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CADERNO DE SÃO PAULO

O Presidente da Repúbli-
ca anunciou que as come-
morações do Dia de Portugal 
neste ano  vão começar em 
Portalegre, antes de prosse-
guirem junto dos portugue-
ses e lusodescendentes resi-
dentes em Cabo Verde.                                                                                                                                          

Marcelo Rebelo de Sousa 
falava no Palácio da Ajuda, 
em Lisboa, numa cerimónia 
de apresentação de cumpri-
mentos de ano novo do cor-
po pelo diplomático acredita-
do em Portugal. O chefe de 
Estado já tinha anunciado, 

Comemorações do Dia de
Portugal começam em Portalegre

Fenomenal foi mais um Re-
veillon no Resort Monte das Oli-
veiras, ali os muitos hospedes 
que lotaram o resort puderam 
saudar a chegada do ano novo 
de 2.019 ao som de boas atra-
ções, uma culinária estupenda, 

e um ótimo atendimento. Con-
fira essa reportagem, e ainda a 
Coluna Mundos ao Mundo de 
Albino Castro, a coluna Portu-
gal Desportivo do amigo Martins 
Araujo e demais assuntos de 
interesse.

Resort Monte das Oliveiras
O Melhor Reveillon

O presidente do PSD, Rui 
Rio, disse em Viana do Cas-
telo que só responderá às 
acusações feitas pelo antigo 
líder parlamentar do partido 
Luís Montenegro no Conse-
lho Nacional extraordinário 
marcado para hoje , no Porto.

Numa visita aos estalei-
ros da West Sea,  questio-
nado sobre as acusações 
de Montenegro, recusou-se 
a comentar e repetiu o que 
já havia dito antes,  que foi 
obrigado a  trazer coisas do 
partido à praça pública, e fica 
para hoje  a discussão sobre 
questões internas do partido.

“A função do presiden-
te do partido não é trazer 
as questões internas para a 
praça pública, bem pelo con-
trário. Só trago quando sou 
obrigado a fazê-lo, foi o que 
tive de fazer no sábado, ago-
ra não. Vou responder tudo, 
dentro do conselho nacional. 
Em público não”, afirmou.

Luís Montenegro acusou 
o presidente Rui Rio de ter 
tido medo de convocar di-

retas no partido, mas disse 
manter a sua disponibilidade 
de ser candidato, se algum 
órgão as convocar.

“Lamento que o doutor 
Rui Rio não tenha tido co-
ragem de marcar diretas no 
PSD. Lamento que o doutor 
Rui Rio tenha tido medo de 
ouvir a voz dos militantes”, 
criticou Montenegro, no final 
de uma audiência com o Pre-
sidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa.

O artigo 68.º dos estatu-
tos do PSD determina que 
“as moções de confiança são 
apresentadas pelas Comis-
sões Políticas e a sua rejei-
ção implica a demissão do 
órgão apresentante”.

A reunião surge depois 
do desafio do antigo líder 
parlamentar do PSD Luís 
Montenegro ter pedido a 
convocação de eleições di-
retas antecipadas e de Rui 
Rio o ter rejeitado e decidi-
do submeter a direção a um 
voto de confiança do Conse-
lho Nacional.

Cabo de fibra óti
rnar-se realidade

Clube PORtuguês de NiteRói
empossada Nova diretoria

CAsA dOs AÇORes  
Apresentação da Nova diretoria

CAsA de  tRÁs-Os-MONtes
Almoço da Nova diretoria

Em  Sessão Solene realizada na semana passada, no dia 
9 de janeiro, tomou posse a Nova Diretoria do Clube Por-
tuguês de Niterói. Na foto, vemos o presidente eleito, Dr. 
Fernando Guedes e sua diretoria.  Detalhes na pág. 8

Em dia muito especial para a Família Açoriana e um gran-
dioso almoço festivo, foram apresentados o Novo Presi-
dente eleito da Casa, Leonardo Soares, e sua Diretoria.                                                                                       
Detalhes na pág. 2

Foi realizado no último domingo, dia 13 de janeiro, o primei-
ro almoço da Nova Diretoria Transmontana, na foto, reuni-
dos, durante a apresentação. Detalhes na pág. 18

AdiviNheM queM sOMOs?
Veja a promoção na capa Do tabloiDe

Em comunicado, a em-
presa diz  que o tráfego nos 
10 aeroportos operados pela 
VINCI Airports em Portugal 
aumentou 6,2% atingindo 
os 12,4 milhões de passa-
geiros no 4º trimestre de 
2018. Estes aeroportos ul-
trapassaram os 50 milhões 
de passageiros em 2017 e o 
sólido crescimento de 6,8% 
fez superar a marca de 55 
milhões de passageiros em 
2018. O tráfego no hub de 
Lisboa cresceu 8,9%  para o 
valor recorde de 29 milhões, 
apesar das limitações de es-
paço. Esta foi a maior subida 
na rede VINCI Airports em 
2018. Para poder acomodar 

o crescimento do tráfego até 
que a concessão expire em 
2062, a VINCI Airports e o 
governo português assina-
ram, a 8 de janeiro de 2019, 
um acordo para financiar 
a expansão da capacida-
de aeroportuária de Lisboa, 
tanto através da ampliação 
do atual aeroporto como 
pela abertura de um novo 
aeroporto civil no Montijo, a 
25 Km do centro da cidade.

No entanto, de acordo 
com os dados avançados 
pela empresa, o maior au-
mento na taxa de crescimen-
to aconteceu no aeroporto 
do Porto: 10,7% para 11,9 
milhões de passageiros.

no dia 31 de dezembro, em 
passagem pela Cidade da 
Praia, em Cabo Verde, que 
as comemorações do 10 de 
Junho iriam realizar-se tam-
bém naquele país.

“Começaremos no ter-
ritório português e depois 
partiremos para chegar aqui 
a meio da tarde, o que per-
mitirá ainda nessa tarde e 
durante a noite celebrar aqui 
na Cidade da Praia e no dia 
seguinte na cidade do Min-
delo,na ilha de São Vicente”, 
declarou.

A cerimónia de abertura 
do Ano Judicial foi marcada 
por uma onda de greves no 
setor e uma manifestação 
de funcionários judiciais em 
frente ao Supremo Tribunal 
de Justiça, em Lisboa, onde 
decorreu o evento. O ato 
solene, presidido pelo Presi-
dente da República, assina-
lou a estreia da procuradora-
geral da República, Lucília 
Gago, e do presidente do 
STJ, António Joaquim Piçar-
ra, nas intervenções que fa-
zem parte daquele ritual judi-
ciário. Juízes, procuradores, 
funcionários judiciais, inspe-
tores da PJ, guardas prisio-
nais e trabalhadores dos Re-
gistos são os profissionais 
da justiça que têm vindo a 
realizar ou a marcar greves 
contra as políticas do Gover-
no, contestando a revisão 
dos estatutos profissionais, 
as tabelas remuneratórias, 
congelamento das promo-
ções e a falta de pessoal, en-
tre outras reivindicações.

A cerimónia decorreu 
numa altura em que o Pac-

to de Justiça, aprovado pe-
las profissões forenses em 
janeiro de 2018, ainda não 
foi implementado, apesar 
das grandes expectativas 
criadas pelo desafio para a 
criação de um Pacto de Jus-
tiça alargado lançado pelo 
Presidente, Marcelo Rebelo 
de Sousa, na cerimónia de 
abertura do Ano Judicial de 
2016. Após vários reveses, 
juízes, procuradores do Mi-
nistério Público, solicitadores 
e funcionários judiciais apro-
varam, em janeiro do ano 
passado, um entendimento 
sobre várias matérias. Alte-
rações nos mecanismos de 
cobrança, penhoras e ven-
das e nos regimes de custas 
e criação de mecanismos 
de agilização da investiga-
ção e repressão dos crimes 
econômico-financeiros são 
algumas das 80 medidas do 
Pacto de Justiça. Unificação 
das jurisdições comum e ad-
ministrativa e fiscal e espe-
cialização dos tribunais su-
periores constavam também 
do pacto.  

Rui Rio só responde a Montenegro
no Conselho Nacional Extraordinário

Cerimónia de abertura do ano judicial 
coincide com greves do setor

Aeroportos chegam aos
55 milhões de passageiros

CASA DE ESPINHO 
– Primeiro Almoço de 2019 

Num belo domingo,  em Casa cheia, a diretoria da Casa 
de Espinho recebeu os amigos, com muita fidalguia.   O 
presidente Fabio Borges, Mônica, Amarildo, esposa Rosa  
Detalhes na pág. 15



Portugal em FocoRio de Janeiro, 17 a 23 de janeiro de 20192

Foi um domingo maravi-
lhoso para a  Família Aço-
riana, no almoço festivo 
com a Nova Diretoria, ago-
ra sob a  administração do 
jovem presidente Leonardo 
Soares que, desde criança, 

APRESENTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA AÇORIANA
aprendeu a amar as tra-
dições açorianas, através 
de seus pais, Maria Silva 
e João  Soares, que lá do 
céu, deve estar muitíssimo 
orgulhoso pela trajetória de 
seu filho.

O casal que já conquis-
tou o Rio de Janeiro com 
sua simpatia, o cônsul-ad-
junto de Portugal, Dr. João 
de Deus e sua consulesa 
Leelia, esteve presente à 
bonita festa  para prestigiar 

a Casa lotada de associa-
dos e amigos, a nova dire-
toria e os Açores.

A mestre de cerimônias, 
a diretora Sonia Andrade 
fez um belo trabalho na 
grandiosa confraterniza-
ção. O presidente Leonar-
do Soares dirigiu a palavra 
aos açorianos demonstran-
do sua satisfação em assu-
mir a Presidência da Casa 
dos Açores e,  com o apoio 
da esposa e 1ª dama Patrí-
cia, com sua diretoria com 
certeza realizará uma gran-
de administração.

Durante a tarde festiva 
os aniversariantes foram 
homenageados com o tradi-
cional parabéns.   

As atrações ficaram por 
conta da competente Ban-
da TB Show que esquentou 
o salão e preparou a fes-

ta para a apresentação do 
cantor romântico Mário Si-
mões que, com canções lin-
das,  muito bem cantadas, e 
distribuindo as rosas encar-
nadas, emocionou o público 
presente. 

Foi uma tarde de domin-

go feliz na Casa dos Açores 
do Rio de Janeiro.  O Jor-
nal Portugal em Foco con-
gratula a nova diretoria e o 
presidente Leonardo, apro-
veitando para desejar-lhes 
sucesso e muitas alegrias 
nessa nova jornada.

Nova diretoria 
da Casa dos 

Açores para o 
biênio 2019/2020 
comandada pelo 

jovem Presidente 
Leonardo Soares

O cantor Mario Simões foi atração na apresentação da nova di-
retoria açoriana

O jovem presidente açoriano, Leonardo Soares, ao lado de seus diretores,  em seu discurso inaugural 
de sua nova gestão

Nessa tarde feliz 
vemos o presi-

dente Leonardo 
Soares, o diretor 
Daniel Pacheco, 

o ex-presiden-
te Fernando 

Fagundes e seu 
filho Luís Fer-

nando, o  diretor 
Amaro Costa,  a 

senhora Mária 
Silva Soares 

diretora Sonia 
Andrade, e o 

amigo Juca

O presidente 
Leonardo e a 1ª 

dama Patrícia 
estavam felizes 
com a presen-
ça dos amigos 

Mario Simões e 
Alice Abreu, do 
cônsul-adjunto 
de Portugal no 

RJ, dr. João 
de Deus, e da  

consulesa Leelia 
e do Felipe Men-

des, presidente 
do nosso Jornal 

Portugal em 
Foco

Mesa do vice-presidente Álvaro Mendonça e sua esposa Laura com 
um grupo de amigos

Os amigos Domingos Cunha e Antonio Abreu levaram seus abraços 
ao amigo, o jovem presidente Leonardo

Linda mesa nesse destaque do Almoço de Apresentação da Nova 
Diretoria da Casa dos Açores, onde vemos o casal Davi e Kátia Soa-
res cunhado e irmã do Leonardo e a mãe Maria Soares e as crianças 
Gabriel e Manuela
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Dormir em Braga entre pareDes com 500 anos De história

Bar no meco continua a Dar 
BeBiDas a quem apanhar lixo

É inverno, sim, mas os dias 
estão soalheiros e um passeio 
na praia é sempre bom para 
vitaminar o corpo. Apanhar lixo 
pelo caminho e ganhar uma 
bebida continua a ser o desafio 
lançado pelo Bar do Peixe, no 
Meco.

O restaurante Bar do Peixe, 
no Meco, continua empenhado 
em contribuir para um melhor 
ambiente naquela conhecida 
praia do concelho de Sesimbra 
e tem ainda a decorrer a inicia-
tiva em que, por cada quilo de 
lixo entregue por uma pessoa 
no bar, oferece uma bebida.

A recompensa para quem 
entregar um saco com um quilo 
de lixo retirada da praia conti-
nua a ser um gin, um mojito ou 
um sumo. Mas a bebida só é 
dada «depois de um dos geren-
tes avalia o lixo. Não vale trazer 
de casa, tirar dos caixotes que 
existem na praia» ou fazer qual-
quer outro tipo de coisa, avisou 
a gerente do restaurante. Uma 
boa ideia para o nosso Rio de 
Janeiro 

Recorde-se que a campa-
nha foi lançada em junho para 
incentivar os banhistas a cui-
dar melhor da praia apanhando 

o lixo que encontrassem pelo 
caminho. Marta Sousa, geren-
te do espaço, teve a ideia de 
transformar o restaurante numa 
plataforma amiga do ambiente 
depois de fazer uma caminha-
da noutra praia e ter constatado 
que existia ainda muito lixo na 
areia e nas dunas.

A ação traduz também o es-
forço diário do restaurante para 
diminuir o desperdício diário de 
plástico e de papel. O Bar do 
Peixe instalou-se na Praia do 
Meco há já 27 anos e tem uma 
carta baseada  no peixe grelha-
do e em petiscos de marisco.

Receitas do grupo Pestana 
aumentam para 400 milhões em 2018
O grupo Pestana fechou 2018 com receitas de 400 milhões 
de euros, um valor que representa um acréscimo de 1,5% 
face ao ano anterior, revelou José Theotónio numa entre-
vista à Reuters, as receitas dos hotéis aumentaram 8%. O 
EBITDA aumentou mais de 5%, de 114 para 120 milhões de 
euros, acrescentou o mesmo responsável. José Theotónio 
adiantou que 70% das receitas do grupo foram geradas no 
mercado nacional, mas a perspectiva é que o mercado do-
méstico passe a representar 50% nos próximos 4 a 5 anos, 
num contexto de crescimento do grupo Pestana além-fron-
teiras. 

Vendas da Jerónimo martins 
sobem 6,5% em 2018

O volume de negócios da Jerónimo Martins aumentou 
6,5% no ano passado, chegando a 17 milhões de euros. 
No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Va-
lores Mobiliários, as vendas totais do grupo liderado por 
Pedro Soares dos Santos foram de 17.337 milhões de 
euros. A rede de supermercados polaca Biedronka au-
mentou o volume de negócios em 5,6%, para os 11.691 
milhões de euros. Os supermercados Pingo Doce, a prin-
cipal marca do grupo, atingiu 3.835 milhões de euros, 
uma subida de 4,6%. Ainda em Portugal, o Recheio, a 
unidade de cash & carry do grupo, faturou 980 milhões, 
crescendo 4%. Os supermercados Ara, na Colômbia, 

aumentaram o volume de negócios em 47,9%, para  599 
milhões de euros. A Hebe, rede de lojas especializadas 
de saúde e beleza na Polônia, viu as vendas crescerem 
24,7%, para os 207 milhões de euros.

Luís montenegro lamenta que 
“Rui Rio não tenha tido coragem”

Luís Montenegro reuniu-se com o Presidente da Re-
pública. Após o encontro, lançou críticas ao líder do 
PSD: “Lamento que o dr. Rui Rio não tenha tido a co-
ragem de marcar eleições diretas e tenha tido medo 
de ouvir a voz dos militantes, que foi o repto que lhe 
lancei.” Montenegro garantiu que tinha pedido o en-
contro a Marcelo antes de sexta-feira, dia em que 
anunciou a sua candidatura à liderança do PSD e pe-
diu a Rui Rio para marcar eleições diretas. O antigo 
líder parlamentar do PSD afirmou que Marcelo era 
“alguém com quem queria trocar impressões e dar 
nota das minhas intenções e propósitos”.

 Centeno diz : “Longa vida ao euro, 
longa vida a um euro forte”

Mário Centeno pediu uma longa vida a um euro forte 
no seu discurso no âmbito das comemorações dos 20 
anos da moeda única que decorreram no Parlamento 
Europeu. O presidente do Eurogrupo aclamou o euro 
como um dos grandes êxitos da União Econômica e 

Monetária . Foi a 1 de janeiro de 1999 que 11 países, in-
cluindo Portugal, fizeram a maior operação de transição 
para uma moeda única. Contudo, a moeda só começou 
a circular a 1 de janeiro de 2002. O ministro das Finan-
ças português assumiu a sua quota parte de responsa-
bilidade das instituições europeias usarem o euro não 
como um fim em si, mas como um instrumento para me-
lhorar a prosperidade europeia. Centeno referiu como 
objetivo diminuir a desigualdade entre os Estados-mem-
bros e dentro dos próprios Estados-membros. 

mina de lítio em Boticas com 
investimento de 500 milhões de euros

David Archer, CEO da Savannah Resources, afirmoua 
que o projeto de uma mina a céu aberto previsto para a 
freguesia de Covas do Barroso, no distrito de Vila Real, 
tem um investimento previsto superior a 500 milhões de 
euros. “O objetivo principal é o desenvolvimento de uma 
operação mineira que se enquadre nos objetivos de de-
senvolvimento regional e nacional dentro de uma ótica 
de sustentabilidade e de acordo com as melhores práti-
cas ambientais, sociais e económicas e que, simultane-
amente, permita colocar Portugal na cadeia de valor do 
desenvolvimento da indústria das baterias para os veí-
culos elétricos. Segundo o responsável, o projeto prevê 
a criação, de forma direta, de cerca de 300 postos de 
trabalho a longo prazo, repartidos pelas áreas técnicas, 
administrativas e de suporte.

O Vila Galé Collection Braga 
nasceu da reabilitação do antigo 
hospital de São Marcos, imóvel de 
interesse público datado de 1508, 
no centro da cidade. Procurou-se 
adaptar os diferentes espaços às 
necessidades de um hotel, res-
peitando a história e a arquitetura 
do lugar: manteve-se a estrutura e 
alguns tetos abobadados originais 
foram postos a descoberto, conta o 
diretor, Carlos Alves. A sua expec-

tativa é que os hóspedes desfrutem 
deste quatro estrelas com 123 quar-
tos e suítes, inaugurado em maio 
passado, absorvendo pedaços da 
nossa história, de várias épocas, e 
saiam mais enriquecidos.

O Hotel, tem como temas a fun-
dação de Portugal e a história dos 
arcebispos, até porque foi um, D. 
Diogo de Sousa, quem fundou o 
bloco principal. O espaço serviu 
de hospital até 2011, altura em que 

foi devolvido à Santa Casa da Mi-
sericórdia de Braga e, entretanto, 
concessionado ao grupo Vila Galé. 
Em 2016, começou a remodelação 
dos 3 edifícios do hotel, com nomes 
de arcebispos: D. Diogo de Sousa, 
D. Frei Bartolomeu dos Mártires e 
D. Frei Caetano Brandão. Há uma 
opção de alojamento mais clássica, 
com decoração algo sumptuosa; e 
outra mais moderna e minimalista.

Cada suíte é diferente. A núme-
ro 113, por exemplo, tem uma porta 
singular, ou não fosse essa a en-
trada do serviço de cardiologia; e 
crê-se que D. Diogo pernoitou no 
espaço da suíte número 106, que 
tem uma fonte em granito e está 
encostada à Capela de S. Bentinho, 
local de grande devoção. No mes-
mo local fica a sala de eventos D. 
Rodrigo de Moura Teles, com um 
oratório do século XVIII em madeira 
pintada. E ao meio do hotel está a 
Igreja de São Marcos, cujo interior 
se pode ver dos varandins.

Claro que nem só de passado 
vive o hotel, que até tem uma sala 
inovação. Os hóspedes podem 
aceder a massagens e tratamen-

tos de spa, ginásio e piscina interior 
aquecida, e lá fora há piscinas para 
adultos e crianças, além de um par-
que infantil. Onde era a capela do 
hospital está a adega Santa Vitória, 
foram criados um bar o Euforia e 2 
restaurantes o Fundação, com ser-
viço buffet, e o Bracara Augusta, e 
o claustro com jardim serve de es-

planada. Mas o que marca a dife-
rença são pormenores como a es-
tela funerária de homenagem a um 
escravo, do tempo dos romanos; ou 
as placas de 1919 em memória de 
pessoal médico e de enfermagem 
vítima de epidemias no exercício da 
profissão. A história esta entranha-
da nas paredes.
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Regiões & Províncias

Polícia Municipal de Oeiras 
comemora 17 anos

No dia 10 de janeiro 
teve lugar a cerimônia 
comemorativa do 17º 
aniversário da Polícia 
Municipal de Oeiras.

Nesta cerimônia, 
presidida por Isaltino 
Morais, Presidente da 
Câmara Municipal de 
Oeiras foi apresentado 
o novo Diretor da Polícia 
Municipal, Intendente 
Jerónimo Torrado. A ce-
lebração teve início com 
a realização de formatu-
ra e imposição de insíg-
nias.

Refira-se que Oeiras 

fez parte do primeiro pa-
cote de municípios por-
tugueses que criaram 
Polícia Municipal, tendo 
iniciado a sua atividade 
em 2001.

Para Isaltino Morais, 
“o balanço da existência 
desta força de seguran-
ça municipal é altamen-
te positivo, tendo a sua 
atuação contribuído em 
muito para que Oeiras 
apresente, há vários 
anos, um dos mais bai-
xos índices de criminali-
dade da Área Metropoli-
tana de Lisboa”.

28 idosos passam férias 
em hotel de 4 estrelas

28 pessoas que têm 
em comum o fato de te-
rem mais de 60 anos e 
sofrerem de doenças es-
pecíficas, tais como de-
pressão, diabetes, hiper-
tensão arterial e doenças 
osteoarticulares, vão 
usufruir de seis dias de 
férias num hotel de 4 es-
trelas. Esta estadia inclui 
a participação num pro-
grama de animação dedi-
cado à temática da saú-
de, através do qual serão 
proporcionadas várias 
atividades tais como visi-
tas culturais, sessões in-
formativas sobre saúde e 
atividade física em giná-
sio e piscina, para além 
de um variado programa 
de animação cultural as-
segurado por grupos re-
creativos e culturais do 
concelho de Oeiras. 

Trata-se de mais uma 
edição do Programa “Fé-
rias em Saúde”, que este 
ano decorre de 14 a 19 
de janeiro, nas instala-
ções do Hotel Solplay, 
em Linda-a-Velha.

O objetivo desta ini-
ciativa é dotar os parti-
cipantes de mais infor-
mação sobre como viver 
melhor com as suas do-
enças e proporcionar 
experiências de relacio-
namento e de comunica-
ção tão benéficas para a 

saúde e bem-estar do ser 
humano.

Os participantes são 
selecionados pelas Equi-
pes das Unidades de Cui-
dados na Comunidade de 
Oeiras e Linda-a-Velha 
do ACES de Lisboa Oci-
dental e Oeiras, tendo em 
atenção a indicação clíni-
ca, sendo privilegiados os 
utentes que vivam uma si-
tuação acrescida de isola-
mento/solidão e que nun-
ca tenham participado no 
Programa.

Esta iniciativa surgiu 
em 1988, através da von-
tade do ACES Lisboa Oci-
dental e Oeiras em apoiar 
os seus utentes com pro-
blemas de saúde e mais 
isolados e/ou dependen-
tes, iniciativa à qual a Câ-
mara Municipal de Oeiras 
se associou desde o pri-
meiro momento. 

A realização do Pro-
grama “Férias em Saúde” 
resulta de uma parceria 
entre a Câmara Municipal 
de Oeiras e o ACESLOO 
- Agrupamento de Centros 
de Saúde de Lisboa Oci-
dental e Oeiras, contando 
ainda, com o apoio do Ho-
tel Solplay, no âmbito do 
Programa Oeiras Solidá-
ria, da APOIO - Associa-
ção de Solidariedade So-
cial e da FMH - Faculdade 
de Motricidade Humana.

A PGD refere, na sua pá-
gina de Internet, que aquele 
tribunal, em acórdão data-
do da última quinta-feira, 
“deu parcial provimento ao 
recurso que interpusera o 
Ministério Público, agravan-
do a pena única de multa ao 
arguido de 1.960 para 2.240 
euros”.

Na nota, a PGR explica 
que o Tribunal da Relação 
de Guimarães “negou provi-
mento ao recurso interposto 
por um arguido, mantendo 
a condenação pela prática 
de um crime de violação de 
regras urbanísticas e pela 
prática de um crime de falsi-
ficação, que lhe fora impos-
ta pelo Tribunal Judicial de 
Viana do Castelo”.

“Na sentença de abril de 
2018, do Tribunal Judicial 
de Viana do Castelo, sobre 
que se debruçou o acórdão 
do Tribunal da Relação de 
Guimarães agora noticia-

Relação agrava pena de engenheiro 
que violou regras urbanísticas 

Ponte da BaRca

São PedRo

GóiS

do, resultara provado que, 
em junho de 2012, o con-
denado, engenheiro civil, 
apresentou na Câmara Mu-
nicipal de Ponte da Barca, 
através da sociedade que 
geria, um requerimento de 
comunicação prévia repor-
tado, nos termos 

Na nota, a Procurado-

ria-Geral Distrital do Porto 
adianta que, “ao contrário 
do que figurava e se ates-
tava na memória descritiva 
e justificativa do projeto, 
a obra que se pretendia 
realizar incidia sobre dois 
prédios e não sobre um e 
traduzia-se em alteração 
da configuração das facha-

Desde 2004 que a bar-
bearia, na Avenida 12 de 
Julho, n.º 283, em S. Pe-
dro, se mantinha aberta 
com o conhecido cabelei-
reiro Olímpio Fernandes, 
que, entretanto, se deci-
diu reformar e há mais de 
seis anos que Luigi Amaro 
adoptou aquela freguesia 
como sua, pois a família 
tinha aí uma casa de fé-
rias. O “encontro” entre 
ambos nasceu quando, 

Encetar esforços para 
que, no decurso do ano de 
2019, seja elaborado um 
projeto de requalificação 
do Hospital Rosa Maria, 
com vista à instalação de 
uma Unidade de Cuida-
dos Continuados ou ou-
tra resposta” é o principal 
objetivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Góis, que 
consta no plano de ativi-
dades e orçamento previ-
sional para 2019, aprova-
do por unanimidade, na 
última Assembleia Geral 
desta instituição.

De acordo com os re-
feridos documentos, a 
mesa administrativa, em 
parceria com o município 
ou outras entidades públi-
cas ou privadas, pretende 
também “estudar a possi-
bilidade da alienação do 
Hospital Monteiro Bastos, 
ou outra opção de maior 
interesse para a Santa 
Casa, no sentido de evitar 
que continue a degradar-
se”.

Na ocasião, o ponto 
dois da ordem de traba-
lhos desta assembleia, 
e que dizia respeito “à 
proposta de alienação 
(venda) do prédio em pro-
priedade total, inscrito na 
matriz predial urbana da 

Misericórdia quer requalificar 
o Hospital Rosa Maria

das e em aumento da volu-
metria, violando o Plano de 
Pormenor de Reabilitação 
Urbana de Ponte da Bar-
ca”.

“Apesar disso, o conde-
nado instruiu e apresentou 
o processo de comunicação 
prévia com elementos e de-
clarações falsos, nomeada-
mente nos termos de res-
ponsabilidade”, refere.

Além do arguido que viu 
agora agravada a pena de 
multa, em 2016, o Ministé-
rio Público (MP) acusou, no 
âmbito do mesmo processo, 
um outro engenheiro e dois 
chefes de divisão da Câma-
ra de Ponte da Barca.

As “obras violadoras dos 
instrumentos legais que re-
gem a requalificação urbana 
do centro histórico de Pon-
te da Barca decorreram de 
maio a julho de 2013, mas 
vieram a ser demolidas en-
tre abril e junho de 2014”.

Barbearia São Pedro 
reabre modernizada

União de Freguesias de 
Cadafaz e Colmeal e con-
celho de Góis, sob o artigo 
n.º 1282, sito no lugar da 
Cabreira”, foi retirado, em 
virtude de ter sido rece-
bida “uma carta a pôr em 
causa a legitimidade da 
sua propriedade”.

Depois de ter ficado 
decidido voltar a discutir 
este assunto numa próxi-
ma Assembleia Geral, foi 
dado a conhecer que, rela-
tivamente ao equipamento 
da Cabreira (valências de 
Centro de Dia e Serviço de 
Apoio Domiciliário), a Mi-
sericórdia prevê finalizar 
o processo de unificação 
de acordos em curso com 
o Centro Distrital de Segu-
rança Social de Coimbra, 
até ao início do próximo 
ano, “através do qual já 
transferiu os utentes afe-
tos ao Serviço de Apoio 
Domiciliário para o equi-
pamento de Vila Nova do 
Ceira, aguardando, nesta 
fase, a cessação do acor-
do de cooperação para a 
resposta social de Centro 
de Dia”. Entretanto, após 
a conclusão do processo, 
esta instituição pretende 
proceder à entrega das 
instalações à Comissão 
de Melhoramentos local.

numa mensagem de te-
lemóvel, Olímpio Fernan-
des o questionou se não 
conhecia alguém que qui-
sesse ficar com o salão. 
Luigi manifestou-se inte-
ressado e, ao longo de 
vários meses “estagiou” 
com aquele que consi-
dera «um grande mestre, 
principalmente no corte 
clássico, em que deve-
rá ser dos melhores do 
país».

FiGueiRa da Foz
carnaval infantil de Buarcos/ Figueira

 da Foz no sábado e com reis

O Carnaval Infantil de 
Buarcos/Figueira da Foz, 
este ano, realiza-se a um 
sábado, 23 de fevereiro, 
coincidindo com a chega-
da dos reis à estação de 
comboios.

Fonte da organização 
do Carnaval de Buarcos/
Figueira da Foz adiantou 

ao DIÁRIO AS BEIRAS 
que a ideia de realizar o 
corso ao fim de semana 
surgiu da necessidade de 
“levar mais gente ao desfi-
le infantil”.

Para atingir aquele ob-
jetivo, contam com os fa-
miliares das crianças e a 
participação dos reis.
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Vila Real Santa MaRta de Penaguião

RibeiRa de Pena

A Voz de Trás-os-
Montes promoveu uma 
votação online com o 
objetivo de eleger o 
Protagonista do Ano de 
2018 em Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro. Foram 
selecionadas 20 indivi-
dualidades, das mais di-
versas áreas (fotografia, 

Rui Santos foi eleito o 
protagonista de 2018

cultura, arte, política, so-
ciedade, música, religião, 
entre outras), escolha que 
teve como base as notí-
cias e os destaques, ao 
longo do ano publicados 
no jornal.

O presidente da au-
tarquia de Vila Real, Rui 
Santos, foi o eleito, pelos 

A câmara municipal deci-
diu criar uma área dedicada 
à pernoita de autocaravanas, 
para atender às necessida-
des dos inúmeros pratican-
tes de turismo itinerante e de 
natureza que visitam o con-
celho.

Esta área encontra-se lo-
calizada no Parque Despor-
tivo, dotada de boas condi-
ções de iluminação pública, 
com condições de segurança 
e próximo do centro urbano.

Neste espaço de des-
canso, foi ainda construí-
da uma estação de servi-
ço para as autocaravanas 
(ESA). Esta é uma infraes-
trutura com pontos de abas-
tecimento de água potável, 
um local para despejo de 
águas saponárias e um lo-
cal destinado unicamente 
à descarga de sanitas quí-
micas, garantindo, assim, 
elevados níveis de higiene. 
Foram, também, disponibili-
zados recipientes de arma-
zenamento de lixo.

Por iniciativa da Asso-
ciação de Autocaravanismo 
Portuguesa (AAP), e a convi-
te de autarquia, deslocou-se 
recentemente a Murça um 
grupo de caravanista vindo 
dos mais diversos pontos do 
país, que foram recebidos 
pelo executivo municipal, 
apresentando-lhes aquilo 
que de melhor Murça tem 
para oferecer. Em seguida 

autarquia constrói área de 
serviço para autocaravanas

MuRça
alijó

O município de Ribeira 
de Pena solicitou oficial-
mente a abertura do proce-
dimento de classificação de 
bens imóveis para o Menir 
de Alvadia, também conhe-
cido como Pedra d’Anta.

Esta iniciativa surge no 
âmbito do encerramento do 
Ano Europeu do Património 
Cultural que decorreu ao 
longo de 2018 e pretende 
alertar para a importância 
da preservação e valori-
zação deste sítio arqueo-
lógico tão importante no 
contexto da Pré-História 

autarquia inicia processo de 
classificação do Menir de Alvadia

regional.
A Lei que estabelece as 

bases da política e do regi-
me de proteção e valoriza-
ção do patrimônio cultural 
prevê a classificação de 
bens imóveis pelo Esta-
do na categoria de monu-
mentos, conjuntos ou sítios 
como de interesse nacio-
nal, público ou municipal.

A classificação de patri-
mônio é, nestes termos, a 
mais alta proteção confe-
rida pelo Estado, determi-
nando o inestimável valor 
cultural de um bem que fica 

PedRógão gRande

judiciária deteve violador de jovem 

Durante toda a tarde de 
domingo, os oito grupos do 
concelho participaram no 
XVI Encontro de Cantado-
res de Janeiras do conce-
lho de Santa Marta de Pe-
naguião, presenciado por 
muitas pessoas que aplau-
diram as várias atuações 
nos cantares ao Menino e 
aos Reis acompanhadas 
por instrumentos musicais 
tradicionais.

De forma a complemen-
tar o encontro, decorreu 
igualmente uma feira na 
qual estiveram presentes 
alguns expositores com 
produtos regionais nome-
adamente, o mel, o pão, 
os fumeiros, vinhos, doça-
ria e ainda o artesanato, 
constituindo uma mostra 
interessante da identidade 
dos saberes e sabores do 
concelho.

transmontanos e durien-
ses com 43,82% dos vo-
tos.

Contactado pela 
VTM, Rui Santos mani-
festou três sentimentos: 
“surpresa”, “gratidão” 
e “felicidade”. Confron-
tado com estes resul-
tados, o presidente da 
autarquia disse estar 
surpreendido e grato 
pela decisão das pes-
soas, confessando que 
“nunca” imaginou que 
o pudessem escolher. 
Apesar de desconhecer 
esta iniciativa, referiu 
que o resultado “é o re-
conhecimento do [seu] 
trabalho enquanto au-
tarca”, o qual defende 
ter “repercussões em 
toda a região”.

oito grupos no encontro 
de Cantadores de janeiras

Como o dia dos Reis é 
também sinônimo de ofer-
tas, durante o Encontro, 
decorreu ainda a entrega 
dos Prêmios ao Quadro de 
Valor e de Excelência  aos 
alunos do 1,2 e 3º Ciclos do 
Agrupamento de Escolas 
de Santa Marta de Pena-
guião. Entrega esta que já 
é habitual para os alunos 
do 2º e 3º ciclo e que pela 
primeira vez contemplou os 
alunos do 1º ciclo. “Aliar a 
educação à Cultura, para 
que as nossas crianças e 
jovens contactem com algu-
mas das nossas tradições 
foi uma das razões para a 
escolha da data pelo exe-
cutivo municipal”.

O presidente do municí-
pio,  Luís Machado, realçou 
a importância do Encontro 
de Cantadores como um 
acontecimento de relevo  
representativo da cultura 
popular do concelho, e pro-
mocional para o convívio 
e alegria entre as pessoas 
que foi notória durante todo 
o evento.

Dia de Reis é sinôni-
mo de festa e tradição na 
freguesia de Vila Verde, 
no concelho de Alijó. No 
domingo, a secular Feira 
dos Reis voltou a reali-
zar-se nesta aldeia, tra-
zendo à região uma das 
maiores exposições de 
gado bobino maronês do 
território.

À aldeia chegaram 
centenas de pessoas 
para conhecer não ape-
nas a tradicional feira de 
gado, mas também para 
visitar a II Feira dos Pro-
dutos da Terra e partici-
par no XVII Grande Con-

Feira dos Reis registra a maior adesão de sem-

dos eventos mais dina-
mizadores do concelho, 
promovendo e valorizan-
do o que de melhor se 
produz na região.

visitaram alguns pontos de 
interesse da vila e deslo-
caram-se ao novo espaço 
dedicado precisamente aos 
autocaravanistas. Neste lo-
cal foi o momento de apre-
sentar a obra em pormenor 
e mostrar aos presentes que 
já era possível começarem 
a fazer uso de todas as ser-
ventias aí criadas.

O autocaravanismo é um 
movimento em expansão, 
muito interessante para o 
fluxo turístico em zonas do 
Interior, pelo que o executi-
vo entende que esta obra “é 
importante para o desenvol-
vimento do turismo no con-
celho e de complemento à 
oferta da região”.

As áreas de serviço e de 
pernoita para autocarava-
nas são infraestruturas ne-
cessárias à boa prática do 
turismo itinerante e susten-
tável, sendo este um seg-

mento com forte impacto 
econômico nos territórios.

Com este projeto, o mu-
nicípio “pretende colocar o 
concelho no mapa europeu 
das localidades amigas e 
divulgadas pelos viajantes 
em autocaravanas”.

 um grupo de caravanis-
ta vindo dos mais diversos 
pontos do país, que foram 
recebidos pelo executivo 
municipal, apresentando-
lhes aquilo que de melhor 
Murça tem para oferecer. 
Em seguida visitaram al-
guns pontos de interesse 
da vila e deslocaram-se ao 
novo espaço dedicado pre-
cisamente aos autocarava-
nistas. Neste local foi o mo-
mento de apresentar a obra 
em pormenor e mostrar aos 
presentes que já era possí-
vel começarem a fazer uso 
de todas as serventias aí 
criadas.

curso Pecuário.
Um certame que co-

meçou por ser apenas 
uma exposição de gado, 
é atualmente como um 

abrangido pelas formas de 
proteção e valorização pre-
vistas na Lei. Estas medi-
das de proteção legais são 
também válidas para qual-
quer bem cultural que seja 
alvo da abertura de um pro-
cesso de classificação.

O Menir de Alvadia é um 
menir de grande dimensão, 
classificado como possí-
vel estátua-menir, locali-
zado nas proximidades da 
aldeia de Alvadia, numa 
zona aplanada da Serra 
do Alvão. Possui mais de 
4 metros de comprimento 
e um conjunto de gravuras 
rupestres nas faces, cara-
terísticas que o colocam no 
patamar cimeiro deste tipo 
de estruturas megalíticas 
no contexto da Península 
Ibérica.

O menir encontra-se 
retirado da sua posição 
original, estando neste 
momento o Município a 
programar o seu futuro 
restauro e o regresso à 
posição vertical.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 
29 anos, suspeito da autoria de um crime de vio-
lação. A vítima é uma jovem de 19 anos. Crime 
aconteceu na madrugada de domingo, no centro 
da vila de Pedrógão Grande. Segundo apuramos 
junto de fonte responsável pela investigação, a 
cargo da Diretoria do Centro da PJ, a vítima re-
gressava a casa, a pé, por volta das duas/três 
horas da madrugada de domingo, depois de ter 
estado com uns amigos num bar. Não se sabe 
se o violador a seguiu ou se estava à sua espe-
ra. Certo é que, quando a jovem já se encontrava 
perto de casa, numa zona de prédios, o agressor 
a surpreendeu, agarrando-a por trás e, manietan-
do-a, numa altura em que não havia ‘vivalma’ na 
rua. Depois, arrastou a vítima para “um local iso-
lado, onde cometeu o crime”, refere a PJ.
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As taxas nos aeropor-
tos do Porto e Faro au-
mentaram  1,4% e 1,49%, 
segundo uma deliberação 
da Comissão Executiva 
da ANA - Aeroportos de 
Portugal. Este aumento 
acontece depois de um 
processo complicado, em 

Taxas no aeroporto do Porto
aumentam 1,4% e no de Faro 1,49%

que os aumentos do aero-
porto de Lisboa acabaram 
por se atrasar e só deve-
rão entrar em vigor em 
março. Em termos absolu-
tos, o aumento da receita 
regulada por passageiro 
terminal por aeroporto é 
de 11 centavos no Porto e 

Os comerciantes de ele-
tricidade, gás natural e com-
bustíveis têm novos deveres 
de informação em fevereiro, 
segundo a lei que introduz 
períodos de adaptação dos 
sistemas de faturas e multas 
de 1.000 a 50.000 para os in-
cumpridores.

A lei publicada define os 
elementos necessários a 
apresentar nas faturas, a sua 
periodicidade e agrava as 
multas quando há reincidên-
cia da violação dos novos 
deveres de informação do 
comercializador de energia 
ao consumidor.

No caso da fatura de for-
necimento de energia elétri-
ca e de gás natural, o diplo-
ma define que é transmitida 
preferencialmente em supor-
te eletrônico, mas que o con-
sumidor pode optar por rece-
bê-la em suporte papel sem 
daí decorrer qualquer acrés-
cimo de despesa. Estas fatu-

O parlamento aprovou, 
em votação final global, com 
a abstenção do PS, um di-
ploma que obriga os bancos 
a comunicarem ao fisco as 
contas bancárias com saldo 
superior a 50 mil euros. A lei 
foi aprovada na Comissão de 
Orçamento e Finanças, com 
votos a favor de PS, BE e 
PCP, abstenção do CDS-PP 
e contra do PSD. A legislação 
obriga os bancos a comuni-
carem à Autoridade Tributária 
e Aduaneira, até 31 de julho, 
informações sobre as contas 
que, em 31 de dezembro do 
ano anterior, tinham um sal-
do superior a 50 mil euros.                                           
Em 2016, o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, vetou um diploma 
semelhante. Em 09 de maio 
do ano passado, depois de 
o tema do sigilo bancário 
ter sido levantado num de-
bate entre a coordenadora 

A constituição de novas 
empresas em 2018 teve 
um crescimento de 12,2%, 
mais 4.921 que em 2017, 
sendo que os processos de 
insolvência diminuíram em 
6,3% em 2018, menos 396 
que no ano anterior, segun-
do dados da Iberinform, fi-
lial da Crédito y Caución 
especializada em seguros 
de crédito no mercado na-
cional e seguros de crédito 
à exportação.

O número mais signifi-
cativo de constituições ob-
servou-se em Lisboa, com 
15.829 novas empresas 
(mais 15,6%), seguido pelo 
distrito do Porto com 8.179 
empresas (mais 15,1%).

Com valores substan-
cialmente mais baixos sur-
gem os distritos de Setúbal, 
que totalizou 3.391 novas 
empresas e um crescimen-
to de 23,4%, Braga (3.274 
constituições e um acrés-
cimo de 10,5%) e Faro 
com 2.492 empresas (mais 
10,5% que em 2017).

Apenas 6 distritos apre-
sentaram uma diminuição 
no número de novas em-
presas constituídas em 
2018. A Horta teve uma 
diminuição de 16,2%, Bra-

gança uma redução de 
10,8% e Portalegre uma 
queda de 5,8% face ao ano 
precedente.

No que respeita às in-
solvências em 2018, Lis-
boa e Porto são os dis-
tritos com os valores de 
insolvência mais elevados, 
1.555 e 1.400 respetiva-
mente, sendo que face a 
2017 se verificou uma dimi-
nuição de 7,6% em Lisboa 
e um aumento de 5,3% no 
Porto.

Os maiores aumen-
tos nas insolvências por 
distrito verificaram-se em 
Angra do Heroísmo (mais 
90% que em 2017), Horta 
(60%), Guarda (37,3%), 
Castelo Branco (20%) e 
Faro (14,1%).

No acumulado do ano, 
são 8 os distritos com au-
mentos de insolvências, 
representando 36,4% dos 
distritos nacionais e 10% 
do número total de insol-
vências no ano passado. 
Os distritos que mais viram 
diminuir as insolvências 
em 2018 foram Portalegre 
(27,8%), Madeira (25,7%), 
Setúbal (25,4%), Évora 
(24,4%), Viseu (24,2%) e 
Leiria (23,8%).

Criação de empresas em 
Portugal aumenta 12,2% e 
insolvências recuam 6,3%                                 

Publicada lei que impõe mais detalhe na
fatura de energia e multas  até 50.000 euros

Parlamento aprova acesso do fisco a
contas bancárias acima de 50 mil euros

do BE, Catarina Martins, e 
o primeiro-ministro, António 
Costa, Marcelo Rebelo de 
Sousa divulgou uma nota 
em que lembrava que ve-
tou o decreto do Governo 
sobre informação bancária 
em 2016 devido à situação 
particularmente grave vivi-
da então pela banca. Logo 
no dia seguinte, em 10 de 
maio, o Governo aprovou 
a proposta para levantar 
sigilo bancário nas contas 
de depósito de cidadãos 
residentes em Portugal 
com saldo superior a 50 mil 
euros. Então, em conferên-
cia de imprensa, o ministro 
das Finanças esclareceu 
que a Autoridade Tributária 
terá acesso ao saldo mas 
não aos movimentos das 
contas. Mário Centeno dis-
se ainda que, apesar de o 
fisco aceder a informação 
sobre contas a partir de 50 

mil euros, não haverá lu-
gar a troca de informações 
com terceiros, nacionais ou 
estrangeiros, particulares 
ou públicos. O governan-
te considerou a medida de 
extrema importância para o 
combate à fraude e evasão 
fiscal ao dar um elemento 
adicional à Autoridade Tribu-
tária para apurar se existem 

indícios de práticas tributá-
rias ilícitas relativamente a 
determinados contribuintes. 
“Os dados servem como de-
sincentivo à ocultação e têm 
importante função preventi-
va”. Contudo, o diploma es-
teve 8 meses a aguardar os 
necessários avanços legis-
lativos, só tendo sido agora 
aprovado na especialidade.

A EDP Comercial, que 
opera no mercado liberaliza-
do da energia, está a enviar 
cartas aos clientes indus-
triais em fim de contrato in-
formando que a duração do 
mesmo vai ser alterada para 
5 anos, noticiou o Público. 
Se os clientes não concor-
darem com a alteração po-
dem proceder à resolução 
do contrato.

Nas cartas enviadas, a 
EDP Comercial deixa apenas 
duas hipóteses: um contrato 
de 5 anos ou o fim do con-
trato em vigor caso o cliente 
não concorde com as pro-
postas. Em resposta ao Pú-
blico, uma fonte da empresa 
disse, no entanto, que a pro-
posta é de decisão voluntária 
por parte dos clientes, que 
podem optar por manter o 
prazo dos seus contratos. A 
EDP só não esclareceu em 
que condições se mantém o 
contrato e as tarifas de quem 
não aceite as propostas.

Caso o cliente opte pela 
resolução de fim do contrato, 
a carta da EDP Comercial 
avisa que haverá a inter-
rupção de fornecimento de 

EDP Comercial em carta 
a clientes: ou aceitam 
contratos de 5 anos

ou o contrato termina

de 12 centavos em Faro, 
lê-se no documento, que 
referiu que as evoluções 
absolutas propostas não 
constituem qualquer va-
riação tarifária excessiva, 
pois que se situam abaixo 
da taxa de inflação (1,8%) 
e, igualmente importante, 
não comprometem a ati-
vidade e competitividade 
tarifária dos aeroportos 
da rede ANA.

A proposta para o au-
mento global médio das 
taxas para o Porto tem 
por base uma estimativa 
de quase 12,5 milhões de 
passageiros com destino 
naquela cidade, uma re-
ceita regulada de 100,8 
milhões de euros e uma 
receita regulada por pes-

soa de 8,06 euros. O au-
mento da receita deverá 
aproximar-se dos 1,3 mi-
lhões de euros.

Já para a subida nas ta-
xas de Faro, a ANA apre-
sentou a estimativa de 8,8 
milhões de passageiros, 
uma receita regulada de 
72,7 milhões de euros e 
uma receita regulada pre-
vista para 2019 por pes-
soa de 8,21 euros.

Em 02 de janeiro, foi 
tomada a decisão de um 
aumento médio das taxas 
reguladas para o aeropor-
to de Lisboa, a partir de 
março, de 1,44%, traduzin-
do-se num crescimento da 
receita regulada por passa-
geiro de 0,16 euros, segun-
do deliberação da ANA.

ras devem ser emitidas com 
uma periodicidade mensal, 
salvo acordo em contrário no 
interesse do consumidor.

Até 30 de junho de cada 
ano devem divulgar os pre-
ços das tarifas e preços que 
se propõem praticar para 
esse ano e sua comparação 
com os 2 anos anteriores, 
a composição das tarifas e 
preços aplicáveis, o consu-

mo de energia efetuado, in-
cluindo o médio mensal, e 
as recomendações relevan-
tes à utilização eficiente da 
energia.

Para o gás natural e ele-
tricidade, as faturas perió-
dicas a apresentar devem 
conter os impostos discri-
minados, as condições, 
prazos e meios de paga-
mento e as consequências 

pelo não pagamento, entre 
outros elementos.

Já a fatura detalhada de 
gases de petróleo liquefeito 
e combustíveis derivados a 
apresentar pelos comerciali-
zadores dos postos de abas-
tecimento aos consumidores 
devem conter, as taxas e 
impostos discriminados e a 
quantidade e preço da incor-
poração de biocombustíveis. 
Esta fatura deve ainda discri-
minar as fontes de energia 
primária utilizadas e as emis-
sões e gases com efeito de 
estufa a que corresponde o 
consumo da fatura.

O diploma determina ainda 
um período de adaptação dos 
sistemas de faturas de 90 dias 
após a divulgação de regula-
mentação e a afixação dos 
elementos de informação pe-
los comercializadores de GPL 
e combustíveis derivados do 
petróleo nos estabelecimen-
tos comerciais.

energia. A Entidade Regula-
dora dos Serviços Energéti-
cos chamou a atenção para 
este tipo de linguagem, que 
já valeu a aplicação de uma 
medida cautelar à empresa 
numa situação idêntica, con-
forme noticiou o Público.

A proposta da EDP Co-
mercial, como é apresenta-
da, diz garantir aos clientes 
uma maior estabilidade e 
uma redução de custos, ao 
beneficiarem dos preços 
mais baixos dos contratos de 
futuros a cinco anos. Certo 
é que garante também uma 
maior estabilidade na cartei-
ra de clientes industriais da 
empresa e das receitas que 
representam.
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Política

O secretário-geral socia-
lista, António Costa, recor-
dou a forte relação do partido 
com a Europa e considerou 
que é necessário dar força 
ao PS nas próximas eleições 
europeias, num momento em 
que a União se vê atacada 
pelo vírus do protecionismo.

Falando em Tavira,  na 
segunda de 7 convenções  
para debater a União Euro-
peia e preparar as eleições 
de 26 de maio para o Parla-
mento Europeu, o primeiro-
ministro lembrou os inves-
timentos que ainda hoje só 
conseguem ser realizados 
com o apoio de fundos co-
munitários e disse também 
que é preciso defender a 
solidariedade partilhada que 
caracterizou o projeto euro-
peu ao longo de décadas, 
com a qual o PS sempre es-
teve de acordo O secretário-
geral advertiu também que 
a Europa está a ser atacada 
pelo vírus do nacionalismo, 
que faz com que o Reino 

Costa pede apoio para defender a UE
contra o “vírus do protecionismo”

Unido queira sair da União 
Europeia e que alguns paí-
ses se possam fragmentar e 
outros queiram, mesmo per-
manecendo dentro da União 
Europeia, fechar as suas 
fronteiras, pondo em causa a 
liberdade de circulação.

O projeto europeu é,  uma 
vantagem extraordinária que 
os portugueses devem ser 
capazes de proteger e de-
fender e, por isso, pediu aos 

militantes do partido para se 
mobilizarem, porque sem 
Europa os portugueses fi-
cam mais desprotegidos no 
contexto global. Em maio te-
mos que votar para defender 
e para proteger esta nossa 
Europa.

António Costa disse que 
os problemas que uma saí-
da da Europa pode causar 
e apontou o caso do Reino 
Unido e do Brexit, que já 

Santana Lopes acusou os 
partidos da esquerda de que-
rerem ser uma ‘troika’ dois, 
sempre a cortar, ignorando 
uma aposta no crescimento 
econômico e no alívio da car-
ga fiscal às empresas. “Como 
é possível que uma frente 
esquerda constituída por so-
cialistas, comunistas e extre-
ma esquerda governe com a 
tal hipocrisia política, em que 
cá dentro procura devolver 
alguns rendimentos a deter-
minadas camadas da popu-
lação e chegam a Bruxelas 
e cumprem, do modo mais 
ortodoxo que há, aquilo que 
são as exigências”, afirmou 
e ainda acrescentou,  “Lem-
bram-se quando eles diziam 
que outros iam além da ‘troi-
ka’? Eles já nem se lembram 
da ‘troika’. Eles querem ser 

O antigo vice-presiden-
te do PSD Paulo Mota Pin-
to considera inoportuna a 
crise interna no PSD aber-
ta por Luís Montenegro e 
advertiu que essa condu-
ta não escapará ao julga-
mento dos militantes, nem 
à percepção democrática 
dos eleitores, foram as pa-
lavras, depois de questio-
nado sobre como encara a 
iniciativa do antigo líder so-
cial-democrata Luís Monte-
negro,  no sentido de desa-
fiar Rui Rio a disputar com 
ele a liderança do partido.

“Verificou-se nos últi-
mos dias uma tentativa de 
corte no ciclo democrático 
em curso no PSD há um 
ano, que resultou da elei-
ção do líder e do congres-
so de fevereiro de 2018. 
Isto, num momento em 
que é cada vez mais clara 
a fragilidade crescente do 
governo socialista apoia-
do pela extrema-esquerda 
e a contraposição de pro-
postas formuladas pelo 
PSD”, afirmou Paulo Mota 
Pinto, atualmente presi-
dente do Conselho Nacio-
nal do PSD.

Mota Pinto diz 
que conduta de 

Montenegro será 
julgada pelos 

militantes    

Santana Lopes acusa
esquerda de querer a troika dois

uma ‘troika’ dois, uma ‘troika’ 
super, a cortar, a cortar.”

Para ele uma das bandei-
ras do partido é o crescimen-
to econômico. “Não temos 
que ser bons alunos, temos 
de ser bons professores e 
dizer a Bruxelas que quere-
mos um programa de apoio 
ao crescimento econômico”.

Santana Lopes entende 

que todos os rendimentos 
disponíveis devem servir 
para baixar os impostos so-
bre o trabalho e sobre as 
empresas. “Parte da culpa 
do estado em que está o 
país agora é porque a frente 
de esquerda e o governo de 
Costa não querem saber das 
empresas, não criam um cli-
ma ao investimento, porque 
é aquele que gera riqueza e 
cria emprego”.

Acusa o Governo de apli-
car “os quatro C - cativa, cor-
ta, come e cala”.

O líder da Aliança defen-
deu que se possa aproveitar 
a exploração dos recursos 
que existem no território 
nacional, sublinhando que 
“quase todos os países do 
mundo vão à procura de sa-

acarretou a desvalorização 
da libra e intranquilidade 
nos  britânicos que vivem 
noutros países da União e 
dos europeus que vivem no 
Reino Unido.

Apesar dos problemas 
que a primeira-ministra bri-
tânica, Theresa May, pode 
vir a ter para aprovar um 
acordo para o Brexit no par-
lamento britânico,  Costa 
reafirmou que todos os bri-
tânicos residentes em Portu-
gal terão uma solução para 
continuar no país.

“Esta semana iremos 
apresentar o programa de 
contingência que, mesmo 
numa situação de falta de 
acordo, garantirá a todos os 
britânicos residentes em Por-
tugal tranquilidade nas suas 
vidas e a garantia que po-
dem continuar calma e sere-
namente a residir aqui, como 
continuarão a residir serena 
e calmamente no Reino Uni-
do os milhões de portugue-
ses que vivem” lá, garantiu.

O antigo líder parlamen-
tar do PSD Luís Montene-
gro manifestou disponibi-
lidade para se candidatar 
à liderança e desafiou Rui 
Rio, que completou no do-
mingo um ano de mandato, 
a convocar eleições diretas 
antecipadas de imediato.

“A minha resposta é 
não”, afirmou Rui Rio, em 
relação a convocar elei-
ções, anunciando, que pe-
diu a convocação de um 
Conselho Nacional extra-
ordinário para que o órgão 
aprecie e vote uma moção 
de confiança à sua direção.

“Se for esse o seu en-
tendimento, o Conselho 
pode retirar a confiança à 
direção e assumir demo-
craticamente a responsabi-
lidade de a demitir. Se os 
contestatários não conse-
guiram reunir as assinatu-
ras para a apresentação de 
uma moção de censura, eu 
próprio facilito-lhes a vida e 
apresento uma moção de 
confiança”, acrescentou o 
presidente do PSD.

ber se têm gás nos seus ter-
ritórios, sempre com respeito 
pelo equilíbrio ambiental”. 
Em Portugal, disse, tal não é 
feito, porque há um grupo de 
20 cidadãos que diz proibido.

“Qual a consequência? 
Os cidadãos portugueses 
viverem pior, quando impor-
tamos petróleo em mais de 3 
bilhões por ano, e produtos 
energéticos em mais de 8 bi-
lhões de euros”.

“Temos dois meses e 
meio de trabalho e temos 
uma taxa de notoriedade ain-
da baixa. Temos de trabalhar 
muito. Houve partidos, como 
na vizinha Espanha, que de-
moraram uma década a se 
afirmarem. Quero que nos 
afirmemos já nas próximas 
eleições, mas com toda a 
humildade”, afirmou.

A coordenadora do BE 
defendeu a reabilitação para 
a eficiência energética da ha-
bitação pública como absolu-
tamente essencial, alertando 
que as autarquias podem in-
vestir nesta área ainda nesta 
legislatura, para ninguém mor-
rer de frio em suas casas. “Só 
no último Orçamento de Es-
tado conseguimos finalmente 
uma medida essencial: o fim 
do teto de endividamento das 
autarquias quando está em 
causa o investimento no par-
que público de habitação. Está 
na altura de agir. A reabilitação 
para a eficiência energética 
é absolutamente essencial”, 
afirmou Catarina Martins, em 
declarações no Porto.

A líder do BE observou es-

O CDS-PP deverá aprovar 
a 30 de março as listas às elei-
ções legislativas de outubro, 
anunciou a presidente do par-
tido, Assunção Cristas, apon-
tando o objetivo de rejuvenes-
cer o parlamento, com algum 
perfil mais independente.

“Importante também tem-
perar a experiência política 
e parlamentar com abertura 
a pessoas que, pela primeira 
vez, poderão estar no parla-
mento, com algum perfil mais 

independente e isso são tudo 
aspetos muito importantes, 
certamente procurando reju-
venescer”, disse Assunção 
Cristas.

No final de uma reunião 
do conselho nacional, em 
Oliveira de Frades, a líder 
do CDS-PP disse que, para 
as próximas eleições legis-
lativas, marcadas para 06 de 
outubro, vai procurar candi-
datos também à juventude 
popular e às organizações 

autônomas do partido.
As linhas orientadoras 

para a seleção dos candi-
datos, passam em primeiro 
lugar, pelo mérito, pela expe-
riência política, também pela 
experiência nas várias áreas 
profissionais para que, conti-
nuou, o partido possa ter um 
núcleo muito bom, muito ca-
paz de cobrir todas as áreas 
de governo no parlamento.

Assunção Cristas apro-
veitou para manifestar or-

gulho de ter o melhor grupo 
parlamentar e, por isso, quer 
manter essa fasquia eleva-
da: “Naturalmente com uma 
grande abrangência de re-
presentação geográfica e 
com equilíbrios do ponto de 
vista de idade e do gênero”.

O partido, explicou Cris-
tas, está desde novembro 
de 2017 a reunir em todos 
os distritos, num figurino iné-
dito, a colocar questões aos 
oradores de fora do partido, 

independentes, estando a 
faltar apenas as regiões au-
tônomas dos Açores e da Ma-
deira, Vila Real e Portalegre, 
para depois em 30 de março 
serem aprovadas as listas 
em Conselho Nacional.

A líder considerou muito im-
portante fazer as coisas com 
antecedência, com serenidade, 
com muito trabalho de formigui-
nha, com muita ação no terre-
no, até porque, não conhece 
outra receita e é isso que está 

a fazer há muito tempo.
“É do CDS que me ocupo, 

sabendo que estamos a ser 
uma verdadeira alternativa 
de centro direita em Portu-
gal, não nos revemos nas 
esquerdas unidas, não nos 
revemos num bloco central, 
não nos revemos numa so-
lução que passe pelo Parti-
do Socialista e, portanto, um 
voto no CDS não irá parar às 
mãos de um Governo de An-
tónio Costa”, assumiu.

CDS quer rejuvenescer parlamento nas legislativas e listas aprovadas a 30 de março

BE quer reabilitação energética
nos da habitação para ninguém

morrer de frio em casa                                                                                                                                            

tar em debate a Lei de Bases 
da Habitação, durante o qual 
pretende defender a causa da 
eficiência energética, alertan-
do que, ainda nesta legislatu-
ra, agora, é possível aumentar 
o investimento das autarquias 
e do Estado na habitação pú-
blica para ter condições de 
aquecimento e para que as 
pessoas não morram de frio 
nas suas casas.
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POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Foi empossada, no úl-

timo dia 9 de janeiro, a 
Nova Diretoria do biênio 
2019/2020.

Foi uma noite memo-
rável onde  assumiram o 
presidente executivo, Dr. 
Fernando Guedes, 1º vi-
ce-presidente executivo, 
Dr. Carlos Roberto Pereira 
Bartha e Niana, represen-
tando seu pai, Nilton Vieira 
Rodrigues  “In Memorian”.

Dando início à Sessão 
Solene, o presidente do 
Conselho Deliberativo, Sr. 
Domingos de Carvalho Ro-
drigues fez a apresentação 
passando a palavra ao pre-

sidente Fernando Guedes, 
que realizou um belíssimo 
discurso agradecendo o 
apoio de todos na gestão 
passada, que refletiu-se 
na conquista da diretoria 
ao ser eleita para mais um 
mandato,Dr Carlos Bartha 
proferiu algumas palavras 
cujo o conteúdo foi a reali-
dade dos nossos dias atu-
ais,   foram aplaudido por 
todos os associados e con-
vidados,Durante a soleni-
dade, antes do delicioso 
coquetel, foram entregues 
os certificados aos direto-
res empossados. também 
foi realizada um homena-

gem, um diploma entrque 
a joven Niana immemorian 
ao seu pai, 2º vice-presi-
dente executivo sr. Niltom 
Vieira O coquetel, linda-
mente organizado com va-
riedade e bom gosto pela 
1ª vice-presidente social, 
Zenir Mello de Sousa, com 
o apoio de suas fieis cola-
boradoras, que permane-
cerão nos cargos no biênio 
2019/2020.  

Veja no quadro a cha-
pa “Renovação” que foi 
eleita com número ex-
pressivo.   

Mesa de honra 
da Sessão 
Solene de 

Posse da Nova 
Diretoria do 

Clube Portu-
guês de Niterói, 

presidida pelo 
presidente 

administrativo, 
Dr. Fernando 

Guedes

O casal Drs. Rosa e Fernando Guedes, 1ª dama e presidente, e 
familiares

Um registro do evento: o presidente Fernando Guedes com seu vi-
ce-presidente executivo, Dr. Carlos Bartha, o presidente do Conse-
lho Deliberativo Domingos Carvalho Rodrques o vice-presidente do 
Conselho Abel Morgado

O vice-pre-
sidente An-
selmo com  
o diretor 
do Rancho 
Folclórico, 
Sr. Jorge 
Justo e o 
vice-pre-
sidente 
Dr. Carlos 
Bartha

Bela imagem da família do vice-presidente Nilton Vieira “In Me-
morian”

Num destaque, ao centro, o vice-presidente e o diretor de esportes, 
professor Paulo Roberto Hage e Rosemberg

Outro momento dessa bela noite:    a  1ª dama Rosa Guedes, tam-
bém vice-presidente de Ações Sociais, a vice-presidente de Patrimô-
nio, Adelia Cal, e amigos

Numa pose 
especial, fo-
ram “clicados” 
os casais 
Sara e Do-
mingos, Zenir 
e Carlos, 
Dra. Rosa e 
Dr. Fernan-
do Guedes 
Deise e Abel 
Morgado, e o 
amigo Gentil 
Moreira

Linda 
imagem dos 
vice-presi-
dentes Car-
los Bartha e 
sua esposa 
Zenir, com 
familiares

Uma dupla de amigas, sempre trabalhando para o C.P.N., a vice
-presidente de eventos típicos Aline Gonçalves, e a vice-presidente 
social Zenir de Mello

A vice-presidente Social Zenir de Mello com o presidente da Neltour, 
José Guilherme de Azevedo, e o vereador João Gustavo

Durante a Sessão Solene festiva, vemos o vice-presidente jurídico, 
Dr. Bruno Grillo, esposa e filha

Em mais um belo momento, vemos Dr. Carlos Bartha, Thainã, e o 
casal Matheus Costa, campeão de jiu-jitsu
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O Resort Monte das Oliveiras, brin-
dou a chegada de 2.019, oferecendo 
um coquetel a todos os seus hos-
pedes junto a piscina, seguido de 
jantar e grande queima de fogos. A 
chegada do Ano Novo sempre reno-
va as esperanças de todo um povo, 
a chegada de um mundo melhor, 
de um novo tempo. Que a chegada 
do Ano Novo seja como uma tocha 
que ilumina nossos caminhos para a 
construçao de um mundo, um futu-
ro repleto de alegrias e claro entre 

os muitos desejos, que o novo pre-
sidente Bolsonaro traga um novo 
alento a este Brasil sofrido. Assim 
com todos esses pensamentos po-
sitivos, muita disposiçao e alegria,foi 
que  as varias equipes do Resort-
Monte das Oliveiras, bem como su-
asgerencias e diretoria, se prepara-
ram para oferecer o que de melhor 
aquele cantinho do ceu, tem para 
oferecer. Mais uma vez os hospedes 
que lotaram o resort, passaram ali 
dias inesquecíveis. Noites de mui-

ta festa e um reveillon familiar num 
cenário de muito encanto. A energia 
das crianças bem como dos adultos 
foi posta a prova com as muitas ati-
vidades, organizadas pelas equipes 
de recreaçao sempre commuita in-
teraçao, muitas brincadeiras e mui-
taanimação, caminhadas, e muitas 
surpresas. A abertura festiva desta 
noite esteve a cargo do Coral União 
idealizado, ensaiado e regido pela 
Sra. Marlise Jerônimo que também 
envolveu as crianças presentes. Ti-

vemos tambem a palavra do diretor 
do resort Sr. Adriano Jeronimo que 
agradeceu a presença de todos e 
desejou um Feliz Ano Novo e uma 
mensagem especial de Ano Novo 
apresentada pelo diretor Sr. Fer-
nando Jeronimo numa criação da 
matriarca Sra. Marlise Jeronimo. 
Tivemos ainda música ao vivo a car-
go da “Maquina do Som“, a Banda 
Menphis, Elvis Contributo até altas 
horas da madrugada. A ceia numa 
mesa self-service, contou com di-

versos e finos pratos entre estes, 
leitão a moda da Bairrada, peru, per-
nil, peixes, polvo, saladas e diversos 
acompanhamentos, tudo regado 
pelos legítimos vinhos portugueses.
Um dos pontos altos dessa noite foi 
sem duvida a contagem regressiva, 
a chegada de um novo ano, os fogos 
de artifício que queimaram por cerca 
de 20 minutos, o estourar das cham-
panhes, as muitas taças no brinde, 
muitos cumprimentos, muitos gritos 
de alegria pelo novo ano que surge, 

tudo se transforma na chegadado ano 
novo, radiante de esperança porque 
só o homem pode alterar os rumos da 
vida,  muitos abraços, muitos beijos, 
enfim muita alegria e muita animação 
em mais este reveillonno Monte das 
Oliveiras. Em suas proximas ferias, 
carnaval, pascoa, feriados, vá co-
nhecer o Resort Monte das Oliveiras. 
Acesse o site www.resortmontedaso-
liveiras.com.br ou faça sua reserva 
pelos telefones(11) 2095.6364 Central 
94143.4546 WhatsApp 95037.7441

Reveillon no Resort “Monte das Oliveiras”

Aqui a diretoria do resort Monte das Oliveiras, Sr. Adriano, a esposa Sra. 
Marlise, e os amigos Sr. Ronald a esposa Sra. Denise, o Sr. Claudio e a 
esposa Sra. Gisele.

Sr. Adriano a esposa Sra. Marlise, os filhos Liliam, Leila Fernando, a nora 
Patrícia, os genros Marcelo e o Cesar, os netos Vitor, Lucas, Rafael e Felipe 
e ainda a Natalia.

Reunida vemos a família Jeronimo, e ainda o Eduardo, a Ângela e a Gra-
ziela.

A maestrina Sra. Marlise regendo o Coral União.
Sr. Adriano Jeronimo aqui com o Comandante José Augusto Bravo e a es-
posa Sra. Alice A. Bravo.

Sr. Adriano Jeronimo o Prefeito de Joanópolis Sr. Mauro Garcia, a esposa 
e demais amigos.
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Pêro da Covilhã nas terras de Preste João
Marcaria grande parte da Ida-

de Média (476 – 1453), so-
bretudo depois do advento do Islã, 
no século VII, a sagrada aliança en-
tre a Sereníssima República Maríti-
ma de Veneza, com sua esplêndida 
sede na laguna italiana ao Norte do 
Mar Adriático, e a gloriosa Bizâncio, 
berço da conversão ao Cristianis-
mo do Império Romano, no século 
IV, tendo como metrópole oriental a 
monumental Constantinopla, atual 
Istambul, diante do Estreito do Bós-
foro, na linha que os mapas separam 
a Europa da Ásia. Pelas suas águas, 
provenientes da profunda Índia, 
após atravessarem o Afeganistão e 
margearem o Mar Negro, chegavam 
as caravanas de mercadores que, 
por mais de mil anos, levavam aos 
venezianos, em lombo de camelos, 
as ricas especiarias – da pimenta, 
noz-moscada, anis e gengibre à ca-
nela, coentro, mostarda e açafrão. 
Produtos eram comercializados na 
Europa, inicialmente, apenas por 
Veneza. Mas, nos primórdios do Se-
gundo Milênio, os célebres Doges, 
senhores venezianos, ganhariam 
uma fortíssima concorrente no ne-
gócio dos condimentos, a República 
Marítima de Gênova, igualmente 
intitulada de Sereníssima, localiza-
da no Mar da Ligúria, no outro lado 
do Bel Paese, vizinha à francesa 
Côte d’Azur.  O estabelecimento 
da cidadela genovesa de Gálata, 
no Estreito do Bósforo, fortaleceria 
Constantinopla, que se batia contra 
os exércitos maometanos há pra-
ticamente quatro séculos, isto é, 
desde o princípio do expansionismo 
islamita. Veneza e Gênova manti-
veram várias posições no Bósforo, 
pontos estratégicos fortificados que 
os portugueses designariam, poste-
riormente, de ‘feitorias’ – nas Áfricas 
e na Ásia. Uma das mais imponen-
tes era mesmo a de Gálata, onde se 
destaca a sua admirável torre me-
dieval. Foi capturada pelos sultões, 
em 1453, na dramática derrota do 
Império Bizantino, sendo transfor-
mada em bairro da Istambul ‘muçul-
manizada’.

Os novos sultões de Bizâncio, 
rebatizada de Turquia, fe-

charam o Bósforo aos cristãos eu-
ropeus e as especiarias passaram a 
ser controladas pela Sublime Porta 
istambuliota - fazendo o preço subir 
muito acima do que era praticado. 
Esse bloqueio só seria quebrado 
quando a Coroa de Lisboa criou uma 
rota alternativa para a Índia, depois 
de contornar toda a costa africana 
até o Oceano Índico, em 1498, com 
a chegada do Almirante Vasco da 
Gama à Calicute – isolando os tur-
cos-otomano no Bósforo. Portugal 
se tornaria, no século XVI, o maior 
império do planeta, superando em 
área as vastas extensões conquis-
tadas por Alexandre (356 – 323 an-

tes de Jesus Cristo), O Grande da 
Macedônia, e pelos quase 400 anos 
do Império Romano (de 27 antes de 
Cristo a 476) – dando início, assim, 
ao que chamamos de globalização 
com o domínio do tráfego das espe-
ciarias para o Velho Mundo. Os lusi-
tanos tinham começado seus feitos 
militares e marítimos no final da Ida-
de Média, 1415, quando a cidade de 
Ceuta, ao Norte do Marrocos, per-
tencente hoje à Espanha, caiu em 
poder do legendário Mestre de Avis, 
Dom João I (1357 – 1433), ajudado 
pelos filhos, entre os quais, estava o 
Infante Dom Henrique (1394 – 1460), 

idealizador da fabulosa Escola de 
Sagres. A partir de Ceuta a Casa lis-
boeta lançou-se ao mundo. Não só 
pelos mares. Um dos maiores vultos 
da expansão portuguesa, o heroi-
co Pêro da Covilhã (1450 – 1530), 
alcançaria a pé o Reino de Preste 
João, o potentado Cristão da bíblica 
Etiópia, próxima ao Mar Vermelho. 
Enviado ao coração da África negra, 
em 1487, pelo Príncipe Perfeito, 
Dom João II (1455 – 1495), o deste-
mido Pêro da Covilhã desembarcou 
no Rio Congo, na Costa Atlântica da 
atual República do mesmo nome, e, 
caminhando sem parar, atingiria os 
territórios da mítica nação africana 
que não se curvou ante a espada 
islâmica – conforme a historiografia 
medieval. Dom João II dera como 
missão a Pêro da Covilhã fazer um 
pacto com o ‘Negus’, denominação 
oficial dos soberanos etíopes, e ob-
ter o apoio militar na almejada ex-
pedição à Índia que já estava sendo 
planejada. Deu certo. E uma extra-
ordinária mostra realizada no Museu 
do Oriente, em Lisboa, ao longo de 
2018, Das terras de Preste João, 
comemorou os 500 anos da relação 
diplomática dos dois países. Ilustra a 
coluna um detalhe da riquíssima ex-
posição, uma chave etíope de inspi-
ração bizantina, a evocar o período 
em que Pêro da Covilhã chegou às 
preciosas Axum e Lalibela. A capi-
tal, Adis Abeba, seria fundada só em 
1886.

O explorador português nunca 
retornaria à sua metrópo-

le. Permaneceu em Lalibela, onde 
casou-se e formou uma numerosa 
família, sendo reverenciado até os 
nossos dias como símbolo do res-
gate dos cristãos europeus aos ve-
neráveis coptas do Apóstolo São 
Marcos. As magníficas igrejas do 
século XIII de Lalibela, muitas delas 
erguidas abaixo do solo, como as 
catacumbas de Roma e de Bizâncio, 
eternizam os valorosos Preste João, 
título dado, no medievo, aos monar-
cas da Etiópia, que, à semelhança 
de Pêro da Covilhã, jamais sucum-
biram às adversidades.

RUI VITÓRIA
Vai ganhar nove milhões de euros na Arábia Saudita
Rui Vitória,  tem praticamen-
te tudo acertado com o Al Nas-
sr, para assumir o comando téc-
nico da equipa saudita, que vai 
pagar nove milhões de euros lí-
quidos por um ano e meio de 
contrato. O ex-treinador do Ben-
fica, dá assim um novo rumo à 
carreira, depois de ter sido des-
pedido pelo clube da Luz devi-
do aos maus resultados e à con-
testação crescente dos adeptos. 
A derrota com o Portimonen-
se (2-0) foi a gota de água, já 
que deixou as águias a sete 
pontos do líder FC Porto. Bru-
no Lage é agora o técnico interi-
no das águias. Rui Vitória reen-
contra assim Hélder Cristóvão, 
atual diretor-desportivo e treina-
dor interino do Al Nassr, segun-
do classificado do campeonato 
(32 pontos). Os dois trabalha-
ram no Benfica, com Cristóvão 

a treinar os ‘bês’, fornecendo al-
guns dos craques da formação à 
equipa principal. A contratação 
de Rui Vitória demonstra a von-
tade dos dirigentes do Al Nassr 
de acabar com a supremacia do 
Al Hilal, equipa treinada por Jor-
ge Jesus e líder da Liga saudita 
(36 pontos). Rui Vitória vai fazer-
se acompanhar dos adjuntos Ar-
naldo Teixeira, Sérgio Botelho, 
Paulo Mourão e Luís Esteves, 
que também deixa-
ram o Benfica.
Este negócio milio-
nário vai também 
fazer os encarna-
dos pouparem três 
milhões de euros, 
verba que falta-
va pagar ao técni-
co Rui Vitória. Na 
rescisão do con-
trato acertada com 

o presidente Luís Filipe Viei-
ra, os encarnados comprome-
teram-se a pagar a totalida-
de do salário de Rui Vitória até 
que este encontrasse um novo 
clube. Com esta nova propos-
ta, as águias não têm de pa-
gar nada ao técnico, uma vez 
que vai usufruir um vencimen-
to muito superior aquele que ti-
nha na Luz. Boa sorte para Rui 
Vitória.

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

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

Dia 03.02.2019
Festa em Louvor a Nossa Sra. Das Candeias nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo estará nesta 
dia venerando Nossa Sra. Das Candeias com a celebra-
ção de uma santa missa às 11 horas, seguindo-se um 
almoço dançante. Teremos no cardápio um sensacional 
bacalhau além de outros 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
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 ho-

ras na Portuguesa de Desportos, numa realização do Dpto. 
Sócio-Cultural. Comidas típicas, muita animação com a To-
cata do Grupo Folclórico da Portuguesa de Desportos que 
também se exibirá. 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

Dia 17.01.2019
Paulina da Costa Gouveia; Julieta Moraes Soares; Suely 
Amadeu Rolleira; Noêmia Gomes de Pinho (Arouca).
Dia 18.01.2019
Clotilde Correia Botelho; Regina Célia Rossi; Beatriz M. 
de Almeida; Armando M. Pinto (esposo da Sra. Maria do 
ouro, casal amigo e conhecido das festas portuguesas 
em São Paulo 84 anos em 2019); Sr. Julio de Matos.
Dia 19.01.2019
Maria de Lourdes Vieira (esposa do falecido amigo Sr. 
Vieira); João Gaspar (ex- sanfoneiro do Grupo da Casa 
de Portugal); Belizário de Abreu; Humberto Luis Basile; 
Com. Antonio dos Ramos (Presidente da Casa de Portu-
gal de São Paulo); Tia Maria (do Rancho Pedro Homem 
de Mello).
Dia 20.01.2019
Norma Maria Pereira (esposa do falecido Sr. Artur Pe-
reira); Antonio de Oliveira Lopes (Centro Português de 
Santos e da UNEPA); Comemoração dos 40 anos de ca-

sados agora em 2019 do casal amigo Alice e Lino Lage. 
Parabéns a esse nobre amigo casal.
Dia 21.01.2019
Dra. Lucia de Fátima Ferreira (filha Antonio Guedes e 
Dolores); Aniversario da Sra. Alda M. Simões Azevedo 
esposa do amigo Luis Iaúca; Cintia Silva (Filha da Es-
meralda Torrão e José Silva); Aniversario de casamento 
dos chefinhos Sra. Marlise e Sr. Adriano Jerônimo (Su-
permercado Kanguru e Resort Monte das Oliveiras). 
Dia 22.01.2019
Comemoração de mais um aniversario de feliz união 
conjugal do casal amigo Neide e Abel Morais Lopes 
(diretor e Conselheiro do Centro Trasmontano); Celso 
Semedo Fernandes (assinante de Campinas do Jornal 
Portugal em Foco). 
Dia 23.01.2019
Adelino de Sá; Aniversário de casamento Paulo Roberto 
Ambrósio e Roseli Ambrósio; Julio Torres; Isabel Gil e 
Daniel Gil.

O XXIV Congresso Internacional de 
Antropologia de Ibero-América reúne nos 
Açores, de 12 a 15 de março de 2019, es-
tudiosos dos temas Museu, Turismo e Pa-
trimônio. As palestras e debates acontecem 
no auditório da Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional de Ponta Delgada, na ilha de São 
Miguel. O evento é uma realização conjunta 
da Universidade de Salamanca (Espanha), 
do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina (Brasil) e da Câmara Municipal de 
Ponta Delgada.

Estão confirmadas as conferências e 
palestras de professores e pesquisadores 
de Portugal, Brasil, Espanha, Cabo Verde, 
México, Costa Rica, Paraguai, Peru, Chile, 
Colômbia e China. Uma visita etnográfica 
ao Vale das Furnas e à Fábrica de Chá Gor-
reana antecede a abertura oficial do evento 
académico. 

Também integram a programação lan-
çamentos de livros, como o Dicionário de 
Antropologia, editado por Angel Aguirre Ba-
ztán, e Diálogo intercultural, religiosidades 
populares, música e migrações, por Luiz Nil-
ton Corrêa, Angel-B. Espina Barrio e Jaime 
Roberto Montes Miranda.Este reúne as co-
municações do XXIII Congresso, realizado 
em 2017, em La Serena (Chile). 

A conferência de abertura está a cargo 
de Alexandre Fernandes (Museu do Ama-
nhã, do Rio de Janeiro, Brasil) e a de encer-
ramento será pronunciada pelo professor 
Ángel Espina Barrio (Universidade de Sala-
manca, Espanha).

Entre os títulos das comunicações já 
divulgadas pela organização do Congresso 
estão “Um patrimônio desconhecido: os tes-
tamentos da ilha de S. Jorge (1518-1644)”, 
por Artur Teodoro de Matos. Luiz Henrique 
SormaniBarbugianiexplana sobre “A educa-
ção em antropologia: perspectivas contem-
porâneas”, e Ana Laura N. Gortari do Couto, 
a respeito da “Imersão sensorial no museu”.
Luiz Nilton Corrêa discorre sobre “Museu 
Corporativo: Identidade e Cultura das Or-
ganização”. Um enfoque especial é o que 
propõe Antonieta Costa, sobre “Patrimónios 
Incógnitos”. IvánRendón concentra a aten-
ção nas “Esculturas Cantantes: Etnografia 
do Presente Pós-visual”.

Dois autores específicos – um brasileiro: 
Gilberto Freyre; outro português: Raul Bran-
dão – serão os temas, respectivamente, das 
palestras de Pablo González Velasco – “A 
hispanotropicologia de Gilberto Freyre. 50 
anos da visita à Universidade de Salaman-
ca” – e a de Manuel Urbano Bettencourt: 
“Raul Brandão e as Ilhas Desconhecidas”. 

A situação crítica de museus, como 
o Nacional, do Brasil, no Rio de Janeiro, 
destruído por um incêndio, é enfocada por 
Edgar Silva Gomes – “Da casa ao museu: 
ensaio sobre o (des) caso com o Museu 
Nacional da UFRJ” – e por Giane Maria de 
Souza – “As estratégias políticas de cele-
bração da vida e lamentações de morte do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro: e o se-
pultamento das políticas culturais participa-
tivas no Brasil”. 

Experiências concretas em diversos pa-
íses são explanadas porespecialistas como 
Fernando González y Galán, em “Os mu-
seus do século XXI no Paraguai”. Jefferson 
Castro Benítez, da Colômbia, contextualiza 
os“Museus do horror e a morte em Medellín 
(Colômbia). José Manuel Hidalgo explica a 
“Museulização do patrimônio arqueológico 
e turismo cultural em Vigo (Galicia, Espa-
nha)” e Carlos Montes Pérez fala sobre “O 
patrimônio industrial e o turismo nas antigas 
comarcas mineiras”.Bojing Wu compara 
dois mundos distantes: “Aspectos culturais 
da comunidade chinesa no Peru: a festa do 
ano novo chinês sob uma perspectiva com-
parativa”.

Nessa mesma linha de estudos de caso 
situa-se um conjunto de palestras sobre 
Portugal e o Brasil. Uma das explanações é 
comparativa e pontual, a de Viviane Trinda-

de Borges: “Usos do passado e patrimônio 
carcerário: diálogos entre Brasil e Portugal 
(1960 – ao Tempo Presente)”. Ana Lúcia 
Coutinho traz um exemplo específico do sul 
do Brasil: “Grupos Culturais como mantene-
dores do turismo: a dinâmica catarinense”. 
Também no aspeto coletivo, mas centra-
do no âmbito público, e partir da dinâmica 
do sudeste brasileiro, trata Raíssa Pereira 
Cintra de Oliveira – “A Construção de Uma 
Política de Preservação Através da Parceria 
Entre Ensino Superior e Prefeitura”. 

Julie Antoinette Cavignac fala sobre “A 
comida da terra - Patrimonialização e Turis-
tificação da cultura alimentar no Nordeste 
brasileiro”.Ilana Magalhães Barroso põe em 
evidência que “O museu da aldeia Nazaré 
é um museu vivo – Memória e identidade a 
partir da construção do museu Anísia Jacin-
ta”;  e Isabela de Fátima Fogaça sublinha: 
“Os museus presentes na região turística 
da Baixada Verde: suas ações de educação 
patrimonial”. 

Quanto a Portugal especificamente, 
o leque temático é amplo, e abarca desde 
as cerimônias religiosas a escritores como 
fomentadores do turismo e do património. 
Creusa Raposo palestra sobre “Procissões 
Religiosas Arrifes – São Miguel, Açores”, 
Isabelle Martin-Fernandes discorre sobre 
“‘Olhos Deslumbrados’ - um conto de Bran-
quinho da Fonseca nos Açores. Recurso 
patrimonial potenciado pela comunidade de 
prática”. Mário Hélio Gomes de Lima revela 
o que há de turístico na obra de um gran-
de poeta: “Viajar, Perder Países” Fernando 
Pessoa e o Turismo”. Mário Viana reporta-
se a “Entre memória, turismo e património. 
Algumas notas sobre aldeias históricas e 
comunitarismo camponês”. Joana Simas 
trata “De objetos “esquecidos” a objetos que 
“falam”: a criação de um espaço museológi-
co na Igreja Matriz de Lagoa”.

Além do Brasil e de Portugal, o maior 
número de comunicações específicas sobre 
o um país é dedicado ao México.Claudia 
Adriana Hernández Suárez fala sobre “Pa-
trimônio cultural e gestão comunitária: uma 
proposta turística para as comunidades da 
Mesa de Cacahuatenco”, e Hector Daniel 
Hernandez Flores sobre “A peregrinação 
em busca do turista: jovens rurais diante da 
mobilidade e do emprego precário”. Claudio 
Ismael Hernández Palaciosdiscorre sobre 
a “Cerimônia do Dia dos Mortos”. Federico 
Gerardo Zúñiga aborda o turismo e o pa-
trimônio sob um prisma administrativo, na 
comunicação “Gestão turístico-cultural e 
valorização do patrimônio através da rota 
Don Vasco”. Iñigo González de La Fuente e 
Hernán Salas Quintanal debatem “A consu-
munity: un espacio rural turistizado entre o 
shopping center egatedcommnunity. O caso 
de Val‘Quirico”.

O património imaterial também está 
presente, sob enfoques específicos: Gisel-
le Chang.Vargas, trata da “Percepção da 
população sobre a Tradição do Boyeo, de-
clarada patrimônio intangível da Humanida-
de”, – e José Manuel Rodríguez, com uma 
contribuição da Espanha: “A catalogação e 
gestão turística do Patrimônio Imaterial em 
Castela e Leão”. Maria Conceição Lacerda 
examina “A Dança de Gujãnej do PovoIndi-
genaZoró: Patrimônio Imaterial da Humani-
dadno Brasil”. Maria Carmen Araya Jimé-
nez propõe “As vendas ambulantes como 
patrimônio da humanidade. Criação de um 
arquivo mundial com fontes escritas, docu-
mentais e imagéticas”.

A temática indígena faz-se presente 
nas palestras de Miguel Héctor Fernández 
Carrión – “A fronteira argentino-chilena e as 
populações autóctones: de finais do século 
XIX aos princípios do século XXI”; Luis Die-
go Chaves-Chang: “Ameaças para a con-
servação da medicina tradicional indígena 
de Cabagra, Costa Rica”. Igualmente de 
Tatiana Méndez Bernaldez y Mejía: “Análise 
semiótica da iconografia Têxtil Nahua” – e 

de Maria Veirislene Lavor Sousa - “Os Mu-
seus Indígenas e as Escolas Diferenciadas 
no Estado do Ceará, Brasil”. 

Diversas contribuições sobre a reli-
giosidade e o turismo foram propostas por 
pesquisadores de diversos países. Maria 
Beatriz Tzuc Dzib, discorre sobre “Mamá 
Linda, Festa da Virgem da Imaculada Con-
ceição em Izamal, Yucatán. Uma aproxima-
ção ao turismo religioso emYucatán”. Nan-
cy Patricia Mena Mero explica “O ritual da 
Ayahuasca (Yagé-Natem-Nepi)”, como uma 
oferenda turista no Equador, a explanação 
de Adriana Suárez Quiroz é sobre o progra-
ma institucional Dia dos Mortos, no México.

Ana Paula Santos Hora comenta as ca-
valhadas e “A espetacularidade na Festa 
do Divino Espírito Santo de Pirenópolis”, 
em Goiás, no Brasil. Também sobre tema 
religioso no Brasil, mas sob a perspectiva 
urbana, é a palestra “Religião e imigração. 
O bairro do Brás em São Paulo”, de Arlete 
Assumpção Monteiro. Donizete Rodrigues 
centra sua contribuição no “Patrimônio re-
ligioso e identidade no contexto diaspórico 
brasileiro”, e Lina Rosa Barriento Pacheco 
oferece uma interpretação das “Festas ma-
rianas do Norte do Chile”. A comunicação 
de Hélio Nuno Santos Soares versa sobre 
“Uma proposta museal para o Santuário do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres de Ponta 
Delgada”.

A literatura, encarada como patrimônio 
cultural, é o tema de Lélia Pereira Nunes, 
que se ocupa de responder à pergunta – 
“Quando a Literatura é Património Cultural. 
Vamberto Freitas fala sobre a literatura aço-
riana e Salomão Antônio Ribas Júnior traz 
um exemplo literário do Brasil: “Breve refe-
rência ao Fórum Virgilio Várzea de literatu-
ras insulares”.

Há espaço no congresso para o patrimô-
nio urbano, abordado por Luana do Carmo 
Araújo de Oliveira, na palestra “Agricultura 
urbana: património sócio biocultural das ci-
dades”. E também uma discussão sobre as 
questões identitárias das comunidades afro
-brasileiras, a partir de um outro estudo de 
caso: “Identidade negra nos Afoxés: a par-
ticipação das mulheres em movimentos de 
resistência cultural”, por Renata do Amaral 
Mesquita. 

As festividades também estão entre os 
assuntos preferidos dos pesquisadores no 
congresso. De modo específico nas pales-
tras de Sandra Hortencio dos Santos Co-
deiro – “Viva o Glorioso São benedito!Notas 
iniciais sobre a festa como patrimônio” – e 
de Elizabeth Manjarres: “Turismo dionisía-
co: as rotas da festa eoálcool como atração 
turística em Salamanca”.

 Após a conclusão das mesas 
acadêmicas, haverá no dia 16 de março 
visitas a espaços museológicos de Ponta 
Delgada.

O QUÊ: XXIV Congresso Internacional 
de Antropologia de Ibero-América: Museus, 
Turismo e Património

QUANDO: Dias 12,13,14 e 15 de março 
de 2019

ONDE: Câmara Municipal de Ponta Del-
gada e Auditório da Biblioteca Pública e Ar-
quivo Regional de Ponta Delgada, Açores, 
Portugal.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES GRA-
TUITAS: www.ciai2019.org

CONGRESSO DE ANTROPOLOGIA NOS AÇORES DIVULGA PROGRAMAÇÃO
Mais de setenta palestras de pesquisadores de onze países
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Com o empate no Clás-
sico deste sábado (0x0), 
o FC Porto manteve o je-
jum de vitórias em Alva-
lade. Desde 2008 que os 
dragões não conseguem 
vencer os leões enquanto 
visitantes.

 A cinco de outubro de 
2001, em jogo da quinta 
jornada, o FC Porto ven-

HÁ 11 ANOS
QUE O FC PORTO 

NÃO GANHA
ceu o Sporting por 2x1, 
com Jesualdo Ferreira ao 
leme. Lisandro López e 
Bruno Alves marcaram os 
tentos azuis-e-brancos, 
enquanto João Moutinho 
cobrou uma grande pena-
lidade e reduziu para os 
leões.

 Desde então, o FC 
Porto soma oito empates 

e seis derrotas nas 14 visi-
tas que realizou ao reduto 
leonino. Sendo que nestas 
contas entra um empate 
na quarta eliminatória da 
Taça em 2008 (1x1) que 

os dragões acabaram por 
vencer nas grandes pe-
nalidades (5x4). Ainda as-
sim, nos registos oficiais, o 
jogo é contabilizado como 
uma igualdade.

Chegou esta sema-
na ao FC Porto, clube 
do qual tinha saído em 
2006/2007 rumando ao 
Real Madrid, e acabou 
mesmo por ser convo-
cado, logo à primeira 
oportunidade, para o 
clássico em Alvalade. 
Pepe, ainda assim, viu a 
sua estreia adiada. Ape-
sar de ter figurado nos 
18 eleitos para a ficha 
de jogo, o central inter-
nacional português não 
saiu do banco, nem se-
quer para aquecer.

 Sérgio Conceição, 
de resto, chamou 21 

PEPE ADIADO,
ANDRÉ TROCADO

O Benfica venceu esta 
sexta-feira o Santa Clara, 
em jogo realizado nos Aço-
res. O duelo começou com 
intensidade e prometia di-
ficuldades para os encar-
nados, mas tudo mudou, 
ainda na primeira parte.

 Primeiro, Seferovic 
aproveitou um deslize dos 
centrais açorianos para 
abrir o marcador; depois, 
Pizzi fugia e entrava na 
área, mas foi derrubado 
por Fábio Cardoso. Ini-
cialmente foi assinalado 
penálti, mas João Cape-
la, após recurso ao VAR, 
voltou atrás na decisão e 
mostrou cartão vermelho 
ao central do Santa Clara.

 A partir dessa altura 

o Santa Clara perdeu o 
sentido – Jardel apontou o 
segundo golo – e o desa-
fio (embora com algumas 
boas oportunidades da 
equipa visitada) teve com 
sentido único a baliza do 
Santa Clara.

 O Santa Clara conse-
guiu equilibrar a partida, 
esteve perto do golo, mas 
também não conseguiu 
evitar a sucessão de boas 
oportunidades para os en-
carnados de Lisboa.

 As águias venceram 
por 2-0, mas poderiam ter 
goleado.

E ficam, agora, à es-
pera do resultado do 
Sporting-FC Porto deste 
sábado.

BENFICA VENCE SANTA
CLARA NOS AÇORES

jogadores, sendo que 
desse lote os preteridos 
da ficha de jogo foram o 
guarda-redes Fabiano, o 
médio Sérgio Oliveira e o 
avançado André Pereira.

 A verdade é que o 
jovem atacante portu-
guês até surgiu na ficha 
de jogo que, inicialmen-
te, foi distribuída aos 
jornalistas. No entanto, 
logo no aquecimento se 
percebeu que era Adrián 
López o escolhido por 
Sérgio Conceição para 
se sentar no banco, 
como solução ofensiva 
alternativa.

O Benfica anunciou, este domingo, a renovação 
de contrato com Tiago Dantas. O médio de 18 anos, 
apontado como alvo do Manchester City, fica agora 
vinculado aos encarnados até 2023.

 «É uma renovação que tem muito significado 
para mim, pois é uma coisa que eu queria desde o 
início e é mais um passo para chegar onde quero, 
que é a equipa principal. Com a renovação e com o 
trabalho que eu desenvolvo no dia a dia estou mais 
perto de o alcançar», afirmou o jovem jogador, cita-
do pelo site do clube da Luz.

 Tiago Dantas atribui o interesse de clubes como o 
Manchester City, onde estará a ser seguido com aten-
ção por Pep Guardiola, ao trabalho feito no Seixal.

 «São coisas que aparecem, é fruto de todo o tra-

BENFICA SEGURA PÉROLA COBIÇADA PELO CITY ATÉ 2023
balho que tenho feito e acho que isso tanto me bene-
ficia como ao Benfica pelo trabalho feito na formação 
e no centro de estágio. Favorece ambas as partes e 
estamos todos muito contentes com esta renovação. 
Gosto muito de estar aqui, esta é a minha casa, é o 
meu clube», frisou.

 No Benfica desde os quatro anos de idade – co-
meçou por integrar a Escola de Futebol do Estádio 
da Luz –, passou o jovem médio por todos os esca-
lões de formação de águia ao peito.

 «Uma caminhada muito bonita», nas palavras 
do próprio. «Quando comecei não tinha noção de 
que podia chegar tão longe, mas com o avançar dos 
anos fui-me apercebendo da minha qualidade e ca-
pacidade para chegar onde estou agora», referiu.

Jérémy Mahtieu foi um 
dos jogadores do Sporting 
em foco na partida com o 
FC Porto (0x0), a contar 
para a 17.ª jornada da Liga. 
No final do jogo, o central 
francês mostrou-se resigna-
do com o empate.

«Queríamos ganhar o 
jogo porque estamos o lon-
ge do FC Porto. Tentamos 
tudo o que era possível e fi-
zemos o que podemos, mas 
o empate.. é assim. Agora 
é preciso ganhar todos os 

jogos e ver se os rivais aca-
bam por falhar», desabafou 
na entrevista rápida.

Recorde-se que com 
este resultado, o Sporting 

(35 pontos) termina a pri-
meira volta do campeona-
to a oito pontos do FC Por-
to (43), equipa que segue 
na liderança.

MATHIEU DESABAFA:
«FIZEMOS O QUE PUDEMOS»



O Benfi-
ca divulgou, 
esta segun-
da-feira, que 
o presidente 
Luís Filipe 
Vieira irá falar aos jorna-
listas na sala de imprensa 
do Estádio da Luz, antes 
da antevisão ao jogo fren-
te ao Vitória de Guima-
rães, feita por Bruno Lage.

Recorde-se que Luís 
Filipe Vieira admitiu, du-
rante O Programa da 
Crisitina, que iria revelar, 
esta semana, o nome do 
treinador das águias até 
ao final da temporada

LUÍS FILIPE
VIEIRA FALA AOS 

JORNALISTAS
ANTES DA

ANTEVISÃO DE 
BRUNO LAGE

A Portuguesa-RJ fez va-
ler o mando de casa e sa-
grou-se bicampeã invicta da 
Copa Rubro-Verde 2019, na 
manhã deste domingo (13), 
no Estádio Luso-Brasileiro, 
na Ilha do Governador, Zona 
Norte do Rio. A equipe da 
Ilha bateu o Marítimo-POR 
na final por 3 a 0, com gols 
de Rodrigo Andrade, Diego 
Maia e Denilson. 

Demonstrando atitude 
desde o inicio, não demorou 
para a Lusa abrir o placar. Aos 
três minutos, Rodrigo Andrade 
recebeu na entrada da área e 
bateu no canto direito do go-
leiro do Marítimo. A Portugue-
sa continuou martelando e o 
Marítimo pouco fez. Aos 36 
minutos em jogada pela late-
ral, Diego Maia tentou cruzar, 
a bola desviou e acabou enga-
nando o goleiro e morrendo no 
fundo das redes.

Já no segundo tempo, 
a Portuguesa controlou às 
rédeas da partida e foi o ne-
cessário para os primeiros 
gritos de bicampeão surgir 
na arquibancada. No último 
segundo da partida, Denil-
son, do meio de campo, fez 
um gol antológico dando nú-
meros finais ao jogo. Lusa 
Carioca campeã.

CAMPANHA INVICTA
A Portuguesa-RJ fez 

uma campanha impecável 
neste ano. A equipe venceu a 

FESTA NA ILHA! Portuguesa-RJ é
bicampeã da Copa Rubro-Verde

Lusa Paranaense na estreia 
por 4 a 0. Em seguida, bateu 
o mesmo Marítimo-POR, por 
3 a 0. Nas semifinais foi a 
vez da Portuguesa Santista 
ficar pelo caminho ao perder 
por 3 a 1. Na final, uma nova 
vitória em cima do Marítimo 
por 3 a 0.

FALA, MUNIZ!
Para o volante e capitão 

da Portuguesa-RJ, Muniz, 
a conquista da Copa Ru-
bro-Verde é importante para 
mostrar que a Lusa vem forte 
em mais um ano, já que em 
2018 teve a melhor campa-
nha da história no Campeo-
nato Carioca.

– É sempre especial ser 
campeão independente do 
campeonato. Nossa equipe 
está focada e vai continuar 
trabalhando muito para con-
quistar a vaga nas semifinais 

do Carioca que escapou em 
2018. O grupo é batalhador, 
forte e unido. Tem tudo para 
alcançar os objetivos com 
muita luta. – fala Muniz.

FALA, RODRIGO!
O meio-campo, Rodrigo 

Andrade, foi um dos desta-
ques da competição sendo 
o artilheiro com cinco gols. 
“Feliz em poder contribuir 
com a Lusa balançando as 
redes. Quero poder ajudar a 
equipe a alcançar os objeti-
vos traçados para este ano, 
que promete ser intenso com 
a disputa do Carioca e do 
Brasileiro Série D”.

Terminada a Copa Ru-
bro-Verde, a Portuguesa se-
gue preparação na próxima 
terça (15), para o Campeo-
nato Carioca. O campeonato 
começa para a Lusa no do-
mingo (20), com o segundo 

Já é conhecido o ca-
lendário de Portugal no 
Grupo B da fase de qua-
lificação para o Europeu 
de 2020, a ser disputada 
entre 21 de março e 19 
de novembro de 2019.

A estreia da equi-

O CALENDÁRIO DE PORTUGAL NA 
CAMINHADA PARA O EURO-2020

pe das Quinas está 
marcada para 22 de 
março, com receção à 
Ucrânia. O derradeiro 
compromisso na fase 
de grupos terá lugar 
em 17 de novembro, no 
Luxemburgo.

 Calendário:
 
1.ª JORNADA (22 MARçO)
Luxemburgo - Lituânia, .............................................19:45
Portugal - Ucrânia,....................................................19:45
 
2.ª JORNADA (25 MARçO)
Luxemburgo - Ucrânia, .............................................19:45
Portugal - Sérvia, ......................................................19:45
 
3.ª JORNADA (7 JUNHO)
Lituânia - Luxemburgo, .............................................19:45
Ucrânia - Sérvia, .......................................................19:45
 
4.ª JORNADA (10 JUNHO)
Sérvia - Lituânia,.......................................................19:45
Ucrânia - Luxemburgo, .............................................19:45
 
5.ª JORNADA (7 SETEMBRO)
Lituânia - Ucrânia, ....................................................17:00
Sérvia - Portugal, ......................................................19:45
 
6.ª JORNADA (10 SETEMBRO)
Lituânia - Portugal, ...................................................19:45
Luxemburgo- Sérvia, ................................................19:45
 
7.ª JORNADA (11 OUTUBRO)
Portugal - Luxemburgo, ............................................19:45
Ucrânia - Lituânia, ....................................................19:45
 
8.ª JORNADA (14 OUTUBRO)
Lituânia - Sérvia,.......................................................19:45
Ucrânia - Portugal,....................................................19:45
 
9.ª JORNADA (14 NOVEMBRO)
Portugal - Lituânia, ...................................................19:45
Sérvia - Luxemburgo, ...............................................19:45
 
10.ª JORNADA (17 NOVEMBRO)
Luxemburgo - Portugal, ............................................15:00
Sérvia - Ucrânia, .......................................................15:00

José Mourinho 
descartou a possibili-
dade de treinar o Ben-
fica. O treinador disse 
numa entrevista exclu-
siva a Record/CMTV 
que não pretende vol-
tar a Portugal nos pró-
ximos tempos.

“Entendo a per-
gunta, só não gosto 
é da resposta”, con-
siderou o treinador 
quando confrontado 

O contrato entre Sporting e Jé-
rémy Mathieu, assinado em 2017 
e válido até ao próximo verão, não 
sendo inédito, tinha anexado uma 
série de prorrogativas, cláusulas e 
opções que, ao longo do tempo, fo-
ram sendo acionadas.

E uma delas, sabe A BOLA, 
passava pela renovação automática 
do jogador, caso alcançasse deter-
minado número de jogos, levando, 
claro está, a novo investimento por 
parte do emblema de Alvalade. E as-
sim foi. Mathieu, autêntico patrão da 
defesa verde e branca, é do Sporting 
até junho de 2020, extensão que 

custou mais de €1 milhão à SAD.
O atual vínculo de Mathieu, vá-

lido até junho de 2020, significou 
então forte investimento leonino - 
um total de cinco milhões de euros - 
mas, tal como ficou frisado no relató-
rio e contas, o prémio de assinatura 
ao jogador, de três milhões de euros, 
pagos logo no ato da contratação, 
permitiram que o vencimento de 
Mathieu - quatro milhões brutos por 
época, dois milhões limpos - vá sen-
do reduzido ao longo do contrato.

No ato da assinatura, a empre-
sa que representa o francês rece-
beu €1 milhão.

SAD GASTA UM MILHÃO PARA
SEGURAR MATHIEU ATÉ 2020Mourinho: «Hoje não

sou opção para o Benfica»
com a possibilidade 
de regressar à Luz. 
“Aprendi que quando 
se sai de um clube não 
se fala, não se lava a 
roupa suja, não se 
procura publicamente 
fazer qualquer crítica, 
é um capítulo encer-
rado. A segunda coisa 
que aprendi foi a res-
peitar os clubes que 
me querem e os que 
não me querem.” 

colocado da seletiva.
O QUE É COPA

RUBRO-VERDE?
As Lusas fazem parte 

da história do futebol brasi-
leiro e estão juntas por um 
grande propósito: a valoriza-
ção da marca Portuguesa. A 
relação de clubes coirmãos 
vem de longe. A agremiação 
mais longeva, a Portuguesa 
Santista, foi o embrião para 
que surgisse a partir de sua 
bem-sucedida experiência 
a Portuguesa de Desportos 
em 1920 na capital paulista, 
a Portuguesa Carioca em 
1924, no Rio de Janeiro, e a 
Portuguesa Londrinense no 
ano de 1950, em Londrina. 
Todas se reuniram e com o 
Marítimo-POR convidado, 
formou-se a segunda edição 
da Copa Rubro-Verde, na 
qual a Lusa-RJ foi campeã.
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Os trágicos acontecimentos deste início de 
ano, nos quais 33 mulheres foram assassinadas 
no Brasil - quatro delas no Estado do Rio - mos-
tram que o feminicídio passou do estágio de si-
tuação ocasional de violência para se tornar uma 
grave doença social. Há instrumentos jurídicos 
e policiais para combater essa doença, mas é 
preciso criar mecanismos sócio-culturais de pre-
venção, levando o problema às escolas, fazendo 
campanhas públicas e quaisquer outros meios 
que detenham essa praga, que nos assusta e en-
vergonha.

Números de instituições especializadas mos-
tram que, ano passado, ocorreram no país, em 
média, 2,59 feminicídios por dia; no Rio, nada 
menos de sessenta e duas mulheres foram mor-
tas entre janeiro e novembro. Enquanto isso, os 
casos de violência doméstica contra mulheres - 
os mais comuns nos registros - bateram recorde 
em nossa sofrida cidade: foram 1584 vítimas em 
2018, dos quais 195 só em dezembro. E estou fa-
lando apenas dos casos registrados, das mulhe-
res que, enfim, tiveram coragem e decidiram dar 
queixa contra seus companheiros agressores. O 
número das que ainda sofrem caladas é, segura-
mente, dez vezes maior.

É urgente melhorar os mecanismos de co-
municação dessas situações, fazer campanhas, 
endurecer as penas. Principalmente criar, entre 
as mulheres, a convicção de que não devem to-
lerar violência em qualquer situação, na rua, no 
trabalho, em casa. Devem procurar a Delegacia 
Especializada da Mulher e denunciar, sem medo.  
Certas de que estarão preservando a sua segu-
rança ou até, quem sabe, a própria vida.

Cresce a violência 
contra a mulher

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

Vamos dar início a uma brincadeira simples e legal. Temos um arquivo de fotos 
antigas aqui no nosso jornal, e fazemos um desafio: publicaremos uma foto 

por semana, com alguém selecionado apontado por uma seta. O leitor que sou-
ber o nome desse amigo de nossa comunidade, envia um e-mail para portugal.
foco@gmail.com.br com os nome(s) da(s) pessoa(s) assinaladas. O primeiro 
e-mail correto que recebermos, será o ganhador. O prêmio é um convite do Jor-
nal Portugal em Foco para almoçar no domingo seguinte numa casa regional 
portuguesa. Quem vem participar?

Adivinhem quem somos?
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1º Chá da amizade de 2019
Já virou tradição o chá 

da amizade idealizador 
por Lucia Granito, com o 
intuito de angariar fundos 
para ajudar algumas Ins-
tituições do Rio de Janei-
ro. Uma maneira de fazer 
filantropia com o coração e 
bondade.

A Lucia Granito, gran-
de transmontana, e um 
grupo de senhoras amigas 
sempre se reúnem para 
atos de generosidade com 
o próximo, quando apro-
veitam e festejam as ani-
versariantes do mês, com 
um delicioso bolo; e, neste 
último Chá da Amizade, 
na Casa dos Açores, as 
aniversariantes do mês 

foram as senhoras Maria 
Luisa Boaventura, Amelia 
Vieira que foram envol-

vidas com carinho pelas 
amigas; enfim, uma tarde 
perfeita de benevolência 

e respeito  pelo próximo. 
Parabéns à Lucia e às 
senhoras pela iniciativa 

em ajudar o semelhante. 
Que Deus as cubra de 
bênçãos e o Jornal Por-

tugual em Foco registrou  
nesta página alguns des-
te momentos.

Imagem marcantes do 1º Chá da Amizade de 2019 na Casa dos Açores, Com todas senhora no tradicional parabéns para você

Outro belo momento do Chá da Amizade com as amigas Tininha, Luisa Bo-
aventura, Lucia Granito, Amelia Vieira e Odete numa pose especial para o 
Jornal Portugal em Foco

Registro das aniversariantes do mês, Maria Lui-
sa Boaventura e Amélia Vieira, diante do bolo 
comemorativo
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A CASA DE ESPINHO VOLTOU COM FORÇA TOTAL
Que domin-

go maravi-
lhoso foi o 

primeiro almoço 
do ano na Casa 
de Espinho, que 
voltou com seu 
convívio social 
mensal!   O públi-
co lotou a Casa, 
com muita anima-

ção, ao som do 
conjunto Claudio 
Santos e amigos 
C o m , c a r d á p i o 
de qualidade e 
bom gosto, o de-
licioso churrasco 
e variedades, o 
presidente Fabio 

Borges e sua di-
retoria deram um 
show de simpatia 
e competência. 
Também como 
ponto marcan-
te da tarde foi a 
apresentação do  
Rancho Folclóri-

co Camponeses 
de Portugal dan-
do um verdadeiro 
show de folclore 
raiz.

No próximo 
mês de fevereiro 
tem mais!!!!  Será 
imperdível!!!

O presidente 
da Casa de 

Espinho, Fa-
bio Borges,  

confrater-
nizando-se 

com o gran-
de baluarte 
do folclore 
português, 

Manuel 
Coelho

A apre-
sentação 
magistral 

do R.F. 
Campo-

neses de 
Portugal.

Que show dessa moçada dos Camponeses de Portugal, de Duque de Caxias!

Em casa cheia apresentou-se como atração, na 
Casa de Espinho,  o conjunto  Claudio Santos e 
amigos

Gente 
boa 

presti-
giando 
o 1º al-

moço do 
ano na 

Casa de 
Espinho



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
MEDITANDO COM OS ANJOS.

O ANJO DA FÉ
A Fé É Uma Atitude Que Se Revela

No Gesto De Abrir-Nos
Para A Sabedoria

E Para O Amor Da Nossa Alma.
Tenho Uma Fé Inabalável No Poder

Interior Da Minha Alma.

caSaL feLIZ.

caSaL Nota 20

PoSSe da NoVa dIRetoRIa do 
cLuBe PoRtuGueS de NIteRÓI

Na posse da Diretoria do Clube Portugues  de Niterói,
O querido casal  Eliana e José  Chança, do programa
Portugal Rádio Esporte na Rádio Bandeirantes, junto 
com o Mago da guitarra Victor Lopes,e a Sra. Zenir 
Melo , diretora do clube. ABRAÇOS FADISTAS. 

SeNHoRaS 
dIStINtaS da
comuNIdade

GRuPo muSIcaL

cLuBe PoRtuGuêS de NIteRÓI 
emPoSSou NoVa dIRetoRIa

Pé de VaLSa da SemaNa Lua de meL No BRaSIL

SuSaNa audI, muIto QueRIda.

Fiquei muito feliz quando soube que o José Brites aceitou 
assumir a Vice-Presidência da Casa de Trás-os-Montes 
e Alto Douro. Como transmontano, ele deve estar muito 
feliz;  pois, ao lado de sua querida esposa, D. Irene, sem-
pre participou da vida social da Casa. Sucesso, amigo, 
nesta nova etapa!!

O casal muito estimado, Dra. Rosa Coentrão e dr. Fer-
nando Guedes, Felizes na posse da nova diretoria do 
tão elegante clube. Dr. Fernando continua sendo o pre-
sidente  o que muito nos orgulha, Por tudo de bom  que 
realizou nas gestões anteriores. MUITAS BENÇÃOS.

BRINde Á feLIcIdade !

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.

Na belisssima noite que passamos na residência de Fer-
nandinha e Toninho Serapico, A felicidade do reencontro 
com Susana Audi, era geral. Na Foto: Susana Audi, Maria 
Alcina, Leelia De Deus e Irene  Ribeiro. Muitas Bençãos

O querido casal, Gil e Fernando, sempre em janeiro 
veem visitar os amigos da Comunidade. Na Foto: 
Muito Sorridentes Gil e Fernando sendo homenage-
ados  pela melhor relações publicas Que conheço, 
a elegante Neumara, no evento dos santos Reis na 
Casa das Beiras. MUITAS BENÇÃOS

Essa dupla de grandes amigos, Dr. Fernando Gue-
des de Azevedo, o presidente executivo, e Dr. Car-
los Bartha, o vice-presidente executivo, estarão mais 
uma vez no comando do nosso querido Clube Por-
tuguês de Niterói. Sucesso nesta na gestão!!!!    Em 
breve, levarei meu abraço pessoalmente aos amigos.

Domingo passado, com 
muita alegria, participei 
deste dia festivo, com 
esta linda Família,  Luso- 
Brasileira, para come-
morar o aniversário, da 
nossa amiga Rosa, que 
depois de um belo almo-
ço, num Restaurante do 
Grajaú, fomos para sua 
residência, para cantar 
parabéns , como vemos 
neste lindo cenário foto-
gráfico, ao centro, dona 
Rosa com sua netinha 
ao colo e seu marido, 
Manuel.  A esquerda, 
Dona Idália, na sequen-
cia, Nora e Filho: Dona 
Edna e  Edmo  Luciano,   

PaRaBéNS PeLo Seu aNIVeRSÁRIo,  doNa RoSa

do lado direito o casal:  nora e filho, Dona Daniela, Lauriano e José Marques 
e Enzo. Linda  Família, obrigado pelo carinho com o desejamos muita saúde. 
Parabéns Dona Rosa  

PeSSoaS Que moRam No meu coRação

a juVeNtude No 
comaNdo doS açoReS

Os meus queridos filhos do coração, Alice e Antonio Mar-
ques, estão passeando. Na Flórida, Estados Unidos,e 
matando saudades do seu filho, nora e netos. Aprovei-
tem Amigos Queridos, Lua De Mel Eterna. ABRAÇOS 
FADISTAS.

A minha passagem 
de ano,  foi mara-
vilhosa ao lado da 
minha amada filha 

Angela Abreu, Brin-
damos com a sa-

borosa champanhe 
portuguesa Cinta 

Azul, fornecida pelo 
meu grande amigo 

Domingos Queiroga. 
E VIVA A VIDA.

COM MUITAS BEN-
ÇÃOS!

dR. jaIme, meu amIGo eteRNo!
Na missa de ação 
de graças , na 
Casa de Portugal, 
“Hospital Casa,” 
Recebi o abraço 
amigo do Presiden-
te Jaime , que tem 
muito carinho pelo 
fado, Preso muito   
a amizade do pre-
sidente que está 
sempre de braços 
abertos para ajudar 
o próximo MUITAS 
BENÇÃOS.

faLecImeNto do SR. adão BRaNco

O Sr. Adão Branco, irmão do nosso querido Presidente 
da Casa do Porto, Sr. Manuel Branco. Adão pessoa muito 
estimada na Comunidade, era muito bom. Ao subirmos 
a escada para os almoços no salão do clube, lá estava 
ele com seu bondoso sorriso, feliz por nos receber. O Sr. 
Adão, faleceu na Casa de Portugal. Na Foto: Adão Bran-
co com seu querido irmão, Manuel Branco, Presidente da 
querida Casa do Porto, sua irmã Amélia Branco e amiga 
à Família enlutada nossos sentimentos. Páz à Sua Alma.

Linda festa na Casa dos Açores, foi a Apresentação da 
Nova Diretoria!!  A Casa agora tem como presidente o jo-
vem Leonardo Soares - ao lado de Patrícia, sua esposa, 
e amigos, farão a gestão da nova da administração  da 
Casa no biênio 2019/2020. Infelizmente não estive pre-
sente, mas vai daqui um forte abraço ao distinto casal 
açoriano e à diretoria.

Amigos Leitores, a poucos dias, foi anunciado por aí, 
que Roberto Leal estava muito doente, eu fiquei mais 
uma vez,  muito preocupado, só este acontecimento 
tem mais de  Ano e meio  atrás, a minha Idália no 
nosso Programa, teve a feliz ideia de dar uma cha-
mada ao amigo, José Sá empresário do Roberto, ele 
estava em São Paulo na Internet ligou logo, dizen-
do que isso graças a deus foi no passado, nossos  
ouvintes ficaram felizes com as noticias atualizadas, 
ao vivo e  a cores. Resolvi passar esta alegria para 
os nossos Leitores e amigos, dizer que Roberto Leal 
viajava ao outro dia, para ´Portugal, já deu entrevista 
na TV e tem vários Shows pela Europa. No nosso 
Programa, recebemos vários telefonemos de pesso-
as muito emocionadas, onde uma disse, que chorou 
com a errada noticia, depois chorou com alegria e 
emoção,  isto é que faz bem ao coração. Estimados 
leitores, esta foto foi tirada em Passa Quatro no ano 
passado agora em Março, Antônio Simões e Simões 
Junior estarão  com suas Excursão  lá Passa Quatro 

com o maravilhoso Show de Roberto Leal, falando 
do trio do visual fotográfico, a esquerda minha  Idá-
lia, amigo Roberto Leal e uma jovem de apenas 101 
Anos de Idade, peço licença, Para o trio morar no 
meu coração, com nosso abraço para todos

amIZade SINceRa e VeRdadeIRa
 é PRa VIda toda

Não é preciso você 
ver os amigos o 
tempo todo, ou 
falar... o mais im-
portante é quando 
você encontra ou 
fala, com carinho,  
com  respeito e 
com consideração. 
Está no coração.  
Como dizia a 
Benvinda Maria, 
amizade sincera 
é pra vida toda.    
Dona Odete, do 
Clube Camponeses 
de Portugal é uma 
dessas pessoas. 
Um grande beijo da 
família Portugal em 
Foco.  Apareça!!!

Casal nota mil, não perdem um bom convívio da So-
ciedade Luso Brasileira, Sr.  Antônio Ribeiro, Natural 
de Ponte Techê,  Arouca e sua esposa, Dona Maria 
Antónia, Natural de Valpaços,  sem duvida, na  pista 
de dança, dão lindos passos,  com muita Elegância. 
Parabéns para o distinto casal: Antônio e Dona Ma-
ria Antónia, Diretores da Confeitaria Santo Antônio 
no Largo dos Leões, no  Humaitá, continuem assim, 
parabéns e muita saúde

No animado Chá da amizade, da 
minha grande amiga Lúcia Grani-
to, na Casa dos Açores, a alegria 
era contagiante. As aniversariantes 
Emilia Vieira e Luisa Boaventura, 
acompanhadas pela nossa querida 
Tininha Vieira, Luisa Helena e Leo-
cardia. FELIZ ANIVERSÁRIO. MUI-
TAS BENÇÃOS 
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CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
-  Nova Diretoria biênio 2019/2020 –

Foi show o domingo 
na Casa Trás-os-Montes, 
onde, em salão muito bem 
refrigerado, o calor não 
atrapalhou o almoço de 
apresentação da nova dire-
toria. A Casa estava super  
lotada na primeira festa do 

presidente Ismael Loureiro 
e sua diretoria.  Tudo perfei-
to com os amigos chegan-
do e saboreando a delicio-
sa gastronomia, ao som do 
conjunto Amigos do Alto Mi-
nho; enfim, um belo pedaço 
de tarde.

Estavam presentes no almoço festivo da Casa de Trás-os-Montes os casais Olinda e 
Luís Albuquerque, diretor da empresa Orla Cereais, e a sorridente Eneida e o Francisco 
Torrão, diretor da Panificação Mandarino... lê-se Biscoitos Globo.

O conjunto 
Amigos do 
Alto Minho 
e sempre 
um ótimo 

show

O cantor Mario Simões cumprimentando os amigos Antônio Simões, o Fifa, e o casal 
Irene e José Brites, vice-presidente transmontano.

Imagem espetacular na Casa de Trás-os-Montes, totalmente lotada no domingo

Nova Diretoriada Casa de Trás-os-Montes e Alto D’ouro para o biênio 2019/ 2020 sob a administração do Presidente Ismael Martins Loureiro e primeiro vice-presidente José Manuel Brites

O diretor social 
da casa de Trás
-os-Montes Jo-
aquim Bernardo 
apresentador da 
tarde com com o 
presidente Isma-
el Martins 

O diretor 
social da 
Casa de 

Trás-os-Mon-
tes Joaquim 

Bernardo 
apresentador 
da tarde com 
o presidente 

Ismael Martins 
e sua esposa 
Sineide Lou-

reiro
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AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 – Barra Tel.:- 3325-3366
JANEIRO 20 – Domingo – Salão Nobre 12:30hs– 
abertura do salão para almoço 13:00hs – Baile/
Show Banda Típicos da Beira Show 15:00hs– 
Show do cantor Mario Simões  “50 Anos Cantan-
do” – 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 – 19 – Sábado – 13hs - Tarde de Fa-
dos no Castelo da Feira. Show de Camilo Leitão 
acompanhado por Wallace Oliveira na guitarra 
portuguesa e Sergio Borges no violão de 7 cor-
das. Músicas para dançar por conta do Trio Cláu-
dio Santos. Reservas: 2293-1542 ou 2293-1686
JANEIRO – 27 – Domingo – 11:30-18hs; 11:30hs 
– Missa (Igreja dos Capuchinhos, seguida de Pro-
cissão). Almoço Social o Salão Social, com, com 
cardápio variado. Música por conta do Conjunto 
Típicos da Beira Show. Apresentação do Grupo 
Folclórico Almeida Garret e do Rancho Infantil Ju-
venil Danças e Cantares das Terras da Feira.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
RESTAURANTE COSTA VERDE - Aberto de Ter-
ça à Sexta para jantar (18hs a 01:00h) /  Sábados 
– Feijoada completa – Self-service  /  Domingos – 
Cozido à Portuguesa. Servimos à La Carte – Sáb. 
e Dom. (12 às 17hs)
FEVEREIRO – 02 – Sábado 19hs – Arraial Minho-
to – Santoinho – Tradicional festa típica portugue-
sa, febras, drumet de frango e linguiças assadas 
na brasa. Delicie-se também com as batatas e 
cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tra-
dicionais 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 Vetera-nos, além do som dos Bumbos e 
Gigatones, e as “Marchas luminosas”.

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

JANEIRO - 20 – domingo - 12hs  Almoço anima-
do pelo Conjunto Amigos do Alto Minho (c/dan-
çarinos profissionais). Cardápio: Churrasco varia-
do, bifanas, febras de porco, sardinhas assadas, 
massada de bacalhau, arroz de chouriço, tripa à 
lombeira, banana assada com sorvete.   Reser-
vas: 99988-7945  ou, Vandinha  99979-2592

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
JANEIRO 27 – domingo - 12hs – Arraial Trans-
montano – Comida boa e diversão! Atração: Ami-
gos do Alto Minho. Cardápio: Churrasco comple-
to, 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 Por-
tuguês e Amigos do Alto Minho (no dia: R$80,00/
pessoa; antecipado até 16/02: R$70,00/pessoa). 
Reservas 2284-7346 com Maria de Lourdes Santos

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

Rua Prof. Lara Villela, 176 – Ingá – Niterói                 
Tel: 2717-4225 / 2717-4452 / 2717-4640

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

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena,   39 -   Tijuca - Tel: 2568-2018
JANEIRO – 20 – domingo - 12hs – Almoço So-
cial. Atração: Trio Josevaldo e apresentação do 
Grupo Fol-clórico Armando Leça. Cardápio: En-
trada: bolinho de bacalhau, batidas tropicais; 
pratos principais: churrasco completo c/ acompa-
nhamentos, sardinhas portuguesas na brasa, ar-
roz de polvo, saladas diversas, mesa de frutas e 
doces portugueses. A melhor carta de vinhos
Reservas: casadoportorj@gmail.com, Tel: 99536-
5362 ou 2568-2018 (de 10 as 17hs).

Modo de preparar:

Leila Monassa 

Arroz de Peixe 
à Algarvia

Ingredientes:
Para 2 pessoas

500g de pargo, corvina ou cherne ;
100ml de azeite ;
3 dentes de alho ;
1 cebola média ;
1 ramo de salsa ;
1 ramo de hortelã ;
150g de arroz ;
sal grosso ;
água q.b.

Corte o peixe às postas e salpique-o 
com sal grosso.
Pique a cebola e o alho num tacho, adi-
cione o azeite e leve tudo ao lume para 
alourar ligeiramente.
Junte água, a salsa picada e o arroz.
Quando este estiver a abrir, adicione o 
peixe e o ramo de hortelã e deixe cozer.
Se necessário retifique os temperos



A Saúde no Rio - Parte 1 
Prezados leitores, resolvi utilizar as duas primeiras colunas 

de 2019 para discutir as políticas públicas de Saúde no Rio de 
Janeiro a nível Municipal, Estadual e Federal. O que o cidadão 
pode esperar?

Constitucionalmente, o município é o responsável pelo atendi-
mento primário (clinicas municipais de saúde e clinicas da família), 
pelo atendimento materno infantil (maternidades e hospitais pediá-
tricos) e pelo atendimento emergencial (UPAs, hospitais de emer-
gências e coordenações regionais de emergência). E em 2018, a 
Secretaria Municipal de Saúde ofereceu um dos piores atendimen-
tos de saúde ao povo carioca na parte em que lhe cabia.

Apesar de ter prometido em campanha eleitoral que coloca-
ria R$250 milhões de recursos novos a cada ano no Sistema de 
Saúde, o nosso prefeito tem feito exatamente o contrário disso. 
Cortou mais de R$1 bilhão de recursos do setor em 2017/2018, 
fechando o ano passado com uma dívida de mais de R$200 mi-
lhões com fornecedores e Organizações Sociais. O resultado 
desse fracasso administrativo foi visto na imprensa e nas redes 
sociais, com filas intermináveis no sistema de regulação, cente-
nas de pacientes largados nos corredores de hospitais (sejam da 
administração direta ou terceirizados via OS), mulheres dando a 
luz no chão de hospitais e dezenas de leitos fechados por falta de 
pagamentos, insumos e equipamentos. Para coroar o desastre a 
proposta de fechamento/desabilitação de 184 equipes de saúde 
da família, com a consequente demissão de 1400 profissionais 
da saúde.

Afundado numa crise financeira (e sem capacidade adminis-
trativa para lidar com o problema), o governo optou por alterna-
tivas midiáticas como os mutirões de cirurgias: alternativas não 
estruturantes para resolver a falta de atendimento. E apesar das 
manobras para aumentar a arrecadação (aumento do IPTU, em-
préstimos e outros), a prefeitura não soube priorizar os R$2 bi-
lhões que entraram a mais no caixa da prefeitura em 2018.

As terceirizações via OSs (mais de metade das nossas 320 
unidades de Saúde) são uma herança da gestão anterior, mas 
que já se mostrou um total fracasso. Mesmo assim, a prefeitura 
inicia 2019 com os mesmos problemas e uma dívida milionária 
com essas “instituições sem fins-lucrativos”. Particularmente, não 
acredito em soluções no setor da saúde que não passem pela 
mudança no modelo de gestão. É fundamental iniciarmos um pro-
cesso de transição, rompendo os contratos com OSs paulatina-
mente e assumindo a gestão com a administração direta.

A Saúde municipal está falida e precisamos mais do que nun-
ca de um prefeito que assuma as suas responsabilidades. Lem-
brando que a cidade também possui um quadro crítico na Educa-
ção, mobilidade urbana, assistência social, cultura, entre outros. 
Já passamos da metade da gestão Crivella e o prefeito não pode 
continuar pedindo paciência para a população.

www.facebook.com/paulopinheirovereador
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Yoga para os idosos do
lar d. pedro v, em copacabana
Um projeto maravilhoso vem sendo realizado com sucesso para os idosos 

do Lar D. Pedro V, em Copacabana, na Ladeira dos Tabajaras. São jovens com 
formação de instrutores de Yoga que já formados realizam esse trabalho volun-
tário para aqueles idosos que são muitos carentes de amor e atenção. O projeto 
“Aprende Yoga” o acontece às segundas-feiras. Parabéns a esses jovens que 
doam um pouco do seu tempo levando alegria e bem-estar aos idosos que vêm, 
com muita satisfação, essa novidade que veio para acrescentar mais um pouco 
de carinho e atenção. Parabéns à diretoria do Lar D. Pedro V, onde o presidente 
da Caixa de Socorros Dom Pedro V, Dr. Francisco Gomes da Costa, e sua belís-
sima administração. São projetos como estes, apoiados pela diretoria, que nos 
dá a certeza de que os idosos estão sendo cada vez mais assistidos com muito 
carinho e afeto.

Agora aos domingos apartir
das 10hs às 11hs

direção: cláudia Ferreira

programa rapsÓdia porTUgUesa


