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CASA DA VILA DA FEIRA
Festa das Fogaceiras

Foi só emoção o domingo da Família Feirense com a tra-
dicional Festa das Fogaceiras Detalhes na pág. 8

A Casa da Vila da Feira foi o palco do jantar. Na foto vemos 
o presidente Ernesto Boaventura, a Dra. Luciane Martins, 

o o embaixador de Portugal Dr. Jorge Costa,  vereadora Teresa 
Bergher o secretário das Comunidades Portuguesas a vereadora 
Teresa Bergher, Dr. José Luís Carneiro, a Sra. Elisabeth Mattos, o 
presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portugue-
sas, Prof. Dr. Flavio Martins. Detalhes nas págs. 14 e 15

CASA DE TRÁS-OS-MONTES – Almoço
transmontano, extensão de seu lar

O domingo social transmontano está cada vez melhor, 
agora, sob nova administração. Foto do presidente Is-

mael Loureiro e sua esposa e 1ª dama Sineide Loureiro.                                                         
Detalhes na pág. 18

No ano passado en-
traram 733 pré-avisos de 
greve no Ministério do Tra-
balho, Solidariedade e Se-
gurança Social, mais 120 
do que em 2017 e mais 
245 do que em 2016.

É preciso recuar a 
2015 para encontrar um 
número mais elevado de 
pré-avisos de greve co-
municados (811) do que 
o registrado em 2018. 
Porém, os números estão 
longe do verificado em 
2012 e 2013, durante o 
governo de  Passos Co-
elho, em pleno programa 
de ajustamento, quando 
atingiram 1.895 e 1.534, 

respetivamente.
Do total de greves 

comunicadas, a maioria, 
468, ocorreu fora do âm-
bito do setor empresarial 
do Estado, sendo o se-
gundo semestre o que re-
gistou mais paralisações 
foram 406.

Os protestos aumen-
taram no final do ano, a 
partir de outubro, mês em 
que o Governo entregou o 
Orçamento do Estado na 
Assembleia da República.                                                                                                                               
O mês mais quente foi de-
zembro, com um total de 
127 pré-avisos de greve, 
seguindo-se novembro 
com 95 e outubro com 83.

Número de pré-avisos de
greve em 2018 foi o mais

alto dos últimos três anos

O combate à corrupção 
está estagnado em Portugal, 
diz a associação Transpa-
rência e Integridade, justifi-
cando com a manutenção 
de escândalos públicos de 
falta de ética e alegadas ten-
tativas de controle político 
dos Conselhos Superiores 
da Magistratura e Ministério 
Público. A posição é toma-
da pela associação cívica 
Transparência e Integridade, 
que faz parte da rede global 
Transparência Internacional, 
entidade que divulgou  o seu 
Índice de Percepção da Cor-
rupção relativo a 2018.

De acordo com a ONG, 
Portugal perdeu um lugar no 
ranking de 180 países, des-
cendo do 29.º para o 30.º 
posto, apesar de ter subido 
um ponto em comparação 

com o índice de 2017.
O índice de 2018 mos-

tra que Portugal se mantém 
abaixo da média da Europa 
Ocidental, com  64 pontos 
numa escala de 0  a 100.

Para o presidente,  o índi-
ce confirma a estagnação de 
Portugal no combate à cor-
rupção, referindo que o país 
está parado a meio da tabela 
europeia desde 2012.

“O  acúmulo de escân-
dalos de falta de ética na 
vida pública, a inoperância 
de uma Comissão para a 
Transparência no parlamen-
to, que em três anos ainda 
não produziu resultados, 
ou as tentativas de controle 
político sobre os Conselhos 
Superiores da Magistratura 
e do Ministério Público são 
a tradução prática de uma 

Combate à corrupção em Portugal está estagnado

ADIVINhEM quEM SOu?
VejA A prOmOçãO nA cApA DO tAblOiDe

RECEPÇÃO AO SECRETÁRIO DAS
COMuNIDADES PORTuGuESAS,

DR. JOSÉ LuÍS CARNEIRO

DIÁLOGOS COM AS COMuNIDADES, LEIS
ELEITORAIS + PARTICIPAÇÃO NO BRASIL

esteve no Rio de Janeiro, no último dia 26, o secretário 
das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro,  

ao lado do Embaixador de Portugal no Brasil Jorge Cabral 
trazendo informações e esclarecimentos aos cidadãos por-
tugueses. Detalhes na pág. 2

O presidente do PSD 
afirmou que a geringonça 
começou a escangalhar-
se há um ano, justificando 
a enorme onda de greves 
com o descontentamento 
perante as falhas claras do 
Governo que está a distri-
buir tudo o que tem.

“Esta onda enorme de 
greves demonstra as falhas  
do Governo porque, mesmo 
estando a distribuir tudo o 
que tem, não consegue pa-
rar o descontentamento po-
pular. Como é que não vai 
ser no futuro? O Governo 
devia ter apostado no futu-
ro e não o fez”, disse  Rio 
em declarações  na sede do 
partido no Porto.

Questionado sobre se 

Rui Rio diz que “ A geringonça
já  começou a escangalhar”

a contestação popular se 
deve a alguma ação da es-
querda e se a geringonça 
está a escangalhar-se, Rui 
Rio respondeu : “já se co-
meçou a escangalhar há 

um ano e não vê da parte 
dos partidos de esquerda 
tanto poder politico que dê 
para pôr tantas pessoas na 
rua”.

Para o líder do PSD, as 

pessoas têm feito greve por 
razões de descontentamen-
to real ligadas à sua ativi-
dade profissional, e não por 
motivações políticas.

“O que é absolutamente 
evidente é que temos um 
Governo em Portugal há 
quatro anos que apostou no 
presente. Todas as folgas 
orçamentais que o cresci-
mento orçamental permitiu 
foram para distribuir. Tudo 
o que havia foi distribuído”.

Segundo o presidente 
, “isso pressupunha que 
descontentamento popular 
viesse no futuro”.

“Mas esse descontenta-
mento surge já no presente, 
quando estão a dar tudo o 
que têm”.

falta de vontade política que 
é evidente e reconhecida pe-
los observadores externos 
que compõem este índice”, 
afirmou João Paulo Batalha 
. “Portugal não será imune 
à degradação das democra-

cias que se verifica a nível 
global se não agir para pre-
servar as suas instituições. 
O debate é inadiável e não 
podemos desperdiçar mais 
oportunidades para o assu-
mir de frente”, concluiu.

A menos de 9 meses das 
legislativas, o Observatório 
da Sociedade Portuguesa da 
Católica Lisbon School of Bu-
sines, acaba de publicar os 
resultados de um estudo que 
procura aferir o grau de con-
fiança no Governo. Os dados 
foram recolhidos em dezem-
bro de 2018, utilizando o Pai-
nel de Estudos Online e que 
teve por base uma amos-
tra de 1000 participantes.                                                                                                                                   
      De acordo com o estudo, 
69,8% dizem que vão votar 
para a Assembleia da Repú-
blica em 2019, 8% assume 
que não irá votar e 22,2% 
ainda tem dúvidas sobre se 
o irá fazer. Relativamente às 
eleições europeias, a reali-
zar em maio de 2019, 55% 
dos participantes indicam 
que vão votar, 10,6% as-
sume que não irá  e 34.4% 

Quase 70% dos portugueses têm
intenção de votar nas legislativas  

ainda não sabe, confirman-
do a tendência de ser o ato 
eleitoral menos participativo 
por parte dos eleitores. Caso 
os resultados do inquérito do 
Observatório se mantenham, 
as próximas legislativas fica-
rão longe do recorde de abs-
tenção de 2015, quando vo-
taram 56,93% dos eleitores.                                                                                                                                 
No posicionamento ideoló-
gico, 37,1% dizem ter uma 
posição mais à esquerda, 
33,9% mais ao centro e 
29,0% situam-se mais à di-
reita. Quanto à avaliação da 
posição de um conjunto de 
partidos políticos na escala 
esquerda-direita, em média,  
colocam os partidos PSD, 
CDS-PP, e Aliança numa po-
sição mais à direita, e situam 
os partidos BE, PCP, PEV, 
PAN, e PS numa posição 
mais à esquerda.
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Visita de Secretário das Comunidades
José Luis Carneiro ao Rio de Janeiro

O Secretário de Esta-
do das Comunida-
des Portuguesas es-

teve no Brasil, na semana 
passada, dia 25 de janeiro 
em São Paulo, e dia 26  no 
Rio de Janeiro, esteve com 
membros de nossa comuni-
dade no Rio de Janeiro no 
Liceu Literário Português 
falando sobre as mudanças 
às leis eleitorais aprovadas 
pela Assembleia da Repú-
blica, em 2018, dizendo 
que  constituem a mais im-
portante mudança política 

no que se refere aos direi-
tos cívicos e políticos das 
Comunidades Portuguesas 
nas últimas décadas. 

“A aprovação do Recen-
seamento Automático, não 
obrigatório, dos portugue-
ses no estrangeiro confere 
à nossa Diáspora a possibi-
lidade de se fazer ouvir ati-
vamente”, disse,  lembran-
do que com esta legislação 
estima-se que o número de 
recenseados no estrangei-
ro aumente de 300 mil para 
1 milhão e 400 mil.

“Esta mudança vai con-
tribuir para que em Portu-
gal se olhe de forma dife-
rente para a força e para 
o peso dos portugueses 
residentes no estrangeiro. 
Essa situação dependerá, 
contudo, da mobilização 
dos portugueses relativa-
mente aos atos eleitorais”.                                                                                                                  
“É importante que os imi-
grantes se mobilizem para 
participar no ato eleitoral, e 
também para esclarecer os 
outros cidadãos portugue-
ses com quem tem contato 
e até para integrar as me-
sas de voto no caso de elei-
ções com voto presencial”.

No caso do Brasil, pre-
vê-se um aumento de 70% 
do número de cidadãos re-
censeados, que deverão 
passar a ser cerca de 218 
mil, estando ainda sujeitos 
a um apuramento final.

“O mais importante não 
é se votam no partido A ou 
B. O importante, sim, é que 
o maior número de pessoas 
exerça o seu direito cívico e 

vote de acordo com a sua 
consciência”, acrescentou.

Em São Paulo a sessão 
teve lugar na Casa de Por-
tugal. As sessões foram or-
ganizadas pelos Cônsules 
Gerais de Portugal em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, 
Paulo Nascimento e Jaime 
Leitão, com apoio de asso-
ciações locais. Os encontros 
contaram com a presença 
do Embaixador de Portugal 
no Brasil, Jorge Cabral e de 
vários representantes das 
“forças vivas” da comunida-
de. Para além do Recense-
amento Automático foram 
abordadas outras mudanças 
como a possibilidade de elei-
ção de cidadãos com dupla 
nacionalidade; a opção de 
voto presencial nas eleições 
legislativas; e o porte pago 
pelo governo do voto para a 
Assembleia da República.

Depois da apresenta-
ção, os presentes tiveram 
direito a observações sobre 
as matérias em discussão, 
e de uma maneira geral 
houve uma aprovação ge-
neralizada dos temas, a 
proposta citada pelo Secre-
tário José Luis Carneiro foi 
bem aceita por todos, agora 
cabe a nós que estivemos 
presentes trabalharmos 
para o sucesso da nova lei.

Estiveram presentes 
várias pessoas das Comu-
nidades Portuguesas, in-
cluindo, na sessão do Rio 
de Janeiro, o presidente 
deste órgão, Dr. Flávio Mar-
tins e o Presidente do Liceu 
Literário Português o Dr 
Francisco Gomes da Costa.                                                                                                                            
O mais importante das cita-

ções desta tarde de sába-
do, nos faz lembrar a to-
dos  que estão nessa lista 
consular, que o voto poderá 
ser feito de forma presen-
cial no Consulado ou, se o 
eleitor quiser, pode continu-
ar como antigamente, sem 
pagar, enviando pelo cor-
reio; para isso, o eleitor tem 
que avisar o Consulado de 

Caros leitores, esteve no Brasil na semana pas-
sada o secretário das Comunidades Portuguesas, 
Dr. José Luis Carneiro, que veio para falar das 
próximas eleições legislativas no nosso Portugal. 
Na matéria abaixovocê pode tirar suas dúvidas. 

Tivemos a ideia de também bater um papo com 
o secretario das Comunidades sobre outros as-
suntos, como por exemplo, ele que está há três 
anos no cargo, como vê as Comunidades fora da 
Europa.  

Percebemos que o secretário tem feito o que 
faz um grande trabalho, e diríamos que conhece 
bem; por exemplo, sobre a Comunidade lusa nos 
Estados Unidos da America, muita força política 
em todos os lugares, do leste ao oeste, muitos por-
tugueses e luso-descendentes participando ativa-
mente da política americana, sem esquecer a sua 
origem lusitana, as novas gerações perfeitamente 
integradas nos moldes americanos, grandes em-
presários respeitando as regras sem abandonar 
suas raízes lusitanas.  Sobre o Canadá, uma si-
tuação parecida, muita gente forte, mas sem uma 
grande interferência politica, são muito bem colo-
cados no cenário daquele pais. Na Austrália, uma 
comunidade muito simpática, que apesar de não 
serem muitos, vivem de uma maneira tranquila, 
pois o país permite, e defendem com amor e garra 
as tradições portuguesas 

Sobre a Venezuela achamos melhor não fazer-
mos comentários, pois se encontra num momento 
muito difícil de avaliar. Já são muitos e com possi-
bilidades e problemas muito sérios na área politica. 
Vamos torcer para que tudo ande para o melhor. 

Na  África, os problemas são diferentes, temos 
países  com uma forte ligação a Portugal: Ango-
la, Moçambique, Guine-Bissau, Cabo Verde e São 
Tomé e Príncipe  a situação é relativamente tran-
quila, o idioma facilita a vida de todos. E a ligação é 
boa com todos. Na África do Sul também temos um 
número grande de imigrantes que vivem de uma ma-

neira bem portuguesa, com suas tradições sendo 
mantidas com regularidade; mas, a imigração nos 
últimos tempos tem sido muito pequena. Temos 
ainda a Ásia, onde Macau figura como estrela 
maior e todos os macauenses têm direito a cida-
dania portuguesa, e ai falamos de  mais de  cem 
mil pessoas. Se todos decidirem pedir a cidadania 
portuguesa, e esse número hoje não é tão peque-
no assim... 

“Por fim o Brasil, onde me sinto em casa, nem 
parece que estou fora de Portugal, olho pela ja-
nela e vejo a praia ...., apesar dos problemas que 
atravessa o que encontro é gente que me parece 
viver bem, e de uma maneira bem portuguesa  

Secretario, o que está nos seus planos até o fi-
nal de mandato deste governo, outubro deste ano? 
foi a nossa pergunta “Olhe, temos pouco tempo e 
muita coisa para fazer, por exemplo: vamos lançar 
um prêmio de literatura dirigido à Diáspora para 
textos inéditos; temos que andar com o processo 
das eleições, esta lançado, mas há muita coisa 
por fazer; temos também o Congresso Mundial da 
Diáspora, Porto, dia 13 de julho; o  Encontro Inter-
calar de Investidores da Diáspora, na Madeira, em 
julho. Ou seja, trabalho é o que não falta, mas com 
a ajuda de todos vamos finalizar bem.

Nós por cá ficamos com uma boa impressão 
do Secretario, um politico experiente, inteligente, 
que além de muito simpático, fala muito bem e de 
maneira compreensiva. Achamos que de todos os 
Secretários de Estados das Comunidades Portu-
guesas apresentados pelo Partido Socialista este 
é o melhor.  

Bate papo infoRmaL: Com o SeCRetáRio daS ComunidadeS
poRtugueSaS no mundo, dR. JoSé LuiS CaRneiRo

uma maneira que espera-
mos o mais rápido possível 
poder informar a nossos lei-
tores, para que o possa fa-
zer. E não se esqueça, dito 
também pelo secretário, o 
número de votos é funda-
mental para que a diáspora 
tenha a sua representação 
valorizada. Parabéns Se-
cretário .  

Mesa de Honra no Liceu Literário Português: o embaixador de Portugal no Brasil, Dr. Jorge Cabral, o 
secretário das Comunidades Portuguesas,  Dr. José Luís Carneiro, o presidente do Liceu, Dr. Francisco 
Gomes da Costa, e o cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, embaixador Jaime Leitão

Uma foto da 
assistência 
do encontro 
com as auto-
ridades por-
tuguesas, e 
os dirigentes 
das Casas 
Regionais 
Portuguesas

O embaixa-
dor de Por-
tugal Jorge 

Cabral 
esclarecen-

do alguns 
assuntos 

importantes 
para nossa 

Comunidade

O secretário das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro, passando 
novas informações das leis eleitorais

O presidente do Conselho das Comunidades Permanente, Dr. Flávio 
Martins, durante o encontro com a Comunidade Portuguesa no Liceu 
Literário Português

O presidente 
do Liceu 
Literário 
Português, 
Dr. Francis-
co Gomes 
da Costa, no 
encontro so-
bre as Leis 
Eleitorais
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É portuguesa e aos 18 anos 
foi eleita a melhor aluna do mundo. 

Foi eleita aos 18 anos como 
a melhor aluna do mundo. 

Maria Miguel Carlos, foi 
distinguida, aos 18 anos, pelo 
Departamento de Exames In-
ternacionais da Universidade 
de Cambridge, no Reino Uni-
do, com o prêmio “Cambridge 
Top in the World”. 

A aluna, na altura a fre-
quentar o Colégio Luso-In-
ternacional do Centro (CLIC), 
na Marinha Grande, conquis-
tou o título de melhor aluna 
do mundo graças ao desem-
penho que conseguiu na área 
da gestão ambiental durante 
a época de exames interna-
cionais de junho de 2014 na-
quela instituição universitária. 

Os programas e qualifi-
cações da Universidade de 
Cambridge são seguidos 
por mais de 9.000 escolas 
de cerca de 160 países, en-
tre as quais o CLIC, que tem 
como objetivo proporcionar 

uma educação de alto nível, à 
escala internacional, seguindo o 
Currículo Nacional de Inglês e os 
Programas de Exames Interna-
cionais de Cambridge e possui 
equivalência ao Sistema Educa-
tivo Português. 

Depois de ter sido distin-
guida com o prêmio de melhor 
aluna, Maria Miguel Carlos 
começou a frequentar o curso 
de Medicina da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
Lisboa.

Luís Faro Ramos defende 
parcerias com Espanha e Brasil 
para a expansão do português

“Portugal deve ter parce-
rias com dois países, o Brasil 
e Espanha, para promover o 
ensino da língua portuguesa”, 
afirmou o embaixador Luís 
Faro Ramos, presidente do 
Camões – Instituto da Coo-
pração e da Língua (Camões, 
I.P.), na abertura Seminário 
sobre Cooperação, Cultura e 
Língua.

Luís Faro Ramos defen-
deu que a promoção da língua 
portuguesa não dever ser feita 
apenas nas zonas fronteiriças, 
mas também nos países da 
América Latina.

Com o Brasil trata-se de 
“dar continuidade a uma par-
ceria já existente”, que já levou 
ao ensino conjunto do portu-
guês na Escola Internacional 
das Nações Unidas, em Nova 
Iorque (EUA).

Já no caso de Espanha, o 
objetivo “é promover o ensino 
do português nas zonas fron-
teiriças entre os dois países, 
mas também nos países da 
América Latina”, revelou. Em 
declarações à Lusa por tele-
fone, o Presidente do Camões 
disse que no próximo dia 21 
receberá em Lisboa o novo Di-
retor do Instituto Cervantes e 
“o assunto será abordado”.

O Seminário sobre Coo-
peração, Cultura e Língua, 
organizado pelo Camões, I.P. 
decorreu a 7 e 8 de janeiro e 
destinou-se a adidos, conse-
lheiros e técnicos setoriais de 
cooperação para o desenvolvi-
mento, coordenadores de pro-
jetos de cooperação bilateral e 
delegada, adidos e conselhei-
ros culturais, responsáveis de 
cátedras, leitores e coordena-
dores de ensino de português 
no estrangeiro e adjuntos.

mais iniciativas na área 
da cultura

Já na área da internaciona-
lização da cultura portuguesa, 
está previsto o aumento do 
número de iniciativas, revelou 
a ministra da Cultura. O plano 
para 2019 tem apresentação 
prevista para dia 28 e resulta 
de colaboração entre os minis-
térios da Cultura e dos Negó-

cios Estrangeiros.
Graça Fonseca, garantiu que 

“irá existir um aumento em várias 
iniciativas” e assinalou a impor-
tância da experiência em 2018, 
com várias presenças da cultura 
portuguesa no estrangeiro, como 
na Feira Internacional do Livro 
de Guadalajara, no México, a se-
gunda maior do mundo, na qual 
Portugal foi convidado de honra.

“O programa de 2019 tem 
essa enorme mais-valia que é 
termos uma experiência acu-
mulada de como correu o ano 
passado e o que devemos alar-
gar, repetir e diversificar e, se 
calhar noutras dimensões, fazer 
de forma diferente”, afirmou a 
governante, citada pela Lusa, 
após o encerramento do seminá-
rio sobre Cooperação, Cultura e 
Língua, promovido pelo Camões 
– Instituto da Cooperação e da 
Língua, em Lisboa.

Já para o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, o plano de 
ação cultural externa é “um de-
safio que tem sido ganho”. Au-
gusto Santos Silva declarou que 
o programa para este ano terá 
“a mesma lógica de sustentação 
dos avanços” registados no ano 
passado.

Neste âmbito, disse que 2018 
provou a “sustentação dos pilares 
que organizam a projeção inter-
nacional da cultura portuguesa, 
a fileira absolutamente essencial 
da literatura e do livro com pro-

gramas ativos de tradução 
de obras portugueses e de 
participação em feiras e mer-
cados ligadas à promoção 
de livro e da literatura, como 
também programas muito im-
portantes de divulgação quer 
da riqueza patrimonial portu-
guesa quer da criação portu-
guesa contemporânea”.

O titular da pasta dos 
Negócios Estrangeiros ani-
festou também confiança na 
“introdução gradual do por-
tuguês em vários sistemas 
de ensino” no mundo e “na 
duplicação do número de pa-
íses” onde se ensina a língua 
portuguesa no presente, que 
está “numa vintena”.

“No âmbito do mundo da 
língua portuguesa da Comu-
nidade dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa (CPLP), 
quer no plano multilateral, 
quer no plano bilateral, vi-
vemos um momento parti-
cularmente auspicioso, que 
nos coloca mais exigências, 
porque as condições que 
hoje existem de desenvolvi-
mento da cooperação multi-
lateral no quadro da CPLP e 
as condições que hoje exis-
tem da realização de todos 
os programas estratégicos 
de cooperação que já estão 
aprovados, designadamente 
com Angola, são muito pro-
missores”, afirmou.

Um oRgULho nacionaL

Função Pública terá pré-aviso de greve 
para 14 e 15 de fevereiro

Os sindicatos da Função Pública já tinham anunciado uma greve 
para dia 15 de fevereiro, mas a Fesap e a FNE, duas estruturas da 
UGT, anunciaram esta segunda-feira, 28 de janeiro, que também 
vão emitir um pré-aviso para dia 14. O objetivo é promover a parti-
cipação numa concentração em frente ao Ministério das Finanças, 
na quinta-feira (dia 14) e a adesão à greve no dia seguinte, sexta-
feira (dia 15). Segundo José Abraão, da Fesap, o pré-aviso abran-
gerá todos os trabalhadores da administração pública. “O pré-aviso 
abrange todos os trabalhadores da administração pública nos dias 
14 e 15 de fevereiro”, afirmou ao Negócios o secretário-geral da 
Fesap, depois de ter divulgado um comunicado sobre o assunto. 
“O pré-aviso para dia 14 tem como objetivo criar as condições para 
que os trabalhadores que queiram deslocar-se à concentração de 
dirigentes, delegados e ativistas no Ministério das Finanças o pos-
sam fazer”, acrescentou. Nessa concentração será entregue uma 
carta dirigida ao ministro das Finanças, Mário Centeno, a propósito 
de “uma grande jornada de luta que pretende inverter a trajetória 
de perda de poder de compra, levando o Governo a abandonar a 
política de baixos salários, enveredando por políticas de emprego 
que valorizem e dignifiquem os salários e as carreiras de todos os 
trabalhadores”. À cabeça da lista de reivindicações com 14 pontos 
estão aumentos salariais “para todos os trabalhadores” – já depois 
de o Governo ter decidido concentrá-los nos salários mais baixos e 
por vezes em alternativa ao efeito das progressões – a atualização 
do subsídio de refeição e das ajudas de custo, ou a contagem “de 
todos os pontos e de todo o tempo de serviço de todos os traba-
lhadores para efeitos de progressão nas carreiras”. A greve de dia 
15 de Fevereiro é convocada pelas estruturas da CGTP (frente 
Comum) e da UGT (Fesap).

Câmara de Lisboa vai duplicar número de 
radares fixos para reduzir sinistralidade

A SIC noticia que a Câmara de Lisboa decidiu reforçar o núme-
ro de radares fixos na capital de forma a combater a sinistrali-
dade. Segundo a estação de televisão, a autarquia liderada por 
Fernando Medina pretende duplicar o número de radares fixos. 
Atualmente há mais de 20 radares fixos em Lisboa, sobretudo 
localizados nas vias principais da cidade, sendo que a intenção 
do município passa por em breve ter mais de 40 radares na capi-
tal. Com o objetivo de reduzir o número registado de acidentes, 
Lisboa quer baixar a velocidade de circulação na cidade e apostar 
num controlo mais apertado da mesma. Ainda de acordo com a 
SIC, para diminuir o número de atropelamentos, a autarquia terá 
já identificado as zonas de maior incidência e nestes a velocidade 
de circulação vai ser reduzida de 50 quilômetros por hora para 
apenas 30.

Cristas anuncia apoio a recandidatura 
de marcelo a Belém

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, admitiu hoje apoiar 
uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa nas próximas 
eleições presidenciais, porque quem apoia à primeira também 
apoiará a segunda. “Obviamente quem apoiou à primeira, tam-
bém apoiará à segunda”, afirmou Cristas aos jornalistas, após 
a vista a uma fábrica têxtil em Guimarães, no arranque das 
jornadas parlamentares do CDS em Braga. A líder centrista foi 
confrontada com as declarações de Marcelo no Panamá, de que 
tinha vontade de se candidatar para receber o papa Francisco 
na edição de 2022 das Jornadas Mundiais da Juventude, que se 

realizarão em Lisboa. Apesar de dizer que esse era um assunto 
para questionar o próprio Rebelo de Sousa, Cristas afirmou que 
o CDS “foi apoiante desde a primeira hora do Presidente” e que, 
primeiro, os candidatos apresentam-se e os partidos declaram 
quem querem apoiar. “Nós cá estaremos”, afirmou. 

CGD: Rui Rio admite nova comissão 
de inquérito e lembra que esquerda 

cortou a anterior
“Estamos a ver se faz sentido criar uma nova comissão parla-
mentar e o que esses três partidos [PS, PCP e BE] agora dizem. 
Ainda não está decidido. Estamos a avaliar isso com direção do 
grupo parlamentar do PSD”, afirmou Rui Rio, em declarações aos 
jornalistas após uma reunião com Associação de Jovens Agricul-
tores de Portugal, na sede do partido no Porto. Rio lembrou que a 
“última comissão” relativa à CGD “foi abruptamente cortada pelo 
PCP, BE e PS”, pelo que é um “discurso um bocado hipócrita 
pedirem [uma avaliação] doa a quem doer”, quando “encerraram 
a comissão antes que doesse a alguém”. “Está a ser pensado se 
fazemos ou não [pedido para constituição de comissão parlamen-
tar de inquérito à CGD]”, respondeu Rui Rio, quando questionado 
pelos jornalista. Uma versão da auditoria da EY à CGD relativa ao 
período 2000-2015, com data de dezembro de 2017, refere que 
os administradores do banco público receberam “remuneração 
variável” e “voto de confiança”, mesmo com resultados negativos. 
A auditoria aponta “importantes insuficiências” organizacionais 
que poderão ter contribuído para decisões pouco fundamentadas 
na concessão de crédito e detetou sete operações de concessão 
de crédito com risco grave ou elevado e perdas, só nestas, de 
mais de 1.000 milhões de euros, entre as quais as operações de 
financiamento da fábrica da La Seda de Barcelona, em Sines.

notas dE 500 EURos dEixaRam dE 
sER Emitidas mas mantêm vaLoR

Desde de domingo, 17 dos 
19 bancos centrais nacionais da 
zona euro deixam de emitir notas 
de 500 euros, que serão recolhi-
das e destruídas, mas manterão 
o seu valor por um período ilimi-
tado. A nota de 500 euros deixa 
de ser emitida nos países do 
euro, com exceção de Áustria e 
Alemanha por motivos logísticos 
e a fim de garantir uma transi-
ção harmoniosa, de acordo com 
o Banco Central Europeu. Os 
bancos centrais alemão e aus-
tríaco continuarão a emitir até 
26 de abril de 2019 inclusive. “À 
medida em que as notas de 500 
euros forem sendo depositadas 
nos Bancos Centrais Nacionais 
da Área do Euro, entre os quais 
o Banco de Portugal, são des-
truídas”, explicou o Banco de 
Portugal à Lusa. “Também as 
notas de 500 euros que, em 26 
de janeiro de 2019, estiverem na 
posse dos BCN, serão destruí-
das em seguida”, acrescentou 
Carlos Costa. O Banco de Por-
tugal salientou que o “processo 

é em tudo idêntico ao que vem 
ocorrendo relativamente às notas 
da 1.ª série do Euro (5 euros a 50 
euros) que já foram substituídas 
pelas notas da série Europa, com 
a única diferença de que não ha-
verá uma nota de 500 euros da 
série Europa”. As notas de 500 
euros existentes mantêm o curso 
legal, sendo possível continuar 
a utilizá-las como meio de paga-
mento e reserva de valor, e tam-
bém as instituições de crédito, as 
agências de câmbio e outras en-
tidades comerciais podem conti-
nuar a recircular as notas de 500 
euros. Questionado sobre o nú-
mero de notas de 500 euros em 
circulação em Portugal, o Banco 

de Portugal respondeu que 
não é possível saber quan-
tas destas notas circulam 
em Portugal. “De fato, num 
contexto de União Monetária, 
só é possível apurar a circu-
lação total e aqui importa re-
ferir que o Euro, como divisa 
de expressão global, é tam-
bém utilizado noutros países 
fora da Área do Euro, quer 
como reserva de valor, quer 
mesmo para realizar paga-
mentos”, adiantou o regula-
dor. No dia 31 de dezembro 
de 2018 estavam em circula-
ção cerca de 521 milhões de 
notas de 500 euros, num va-
lor de mais de 260 bilhões de 
euros.. Segundo a instituição 
liderada por Mario Draghi, à 
semelhança das restantes 
denominações de notas de 
euro, a nota de 500 euros 
conservará sempre o seu va-
lor e poderá ser trocada nos 
bancos centrais nacionais da 
área do euro por um período 
ilimitado. 
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Aniversário da Universidade 
Sénior de Carnaxide e Queijas

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Oei-
ras, Isaltino Morais, es-
teve hoje presente nas 
comemorações do 6º 
aniversário da Universi-
dade Sénior de Carnaxi-
de e Queijas, Aprendiza-
gem e Lazer – USCQAL.

O programa das co-

memorações contou 
com a inauguração do 
Pólo da USCQAL, em 
Queijas, assim como a 
inauguração das novas 
instalações, em Carna

Disponível para as-
sumir competências 
propostas pelo Gover-
no mas com críticas

O município de Freixo de 
Espada à Cinta implementou 
o Cartão do Idoso, assumin-
do a iniciativa como um re-
forço nas políticas da ação 
social para a terceira idade, 
disse hoje à Lusa a presiden-
te da Câmara.

“Trata-se de um cartão 
que vai permitir à camada da 
população mais idosa des-
locar-se nos transportes pú-
blicos que circulam no con-
celho de forma gratuita, sem 
para isso tenham de pagar o 
respetivo bilhete”, explicou 
para do Céu Quintas.

A autarca adiantou que, 
face às reformas dos mais 
idosos, “que são tão baixas”, 
esta iniciativa poderá aju-
dar “a economizar algum di-
nheiro”, principalmente para 
aqueles que de deslocam à 
sede de concelho para ir ao 

Câmara implementa
cartão de apoio aos idosos

freixo de espada a Cinta

Condeixa-a-nova

figueira
da foz

toMar

médicos ou tratar de outros 
assuntos.

O Cartão do Idoso vai per-
mitir rastrear, de forma mais 
fidedigna, os munícipes com 
mais de 65 anos suscetíveis 
de beneficiarem de serviços 
de saúde e ação social.

“Outras das vantagens 
que o Cartão do Idoso con-
fere passam por consultas 
e apoio médico, a compar-
ticipação financeira do mu-
nicípio ao transporte diário 
(dentro do concelho) para o 
Centro de Saúde, para além 
de outros benefícios integra-
dos nos serviços de cuida-
dos paliativos domiciliários 
geridos pela Unidade Lo-
cal de Saúde do Nordeste”, 
adiantou a autarca de Freixo 
de Espada à Cinta, no distrito 
de Bragança.

Esta iniciativa comple-

“Captar investimento para 
o concelho” é a principal in-
tenção da política económica 
da Câmara Municipal de Con-
deixa-a-Nova. Ao receber on-
tem o secretário de Estado da 
Economia, João Correia Ne-
ves, foi assim que o presiden-
te do município descreveu 
o esforço que tem sido feito 
para a criação de mais postos 
de trabalho, resultantes da fi-
xação de novas empresas e 
crescimento das que já estão 

instaladas. Neste contexto, o 
membro do Governo visitou 
ontem a unidade industrial 
de base farmacêutica Far-
malabor, do grupo Medinfar, 
e as Indústrias Cerâmicas 
Dominó, ambas localizadas 
na Zona Industrial de Condei-
xa. “São parceiras essenciais 
para o desempenho que Con-
deixa tem tido a nível econó-
mico”, sublinhou o presidente 
da câmara, Nuno Moita, que 
aproveitou a ocasião para 

Mantendo viva a tradi-
ção, no edifício dos Paços 
do Concelho foi invadido 
por várias centenas de reis 
e rainhas que cantaram as 
Janeiras ao presidente da 
Câmara Municipal e ao seu 
executivo.

Com o seu brilho, as 
crianças do Pré-escolar e 
do 1.º ciclo do Ensino Bá-
sico, do Centro Escolar do 

Agrupamento de Escolas 
Prof. António da Natividade, 
partilharam magia e ternura 
com as suas presenças e 
interpretações, formulando 
votos de um bom ano.

Este ano, o presidente da 
Câmara Municipal, Alberto 
Pereira voltou a ser surpre-
endido pela criatividade e 
pela singularidade da letra 
musical que os pequenos 

Crianças cantaram Janeiras
ao executivo municipal

as duas maiores empresas anunciam
investimentos de 16 milhões de euros

A Câmara Municipal 
de Oeiras aprovou as-
sumir as atribuições ad-
venientes dos diplomas 
sectoriais propostos 
pelo Governo no âmbi-
to da descentralização 
de competências, mas o 
presidente da Autarquia, 
Isaltino Morais, diz que 
a “a realidade não cor-
responde ao discurso”.

O Município detém a 
capacidade e os meios 
para o exercício das 
atribuições que se visa 
cometer, sendo que 
grande parte delas são 
já assumidas e prosse-
guidas pelos serviços.

Isaltino Morais subli-
nha, na deliberação por 
si proposta, que o Go-
verno colocou na agen-
da política uma muito 
propagada reforma de 
descentralização de 
competências que, na 
verdade, cria “uma nova 
(e recorrente) sensação 
de oportunidade perdi-
da”, apesar da importân-
cia da matéria.

“Oportunidade perdi-
da pois, no lugar de cla-
ramente se proceder a 
uma reforma descentra-
lizadora, com definições 
de competências, com 
o necessário suporte 
financeiro, o Governo 
tem-se limitado a trans-
ferir para os Municípios 
as tarefas irritantes, sem 
competência na defini-
ção de linhas estratégi-
cas, isto é de decisão. O 
que se transfere agora 
para os Municípios são 
tão só tarefas como a 
gestão de edifícios ou 
de pessoal, sem que se 
tenha uma palavra na 
definição de políticas, 

A 32.ª Festa da Sardi-
nha da Figueira da Foz, 
organizada pela Malta 
do Viso com o apoio da 
autarquia, este ano, rea-
liza-se no parque de es-
tacionamento coberto da 
praça do Forte, avançou 
a organização.

A mudança de local 
deve-se à desmontagem 
do pavilhão do parque 
das Gaivotas, entretanto 
instalado na Várzea de 
Tavarede, para alber-
gar serviços logísticos 
da autarquia. A estrutu-
ra foi instalada a título 
provisório junto à Praia 
do Relógio durante a re-
modelação do Mercado 
Municipal da Figueira da 
Foz, onde permaneceu 
vários anos, tendo sido 
utilizada como espaço 
multiusos.

“Seria muito dispen-
dioso alugar uma tenda 
com capacidade para 
800 pessoas”, defendeu 
Carlos Baptista, presi-
dente da Associação Re-
creativa Malta do Viso, 
ao justificar a escolha 
da praça do Forte. A or-
ganização adianta que 
“foi considerado funda-
mental que o recinto do 
evento seja devidamente 
lavado, desinfestado e 
dotá-lo de muito mais ilu-
minação”.

festa da 
sardinha
na praça 
do forte

Isaltino Morais afirma que,
na descentralização,

“a montanha pariu um rato”
resumindo-nos ao pa-
pel de guichet”, justifica 
Isaltino Morais.

E acrescenta o au-
tarca: “A montanha pa-
riu um rato, a realidade 
não corresponde ao 
discurso. Aliás, mui-
to do previsto já são 
tarefas que o Municí-
pio vem realizando: há 
quantas décadas vimos 
construindo habitação, 
esquadras de polícia, 
quartéis de bombeiros, 
centros de saúde ou es-
colas?”.

O presidente da Câ-
mara de Oeiras reco-
nhece ser positivo que o 
parque habitacional ou 
as estradas nacionais 
passem para gestão 
municipal, mas, lembra: 
“Há quantos anos o Es-
tado Central despreza a 
manutenção do parque 
habitacional que man-
tém em Oeiras? O mes-
mo se podendo afirmar 
a respeito da manuten-
ção das estradas nacio-
nais”.

Oeiras é bom exem-
plo até porque há mais 
de 20 anos que o Exe-
cutivo tem vindo a ne-
gociar, sem sucesso, a 
transferência da gestão 
do edificado cultural de 
parte da antiga Estação 
Agronómica Nacional 
ou do Convento da Car-
tuxa para a esfera mu-
nicipal.

A aceitação de com-
petências propostas 
pelo Governo é, assim, 
“um gesto de boa von-
tade” do Município que 
admite que haja inten-
ção de, gradualmente, 
se aprofundar o proces-
so

menta outras ações que têm 
vindo a ser desenvolvidas 
pela atual gestão autárquica 
na área social, que garante 
estar atenta às particulari-
dades socioeconómicas do 
concelho.

“Só assim se garante um 
melhor bem-estar de um 
extrato etário que é mais 

sensível e carente de uma 
atenção mais vincada sob o 
ponto de vista da assistência 
social”, vincou

Para se poder usufruir 
do Cartão do Idoso torna-se 
necessária a inscrição junto 
da Divisão de Ação Social do 
Município de Freixo de Espa-
da à Cinta.

reis e rainhas lhe dedicaram 
com grande fulgor. No final 
das atuações, o edil cum-
primentou e felicitou todos 
os elementos presentes, 
agradecendo a amabilidade 
do gesto, reiterou o compro-
misso assumido de a Câ-
mara Municipal continuar a 
prestar todo o tipo de apoio 
educativo e desejou a todos 
um bom ano. 

Acompanhados por do-
centes e auxiliárias do cen-
tro escolar, que ajudaram 
a organizar a iniciativa, as 
crianças dos dois níveis de 
ensino interpretaram duas 
canções. Para reconhecer 
os seus desempenhos nes-
ta manifestação cultural e 
retribuir o carinho, os pe-
quenos foram presenteados 
com guloseimas, numa tro-
ca de afetos com o executi-
vo municipal.

reafirmar que “parece que o 
nosso sucesso económico se 
virou contra nós”.

Quanto às empresas visi-
tadas, o CEO da Famalabor, 
João Lopes, apontou para 
os 27 milhões de unidades 
de medicamentos a produ-
zir em 2019, anunciando o 
projeto de ampliação das 
instalações da unidade fabril 
e a possibilidade de quadru-
plicar a capacidade de pro-
dução em dois anos e meio, 
num investimento de 10 mi-
lhões de euros.

Por outro lado, a diretora 
financeira da cerâmica Domi-
nó, Isabel Paiva,  anunciou a 
intenção da empresa se can-
didatar à 2.ª fase de finan-
ciamentos do Portugal 2020, 
num investimento de seis mi-
lhões de euros, em inovação 
tecnológica
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Póvoa de varzim
vai reabilitar o

centro histórico

Licenciada e desempre-
gada, Vera Pinto encontrou 
na cozinha tradicional uma 
oportunidade de trabalho e 
de ficar na terra natal, em 
Chaves, onde vende fumeiro 
e tem uma bolsa de clientes 
todo o ano. “Licenciei-me em 
psicologia, mas devido à falta 
de emprego vi uma oportu-
nidade no fumeiro. A minha 
mãe já fazia fumeiro para 
casa, já era tradição na nos-
sa família. Aproveitei a ideia e 
lancei um desafio a mim mes-
ma e criei a cozinha”.

Vera Pinto contou que que-
ria seguir psicologia mas que, 
em Chaves, não conseguiu 
uma oportunidade de empre-
go e não quis sair de perto da 
família e ir para os grandes 
centros urbanos. Criou a cozi-
nha regional “Delícias Trans-
montanas”, na localidade de 
Curalha, e disse que as “coi-
sas têm corrido bem”.

É já um trabalho para todo 
o ano, embora o ponto alto 
seja durante o inverno.

Vende para Chaves, para 
clientes privados e restau-
rantes, e envia também para 

A Câmara de Aljezur vai 
comparticipar com mais de 
350 mil euros as obras de 
requalificação do Portinho 
da Arrifana e a construção 
dos acessos pedonais à 
praia de Odeceixe, anun-
ciou a autarquia.

As duas empreitadas, or-
çadas em mais de 800 mil eu-
ros e da responsabilidade da 
sociedade Polis Litoral Sudo-
este, têm conclusão prevista 
até ao final deste ano, disse 
à agência Lusa José Gonçal-
ves, o presidente da Câmara 
de Aljezur, no distrito de Faro.

“Neste momento estão a 
ser apreciadas as candidatu-
ras para que as obras sejam 
adjudicadas e possam ser ini-
ciadas”, indicou o autarca.

A empreitada de benefi-
ciação e requalificação do 
Portinho da Arrifana, com um 
custo total de mais de 600 mil 
euros, prevê reparações do 
molhe de abrigo, a recons-
trução da retenção marginal 
e da antiga rampa de vara-

Chaves

aljezur

lousã

a arte do Fumeiro ainda é
oportunidade de emprego em Chaves

aljezur vai investir 350 mil
euros na requalificação do litoral

o resto do país, através dos 
CTT, e para a Suíça e Fran-
ça, por transporte rodoviário.

Vera Pinto conta com a 
ajuda da mãe e, quando o 
trabalho aumenta, tem mais 
duas senhoras a apoiá-la.

“Cada vez mais as pes-
soas gostam de coisas de 
qualidade e é nisso que 
apostamos. É tudo feito arte-
sanalmente, desde os cortes 
das carnes, o tempero, o en-
chimento”, frisou.

A “Delícias Transmonta-
nas” é uma das 19 cozinhas 
tradicionais licenciadas no 

concelho e participa na feira 
“Sabores de Chaves”, que se 
realiza entre 01 e 03 de feve-
reiro e conta com a presença 
de 51 expositores de venda 
de produtos alimentares, en-
chidos e artesanato.

“É grande montra dos pro-
dutos de Chaves, do cabaz 
e dos saberes de Chaves”, 
salientou o presidente da Câ-
mara de Chaves, Nuno Vaz.

O autarca salientou que 
este é um concelho com “di-
nâmica agrícola, ligada aos 
produtos locais”, que o muni-
cípio quer incluir “numa pro-

douro, a reparação e repavi-
mentação do cais sudoeste, 
construção das escadas no 
cais norte e a manutenção 
dos fundos da bacia do porto.

Segundo José Gonçal-
ves, trata-se de uma obra, 
há muito reivindicada pela 
comunidade piscatória do 
Portinho da Arrifana, que vai 
dotar a estrutura de melho-
res condições de trabalho e 
de segurança, assegurando 
a autarquia uma verba de 
cerca de 150 mil euros, sen-

do os restantes 448 mil euros 
financiados pelo Programa 
Operacional Mar 2020”.

A empreitada para a 
construção dos acessos pe-
donais à praia de Odeceixe, 
compreende a construção de 
um passadiço para peões e 
pequenos arranjos paisagís-
ticos entre os miradouros da-
quela zona balnear.

“É uma obra para garantir 
a circulação e segurança dos 
peões naquela zona balnear 
de grande afluência turísti-

O centro histórico da Póvoa 
de Varzim vai ser alvo de uma 
reabilitação urbanística, num 
investimento de dois milhões 
de euros, que, segundo o pre-
sidente da câmara local, “vai 
mudar a forma com os povei-
ros conhecem a área”.

As intervenções, suporta-
das por fundos comunitários, 
vão abranger todos os arrua-
mentos do bairro da Matriz, um 
dos mais antigos da localidade, 
devendo começar antes do ve-
rão deste ano e prolongar-se, 
depois, por 18 meses.

“Mudará, substancialmen-
te, a forma como os poveiros 
conhecem o bairro mais históri-
co da cidade”, afirmou o presi-
dente da câmara Aires Pereira, 
apontando que a medida “vai 
traduzir-se numa grande dife-
rença na qualidade de vidas 
das pessoas que moram na-
quela zona”.

 Além das intervenções nos 
arruamentos, que segundo Ai-
res Pereira vão “praticamente 
eliminar o tráfego automóvel e 
implementar uma forte presen-
ça pedonal”, haverá, também, 

benefícios para que os pro-
prietários dos imóveis na zona 
possam proceder à requalifica-
ção dos mesmos.

“Não faz sentido fazer 
uma intervenção no espaço 
público e não haver recupera-
ção dos imóveis confrontan-
tes. Por isso, iremos promo-
ver uma sessão pública para 
esclarecer os proprietários 
dos financiamos favoráveis 
que podem ter acesso para 
obras no exterior e interior 
dos edifícios, e, também, das 
isenções fiscais e reduções 
no IMI de que podem benefi-
ciar”, vincou o autarca.

Aires Pereira acrescentou 
que “esta intervenção preten-
de valorizar um centro histórico 
de excelência”, mas, também, 
“atrair mais pessoas para mo-
rar na zona da Matriz”.

“O mercado de arrenda-
mento está muito vivo, e esta 
também é uma oportunidade 
de investimento para os priva-
dos, para que se crie condi-
ções para termos gente a mo-
rar no nosso centro histórico”, 
vincou o edil poveiro.

posta turística integrada”.
“Queremos dizer que este 

estigma que o rural tem não 
faz sentido nos dias de hoje 
e que pode ser novo, pode 
ser chique e moderno. Que-
remos valorizar os produtos, 
olhar de forma diferente e 
mostrar que é possível fazer 
coisas inovadores e chiques 
com o tradicional”, salientou.

No certame estarão à 
venda, para além do fumeiro 
(alheira, linguiça, salpicão, 
chouriços variados), o pre-
sunto, o pastel e o folar de 
Chaves, o pão centeio, os vi-
nhos, o mel e compotas.

Além da mostra e venda 
de produtos, a autarquia as-
socia ao evento um cartaz 
de animação, que contempla 
concertos com os grupos Evil 
Mary e Sangre Ibérico.

Durante os três dias de 
evento, os restaurantes te-
rão na sua ementa pratos 
típicos, com destaque para o 
naco de vitela.

É, segundo Nuno Vaz, uma 
“tripla combinação”, feira, gas-
tronomia e animação, que visa 
atrair os visitantes ao concelho.

ca”, sublinhou o autarca.
De acordo com José 

Gonçalves, a obra será can-
didatada a financiamento co-
munitário, “mas até à conclu-
são do processo, a Câmara 
assegurou os 207 mil euros 
necessários para o avanço 
da obra”.

O protocolo que determi-
na as bases de cooperação 
financeira entre a Polis Lito-
ral Sudoeste e o Município 
de Aljezur para a realização 
das duas empreitadas, foi 
assinado no passado mês de 
dezembro.

Tutelada pelo Ministério 
do Ambiente, a sociedade 
Polis Litoral Sudoeste foi cria-
da em 2009, com o objetivo 
de requalificar e valorizar a 
faixa litoral do Sudoeste Alen-
tejano e da Costa Vicentina, 
entre os concelhos Sines e 
de Vila do Bispo, uma frente 
costeira com 150 quilómetros 
e uma área com 9.600 hec-
tares, o equivalente a 10 mil 
campos de futebol.

A Câmara de Vila Nova 
de Cerveira vai investir cerca 
de 400 mil euros na requalifi-
cação do espaço público da 
zona nascente da vila, numa 
área “muito movimentada” da-
quele concelho do Alto Minho, 
informou hoje a autarquia.

Em comunicado enviado 
hoje à comunicação social, o 
município adiantou que os tra-
balhos deverão começar em 
abril, sendo que “a obra irá de-
correr em três fases, de forma 
a minimizar o impacto no dia a 
dia das pessoas”.

O prazo de execução é de 
“cinco meses, com suspensão 
prevista para os meses de ju-
lho e agosto”.

Segundo dados daquela 
autarquia do distrito de Viana 
do Castelo, desde 2014 já fo-
ram investidos em reabilitação 
urbana do espaço público cer-
ca de 1,5 milhões de euros.

A operação agora anuncia-
da integra o projeto “Requalifi-
cação do Espaço Público En-
volvente ao Bairro da Calçada, 
à Urbanização de Cerveira e 
ao Centro Escolar de Cervei-
ra”, candidatado ao programa 
Norte 2020 para a Reabilita-
ção Urbana.

O custo total da interven-
ção é de 382 mil euros, com 
uma comparticipação FEDER 
de 265 mil euros.

O município liderado pelo 
independente Fernando No-
gueira justificou a empreitada 
com “o avançado grau de de-
terioração e desorganização 
do espaço público envolvente 
ao bairro da Calçada, à urba-

nização de Cerveira e ao cen-
tro escolar”.

“Em causa está uma zona 
de grande afluxo diário por inte-
grar distintos estabelecimentos 
de comércio/serviços, edifícios 
multifamiliares e um elevado 
número de habitações com 
data de construção anterior 
a 1980. Desde a sua origem, 
aquela área não sofreu qual-
quer intervenção, encontrando-
se atualmente em avançado 
estado de degradação ao nível 
da qualidade ambiental e das 
acessibilidades”, sustentou.

O objetivo da obra “é orga-
nizar todo o espaço, conferin-
do-lhe o máximo de funcionali-
dade, sem comprometer o seu 
enquadramento e equilíbrio 
entre a parte edificada e a en-
volvente natural”.

Pretende-se ainda dotar 
aquela zona da vila de “todas 
as infraestruturas necessárias 
ao seu correto e eficiente fun-
cionamento, nomeadamente 
abastecimento de água, rede 
de drenagem de águas re-
siduais domésticas, rede de 
drenagem de águas residuais 
pluviais, rede de segurança 
contra incêndios, rede de rega, 
rede de iluminação pública, 
rede viária, requalificação am-
biental e acessibilidades”.

O presidente da Câma-
ra de Vila Nova de Cerveira, 
Fernando Nogueira, citado 
naquela nota, destacou que 
a obra vai garantir “melhorias 
significativas ao nível da mo-
bilidade, conforto e seguran-
ça, quer para peões quer para 
automobilistas”.

vila nova de Cerveira
vila nova de Cerveira investe 400 mil

euros na requalificação do espaço público

Com um valor base a rondar dois milhões de euros, a Câ-
mara Municipal da Lousã acaba de lançar o procedimento for-
mal que vai conduzir à reabilitação do cine teatro.

A empreitada inclui trabalhos de arquitetura, estruturas, 
infraestruturas gerais, mecânica de cena e mobiliário.

O procedimento concursal decorre até 21 de janeiro, sen-
do que a empreitada terá um prazo previsto de 480 dias, con-
tado a partir da assinatura do respetivo contrato.

Com esta intervenção – que foi candidatada ao Instru-
mento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana, 
cofinanciado por fundos europeus – a autarquia pretende 
“modernizar e adequar aos tempos e necessidades atuais, 
um equipamento importante para a promoção da cultura 
no concelho”.

Avança concurso público para recuperação do Cine Teatro
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Os carros a dissel repre-
sentaram, em 2018, 55% 
das vendas  em Portugal. 
Mas, Matos Fernandes avisa 
que dentro de 4 anos o seu 
valor comercial é zero.

“Quem comprar carros a 
diesel não terá valor de troca 
daqui a 4 anos”, foi o aviso 
que o ministro do Ambiente, 
João Pedro Matos Fernan-
des, deixa ao mercado numa 
entrevista publicada  no Jor-
nal de Negócio.

O segmento a diesel é 
ainda o mais vendido em 
Portugal, apesar de estar 
em queda há 5 anos. Após 
atingir um pico em 2013,  
representava 72% das ven-
das, em 2018 a categoria 
ficou com uma quota nos 
55%, de um universo de 
273.213 unidades.

As viaturas a gasolina 
foram de 30% (2008) para 
39,3% no final de 2018. Os 
restantes combustíveis pas-

Ministro do ambiente avisa: “Carros a
diesel sem valor de troca dentro de 4 anos”

saram de 1% para 7,4%. 
Mas, no mercado, tendo em 
conta o preço no momento 
de abastecer, ainda vigora a 
ideia de que gasolina é para 
lazer e diesel para trabalho.

A ACAP reconhece uma 
mudança de paradigma e 
admite que a quota do die-
sel aproxime rapidamente 

dos 50%. Mas, em Portugal 
o abandono do diesel está a 
ser mais lento do que na  Eu-
ropa. Só a Irlanda nos bate 
na quota do diesel (65%).                                                                                                                        
Em 2018, As vendas de au-
tomóveis elétricos duplicou, 
mas representam apenas 
1,8% da frota em circulação. 
Segundo a ACAP são 7771 

Mais de 6.700 notas 
de euro contrafeitas fo-
ram retiradas de circu-
lação em Portugal en-
tre julho e dezembro, a 
maioria notas de 50 eu-
ros, revelam dados do 
Banco de Portugal.

As 6.757 notas reti-
radas de circulação no 
segundo semestre de 
2018 representaram me-
nos 4.533 do que as no-
tas contrafeitas retiradas 
no primeiro semestre - 
11.290 notas.

A nota de 50 euros foi 
a mais contrafeita, tendo 
sido retiradas de circu-
lação 3.779 unidades, 
seguida da de 20 euros, 
com 2.462 retiradas.

Entre julho e dezem-
bro de 2017 foram retira-
das de circulação 9.760 
notas, tendo sido a nota 

de 20 euros a mais con-
trafeita.

De acordo com o 
BdP, no final do próxi-
mo mês de maio vão 
ser colocadas em cir-
culação novas notas de 
100 euros e 200 euros, 
que completam a Série 
Europa, e têm novos 
elementos de seguran-
ça como um hologra-
ma-satélite.

O Banco de Portugal 
recorda, no comunicado 
divulgado, que as no-
tas de 100 euros e 200 
euros da primeira série 
continuam a circular e 
não têm de ser trocadas. 
“Ninguém está manda-
tado para recolher notas 
em nome do Banco de 
Portugal ou de qualquer 
instituição bancária”, 
alerta a instituição.

Mais de 6700 notas de euro
retiradas de circulação

no 2.º semestre

os elétricos em circulação, o 
que compara com com 3.698 
no fim de 2017.

O ministro considera que 
não há necessidade de au-
mentar os subsídios para a 
aquisição de carros elétri-
cos, nem conceder incen-
tivos ao abate. “A aposta 
que estamos a fazer é esta, 
incentivos ao abate dos die-
sel por troca por um elétri-
co”, diz Matos Fernandes. 
“Não conheço nenhum país 
em que os subsídios sejam 
muito maiores: Portugal dá 
2.250 euros por cada veícu-
lo elétrico novo. E está a de-
senvolver uma rede de car-
regamentos em todo o país, 
que ainda é gratuito”, refere 
o ministro.O carregamento 
dos elétricos passará em 
breve a ser pago, devido aos 
“muitos problemas com a 
manutenção desses postos 
precisamente por serem gra-
tuitos”, justifica o ministro.

A produção eólica em 
Portugal bateu um re-
corde diário em 23 de 
janeiro, com 101,9 GWh, 
acima dos 99,6 GWh do 
anterior máximo de 11 de 
março de 2018.

Em comunicado, a 
REN - Redes Energéti-
cas Nacionais adianta 
que a produção eólica 
verificada correspondeu 
a 61% do consumo diá-
rio (167 GWh - gigawatts 
por hora), colocando Por-
tugal à frente da Europa 
em ‘share’ de energia 
desta origem, tendo cer-
ca de 13% (24 GWH) da 
produção nacional sido 
exportada para Espanha.

Este foi também um 
dia de recorde em Espa-

nha, com a produção eó-
lica a atingir os 367.697 
MWh, um incremento de 
0,6% face ao anterior 
máximo histórico, re-
presentando 43,2% do 
consumo diário, refere a 
empresa liderada por Ro-
drigo Costa.

Ainda segundo a REN, 
estão instalados nas cen-
trais eólicas 5.150 MW, 
que em média abaste-
cem cerca de 25% do 
consumo nacional.

Em 2018, a produção 
renovável abasteceu 52% 
do consumo nacional, 
mais saldo exportador, 
repartida pela eólica e 
hidroelétrica, ambas com 
23%, biomassa com 5% e 
fotovoltaica com 1,5%.

Produção eólica diária
bate recorde e abastece

61% do consumo nacional

O Ministério das Finan-
ças garante que já enviou 
o pedido para Bruxelas: 
pode o Governo portu-
guês, tal como prometeu, 
descer a taxa de IVA que 
diz respeito apenas à po-
tência contratada na fatu-
ra da eletricidade da taxa 
máxima de 23% para a 

taxa mínima de 6%? a 
pergunta está feita, a res-
posta  só deve chegar em 
abril ou julho.

“No Orçamento consta 
uma autorização legisla-
tiva que prevê uma con-
sulta prévia ao Comitê de 
IVA da UE,  o pedido já foi 
remetido a este comité”, 

Há pelo menos uma 
peça fabricada em Por-
tugal em 98% dos carros 
feitos na Europa. Graças 
a isso, a indústria de com-
ponentes conseguiu um 
novo recorde no ano pas-
sado: passou a valer 11 
bilhões de euros. Mas há 
obstáculos a vencer, des-
de as mudanças na indús-
tria automóvel, onde os 
carros elétricos ganham 
mais peso, à falta de di-
versificação das expor-
tações e o  aumento dos 
custos de logística e ainda 
a concorrência dos países 
do Leste e de Marrocos.

De Portugal sai todo 
o tipo de peças para as 
fábricas europeias: des-
de os estofos da Coindu 
para os carros do grupo 

A espera de Bruxelas, descida do
IVA na luz pode só chegar em abril

Peças portuguesas estão em
98% dos carros na Europa

disse fonte oficial do ga-
binete de Mário Centeno, 
acrescentando que a bola 
está do lado deste comitê 
da Comissão Europeia.

Mas se já era espera-
do, que em janeiro este 
desconto não seria apli-
cado, resta agora saber 
quando poderá chegar 
a descida parcial do IVA 
à conta. De acordo com 
especialistas, o mês de 
abril será a data mais 
provável, mas admitem 
que pode resvalar para o 
início do terceiro trimes-
tre, em julho.

Até agora, a redução 
no preço por via desta 
alteração no IVA calcula-
se em 85 cêntimos por 
mês para quem esteja no 
mercado regulado, o que 
dará uma poupança anu-

al de cerca de 10 euros. 
Já a consultora Deloitte 
diz que são menos de 2 
euros por agregado fami-
liar. No mercado libera-
do, estes valores podem 
variar porque cada em-
presa é livre de cobrar 
valores diferentes pelas 
potências.

Seja no mercado li-
vre ou no regulado, o 
ministro do Ambiente e 
da Transição Energéti-
ca, Matos Fernandes, já 
apelou repetidamente às 
famílias para mudarem a 
sua potência contratada 
para 3,45 kVA  para terem 
acesso a este desconto 
adicional. É que quem 
opte por uma  potência 
contratada mais elevada 
(6,6 kVA) vai continuar a 
suportar o IVA a 23%.

Volkswagen; as espumas 
e tecidos da ERT Têxteis 
para os carros de luxo da 
Rolls-Royce e da Masera-
ti; ou ainda as caixas de 
velocidade para os carros 
da Renault, que são pro-
duzidas a partir de Cacia, 
em Aveiro.

É, por exemplo, nas 
caixas de velocidades que 
se vai viver o futuro da in-
dústria de componentes: 
por causa dos automóveis 
elétricos, estas caixas te-
rão de sofrer fortes trans-
formações para consegui-
rem lidar com os motores 
movidos a baterias e não 
com os motores de com-
bustão. Esta será uma das 
maiores transformações 
que serão sentidas pela 
indústria de peças nos 

próximos anos, segundo 
um estudo divulgado pela  
Roland Berger.

Ao mesmo tempo, as 
empresas nacionais terão 
de apostar na diversifi-
cação dos mercados de 
exportação, que represen-
taram 83% do volume de 
negócios em 2018. Entre 

as peças que ficam na Eu-
ropa, mais de metade têm 
como destino Espanha 
(21%), Alemanha (17%), 
França (12%) e Reino 
Unido (8%). Entre os 4 
motores da economia, só  
espanhol dá garantias de 
aumento da produção nos 
próximos anos.
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O presidente da Repú-
blica afirmou, na Cidade do 
Panamá, onde esteve na 
Jornada Mundial da Juven-
tude, estar com uma grande 
vontade de se recandidatar.

“Saio daqui e admito  
com uma grande vontade 
de, se Deus me der saúde e 
se eu achar que sou a me-
lhor hipótese para Portugal, 
com uma grande vontade 
de me recandidatar”, disse  
Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre o que 
o faz ter dúvidas, o Presi-
dente português adiantou: 
“Tenho de ter saúde e tenho 
de ver se não há ninguém 
em melhores condições 
para receber o papa”. Mar-
celo Rebelo de Sousa, as-

Marcelo admite grande
vontade de se recandidatar

O secretário-geral do PS, 
António Costa, afirmou  que 
está obcecado pela Madeira, 
do mesmo modo que está 
por todo o território nacional 
como líder partidário e pri-
meiro-ministro. “Tenho ouvi-
do dizer, num tom de crítica, 
que eu estou obcecado pela 
Madeira. Não percebo a críti-
ca, porque verdadeiramente 
o que se pede a alguém que 
é líder de um partido político, 
que ainda por cima exerce as 
funções de primeiro-ministro, 
é que seja mesmo obcecado 
pelo seu país”, declarou du-
rante uma convenção do PS, 
na Madeira .

“Para mim a Madeira não 
é menos Portugal que o Al-
garve ou Trás-os-Montes. A 
Madeira é Portugal e estou 
sim, estou obcecado pela 
Madeira”, declarou, após o 
que foi aplaudido de pé pela 
assistência. “E digo-vos mais: 
eu pela Madeira vou onde for 

O líder do PSD tem man-
tido o tabu sobre quem irá 
liderar a lista do partido às 
eleições europeias, mas não 
haverá surpresas, diz uma 
fonte social-democrata. Ou 
seja, Paulo Rangel voltará 
a ser o escolhido para en-
trar em combate eleitoral 
contra Pedro Marques, que 
será o opositor do PS, em-
bora também não tenha sido 
anunciado formalmente pelo 
secretário-geral socialista 
e primeiro-ministro, António 
Costa.

Embora seja o líder do 
PSD a conduzir todo o pro-

cesso de escolha dos nomes 
para o Parlamento Europeu, 
nas eleições de 26 de maio, 
fontes do partido dizem que 
deverá antecipar-se ao anún-
cio do PS, que já está mar-
cado para o próximo dia 16.                                                                                                                         
O encontro socialista aconte-
ce precisamente no mesmo 
dia em que o PSD tem a pri-
meira convenção do Conse-
lho Estratégico Nacional. Ali 
começa a campanha para 
as legislativas, com a apre-
sentação das primeiras pro-
postas para o programa de 
governo.

Dos atuais eurodepu-

tados portugueses, Paulo 
Rangel, Fernando Ruas, 
Sofia Ribeiro, Carlos Coe-
lho, Cláudia Aguiar, e José 
Manuel Fernandes,  fala-se 
da possibilidade de saída de 
Carlos Coelho e de Fernan-
do Ruas, mas não há certe-
zas sobre as opções de Rio. 
Quem está a coordenar todo 
o processo das europeias é 
o secretário-geral   José Sil-
vano.

O PSD concorre neste 
ano sozinho ao Parlamento 
Europeu, depois de em 2014 
ter ido a eleições em coli-
gação com o CDS. Da lista 

negociada na altura apenas 
conseguiu ser eleito pelos 
centristas o eurodeputado 
Nuno Melo, que nas eleições 
deste ano encabeça a lista 
do seu partido.

Nas europeias de 2014, 
PSD e CDS coligados, numa 
lista encabeçada por Rangel, 
conseguiram 27,7% dos vo-
tos, tendo os socialistas ga-
nho com 31,46%, numa lista 
liderada por Francisco Assis. 
A vitória soube a pouco a 
António Costa e serviu-lhe 
de pretexto para desafiar e 
ganhar a liderança a António 
Seguro. 

O Governo português 
considerou  como uma no-
tícia extraordinária Lisboa 
receber a próxima edição da 
Jornada Mundial da Juven-
tude , o país nunca recebeu 
um evento desta dimensão.

“Estamos a falar do maior 
evento de juventude que há 
no mundo, eu não sei mes-
mo se alguma vez em Por-
tugal recebemos algo pare-
cido com isto e, portanto, é 
uma notícia extraordinária”, 
afirmou à agência Lusa o 
secretário de Estado da 
Juventude e do Desporto, 
João Paulo Rebelo, na Ci-
dade do Panamá, onde se 
deslocou em representação 
do executivo.

O Vaticano anunciou, 
na missa de encerramento 
da JMJ, na Cidade do Pa-
namá, que é Lisboa a próxi-
ma cidade a acolher aquele 
que é considerado o maior 
evento organizado pela 
Igreja Católica.

“Eu diria que é de uma 
alegria absolutamente ex-

Jornada da Juventude
em Lisboa é uma

notícia extraordinária

Costa diz que está obcecado
pela Madeira e por todo o país

necessário ir”, garantiu.
O secretário-geral do PS 

centrou, contundo, o discur-
so nas eleições europeias 
de maio, apelando para a 
mobilização dos socialistas 
madeirenses, pois vão cons-
tituir o trampolim para as re-
gionais de setembro.

A Europa tem sido abso-
lutamente fundamental para 
o nosso desenvolvimento. 
É a Europa que tem contri-
buído para o financiamento 
daquilo tem feito a mudança 
em Portugal, nas regiões au-
tônomas, em todo o território 
nacional ao longo das últi-
mas décadas”.

“Sim, nós somos Europa, 
nós precisamos da Europa, 
nós queremos a Europa, nós 
estamos aqui para defender 
a Europa”, declarou, acu-
sando depois as autoridades 
regionais de nem sempre 
participarem nos grupos de 
pressão junto dos organis-

traordinária para o nosso 
país, evidentemente para 
a Diocese de Lisboa, para 
a Câmara Municipal de 
Lisboa, mas claro também 
para o país, que vê assim 
reconhecida, mais uma vez, 
a grande capacidade orga-
nizativa que o país tem”, 
declarou o governante.

“Para o secretário de Es-
tado, nos  já sabemos que o 
nosso país tem sido tantas 
vezes reconhecido e escolhi-
do como palco para os mais 
importantes eventos despor-
tivos, agora também e numa 
área que tem tanto a ver com 
o futuro, com a esperança 
que são os jovens, nós po-
dermos ter estas Jornadas 
Mundiais da Juventude é 
uma notícia absolutamente 
extraordinária”, declarou.

Reiterando satisfação 
com o anúncio, João Pau-
lo Rebelo informou que em 
junho próximo Portugal vai 
receber uma conferência 
mundial de ministros da ju-
ventude.

mos europeus.
Como exemplo, falou so-

bre  a recente criação de uma 
frente comum que juntou re-
giões de Portugal, Espanha 
e França, mas na qual não 
consta qualquer represen-
tante da Madeira. “Temos de 
defender a Europa para que 
a Europa nos defenda a nós 

e, para isso, precisamos de 
um PS forte e uma votação 
massiva no Partido Socialista 
aqui na Região Autónoma da 
Madeira”, disse, salientando 
que “se não nos mobilizar-
mos para defender aquilo 
que é nosso, há de fato um 
risco efetivo de a União Euro-
peia poder fracassar”.

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda, Catarina Mar-
tins, deu  entrada  na Assem-
bleia da República, um projeto 
de lei para a renacionalização 
dos CTT.

O BE aproveitou o “Encon-
tro do Interior 2019”, que se 
realiza em Alijó, para apresen-
tar o projeto para os CTT jus-
tificando que nacionalizar os 
correios é defender os serviços 
públicos, é defender também o 
Interior.

“O projeto de renacionaliza-
ção dos CTT que o BE apre-
senta é um projeto que prevê 
claramente a avaliação do 
que foi feito, do cumprimento 
ou não da concessão, do que 
aconteceu, para que se possa 
responsabilizar pelas decisões 
que foram lesivas, que contra-
riam o contrato de concessão 
e que destruíram a empresa”, 
afirmou Catarina Martins.

O primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, disse  que o Gover-
no vai esperar até ao final do 
contrato da concessão do ser-
viço postal nacional, em 2020, 

para avaliar a forma como a 
empresa tem executado as 
suas obrigações e depois de-
cidir se retoma a gestão dos 
CTT.

“Ora aí será tarde demais. 
Quando o contrato de conces-
são acabar já o Estado tem de 
ter uma solução para os CTT, 
se ficamos à espera vai conti-
nuar na mão dos privados e, 
portanto, o BE apresenta um 
projeto de lei na AR para nacio-
nalizar os CTT e para avaliar 
das perdas que o Estado teve 
com o comportamento dos 
CTT, que não tem cumprido as 
obrigações do serviço público, 
como o próprio regulador tem 
vindo a dizer”, salientou a coor-
denadora bloquista.

Na opinião de Catarina 
Martins, os acionistas priva-
dos têm feito uma verdadeira 
sangria dos CTT, distribuíram 
em dividendos mais do que 
os lucros da empresa, ou seja, 
aquilo que foi construído com 
investimento público está hoje 
a ser destruído pela ganância 
dos acionistas privados.

BE apresenta  projeto de lei
para renacionalização dos CTT

sumidamente católico prati-
cante,

“Estou, verdadeiramente, 
muito entusiasmado, primei-
ro porque há muitos peregri-
nos portugueses, segundo 

porque há uma presença 
muito grande de episcopado 
português, terceiro porque 
há a presença, que sei que é 
muito significativa aqui para 
o Panamá - da imagem de 

Nossa Senhora de Fátima”, 
declarou.

“Para nós, além de pos-
sível, é desejável. E todos 
nós já começamos a sonhar,  
com o que será junto ao Tejo 
poder haver o acolhimen-
to de milhares e milhares e 
milhares de jovens de todo 
o mundo, numa grande jor-
nada de juventude, de fé, 
mas também de paz, de 
diálogo, de tolerância, de 
entendimento e poder isso 
realizar-se em Portugal que 
tem defendido a paz, a to-
lerância e o entendimento”, 
acrescentou.

A JMJ é um encontro de 
jovens de todo o mundo com 
o papa, num ambiente festi-
vo, religioso e cultural.

Rangel deve ser anunciado cabeça-de-lista até  fevereiro
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Fogaceiras revividas com emoção na casa 
da Vila da Feira e Terras de Santa Maria

Foi um dia bastante 
aguardado o domingo pas-
sado, dia 27. Principalmente 
pelos feirenses que pude-
ram, por mais um ano, revi-
ver uma das mais fascinan-
tes romarias da sua terra: 
a Festa das Fogaceiras. A 
diretoria da Casa da Vila da 
Feira reservou esse dia para 
confraternizar associados e 
amigos, dentro do espírito 
dessas festas que, todos os 
anos nesta altura, engalana 
as Terras de Santa Maria da 
Feira. O programa também 
festejou o padroeiro da cida-
de do Rio de Janeiro, São 

Sebastião, cuja data trans-
correu no dia 20.

Assim, as festividades ti-
veram início às 11:30hs com 
a Missa na Igreja de São 
Sebastião (Capuchinhos) 
que, todos os anos, é cená-
rio desta fascinante celebra-
ção das Fogaceiras. Depois 
da Missa que foi celebrada 
pelo Frei Arley, todos os 
presentes voltaram para a 
Casa da Vila da Feira, em 
solene procissão  pela Tiju-
ca. Seguindo em oração,A 
exemplo dos anos anterio-
res, a Festa das Fogaceiras 

este ano alcançou a sua be-
leza plena de sempre; uma 
imorredoura tradição, um 
orgulho dos feirenses que 
lotaram o Salão Nobre da 
Casa, num grandioso almo-
ço onde a musica esteve a 
cargo da Banda Tipícos da 
Beira Show que apresentou 
vários números musicais. A 
festa ficou completa quando 
não faltou o folclore feirense 
com o Rancho Folclórico In-
fanto Juvenil Danças e Can-
tares das Terra da Feira e 
o Grupo Folclórico Almeida 
Garrett que fizeram brilhan-
tes apresentações.

O grupo está afinadís-
simo com as coreografias 
muito bem apresentadas e 
uma sintonia de tirar o fôle-
go.

 A apresentação do gru-
po adulto com o infantil 
também caiu muito bem; as 
crianças estão dando um 
show. Parabéns a todos os 
componentes. Foi uma  tar-
de muito bem passada. Pa-
rabenizamos, não somente 
à Diretoria como o Depar-
tamento Feminino da Casa 
da Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria, sob o coman-
do da incansável 1ª dama, 
Rose Boaventura.

Componentes 
do G.F. Almei-
da Garrett du-
rante a Missa 

em Ação de 
Graças, na 
Igreja dos 

Capuchinhos

Durante o Ato Religioso vemos o frei Arley e o diácono Alcides Mar-
tins,presidente Ernesto Boaventura no orfetório

O presidente Ernesto Boaventura, sua filha e 1ª dama Rose Boa-
ventura com seu esposo, o Camilo Leitão,  na missa em honra ao 
padroeiro da Casa da Vila da Feira, São Sebastião

Numa pose no interior da Igreja dos Capuchinhos vemos a diretoria da Casa da Vila da Feira e as crian-
ças vestidas de branco, com as fogaças

Momento quando a procissão partiu da Igreja dos Capuchinhos
Componentes do G.F. Almeida Garrett conduzindo o andor com a 
imagem de São Sebastião

Sergio Viana e sua esposa Denise agradecendo a homenagem reali-
zada pelo presidente Ernesto Boaventura, e Rose Boaventura

O presidente Ernesto Boaventura com sua mãezinha D. Rosa, D. 
Alice Boaventura, o diretor Antônio Silva, Alfredo e Camilo Leitão

Mesa do ex-presidente Antônio Simões, do presidente do Conselho 
Adão Ribeiro, sua linda neta Juliana,o soridente Gabriel Boaventura 
-

Na festa das Fogaceiras o Armênio e sua esposa e filha Vanessa
Durante o almoço vemos o nosso amigo e colunista Maneca com seu 
irmão de coração, o comendador Afonso Bernardo esposa Florbela

Também foram prestigiar a Festa das Fogaceiras os casais Maria 
e Mario Simões, os amigos Mariluce e Antônio Martins e sua neta 
Gabriela

Magnífica apresentação do Grupo Folclórico Almeida Garrett Que show!!!! Um verdadeiro Arraial Feirense!!

Imagem marcante dessa linda festa dos três componentes mirins 
que deram um lindo show, Heitor, Nicole e Camila
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Vamos Recordar 2018, e a historia da Comunidade Luso-Paulista 
no seu Portugal em Foco Afinal “Recordar é Viver”
O jornal Portugal em Foco 
se orgulha de fazer parte 
da historia da Comunidade 
Luso-Paulista bem como 
de todo o Brasil. Iniciamos 
hoje nossa anual retros-
pectiva trazendo os melho-
res momentos transcorri-
dos na comunidade no ano 
de 2.018. Faremos neste 
inicio de 2.019, uma retros-
pectiva, na óptica do olhar 
para trás, como gesto que 
antecede o espreitar para 
diante... para o futuro. E 
num ano cheio de histórias, 
acontecimentos e passa-
gens, é-nos difícil destacar 

duas ou três. Por isso, su-
blinhamos vários aconte-
cimentos, da Comunidade 
Luso-Paulista em 2018, os 
quais, situando-se em pla-
nos díspares, constituem 
marcos para toda a comu-
nidade que certamente fi-
carão registrados em seus 
anais. Acompanhe as ima-
gens que valem mais que 
mil palavras:
Março de 2018
O Grupo Folclórico dos Ve-
teranos de São Paulo do 
Rotary Penha realizaram 
seu primeiro almoço de 
2.018 no dia 25 de feverei-

ro e trouxeram como atra-
ção a conhecida Banda 
Alma Lusíada, e a reporta-
gem publicada no dia 01 de 
março. 
Supermercado Kanguru e 
Adega Alentejana realiza-
ram um jantar harmoniza-
do na sede do Rotary Clu-
be da Penha no dia  02 de 
março de 2.018
Também trouxemos na edi-
ção de 08.03 o almoço das 
quintas da Casa de Portu-
gal sempre com presenças 
ilustres. 
Os Hotéis Mira Serra e 
Recanto das Hortensias 

realizaram em março de 
2.018 a VII Semana Luso
-Brasileira com varias atra-
ções com destaque para 3 
shows do cantor Roberto 
Leal.
Na edição do dia 15 de 
março trouxemos a com-
pleta reportagem  da co-
memoração dos 39 anos 
do Arouca São Paulo Clu-
be, que como sempre con-
tou com presenças ilustres 
em sua sessão solene e no 
almoço de encerramento. 
Várias homenagens  e di-
versas atrações.
A Casa de Portugal de 

Campinas comemorou em 
2018 os seus 60 anos de 
fundação, cuja reportagem 
trouxemos na edição de 22 
de março. Tivemos neste 
dia em Campinas grande 
show de Marly Gonçalves, 
acompanhada dos músi-
cos Ricardo Araújo,  Jhow 
Guimarães, Igor Kenedy e 
Renato Araújo. 
Sensacional foi a come-
moração dos 33 anos da 
Casa de Portugal do Gran-
de ABC, cuja reportagem 
trouxemos na edição de 29 
de março de 2.018 e como 
atração o espetacular al-

moço e o show de Roberto 
Leal. 
Também nesta edição trou-
xemos a reportagem da 
Vindima da Casa de Portu-
gal de São Paulo que trou-
xe como atração o Rancho 
Folc. Da Portuguesa San-
tista. 
A Casa de Portugal de São 
Paulo, inaugurou no dia 09 
de março de 2.018 o mais 
um belíssimo salão de fes-
tas em seu 4.o andar onde 
antigamente funcionaram 
as instalações do consu-
lado de Portugal em São 
Paulo. 
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Livro revela ‘face caché’ de Béla Guttmann “Se não fosse o VAR (vídeo árbitro)
Este título não era do Sporting”A expressão francesa ‘face 

caché’ significa, ao pé da le-
tra, a ‘face oculta’ de alguma pes-
soa ou mesmo fato. Estas palavras 
aparecem regularmente nas man-
chetes da imprensa parisiense. Do 
prestigiadíssimo diário Le Monde, 
criado há 74 anos, ícone do pen-
samento gauchiste em todo o pla-
neta, às revistas semanais, como 
a esquerdista Le Nouvel Obser-
vateur, fundada em 1964 pelo ce-
lebrado ensaísta Jean Daniel, de 
98 anos, nascido na antiga Argélia 
Francesa, como o romancista Al-
bert Camus (1913 – 1960), seu ami-
go. Nada mais apropriado, portan-
to, do que usar a expressão para 
definir a revelação feita pelo re-
cente livro publicado sobre um dos 
importantes protagonistas do fute-
bol do século XX, o húngaro judeu 
Béla Guttmann (1899 – 1981), “The 
Greatest Comeback”, ou seja, “O 
Maior dos Retornos”, do escritor 
inglês David Bolchover, ainda sem 
versão em português. A capa da 
obra ilustra a coluna. Sabia-se que 
foi um zagueiro primoroso, entre 
anos 1920 e início da década se-
guinte, surgido no popular MTK, de 
Budapeste, e legendário treinador 
quase até o final da vida, marcando 
época como bicampeão europeu 
(1961 e 1962) à frente do magnífico 
Benfica, quando lançou a ‘pantera’ 
Eusébio (1942 – 2014) – tendo feito 
sucesso também em outros gran-
des times, entre os quais, o italia-
no Milan, o tripeiro Porto, o magiar 
Honved, em 1956, durante excur-
são ao Rio de Janeiro, o uruguaio 
Peñarol e no São Paulo, campeão 
paulista de 1957. O que nunca se 
soube, porque Guttmann sempre 
omitiu, é como teria sobrevivido, 
na Segunda Guerra (1940 – 1945), 
à ocupação da Alemanha nazista à 
sua Budapeste natal - onde se en-
contrava quando as tropas de Adolf 
Hitler (1889 – 1945) invadiram o 
país e mais de 400 mil húngaros 
judeus foram deportados para o 
campo de concentração polonês 
de Auschwitz.

A ‘face caché’ do mítico per-
sonagem, que transcende 

o universo do futebol, foi revelada 
por Bolchover – ao contrário das 
duas biografias anteriores: “A His-
tória de Béla Guttmann”, de seu 
compatriota Jenö Csarnády (1924 
– 2001), ex-técnico, publicada em 
português, em 1964, pela editora 
lisboeta Livraria Bertrand, e “Béla 
Guttmann – Uma lenda do futebol 
do século XX”, do alemão Datlev 
Claussen, de 70 anos, editada 
em 2006 pela berlinense Verlag, 
ganhando oito anos depois uma 
esmerada tradução no Brasil. Bol-
chover conseguiu levantar, através 
de muitas pesquisas, inclusive nos 
arquivos alemães, que Guttmann, 
ao perder o emprego no húngaro 

Ujpest, em 1939, por ser de família 
israelita, apesar de ter sido cam-
peão, permaneceu no país, por 
temer pior sorte na Áustria, Itália 
ou França – também ocupados e, 
nos quais possuía inúmeros ami-
gos. Escondeu-se, nos primeiros 
três anos, no sótão de um salão 
de cabelereiro na própria cidade 
de Ujpest, porém, foi localizado e 
levado para um campo de concen-
tração nos arredores de Budapes-
te, quase ao término do confronto, 
quando os alemães apertaram o 
cerco à Hungria. Teria escapado, 
conforme Bolchover, por uma ja-
nela juntamente com mais cinco 

presos. Antes de “The Greatest 
Comeback” se acreditava que 
Guttmann teria superado os anos 
da ocupação de Budapeste por-
que havia se refugiado na Suíça, 
onde, segundo Csaknády e Claus-
sen, gozara de certa tranquilidade, 
enquanto seis milhões de judeus, 
como ele, eram implacavelmente 
mortos. O que Bolchover não es-
clarece é por que ele resolveu si-
lenciar sobre suas agruras na Se-
gunda Guerra.

Guttmann foi uma figura de-
cisiva para a formação do 

maravilhoso Benfica de sua época, 
base da futura seleção portuguesa 
que fez memorável campanha na 
Copa do Mundo de 1966. Também 
ajudou o Brasil a implantar o siste-
ma tático 4-2-4 e, assim, conquis-
tar o Mundial de 1958. Era supe-
rintendente do São Paulo, no ano 
anterior, o paulistano Vicente Feo-
la (1909 – 1975), técnico brasileiro 
na Copa do Mundo de 1958, que 
aplicou o mesmo método aprendi-
do durante os treinamentos do São 
Paulo – e trouxe para a casa a pri-
meira das cinco copas brasileiras. 
Mais húngaros fizeram história no 
Brasil à beira do gramado. Como, 
dentre outros, Izidor ‘Dori’ Kürs-
chner (1886 – 1941), que introdu-
ziu o sistema WM no País, quando 
conduziu o Flamengo e o Botafo-
go, entre 1937 e 1939, o ex-golei-
ro do Ferencvaros, de Budapeste, 
Ignác Amsel (1899 – 1974), no 
São Paulo em 1938, Gyula Mándi 
(1899 – 1969), em 1957 e 1958, no 
carioca América, e Janus Tratay 
(1922 – 2011), único que não era 
judeu – e consagrou-se em todo o 
Nordeste, nas décadas de 1960 a 
1970, treinando o Campinense e o 
Treze, ambos da paraibana Cam-
pina Grande, para além do Ceará, 
Sport do Recife e o Bahia.  Gutt-
mann faria 120 anos no último dia 
27. Foi o maior dos mestres hún-
garos e, talvez, do mundo. A sua 
‘face caché’, revelada agora, era 
um segredo até então bem guar-
dado, que completa e humaniza o 
quadro de um dos grandes heróis 
do futebol.

O presidente do Sporting, Frede-
rico Varandas, voltou a elogiar o 
vídeo árbitro (VAR), afirmando que 
a equipa lisboeta só venceu a final 
da Taça da Liga de futebol, frente 
ao F.C. Porto, graças à presença 
daquela tecnologia. A equipa ‘verde 
e branca’ impôs-se aos ‘dragões’ no 
desempate por grandes penalida-
des, por 3-1, depois de ter empatado 
o jogo (1-1) aos 90+2 minutos, num 
pênalti de Bas Dost, e o dirigente 
observou que o VAR mostrou nova-
mente a sua “importância”, quando 
o árbitro João Pinheiro o utilizou 
para sancionar a falta de Óliver so-
bre Diaby na área portista. “Tanto 
barulho se fez por causa do vídeo 
árbitro e nesta final ficou patente a 
sua importância. “Se não fosse o 
VAR, este título não era do Sporting. 
E estou a falar de um jogo com uma 
excelente arbitragem. É difícil ver 
aquele lance. Há um penálti indiscu-
tível que o VAR assinalou. Graças 

a Deus que o VAR está presente”, 
disse o presidente do Sporting, no 
final da partida disputada no Está-
dio Municipal de Braga. Varandas 
salientou ainda que, a conquista 
da Taça da Liga, a segunda con-
secutiva dos ‘leões’, foi o resultado 
da “luta”, da “competitividade” e da 
“crença” demonstradas pelo plantel, 
mesmo com a ausência do treinador 
Marcel Keizer nos dois dias que an-
tecederam a final, devido à morte de 
um familiar, a lesão de Mathieu e as 
fraturas no nariz que André Pinto e 
Petrovic sofreram durante o jogo. “É 
um grupo que, apesar das suas limi-
tações, não foi construído por esta 
direção, nem por este treinador. 
Queremos torná-lo cada vez mais 
forte, mas sinto um orgulho enorme, 
porque sei o cansaço com que eles 
entraram neste jogo, o que é entrar 
em campo com limitações, por duas 
lesões graves. Foram verdadei-
ros ‘leões’”, vincou. O responsável 

‘leonino’ considerou ainda que o 
Sporting deu uma “lição de vitalida-
de e força” ao conquistar a Taça da 
Liga, numa fase final com as quatro 
melhores equipas nacionais, dedi-
cando o título aos sócios do clube 
e manifestando ainda a ambição de 
conquistar mais.
O médico que há no presidente Fre-
derico Varandas honrou o juramento 
de Hipócrates ao sair da tribuna VIP 
para prestar os primeiros cuidados 
médicos a um adepto com proble-
mas cardíacos que não resistiu às 
emoções dos festejos e, pouco de-
pois, acabou por ser transportado 
para o hospital.

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 31.01.2019
Solange da Silva Campos; Antonio Gaulêz (Motel Xana-
dú); Fátima Dias Pereira; Aniversario de Casamento dos 
amigos Viviane e Paulo Mota (ambos ex- Grupo Folc. Da 
Portuguesa de Desportos).
Dia 01.02.2019
João Batista Gonçalves; Juliana Dal Bello (ex-Grupo 
Folc. Da Casa Ilha da Madeira e da Casa do Minho de 
São Paulo e esposa do Ricardo Pisco); Sra. Albertina 
Pisco esposa do amigo Sr. José Pisco ambos fundado-
res da Casa do Minho de São Paulo; Sra. Celeste P. 
Marques esposa do Sr. Antonio Luiz Marques e mãe do 
chefinho Dr. Julio Marques.
Dia 02.02.2019
Sr. Nelson Claro (um dos fundadores do Rancho Pedro 
Homem de Mello); Izabel Ermelinda Pereira (Aldeias da 
Nossa Terra); Luciana Paula Alves (Arouca); Aniversário 
de casamento dos amigos Sr. Fernando Miguel e Sra. 
Ângela Muniz Pires; Leila Jeronimo (nossa chefinha lá 
do Resort Monte das Oliveiras); Dra. Ana Contreras; 
Heloise Kuhn (Integrante do Rancho Pedro Homem de 
Mello).
Dia 03.02.2019
Maria Lucia Quaggio (esposa do amigo Luisinho da 
Tap); Aniversário de Casamento dos amigos Jorge Fon-
seca e Laura; João Vitor Pereira (filho do casal amigo 
Marcos Pereira e Beth e neto do casal Zeza e Joaquim 
Correia, estes últimos diretores do Arouca).
Dia 04.02.2019

Margarete Teixeira dos Santos (diretora do Arouca São 
Paulo Clube); Paulo José Ribeiro (filho do falecido ami-
go Sr. Hercules com a Sra. Maria do Céu); João da Ilha; 
Gabriella Vieira (filha do casal amigo Paulo Vieira e 
Cybelle, da Funchal Pescados).
Dia 05.02.2019
Faria aniversario neste dia o saudoso Américo Carva-
lhaes (Grupo Folc. da Casa de Portugal de São Paulo); 
Carlos Bento (ex-Presidente do Rancho Arouquense e 
atual diretor do Buffet Europa); José Guimarães Cabral; 
Carlos Eduardo dos Santos Gomes (o Dudu da Digi-
tal-Grupo Leograf); Lino Fernandes Lage (Associação 
dos Poveiros); Joaquim Alves Silva (vice presidente da 
Associação dos Poveiros); Faria aniversario neste dia a 
Sra. Maria Gomes Vilar (ex 1ª Dama da Associação dos 
Poveiros que já nos deixou); Manuel de Oliveira Gomes 
(Padaria Nova Charmosa e diretor do Arouca); Leonardo 
Cabral (filho dos amigos Aurineide e Antonio Eugenio do 
Grupo Leograf); Cristiano Ronaldo jogador madeirense 
numero hum do mundo pela 5.a vez. 
Dia 06.02.2019
Armando Torrão (representante em São Paulo do jor-
nal PORTUGAL EM FOCO); Sra. Rosa Guedes Ferrei-
ra (Esposa do querido e falecido amigo Com. Manuel 
Cardoso Ferreira); Dr. Nelson Oliveira; Maria Jeronimo 
(irmã dos chefinhos Sr. Adriano e Sr. Francisco do Su-
permercado Kanguru e Resort Monte das Oliveiras); 
Sr. Urbino Amaro (ex-vice social da Portuguesa de 
Desportos).

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 
celebração de uma santa missa às 
11 horas, seguindo-se um almo-
ço dançante. Teremos no cardápio 
um sensacional bacalhau além de 
outros pratos e acompanhamen-
tos. A animação estará a cargo do 
Rancho Raízes de Portugal com 
seu tradicional vira livre e também 
se apresentará. Convites e informa-
ções 2503.2835 – 2967.6766 Rua 
Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria 
- São Paulo
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo es-
tará neste dia iniciando suas ativi-
dades com o seu tradicional almo-
ço dançante. Não perca, teremos 
aquele sempre saboroso bacalhau, 
além de outras opções. A animação 
estará a cargo da tocata do seu ran-
cho que se exibirá. Convites e reser-
vas com a diretoria e componentes. 
Local Rua Jaguaretê, 414 Casa Ver-
de fone 011 - 98155.8187
Dia 09.02.2019
Adega da Lusa 
Você não pode perder esta primeira 
Adega da Lusa de 2.019, como sem-
pre com entrada gratuita a partir das 
19 horas na Portuguesa de Despor-
tos, numa realização do Dpto. Só-
cio-Cultural. Comidas típicas, muita 
animação com a Tocata The Folks 
e exibição do Grupo Folclórico da 
Portuguesa de Desportos. 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 dan-

do as boas vindas ao ano novo de 2.019, 
neste seu primeiro almoço. Teremos a 
deliciosa bacalhoada à moda de Arou-
ca, além de outras opções e acompa-
nhamentos. A animação estará a cargo 
do Rancho Folclórico Aldeias da Nossa 
Terra do Arouca. Informações convites e 
reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Ro-
dovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou 
pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 
- 2455.1988 WhatsApp 97133.9196         
www.aroucaclube.com.br
Festa da Vindima em Campinas
A Casa de Portugal de Campinas 
estará neste dia realizando sua 
tradicional Festa da Vindima, com 
distribuição de uvas entre os pre-
sentes. Neste dia teremos um novo 
desfile do melhor da culinária portu-
guesa ao almoço. Como atração, te-
remos a exibição do anfitrião, Grupo 
Folclórico da Casa de Portugal de 
Campinas, Informações e convites 
Rua Ferreira Penteado, 1349 Cam-
buí – Campinas fone (19) 3252.5752
Dia 23.02.2019
Festa da Vindima na Casa de Por-
tugal de São Paulo
A Casa de Portugal de São Paulo 

convida a todos para sua grande 
festa da Vindima, nesta noite a partir 
das 19 horas. Teremos a encenação 
da colheita da uva com a participa-
ção dos presentes, a pisa da uva e 
serão distribuídas uvas aos presen-
tes. O serviço de bar com os deli-
ciosos petiscos portugueses estará 
funcionando como opcional. Haverá 
a exibição do anfitrião grupo Folc. 
Da casa de Portugal e como convi-
dado o Rancho Folc. Verde Gaio do 
Centro Português de Santos. Convi-
tes e Informações: Av. da Liberda-
de, 602 Bairro da Liberdade fones 
(11)      3273.5555 – 3273.5553 – 
3273.5551
Dia 24.02.2019
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo esta-
rá neste dia realizando mais um al-
moço dançante. Não perca, teremos 
aquele sempre saboroso bacalhau, 
além de outras opções. A animação 
estará a cargo da tocata do seu ran-
cho que se exibirá. Convites e reser-
vas com a diretoria e componentes. 
Local Rua Jaguaretê, 414 Casa Ver-
de fone 011 - 98155.8187

Bons amigos e Boa Culinária
Só no “Almoço das Terças”

Neste dia lá encontramos o Dr. Carlos Carreira e seu estimado pai o Sr. Olívio Carreira, e a anfitriã Teresa Morgado

Se você já foi, já conhece o ambien-
te salutar, se não foi, vá ver de perto 
e conviver. Este convívio de amigos é 
sempre concorrido. Vá você também 
desfrutar deste bom convívio semanal, 

sempre às terças feiras na Portugue-
sa de Desportos, mais precisamente 
na “Taberna Cais do Porto”. Entre um 
copo e outro, um bom papo, reverami-
gos e saborear a deliciosa gastronomia 

portuguesa, sempre aos cuidados da 
“expert” Tereza Morgado.Caro leitor 
apareça você também por lá, sua par-
ticipação é por adesão. Informações e 
reservas pelo fone (11) 3228.2627.
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O Sporting garantiu a 
conquista da Taça da Liga, 
após vencer o FC Porto nas 
grandes penalidades, depois 
do empate (1x1) no tempo 
regulamentar.

 Numa final mais disputada 
do que bem jogada, foram os 
leões que se superiorizaram 
no primeiro tempo, sem resul-
tados práticos até ao intervalo.

 Mudou a maré na se-
gunda metade, com maior 
pendor azul e branco, que 

acabou por chegar à vanta-
gem à passagem do minuto 
79, com Fernando Andrade a 
aproveitar uma bola perdida 
por entre os braços de Renan 
Ribeiro. Já tudo apontava 
para que o final dos noventa 
minutos trouxesse a inédi-
ta festa portista da Taça da 
Liga, mas uma grande pe-
nalidade cometida por Óli-
ver Torres -confirmada pelo 
VAR – permitiu a Bas Dost 
empurrar as decisões para 

RENAN DE VILÃO
A HERÓI MANTÉM 

CALVÁRIO DO FC PORTO 

as grandes penalidades.
 Na lotaria dos penáltis, os 

leões voltaram a apresentar o 
esclarecimento demonstrado 
frente ao SC Braga na marca 
de castigo máximo, e revali-
daram o título de campeão da 
Taça da Liga.

 Esta é já a terceira 
ocasião em que o FC Por-
to consegue chegar à final 
da competição (depois de 
2009/10 e 2012/13) e acaba 
por não conseguir erguer o 
troféu nacional em falta na 
vitrine portista.

Declarações de Marcel 
Keizer, treinador do Sporting, 
após o jogo FC Porto-Spor-
ting (1x3, no desempate por 
grandes penalidades, após o 
1x1 no fim do tempo regula-
mentar), da final da Taça da 
Liga de futebol, disputado 
sábado no Estádio Municipal 
de Braga.

“Gostei muito dos minu-
tos finais da partida, quando 
regressámos ao jogo com o 
1x1, e ainda tivemos a opor-
tunidade de fazer 2x1. Foi 
um bom momento, gostei do 
espírito guerreiro da equipa.

A nossa equipa sabe que 
consegue jogar bom fute-
bol, temos de continuar com 

Marcel Keizer: «Portugal tem uma emoção muito diferente 
esse espírito lutador. Na 
Liga não estamos no primei-
ro lugar, mas temos de lutar 
em todos jogos.

Todas as competições 
são diferentes. Na Liga Eu-
ropa ainda estamos vivos 
e temos dois jogos, o mes-
mo na Taça de Portugal. 
No campeonato estamos 
alguns pontos atrás, mas 
este é o momento para con-
tinuar a lutar.

Portugal tem uma emo-
ção muito diferente dos pa-
íses do norte. Há um grande 
espírito dos adeptos e das 
equipas, com bons duelos 
nos estádios.

Há boas equipas e não 

apenas as primeiras da 
classificação. São muito 
difíceis os jogos fora. Jo-
ga-se um bom futebol, bem 
organizado, mas isso não é 
novidade. Toda gente sabe 
que Portugal é um bom 

O plantel do FC Porto, 
bem como os elementos da 
equipa técnica liderada por 
Sérgio Conceição, abando-
naram o relvado do Estádio 
Municipal de Braga depois da 
cerimónia de entrega das me-

FC PORTO ABANDONA
RELVADO E NÃO ASSISTE À

CONSAGRAÇÃO DO SPORTING
dalhas, não assistindo à con-
sagração do Sporting como 
vencedor da Taça da Liga. 

Os azuis e brancos, refira-
se, tiveram direito a ‘guarda 
de honra´ por parte do plantel 
do Sporting.

Sabe, por acaso, quan-
do foi a última vez que o FC 
Porto venceu uma elimina-
tória por pênaltis? Para lá 
chegar, tem de recuar nove 
anos e reavivar as memórias 
da maratona protagonizada 
com o Belenenses, nos oita-
vos de final da Taça de Por-
tugal: os dragões venceriam 
aquela empolgante ronda 
por 10x9 (2x2 no final dos 
120 minutos). Felicidade 
que não encontraram na lo-
taria de sábado, na final da 
Taça da Liga, prolongando a 
maldição dos penáltis para 
seis jogos com registo de 
derrota e eliminação.

Mas as infelizes coin-
cidências azuis e brancas 

não se esgotam na marca 
dos 11 metros, numa sé-
rie em que o Sporting saiu 
a ganhar por três vezes, o 
Chaves uma, o Benfica ou-
tra e o SC Braga mais outra 
(aqui, valeu aos minhotos 
a consagração no Jamor). 
Casillas viveu duas dessas 
desilusões como suplen-
te, condição em que, aliás, 
nunca viu uma equipa sua 
vencer qualquer final: an-
tes dos referidos encon-
tros de dragão ao peito, 
o guarda-redes espanhol 
já assistira do banco às 
derrotas do Real Madrid 
nos jogos decisivos da 
Taça do Rei de 2001/02, 
2003/04 e 2012/13.

A MALDIÇÃO DOS PÊNALTIS

O Benfica despediu-se 
com uma vitória na Premier 
League International Cup 
de futebol, ao impor-se ao 
Bayern Munique por 1x0, 
o que permitiu à equipe lis-
boeta somar os únicos três 
pontos na competição.

Um gol de Nuno Santos, 
aos 69 minutos, garantiu o 
triunfo aos ‘encarnados’, o 
primeiro na prova, depois 
de duas derrotas perante o 
Everton e o Brigthon, ambas 
por 2x0.

O Brighton e o Bayern 
Munique vão discutir a lide-
rança do grupo D da compe-
tição e o apuramento para 
a fase seguinte, na próxima 
quarta-feira.

A equipe inglesa lidera 
com quatro pontos, os mes-
mos do Everton, que é se-
gundo, mas já disputou os 
três jogos, enquanto Bayern 
Munique e Benfica somam 
3, em terceiro e quarto lu-
gares, com os ‘encarnados’ 
também já com o calendário 
completo.

Benfica despede-se 
da Premier League 
Cup com triunfo

país de futebol.
[Sobre a segunda parte 

menos conseguida] Crédito 
para oponente, pressiona-
ram forte, foram melhores, 
mas nós também pressiona-
mos e tentámos passar, mas 
nem sempre funcionou.

Foi um jogo difícil, mas 
quando se joga com as qua-
tro melhores equipas é sem-
pre complicado.

Para nós a final é sem-
pre especial, mas quando se 
joga contra bons oponentes 
já se sabe que será renhido. 
Tivemos de lutar, estamos 
contentes por ganhar, mas 
não especialmente por ser a 
este adversário”.

LISANDRO 
LÓPEZ 

ANUNCIADO 
COMO 

REFORÇO NA 
ARGENTINA



O FC Porto colocou à 
venda  nesta segunda-fei-
ra, a partir das 10 horas, na 
Bilheteira Poente do Está-
dio do Dragão, os bilhetes 
para o jogo com a Roma, 
marcado para 12 de feve-
reiro, no Estádio Olímpico, 
referente à primeira mão 
dos oitavos de final da Liga 
dos Campeões.

 No primeiro dia a ven-

LEÕES NO TOP-10 DE CLUBES QUE MAIS 
FORNECEM AS PRINCIPAIS LIGAS

O Sporting é um dos 
dez clubes que mais for-
nece jogadores às cinco 
principais ligas da Europa.

A revelação é feita por 
um estudo desenvolvido 
pelo CIES (Observató-
rio de Futebol), a partir 
de outubro de 2018, ten-
do por base atletas que 
atuaram nos leões pelos 
menos três temporadas 
entre os 15 e os 21 anos 
de idade.

A lista é liderada pelo 
Real Madrid, com 36 jo-
gadores no top-5 europeu 
(Espanha, Inglaterra, Itá-
lia, Alemanha e França), 
seguido pelo Lyon, com 
35, com o Barcelona a fe-
char o pódio com 34. Na 
décima posição surge o 
emblema leonino, o clube 

BILHETES PARA 
ROMA A 50 EUROS

português referido entre 
os 55 clubes mais forne-
cedores, com 21 atletas a 
atuar nos principais cam-
peonatos. Benfica e FC 
Porto não figuram na lis-
ta completa, que termina 
com as formações com 
11 jogadores formados no 
clube.

 Confira a lista dos 21 
jogadores que colocam o 
Sporting no Top-10:

 1- Rui Patrício (Wol-
verhampton), 2- William 
Carvalho (Bétis), 3- Cris-
tiano Ronaldo (Juventus), 
4- Gelson Martins (Atl. 
Madrid, emprestado ao 
Monaco), 5- Cédric Soa-

res (Southampton, entre-
tanto emprestado ao In-
ter), 6- João Mário (Inter), 
7- Eric Dier (Tottenham), 
8- Bruma (Leipzig), 9- 
Francisco Geraldes (Em-
prestado ao Eintrackt 
Frankfurt, já regressado 
a Alvalade), 10- Matheus 
Pereira (Emprestado ao 
Nuremberga), 11- Rafa-
el Leão (Lille), 12- Rúben 
Semedo (emprestado pelo 
Villarreal ao Huesca), 13- 
Adrien Silva (Leicester), 
14- Iuri Medeiros (Géno-
va), 15- Rui Fonte (Lille), 
16- José Fonte (Lille), 17- 
Miguel Veloso (Génova), 
18- Daniel Carriço (Sevi-
lha), 19- Pedro Mendes 
(Montpellier), 20- Edgar Ié 
(Lille), 21- João Moutinho 
(Wolverhampton)

RÚBEN DIAS NA MESA 
DA JUVENTUS

da será exclusiva a sócios 
detentores de lugar anual, 
na terça-feira é alargada a 
todos os sócios e, a partir 
de quinta-feira, ao público 
em geral.

Numa primeira fase 
apenas será possível a 
compra de dois bilhetes 
por pessoa, sendo impe-
rativo a apresentação de 
dois cartões de sócio.

Arouca contrata avançado
brasileiro Willian ao Famalicão

O Arouca contratou 
o atacante brasileiro 
Willian, proveniente do 
Famalicão, o quinto ‘re-
forço de inverno’ dos 
arouquenses, anunciou 
hoje o clube que alinha 
na II Liga portuguesa 
de futebol.

Willian, de 24 anos, 
junta-se a Igor Ste-
fanovic, Pedro Pinto, 
Breitner e Jeroen Lumu 

como as ‘caras novas’ 
do plantel orientado 
pelo treinador Quim 
Machado.

O atacante realizou 
um total de 15 jogos ao 
serviço dos minhotos 
na primeira metade da 
época e, na época pas-
sada, tinha marcado 
nove golos em 37 parti-
das pelos famalicenses

A imprensa interna-
cional está a avançar 
que a direção do Besi-
ktas quer reunir-se com 
Ricardo Quaresma para 
discutir o seu futuro.

 O clube de Istambul 
vive um período marca-
do por sérios problemas 
financeiros, que acaba-
ram por ditar a rescisão 
contratual de Pepe.

Para além disso, os 
problemas disciplinares 
do internacional portu-
guês, e o facto de este 

Quaresma de saída do Besiktas
não fazer parte do pro-
jeto de reestruturação 
que os turcos querem 
por em prática, são al-
guns dos motivos que 
devem levar à saída do 
extremo.

Quaresma está a 
cumprir a sua sexta 
temporada no Besiktas, 
a quarta consecutiva 
desde que regressou, 
em 2015/2016, tendo já 
conquistado dois cam-
peonatos e uma Taça da 
Turquia.

Confirmada a saída de 
Benatia, e com o contra-
to de Cáceres a terminar, 
a Juventus, de Cristiano 
Ronaldo e João Cancelo, 
procura reforçar o centro 
da defesa e, depois de 
Bruno Alves, há mais um 
nome português em cima 
da mesa

A prioridade da Vec-
chia Signora continua a 
ser o prodígio holandês 
Matthijs de Ligt, mas, se-
gundo o site Tuttomerca-
to, Rúben Dias é um dos 
nomes que surge como 
alternativa, juntamente 
com Savic, do Atlético de 
Madrid.

 Recordar que o 
internacional portu-
guês renovou con-
trato no verão de 
2018, no qual ficou 
estipulada uma cláu-
sula de 60 milhões 
de euros, com o 
Benfica a já ter dei-
xado avisos que este 
seria o valor a pagar 
pelo jogador.
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Nem foi preciso um pedido formal de ajuda 
do Brasil: mal a tragédia de Brumadinho foi di-
vulgada, o Governo de Israel tratou de enviar um 
avião carregado de técnicos e equipamentos de 
altíssima tecnologia, que já estão trabalhando na 
busca de vítimas no inferno de lama em que a 
região foi transformada. A equipe, que inclui 130 
especialistas militares e cães treinados para mis-
sões difíceis de salvamento, conta, entre outros, 
com sonares usados para localizar pessoas em 
grandes profundidades, com refinada recepção 
de imagens e ecos. A operação, que honra a tra-
dição humanitária israelense e orgulha a todos 
nós, foi articulada pelo embaixador Yossi Shelley, 
a quem homenageei na Câmara Municipal com 
o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro, 
durante a sessão solene pelos 70 anos de cria-
ção do Estado de Israel.

Desnecessário dizer a dor que sinto pela des-
graça que se abateu novamente sobre o querido 
povo mineiro e todos os brasileiros. Uma dor  que 
se mescla com a indignação causada pela com-
binação criminosa de ganância com irresponsa-
bilidade e omissão.

Mal transcorreram três anos desde que um 
rompimento de barragem semelhante ocorreu em 
Mariana, sem que praticamente nada tivesse sido 
feito, não só para indenizar as vítimas como para 
prevenir a repetição da tragédia. Existe tecnolo-
gia moderna para o controle dessas barragens 
que se espalham por Minas Gerais (são cerca de 
300!), mas custa mais caro que os sistemas ora 
adotados, e isso parece estar sendo o perverso 
fator por trás de tudo. Vidas não têm preço, se-
nhores! É preciso fazer de tudo para protegê-las!

Uma profunda dor 
que se repete

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

essa está facil de mais 
Poxa, ninguém acertou de novo, eram o Jose Maria Rodrigues da Voz 
de Portugal o Rocha Mendes do Mundo Português e o Antonio Campos 
da Revista Roteiro, que pena, mas vamos tentar agora com gente que 
ainda circula em nossos meios, você sabe quem é este ???????

adivinhem quem sou?
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O embaixador de Portugal no Brasil, Dr.Jor-
ge Cabral,  ao lado do presidente da Casa 
da Vila da feira,  Ernesto Boaventura.

O secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Dr.  José Luís Carneiro, du-
rante seu pronunciamento sob a atenção 
do presidente Ernesto Boaventura

O embaixador de Portugal, Dr. Jaime Leitão,  
esteve presente ao Castelo da Feira;  na foto, 
ao lado do presidente Ernesto Boaventura

O presidente entregando uma lembrança 
da Casa da Vila da Feira ao secretário das 
Comunidades, Dr. José Luís Carneiro

Em um registro fotográfico estão o 
presidente do Real Gabinete Portu-

guês de Leitura,  Dr. Francisco Gomes 
da Costa, o cônsul de Portugal no Rio, 

Dr. Jaime Leitão, o embaixador de 
Portugal no Brasil, Dr.  Jorge Cabral, 

a consulesa, D. Maria Eduarda, o 
presidente da Casa da Vila da Feira, 

Ernesto Boaventura, o secretário das 
Comunidades Portuguesas, Dr.  José 

Luís Carneiro, a primeira dama da 
Casa, Rose Boaventura com sua filha 
Camila e seu marido Camilo Leitão, o 
cônsul-adjunto de Portugal no Rio de 

janeiro, Dr. João de Deus.

Cantor 
Camilo 
Leitão 

apresen-
tando-se 
no jantar  

na Vila 
da Feira

O cantor ro-
mântico Mario 

Simões sol-
tando a voz  à 

capela no jantar 
em homena-

gem à visita do 
secretário das 
Comunidades 

Portuguesas ao 
Rio de Janeiro

Secretário das Comunidades José Luís Carneiro 

No sábado passado a 
Comunidade Portuguesa 
esteve reunida na Casa 
da Vila da Feira e Terras 
de Santa Maria num jan-
tar em homenagem ao 
secretário das Comunida-
des Portuguesas Dr. José 
Luís Carneiro,. O presi-
dente Ernesto Boaventura 
recebeu, com muita fidal-
guia, o senhor secretário 
e as  autoridade presen-
tes:  o embaixador Jorge 
Cabral, o cônsul de Por-
tugal no Rio de Janeiro, 
embaixador Jaime Leitão, 
o cônsul-adjunto de Por-
tugal,  Dr. João de Deus, 
a vereadora Teresa Ber-
gher, o presidente do Li-
ceu Literário Português e 
Real Gabinete Português 
de Leitura,  Dr. Francisco 
Gomes da Costa, pesso-
as de diversos segmentos 
da Comunidade Portu-
guesa, os presidentes da 

Casa dos Açores e Clube 
Português de Niterói, dire-
tores e amigos. 

Foi uma noite especial 
onde o secretario José 
Luís Carneiro, saudou a 
todos e agradeceu pelo 
carinho e mais uma vez 
falou da sua satisfação 
em estar no Rio de Janei-
ro.  Também discursaram  
o embaixador Jorge Ca-
bral, o cônsul Jaime Lei-
tão. O presidente da Casa 
da Vila da Feira entregou 
uma lembrança ao secre-
tário José Luís Carneiro 
para registrar sua visita 
à Casa. Seguindo às ho-
menagens e às palavras 
foi servido um delicioso 
bacalhau à moda da Feira 
acompanhado de vinhos 
seletos.  A bela e oportu-
na atração musical ficou 
com Camilo Leitão e Má-
rio Simões, dando o tom 
musical da noite.
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recepcionado na Casa da Vila da Feira do RJ

Felipe Mendes, cumprimentando os amigos Mário Simões, esposa Maria, Antônio Mar-
tins, Mariluce e neta Gabriela

Mesa de destaque cônsul
-adjunto Dr. João de Deus, 
o presidente do Real Gabi-
nete, Dr. Francisco Gomes 
da Costa, o presidente 
Ernesto Boaventura, o 
secretário das Comunida-
des Portuguesas, Dr. José 
Luís Carneiro, a consu-
lesa D. Maria Eduarda, o 
cônsul de Portugal no RJ, 
embaixador  Jaime Leitão, 
e  a primeira dama da 
Casa aplaudindo o cantor 
Camilo Leitão.

A mesa  do Clube Português de Niterói com o presidente Dr. Fernando Guedes, o vi-
ce-presidente Dr. Carlos Bartha, e suas simpáticas e respectivas esposas, a primeira 
dama Dra. Rosa Guedes, e vice-presidente  social Zeni de Mello

Uma imagem feliz do jantar na Casa da Vila da feira D. 
Olga Ramos e Leila Monassa

Secretário das Comunidades Portuguesa, José Luís Carneiro, Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro Jaime Leitão, embaixador de Portugual no Brasil, Jorge Cabral,vereadora da 
câmara municipal do Rio  Teresa Bergher, num registro com os amigos numa linda foto durante o jantar festivo na Casa da Vila da Feira e Terra de Santa Maria



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
FORÇA.

UMA GRANDE FORÇA COMEÇA A  EMERGIR 
EM NOSSAS VIDAS.

QUANDO RECONHECEMOS QUE SEGURANÇA 
E FELICIDADE

SÃO QUALIDADES DA ALMA. 
MINHA FORÇA É SER CAPAZ DE SER EU 

MESMA TODO O TEMPO.

oS SHeIKeS e SuaS RaINHaS

PRImeIRa dama mIcHeLe BoLSoNaRo 
aRReGaÇaNdo aS maNGaS

No dia 27/01, domingo, no Real Gabinete Português de Leitura,  a RTP 
proporcionou para o mundo um dia inteiro das Tradições  Portuguesas 
da Comunidade do Rio de Janeiro. Empresários, ranchos folclóricos,  
autoridades portuguesas no Brasil, tais como o nosso embaixador de 
Portugal em Brasília, Jorge Cabral  e o meu querido amigo Dr. Flávio 
Martins que deu uma  aula de cidadania  das comunidades. Orgulho-
me de representar o fado nesse belíssimo programa. Na foto: Maria 
Alcina, o mago da guitarra, Victor Lopes, Oscar Marques

amoR INfINIto 
de PaI PaRa fILHa

PoRtuGaL No muNdo! RtP. RtPI

com muIto  GoSto 
PuBLIco eSte QuaRteto

eu SemPRe SeReI fã de 
Quem  tem coNteúdo

Mulher simples, guer-
reira, misto de ternura 
e amor ao próximo. A 

primeira dama diz a 
que veio, assistindo 

aos desvalidos da 
sorte, e contendo 

gastos no palácio da  
Alvorada  e Granja do 

Torto. Envolvendo o 
nosso presidente em 
carinho e admiração 
constante. Michele é 

exemplo de ser huma-
no abençoado.

Muitas Bençãos

feLIZ aNIVeRSÁRIo, LuIS cLÁudIo

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.

Ao fundo um castelo de sonhos, onde o ca-
sal Douglas e Monique, vivem o sonho de um 
amor infinito. Na Foto: Monique abraçando o 
seu amado Douglas Moreira, pela passagem 
do seu aniversárioDomingo passado a diretoria da Casa Trás os Montes 

e Alto Douro proporcionou a todos os presentes um 
belo Almoço, com uma tarde dançante, executada 
pelo conjunto Amigos do Alto Minho. Como se diz a 
União faz a força, ao ver este quarteto falei para mim 
mesmo como seria bom que todos os presidentes e 
ex-presidentes seguissem estes passos. Uns saem, 
outros entram, e todos irmanados, como vemos aqui 
neste cenário fotográfico: a esquerda,  Sr. Antônio 
Paiva, que  na sua gestão, todos sabem, fez um tra-
balho extraordinário; na sequencia, vemos ex- presi-
dente, Ângelo  Horto que deu continuidade aos traba-
lhos; a direita, o atual presidente, Sr. Ismael com sua 
esposa (Primeira Dama) Dona. Sileide, que pelo que 
conheço, da seriedade do casal, sem dúvida, será 
um sucesso. Faço  votos que sim. Estamos juntos 
para o bem estar geral. Boa sorte e muita saúde.  

Não Podia deixar de Re-
gistrar a linda Cerimônia 
da Santa Missa, celebrada 
pelo padre Arley em louvor 
a São Sebastião, padroei-
ro do Solar Feirense. Foi 
muito lindo e aproveito para 
destacar este lindo visual 
fotográfico, onde vemos, 
Sr. Adão, ex-presidente, D. 
Olga, o presidente Ernesto 
Boaventura, Joaquim Sa-
raiva, Sr. Camilo Leitão, a 
frente: dona Maria, Alice 
Boaventura, sua sobrinha, 
Primeira Dama Rose, filha 
do presidente Ernesto. Para 
todos o nosso carinho com 
o desejo de muita saúde e 
parabéns.

LINdo VISuaL Na IGReja doS caPucHINHoS

feSta daS foGaceIRaS uma tRadIÇão 
daS teRRaS da feIRa em PoRtuGaL

Numa linda festa árabe, no Iate Clube de Icaraí, estavam 
os queridos casais, Dra Rosa Coentrão e Dr. Fernando 
Guedes, Dr. Carlos Bartha e D. Zenir, esbaldaram-se. Até 
o sol raiar, cantando, dançando alegremente ao estilo 
árabe. ABRAÇOS FADISTAS

Filho de Marlene e Claudio Ribeiro, o nosso menino, Luis 
Claudio do Arouca, festejou magestosamente seu ani-
versário na Escola de Samba mocidade Independente 
de Padre Miguel, da qual é diretor. MUITAS BENÇÃOS. 
ABRAÇOS FADISTAS.

aBRaÇo ImPoRtaNte e amIGo
A nossa queri-
da vereadora 
Teresa Ber-
gher,  sempre 
iluminada,
Cumprimen-
tando o Sr. 
Ministro Luiz 
Fux, durante a 
palestra
no seminá-
rio  sobre o 
combate à 
corrupção, 
em Brasília. 
MUITAS BEN-
ÇÃOS.

Linda Festa das Fogaceiras  realizada na Casa 
Vila da Feira e Terras de Santa Maria. Parabe-
nizo Sr. presidente Ernesto Boaventura, sua di-
retoria pelo belo espetáculo apresentado, mas 
é sempre bom lembrar que nestas festas Luso 
-Brasileiras, são horas de alegria. Mata-se  a 
saudade de algo do passado, e encontramos 
bons amigos, como vemos neste forte Cenário 
fotográfico: a esquerda, o amigo Radialista Antô-
nio  Simões, a seguir, o amigo Adão, comerciante 
por excelência, muito amável com sua clientela 
e com todos, e ex-presidente do Solar Feirense, 
que vieram  cumprimentar, o distinto casal, que 
dispensam comentários, comendador Afonso 
Bernardo Fernandes e sua senhora, D. Florbela, 
que gostam muito desta  Festa das Fogaçeiras e 
dos bons acontecimentos da Sociedade  Luso- 
Brasileira. Para todos,  as melhores considera-
ções da família, Jornal Portugal em Foco. 

GeNte da NoSSa GeNte, Que 
tRaBaLHa PoR amoR PeLaS 

BoaS tRadIÇõeS
Quem foi prestigiar a Festa das Fogaceiras, Foram as 
maninhas D. Henriqueta e D. Idalina, como sempre, 
junto com o grande  casal   D. Vanda, carinhosamente, 
Vandinha, uma brasileira de coração português, uma 
máquina para ver um Clube cheio  de amigos. Seu 
marido não faz ´por menos, mas este é de lá, mais 
precisamente  de  Valongo (Porto).  Para este quarteto, 
saúde paz e amor

Domingo passado, na Casa Trás os Montes Alto Douro, 
mais uma vez fotografei pessoas que fazem a diferença: 
à esquerda, amigo Antônio Paiva, Sr. Antônio Cardão, 
sua namorada, Dr.ª  Luiza Coimbra, comendador Lourei-
ro, sua esposa, Dona Rosa, Dona Berta, primeira dama 
da Casa do Porto, com  seu marido Sr. Manuel Branco, 
um jovem de apenas 90 anos que faz questão de pres-
tigiar as Casas Coirmãs, quando não tem festa na sua 
Casa. Peço licença para louvar, prestando esta Homena-
gem ao distinto casal. Estes exemplos podem ser segui-
dos por muitos. Parabéns para todos que compõem esta 
mesa, com o desejo de muita Saúde

caSaL Nota mIL
Com um coração enorme ao fundo, representando o 
amor infinito  que une Ana Maria e José Matos. Apaixo-
nados e unidos para sempre. ABRAÇOS FADISTAS.

A LINDA MENI-
NA Pietra, filha 

de Beth Soares 
e  Asdrubal 
Rodrigues,

sempre muito 
afetuosa com 

seus avós, seus 
pais e amigos. 

NA FOTO:
PIETRA 

ABRAÇANDO 
AFETUOSA-
MENTE SEU 

PAI. EXEMPLO 
ETERNO DE 

MUITO AMOR.

douGLaS, 
PRÍNcIPe 

eNcaNtado 
com Sua 
PRINceSa 
moNIQue

Faleceu D. Adelaide, mãe 
do nosso grande amigo Luis 
Augusto de Sousa, “SUPER 
PRIX” D. Adelaide, exemplo 
de bondade e força da mu-
lher portuguesa. Deixa-nos o 
legado amigo, seu filho Luis 
Augusto, bom amigo, bom 
esposo, bom filho e exemplo 
na caridade  no amor ao pró-
ximo. D. Adelaide está nos 
braços do Senhor, feliz pelo  
filho maravilhoso que deixou 
na terra. Muitas Bençãos 
Muita Luz.

maIS uma eStReLa 
cINtILaNdo No ceu

Como é bom ver os casais nas Casas regio-
nais... este, com certeza, é um grande exemplo 
de amor e cumplicidade: Dr. Paulo Sena diretor 
Social da Casa de Viseu, e sua amada esposa 
Mila Sena, constituiram juntos uma linda família 
que lhes deu os filhos Nathan e Paulo Sena Jú-
nior, onde o amor sempre esteve presente. Pa-
rabéns, amigos! Forte abraço ao distinto casal.

amoR PaRa a VIda INteIRa
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CASA DE TRÁS-OS-MONTES E SEu AlMOçO SOCiAl

Recepcionando os amigos no convívio social trans-
montano, estavam o presidente Ismael Loureiro e o 
diretor social Joaquim Bernardo

Mais um excelen-
te domingo na Casa 
de Trás-os-Montes e 
Alto D’ouro, na rua 
Melo Matos, na Ti-
juca, que recebeu 
associados e ami-
gos da Comunida-
de Portuguesa que 
saborearam a deli-
ciosa gastronomia 
transmontana: tripas 
à moda transmon-
tana, sardinha na 
brasa, caldo verde, 
churrasco completo 
e frutas.  A música 
ficou por conta do 
conjunto Amigos do 
Alto Minho, sempre 
animando com muito 
ritmo. No salão, mais 
uma vez, o presiden-
te Ismael Martins 
Loureiro e a 1ª dama 
Sineide Martins re-
ceberam os amigos 
com muito carinho.

Foi uma tarde 
perfeita em clima fa-
miliar, de paz e ale-
gria. 

Coloquem nas 
suas agendas:  no 
próximo mês, no dia 
17 de fevereiro, com 
início às 12hs, a atra-
ção será internacio-
nal: o cantor country 
português, José Ama-
ro. IMPERDÍVEL!

O conjunto Amigos do Alto Minho sempre empolgando o público presente

O dinâmico empresário Francisco Torrão, dos Biscoitos Globo, aqueles que 
são a cara do Rio,  sua simpática esposa D. Eneida e um casal de amigos.

Mesa de desta-
que: o Antonio 

Paiva, e três 
casais queri-
dos: Berta e 

Manuel Bran-
co, 1ª dama e 
presidente da 

Casa do Porto, 
Rosa e comen-
dador Henrique 
Loureiro e Dra. 

Luisa Coim-
bra e Antônio 

Cardão

Mais amigos presentes no Trás-os-Montes: D. Io-
landa, esposa de Bernardo, diretor social, com os 
amigos Celeste, Beth e Celso Correia
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Bolo caseiro 
de banana

2 bananas-prata 
1/2 xícara (chá) de manteiga (em tempera-
tura ambiente)
1 xícara (chá) de açúcar 
2 ovos 
1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo 
1 colher (chá) de fermento em pó 
1 colher (chá) de essência de baunilha 
manteiga e farinha para untar e polvilhar

1. Preaqueça o forno a 180ºC (temperatura mé-
dia). 
2. Unte uma forma de bolo inglês com manteiga 
e polvilhe com farinha de trigo.
3. Sobre uma tigela, peneire a farinha e o fer-
mento. 
4. Descasque as bananas e amasse-as com 
um garfo. 
5. Na batedeira, junte a manteiga com o açú-
car e bata à velocidade alta até obter um creme 
fofo. 
6. Sem parar de bater, adicione os ovos, um a 
um. Junte as bananas já amassadas. Reduza a 
velocidade e adicione a farinha com o fermen-
to aos poucos. Junte a essência de baunilha e 
bata apenas para misturar.
7. Transfira a massa para a forma untada e leve 
ao forno preaquecido para assar por 40 minu-
tos. Para conferir se o bolo está pronto, espete 
um palito: se sair limpo, está no ponto. 
8. Retire o bolo do forno, deixe esfriar e desen-
forme sobre um prato de rocambole. Sirva a 
seguir.

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

FEVEREIRO – Quinta-feira – Almoço no restaurante Quin-
tas 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 DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820

FEVEREIRO – 2 – Sábado 19hs – Arraial Minhoto – San-
toinho – Tradicional festa típica portuguesa. Cardápio:  fe-
bras, drumet de frango e linguiças assadas na brasa. De-
licie-se também com as batatas e cebolas cozidas, feijão 
manteiga e arroz, e os tradicionais caldo verde e broa de 
milho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos de vinho, ser-
vidos bem geladinhos. Atração: os conjuntos “Amigos do 
Alto Minho” e “Trio Josevaldo”. O folclore minhoto com os 
nossos Veteranos, além do som dos Bumbos e Gigatones.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
Rua Ariapó, 50 – Taquara –  – Tel: 2423-3585

FEVEREIRO 3 – Domingo – 11hs – Almoço Social. Atra-
ções: Claudio Santos e Amigos e Rancho Folclórico Infan-
to Juvenil José Ferreira Vaz do Clube Português de Niterói

CLUBE CAMPONESES DE PORTUGAL
Estrada São Mateus, 25 – Jd. Primavera

Duque de Caxias – Tel: 2776-3352 / 964824312
FEVEREIRO - 10 – Domingo – 12hs – Alheira à Trans-
montana. Cardápio: Alheiras, Pernil ao forno, frango as-
sado com batata e Buffet. Variedades: Bingos, leilões e 
venda de fumeiro transmontano. Atrações: Conjunto Jo-
sevaldo  e a apresentação do Grupo Folclórico Almeida 
Garrett. R$50,00 por pessoa ( bebidas à parte). 

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca - Tel.: 2568-9535

FEVEREIRO – 10 – Domingo – 13hs – Sensacional Fei-
joada da Casa dos Açores a melhor e mais com-pleta fei-
joada!!! Com saladas& acompanhamentos variados e com 
prato opconal: Filé de frango, para comer à vontade, ser-
vido no estilo Self-Service, no Salão Nobre. Música para 
dançar com Amigos do Alto Minho, com dançarinos para 
as senhoras. Ani-versariante do mês de Fevereiro não 
paga entrada neste evento!* *Será necessário o aniver-
sariante estar acompanhado de uma pessoa pagante, e 
tam-bém apresentar documento de identidade no dia, na 
entrada do salão.
 

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

FEVEREIRO – 03 – Domingo – 12h – Almoço Aniversariante 
– Tarde do Hawaii. Cardápio: Churrasco com carnes nobres, 
acompanhamentos, empadão, sardinha assada e frutas. So-

bremesa: banana assada com sorvete e bolo dos aniversa-
riantes. Baile com o Típicos da Beira Show e dançarinos. 
Venha com trajes leves e coloridos. Terá um prêmio para a 
roupa mais original. Preço: R$ 70,00 (bebidas não inclusa).

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
FEVEREIRO– 10 – domingo -  12hs – Almoço Aniversa-
riantes. Cardápio: Churrasco completo, acompanhamen-
tos, saladas diversas, costelinha suína, empadão de fran-
go, maionese, frutas e bolo. Atração: Conjunto Típicos da 
Beira, dançarino para damas. Valor da entrada (R$60,00).

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

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

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

FEVEREIRO – 03 – domingo – 12hs – Almoço Social.
Atração musical: Trio Josevaldo. Cardápio: Entrada Bo-
linhos de bacalhau, batidas tropicais. Pratos principais: 
Churrasco completo com acompanhamentos, Tripa à moda 
do Porto, filet de Peixe à Doré, lombinho suíno na brasa, 
saladas diversas, mesa de frutas, doces portugueses. 

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre – Tel: 3391-0119

FEVEREIRO – 10 – domingo – 12:30hs – Grande Al-mo-
ço. Atrações: Grupo Folclórico Fausto Neves e con-junto 
Os Vilacondenses. Cardápio:  delicioso churrasco com 
acompanhamentos e sardinhas na brasa. Ingresso ante-
cipado: R$50,00 -  Na hora: R$60,00 – 50% de desconto 
para folclorista que apresentarem carteirinha com foto – 
Você não pode perder!!!

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
FEVEREIRO – 03 – domingo – Sede Social – 12hs – Almoço 
Churrasco, com carnes nobres, sardinha portuguesa na bra-
sa, febras, uma maravilhosa mesa de frutas e outros pratos 
variado da culinária Viseense tipo self-service e o deliciosa 
caldo verde. Música ao vivo com o conjunto Amigos do Alto 
Minho. Ambiente com ar-refrigerado e estacionamento.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
FEVEREIRO – 3 – Domingo – 12hs – Almoço Social Lo-
cal: Salão nobre. Cardápio Variado. Música por conta do 
Conjunto Som e Vozes



A Saúde no Rio - Parte 2
Continuando nosso artigo de duas semanas atrás, chegou 

o momento de analisar o papel dos governos Estadual e Fede-
ral na rede de Saúde pública municipal. Afinal, segundo a le-
gislação do SUS, a Saúde em todos os estados brasileiros é 
tripartite. Ou seja, dividida em serviços municipais, estaduais e 
federais. Nesse sentido, o Rio de Janeiro é o estado em que 
essa estrutura encontra a maior capacidade instalada. Além das 
unidades municipais que tratamos na primeira parte desse arti-
go, temos diversos unidades estaduais e federais.

O Hemorio, por exemplo, é um instituto estadual que trata 
das políticas públicas ligadas ao sangue e seus derivados, en-
quanto o Hospital federal de Bonsucesso trata emergências. Já 
o Instituto Nacional do Câncer é uma unidade federal respon-
sável pelas políticas relacionadas ao tratamento do Câncer, ao 
mesmo tempo que o Hospital Getúlio Vargas é uma unidade es-
tadual especializada em emergência.

Lamentavelmente, não há uma integração entre unidades 
federais, estaduais e municipais. O governo Cabral terceirizou 
grande parte da rede de Saúde Estadual entregando a gestão 
de hospitais e UPAs para Organizações Sociais. Com isso, a 
rede estadual acabou contaminada por incompetência admi-
nistrativa e roubalheira, ficando completamente destruída. Para 
citar apenas alguns exemplos, o RIOIMAGEM (órgão respon-
sável pelos exames de imagem no Rio) está afundado no caos, 
saqueado pela administração Cabral, não conseguindo oferecer 
os serviços que o cidadão fluminense tanto precisa. Já a RIO-
FARME, instituição criada para fornecer medicamentos para po-
pulação, está com suas prateleiras vazias para desespero dos 
cariocas doentes.

Enquanto isso, a administração federal da Saúde no Rio en-
contra-se num momento igualmente caótico. Basta citar o que 
está acontecendo num dos maiores e mais tradicionais hospitais 
da cidade: o Hospital de Bonsucesso. Uma unidade loteada poli-
ticamente que não consegue mais garantir atendimento àqueles 
que procuram atendimento emergencial.

Assim, vivemos momentos de desânimo com a política públi-
ca de saúde no nosso estado. Precisamos urgentemente que o 
governo do estado e a União coloquem recursos nas unidades 
sob suas responsabilidades e melhorem a gestão tanto da Se-
cretaria Estadual de Saúde, quanto do Ministério da Saúde. Infe-
lizmente, não é isso que estamos observando nesses primeiros 
dias de governo. Até o momento, não conseguimos visualizar 
nenhum movimento no sentido de uma integração entre as 3 
esferas de governo.

Precisamos de medidas rápidas e eficazes. Afinal de contas, 
as soluções precisam chegar a tempo de salvar vidas.

www.facebook.com/paulopinheirovereador
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José Morais “o sangue BoM da 
Barão” festeJou nova idade

Na sexta-feira passa-
da 26 de fevereiro 
um grupo de amigos 

marcou presença, no fa-
moso Restaurante Boteco 
do Morais. Na rua Barão 
de Petrópolis, no Rio Cum-
prido, para festeja mas um 
aniversário do “Sangue 
Bom da Barão”, comen-
dador José Morais que ao 
lado da sua esposa Bere-
nice filhos Daniel, Natália e 
Juliana.

Receberam todos os 
amigos com muito cari-
nho, foram momentos de 
total descontração. Onde 
os amigos envolveram o 
aniversariante com muitos 
abraços. O Jornal Portu-
gal em Foco esteve pre-
sente e registra alguns 
momentos desta tarde 
maravilhosa e parabeniza 
o “Sangue Bom da Ba-
rão” pela data natalícia 
vida longa ao comendador 
José Morais.

O aniversariante 
do dia o dinâmi-
co empresário 
diretor-presi-
dente do Grupo 
Bom e Barato. 
Comendador 
José Morais e 
sua amada es-
posa Berenice

Um dia mui-
tíssimo agra-

dável onde 
familiares e 

amigos foram 
levar o seu 
carinho. Ao 
amigo José 

Morais

Nosso amigo José Morais “O Sangue Bom, da Barão”. Recebendo o 
carinho das suas lindas filhas, as princesas, Juliana e Natália


