, 
para 27,4 milhões de euros no 
mesmo mês do ano passado. 
Angola, como habitualmente, 
é o maior mercado emissor, 
com 26,7 milhões de euros, o 
que representa uma subida de 
6,3% face aos 25,1 milhões en-
viados em novembro de 2017.

Remessas dos emigrantes
ultrapassam 300 milhões

A TAP vai triplicar o núme-
ro de ligações entre o Porto e 
Nova Iorque a partir de 1 de 
junho, passando de 2 para 6 
voos por semana. A compa-
nhia aérea diz que este reforço 
será feito com aviões Airbus 
A321, sendo que as ligações 
irão ocorrer todos os dias da 
semana, menos as terças-
feiras. Os bilhetes já estão a 
venda. A empresa já informou 
que tinha anunciado que o 
Porto ia contar com mais voos 
diretos também para Bruxe-
las, Lyon e Munique.

Com este reforço, a TAP 
passa a operar 19 rotas dire-
tas do Porto para a Europa, 

para os Estados Unidos e 
também para o Brasil, num 
total de 288 frequências se-
manais.

O grupo detalhou ainda 
que esta aposta no Porto é 
também possível graças ao re-
forço de aeronaves. A TAP re-
ceberá 37 novos aviões até ao 
final deste ano e 71 até 2025.

Em novembro, a compa-
nhia aérea adiantava tam-
bém que a ponte aérea entre 
Lisboa e Porto passará a ser 
operada, em 2019, por aviões 
a jato, o que aumentará anu-
almente o número de assen-
tos disponíveis para 220 mil, 
num crescimento de 50%.

Entre janeiro e dezembro, 
foram vendidas 180 mil casas, 
um crescimento de 15% a 20% 
face ao ano anterior que em 
termos concretos se traduz em 
mais 25 mil do que em 2017.

Segundo estimativas 
do Dinheiro Vivo e da As-
sociação dos Profissionais 
e Empresas de Mediação 
Imobiliária de Portugal, até 
setembro foram vendidas 132 
mil casas. Por dia, estima-
se que tenham sido vendi-
das 500 casas em Portugal.                                                                                                                                        
  Desde 2009 que não se 

registavam números assim, 
um fenômeno também referido 
pelas empresas imobiliárias e 
confirmado pelo aumento da 
concessão do crédito à habita-
ção pelos bancos que, até no-
vembro, atingiu os 8,9 bilhões 
de euros. A previsão dada 
pelas empresas à publicação 
é que de este ritmo continue 
a aumentar, assim como os 
preços, uma vez que no pe-
núltimo mês do ano passado a 
avaliação das casas atingiu os 
1215 euros por metro quadra-
do, um máximo histórico. 

A auditoria independente à gestão da Caixa Geral de Depósi-
tos, entre 2000 e 2015, concluiu que foram aprovadas operações 
de concessão de crédito superiores um bilhão de euros, apesar 
de existirem pareceres de análise de risco desfavoráveis ou con-
dicionados. Segundo o relatório da consultora Ernst & Young, não 
se encontram documentadas as justificações para a tomada de 
risco contrária ao parecer da Direção de Gestão de Risco, nem 
existe evidência que tenha sido obtida toda a informação exigível 
para fundamentar a aprovação da operação, como estudos de 

viabilidade.  Por exemplo, à Artlant, a fábrica petroquímica em 
Sines que se transformou numa das maiores devedoras da CGD, 
foram concedidos 350,8 milhões, numa das operações, apesar 
da existência de um parecer desfavorável. À Fundação Berar-
do concedeu 267 milhões. Para a comentadora da CMTV Joana 
Amaral Dias, que deu a conhecer o documento no ‘CM Jornal 
20h’, as conclusões provam que a CGD ,entre 2000 e 2015, foi 
um autêntico regabofe. Nesse período passaram pela adminis-
tração nomes como Armando Vara.

TAP vai triplicar ligações
entre o Porto e Nova Iorque

2018 foi o ano de ouro para
o imobiliário português

Caixa Geral de Depósitos deu milhões
em crédito apesar do risco elevado
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O secretário-geral do 
PS, António Costa, de-
fendeu a mobilização em 
torno da União Europeia 
e disse que para existirem 
territórios com menores 
assimetrias e sociedades 
mais coesas é fundamen-
tal que própria UE proteja 
Portugal.

“Nós temos mesmo 

que nos mobilizar para de-
fender a União Europeia. 
Porque se nós queremos 
regular a tal globalização, 
se queremos criar univer-
sidades cada vez mais 
modernas, empresas 
cada vez mais competiti-
vas, sociedades cada vez 
mais coesas, territórios 
cada vez com menores 

Costa defende 
mobilização
em torno da 

União Europeia 
assimetrias, nós precisa-
mos da UE. É esse apoio 
da União Europeia que 
nós precisamos”, afirmou. 
O secretário-geral do PS 
falava em Castelo Branco, 
onde se deslocou para en-
cerrar a convenção regio-
nal “Que Europa no futuro 

da tua região”.
António Costa subli-

nhou que, para que a UE 
proteja Portugal, o país 
tem que ajudar a proteger 
a UE e, para isso, consi-
derou fundamental a mo-
bilização em torno do voto 
a defender a UE.

“Façamos a avalia-
ção que fizermos sobre 
o SNS, não encontramos 
alternativa à melhoria da 
prestação de cuidados de 
saúde que não seja refor-
çar o SNS, única forma 
de garantir a universali-
dades de cuidados. E já 
agora quem faz melhor 
e mais barato é o públi-
co e não o privado”, dis-
se Jerónimo de Sousa, e 
que no projeto de Lei de 
Bases da Saúde do PCP, 
não há lugar para as Par-
cerias Público Privadas, 
para Entidades Públicas 
Empresariais e por isso, 
a proposta integra a ex-
tinção das unidades de 
saúde que funcionam em 
regime de PPP e EPE.

“Na nossa proposta, o 
Serviço Nacional de Saú-
de retoma os seus prin-
cípios fundadores: uni-
versal, geral e gratuito”, 

A presidente do CDS
-PP, Assunção cristas, la-
mentou o desinteresse do 
chefe do Governo pelo se-
tor da saúde, descrevendo
-o como em ruptura devido 
à austeridade escondida, 
numa conferência sobre 
o tema organizada pelo 
partido na sede de Lisboa.                                                                                                                  
“Temos um primeiro-mi-
nistro desinteressado, que 
despreza a realidade, que 
não quer estudar a fundo 
os assuntos e a única coi-
sa que lhe interessa é ati-

rar com alguma areia que o 
pode ajudar a colher votos”, 
acusou Assunção Cristas.

A líder democrata-cris-
tã recordou que o primei-
ro-ministro, António Costa, 
resolveu tomar uma série 
de decisões no sentido do 
anúncio do fim da austeri-
dade, como a redução dos 
horários para as 35 horas, 
mas sem preparar a deci-
são nem ter outra aborda-
gem nas contratações.

“A austeridade que te-
ria acabado, na verdade 

O líder do PSD, Rui 
Rio, afirmou, que o gover-
no socialista de António 
Costa engana os portugue-
ses, além de não ter uma 
estratégia de crescimento 
econômico e é responsável 
pela degradação dos servi-
ços públicos. Sobre o con-
selho nacional, considerou 
que o partido está melhor 
para enfrentar os três atos 
eleitorais deste ano.

“O grande engano é 
quando nos vendem uma 
situação econômica de 
quase milagre e depois to-
dos descobrimos que não 
pode fazer isto e aquilo 
porque não têm meios”, 
disse, no  XVII Congresso 
do PSD/Madeira, onde Mi-
guel Albuquerque foi reelei-
to presidente.

O líder disse também, 
que o problema do Governo 
é que vende ilusões, e quem 
vende ilusões, mais dia ou 
menos dia, colhe descon-
tentamento ou em greves ou 
de outra forma qualquer”.

Nós temos aqui, na Ma-
deira, que explicar se que-
rem continuar com o gover-
no regional que têm, ou se 
querem trocar por um outro 
que é assim como eu agora 

Rui Rio diz que Conselho 
Nacional foi fundamental para 
garantir unidade e estabilidade

Jerónimo de Sousa diz que setor público
faz melhor e mais barato na saúde 

Cristas lamenta desinteresse de Costa 
por setor da saúde em ruptura      

referindo que o diploma 
estabelece de forma ine-
quívoca o papel do Estado 
na garantia do acesso de 
todos os portugueses aos 
cuidados de saúde e o fim 
da promiscuidade entre o 
público e o privado, uma 
doença crónica que tem 
afetado o SNS”.

Jerónimo de Sousa 
declarou que a proposta 
do PCP obriga ao cum-
primento do imperativo 

constitucional que colo-
ca como incumbência do 
Estado garantir o cumpri-
mento do direito à prote-
ção da saúde, individual 
e coletiva, que assegura 
a robustez da força de tra-
balho, o desenvolvimento 
e o progresso econômico 
e social e a coesão nacio-
nal, e que a entende como 
instrumento de governo, 
que contribui para a sal-
vaguarda da soberania 

acabei de explicar”, disse 
Rui Rio, indicando que no 
continente, é preciso expli-
car o contrário: que é bom 
trocar aquilo que temos por 
algo muito mais estável”.

“Estou seguro que temos 
condições de ganhar esta 
tarefa e prestar um melhor 
serviço a Portugal do que 
aquele que o Partido Socia-
lista está neste momento a 
prestar”, afirmou.

Ao longo da sua inter-
venção, Rui Rio esmiuçou 
o desempenho executivo 
nacional, considerando que 
governa para agradar no 
momento, que não tem es-
tratégia econômica e que é 
responsável pela degrada-
ção dos serviços públicos.

O líder social-democrata 
realçou ainda que Portugal 
teve dos piores crescimen-
tos econômicos da União 
Europeia nos últimos qua-
tro anos e não fez nenhuma 
reforma estrutural.

“Não fizeram nada pelo 
investimento privado, baixa-
ram o investimento público, 
degradaram a taxa de pou-
pança, agravou-se o endivi-
damento das famílias, atin-
giu-se a maior carga fiscal 
da história de Portugal”. 

nacional e a autodetermi-
nação popular.  “Por isso 
propomos que o Estado 
seja o financiador, o pres-
tador e o regulador e não 
um Estado que se demite 
por via da transferência de 
atribuições, competências 
e recursos para terceiros, 
designadamente para os 
grandes grupos privados 
que operam na saúde”.

Criticando PSD e CDS
-PP, mas também o PS, o 
líder comunista disse que, 
hoje, já não escondem 
que o verdadeiro objeti-
vo passa pela criação de 
um sistema de saúde com 
duas componentes: uma, 
de serviço público, des-
valorizado, com garantias 
mínimas de prestação 
de cuidados, direcionado 
para os pobres, e um ou-
tro centrado nos seguros 
de saúde e na prestação 
privada de cuidados.

ficou silenciada, escon-
dida”, criticando ainda a 
ultracentralização das de-
cisões por parte do Minis-
tério das Finanças.

Segundo a presidente 
do CDS-PP, o ponto de 
aplicação da austerida-
de deslocou-se e exis-
te de uma forma menos 
visível, mas o problema 
é que não se consegue 
enganar toda a gente por 
muito tempo. “O primeiro-
ministro quer pintar o país 
de cor-de-rosa. Acha que 
muitas coisas se resolvem 
com o tempo e, portanto, 
vai empurrando e empur-
rando. Nesta área isto não 
vai acontecer. Olhando 
para a população cada 
vez mais idosa a precisar 
de mais cuidados, se não 
encararmos estes desa-
fios, dificilmente teremos 
uma saúde acessível a to-
dos, independentemente 
da sua carteira ou morada 

geográfica ou idade”.
A líder frisou que a pre-

ocupação do CDS é mos-
trar que há alternativas, 
com foco no doente e seu 
bem-estar e não no sis-
tema, seja em ambientes 
públicos ou privados.

Autonomia na gestão 
dos hospitais, para a con-
tratação de recursos hu-
manos, e modelos de fi-
nanciamento desligados da 
produção foram defendidos 
por Assunção Cristas.

“As esquerdas não ser-
vem para o nosso país 
porque não têm nenhuma 
prova dada, estão desli-
gadas da realidade e des-
consideram o trabalho que 
muita gente faz em todo o 
país em prol da saúde”, 
acrescentou, lastimando 
ainda que haja todos os 
dias mais notícias e más 
notícias na área da saúde” 
e um descontentamento 
generalizado.

A coordenadora do BE, 
Catarina Martins, elogiou a 
medida orçamental nego-
ciada com o Governo para 
a descida do preço dos pas-
ses de transportes públicos, 
mas defendeu que deve ser 
acompanhada de mais in-
vestimento para haver mais 
meios disponíveis.

“Transportes públicos, 
coletivos, são essenciais à 
mobilidade e as deslocações 
são uma parte grande do 
salário das pessoas. A partir 
de abril, muda o tarifário. Na 
área metropolitana de Lis-
boa, não haverá passes aci-
ma de 40 euros. 

As famílias não gastarão 
mais de 80 euros, não preci-
sam do equivalente a mais 2 
passes mesmo que tenham 
mais de 2 elementos. As 
crianças até 12 anos deixam 
de pagar passe, disse Cata-
rina Martins.

No meio de uma vista à 
feira da Brandoa, Amadora, a 

líder bloquista referiu tratar-
se de “uma poupança muito 
significativa para tantas famí-
lias que gastam até centenas 
de euros com passes todos 
os meses”, enquanto distri-
buía panfletos e trocava sau-
dações e cumprimentos com 
os populares. “É uma medi-
da muito importante, que faz 
apelo ao uso dos transportes 
coletivos e liberta salário, li-
berta pensão, melhora a vida 
das pessoas”.

Para Catarina Martins, 
esta medida tem de ser 
acompanhada de um maior 
investimento em transportes. 
“Como vimos aqui hoje, há 
quem diga que não chegam 
os transportes que têm. É tão 
importante que em abril este 
desconto, este novo preço, 
ponha mais gente a utilizar 
os transportes, seja acompa-
nhado de investimento para 
que haja o ônibus, o trem, 
o metro, o barco de que as 
pessoas precisam”.

Catarina Martins enaltece passes
mais baratos e pede mais transportes
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Mário Simões – 50 Anos de vida artística
Mais de 600 pesso-

as estiveram no Arouca 
na Barra da Tijuca para 
aplaudir o seu astro maior 
da música romântica de 
Portugal, Mário Simões. O 
evento aconteceu no do-
mingo passado dia 20, dia 
abençoado por São Se-
bastião, padroeiro do Rio 
de Janeiro. 

Este imigrante mos-
trou em telões, vídeos 
da sua história, que teve 
início na sua terra natal, 
Figueira da Foz, como 
nasceu a família Simões, 
e sua vinda para o Bra-
sil, uma retrospectiva 
com todos os shows que 
realizou nesses anos, 
CDs gravados, viagem a 
Portugal, com o Rancho 
Folclórico do Rio de Ja-
neiro, da nossa saudosa 
Benvinda Maria, onde re-
alizou 12 shows; também 
fez show em Cruzeiros 
no Návio MSC, home-
nagens recebidas, enfim 
uma linda história.

Apesar do forte calor 
no Clube, ninguém se au-
sentou até o final do show 
comandado pelo locutor e 
apresentador de rádio e tv, 
Carlos Bianchini. A música 
para dançar, como sem-
pre, ficou com a Banda 
T.B. Show, com o maestro 
Rogério Costa.

O público vibrou ao as-
sistir um show totalmente 
eclético em que brilharam 
os convidados Roberto 
Gomes, Camilo Leitão e 
a grande Ellen de Lima. 
Foram 2 horas de show 
que passaram rápido sem 
ser negado em algum mo-
mento aplausos.

Foi realização total 
para o Mário Simões e 
uma recompensa por 
tantos anos a serviço da 
cultura musical do seu 
pais.

Emoção que levou to-
dos os presentes às la-
grimas, foi, para o Mário 
Simões, a presença e o 
carinho da sua família, 
filhos, noras, netinhas e 
sua guerreira em todos os 
bons e maus momentos, 
sua esposa Maria.

No final, foi coroado 
com  a entrega de uma 
Placa Alusiva ao seus 
50 anos de vitória. Como 
dizia Amália Rodrigues, 

“Cantarei até que a voz 
me doa”. Será assim 
para o nosso Mário Si-
mões até o final de sua 
vida.

Grande cantor romântico Mário Simões era só emoção na sua festa 
de 50 anos de vida artística

Cantor Camilo Leitão, um dos convidado confra-
ternizando-se com o amigo Mário Simões

Também esteve presente o cantor Roberto Go-
mes, descontraindo o público presente

Presença ilustre deste dia festivo Ellen de Lima cantora com o amigo 
Mário Simões

Respeito, carinho e amor  sentimentos que unem este casal  a vida 
inteira Mário Simões e sua esposa Maria, brindando a felicidade

Prestigiando o amigo no domingo, o empresário Fernando Palmeira e a esposa Albina, seu irmão 
Carlos Palmeira e esposa que moram em Portugal e estão de férias no Rio

Belíssima imagem do Mário Simões, cantando ao 
lado do amigo professor Albano Parente

A linda família do 
Cantor Romântico  
Mário Simões, sua 
nora Ana, filhos 
Alexandre, José 
Mário, nora Mara, 
filha Amanda e as 
netinhas, Julia e 
Ana Beatriz. Infe-
lizmente faltaram 
o filho Ângelo, que 
está viajando, e 
esposa Maria que 
está atendendo os 
convidados

Niterói também marcou presença com o presidente Dr. Fernando Guedes, a 
esposa Dra. Rosa Guedes, o vice-presidente Carlos Bartha, a esposa Zeni de 
Mello, o diretor medico João Afonso e demais amigos

Presidente da Casa de Trás-os-Montes Ismael Martins Loureiro com 
um grupo de amigos

Mais amigos presentes os casais Manuel Vieira, esposa Fátima Vieira, 
Joaquim Cunha, esposa Margarida e Samico e esposa

Deputado Carlos Pascoa e esposa Beth com o casal de 
amigos Antonio Martins e Mariluce

Momento 
de emoção 
com os fãs 

envolvendo 
de carinho 

o cantor 
Mário 

Simões

Um brinde aos 50 anos de sucesso com Mário Simões, Carlos Bia-
chini e Manuel Vieira

Num close 
para o Portu-
gal em Foco, 

Amanda 
Simões e 

sua tia Mari-
ângela

Os amigos Ernesto Boaventura, Camilo Leitão e Dr. Bruno Freitas 
prestigiando o amigo Mário Simões
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Vamos Recordar 2018, e a historia da Comunidade Luso-Paulista 
no seu Portugal em Foco Afinal “Recordar é Viver”
O jornal Portugal em 
Foco se orgulha de 
fazer parte da historia 
da Comunidade Luso
-Paulista bem como 
de todo o Brasil. Inicia-
mos hoje nossa anual 
retrospectiva trazendo 
os melhores momen-
tos transcorridos na 
comunidade no ano de 
2.018. Faremos neste 
inicio de 2.019, uma 

retrospectiva, na ópti-
ca do olhar para trás, 
como gesto que ante-
cede o espreitar para 
diante... para o futuro. 
E num ano cheio de 
histórias, aconteci-
mentos e passagens, 
é-nos difícil desta-
car duas ou três. Por 
isso, sublinhamos vá-
rios acontecimentos, 
da Comunidade Lu-

so-Paulista em 2018, 
os quais, situando-se 
em planos díspares, 
constituem marcos 
para toda a comuni-
dade que certamente 
ficarão registrados em 
seus anais. Acompa-
nhe as imagens que 
valem mais que mil pa-
lavras:
Janeiro de 2018
Na edição de  04 de 

janeiro de 2018 trouxe-
mos a comemoração 
dos 50 anos de histo-
ria da CondVolt.Dia 25 
de janeiro trouxemos o 
1.o almoço das quintas 
da Casa de Portugal 
que conta sempre com 
presenças ilustres.Na 
edição de 08 de janei-
ro trouxemos o sem-
pre salutar convívio do 
almoço das Terças na 

Adega Cais do Porto. 
Fevereiro de 2018
Sra. Das Candeias foi 
venerada nos Povei-
ros de São Paulo e foi 
publicada na edição 
do dia 08 de feverei-
ro.O Arouca São Pau-
lo Clube iniciou suas 
atividades de 2.018 no 
almoço do dia 04 de fe-
vereiro e publicado na 
edição de 15 de feve-

reiro. Na edição de 22 
de fevereiro publica-
mos a inauguração da 
Praça Paulo Meimberg 
numa indicação do Ve-
reador Toninho Paiva.
No dia 17 de fevereiro 
o amigo Sr. Eusébio 
Ribeirinha comemorou 
seus 73 anos de vida, 
cuja reportagem trou-
xemos na edição de 
22 de fevereiro.
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Heróis do Brasil na Copa Libertadores

Dia 24.01.2019
Maria Benigna; Sra. Maria José 
(esposa Sr. Viveiros da Casa dos 
Açores); Cristiane Justino (filha 
do casal Otília e Carlos Justino);  
Agostinho do Nascimento (Bigorri-
lho ex-tocador do Grupo Folc. Da 
Casa de Portugal), Ledys Fracassi 
da Costa (Elos Sul); Gustavo Mei-
rinhos; Faria aniversario neste dia 
a saudosa Rose Amaral ( Buffet O 
Marques), Guga Moreno.
Dia 25.01.2019
Rubens Miranda Rodrigues; Ani-
versário de Casamento (26 anos 
em 2019) Odete Mauricio e Anto-
nio Rubens; Roberto Mourão (nos-
so amigo de longa data); Sra. Ana 
Lopes (Esposa do Sr. José Lopes, 
Transportes Cruz de Malta, que 
comemora em 2019 seus 75 anos).
Dia 26.01.2019
Sandra Regina Pires Augusto (fi-
lha do casal amigo Sra. Viviana 
e Sr. Américo Augusto); Saudade 
Melo Pimenta Têves; aniversário 
de casamento Dr. Julio Rodrigues 

(ex- Presidente da Casa de Portu-
gal) e Sra. Vera Lucia Rodrigues; 
aniversario da Eduarda Bravo Frei-
re (filha do casal Mara e Eduardo 
e neta dos amigos Sra. Luiza e Sr. 
Caldeira).
Dia 27.01.2019
Otilia Ventura Justino (esposa Sr. 
Carlos Justino Rede de Postos 
Mataripe); Deborah Chiqueto (neta 
Com. Antonio Maria G. de Carva-
lho); Valentim dos Santos Batista; 
Rosa Belo Padoan (Casa Ilha da 
Madeira); faria aniversario nes-
te dia o saudoso Com. Armindo 
Dias (Presidente do Grupo Arcel 
de Campias); Sra. Patrícia Castro 
(esposa do amigo e chefinho Dr. 
Paulo Esteves); Abílio Barbosa Pi-
res (da Portuguesa de Desportos).
Dia 28.01.2019
Yuri Morgado Martinez; Dr. Evanir 
F. Castilho (Juiz do tribunal de Jus-
tiça Militar do Estado de São Pau-
lo); Mauricio do Nascimento (nos-
so amigo e integrante do Grupo 
Folclórico da Portuguesa em 2019 

comemora seus 51 anos).
Dia 29.01.2019
Aniversário de casamento dos 
amigos Mina (Grupo Leograf) e 
Creusa dos Santos (ambos do 
Arouca) neste ano de 2019 come-
moram 47 anos; Antonio Gomes 
(diretor do Arouca e da Padaria 
Nova Charmosa); Sandra Oliveira 
(filha do amigo Ferdinando Rosa 
Pereira).
Dia 30.01.2019
Antonio D. Pereira Cabral (Arou-
ca); Natividade Cardoso (Arou-
ca); Sra. Idalina Gaspar da Ponte 
(ex-primeira dama da Casa de 
Portugal de Campinas); Sra. Ma-
ria Filipa Almeida Costa (esposa 
do amigo Valter G. Preto Bernar-
dino (Lellis Tratoria); Manuel Mar-
tins da Costa (diretor da Associa-
ção dos Poveiros). 

Vamos Recordar 2018, e a historia da Comunidade Luso-Paulista 
no seu Portugal em Foco Afinal “Recordar é Viver”
O jornal Portugal em Foco se orgulha de 
fazer parte da historia da Comunidade 
Luso-Paulista bem como de todo o Brasil. 
Iniciamos hoje nossa anual retrospectiva 
trazendo os melhores momentos trans-
corridos na comunidade no ano de 2.018. 
Faremos neste inicio de 2.019, uma re-
trospectiva, na óptica do olhar para trás, 
como gesto que antecede o espreitar para 
diante... para o futuro. E num ano cheio de 
histórias, acontecimentos e passagens, 
é-nos difícil destacar duas ou três. Por 
isso, sublinhamos vários acontecimentos, 
da Comunidade Luso-Paulista em 2018, 

os quais, situando-se em planos díspares, 
constituem marcos para toda a comunida-
de que certamente ficarão registrados em 
seus anais. Acompanhe as imagens que 
valem mais que mil palavras:
Janeiro de 2018 Na edição de  04 de ja-
neiro de 2018 trouxemos a comemoração 
dos 50 anos de historia da CondVolt.Dia 
25 de janeiro trouxemos o 1.o almoço das 
quintas da Casa de Portugal que conta 
sempre com presenças ilustres.Na edi-
ção de 08 de janeiro trouxemos o sempre 
salutar convívio do almoço das Terças na 
Adega Cais do Porto. 

Fevereiro de 2018 Sra. Das Candeias 
foi venerada nos Poveiros de São Paulo 
e foi publicada na edição do dia 08 de 
fevereiro.O Arouca São Paulo Clube ini-
ciou suas atividades de 2.018 no almoço 
do dia 04 de fevereiro e publicado na 
edição de 15 de fevereiro. Na edição de 
22 de fevereiro publicamos a inaugura-
ção da Praça Paulo Meimberg numa in-
dicação do Vereador Toninho Paiva.No 
dia 17 de fevereiro o amigo Sr. Eusébio 
Ribeirinha comemorou seus 73 anos de 
vida, cuja reportagem trouxemos na edi-
ção de 22 de fevereiro.

Dia 03.02.2019
Festa em Louvor a Nossa Sra. Das Candeias nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo estará nesta dia ve-
nerando Nossa Sra. Das Candeias com a celebração de uma 
santa missa às 11 horas, seguindo-se um almoço dançante. 
Teremos no cardápio um sensacional bacalhau além de ou-
tros pratos e acompanhamentos. A animação estará a cargo 
do Rancho Raízes de Portugal com seu tradicional vira livre e 
também se apresentará. Convites e informações 2503.2835 – 
2967.6766 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo estará neste dia iniciando suas 
atividades com o seu tradicional almoço dançante. Não perca, 
teremos aquele sempre saboroso bacalhau, além de outras op-
ções. A animação estará a cargo da tocata do seu rancho que 
se exibirá. Convites e reservas com a diretoria e componentes. 
Local Rua Jaguaretê, 414 Casa Verde fone 011 - 98155.8187
Dia 09.02.2019
Adega da Lusa 
Você não pode perder esta primeira Adega da Lusa de 2.019, 
como sempre com entrada gratuita a partir das 19 horas na 
Portuguesa de Desportos, numa realização do Dpto. Sócio-

Cultural. Comidas típicas, muita animação com a Tocata The 
Folks e exibição do Grupo Folclórico da Portuguesa de Despor-
tos. Local Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé – São 
Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 10.02.2019
Almoço de Confraternização no Arouca     
O Arouca São Paulo Clube estará dando as boas vindas ao ano 
novo de 2.019, neste seu primeiro almoço. Teremos a deliciosa 
bacalhoada à moda de Arouca, além de outras opções e acom-
panhamentos. A animação estará a cargo do Rancho Folclórico 
Aldeias da Nossa Terra do Arouca. Informações convites e re-
servas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) 
Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
WhatsApp 97133.9196         www.aroucaclube.com.br
Festa da Vindima em Campinas
A Casa de Portugal de Campinas estará neste dia realizando 
sua tradicional Festa da Vindima, com distribuição de uvas en-
tre os presentes. Neste dia teremos um novo desfile do melhor 
da culinária portuguesa ao almoço. Como atração, teremos a 
exibição do anfitrião, Grupo Folclórico da Casa de Portugal 
de Campinas, Informações e convites Rua Ferreira Penteado, 
1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752
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A imensa pátria criada pelos 
portugueses nas Américas, o 
Brasil, maior das nações ao Sul 
do Novo Mundo, foi o único País 
do continente, como sabemos, 
que não se tornou Independente, 
em 1822, depois de uma guerra 
com os seus descobridores. E 
nem aderiu ao regime republi-
cano - conforme aconteceu de 
Washington a Buenos Aires. O 
Canadá ainda mantém sua me-
trópole na imperial Londres. A 
Independência brasileira foi pro-
clamada pelo herdeiro do trono 
de Portugal, Dom Pedro I (1798 
– 1834), O Libertador, sob reco-
mendação do próprio pai, o Rei 
Dom João VI (1767 – 1826), O 
Clemente, ao regressar a Lisboa, 
um ano antes, com a Corte da 
Casa de Bragança – que, des-
de 1808, se transferira 
para o Rio de Janeiro. 
Por isso, vítima de um 
excesso de ‘espírito re-
publicano’, fortemente 
influenciado pela Inde-
pendência dos Estados 
Unidos, de 1776, e a 
Revolução Francesa, de 
1789, o Brasil não teria 
nenhum  prócer de sua 
emancipação, entre os 
sul-americanos, quando 
foi concebida a Copa Li-
bertadores da América, 
em 1959, competição 
que, anualmente, reúne 
os campeões nacionais do con-
tinente - inspirada na prestigiosa 
Copa Europeia dos Campeões, 
surgida em 1955, por iniciati-
va do diário esportivo francês 
L’Equipe. Os reverenciados pelo 
torneio, inicialmente, eram o 
argentino José de San Martín 
(1778 – 1850), o uruguaio José 
Artigas (1764 – 1850), o chile-
no Bernardo O’Higgins (1778 – 
1842) e os venezuelanos Simón 
Bolívar (1783 – 1830) e Antonio 
José de Sucre (1795 – 1830). Só 
após o questionamento da então 
CBD (Confederação Brasileira 
de Desportos), foram incluídos, 

no panteão dos Libertadores, 
Dom Pedro I, nascido, no Palá-
cio Real de Queluz, no Concelho 
de Sintra, coroado, depois, como 
Rei de Portugal, com o título de 
Dom Pedro IV, e o Patriarca da 
Independência, o santista José 
Bonifácio de Andrada e Silva 
(1763 – 1838), tutor de Dom Pe-
dro II (1825 – 1891), O Magnâni-
mo – sucessor no trono do Rio 
de Janeiro. 

O Brasil só viria a ser uma 
República muitos anos mais tar-
de, em 1889, quando os milita-
res, vitoriosos no conflito contra 
o Paraguai, ocorrido de 1864 a 
1870, se sentiram fortalecidos e 
despacharam do carioca Paço 
Isabel, atual Palácio da Guana-
bara, na calada da noite, o Im-
perador para o exílio em França. 

Oriental do Rio da Prata. Brasi-
leiros e argentinos se opuseram. 
O enfrentamento é conhecido 
como Guerra de la Triple Alian-
za, na Argentina e no Uruguai, 
e Guerra Grande, no Paraguai. 
Teve início no final da Guerra de 
Secessão nos Estados Unidos, 
que foi de 1861 a 1865, e termi-
nou com uma ‘aplastante’ vitória 
dos soldados de Dom Pedro II 
sobre Assunção. Um triunfo, 
aliás, semelhante ao das forças 
yankees, do Norte dos Estados 
Unidos, agrupados em torno da 
capital Washington, contra os 
exércitos dos sulistas liderados 
pelo Estado da Virgínia. A linha 
de demarcação da Guerra de 
Secessão era, de modo emble-
mático, o Rio Potomac na divisa 
de Washington com a Virgínia. 

A aventura de Solano 
López, como se passou 
também com os sulis-
tas americanos, custou 
caríssimo ao Paraguai, 
que ainda hoje, surpre-
endentemente, atribui 
os fracassos econômi-
cos e sociais à acacha-
pante derrota. O dramá-
tico saldo contabiliza 
mais de 50 mil mortos 
brasileiros, 18 mil ar-
gentinos e cerca de 200 
mil paraguaios.  

Os militares foram 
os grandes vitoriosos 

no conflito – ganhando, inclusi-
ve, reconhecimento e prestígio 
em todas as Américas e mesmo 
na Europa. O principal perdedor, 
para além de Solano López, foi 
D. Pedro II, que, pouco a pou-
co, viu-se reduzido diante da 
nova elite nacional. Os militares, 
como nos países vizinhos, puse-
ram-se a conspirar para o que 
seria a quartelada republicana, 
porém o brilho da História não 
muda com acontecimentos futu-
ros. Seu pai, O Libertador, e o 
Patriarca Andrada e Silva serão 
sempre nossos heróis na copa 
das copas do continente.

A Guerra do Paraguai, o maior 
confronto armado da América 
do Sul, foi travado, a rigor, entre 
o país guarani e a Tríplice Alian-
ça, formada por Brasil, principal 
nação agredida, Argentina e 
Uruguai. Mas o embate envol-
veu, sobretudo, brasileiros e 
paraguaios. Começou quando 
o Paraguai, ao buscar uma sa-
ída para o mar, após a criação 
da República do Uruguai, anti-
ga Província Cisplatina, que foi 
portuguesa e, depois, brasileira, 
o ditador assunceno Francis-
co Solano López (1826 – 1870) 
tentou invadir o país da margem 
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Henrique marcou os dois gols dos 
‘azuis’, aos 02 e 48 minutos, abrindo e 
fechando o marcador no Estádio Nacio-
nal, em Oeiras, enquanto Bruno Monteiro 
(33) e Tomané (45+2) fizeram os tentos 
do Tondela, num encontro em que Fredy, 
aos 81 minutos, desperdiçou uma grande 
penalidade favorável ao Belenenses.

As notícias não escolhem hora, mas 
o seu tempo é precioso. O SAPO 24 

leva ao seu email a informação que re-
almente importa comentada pelos nos-
sos cronistas.

A equipa comandada por Silas ocu-
pa o quinto lugar, com 29 pontos, mais 
um do que o Vitória de Guimarães, que 
foi derrotado na sexta-feira pelo Benfica 
(1x0), e do que o Moreirense, que joga 
ainda hoje no terreno do Sporting, quarto 
classificado, com 35.

Um ‘hat-trick’ de ‘Ti-
quinho’ Soares contribuiu 
para a vitória 4x1 do FC 
Porto em casa do Despor-
tivo de Chaves, amplian-
do provisoriamente a lide-
rança da I Liga de futebol 
para seis pontos, em jogo 
da 18.ª jornada.

O avançado brasileiro 
marcou para os campe-
ões nacionais aos 24, 42 
e 68 minutos, naquele que 
foi o seu primeiro ‘hat-trick’ 
ao serviço dos ‘dragões’, 

FC Porto vence em Chaves com ‘hat-trick’

sentenciando praticamen-
te o resultado da partida, 
tendo os ‘flavienses’ redu-

zido aos 76, por intermé-
dio de Gallo, na conversão 
de uma grande penalida-

de, enquanto Nuno André 
Coelho, aos 87, ‘fechou’ a 
contagem, ao marcar na 
própria baliza.

A vitória permite ao 
FC Porto manter-se iso-
lado na liderança com 46 
pontos, mais seis do que 
o segundo, o Sporting de 
Braga, que venceu na Ma-
deira o Nacional por 3x0, 
e sete do que o terceiro, 
o Benfica, que joga ainda 
hoje em Guimarães frente 
ao Vitória local.

Gol de Seferovic dá triunfo do Benfica em Guimarães
Um golo do suíço Haris 

Seferovic permitiu ao Ben-
fica vencer em casa do 
Vitória de Guimarães por 
1x0, em jogo da 18.ª jor-
nada da I Liga de futebol, 
recuperando o segundo 
lugar da prova.

 O único tento da par-
tida foi anotado já na reta 
final, aos 81 minutos, ten-
do o helvético reforçado 
a sua posição de melhor 
marcador da equipe com 
oito golos, menos quatro 
quatro do que o líder dos 

goleadores da prova, o 
brasileiro Dyego Sousa, 
do Sporting de Braga.

Com o triunfo, o Ben-
fica recuperou o segun-
do lugar do campeonato, 
agora com 41 pontos, me-
nos cinco do que o coman-
dante FC Porto e mais um 
do que o Sporting de Bra-
ga, terceiro, enquanto os 
vimaranenses baixaram 
ao sexto posto com 28, 
os mesmos do quinto, que 
agora é o Belenenses, e 
do sétimo, o Moreirense.

O Sporting voltou às 
vitórias na I Liga por-
tuguesa de futebol, ao 
derrotar em casa o Mo-
reirense, por 2x1, man-
tendo as distâncias para 
o trio da frente à passa-
gem da 18.ª jornada.

Depois da derrota em 
Tondela (2x1) e do em-
pate em casa com o FC 
Porto (0-0), no fecho da 
primeira volta, os ‘leões’ 
venceram com gols de 
Nani (03 minutos) e Bru-
no Fernandes (26), en-
quanto Heriberto marcou 
para a equipa minhota 

O Sporting segue no 
quarto lugar, com 38 
pontos, e continua a 

O Belenenses isolou-
se hoje, provisoriamente, 
no quinto lugar da I Liga 
ortuguesa de futebol, ape-
sar do empate 2x2, em 
casa, com o Tondela, em 
jogo da 18.ª jornada.

 Henrique marcou os 
dois golos dos ‘azuis’, aos 
02 e 48 minutos, abrindo 
e fechando o marcador 
no Estádio Nacional, em 
Oeiras, enquanto Bruno 
Monteiro (33) e Tomané 
(45+2) fizeram os tentos 
do Tondela, num encon-
tro em que Fredy, aos 81 
minutos, desperdiçou uma 
grande penalidade favorá-
vel ao Belenenses. 

A equipa comandada 
por Silas ocupa o quin-
to lugar, com 29 pontos, 
mais um do que o Vitó-
ria de Guimarães, que foi 
derrotado na sexta-feira 
pelo Benfica (1x0), e do 
que o Moreirense, que 
joga ainda hoje no terreno 
do Sporting, quarto classi-
ficado, com 35

Sporting vence Moreirense por 2x1

oito do líder, o FC Por-
to, a três do Benfica e 
a dois do Sporting de 
Braga, que venceram 
os seus compromissos 
nesta ronda.

O Moreirense, que so-

freu a segunda derrota 
seguida, ocupa a sétima 
posição, com 28 pontos, 
tantos quantos o Vitó-
ria de Guimarães (6.º) e 
menos um do que o Be-
lenenses (5.º). 

Belenenses isola-se 
no quinto lugar da 
I Liga após empate 

com Tondela

O Sporting de Braga 
venceu na Madeira o Na-
cional por 3-0 e subiu, no 
encontro que inaugurou a 
18.ª jornada, primeira da 
segunda volta.

Depois de um nulo ao 
intervalo, os ‘arsenalis-
tas’ estiveram mais fortes 
na etapa complementar 
e Ricardo Horta, aos 61 
minutos, adiantou a sua 
equipa, que ampliou atra-
vés de Murilo (73) e de 
Paulinho (86).

Sporting de Braga vence Nacional

Belenenses isola-se no quinto
lugar pós empate com Tondela



Um estudo realiza-
do pela UEFA colocou o 
Benfica entre os clubes 
europeus que mais adep-
tos levaram ao estádio. 
As águias aparecem no 
17.º posto com 957.762 
espetadores ao longo da 
temporada 2017/18, num 
ranking liderando pelo 
Manchester United (1,4 
milhões).

 Dortmund (1,3 milhões 
de espetadores) e Totte-
nham (1,2 milhões) com-
pletam o pódio numa tabe-
la com os 20 clubes com 
maior assistência em que 
o Benfica surge à frente 
de Estugarda, Rangers e 
Paris Saint-Germain.

 O Benfica é também 
o único clube português 
no top-20 dos clubes com 

PORTUGAL CAMPEÃO
DA EUROPA ENFRENTA

O BRASIL
A Seleção Nacional de futsal joga diante do Bra-

sil em dois jogos de preparação para a qualificação 
para o Campeonato do Mundo Lituânica 2020.

Os jogos em Lisboa, dia 30 de janeiro pelas 
21h55 e dia 1 de fevereiro às 19 horas. As entradas 
são livres!

Em agosto do ano pas-
sado, as judocas Bárbara 
Timo e Rochele Nunes se 
mudaram para Lisboa para 
lutar pelo Benfica (POR). 
Pouco tempo depois, em 
novembro, ambas conquis-
taram o campeonato na-
cional em suas categorias. 
Agora, Bárbara e Rochele 
também passam a defen-
der a seleção portuguesa. 
As atletas, que represen-
taram o Brasil em diversas 
competições internacio-
nais ao longo da carreira, 
obtiveram a naturalização, 
e a regularização na Fe-
deração Internacional de 
Judô foi concluída nos úl-
timos dias. A estreia delas 
vai ocorrer no Grand Prix 
de Tel Aviv (ISR), que co-
meça no próximo dia 24.  

“Acho que essa opor-
tunidade veio para ser um 
recomeço na minha vida. 
Eu me sinto muito mo-

Campeãs no Benfica, Bárbara e Rochele
se naturalizam e defenderão Portugal

tivada por essa chance 
que Portugal me propor-
cionou. Não foi fácil, nem 
está sendo. Mudou minha 
vida completamente. Mas 
acho que precisava disso 
enquanto atleta e pes-
soa”, declarou Bárbara.    

Rochele também co-
mentou a respeito dessa 
nova fase: “A mudança 

não foi tão fácil, mas a 
oportunidade apareceu, e 
eu vi uma forma de poder 
ter mais investimentos e 
sucesso na minha carrei-
ra. Sou grata por tudo que 
a seleção brasileira me 
proporcionou, como os tí-
tulos e as vivências. Mas 
estou muito feliz por poder 
defender as bandeiras de 

Portugal e do Benfica”.
Natural do Rio de Ja-

neiro (RJ), Bárbara teve 
um excelente ano de 2018 
pela seleção brasileira e 
pelo Esporte Clube Pinhei-
ros (SP) na categoria mé-
dio (-70kg): ganhou duas 
medalhas de ouro (Open 
de Buenos Aires e Sul
-Brasileiro), uma de prata 
(Grand Prix Nacional por 
equipes mistas) e uma de 
bronze (Grand Slam de 
Ecaterimburgo).  

A pelotense Rochele 
também teve uma grande 
temporada de 2018. Defen-
dendo o Brasil e a SOGIPA 
(RS), ela conquistou quatro 
medalhas de ouro na cate-
goria pesado (+78kg). Os 
títulos vieram nos Opens de 
Santiago, Lima e Buenos Ai-
res, além do Sul-Brasileiro. 
Também ficou em terceiro 
lugar no Grand Prix Nacio-
nal por equipes mistas.

Foi chegar, ver e… vencer. Gianluigi Buffon não se mos-
tra surpreendido com a forma autoritária como Cristiano 
Ronaldo se impôs na Juventus. E tem uma explicação para 
o sucesso imediato do português na equipa de Turim.

«Não me surpreendeu [n.d.r. a transferência de CR7 para 
a Juventus] porque compreendo que o desejo de um cam-
peão como ele é mudar, procurar novos desafios. Depois de 
tantos anos no mesmo sítio precisas de motivações e desa-
fios diferentes. Julgo ter sido esse o caso», começou por re-
ferir o guarda-redes italiano, em entrevista ao diário Marca.

Depois de 17 anos em Turim, Buffon fez as malas e ru-
mou a França para defender as cores do Paris Saint-Ger-
main. Quis o destino que a saída da Juventus coincidisse 
com a chegada de Ronaldo a Itália.

«Ele chegou à Juve e eu saí. Teria sido bonito jogar com 
um campeão como ele, de certeza que eu iria melhorar. 
Mas aqui [PSG] estão Neymar, Kylian [Mbappé], Thiago 
Silva, Verratti… Grandes jogadores que também me fazem 
feliz», realçou o guardião de 40 anos.

Com Cristiano Ronaldo, a Juventus reivindica ainda 
mais o estatuto de candidato à conquista da Liga dos 
Campeões.

«A Juve é muito forte. Foi assim nos últimos quatro ou 
cinco anos a nível europeu. Este ano está ainda mais forte 
porque contratou um jogador incrível. E porque esse joga-
dor entrou no mecanismo de uma equipa muito sólida, à 
qual, possivelmente, só faltava uma peça. E essa peça é 
ele», observou.

A EXPLICAÇÃO DE BUFFON PARA O SUCESSO DE RONALDO EM TURIM

BENFICA ENTRE OS CLUBES EUROPEUS COM 
MAIOR ASSISTÊNCIA E MAIS RECEITAS

mais receitas da UEFA 
provenientes da partici-
pação nas competições 
europeias em 2016/17. 
Nessa época as águias ar-
recadaram 32 milhões de 
euros pelo que aparecem 
no 19.º lugar, muito lon-
ge dos 112 milhões que 
entraram nos cofres da 
Juventus.

A UEFA fez também 
uma análise às recei-
tas dos clubes em 2017. 
Nesta categoria o Benfi-
ca surge no sexto lugar 
(45 milhões de euros) e é 
acompanhado pelo Spor-
ting (31 milhões), no 18.º 
posto. Já no que diz res-
peito a ativos, o Benfica 
(277 milhões) é 7.º e o 
FC Porto (192M) aparece 
em 11.º

 Benfica (269M) e FC 
Porto (177M) surgem 
também no ranking dos 
clubes com maior dívida, 
nos 6.º e 14.º lugares, res-
petivamente, tabela que 
tem o Manchester United 
(459M) à cabeça).

 Os encarnados voltam 

a ser a única equipa portu-
guesa quando analisado o 
valor dos planteis, surgin-
do no último lugar do top-
20 com uma equipa ava-
liada em 124 milhões de 
euros. Aqui, o Manchester 
City é “rei” com um plantel 
de 389 milhões de euros.

Sede histórica do FC 
Porto vira hotel por 

2,8 milhões de euros
Os presidentes do FC 

Porto e da Câmara Muni-
cipal do Porto ‘apadrinha-
ram’ esta segunda-feira 
o início da conversão da 
antiga sede dos ‘dragões’ 
num hotel de charme, 
num investimento de 2,8 
milhões de euros.

A unidade hoteleira, 
na sede história do FC 
Porto, em plena praça 
general Humberto Del-
gado, ao lado do edifício 
da Câmara Municipal do 
Porto, terá 54 quartos, 
um restaurante e um bar, 
e tem a sua abertura pre-
vista para o primeiro tri-
mestre de 2020.

O projeto do novo 
hotel, propriedade do FC 
Porto e concessionado a 
20 anos, resulta da par-
ceira entre a empresa de 
construção civil Lúcios 
Engenharia e da socieda-
de gestora de fundos de 
capital de risco e de res-
truturação ESC Capital.

As notícias não esco-
lhem hora, mas o seu tem-
po é precioso. O SAPO 
24 leva ao seu email a in-
formação que realmente 
importa comentada pelos 
nossos cronistas.

Subscrever 
á subscrevi

“É muito importante o 
que hoje conseguimos fi-
nalizar e é igualmente im-
portante que este edifício 
histórico se mantenha”, 
referiu o presidente dos 
‘dragões’, Pinto da Costa, 
no lançamento da obra 
em frente à degradada fa-
chada do número 325.

Ainda de acordo com 
o líder portista, que re-
cordou as “muitas horas” 
que lá passou e o fato de 
ser inaugurado ainda no 
seu mandato, em 2020, 
“o edifício vai continuar 
a ser do FC Porto, dado 
que está apenas conces-
sionado por 20 anos”.

“Quando conheceram 
o projeto vão realmente 
gostar, como toda a gen-
te que já o viu. Será uma 
valorização para esta 
praça, que tem o nome 
de um grande homem, 
Humberto Delgado”, sus-
tentou o dirigente.

A fachada exterior, 
construída nos anos 30, 
será totalmente preserva-
da, bem como a caixilha-
ria de madeira original do 
alçado principal e a caixa 
de escadas central e das 
lajes dos vários andares, 
dadas as condições em 
que se encontram.

Inaugurada em 1933, 
foi a sala de visitas das 
equipas vencedoras ou 
dos atletas vencedores 
até à década de 70, al-
tura em que a sede, nos 
anos 80, se mudou para 
o estádio das Antas, fi-
cando neste edifício, 
comprado pelo FC Porto 
em 2009, a seção de bi-
lhar até 2011.

O presidente da Câ-
mara Municipal do Porto, 
Rui Moreira, destacou a 
decisão de “valorizar o 
edifício histórico, que não 
vai ser alienado e que vai 
continuar no FC Porto”.

Pinto da Costa, ques-
tionado sobre o jogo de 
terça-feira do FC Porto 
com o Benfica, para a 
Taça da Liga, optou por 
não comentar uma vez 
que não pretende “des-
viar as atenções de uma 
obra que é muito impor-
tante para a cidade do 
Porto.

No mesmo sentido, o 
presidente dos ‘dragões’ 
também escusou comen-
tar o caso do ‘hacker’ 
Rui Pinto, envolvido no 
processo dos emails do 
Benfica, por considerar 
que não é o sítio nem o 
momento oportuno para 
falar sobre o tema.
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 O prefeito Marcelo Crivella não é de abrir mui-
to a boca em público e, quando o faz, tentando 
ser engraçado, acaba dizendo impropriedades. 
Cobrado por mim sobre o destino do Programa 
Lixo Zero, bancado pela Prefeitura, que pratica-
mente desapareceu das ruas, vinculou a omissão 
da fiscalização ao também sumiço das milhares 
de lixeiras que, antes de sua administração, eram 
vistas em qualquer lugar. E disse que elas, prova-
velmente, haviam sido roubadas por promotores 
de bailes funk, para uso como baldes de gelo. 

 O prefeito, cabeça de uma administração 
inoperante e cheia de trapalhadas, deve ter seus 
motivos para fazer piada. Os cariocas é que não 
estão achando graça alguma, menos ainda ago-
ra, quando começam a receber os carnês de pa-
gamento do IPTU, de novo abusivamente aumen-
tados. Levaram uma pancada parecida com a do 
início de 2018 - sem que percebessem, na cida-
de, o que ele fez com essa arrecadação extra. 
Agora recebem a mesma violência de um fisco 
insaciável e, pelo visto, continuam sem ter muito 
que esperar em troca.

 Como se sabe, votei contra esse aumento ab-
surdo do Sr. Crivella e, para fazê-lo na Câmara 
Municipal, renunciei ao cargo de Secretária Mu-
nicipal de Assistência Social e Direitos Humanos. 
Além disso, entrei com ação junto ao Ministério 
Público para que a Prefeitura seja obrigada a re-
ver os critérios usados para calcular os valores. E 
podem contar que, da tribuna da Câmara Munici-
pal, das redes sociais e de qualquer outro instru-
mento ao meu alcance, continuarei denunciando 
esse abuso contra os cidadãos!

LIXEIRAS SOMEM, 
MAS AUMENTO DO 

IPTU AVANÇA

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

Poxa, ninguém acertou os dois nomes. Alguns acertaram a nossa Claudia Fer-
reira, mas será que ninguém conhecia o Joaquim de Carvalho ???? ele foi 
um dos percursores do Fado no Rio de Janeiro, com a sua belíssima Lisboa a 
Noite ....

Uma pena. Vamos tentar desta vez descobrir o nome destes três jornalistas 
influentes dos anos 60, 70 e 80, almoçando juntos. Dica: Voz de Portugal, O 
Mundo Português e  Revista Roteiro.

Quem souber mande pra nós a resposta pelo e-mail: 
portugal.foco@gmail.com   

Aguardamos! 

UM TRIO DAS LETRAS 
QUE FEZ HISTÓRIA 
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Convívio SoCial na CaSa daS BeiraS
Esteve bem movi-

mentado o domingo na 
Casa das Beiras, na 
rua Barão de Ubá, na 
Tijuca, com mais um 
Almoço Social, com a 
Casa recebendo um 
bom número de asso-
ciados e amigos para 
saborearem a delicio-
sa gastronomia beirã. 
Em destaque as mas-
sadas de bacalhau, o 
arroz de chouriço, as 
febras de porco, a tripa 
lombeira, as bifanas e 
o delicioso churrasco; 
enfim, um show de 
variedades degusta-
das por aqueles que 
prestigiaram o Con-
vívio Social na Casa 

das Beiras. O conjunto 
Amigos do Alto Minho 
ficou responsável pela 
alegria do público que 

foi ao salão para extra-
vasar sua descontra-
ção, nesse encontro 
entre amigos.

O presidente beirão José Henrique e sua esposa e 1ª dama Verônica, seus pais Ilda e 
Júlio Robalo, os amigos Vanda e Eduardo Rocha, e uma amiga

Destaque no 
salão da Casa 

das Beiras, 
o casal, a 

sorridente D. 
Olinda e o 

empresário 
Luís Albu-

querque, dire-
tor-presidente 
da CDA, Orla 

Cereais

Esse é foi o trio responsável pelo delicioso churrasco beirão: João e Marcia, casal bonito

Num close para o jornal Portugal em Foco, a Maria He-
lena Alencar, esposa do vice-presidente Luís Ramalhoto
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Show do R.F. Armando Leça, no Almoço Portuense
Foi um dia perfeito o 

Almoço Social da Casa 
do Porto, com a presen-
ça marcante dos asso-

O Josevaldo Trio marcou o ritmo do domingo portuense

O presidente Manuel Branco e sua esposa, a 1ª dama Berta, felizes com a presença dos 
amigos, o casal Rosa e com. Henrique Loureiro, e demais amigos

Gente boa e amigos, sempre marcando presença no so-
lar portuense estavam Idalia e o casal Florbela e com. 
Afonso Bernardo

Prestigiando 
o almoço 
portuense 
estavam: An-
tonio Paiva, 
Luisa Coim-
bra e Antonio 
Cardão

Uma belíssima apresentação da diretoria portuense, com 
seus associados e amigos marcando suas presenças

O público saboreando as deliciosas iguarias servidas 
na Casa Um domingo bem movimentado na Casa do Porto

servidas deliciosas ba-
tidas tropicais e bolinho 
de bacalhau. A recepti-
vidade carinhosa do ca-
sal presidente Manuel 
Branco e a 1ª dama D. 
Berta Branco, sempre 
muito afetuosos. O car-
dápio, como sempre, 
muito gostoso, consistiu 
de churrasco comple-
to com carnes nobres, 
acompanhamentos , 
sardinhas portugue-
sas na brasa, arroz de 
polvo, saladas, frutas, 
doces portugueses, 
cervejas e refrigerantes 
geladinhos, e uma carta 
de vinhos especial, das 
melhores vinícolas de 
Portugal.

Dando o ritmo mu-
sical à tarde, o Trio Jo-
sevaldo, apresentando 
sempre repertório bem 
escolhido, com muita 
qualidade. Mas, o mo-
mento mais aguardado 
foi o Folclore. E real-
mente valeu apena es-
perar um pouco o R.F. 

ciados e amigos da Co-
munidade Portuguesa.  
Como já é tradicional, 
como entrada, foram 

Armando Leça, que 
entrou no salão dan-
do um show, com seus 
componentes em lindos 

trajes e belo bailado, 
dançando o folclore com 
muita raça e amor.  A 
apresentação deixou o 

público encantado.  Que 
tarde maravilhosa para 
os amantes do folclore 
português!



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
“NÃO ESTAMOS  INTERESSADOS 

EM ABRIR MENTES
AS MENTES SEMPRE SEGUIRAM O 

FERVOR DO CORAÇÃO.
ESTAMOS INTERESSADOS EM 

ABRIR CORAÇÕES.”

maRcIo GomeS, tRIuNfaNte 
em NoVa YoRQue

mamãe folcloRISta fIlha 
com ceRteza folcloRISta

dISNeY,  eNcoNtRo de 
2 GRaNdeS ValoReS.

Simpatica imagem da Deputada  Marta Rocha, sua mãe D. 
Emilia, e familiares sempre sorridente e confiante, Marta 
Rocha sabe que é super protegida por Nossa Senhora. 
Muitas Bençãos.

maIS coNdecoRaÇÕeS 
PaRa IGoR loPeS

muIta PRoteÇão QueRIda 
dePutada maRta Rocha

BoNS daNÇaRINoS 
Num Show PaRtIculaR

Pé de ValSa em doSe duPla

aleGRIa eteRNa

PaRaBeNS fRaNcafeNatI

Os 2 garotões, Dr. Flávio Martins  feliz por estar ao lado  
do eterno Astro do Futebol Brasileiro “Zico” , muito esti-
mado por todos. SHOW DE BOLA MUITAS BENÇÃOS

homeNaGem a olGa RamoS feRReIRa

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

A querida e famosa cantora italiana Franca Fenati, fes-
tejou o seu aniversário. Com muitas amigas no Hotel Sol 
Ipanema , no LeblonFranca veio para o Brasil na década 
de 60 como grande estrela contratada pelaRádio Nacio-
nal, Cassino da Urca, Copacabana Pálace e toda a Amé-
rica do Sul. Tornamo-nos grandes amigas irmãs, Franca 
fez várias temporadas no Restaurante a DesgarradaOn-
de foi grande sucesso, com sua vóz angelical (Ó SOL É 
MIO)  MUITAS BENÇÃOS.

É muito legal ver os amigos sempre numa bela con-
fraternização, pois amizade de muitos anos nas Ca-
sas Regionais Portuguesas, onde as vossas famílias 
encontram-se para passar os fins de semana. Num 
close, nossa amiga transmontana, Lúcia Granito e o 
amigo Antônio Viera. Realmente os dois deram um 
show. Verdadeiros Pés de Valsa. Parabéns Amigos.

A Diretoria da Casa do Por-
to, no Domingo passado,  
Casa cheia, proporcionou 
a todos, um belo almoço 
dançante, ao toque do com-
petente, trio: Josevaldo,  
Chiquinho, Aninha, (Canto-
ra); mas como vemos nes-
te belo cenário  fotográfico, 
mais um belo exemplo fa-
miliar: Dona Ana e Sr. Joa-
quim, completando 50 anos 
de casados. Parabéns que 
Deus os abençoe sempre 
com muita saúde,  Parabe-
nizo seu filho Fabio pelas 
palavras proferidas a seus 
pais. Neste registro, vemos 
à esquerda, o casal; Dona 
Sandra, seu marido Fabio, 
sua mamãe Dona Teresa, 
o Papai, Sr. Joaquim, seus 

PaRaBéNS ao dIStINto caSal:  50 aNoS de caSadoS

netos:  Augusto e Joaquim. Na sequencia, Dona Guiomar e Sr. Paulo, que tem 
a seu lado direito, uma simpática Aniversariante do mês. Para todos o carinho 
da família Maneca e Jornal Portugal em Foco.

GeNte fINa é outRa coISa caSa do PoRto, alto aStRal

O cantor galã Marcio Gomes (eternas canções), numa 
de suas viagens aos Estados Unidos, Num encontro com 
seu grande amigo, Atalla Aron, um dos maiores tenores 
da atualidade. MUITAS BENÇÃOS

A querida amiga 
Olga é um exemplo 

de mulher forte e 
dedicada á família .

Aos  poucos su-
perando a tristeza 
da partida do seu 

amado Albano, 
Segue iluminada  

pelos mestres de luz 
. Obrigada querida 

Olga, pela Caridade 
compartilhada  com 

seu esposo, Em 
prol dos desvalidos 

da sorte. Muitas 
bençãos.

mINhaS JÓIaS RaRaS
Anita mi-
nha neta 
querida, 
radian-
te com 
a sua 
filhinha 
, minha  
amada 
bisneta, 
Beatriz. 
FELICI-
DADE 
ETERNA 
MUITAS-
BEN-
ÇÃOS

No almoço social de domingo pas-
sado, na Casa do Porto, foi uma 
tarde maravilhosa, onde mais uma 
vez, parabenizo as pessoas de 
passar um final de semana revi-
vendo, encontrando amigos, num 
ambiente muito família, como ve-
mos nesta foto: de pé, o casal 20,  
primeira Dama, Dona Berta e seu 
marido, Sr. Manuel Branco, Presi-
dente, à esquerda, Dona Guilher-
mina, Dona Idália,  o casal, Dona  
Florbela e  comendador Afonso 
Bernardo Fernandes, na sequên-
cia, Sr. Manuel Pinto Aires, Dire-
tor da Flora Santa Filomena. Para 
todos, o carinho da família, Jornal 
Portugal em Foco, com o desejo 
de muita saúde.

lINda meSa, de GeNte Que GoSta de SomaR
A União faz a força, o carinho entre a 
nossa gente, nunca será demais, por 
isso, congratulo estas pessoas que es-
tão sempre prontos para enaltecer as 
raízes da Pátria Mãe. Foi o que se viu 
no domingo passado, na nossa Casa 
do Porto. À esquerda o bom visiense, 
Sr. Antônio Cardão, com sua namora-
da, Dr.ª  Luzia, ainda falando dos bons 
Visienses, um baluarte, comendador:  
Henrique Loureiro, depois Sr. Antônio 
Paiva, ex. grande presidente da Casa 
Trás os Montes e sempre pronto em co-
laborar, foi o que fez neste maravilhoso 
dia de domingo passado,  na Casa do 
Porto, que além de levar vários amigos, 
também participou de outras coisas. 
Na sequência, vemos a primeira dama, 
Dona Berta e Dona Rosa, esposa do 
amigo, Loureiro; Casa dos Açores, re-
presentada pelo  simpático Casal: Dona 
Laura e seu Marido: Sr. Álvaro,   para 
o distinto casal e todos que compõem 
este visual fotográfico, nossos parabéns 
e muita saúde. 

Como no belo Almoço da casa do Porto, domingo pas-
sado,  pista de dança lotada, mas quando se encontram 
estes dois Casais a coisa fica quente: a disputa fica show, 
pelo que vi, dou os parabéns ao quarteto, Dona Diolinda, 
seu marido, Arménio, Dona Prudência, seu marido Ma-
nuelzinho, como é chamado carinhosamente, por todos, 
sempre.  Boa Sorte e muita saúde.

O querido casal Perci e Domingos Cunha,   festejando 
o seu aniversário na companhia dos amigos Antonio  de 
Campos Abreu e esposa. FELIZ ANIVERSÁRIO MUITAS 
BENÇÃOS

Ficou muito feliz quando 
vejo uma foto como esta 
a mãe, Michele que du-
rante muitos anos dan-
çou nos R. F. Lima Abreu, 
Guerra Junqueiro, da 
Casa de Trás-os-Montes, 
Luís  Vaz de Camões do 
Clube Português de Ni-
terói, agora vemos sua 
linda filha, a linda Sofia, 
indo no mesmo caminho 
pois já esta dançando no 
R.F.T.J. da Casa do Mi-
nho, devido sua mãe Mi-
chele e seus avós, Iolan-
da, e Joaquim Bernardo, 
diretor social da Casa de 
Trás-os-Montes. Muito 
orgulhosos.

teReSa BeRGheR, feSteJaNdo 
o SuceSSo do aNo Que PaSSou
Teresa Bergher, com sempre , eterna amiga dos  colabo-
radores  do seu gabinete, comemorou com um jantar, no 
Hotel Florida, no Flamengo,  sucesso do ano que passou.
Na foto: Depois da  Distribuição de presentes, Alegria 
geral. Flávia Gomes, Sandra , Alcinéli, Luciane Martins, 
Priscila Teresa Bergher, Otávio Banho,

O querido jornalista e 
escritor Igor Lopes,atu-
almente residindo em 
Portugal, estáde visita ao 
Brasil e foi surpreendi-
do com a importante ho-
menagem , “diploma da 
Academia Brasileira de 
Literatura Moderna, em 
conjunto com a Acade-
mia Latino  Americana de 
Literatura moderna. Agra-
decimentos ao Dr. Jean  
Jardim , reconhecedor 
do excelente trabalho do 
querido Igor Lopes. Mui-
tas bençãos
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Castelo da Feira e sua tarde de Fados
Foi realizado no 

sábado passado mais 
uma edição da Tarde de 
Fados, com a nova voz 
do Fado do Rio, o Ca-
milo Leitão, que soltou 
a  voz acompanhado 
pelos músicos fantás-
ticos Wallace Oliveira, 
na guitarra portuguesa 
e Sergio Borges, no vio-
lão de sete cordas. Um 
belo show de Fados e 

de Cordas.  Tardes per-
feitas como esta que o 
incansável presidente 
Ernesto Boaventura 
oferece para seus as-
sociados e amigos que 
prestigiam a Casa da 
Vila da Feira. O con-
junto Claudio Santos e 
Amigos deu início com 
tom dançante ao even-
to, sempre com muito 
ritmo e bom gosto mu-
sical. Logo a seguir, Ca-
milo Leitão deu início ao 
seu show, como sem-
pre, com o repertório de 
muitíssimo bom gosto 
e qualidade musical; e, 
mais uma vez o artista 
proporcionou uma bela 
Tarde de Fados aos 
amigos que sempre es-
tão prestigiando a mú-
sica portuguesa; enfim, 
adorei o evento no Cas-
telo da Vila da Feira.

Mais uma linda apresentação do cantor 
Camilo Leitão, acompanhado pelos ex-
celentes músicos Wallace Oliveira, na 
Guitarra Portuguesa e, Sergio Borges, no 
Violão de Sete Cordas

Participando da Tarde de Fados a telen-
tosa Cristina

Presente na Tarde de Fados, no Castelo 
da Feira, a Vanessa Macedo que veio de 
São Paulo

Soltando a voz no sábado de Fados, no 
Castelo da Vila da Feira, Ciça Marinho, 
também veio de São Paulo

Durante o 
evento, no pal-
co do Castelo 

da Feira, o 
diretor-social 

Fernando 
Alves, a 1ª 

dama Rose 
Boaventura, e 

o presidente 
Ernesto Boa-

ventura

O pre-
sidente 
Ernesto 
Boa-
ventura 
também 
soltou a 
voz

Descontra-
ção total na 
Tarde de 
Fados com 
Camilo Lei-
tão, Cristina, 
Vanessa 
Macedo e 
Ciça Marinho 
dando um 
verdadeiro 
show

Claudio Santos e Amigos na abertura da Tarde de Fados
Uma mesa em destaque no Castelo da Feira Carlos Rena-
to, Vanessa, Rita, Nasser, Fátima Macedo, Pricila e André

O Ca-
simiro 
Alfredo 
com 
amigos, 
sempre 
presti-
giando o 
Castelo 
da Feira

Camilo 
Leitão,-
dando 

um ver-
dadeiro 

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

JANEIRO – Quinta-feira – Almoço no restaurante 
Quintas de Arouca –12:30hs – Abertura do salão para 
almoço - O melhor da culinária portuguesa. O “Cantinho 
de Portugal no coração da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
JANEIRO – 27 – Domingo – 11:30-18hs; 11:30hs   – 
O evento mais importante da Casa da Vila da Feira 
e Terras de Santa Maria:  A Festa das Fogaceiras!!! 
11:30hs – Missa (Igreja dos Capuchinhos, seguida 
de Procissão). Almoço Social o Salão Social, com, 
com cardápio variado. Música por conta do Conjunto 
Típicos da Beira Show. Apresentação do Grupo Fol-
clórico Almeida Garret e do Rancho Infantil Juvenil 
Danças e Cantares das Terras da Feira.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
RESTAURANTE COSTA VERDE - Aberto de Terça à 
Sexta para jantar (18hs a 01:00h) /  Sábados – Feijoada 
completa – Self-service  /  Domingos – Cozido à Portu-
guesa. Servimos à La Carte – Sáb. e Dom. (12 às 17hs)
FEVEREIRO – 02 – Sábado 19hs – Arraial Minho-
to – Santoinho – Tradicional festa típica portugue-
sa. Cardápio:  febras, drumet de frango e linguiças 
assadas na brasa. Delicie-se também com as bata-
tas e cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os 
tradicionais caldo verde e broa de milho. Tudo isso 
acompanhados de 3 tipos de vinho, servidos bem 
geladinhos. Atração: os conjuntos “Amigos do Alto 
Minho” e “Trio Josevaldo”. O folclore minhoto com 
os nossos Veteranos, além do som dos Bumbos e 
Gigatones, e as “Marchas luminosas”.
FEVEREIRO – 22 – Sexta 20hs – Fado Vadio com 
Victor Lopez – Restaurante Costa Verde. O guitar-
rista Victor Lopes apresentará no Restaurante Cos-
ta Verde grandes sucessos do Fado, nas vozes de 
vários convi-dados!   Reserva antecipada.

CASA DAS BEIRAS
R. Barão de Ubá, 341 – Pça. da Bandeira                  

Tel: 2273-1897
JANEIRO - 30 -  Quarta-feira 12hs-  Almoço das 
Quarta. Não Perca.

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
FEVEREIRO 03 – Domingo – 11hs – Almoço Social. 
Atrações: Claudio Santos e Amigos e Rancho Folcló-
rico Infanto Juvenil José Ferreira Vaz do Clube Portu-
guês de Niterói

CLUBE CAMPONESES 
DE PORTUGAL

Estrada São Mateus, 25 – Jd. Primavera
Duque de Caxias – Tel: 2776-3352 / 964824312
FEVEREIRO - 10 – Domingo – 12hs – Almoço So-
cial. Variedades: Bingos, leilões e venda de fumei-
ro transmontano. Atrações: Conjunto Josevaldo e a 
apresentação do Grupo Folclórico Almeida Garrett. 
Cardápio: Alheiras, pernil ao forno, frango assado 
com batata e buffet R$50,00 por pessoa ( bebidas à 
parte – aceitamos cartões).

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
JANEIRO– 27 – domingo -  12hs – Comida boa e 
muita diversão!! Atração: Amigos do Alto Minho. Car-
dápio: Churrasco completo, saladas diversas, tripas à 
moda transmontana, sardinhas na brasa, caldo verde 
e frutas (R$60,00/pessoa) Reservas: 2284-7346
FEVEREIRO – 17 – domingo -12hs – Almoço Show
Atrações: José Amaro – Cantor Country Português e 
Amigos do Alto Minho (no dia: R$80,00/pessoa; ante-
cipado até 16/02: R$70,00/pessoa). 

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

Tel: 2717-4225 / 2717-4452 / 2717-4640
MARÇO – 30 – sábado - 21hs – Baile de Aniversário 
de 59 anos. Atração: Banda Via Brasil   (R$120,00/
pessoa). Ingressos e informações: 96873/2603 (zap)  

CASA DE ESPINHO
Av. Braz de Pina, 1988 – Vista Alegre - Tel: 3391-0119
FEVEREIRO – 10 – domingo – 12:30hs – Grande 
Almoço. Atrações: Grupo Folclórico Fausto Neves e 
conjunto Os Vilacondenses. Cardápio:  delicioso chur-
rasco com acompanhamentos e sardinhas na brasa. 
Ingresso antecipado: R$50,00 -  Na hora: R$60,00 – 
50% de desconto para folclorista que apresentarem 
carteirinha com foto – Você não pode perder!!!

Modo de preparar:

Leila Monassa 

Bolo da Madre Joana
 (Estremoz)

Este bolo integra o receituário do Conven-
to das Maltezas de Estremoz (ou Convento 
de São João da Penitência), que foi sede 
de clausura de freiras da Ordem de Malta a 
partir do séc. XVI.

1 colher (café) de canela
1 kg de açúcar
18 ovos
250 g de farinha de rosca (pão lalado)
500 g de amêndoas trituradas
raspa de ½ limão

Bata 500 g de açúcar com os ovos.
Leve o restante açúcar ao fogo, com 

água, a fazer ponto de pasta (101º C, a 
calda escorre da colher, deixando uma 
leve camada aderente).

Junte as amêndoas, a farinha de ros-
ca, o limão e a canela.

Acrescente os ovos batidos e deixe 
ferver um pouco.

Coloque a massa numa forma untada 
e polvilhada com farinha.

Leve a assar em forno brando, para o 
bolo cozinhar lentamente



Saúde no verão 
Na próxima semana continuaremos nossa analise 

da Saúde Pública no Rio, mas hoje fazemos uma pau-
sa para lembrar dos cuidados que o verão carioca exi-
ge. Quem vive no Rio de Janeiro já deveria estar acos-
tumado, mas ainda nos surpreendemos com o calor 
sempre que o ano se inicia. E com o sol inclemente, 
termômetros marcando acima dos 40º e sensação 
térmica próxima dos 50º, precisamos tomar cuidados 
especiais. Por mais que os dias quentes e abafados 
exijam a atenção de todos, os cuidados devem ser re-
dobrados com os mais velhos e as crianças. 

 Para começar, é fundamental a ingestão de muito 
líquido, como água, sucos de frutas e água de coco, 
repetidas vezes ao dia. Além disso, é sempre preferí-
vel optar por comidas leves como legumes e verduras, 
além de frutas como abacaxi, laranja, manga e uvas 
- importantes para a reposição de vitaminas. Pessoas 
em forma devem continuar praticando os exercícios 
que estão acostumadas a fazer, mas lembrando que 
as perdas hídricas são maiores, sendo recomendável 
aumentar a ingestão de líquidos em geral.

 Mesmo que pareça convidativo, sol e praia devem 
ser ser evitados nos horários entre 10h e 17h. Se pos-
sível, fique em ambientes climatizados e use roupas 
leves e claras. Caso seja necessário andar no sol, é 
válido proteger a cabeça com bonés e chapéus. Já 
o filtro solar é absolutamente indispensável, além de 
óculos escuros para proteção dos olhos. Tomar ba-
nhos de chuveiro com água fria ao longo do dia, tam-
bém ajuda a manter uma temperatura menos elevada 
no corpo. É importante avisar que, mesmo com barra-
cas e filtro solar, nossa pele nunca está completamen-
te protegida do sol e, portanto, não é recomendável a 
exposição aos raios ultra violeta por longos períodos.

Nunca é demais lembrar que mediante qualquer 
sintoma de desidratação - como a boca seca, prostra-
ção, câimbras ou dores pelo corpo - um profissional de 
saúde deve ser imediatamente procurado. Enfim, fica 
a dica: vamos aproveitar o verão, mas sem esquecer 
de proteger a nossa saúde.

www.facebook.com/paulopinheirovereador

PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 24 a 30 de janeiro de 2019

MoMentos Marcantes nas casas regionais

É sempre bom rever os amigos e colocar os assun-
tos em dia. Na foto, os empresários Alfredo, Marce-
lo Brandão, sua princesinha Carolina

O presidente Ernesto Boaventura, cada vez mais 
coruja com sua linda neta Camila que, pelo jeito, 
vai ser folclorista, para orgulho dos seus pais Rose 
e Camilo Leitão

Realmente, o Conjunto Claudio Santos e Amigos 
está cada dia mais empolgando em suas apresen-
tações. Parabéns ao Cláudio pelo sucesso

O evento mais importan-
te da casa da vila da feira 
e terras de santa maria: a 
festa das fogaceiras!!!
Inicio as 11:30 com missa 
na igreja dos capuchinhos, 
logo em seguida almoço 
a lá carte em nosso salão 
social.
Música por conta do con-
junto tipicos da beira show.
Apresentação do grupo fol-
clórico almeida garrett e do 
rancho folclórico infanto-ju-
venil danças e cantares das 
terras da feira.
Venha e faça parte dessa 
festa!!!
Evento imperdível!!!

As vezes ficamos sem espaço para publicar 
algumas fotos que são interessantes, pois 
são amigos que nos prestigiam o ano inteiro 
e nada mais justo do que divulgar essas fotos, 
quando temos a possibilidade e essas três 
são fotos de amigos que sem dúvida alguma 
merecem nossa referência enfim Portugal em 
Foco sempre lado a lado com a comunidade 
portuguesa

DoMingo, Dia 27 De janeiro 


