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CADERNO DE SÃO PAULO

Em festa esteve a Associa-
ção dos Poveiros de São Pau-
lo para venerar Nossa Sra. 
Das Candeias. Missa seguida 
de almoço e exibição do Ran-
cho Raízes de Portugal. Confi-

ra essa reportagem, e ainda a 
Coluna Mundos ao Mundo de 
Albino Castro, a coluna Portu-
gal Desportivo do amigo Mar-
tins Araujo e demais assuntos 
de interesse.

Poveiros Veneraram
a Sra. Das Candeias

CAMPONESES DE PORTUGAL 
 Alheira Transmontana
 e  G.F. Almeida Garrett

ADiViNhEM qUEM SOMOS?
Veja a promoção na capa do tabloide

O Presidente da Repú-
blica se recusou comentar 
o pedido de exoneração de 
Carlos Costa de governador 
do Banco de Portugal feito 
pelo BE e frisou que esse 
não é um poder seu. “Não 
vou comentar essa matéria, 
não é sequer um poder do 
Presidente”, disse .

Questionado sobre o pe-
dido de exoneração de Car-
los Costa feito pelo BE, que 
CDS-PP e PCP não excluem 
vir a acompanhar, e sobre as 
dúvidas quanto à sua idonei-
dade, o chefe de Estado res-
pondeu de imediato: “É uma 
matéria sobre a qual não me 
vou pronunciar”. “Acompa-
nho o que foi dito e o que se 
passa, mas não me vou pro-
nunciar”.

Relativamente à CGD, 
onde Carlos Costa foi admi-
nistrador entre 2004 e 2006, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
considerou que já disse tudo 
aquilo que havia a dizer. “O 
diploma que era preciso pro-
mulgar para tornar claro o 
acesso à informação bancá-
ria, eu promulguei-o imedia-
tamente”. Segundo o Pre-
sidente, no que respeita ao 
banco público, há condições 

Presidente se recusa comentar
pedido de exoneração de Carlos Costa

para o parlamento exercer 
a sua função de inquérito, 
para além do apuramento 
que tenha de ser feito a to-
dos os níveis ao que acon-
teceu no passado, como 
sabem, envolve dinheiro 
dos contribuintes, portanto, 
dinheiro de todos os portu-
gueses”.

O BE defendeu  a exo-
neração de Costa do cargo 
de governador do Banco de 
Portugal e recomendou ao 
Governo que seja avaliada 
a sua idoneidade, através 
de um projeto de resolução. 
“O governador do Banco de 
Portugal não pode estar aci-
ma de escrutínio. A suspeita 
quanto à sua idoneidade é, 

em si, incompatível com as 
funções que desempenha”. 
Por isso, segundo o BE, o 
governador do BdP deve ser 
exonerado. “É esse o obje-
tivo deste projeto de reso-
lução”, afirmou a deputada 
Mariana Mortágua.

Em causa está a alegada 
intervenção de Carlos Cos-
ta em créditos concedidos 
pela CGD quando era admi-
nistrador do banco público, 
entre 2004 e 2006. “Depois 
de tudo o que aconteceu ao 
sistema bancário nacional, o 
país não pode compreender 
ou tolerar que um ex-admi-
nistrador da Caixa, com res-
ponsabilidade em processos 
de decisão de crédito apa-

rentemente ruinoso, utilize 
o seu lugar como respon-
sável máximo do Banco de 
Portugal para garantir que 
não é incluído em futuros 
processos de avaliação”.                             
Carlos Costa está no seu 
segundo mandato como go-
vernador. Assumiu essas 
funções em 2010, nomeado 
pelo Governo do PS chefia-
do por Sócrates, e foi recon-
duzido por mais 5 anos em 
10 de julho de 2015, pelo 
executivo PSD/CDS-PP de 
Passos Coelho.

Nos termos da legislação 
em vigor, compete ao Gover-
no a nomeação do governa-
dor do Banco de Portugal, 
que tem de ser precedida de 
uma audição em comissão 
parlamentar.

A sua eventual exonera-
ção é feita por resolução do 
Conselho de Ministros, mas 
depende da verificação de 
uma das circunstâncias pre-
vistas no n.º 2 do artigo 14.º 
dos Estatutos do Sistema 
Europeu de Bancos Centrais 
e do Banco Central Europeu: 
“Se deixar de preencher os 
requisitos necessários ao 
exercício das mesmas ou se 
tiver cometido falta grave”.

Momento da troca de lembranças entre a presidente dos 
Camponeses, Rita Couto e a primeira-dama  e o presi-

dente da Casa da Vila da Feira, Rose Boaventura e Ernesto 
Boaventura. Detalhes na pág. 8

CASA DOS AÇORES 
 Sua Tradicional Feijoada

Foi um sucesso absoluto a grande feijoada oferecida pela 
Casa. Numa pose para nosso jornal estão o presidente Leo-

nardo Soares e sua competente diretoria. Detalhes na pág. 11

CASA DE ESPiNhO 
 Sucesso em Convívio Mensal

Está cada vez mais caprichado o Almoço Mensal da Casa 
de Espinho. Parabéns ao presidente Fabio da Cruz, na 

foto com os componente do R.F. Fausto Neves. Detalhes na 
pág. 15.

A Família Transmontana confraternizando -se, no domingo 
passado, com os aniversariantes do mês de fevereiro, 

num lindo encontro. Detalhes  na pág. 18

CASA DE TRÁ-OS-MONTES 
 homenagem aos Aniversariantes

O eurodeputado Francisco 
Assis abre e António Costa, 
encerra a Convenção Europeia 
do PS, no sábado, em Gaia, 
onde Pedro Marques deverá 
ser anunciado como cabeça de 
lista às eleições de 26 de maio.

Além da participação de 
Francisco Assis, a Convenção 
do PS contará com a presença 
do candidato Partido Socialista 
Europeu à presidência da Co-
missão Europeia, o holandês 
Frans Timmermans.

Após as intervenções de 
abertura do presidente do PS, 
Carlos César, de Francisco 
Assis, e do líder da Federa-
ção do Porto, Manuel Pizar-
ro, vão discursar os ministros 
das Finanças, Mário Centeno, 
dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, e do 

Convençãodo PS é no sábado
Ambiente, João Pedro Matos 
Fernandes, e o presidente da 
Assembleia da República, Fer-
ro Rodrigues.

Na Convenção do PS ha-
verá um debate temático sobre 
o manifesto político dos socia-
listas, tendo como oradores 
o eurodeputado Pedro Silva 
Pereira, a vereadora do Porto 
Fernanda Rodrigues e a ex-mi-
nistra da Administração Interna 
Constança Urbano de Sousa.

Antecedendo a abertura for-
mal dos trabalhos, no período 
da manhã realiza-se uma con-
ferência temática do Partido 
Socialista Europeu, sobre as-
suntos sociais, que será aberta 
pelo ministro do Trabalho, Viei-
ra da Silva, e encerrada pela 
secretária-geral adjunta do PS, 
Ana Catarina Mendes.                    

Num ano marcado por três 
eleições, Assunção Cristas 
apelou ontem no CCB à mo-
bilização dos apoiantes do 
partido e de quem opta pela 
abstenção e que não se con-
formam com as esquerdas 
unidas para que votem contra 
o PS e contra o governo. “É 
preciso votar nestas eleições”, 
frisou a presidente, pelo que 
significam por si, mas também 
pela força de mostrar que há 
outra visão e que há uma al-
ternativa à maioria de esquer-
da dominante em Portugal.  

O cabeça de lista do CDS 
para as eleições de 26 de 
maio, Nuno Melo, apelou ao 
voto atirando ainda uma farpa 
ao PSD. Nuno Melo aprovei-
tou o discurso no CCB, para 
traçar uma diferença entre si e 
o cabeça de lista do PSD, Pau-
lo Rangel. O centrista garante 
que, ao contrário do PSD, um 
voto no seu partido, seja nas 
europeias ou nas legislativas 
nunca servirá para validar 
este governo socialista. Nuno 
Melo assegura, por exemplo, 
que o CDS não se sentaria à 
mesa com o governo como 
fez o PSD para desenhar o 
processo de descentralização 

Cristas apela
a penalização 

nas urnas ao  PS

das competências do Estado 
para as câmaras, que, agora, 
as autarquias não querem.                                                                                                                                          
   Sobre Pedro Marques, o 
candidato do PS, Nuno Melo 
rotulou-o de ministro do de-
sinvestimento, associando-o 
ao governo de Sócrates e ao 
grupo de pessoas que levou 
o país à falência. Entre 2005 
e 2011, nos 2 governos de 
Sócrates, Pedro Marques de-
sempenhou funções como 
secretário de Estado da Segu-
rança Social. “Foi ministro dos 
PEC até à bancarrota final e 
hoje é o ministro do desinvesti-
mento”, considera Nuno Melo. 
Como meta para as europeias, 
o CDS quer recuperar nos re-
sultados e voltar a eleger 2 eu-
rodeputados, como em 2009.  

A grande maioria dos pre-
sidentes de Câmara  (84%) 
defende a criação de regiões 
administrativas com órgãos 
eleitos diretamente e 77% 
querem a regionalização a 
curto prazo. Há um forte con-
senso nacional em torno de 
um novo modelo de organiza-
ção política, com acolhimento 
maioritário em todos os parti-
dos e em todas as regiões.

O inquérito sobre a orga-
nização do Estado e as com-
petências dos municípios, 
dirigido aos presidentes de 
câmara do país e realizado 
pelo Instituto Universitário 
de Lisboa, sob coordenação 
do investigador Raul Lopes, 
conclui que a regionalização 
é ambicionada pela totali-
dade de todos do PCP, por 
85% dos socialistas e 67% 
dos sociais-democratas e 
centristas. Olhando para o 

país, 80% dos que respon-
deram ao inquérito desejam 
a implementação de regi-
ões administrativas a curto 
prazo. O mesmo ambicio-
nam 75%  do litoral e 70% 
dos presidentes de câma-
ras nas regiões autônomas 
dos Açores e da Madeira.                                                                                                                                         
Dias depois de um grupo do 
Norte ter assumido uma po-
sição pública de reivindica-
ção da regionalização já na 
próxima legislatura, este es-
tudo mostra que a causa une 
o poder autárquico. “Quatro 
quintos deles defendem in-
discutivelmente a regionali-
zação, ao mesmo tempo que 
advogam um reforço das áre-
as metropolitanas e das co-
munidades intermunicipais “, 
diz Raul Lopes, destacando 
o fato de os presidentes pre-
conizarem soluções distintas 
para as áreas metropolitanas 

Maioria dos presidentes de Câmara 
quer regionalização e a curto prazo 
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Bruxelas pessimista revê em 
baixa crescimento português
A Comissão Europeia 

reviu esta semana em bai-
xa a sua previsão para o 
crescimento da economia 
portuguesa este ano, pre-
vendo uma expansão de 
1,7%, abaixo da estimati-
va de 2,2% do Governo. 
Nas previsões de inver-
no, divulgadas, a Comis-
são Europeia baixou as 
suas estimativas de cres-
cimento para o Produto 
Interno Bruto  português 
para 1,7% este ano, face 
à expansão de 1,8% an-
tecipada nas previsões 
de outono, divulgadas em 
novembro. Bruxelas está 

assim mais pessimista 
para o crescimento da 
economia portuguesa em 
2019 do que o Governo 

português, que continua a 
apontar para uma expan-
são de 2,2% do PIB este 
ano.

Bicicleta adaptada passeia 
idosos e crianças no Porto 

O projeto “Pedalar Sem Idade”, 
que tem como lema o direito ao ven-
to nos cabelos, já proporcionou a 180 
idosos e crianças com necessidades 
educativas especiais um passeio 
sem pressas numa bicicleta adapta-
da pelo Parque da Cidade do Porto.                                                                                                                                      
A ideia de implementar o “Pedalar 
Sem Idade” na cidade do Porto partiu 
de Sílvia Freitas, a atual coordenado-
ra do projeto, que depois de ouvir Ole 
Kassow, fundador do “Cycling Without 
Age” na Dinamarca, não hesitou em 
juntar os colegas do Rotary Club Por-
to Portucale e dar início à luta pelo di-
reito ao vento nos cabelos.

Sílvia ambicionava tirar os idosos 
dos lares, levá-los para a rua e mos-
trar-lhes que ainda pertencem à ci-
dade onde cresceram, trabalharam 
e viveram. Assim o fez. Em conjunto 
com a equipe do Rotary, mobilizou es-
forços e conseguiu, em novembro de 
2018, levar a bicicleta adaptada para 
o Porto.                                                                                                                                          

 Desde então, a “ventoleta”, como 
a apelidam, e que transporta dois 
passageiros por viagem, já conse-
guiu transformar os passeios e rom-

per com a rotina de 180 passagei-
ros, desde idosos a crianças com 
necessidades educativas especiais.                                                                                                                                   
“A bicicleta não tem a carga negati-
va que tem uma cadeira de rodas. 
Quando vamos passear, as pes-
soas acreditam que há mais vida 
para além da casa onde estão iso-
ladas ou do lar onde estão institu-
cionalizadas”, contou Sílvia Freitas.                                                                                                                                         
Cada viagem demora em média 45 
minutos “sem pressas” e parte do Edi-
fício Transparente para um passeio à 
beira mar ou junto à natureza do Par-
que da Cidade. Sempre que neces-
sário, a bicicleta para, quer seja para 
falar com surfistas e pescadores quer 
para dar comida aos patos.                                                                                                                                          

A este projeto, que proporciona a 
liberdade que vem da infância, já se 
associaram 8 instituições e 12 pilo-
tos voluntários, sendo o mais velho 
Manuel Jerónimo, que, com 78 anos, 
passeia todas as quintas-feiras duran-
te duas horas. “Isto também demons-
tra o impacto do projeto nos pilotos. 
Se calhar é um bocadinho descurado 
o efeito positivo e de bem-estar que 
tem neles”, frisou a coordenadora.

Falta de chuva leva à quebra na 
produção do queijo da Serra

Começou ciclo de fei-
ras na Região Centro, 
onde as ovelhas já não 
têm pasto e são alimen-

tadas a ração. Em plena 
época de inverno, os pas-
tores da Região Centro 
estão a alimentar os reba-

nhos com ração, fardos de 
palha e feno porque a falta 
de precipitação não deixa 
crescer a erva nos prados. 
Depois de um ano horrível 
como o de 2017, em que 
os fogos florestais reduzi-
ram a cinzas os campos, 
o início de 2019 ainda não 
é satisfatório para os pro-
dutores de queijo. “Este 
ano está a ser pior porque 
o verão de 2018 esten-
deu-se muito, o inverno 
não fez pastagens e seria 
nestes meses que os re-
banhos deveriam produzir 
mais”, lamenta Carlos Lo-
pes, produtor de Germil, 
em Penalva do Castelo.

Luís Onofre novo presidente 
da Confederação Europeia de 

Indústrias de Calçado
O presidente da Asso-

ciação Portuguesa dos In-
dustriais do Calçado, Luís 
Onofre, foi nomeado pre-
sidente da confederação 
europeia do setor para o 
próximo triênio, numa de-
monstração do prestígio 
internacional de Portugal 
nesta indústria. “O presi-
dente da Associação Por-
tuguesa dos Industriais 
do Calçado, Luís Onofre, 
acaba de ser nomeado 
presidente da Confedera-
ção Europeia de Indústrias 
de Calçado “, anunciou o 
ministro da Economia, Pe-
dro Siza Vieira.

Em declarações aos 
jornalistas, o governante 
destacou tratar-se de”uma 
distinção não apenas à 
pessoa e à sua capacida-
de de liderança, mas tam-
bém um reflexo da impor-
tância que a confederação 
europeia atribui ao setor 
em Portugal, e que permi-
tirá ao país contribuir para 
a afirmação da indústria 
europeia, mas particular-
mente para a elevação da 
imagem de Portugal.

 “A forma como o mun-
do aprecia o percurso da 
indústria portuguesa de 
calçado é impressionan-
te, é um caso de estudo 
e um exemplo internacio-
nal e no país”, disse  Siza 
Vieira. Para Luís Onofre, 
a presidência da CEC,  
que assume a partir de 
maio,  é um prestígio pes-
soal e para o setor, que 

pretende aproveitar “para 
ajudar a indústria portu-
guesa a ser cada vez mais 
reconhecida a nível inter-
nacional e para avaliar 
com mais profundidade 
algumas situações que se 
passam a nível da Europa.                                                                                                                                          
Afirmando-se “impressio-
nado com a presença por-
tuguesa” na feira de Milão, 
onde Portugal se destacou 
como a segunda maior de-
legação estrangeira, de-
pois de Espanha, o minis-
tro Adjunto e da Economia 
destacou o papel de su-
porte que tem vindo a ser 
desenvolvido pela APIC-
CAPS, apontando-a como 
protagonista da transfor-
mação notável da indústria 
nacional do setor.

Relativamente ao de-
sempenho do setor portu-
guês do calçado em 2018, 
em que,  segundo os úl-
timos dados do Instituto 
Nacional de Estatística,  

as exportações aumen-
taram 0,98% em volume, 
mas recuaram 2,85% em 
valor, Siza Vieira conside-
rou que o grande trabalho 
que há que continuar a 
fazer é na diversificação 
de mercados e na promo-
ção externa. “Essa ligeira 
redução da faturação nas 
exportações também tem 
a ver com a circunstân-
cia de os consumidores 
internacionais estarem 
a evoluir nas suas pre-
ferências e haver, neste 
momento, alguma procura 
por materiais alternativos 
que não a pele e que não 
são tão caros”. Contudo, 
disse, “as empresas por-
tuguesas têm conseguido 
saber adaptar-se a essas 
mudanças na procura”, 
sendo que a indústria na-
cional se distingue por ser 
“muito flexível, rápida e 
capaz de responder às ne-
cessidades do mercado”.

‘Fake News’ podem vir a influenciar 
resultados eleitorais em Portugal
As ‘fake news’ podem 

vir a influenciar os resul-
tados eleitorais em Por-
tugal, garante Sérgio De-
nicoli, diretor da agência 
AP Exata e investigador 
da Universidade do Mi-
nho. “O fenómeno já está 
em Portugal. Vejo todos 
os dias formação de no-
vos grupos no Facebook 
e outras plataformas com 
opiniões muito extremas, 
grupos com opiniões que 
tentam desconstruir te-
mas consolidados como 
a questão da escravidão 
por exemplo”, afirmou o 
investigador. Sérgio Deni-
coli, que está à frente de 
uma agência de análise 
de dados e de tendências 
a partir das redes sociais, 
referiu ainda que em Por-
tugal existem “grupos mui-
to focados em questões 
religiosas, em agressões 
às minorias”. “Isso já está 
colocado nas redes em 
Portugal e eu acredito 
que, quando as eleições 
começarem, isso vai subir 
de uma forma muito forte, 
porque a rede já está ar-
madilhada”, acrescentou, 
relembrando ainda como 
no Brasil o WhatsApp con-
tribuiu para a vitória de 

Jair Bolsonaro. À agência 
Lusa, o investigador ga-
rante eu se tratam de bo-
lhas que nós não vemos e 
dá como exemplo a mani-
festação dos coletes ama-
relos no país: “movimento 
‘offline’ é muito diferente 
do movimento ‘online’”.

“Houve um fracasso 
‘offline’” - a promessa de 
uma grande manifestação 
falhou - mas no “’online’ 
aqueles assuntos foram 
colocados e as pessoas 
estão a discutir aqueles 
assuntos”, explicou.

  “Nas eleições brasi-
leiras, observamos como 
eram os sentimentos dos 
eleitores perante as de-
clarações dos candidatos 

e toda a conversação nas 
redes sociais e consegui-
mos identificar a intenção 
de voto a partir do senti-
mento desses eleitores”.                                                                                                                                      
O investigador recorda 
ainda que, em Portugal, 
comparativamente com o 
Brasil, a população mais 
“envelhecida” está menos 
exposta às tecnologias, 
mais habituada à midia tra-
dicional, e que o índice de 
abstenção é muito grande 
sendo que são os jovens 
os que menos votam; por 
isso, este tipo de estímulo 
nas redes sociais é desti-
nado a eles. “Sabem que 
os jovens são alvos prefe-
renciais e estão trabalhan-
do isso”, alertou.
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Notas.. ...e mais

Estado tem 583 imóveis que 
valem menos de 1 euro

O Estado tem mais de 16 mil 
imóveis públicos identificados cujo 
valor desconhece. E, mesmo entre 
aqueles que já estão avaliados, há 
583 em que o valor patrimonial é 
inferior a 1 euro. A contabilidade é 
apresentada pelo Tribunal de Con-
tas, que vem criticando o Estado 
por não saber quantos imóveis tem 
ao certo,  mais recentemente, veio 
apontar o dedo ao Ministério das 
Finanças e à sua Direção-Geral do 
Tesouro e Finanças por também não 
saberem avaliar o verdadeiro va-
lor dos terrenos e do edificado que 
registam em sua posse. De acordo 
com o recente parecer dos juízes do 
TC à Conta Geral do Estado 2017, o 
chamado Sistema de Inventariação 
dos Imóveis do Estado, que é a base 
de dados dos imóveis rústicos e ur-
banos dos vários ministérios, incluía, 
à data de 31/12/2017, o registro de 
23.598 imóveis. Contudo, apenas 
24% desses imóveis já inventaria-
dos apresentam inscrição no registro 
predial e somente 30% têm valor pa-
trimonial atribuído. Ou seja, há mais 
de 16 mil imóveis públicos já iden-
tificados cujo valor não é conhecido 

sequer pelo próprio Estado. Mesmo 
entre os imóveis inventariados que 
já têm valor patrimonial nesta base 
de dados da DGTF, existem 583 
com valor patrimonial inferior a €1, 
dos quais 553 com valor patrimonial 
igual a zero. Segundo a DGTF, os 
553 registos com valor patrimonial 
igual a zero devem-se a problemas 
informáticos e ao fato de algumas 
entidades públicas recorrerem ao 
processo de carregamento de da-
dos em massa: “em caso de ausên-
cia de preenchimento do valor patri-
monial, é assumido nos respetivos 
campos o valor de 0”. Quanto aos 
restantes 30 imóveis com valor até 
€1, “29 correspondem a terrenos, 
dos quais 19 são da titularidade do 
Estado e cujos valores patrimoniais 
encontram-se em conformidade 
com as respetivas cadernetas pre-
diais”. Ou seja, estão mesmo ava-
liados em menos de €1. “Estas la-
cunas e a ausência de valorização 
dos imóveis comprometem, por si 
só, o cumprimento da lei quanto à 
elaboração do inventário”, criticam 
os juízes do TC, relembrando que o 
Estado já devia saber o verdadeiro 

valor do patrimônio imobiliário que tem 
em mãos há, pelo menos, 6 anos. “Sub-
siste a falta de inventário e da valoriza-
ção dos imóveis, ainda que estivesse 
prevista a sua conclusão em 2012”. 
Perante as críticas do TC, a DGTF re-
conheceu, no final de 2018, que o atual 
sistema não está capacitado para re-
portar os dados relativos à totalidade 
das variações patrimoniais ocorridas 
anualmente e informa que está em 
desenvolvimento a implementação de 
uma plataforma informática que visa 
unificar e sincronizar a informação re-
lativa aos bens do Estado e otimizar os 
procedimentos, de forma a dispor de in-
formação fiável, sistematizada e atuali-
zada, de forma rápida e acessível, via-
bilizando os reportes todos necessários 
no âmbito da gestão do património do 
Estado”. O TC deixa agora várias reco-
mendações ao ministro das Finanças, 
Mário Centeno. Primeiro, que promova 
a atualização do programa de gestão 
do património imobiliário e do progra-
ma de inventariação com vista à con-
clusão do inventário. Depois, que esse 
sistema de informação passe a refletir 
a totalidade das variações patrimoniais 
ocorridas em cada ano.

Mais de metade dos portugueses 
têm pelo menos uma doença crônica

Mais de metade dos portugue-
ses sofrem de pelo menos uma 
das doenças crónicas de uma lis-
ta de 20 patologias.

De acordo com o Inquérito Na-
cional de Saúde com Exame Físi-
co, realizado pelo Instituto Nacio-
nal de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 
3,9 milhões de pessoas reportaram 
ter pelo menos uma das seguintes 
doenças: hipertensão arterial, en-
farte agudo do miocárdio, acidente 
vascular cerebral, disritmia cardí-
aca, diabetes, insuficiência renal 
crônica, cirrose, hepatite crônica, 
asma, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, dor crônica, osteoporose, 
artrite reumatoide, artrose, cancer, 
depressão, ansiedade crônica, úl-
cera gástrica ou duodenal, coles-
terol elevado e alergia. Os dados 
foram divulgados a propósito do 
Dia Mundial do Doente, segunda-
feira passada, e revelam que a 
incidência das doenças crônicas é 
mais frequente nas mulheres, nas 
pessoas com menos escolaridade 
e nos idosos. Questionados sobre 
se têm alguma doença ou proble-
ma de saúde que dure há mais 

Hotéis Nau estão a contratar 
400 funcionários no algarve

O grupo Nau Hotels & Resorts quer preencher cerca de 400 
vagas nas unidades do Algarve em Albufeira, Portimão e Vila 
do Bispo. Os novos trabalhadores serão selecionados para in-
tegrar 25 posições funcionais diferentes, que incluem as áreas 
de cozinha, manutenção, motoristas, recepção, restauração e 
spa. Os candidatos serão avaliados através do programa Nau 
Recruitment Challenge, que decorrerá no próximo  dia 22 de 
fevereiro, no Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade 
dos Salgados, entre as 9h30 e as 13h00. Neste evento, pre-
tende-se não só perceber o potencial dos futuros colaborado-
res como também introduzi-los à dinâmica de trabalho e opor-
tunidades dentro da empresa.O Nau Hotels & Resorts está à 
procura de candidatos para os negócios mais a sul, mas pos-
sui também empreendimentos em Lisboa e no Alentejo.

Construção cresce 3,4% com mais 
emprego e salários mais altos

A produção na construção registrou um aumento de 
3,4% em 2018, tendo em conta a variação média dos últimos 
12 meses que foi registada em dezembro. De acordo com os 
dados publicados pelo INE, o índice de produção na constru-
ção apresentou um aumento de 3,1% em dezembro, o que 
traduz um abrandamento de 8 décimas face a novembro. 
“Ambos os segmentos, Construção de Edifícios e Engenharia 
Civil, registaram abrandamentos, respetivamente, de 0,7% e 
0,9%, para taxas de variação homóloga de 3,5% e 2,5% pela 
mesma ordem”, refere o INE. Ao longo do ano as taxas de 
variação homólogas da oscilaram entre 2,5% e 4,5%, sendo 
que a variação média em 12 meses foi aumentando ao longo 
do ano. O índice de emprego na construção, aumentou 2% 

em dezembro e 2,3% na média do ano. Já as remunerações 
subiram 4,8% em dezembro e 4% na média do ano. O INE dá 
conta que a remuneração por pessoa ao serviço aumentou 
1,7% em 2018, depois de ter descido 0,2% em 2017.

médicos de família querem consultas 
com mínimo de 30 minutos

Entre 30 a 45 minutos. Este é o tempo padrão recomendado 
para uma consulta de medicina geral e familiar, mais do que 
duplicando a atual duração média de 15 minutos. Esta é uma 
das propostas da Ordem dos Médicos, que quer acabar com a 
frequente sobreposição de horários na marcação de consultas 
por entender que viola os direitos dos doentes e prejudica a 
qualidade dos serviços. O documento que inclui tempos padrão 
para mais de 60 especialidades médicas, vai estar em consulta 
pública durante um mês. Entre as variáveis consideradas pelos 
colégios da Ordem estão o recurso à tecnologia ou se é uma 
primeira consulta ou uma consulta de seguimento.

Negócio do trabalho temporário 
disparou 50% nos últimos 5 anos

O faturamento das empresas de trabalho temporário chegou 
a 1.350 milhões de euros no ano passado, um crescimento de 
6,1% que prolongou uma tendência verificada nos últimos 5 
anos: o valor deste mercado disparou cerca de 50% entre 2013 
e 2018. Estes ganhos do último ano no negócio do trabalho 
temporário surgiram num contexto macroeconômico favorável, 
marcado pelo aumento da atividade empresarial e a queda do 
desemprego”. A descrição é da Informa D&B, que prevê para 
2019 e 2020 “um prolongamento da tendência crescente do 
número de trabalhadores e do volume de negócio, embora com 
um ritmo mais baixo” face aos exercícios anteriores.

CGD: PsD diz que não há intocáveis 
e acusa Be de prestar mau serviço 

à comissão de inquérito
O PSD defendeu que não há intocáveis no escrutínio sobre a 
administração da Caixa Geral de Depósitos, mas acusou o BE de 
prestar um mau serviço à comissão de inquérito ao escolher pré-
via e seletivamente um responsável. “Para o PSD não há intocá-
veis, todos os que tenham sido administradores da Caixa ligados 
à concessão de crédito, auditores, fiscalizadores, supervisores 
financeiros e governantes, todos estão sujeitos a escrutínio e se-
rão responsabilizados nos termos que venham a ser apurados 
pela comissão de inquérito”, defendeu o deputado do PSD Antó-
nio Leitão Amaro, em declarações à Lusa. Sobre a iniciativa do 
BE, Leitão Amaro salientou que, por acordo dos 4 maiores parti-
dos, está prestes a arrancar uma nova comissão parlamentar de 
inquérito sobre a gestão do banco público, que será debatida hoje 
e votada no dia seguinte.
 

impostos ambientais baixam, mas 
mantém-se acima da média europeia

O peso dos impostos com relevância ambiental baixou de 7,6% 
em 2016 para 7,5% em 2017 em Portugal, a média da União 
Europeia baixou dos 6,3% para os 6,1%. A meta da Comissão 
Europeia é que este tipo de impostos supere os 10% da re-
ceita fiscal incluindo contribuições sociais. Os impostos com 
relevância ambiental são impostos que incidem sobre bens e 
serviços que possuem um potencial impacto negativo sobre 
o ambiente. Inclui-se, portanto, o imposto sobre os produtos 
petrolíferos, que representa 70% da receita com impostos am-
bientais. O restante divide-se entre imposto sobre veículos,  o 
imposto único de circulação e outros impostos sobre a polui-
ção e a energia. 

Horas extras não pagas criavam 64 mil empregos
Os trabalhadores por conta de ou-

trem realizaram, em média, em 2018, 
mais de dois milhões e meio de horas 
extraordinárias não remuneradas por 
semana. Um aumento de 13% face a 
2017 quando foram realizadas 2 409 
399 horas extra que não foram pagas. 
De acordo com os cálculos, com base 
nos dados facultados pelo INE, isso 
significa que poderiam, em teoria, ser 
criados mais 64 mil empregos a tempo 
inteiro para ocupar essas horas extra-
ordinárias. Ainda não é possível calcu-
lar a poupança para as empresas, uma 
vez que o índice de Custo do Trabalho 
para 2018 ainda não foi publicado, mas 
rondará as dezenas de milhões de eu-
ros. O ano passado foi o segundo a 
registar mais horas extraordinárias não 
remuneradas, apenas ultrapassado por 
2014, quando foram feitas mais de 2,7 

milhões. Foi também nesse ano que o 
número de trabalhadores que fizeram 
horas extra ultrapassou a barreira dos 
500 mil.

Em 2018, mais de 576 mil trabalha-
dores fizeram horas extraordinárias, o 
que corresponde a 14,2% de todos os 

trabalhadores por conta de outrem. Em 
termos absolutos é o valor mais elevado 
desde o início da série em 2011, mas em 
proporção, os anos de 2014 e 2017 estão 
à frente com 14,5% dos empregados a 
fazerem horas extra. O ano de 2018 fica 
marcado por ser o primeiro da série em 
que mais de metade das horas extraordi-
nárias foram pagas. O pior ano de todos 
foi o de 2012, em plena crise, quando a 
taxa de desemprego estava prestes a 
atingir o máximo, ultrapassando os 16%. 
Nessa altura, mais de 60% das horas 
extraordinárias realizadas não foram pa-
gas. A média de horas extra não se alte-
rou muito ao longo dos últimos sete anos, 
oscilando entre oito e nove horas por se-
mana. Depois de ter descido entre 2015 
e 2017 para as oito horas semanais, no 
ano passado a média voltou às nove ho-
ras por semana a mais.

PS quer criar comité que multa deputados

O PS entregou uma nova pro-
posta de revisão ao Estatuto dos 
Deputados que altera as regras da 
imunidade parlamentar e prevê a 
criação de um comité de ética. Este 
novo organismo ficaria com poder 
para fazer avisos aos parlamenta-
res e definir sanções pecuniárias, o 
comité poderá multar os deputados 
que não cumpram as regras. Esta 
iniciativa,  começou a ser discutida 
durante a última reunião da Comis-
são de Transparência. O assun-
to vai ser debatido novamente na 
próxima reunião da comissão, sen-
do que a proposta dos socialistas, 
que altera três artigos do Estatuto 
dos Deputados,  ainda vai sofrer 
alterações. Apresentada na comis-
são pelo ex-ministro dos Assuntos 
Parlamentares e vice-presidente 
da Assembleia da República, Jorge 
Lacão, é paralela às soluções que 
vão nascer do grupo de trabalho, 

de seis meses ou que se espere 
que venha a durar mais de seis 
meses, mais de metade dos inqui-
ridos (57,8%) disseram que sim, 
enquanto 19,4% dos inquiridos 
disseram ter uma doença crôni-
ca, 17% apontaram duas e 10,4% 
referiram três patologias crônicas. 
Os dados referem ainda que 5,2% 
pessoas sofrem de 4 doenças crô-
nicas, 3% de cinco e 2,7% de seis 
patologias crônicas. As doenças 
crônicas mais apontadas pelas 
mulheres inquiridas foram hiper-
tensão (26,1%), colesterol elevado 
(25,7%), artrose (20,6%), alergia 
(18,1%), depressão (15,2%) e dor 
crônica (13,5%).

que tem até março para decidir as 
alterações aos apoios para as des-
locações atribuídos aos deputados. 
Hoje, a subcomissão de ética trata 
apenas de assuntos de foro legal 
ou eventuais conflitos de interesse 
dos deputados. Uma das compe-
tências do comité passaria por pro-
por a penalização a deputados que 
desrespeitassem as regras com 
uma sanção pecuniária proporcio-
nal à gravidade da irregularidade 
cometida, entre um valor mínimo e 
máximo estabelecido por delibera-
ção da Assembleia da República,  
preveem a possibilidade de proibir 
um deputado de participar em mis-
sões no estrangeiro, pelo período 
máximo de um ano, ou restringir 
o acesso a informações confiden-
ciais, caso tenha havido prova de 
violação de confidencialidade. Os 
socialistas querem alterar ainda 
as regras da imunidade parlamen-
tar no que diz respeito ao acesso 
a informação de deputados que é 
solicitada pelas  autoridades judi-
ciárias, como juizes, o Ministério 
Público ou a PJ. 

Além disso, o PS que introdu-
zir uma norma que estipula que 
os deputados que sejam ouvidos 
pela justiça sem que tenham sido 
constituídos arguidos passem a ter 
a prerrogativa de depor por escrito. 
O Estatuto em vigor impede que os 
deputados sejam ouvidos pelas au-
toridades judiciárias na qualidade 
de declarantes ou de arguidos.

Parque Urbano da Praça de Espanha pronto em 2020
Nós contamos que as obras 

estejam concluídas no próximo 
ano, em 2020, iniciando-se já este 
ano na rede viária, depois no par-
que verde, e nessa altura estará 
concluída aquilo que é verdadei-
ramente uma marca da Lisboa 
do futuro, uma cidade mais ver-
de, mais sustentável, com mais 
espaço público e com mais ciclo-
vias”, disse Fernando Medina. O 
autarca falava aos jornalistas na 
apresentação pública da proposta 
vencedora do concurso público 
de ideias para a requalificação da 
Praça de Espanha.

Com a transformação do nó 
rodoviário da Praça de Espanha, 
Lisboa vai ganhar um novo par-
que verde, maior do que o Jardim 
da Estrela, e ligações rodoviárias 

mais simples e rápidas. O parque terá um número 
muito significativo de árvores, zonas de clareiras 
de fruição, parques infantis, esplanadas, quios-
ques e a recuperação da água como elemento 
central daquele espaço, destacou Fernando Medi-
na, acrescentando que o projeto vai permitir uma 
melhor vivência para todas aquelas pessoas que 
vão poder atravessar a pé a Praça de Espanha, 

utilizando uma ponte que a ligará à Gul-
benkian. Segundo Medina, uma zona 
hoje inacessível às pessoas, marcada por 
grandes vias viárias, onde não é possível 
alguém chegar ao verde que ali existe, vai 
dar origem a um parque verde, com cerca 
de cinco hectares, de tamanho semelhan-
te ao Jardim da Estrela.
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Câmara é responsável por terreno 
com valor elevado de arsênio

O ministro do Ambiente 
e da Transição Energética, 
João Pedro Matos Fernan-
des, intervém durante a ce-
rimónia de assinatura do 
contrato de empreitada de 
desassoreamento da Ria de 
Aveiro, na Marina do Carre-
gal, em Ovar, 2 de fevereiro 
de 2019. PAULO NOVAIS/
LUSA PAULO NOVAIS/LUSA

“Não há qualquer dúvida 
de que a responsabilidade 
é da Câmara Municipal do 
Fundão, mas isso não sig-
nifica que a Direção-Geral 
de Energia e Geologia não 
esteja a acompanhar o caso 
e estejamos a fazer um es-
forço para que, em conjunto 
com a Câmara, seja possí-
vel encontrar uma solução”, 
referiu Matos Fernandes, 
quando questionado pelos 
jornalistas sobre uma repor-
tagem emitida na sexta-feira 
na SIC sobre o “risco de ruir” 
da barragem da Barroca, no 
rio Zêzere. A estação recor-

Presidente Isaltino
participou em

conferência sobre
Segurança Urbana

Certame decorreu no do-
mingo, 3 de Fevereiro, em 
Ferreira do Zêzere, num dia 
de sol convidativo ao pas-
seio.

Um coreto e uma ginca-
na de bicicletas (pasteleiras) 
foram as duas grandes novi-
dades da Feira e Mostra de 
São Brás em Ferreira do Zê-
zere que decorreu no domin-
go, 3 de fevereiro. O evento 
assinala a sua 20.º edição e 
a 10.ª Mostra da Tigelada. 
Artesanato, Folclore, Velha-
rias, Teatro de Rua, Concer-
tinas foram outros dos dos 

Feira De São Brás Celebra 20 Anos
Com Coreto E Gincana De Bicicletas

FErrEirA Do ZêZErE

ArouCA

TomAr

FunDão

ingredientes desta feira que 
se realiza no centro da vila. 
Pedro Alberto, presidente 

da Junta de Freguesia, re-
feriu que o recinto este ano 
foi alterado, com um coreto 

O Município de Arouca 
viu aprovada a candidatu-
ra a fundos comunitários 
que apresentou para finan-
ciamento da ponte sus-
pensa sobre o Rio Paiva. 
Aquela que será a maior 
ponte pedonal suspensa 
do mundo, será cofinan-
ciada em quase metade 
do valor total do investi-
mento. O custo da obra é 
de cerca de 1,8 milhões de 
euros, comparticipado em 
800 mil euros pelo progra-
ma PROVERE, do FEDER 

(Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional) 
- Norte 2020.

Situada nas imediações 
da Cascata das Aguieiras 
e da Garganta do Paiva, a 
ponte pedonal suspensa 
sobre o rio Paiva está já em 
construção e abrirá ao públi-
co neste ano. Descrita como 
“assustadoramente bela”, 
terá um vão de cerca de 516 
m e uma altura do rio Paiva 
de aproximadamente 175 
metros. O pavimento é em 
gradil metálico. 

Todos os elementos da 
Comissão de Angariação de 
Fundos estão devidamente 
identificados.

Ponte Pedonal suspensa sobre 
o Rio Paiva cofinanciada por 

fundos comunitários

Voluntários Dão início
À Angariação De Fundos

Para A Festa Dos Tabuleiros

para a atuação da banda, 
realizando-se também pela 
primeira vez uma gincana de 
bicicletas. “Este ano temos 
ainda a atuação de um grupo 
de bombos de quatro aldeias 
(Milheiros, Avecasta, Lagoa 
e Pereiro) da União de fre-
guesia Pias-Areias que vêm 
fazer um desfile de bombos 
típico daquelas quatro al-
deias”, disse ao Jornal “Cida-
de de Tomar”. Pedro Alberto 
considera que este evento é 
dos mais impacto econômico 
tem no concelho, marcando 
pela diferença. 

da que a Universidade do 
Porto detetou um elevado 
teor de arsénio na zona da 
barragem, um “risco ambien-
tal a cerca de 50 quilómetros 
da nascente do Zêzere, na 
escombreira do Cabeço do 
Pião, no Fundão” (distrito de 
Castelo Branco). “A autar-
quia do Fundão, que herdou 
as toneladas de metais pesa-
dos [da exploração mineira], 
diz não ter verbas para evitar 
uma eventual derrocada e 
contaminação das águas do 

Zêzere”, refere a SIC, lem-
brando que o Governo co-
nhece a situação.

Já em 2015 a Lusa noti-
ciou que uma tese de dou-
toramento da Universidade 
de Coimbra identificou um 
pH ácido e níveis de metais 
pesados acima do valor má-
ximo recomendado no rio Zê-
zere, junto às minas da Pa-
nasqueira, nos concelhos da 
Covilhã e do Fundão.

Um estudo de 2013, re-
alizado na Universidade do 

Porto, já apontava para a 
ameaça que as Minas da 
Panasqueira poderiam ter 
na saúde das populações 
próximas, nomeadamente 
no aumento do risco de de-
senvolver câncer ou outras 
doenças.

Hoje, em Ovar, após a 
assinatura dos contratos de 
desassoreamento da ria de 
Aveiro, Matos Fernandes 
disse que a tutela está “com-
pletamente disponível para 
encontrar a solução técnica 
necessária”.

Porém, referiu, “não se 
pode substituir as responsa-
bilidades que as entidades 
públicas têm”.

“Não há aqui nenhuma 
novidade que não seja um 
problema ambiental que é 
conhecido e que a Câmara 
não está a conseguir resol-
ver. Nós vamos respeitando 
aquelas que são as possibili-
dades de autonomia munici-
pal”, frisou. 

Como é tradição, vai a 
Comissão da Festa dos Ta-
buleiros 2019 iniciar o habi-
tual peditório porta a porta 
e que se destina à ajuda da 
compra de papel, arame, 
cestos, coroas, etc.

Nesse sentido, várias 
equipas de voluntários vão 
percorrer todas as casas 
particulares e comerciais, 
para que todos possam e, 
na medida do possível, dar 
a sua contribuição. Só com 
a ajuda de todos será pos-
sível manter a Festa que é 
de todos. Por isso, apela-se 
uma vez mais ao bom sen-
tido tomarense. Todos os 
elementos da Comissão de 
Angariação de Fundos estão 
devidamente identificados e 
seja qual for a contribuição, 
será passado um documento 
em papel timbrado da Co-
missão Central – Angariação 
de Fundos.  

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, participou no passado sábado (dia 
2 de fevereiro) numa mesa redonda, juntamente 
com autarcas de outros municípios, para um de-
bate sobre Contratos Locais de Segurança (CLS).

A iniciativa, inserida numa conferência dedi-
cada à “Segurança Urbana – Os Municípios e a 
Proteção do Espaço Público”, promovida pelo Mi-
nistério da Administração Interna, visou promover 
a discussão sobre uma importante ferramenta que 
garanta a segurança como um barómetro da quali-
dade de vida democrática.

“Oeiras assume-se como exemplo dessa práti-
ca. Somos um concelho que apresenta melhores 
políticas de inclusão social, com uma forte presen-
ça de comunidades lusófonas. A par disso, somos 
também exemplo pelos baixos índices de crimina-
lidade na Área Metropolitana de Lisboa”, referiu 
Isaltino Morais, em Coimbra.

O objetivo geral dos CLS de Oeiras é a redução 
de vulnerabilidades sociais, a prevenção da delin-
quência juvenil e a eliminação dos fatores criminó-
genos que contribuem para as taxas de criminali-
dade identificadas nos territórios de intervenção.

o Plano de Ação 
os CLS de oeiras integra 

9 eixos estratégicos
de intervenção:

1. Combater a Vulnerabilidade Social

2. Combate ao Insucesso Escolar e Abandono es-
colar precoce

3. Novas soluções e caminhos para o emprego

4. Novos negócios em rede

5. Quebrar fronteiras e promover coesão socio ter-
ritorial

6. Prevenção da delinquência juvenil e dos com-
portamentos desviantes

7. Ambiente, requalificação, valorização do patri-
mônio habitacional e do espaço publico

8. Promoção da cidadania e da igualdade de gê-
nero

9. Reforçar a visibilidade policial e combater a in-
segurança
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O Centro Intergeracio-
nal de Ponta Garça, em 
Vila Franca do Campo, que 
contará com valências para 
crianças e idosos, é inau-
gurado em agosto, num 
investimento de cerca de 
dois milhões de euros fi-
nanciado pelo Governo dos 
Açores, foi hoje anunciado.

“O centro, localizado 
na freguesia de Ponta 
Garça, deverá ser inaugu-
rado em agosto. As obras 
estão paticamente conclu-
ídas. O edifico é constituí-
do por creche e atelier de 
tempos livres (ATL) com 
capacidade para 52 crian-
ças e terá um centro de 
dia para idosos”, explicou 
aos jornalistas o presiden-
te da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Vila Franca do 
Campo, na ilha de São Mi-
guel, após uma audiência 
com o chefe do executivo 
açoriano, Vasco Cordeiro.

Vila Franca

santo tirso

Vagos

centro intergeracional em Vila Franca
do campo deverá abrir em agosto

Lucindo Couto expli-
cou que nesta primeira 
fase será inaugurada a 
valência para crianças, 
sendo que a segunda 
fase do edifício interge-
racional será para dotar 
o espaço de “24 camas 
para idosos”.

“No total temos atu-
almente 44 camas, mas 

uma lista de espera para 
internamento de idosos 
com cerca de 60 pesso-
as”, referiu o provedor da 
Santa Casa da Misericór-
dia, acrescentando que “a 
segunda fase do projeto 
vai ser estudada, uma vez 
que há a necessidade de 
adquirir casas” para que 
“seja construído um cen-

tro de dia e lar”.
Além disso, acrescen-

tou, “existem outros pro-
blemas” que foram trans-
mitidos ao presidente 
do Governo dos Açores, 
como “a questão dos ATL 
das freguesias de São Pe-
dro e São Miguel”.

Segundo o provedor, 
a açucareira Sinaga quer 
“vender o terreno onde 
está sedeada a ATL de 
São Miguel”, pelo que a 
Santa Casa da Misericó-
dia foi solicitar junto do 
executivo “apoio para a 
compra de um terreno”, 
com o objetivo de “cons-
truir na mesma zona” um 
ATL para crianças.

“As Santas Casas não 
vivem de ar e vento e o 
presidente do Governo 
mostrou-se muito dispo-
nível em atender os nos-
sos problemas”, frisou o 
responsável.

“A excelência do teci-
do empresarial de Santo 
Tirso tem merecido cres-
cente reconhecimento in-
ternacional, o que cons-
titui um fator de grande 
orgulho para o Município”. 
As palavras são do presi-
dente da Câmara de San-
to Tirso, Joaquim Couto, 
autarca de Santo Tirso, 
após a notícia dos16 pré-
mios arrecadados por 
empresas do concelho no 
concurso ISPO Textrends, 

num total de 22 distinções 
atribuídas a Portugal. Me-
tade destes prémios foram 
arrecadados pela A. Sam-
paio & Filhos e cinco pela 
LMA. Distinções que “con-
firmam a qualidade dos 
produtos produzidas pelas 
empresas de Santo Tirso, 
que têm vindo a apostar 
em processos de inova-
ção, desenvolvimento e 
sustentabilidade”, defende 
o autarca.

Santo Tirso está bem 

três Empresas Do Município
Participam na ispo Munique 2019

representado na ISPO Mu-
nique 2019, a maior feira 
mundial de artigos para o 
setor de desporto e outdo-
or. As empresas A. Sam-
paio & Filhos, LMA e WAT 
são as representantes do 
concelho no prestigiado 
evento, que decorre até 
esta quarta-feira e conta 
com mais de 2 800 expo-
sitores. Durante os quatro 
dias do evento, são espe-
rados mais de 80 mil visi-
tantes profissionais, na-
quela que é a maior feira 
mundial do setor. De Por-
tugal, estão presentes 41 
expositores.

Enquadrado na presti-
giada feira alemã, o con-
curso ISPO Textrends visa 
distinguir a qualidade, ino-
vação e diferenciação dos 
produtos. A competição 
contou com mais de 500 
artigos, tendo Portugal ar-
recadado 22 prémios. A A. 
Sampaio & Filhos, empre-
sa sediada em Santo Tirso 
e que conta com mais de 

60 anos de atividade, foi a 
grande vencedora, ao re-
ceber 11 distinções. Des-
tas, destaque para os dois 
prémios “Top 10” obtidos 
pela empresa. Já a LMA, 
localizada em Rebordões, 
Santo Tirso, viu cinco pro-
dutos serem premiados, 
tendo um deles alcançado 
o “Top 10”.

No último ano, as ma-
lhas das empresas têxteis 
do concelho foram premia-
das nos maiores fóruns e 
feiras têxteis europeias, 
como são exemplo a Per-
formance Days, em Muni-
que, e a Première Vision, 
em Paris. “É com grande 
agradado que verificamos 
o crescimento da noto-
riedade internacional das 
nossas empresas. Pre-
tendemos consolidar esta 
tendência, através do de-
senvolvimento de siner-
gias com o nosso tecido 
empresarial e os stakehol-
ders estratégicos”, conclui 
Joaquim Couto.

Eleitos, em lista única, no 
passado mês de dezembro, 
já tomaram posse os no-
vos órgãos sociais da San-
ta Casa da Misericórdia de 
Vagos. A cerimónia, a que 
presidiu Basílio de Oliveira, 
vice-presidente cessante da 
assembleia, decorreu “em 
família”, nas instalações da 
instituição, que este ano as-
sinala 60 anos de existência. 

Na sua intervenção, Antó-
nio Paulo Maia Gravato, que 
renovou o mandato como 
Provedor, agradeceu o traba-
lho desenvolvido, ao longo de 
duas décadas, por Jorge Luís 
Oliveira, administrador-dele-
gado, que agora cessa fun-
ções. Destacou, ainda, o de-
sempenho qualitativo de todos 
colaboradores, que prestam 
serviço nas várias valências 
da IPSS, e reconheceu que 
este vai ser um mandato “de 
muita atividade e muito traba-

lho”, a avaliar pelos projetos 
que a mesa administrativa 
possui em carteira. 

Um dos projetos, por-
ventura o mais ambicioso, 
já tinha sido anunciado em 
2008. Fica a aguardar a im-
plantação do Projeto Quali-
dade Comunidades Amigas 
das Pessoas Idosas (OQ-
CAPI), para ser apresentado 
junto do BEI-Banco Europeu 
de Investimentos. Em causa 
está a candidatura ao finan-
ciamento “de 50% dos cus-
tos do projeto, em aprovação 
pela Câmara Municipal.” Na 
prática, será reconvertida a 
antiga creche (inaugurada 
em 1980, por Bagão Félix, 
então secretário de Estado 
da Segurança Social), em 
área de secretaria geral e 
administração, enquanto as 
instalações da rouparia e co-
zinha, com ligação ao arma-
zém, serão ampliadas. 

cantanhEDE

A Câmara Municipal de 
Cantanhede manifestou ao 
Instituto de Segurança So-
cial a intenção de aderir ao 
Programa de Contratos Lo-
cais de Desenvolvimento 
Social de 4.ª Geração (CL-
DS-4G), tendo em vista o 
desenvolvimento de ações 
de intervenção social no 
concelho, nos termos defi-
nidos para o efeito.

Aprovada por unanimida-
de pelo executivo camarário 
liderado por Helena Teodó-
sio, a manifestação de in-
teresse é o primeiro passo 
para o Município poder vir a 
dispor do financiamento de 
480.000 euros atribuído ao 

território de Cantanhede. 
Este montante foi defini-

do em função das vulnerabi-
lidades sociais identificadas 
nos termos do previsto do 
Programa CLDS-4G, deven-
do o projeto a implementar 
incidir no desenvolvimento 
de todas as ações obrigató-
rias previstas para o Eixo 3 
e para o Eixo 4, no âmbito 
da “promoção do envelhe-
cimento ativo e apoio à po-
pulação idosa” e no “auxílio 
e intervenção emergencial 
às populações inseridos em 
territórios afetados por cala-
midades e/ou capacitação e 
desenvolvimento comunitá-
rios”, respetivamente.

 Programa de contratos
locais de Desenvolvimento

Órgãos da Misericórdia
tomam posse para mandato



6 Portugal em FocoRio de Janeiro, 14 a 20 de fevereiro de 2019

Economia

Cerca de 90 empresas 
portuguesas estiveram 
na maior feira internacio-
nal de calçado, em Mi-
lão,  numa altura em que 
o setor procura reposicio-
nar-se para se afirmar ex-
ternamente. Estas  empre-
sas respondem por mais 
de 8.000 postos de traba-
lho e tiveram  a visita do 
ministro Adjunto e da Eco-
nomia, Pedro Siza Vieira, 
e do secretário de Estado 
da Economia, João Cor-
reia Neves.

“Portugal foi a segunda 
maior delegação estran-
geira naquela que é a mais 
importante e prestigiada 
feira de calçado do mundo, 
logo a seguir a Espanha”, 
destaca a Associação Por-
tuguesa dos Industriais do 
Calçado, Componentes, 
Artigos de Pele e Seus Su-
cedâneos, que organizou 
a participação portuguesa 

Calçado português em Milão para
consolidar posição internacional

na feira de Milão.
A participação na Mi-

cam em 2019 é  a de um 
ano de afirmação nos mer-
cados externos, durante o 
qual o setor pretende in-
vestir, com o apoio do Pro-
grama Compete, mais de 
18 milhões de euros em 
atividades promocionais 
no âmbito das grandes 
prioridades de aumentar 
as vendas no exterior, di-

versificar os mercados de 
destino e o leque de em-
presas exportadoras.

Destes, 16 milhões de 
euros serão canalizados 
para a participação de 200 
empresas em cerca de 60 
dos principais eventos da 
especialidade, em mais de 
15 mercados, com desta-
que para a Alemanha, Es-
panha, França e Itália, na 
Europa, e para o Japão e 

EUA, entre os países ex-
tracomunitários. Os res-
tantes dois milhões  dizem 
respeito à promoção das 
marcas em áreas críticas 
como a concepção e o 
registo de marcas e pa-
tentes, o investimento em 
publicidade, a contratação 
de assessorias de comu-
nicação no exterior e a 
produção de campanhas 
de imagem. Segundo a 
APICCAPS, estes inves-
timentos serão comple-
mentados com ações no 
universo digital, desde 
apoios à realização de 
campanhas de marketing 
digital a investimentos em 
matéria de criação de sites 
ou lojas online. Os objeti-
vos são claros: “Promover 
a melhoria de imagem das 
marcas do setor e fomen-
tar uma imagem de exce-
lência das empresas e dos 
seus produtos.

O lucro da Galp au-
mentou 23% para os 
707 milhões de euros em 
2018 face ao ano ante-
rior, impulsionado pela 
entrada em operação de 
novas plataformas de 
exploração de petróleo 
e gás natural no Brasil, 
anunciou  a empresa .

Em comunicado ao 
mercado, a Galp Ener-
gia informou que o re-
sultado líquido anual 
ajustado totalizou 707 
milhões de euros, 23% 
acima do registado em 
2017, tendo aumentado 
24%, para 741 milhões 
de euros, de acordo 
com as normas conta-
bilísticas internacionais 

Lucro da Galp
cresce 23%

. No quarto trimestre de 
2018, o lucro diminuiu 
42% em termos homó-
logos, para os 109 mi-
lhões de euros .

Já o resultado ajus-
tado antes de juros, 
impostos, depreciações 
e amortizações (EBIT-
DA) em 2018 aumentou 
24% em termos homó-
logos para 2,2 bilhões 
de euros, dos quais 
quase dois terços foram 
provenientes das ativi-
dades de exploração e 
produção, negócio que 
no ano anterior tinha 
representado menos de 
metade do EBITDA total 
do grupo, refere a petro-
lífera.

Até novembro do ano 
passado, os portugueses 
fizeram mais de 200 mil 
novos contratos o que 
resultou num total de 2,8 
bilhões de euros, 8 mi-
lhões por dia.

O número total repre-
senta um aumento de 
11% face ao mesmo perí-
odo de 2017 enquanto os 
valores ultrapassam em 
13%. Maio foi o mês com 
maior número de créditos 

Nunca os portugueses se
endividaram tanto para comprar carro

automóveis, com 20 mil fa-
mílias , um total de 290 mi-
lhões de euros. Estes cré-
ditos são usados, na maior 
parte dos casos, para com-
prar carros usados.

No que diz respeito às 
viaturas ligeiras e comer-
ciais, o leasing e renting fo-
ram as opções de compra 
preferidas dos portugue-
ses. Neste regime foram 
vendidas 98 mil viaturas 
no total, mais 10 450 .                                                                                                                                                
  Segundo a Associação 
Portuguesa de Leasing, 
Factoring e Renting, em 
regime de renting foram 
vendidas viaturas no to-
tal de 743 milhões de 
euros, num total de 37 

mil viaturas. Um cresci-
mento de 14,5% face ao 
ano passado. Já no que 
diz respeito ao leasing, 
foram vendidas mais 5 
mil  face ao ano passa-
do, um total de 61 mil. 
Um aumento de 10,3%.

Segundo declarações 
de  Paulo Pinheiro, presi-
dente da ALF ao Jornal de 
Notícias, este crescimento 
reflete a grande aceitação 
que estes instrumentos 
de apoio às empresas e 
às famílias estão a ter em 
Portugal. O crescimento 
econômico e o baixo nível 
de emprego foram as prin-
cipais causas para este 
valor recorde.

As exportações portu-
guesas de têxteis e ves-
tuário somaram 5.314 mi-
lhões de euros em 2018, 
valor mais alto de sempre 
e um crescimento de 2% 
face a 2017, anunciou  a 
Associação Têxtil e Vestu-
ário de Portugal .

Tendo por base dados 
divulgados INE, a ATP 
destaca os têxteis para o 
lar e outros artigos têxteis 
confeccionados como a 
categoria mais dinâmi-
ca, com as  exportações 
a aumentarem 5%, e as 
exportações de matérias 
têxteis e de vestuário au-
mentaram 1,4%.

Tal como em 2017, Es-
panha liderou o ranking 
dos principais destinos 
das exportações de têxtil 
e vestuário, com 31,9%, 
apesar de ter registado 
uma queda de 3,9%, ou 
seja, menos 68 milhões 
de euros face ao ano 

Exportações de têxteis 
atingem recorde de 

5.314 milhões de euros 

anterior.
A Itália, pelo contrá-

rio, foi o destino que mais 
cresceu, com um aumen-
to absoluto de cerca de 
85 milhões de euros (+ 
34,8%), tendo passado a 
representar 6,2% do total 
das exportações do setor. 
Seguiu-se a Holanda, para 
onde Portugal exportou 
mais 24 milhões de euros 
(+12,2%) e a China, com 
um acréscimo de 22 mi-
lhões de euros (+62,1%).

De acordo com a ATP, 
no ranking dos principais 
cinco destinos das expor-
tações portuguesas do 
setor há ainda a assinalar 
a queda de 3,3% das ex-
portações para o Reino 
Unido (- 13,6 milhões). 
No ano passado, o saldo 
da balança comercial do 
setor têxtil e vestuário foi 
de 1.006 milhões de eu-
ros, com uma taxa de co-
bertura de 123%.

Devido aos aumentos 
sucessivos nas comissões 
bancárias, muitos portu-
gueses podem estar a 
mudar a suas poupanças 
para o universo digital

Com as comissões ban-
cárias a aumentar nas insti-
tuições tradicionais, muitos 
portugueses podem estar 
a fugir para o universo di-
gital, onde as taxas são 
significativamente mais 
reduzidas. De acordo com 
o “Jornal de Negócios”, já 
são mais de 150 mil os ci-
dadãos nacionais que to-
dos os dias recorrem aos 
bancos digitais.

“Temos cerca de 100 
mil clientes em Portu-
gal, com cerca de 300 a 
400 novos utilizadores 
por dia e temos cerca de 

Bancos digitais têm mais de
150 mil clientes em Portugal

25 mil utilizadores men-
sais ativos”, disse fonte 
da Revolut. Por sua vez, 
a Lydia conta com 50 mil 
utilizadores ativos no país.                                                                                                                   
Para Filipe Garcia, eco-
nomista do IMF, há três 

fatores que justificam esta 
adesão crescente dos por-
tugueses aos bancos digi-
tais: “Simplicidade, funcio-
nalidades e baixo custo.” 
“Há depois um ângulo mais 
subjetivo que tem a ver com 

o querer usar sistemas no-
vos e mais sofisticados, 
diferentes da norma, fora 
dos players tradicionais, 
mas essencialmente tem 
a ver com as funcionalida-
des e com o fato de serem 
gratuitos em quase tudo, 
explica o economista.                                                                                                                                   
A Revolut oferece aos seus 
clientes uma conta que 
pode ser aberta em alguns 
minutos e a partir da qual 
podem fazer transferên-
cias internacionais gratui-
tas, trocar dinheiro em 24 
moedas e gastar dinheiro, 
sem pagar comissões, 
em cerca de 150 países. 
Na Lydia, os portugueses 
têm acesso a um serviço 
de pagamentos instantâ-
neos e gratuitos a outras 
pessoas.
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Em entrevista à SIC, o 
primeiro-ministro assume 
como meta o melhor re-
sultado possível abrindo 
cada vez mais a porta à 
repetição da solução da 
geringonça: “Em equi-
pe que se ganha não se 
mexe”.

António Costa aprovei-
tou ainda a ocasião para 
voltar a repetir que afasta 
o cenário de integrar o Blo-
co de Esquerda num futu-

ro governo. Questionado 
sobre se trocaria Mariana 
Mortágua por Mário Cen-
teno na pasta das Finan-
ças, a resposta foi clara: 
“obviamente que não”.

Sobre as europeias, 
marcadas para dia 26 de 
maio, António Costa diz 
que espera ter um resul-
tado melhor face ao que 
registou na última ida às 
urnas para escolher os 
eurodeputados, em 2014.

Costa desiste da maioria absoluta

O secretário de Es-
tado das Comunidades 
Portuguesas, José Luís 
Carneiro, na Alemanha  
falou numa  confiança e 
maior afluência eleitoral 
dos portugueses resi-
dentes no estrangeiro, 
com a entrada em vigor 
do recenseamento au-
tomático. “Com o recen-
seamento automático, o 
número de portugueses 
a residir no estrangeiro, 
que vai poder votar nas 
próximas eleições euro-
peias, passa de 318 mil 
para mais de 1 milhão e 
450 mil”. Em 2015, vota-
ram no escrutínio de ou-
tubro cerca de 28 mil e 
300 portugueses a viver 
fora do país, dos quais 
2.285 na Alemanha.

“Na noite das eleições, 
a minha expectativa é de 
que haja um maior núme-
ro de votantes do que nas 
últimas eleições, quer 
nas últimas europeias, 
quer nas últimas legis-
lativas, quer nas últimas 
presidenciais.  São duas 
as formas de olhar para 

Santana Lopes foi eleito 
presidente da Aliança no I 
Congresso,  e deixou a pro-
messa de marcação cerra-
da à  esquerda e a propos-
ta de um seguro de saúde 
para todos os portugueses.

Na reunião em que, 
além do ex-primeiro-minis-
tro, brilharam  o ex-ministro 
dos Negócios Estrangeiros 
António Martins da Cruz, 
o cabeça-de-lista às euro-
peias, Paulo Sande, e o ex-
dirigente do PSD da Covi-
lhã Carlos Pinto, o líder da 
Aliança propôs-se ocupar 
um novo espaço político 
para travar o combate com 
a esquerda e ser vigilante 
quanto à atuação do Presi-
dente da República.

A avaliação do desem-
penho de Marcelo Rebelo 
de Sousa esteve presente 
nos dois discursos do an-
tigo primeiro-ministro no 
congresso de Évora. No 
primeiro, Santana pediu a 
Marcelo para não exage-
rar na solidariedade insti-
tucional com o Governo, 
a propósito da greve dos 
enfermeiros. No segundo, 
pediu ao Presidente para 

intervir na questão do cer-
co à Madeira levado a cabo 
pelo Governo para conse-
guir uma vitória eleitoral do 
PSD nas regionais de 22 
de setembro.

“Sempre defendi e de-
fendo a solidariedade ins-
titucional entre chefe de 
Estado e Governo, mas 
não é preciso exagerar, é 
preciso o devido equilíbrio”, 
disse,  garantindo que a 
Aliança não é oposição ao 
Presidente, nem quer ser. 
Quanto ao combate polí-
tico, aquele que chegou a 
ser designado em tempos 
por menino guerreiro não 
podia ser mais taxativo.

“E preparem-se. Onde 
houver combates, onde 
houver causas justas, onde 
houver opressão, onde hou-
ver injustiças, nós vamos 
lá estar, nas cidades e nos 
campos, nas fábricas, nos 
hospitais, nas escolas, e va-
mos estar ao lado dos que 
têm limitações físicas e não 
são protegidos, não têm 
direito à plena inclusão”, 
acentuou, prosseguindo: “A 
questão é de boas ou más 
políticas. De boas ou más 

O  presidente do Aliança, Santana
promete marcação cerrada à esquerda

Num fim-de-semana 
em que as atenções medi-
áticas vão estar centradas 
no novo partido de Santa-
na Lopes, o PSD não quis 
deixar o Aliança sozinho a 
tentar disputar o eleitora-
do do centro-direita e ar-
rancou este sábado com 
uma nova campanha de 
outdoors que vão estar es-
palhados por todo o país.

Rui Rio assume o pro-
tagonismo e é dele a ima-
gem no cartaz que apela à 
participação dos portugue-
ses através de ideias para, 
segundo diz o novo slogan, 
“melhorar Portugal”.

Na semana em que 
o PSD apresentou Pau-
lo Rangel como cabeça 
de lista às eleições euro-
peias, Rio avança noutra 
frente de campanha, já a 
pensar nas legislativas. 
Segundo fonte da dire-
ção do partido, o objeti-
vo dos novos cartazes é 

Rui Rio começa campanha de cartazes a pedir 
ideias e a apelar à participação dos portugueses

apelar ao envolvimento 
dos cidadãos em geral 
na construção de uma 
alternativa de governo.                                                                                                                              
O cartaz tem um núme-
ro de telefone para quem 
queira deixar o seu contri-
buto. No site do PSD tam-
bém está disponível um 
formulário online para con-
tributos avulsos. O partido 
conta ainda recrutar mais 
militantes ou simpatizan-
tes para o Conselho Es-
tratégico Nacional, onde 
estarão já inscritas 1500 
pessoas, e cuja primeira 
convenção vai realizar-
se neste fim-de-semana, 
exatamente no mesmo dia 

em que o PS também rea-
liza uma convenção, mas 
para as Europeias.

Esse é o evento, onde 
também participam con-
vidados e especialistas 
independentes, que fará 
arrancar oficialmente os 
motores da campanha elei-
toral do PSD. Estão pre-
vistos debates e reuniões 
com todas as 16 seções, 
para depois se começar a 
preparar o programa com 
que o partido concorrerá 
às próximas eleições.

Com esta iniciativa, a 
direção social-democrata 
quer provar que Rio está 
a pôr em marcha aqui-

Governo 
confiante no 
aumento de 
portugueses 

no estrangeiro 
a votar

A presidente do CDS
-PP, Assunção Cristas, afir-
mou que os partidos da es-
querda também apoiaram 
greves e manifestações 
sem qualquer preocupa-
ção de escrutínio, como 
acontece agora com os en-
fermeiros.

Cristas reagia ao anún-
cio de que a Autoridade 
para a Segurança Alimen-
tar e Econômica, vai in-
vestigar a origem dos fun-
dos recolhidos  através de 
crowdfunding para as gre-
ves dos últimos tempos. “A 
lei tem de ser estritamente 
cumprida, com certeza, e 
tem de ser verificado se a 
lei é ou não é cumprida”, 
defendeu a presidente do 
CDS-PP, acusando a es-
querda de não ter tido a 
mesma postura no passa-
do. “Em relação a questões 
de financiamento, durante 
anos, assistimos a coisas 
noticiadas abundantemen-
te de apoio das câmaras 
mais à esquerda a nume-
rosas manifestações e gre-
ves, apoios vários, nomea-
damente transportando os 

manifestantes e grevistas 
para os locais, e aí não 
creio que tenha havido tan-
ta preocupação com escru-
tínios”, afirmou.

Para o CDS-PP, o mais 
importante de tudo é ga-
rantir que se passa a uma 
outra fase, a da paz social 
que, entende, neste mo-
mento está a escassear no 
nosso país.

“Daí termos lançado o 
nosso apelo ao Presidente  
que certamente encontrará 
o melhor momento e a me-
lhor forma de o fazer para 
ajudar a moderar um confli-
to que deixa mal , os doen-
tes, quem precisa de recor-
rer ao hospital”, reiterou.

Já em campanha, como 
admitiu, questionada  so-
bre o congresso do Alian-
ça disse que o CDS-PP só 
tem um adversário, o PS 
e as esquerdas unidas, aí 
é que está o nosso adver-
sário político e são esses 
que nós queremos comba-
ter e construir uma verda-
deira alternativa, também 
para valorizar a agricultu-
ra”, declarou.

Cristas diz que esquerda 
também apoiou 

paralisações sem escrutínio

a realidade: ou olharmos 
para os números da abs-
tenção, ou da participa-
ção. Eu vou pôr os meus 
olhos nos números dos 
que foram votar e que 
antes não tinham condi-
ções para isso”, revelou 
à Lusa o secretário de 
Estado.

Além do aumento do 
número de recensea-
dos, as mudanças na lei 
eleitoral preveem que 
cidadãos com dupla na-
cionalidade possam ser 
candidatos à Assem-
bleia da República, por 
exemplo.

“Significa dar mais di-
reitos políticos aos cida-
dãos portugueses que 
estão no estrangeiro e 
garantir outra vincula-
ção entre portugueses 
no estrangeiro e Por-
tugal”, sublinhou José 
Luís Carneiro.

O governante partici-
pou em duas sessões da 
iniciativa “Diálogos com 
as Comunidades”, na 
Alemanha com o objetivo 
de garantir a mobilização 
dos portugueses para os 
atos eleitorais, frisando 
que os cidadãos a residir 
no estrangeiro, passam 
a ter outra força política 
e uma outra capacidade 
para reivindicar junto do 
seu país respostas para 
os problemas que os in-
quietam.

A iniciativa “Diálogos 
com as Comunidades”, 
começou em Bruxelas, 
na Bélgica, em 2016. 
Depois de passar por 
países como França e 
Luxemburgo, o secretá-
rio de Estado das Comu-
nidades visitou em de-
zembro do ano passado 
as cidades de Berlim e 
Frankfurt. 

lo que sempre defendeu, 
abrir o partido a uma nova 
forma de militância e par-
ticipação, para aproximar 
os eleitos dos eleitores. 
Essa é, aliás, a ideia tra-
balhada por Pedro Rodri-
gues, o homem escolhido 
no PSD para liderar a co-
missão de reforma do sis-
tema político, onde está 
a ser ultimada a proposta 
de introdução dos círculos 
uninominais em vez da em 
vez da eleição em círculos 
distritais, como acontece 
hoje. É um dos temas que 
estará em debate na Con-
venção do CEN, embora 
a discussão prossiga até 
maio, numa série de se-
minários e conferências 
sobre o  assunto.  A se-
guir às legislativas, qual-
quer que seja o resultado, 
o PSD conta organizar 
um congresso estatutário 
para, então, discutir a mo-
dernização do partido.

escolhas. Não so-
mos de fato iguais”.

Na primeira in-
tervenção, em que 
se confessou es-
magado pelo que 
ouviu dos militantes, 
Santana  fez  um  
ajuste de contas 
com o passado, re-
gressando a 2004, 
quando o então Pre-
sidente  Jorge Sam-
paio decidiu dissol-
ver o parlamento, 
em face de uma crise po-
lítica, e provocar assim a 
queda do seu Governo. “Se 
tal não tivesse acontecido, 
o país poderia estar hoje 
muito diferente, para me-
lhor”. Na segunda interven-
ção, surgiu com medidas 
concretas como a institui-
ção de um seguro de saúde 
para todos os portugueses 
e a ideia de acabar com a 
subsidiação das empresas 
públicas esbanjadoras de 
dinheiro dos contribuintes.

Além do líder, António 
Martins da Cruz entusias-
mou com uma intervenção 
crítica da postura do Gover-
no  quanto à crise na Ve-

nezuela, acusando António 
Costa de ter envergonhado 
Portugal, quando mandou, 
à última hora, um grupo de 
polícias para aquele país, 
tarde e a más horas, sem 
preparar a viagem, tendo os 
elementos da PSP sido im-
pedidos de entrar no país,  o 
antigo presidente social-de-
mocrata da Covilhã Carlos 
Pinto discursou igualmente 
e apontou baterias ao PS, 
PCP, BE e PEV, avisando
-os que acabou a festa, já 
a partir das próximas elei-
ções europeias, e elegendo 
como a missão mais urgen-
te para a Aliança acabar 
com a frente de esquerda.
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VENDE-SE apartamENto DuplEx com ViSta paNorâmica
E Sol Da maNhã, 160m2 - r$500mil

aV. paulo DE FroNtiN, No quartEirão Da caSa DaS BEiraS - tEl.: (21) 9998 92629 ou 222 01083

O imóvel é excelente 
para um investidor que te-
nha interesse em ter dois 
apartamentos alugados, 
assim como também ex-
celente para quem tenha 
filhos adultos ou pais que 
morem no mesmo apar-
tamento, e que queiram 
manter a individualidade 
preservada.

Aos interessados pró-
prios e ideais, são 160m2 
em dois andares, sol da 
manhã e arejado, proviso-
riamente separado em dois 
imóveis. (Fácil reverter). O 
andar superior tem 100m2, 
sala ampla com vista pano-
râmica livre, sol da manhã, 
cozinha americana, suite 

master silenciosa repleto de 
armários de marcenaria. O 
andar inferior também tem 
cozinha, quarto silencioso 
com excelente armário de 
marcenaria, sala, cozinha, 
banheiro social e espaço 
para escritório e sol da ma-
nhã.

O duplex está interligado 
por um elevador privativo 
onde antes estava uma es-
cada; entretanto, possuem 
também entradas indepen-
dentes.

Como o apartamento 
superior tem um inquilino 
muito bom, as visitas serão 
liberadas somente àqueles 
que tiverem real interesse e 
intensão em adquirí-lo.

Sala ampla com vista panorâmica livre, sol da manhã

Sala ampla 
com vista 
panorâmica 
livre, sol da 
manhã

Bonita sala com ótima varanda gourmetCozinha americana com bastante espaço

Parabéns à presidente 
da Casa, Rita COUTO e 
sua diretoria, que acolhe-

ram os amigos associa-
dos com muito carinho,  
respeito e uma incrível 

programação que lotou a 
bonita sede dos Campo-
neses de Portugal

alhEira traNSmoNtaNa E o almEiDa
GarrEtt No campoNESES DE portuGal

Foi um fim-de-sema-
na maravilhoso em Du-
que de Caxias, no Clube 
Camponeses de Portu-
gal, com a realização de 
um almoço especial e, 
como destaque, a Alheira 
Transmontana. Também 
foram servidos pernil ao 

forno e frango assado 
com batatas. Dando rit-
mo musical ao almoço, 
Josevaldo e seu Trio. 
Também não faltaram o 
bingo, o leilão, e a  venda 
de fumeiros.

A tarde reservou o 
show de folclore com a 

apresentação do Grupo 
Folclórico Almeida Gar-
rett, da Casa da Vila da 
Feira. Um espetáculo de 
folclore que deixou o pú-
blico encantado; enfim, 
foi um dia magnífico para 
os amantes da boa gas-
tronomia e do folclore. 

Momento da apresentação do G.F. Almeida Garrett nos Campone-
ses de Portugal

Cada vez 
que o G.F. Al-
meida Garret 
apresenta-se 
é uma apote-

ose

Josevaldo e Seu Trio deram o ritmo musical à Alheira Transmontana
Mesa do presidente da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa 
Maria, Ernesto Boaventura, Camilo Leitão, ----------------------

A presidente dos Camponeses de Portugal, Rita Couto, saboreando 
a deliciosa gastronomia ao lado do amigo Manuel Cardoso

Presidente Ernesto Boaventura agradecendo a acolhida à presidente Rita Couto

O grande baluarte do folclore, Manuel Coelho, diretor dos Campone-
ses de Portugal, com sua esposa Aurora e amigos

Gente boa e amiga nos Camponeses de Portugal: Rodolfo, Pedrinho 
e suas respectivas esposas
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DIA 14.02.2019
Francisco de Almeida Pinto (Arouca); 
José Araújo Martins (Casa de Portu-
gal de Campinas); Sra. Zeza (Diretora 
do Arouca e esposa do Sr. Joaquim 
Correia); data de Nascimento do Dr. 
Rui Mota e Costa (Ex-Presidente do 
Clube Português de São Paulo).
DIA 15.02.2019
Victor Simões dos Santos Mendes; 
Arlindo Lopes Tavares; Aniversário 
de Casamento dos amigos Otilia e 
Carlos Justino (Rede de Postos Mata-
ripe); Aniversario do amigo da Comu-
nidade o jornalista e apresentador Lu-
ciano Facchioli; Carlos Perregil (Vice 
Presidente do SAMPAPÃO); Emerson 
Elias Teixeira Silva (o Peu do Grupo 
Folc. Dos Veteranos de São Paulo do 
Clube Português).
DIA 16.02.2019
Sra. Maria Adelina (esposa do amigo 

Sr. José Fernandes Tem Tem); Faria 
aniversario neste dia o saudoso Sr. 
Jerônimo Alves (Restaurante Alfama 
dos Marinheiros que já nos deixou); Sr. 
Fernando Domingos Ferreira; Abílio da 
Fonseca; Mirani A. Fernandes; Jose 
Marcelino Ferreira (53 anos em 2019).
Dia 17.02.2019
Walkiria Gomes Freire (ex-Consula-
do); Lucimar Silva Reis (ex- Grupo 
Minhoto); Faria aniversario neste dia 
o saudoso Sr. José Soares Ferreira; 
Sr. Manuel Correia Botelho.
Dia 18.02.2019
Luis Caldas Fernandes; Izilda Maria 
dos Santos; Camila Batista Pinto (Arou-
ca); Guiomar Gomes de Araújo; Ceará 
(Grupo Folc. Arouca São Paulo Clube); 
Carla (Colaboradora da Numatur Turis-
mo); Sr. Adelino da Ponte ex-Presiden-
te da Casa de Portugal de Campinas. 
Dia 19.02.2019

Sra. Maria Aparecida Fernandes (es-
posa do falecido amigo Jorge Alberto 
o Jorge da cabaça); Mariana Saad 
Guarda (filha do casal Dra. Renata 
Saad e Dr. Ismael Guarda); Sra. Ro-
sangela Moreira (esposa do amigo An-
tonio Graça Moreira, da Vidrolândia).
Dia 20.02.2019
Fabio Dias Vaz (Consulado de Por-
tugal e Rancho Folc. Aldeias da 
Nossa Terra do Arouca São Paulo 
Clube); Maria Augusta (ex- fadista); 
Neliana Eiras (neta do Professor 
Manuel Marques); Cláudio Lopes; 
Regina Aparecida; Olinda de Jesus 
Vieira; Sra. Leonor Rocha (esposa 
do Rochinha da Bauducco); Sr. De-
ferial Caldeira Pinto Bravo (nosso 
amigo há anos e assinante do nosso 
jornal); Germano Melo; Marta  Gas-
parini Fernandes (esposa do Toni-
nho do Aldeias).

Faleceu no ultimo dia 04 de Fevereiro de 2.019, o Sr. Serafim Jose Guerra, 
o querido pai do Dr. Marcelo Stori Guerra, Presidente da Casa dos Açores 
de São Paulo e da Patrícia Stori Guerra. Seu corpo foi velado e sepultado no 
Cemitério Parque das Oliveiras na Cidade de Mogi das Cruzes. A missa de 
sétimo dia aconteceu no ultimo dia 10.02 na Igreja Nossa Sra. De Guadalupe. 
O jornal PORTUGAL EM FOCO, e seu representante em São Paulo Armando 
Torrão se juntam aos muitos amigos, e diretoria da Casa dos Açores para aqui 
deixarem seus votos de pesar à família enlutada. 

NOTA DE FALECIMENTO

A Associação dos Poveiros de São 
Paulo, iniciaram no último dia 03 de 
Fevereiro de 2.019, seu calendário 
festivo e religioso. Veneraram neste 
dia com uma santa missa, seguida 
de almoço, Nossa Senhora das Can-
deias ou da Luz ou da Candelária, 
cuja data comemorativa é no dia 02 
de fevereiro. Salientamos ainda que 
esta veneração à Sra. Das Candeias 
teve inicio por uma vontade do ex
-presidente já falecido Sr. Laurentino 
Vilar, pois era padroeira de sua aldeia 

na Povoa, Terroso, e alvo de home-
nagem neste dia. Nossa Senhora 
das Candeias era tradicionalmente 
invocada pelos cegos (como afirma o 
Padre António Vieira no seu Sermão 
do Nascimento da Mãe de Deus), e 
tornou-se particularmente cultuada 
em Portugal a partir do início do sé-
culo XV; segundo a tradição, deve-se 
a um português, Pedro Martins, muito 
devoto de Nossa Senhora, que des-
cobriu uma imagem da Mãe de Deus 
por entre uma estranha luz, no sítio 

de Carnide, no termo de Lisboa. Aí 
se fundou de imediato um convento 
e igreja a ela dedicada, que conhe-
ceu grande incremento devido à ação 
protetora dos devotos D. Maria, filha 
de D. Manuel I e sua terceira espo-
sa, D. Leonor de Áustria. Os Povei-
ros contam com o apoio cultural da 
Ofner, Zarco Turismo, Cardim Praza 
Hotel, Trevo Estacionamentos e Lu-
zitana Joias. A celebração aconte-
ceu no Salão Dr. Manuel Giesteira 
e tivemos como celebrante o Padre 

Otaviano da Paróquia Nossa Sra. da 
Candelária e coral. Durante a cele-
bração tivemos a bênção a todos os 
presentes, aos diretores e amigos 
daquela casa já falecidos. Na sequ-
ência todos os presentes foram con-
vidados a adentrar ao salão de festas 
“Dr. José Macedo Vieira”, onde de-
pois de um rápido coquetel, foi servi-
do um almoço aos presentes, aquele 
delicioso bacalhau, além de outros 
pratos, saladas e acompanhamentos. 
A seguir tivemos momentos de muita 

emoção, a entrada do Grupo Folcló-
rico Raízes de Portugal com seus 
lindos trajes de Tricanas Poveiras, 
que foi apresentado pelo seu novo 
ensaiador Alexandre Camilo, grande 
folclorista e profundo entendedor dos 
usos e costumes de Portugal, o fol-
clore. Este anunciou que aquela não 
era uma simples festa, era sim uma 
grande festa Poveira em homenagem 
ao fundador daquela entidade que já 
nos deixou Sr. Laurentino Vilar, como 
também sua esposa Sra. Maria Vilar. 

O rancho adentrou e se apresentou 
sem microfones, com seus trajes tí-
picos da Póvoa. Exibiram Chula Po-
veira, Vira de Oito, Fandango Poveiro 
e outras mais e um grande vira livre 
com a participação de todos. Alexan-
dre Camilo agradeceu a diretoria dos 
Poveiros e do Raízes pelo apoio e 
proferiu lindas palavras enaltecendo 
a pessoa de Maria e Laurentino Vilar 
emocionando a todos os presentes e 
a filha do casal Maria das Graças que 
lá estava.

Missa em Louvor a Sra. das Candeias
Almoço e muitas emoções nos Poveiros 

Padre Otaviano da Paróquia de Nossa Sra. Da Candelária durante a cele-
bração.

O Presidente da Associação dos Poveiros de São Paulo Sr. Lino Lage e os 
amigos Quim da Tocata Musical Cá Te Quero, o presidente da tocata Sr. 
Raul Neves Pereira e o novo ensaiador do Raízes Sr.  Alexandre Camilo.

A primeira dama da Associação dos Poveiros Sra. Alice Craveiro Lage, a 
assessora do Vereador Toninho Paiva Norma Fabiano e a amiga Dulcimara 
Leal.

Grupo Raízes de Portugal de Portugal com seus lindos trajes de Tricanas 
Poveiras durante sua atuação tendo a frente o Alexandre Camilo.

Integrantes do Raízes de Portugal com um pôster dos homenageados neste 
dia Sra. Maria e Sr. Laurentino Vilar.

- Flagrante dos muitos presentes à celebração da santa missa.
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Profecia queiroziana das 15 Nicaráguas Carlos Queiroz  
Novo técnico da seleção da ColômbiaDono de uma sagacidade mui-

tas vezes ferina, José Maria 
de Eça de Queiroz (1845 – 1900), 
o maior dos romancistas da língua 
portuguesa, nasceu na Póvoa do 
Varzim, localizada ao Norte do Por-
to, entre os rios Douro e Minho, mas 
cresceu em meio a um ambiente 
bastante influenciado pelo Brasil Im-
perial. Era filho de um carioca que, 
como ele, se chamava José Maria, 
cujo pai, José Joaquim, abandona-
ra Portugal, quando das Guerras 
Liberais, refugiando-se no Rio de 
Janeiro. Teve uma ama de leite ne-
gra, a pernambucana Ana Joaqui-
na, levada pela família ao retornar 
à Europa – com forte ascendência 
na visão que ele conservaria até o 
final da vida sobre a nação brasilei-
ra. Era um homem do mundo, tendo 
morado, durante a carreira diplo-
mática, em Paris e Londres, bem 
como nas cidades inglesas de Bris-
tol e Newcastle, entretanto, jamais 
visitou a América do Sul – embora 
escrevesse, regularmente, em duas 
prestigiosas publicações brasileiras 
da época:  o diário  Gazeta de No-
tícias, que circulou no Rio de Janei-
ro, de 1875 a 1942, no qual também 
eram colaboradores autores nacio-
nais, como os cariocas Machado 
de Assis (1839 – 1908), Olavo Bilac 
(1865 – 1918) e Euclides da Cunha 
(1866 – 1909), e a Revista Moder-
na, editada em Paris, nos anos 1897 
e 1898, reunindo escritores de idio-
ma português. Quando serviu como 
cônsul lusitano na capital francesa, 
aproximou-se mais das questões 
do Império de Dom Pedro II (1825 – 
1891), O Magnânimo, ao tornar-se 
amigo de vários intelectuais e diplo-
matas brasileiros, entre os quais, o 
notável Barão do Rio Branco, título 
de José Maria da Silva Paranhos 
Júnior (1845 – 1912), o grande pa-
trono da diplomacia do Itamaraty. 
Eça de Queiróz, como seu colega, 

o Barão do Rio Branco, creditava ao 
monarca do Palácio Real da Quinta 
da Boa Vista, no bairro carioca de 
São Cristóvão, a manutenção do 
Brasil unificado, da imensa Amazô-
nia às planícies do Rio Grande do 
Sul, sob o pavilhão imperial, verde 
e amarelo, desenhado, pelo pintor 
francês Jean Baptiste Debret (1768 
– 1848), sob encomenda de seu pai, 
Dom Pedro I (1798 – 1834), O Liber-
tador.  

Por isso, em 1889, ao ser pro-
clamada a República, com o 

golpe militar desfechado na calada 
da noite pelo Marechal das Alagoas, 
Deodoro da Fonseca (1827 – 1892), 
o escritor, indignado, publicou na 
Revista de Portugal que o Brasil 
corria o risco de ser retalhado em 

diversas ‘republiquetas’ – como 
acontecera ao fim da América Es-
panhola. Temia o surgimento de ou-
tros Deodoro da Fonseca em dife-
rentes pontos do País a reivindicar, 
a exemplo dos hispano-americanos, 
no início do século XIX, a indepen-
dência de suas províncias: “O Brasil, 
agora, vai se transformar em 15 Ni-
caráguas”, profetizou, melancólico, 
o festejado autor – o mesmo que 
afirmara, anos antes, existir mais ci-
vilização numa simples esquina pa-
risiense do que em toda Nova York. 
Eça de Queiroz, afortunadamente, 
foi sempre muito mais literato do que 
analista político. O Brasil teve, de 
fato, uma transição dolorosa de sua 

liberal Monarquia aos golpistas re-
publicanos que impuseram regimes 
autoritários inspirados nas odiosas 
‘quarteladas’ da América Espanho-
la. Mas, sem dúvida, a integridade 
territorial foi mantida e, hoje, Eça de 
Queiroz, por sorte, só é lembrado 
como o maior dos romancistas do 
idioma do poeta Luis de Camões 
(1524 – 1580). Maior, inclusive, do 
que mestres brasileiros, como Ma-
chado de Assis, o alagoano Graci-
liano Ramos (1892 – 1953), o minei-
ro Guimarães Rosa (1908 – 1967), 
diplomata como o autor poveiro, e o 
baiano Jorge Amado (1912 – 2001). 
Ou ainda portugueses, como o lis-
boeta Camilo Castelo Branco (1825 
– 1890) e o ribatejano José Sarama-
go (1922 – 2010), Prêmio Nobel de 
Literatura de 1998. Também foi Eça 
de Queiroz a mais brilhante das es-
trelas do Realismo da revolucionária 
Geração de 1875, da qual fizeram 
parte o tripeiro Ramalho Ortigão 
(1836 – 1915), o açoriano Antero de 
Quental (1842 – 1891), um dos fun-
dadores, em 1875, do Partido Socia-
lista Português (PSP), o brigantino 
Guerra Junqueiro (1850 – 1923), 
outro açoriano, Teófilo Braga (1843 
– 1924), segundo Presidente da Re-
pública (entre 29 de maio e 5 de ou-
tubro de 1915), e o historiador alfaci-
nha Oliveira Martins (1845 – 1894).

A obra-prima de Eça de Quei-
roz, Os Maias, completou 

130 anos de sua primeira edição 
em 2018 e mereceu uma celebra-
ção especial, na Fundação Calouste 
Gulbenkian, na capital portuguesa, 
com uma exposição sobre a Lisboa 
queiroziana, inaugurada em outubro 
último – o encerramento será nes-
ta próxima segunda-feira, dia 18 de 
fevereiro. O Brasil nunca se trans-
formou em várias ‘republiquetas’, 
é verdade, porém, Eça de Queiroz 
continua o maior dos romancistas da 
língua exaltada no épico de Camões.

O técnico Carlos Queiroz  tem con-
trato até 2022, com a Seleção da 
Colômbia. É o primeiro português a 
treinar uma seleção sul-americana. 
Carlos Queiroz irá ter muito tempo 
para aprender, mas as suas primei-
ras palavras na apresentação como 
novo selecionador da Colômbia fo-
ram para pedir desculpa. “Boa tar-
de, queria pedir a vossa compreen-
são porque o meu espanhol não vai 
sair bem. O sotaque é bom, mas o 
espanhol é mau”, começou por dizer 
Queiroz, que sucede no cargo ao ar-
gentino José Pekerman e que será o 
primeiro treinador português a trei-
nar uma seleção da América do Sul. 
Será a quinta seleção no seu currí-
culo, depois de Portugal, Emirados 
Árabes Unidos, África do Sul e Irão, 
e a primeira experiência sul-ameri-
cana em 35 anos de carreira. O con-
trato até 2022 significa que Queiroz 
irá estar no comando dos “cafeteros” 
até o próximo Mundial, mas o técni-
co português considera que terá 
pela frente uma qualificação mais 
difícil do que as que já experimentou 
na Europa, na Ásia e em África. “A 

mais difícil é a sul-americana. Ga-
nhar a qualificação da América do 
Sul é ganhar meio campeonato do 
mundo”, declarou Queiroz, que já 
esteve em três Mundiais, um com 
a seleção portuguesa (2010) e dois 
com o Irão (2014 e 2018). Queiroz 
salta diretamente do Irão para a Co-
lômbia, uma seleção com outra pro-
jeção no futebol internacional (12.º 
no ranking da FIFA) e, por isso, com 
outras ambições, tanto no Mundial 
(onde já chegou aos “quartos” em 
2014), como na Copa América. Já 
com o casaco de fato de treino da 
Colômbia vestido, Queiroz disse 
que não basta ter ambição e usou 
como exemplo a seleção portugue-
sa de sub-20 de 1989 que viria a ser 
campeã. “Pensavam que eu estava 
louco em 1989. Disse ao João Pinto, 
ao Fernando Couto e aos jogadores 
dessa equipa: se queres melhorar 
e ser campeão, é preciso ser cam-
peão todos os dias, ter um plano 
de campeão. Mesmo quando tens, 
é muito difícil ser campeão. Temos 
de nos sentir campeões todos os 
dias”, alertou o técnico português. 

A Copa América do próximo Verão, 
no Brasil, será a primeira prova da 
Colômbia de Carlos Queiroz, com 
Argentina, Paraguai e Qatar como 
adversários na fase de grupos, e os 
jornalistas colombianos fizeram-lhe 
muitas perguntas sobre como será o 
seu trabalho e a sua relação com os 
jogadores e se vai estar atento aos 
jogadores que estão na Colômbia. 
Queiroz não revelou muitos porme-
nores, garantindo que irá respeitar 
o legado de Pekerman e trabalhar 
para fazer melhor, mas deixou mais 
explicações para outra altura: “O 
mais importante não é ter já as res-
postas, mas fazer as perguntas cer-
tas para podermos sonhar em ser-
mos campeões.” Desejamos, boa 
sorte a Carlos Queiroz.

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.

Em breve...

Dia 23.02.2019
Festa da Vindima na Casa de Portugal de São Paulo
A Casa de Portugal de São Paulo convida a todos para sua gran-
de festa da Vindima, nesta noite a partir das 19 horas. Teremos a 
encenação da colheita da uva com a participação dos presentes, 
a pisa da uva e serão distribuídas uvas aos presentes. O serviço 
de bar com os deliciosos petiscos portugueses estará funcionan-
do como opcional. Haverá a exibição do anfitrião grupo Folc. Da 
casa de Portugal e como convidado o Rancho Folc. Verde Gaio 
do Centro Português de Santos. Convites e Informações: Av. 
da Liberdade, 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 estará neste dia realizando mais 
um almoço dançante. Não perca, teremos aquele sempre saboroso 
bacalhau, além de outras opções. A animação estará a cargo da 
tocata do seu rancho que se exibirá. Convites e reservas com a 
diretoria e componentes. Local Rua Jaguaretê, 414 Casa Verde fone 
011 - 98155.8187
Dia 07.03.2019
Sessão Solene dos 40 anos do Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará neste dia comemorando 
seus 40 anos de vida a parti8r das 20,30 horas, com uma 
sessão solene, e presença de diversas personalidades ilus-
tres do Brasil e de Portugal, como a Dra. Margarida Maria de 
Sousa Correia Belém Presidente da Câmara de Arouca, o Dr. 
Nuno Rebelo de Sousa Presidente da Federação das Câma-
ras Portuguesas no Brasil, o Dr. Paulo Nascimento, Cônsul 
Geral de Portugal em São Paulo, Vereador Toninho Paiva, 
teremos homenagens e ao final um coquetel. Entrada Franca. 
Informações a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias 
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 
2455.1988 WhatsApp 97133.9196

Dia 10.03.2019
Almoço Comemorativo dos 40 anos do Arouca São Paulo 
Clube
Voce não pode perder este concorrido almoço comemorativo 
aos 40 anos de fundação do Arouca São Paulo Clube. Terenos 
o delicioso bacalhau à moda de Arouca. A animação estará a 
cargo do Rancho do Arouca. Informações convites e reservas a 
Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi 
ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 What-
sApp 97133.9196      
Dia 17.03.2019
Comemoração dos 34 anos da Casa de Portugal do ABC
Em festa vai estar a Casa de Portugal do Grande ABC. Estará 
comemorando neste dia em sua sede a partir das 13 horas 
mais um aniversario com um almoço self-service Bacalhoada 
a Moda da Casa e às 15 horas grande show do Grupo Demô-
nios da Garoa. Convites e informações R. Nossa Senhora de 
Fátima 55 - Santo André – São Paulo - fones (011) 4436.0223 
– 4438.0188  
Arraial na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira de São Paulo estará neste dia iniciando 
suas atividades festivas com um grande arraial em sua sede 
a partir das 13 horas. Grandes atrações e exibição dos seus 
grupos folclóricos. Informações e convites: Rua Casa Ilha da 
Madeira, 214 Bairro Horto Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 
- 2231.0922
Dia 31.03.2019
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo convida a todos para mais um 
almoço dançante. Não perca, teremos aquele sempre sabo-
roso bacalhau, além de outras opções. A animação estará a 
cargo da tocata do seu rancho que se exibirá. Convites e re-
servas com a diretoria e componentes. Local Rua Jaguaretê, 
414 Casa Verde fone 011 - 98155.8187

Estivemos mais uma vez 
presentes, ao tradicional 
almoço da Comunidade 
Luso Paulista, o conhe-
cido e inigualável “Almo-
ço das Quintas” na Casa 
de Portugal. O presidente 
da Casa de Com. Anto-
nio dos Ramos lá estava 
para recepcionar a todos 
os presentes. Um almoço 
com mais de 70 anos, que 
reúne semanalmente ami-
gos, empresários, dirigen-
tes associativos, e quem 
quiser apreciar o melhor 
bacalhau acompanhado 
de um bom vinho, ou seja, 
para saborear as delícias 
da culinária portuguesa ali 
preparada e servida pelo 
Buffet “O Marquês” tem de 
ir conhecer. Apareça você 
também por lá, Avenida da 
Liberdade, 602 bairro da Li-
berdade, sua participação 
é por adesão. Informações 
e reservas para grupos 
e empresas 3209.5554 – 
3342.2104.

“Almoço das Quintas”
Encontro de Bons Amigos

Com. Antonio dos Ramos Presidente da Casa de Portugal, o Diretor José An-
tonio Fernades, Sr. Oscar Ferrão Presidente do Lar da Provedoria a diretora 
Sra. Teresa Morgado, Sr. José Manuel Bettencourt Presidente da Casa Ilha 
da Madeira, Dr. Ildefonso Garcia Presidente do CC25A, e a Prof. Luisa Moura.
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vídeoárbitro, decisão muito 
contestada pela equipa de 
Santa Maria da Feira.

Porque as noticias não 
escolhem hora e o seu 
tempo é precioso.

Em vantagem ao in-
tervalo, o Sporting entrou 
melhor na etapa comple-
mentar e Bruno Fernan-
des ‘bisou’, ao marcar aos 
58 e 68 minutos, tendo os 
‘fogaceiros’ reduzido aos 
76, pelo búlgaro Petkov.

Com esta vitória, o 

Sporting vence em Santa Maria da Feira 
Sporting conservou o 
quarto posto da classi-
ficação, agora com 42 
pontos, menos sete do 
que o Sporting de Braga 
(terceiro), oito do que o 
Benfica (segundo) e nove 
do que o FC Porto (líder), 
enquanto o Feirense, que 
estreou o treinador Filipe 
Martins, continua último 
com 14 pontos, menos 
seis do que o Marítimo, a 
primeira equipa acima da 
linha de despromoção.

Um gol de Herrera, aos 
90+2 minutos, evitou a 
derrota do FC Porto em 
casa do Moreirense, em 
jogo da 21.ª jornada da I 
Liga de futebol, que termi-
nou igualado 1x1.

A equipe de Moreira 
de Cónegos adiantou-
se no marcador aos 79 
minutos, pelo uruguaio 
Texeira, mas os ‘dragões’ 
ainda conseguiram evitar 
a derrota, através de um 
tento do mexicano Herre-

O Benfica obteve o re-
sultado mais volumoso na 
presente edição da I Liga 
de futebol, ao golear o Na-
cional por 10x0, em jogo 
da 21.ª jornada, 

A goleada na Luz co-
meçou cedo, logo aos 33 
segundos, pelo espanhol 
Grimaldo e foi-se acentu-
ando, tendo os ‘encarna-
dos’ chegado ao interva-
lo a vencer por 3x0, com 
mais dois gols do suíço 
Seferovic. A segunda me-
tade foi ‘demolidora’ por 
parte do Benfica, tendo 

Benfica ‘aplica 10’ ao Nacional 

João Félix (50), Pizzi (54), 
de grande penalidade, 
Ferro (56), em estreia no 

campeonato e como mar-
cador, Ruben Dias (64), 
Jonas (85 e 90), num re-

ra, aos 90+2.
As notícias não esco-

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

Com este empate, o 
FC Porto conservou a li-
derança, agora com 51 
pontos, mais quatro do 
que o Benfica, segundo, 
enquanto os ‘cônegos’ 
são quintos com 35.

O Sporting de Braga 
venceu em casa o Des-
portivo de Chaves, por 
2x1, depois de ter estado 
a perder, e colocou-se a 
dois pontos do líder da I 
Liga de futebol, o FC Por-
to, à passagem da 21.ª 
jornada.

Luís Martins, aos 51 mi-
nutos, inaugurou o marca-
dor a favor dos flavienses 
no Estádio Municipal de 
Braga, mas Dyego Sou-
sa, aos 64, e Claudemir, 
aos 80, deram a volta ao 

Sporting de
Braga vence Chaves 

resultado e asseguraram 
o triunfo que permitiu aos 
‘arsenalistas’ capitaliza-
rem o empate do FC Porto 
com o Moreirense (1x1). 
O Braga subiu proviso-
riamente ao segundo lu-
gar, com 49 pontos, mais 
dois do que o Benfica, 
que hoje recebe o Nacio-
nal, enquanto o Chaves, 
que vinha de duas vitórias 
seguidas, mantém-se na 
zona de despromoção, 
ocupando o 18.º e penúl-
timo lugar, com 18 pontos.

O Sporting venceu em 
casa do Feirense por 3x1, 
em jogo da 21.ª jornada 
da I Liga de futebol, re-
cuperando, a exemplo de 
Benfica e Sporting de Bra-
ga, dois pontos ao líder 
FC Porto.

 Os ‘leões’ adiantaram-
se mesmo em cima do in-
tervalo, ao beneficiarem 
de um gol na própria baliza 
de Briseño, numa primeira 
parte em que o Feirense 
viu um golo anulado pelo 

gresso após lesão, e Rafa 
(88), conferido expressão 
ao marcador.

Porque as noticias não 
escolhem hora e o seu 
tempo é precioso.

A vitória mantém o 
Benfica no segundo pos-
to, mas agora a apenas 
um ponto do comandan-
te FC Porto, que na sex-
ta-feira empatou 1x1 em 
casa do Moreirense, en-
quanto os insulares estão 
no 16.º posto, primeiro 
abaixo da linha de desci-
da, com 20 pontos.

Herrera evita
derrota FC Porto

Um gol do chileno 
Juan Delgado, aos 56 
minutos, permitiu hoje 
ao Tondela levar de ven-
cida o Vitória de Guima-
rães por 1x0, em jogo 
da 21.ª jornada da I Liga 
de futebol, disputado em 
Tondela.

O triunfo da equipa 
viseense encerra um ci-
clo de quatro jogos sem 
vencer e permite à for-
mação de Pepa subir ao 
11.º lugar, agora com 23 
pontos, mais quatro do que o Boavista, a primeira equi-
pa situada abaixo da linha de despromoção. Porque as 

Gol de Juan Delgado dá vitória do Tondela
noticias não escolhem 
hora e o seu tempo é 
precioso. Vitória, que 
vinha de um empate 
na receção ao FC Por-
to, mantém-se no sexto 
posto com 32 pontos 
boavisteira somou duas 
vitórias consecutivas na 
I Liga.Porque as noti-
cias não escolhem hora 
e o seu tempo é precio-
so. O triunfo o Boavista 
no 12.º lugar, com 22 
pontos, dois acima da 

zona de despromoção, enquanto o Santa Clara é déci-
mo, com 24 pontos.

Bruno Moreira garante triunfo do 
Rio Ave em casa do Portimonense

Um gol de Bruno Mo-
reira, aos 31 minutos, 
bastou ao Rio Ave para 
vencer em casa do Por-
timonense por 1x0, em 
jogo da 21.ª jornada da I 
Liga de futebol.

A equipe orientada 
por Daniel Ramos somou 
assim o segundo triunfo 
consecutivo fora de casa 

– pelo meio empatou com 
o Tondela -, resultado que 
lhe permite subir ao oita-
vo posto com 28 pontos, 
rebaixando os algarvios 
para o nono lugar, com 
27. A equipe de Portimão, 
comandada por António 
Folha, somou o terceiro 
encontro consecutivo a 
perder.



Marcelo sabia de tudo: «tive de Mentir. ronaldo 
contou-Me antes da final da chaMpions»

Internacional brasileiro 
revela como reagiu à saí-
da de Cristiano Ronaldo 
do Real Madrid.

No dia da final da liga 
dos Campeões do ano 
passado foi o escolhi-
do por Cristiano Ronaldo 
para largar a “bomba” de 
que possivelmente não iria 
continuar no Real Madrid. 
A informação apanhou to-
dos desprevenidos... ou 
quase todos. Marcelo con-
fessa agora que o interna-
cional português lhe disse 
que iria embora antes da 

Sebastián Coates, in-
ternacional uruguaio que 
chegou ao Sporting em 

janeiro de 2016, cumpriu 
ontem o seu 100º jogo pe-
los leões no campeonato 

coates feliz pelo 100.º jogo

bárbara timo, judoca do 
benfica, conquista primeira 

medalha por portugal
Neste domingo, a judo-

ca Bárbara Timo conquis-
tou sua primeira medalha 
pela seleção portuguesa. 
A atleta, natural do Rio de 
Janeiro e que defendeu o 
Brasil durante vários anos, 
ficou em terceiro lugar no 
Grand Slam de Paris. Bár-
bara subiu ao pódio na ca-
tegoria médio (-70kg), após 
derrotar a marroquina Ass-
maa Niang. Foi a segunda 
competição da judoca do 
Benfica lutando pelo país 
europeu.

“Estou muito feliz. É 
um sonho realizado. É o 
meu segundo Grand Slam 
de Paris, o primeiro por 
Portugal e a primeira me-
dalha representando esse 
país que me abraçou de 
uma forma tão legal. Eu 
queria demonstrar todo o 
amor e carinho por Portu-
gal por terem me recebido 
tão bem. E é só o começo. 

Tem muita coisa ainda pela 
frente”, disse.

Bárbara se mudou 
para Lisboa em agosto 
do ano passado, quando 
foi contratada pelo Benfi-
ca. No mesmo ano, con-
quistou o campeonato 
nacional e obteve a natu-
ralização portuguesa. Sua 
estreia pela nova seleção 
aconteceu em janeiro, no 
Grand Prix de Tel Aviv. O FC Porto viajou na 

manhã desta segunda-fei-
ra para Roma onde dispu-
tará a primeira mão dos 
oitavos de final da Liga 
dos Campeões frente aos 
giallorossi, uma comiti-
va liderada por Pinto da 
Costa. Sérgio Conceição 
convocou 21 jogadores 
para o encontro que se re-
aliza amanhã, às 20 horas, 
com arbitragem de Danny 
Makkelie. Destaque para a 
ausência de Jesús Corona 
face ao castigo imposto 

a lista de convocados do fc porto 
para o jogo com a roma

pela UEFA. O organismo 
europeu sancionou o me-
xicano com dois jogos de 
suspensão por, alegada-
mente, ter forçado um car-
tão amarelo na partida com 
o Schalke 04 - demora na 
marcação de um livre -, 
com o intuito de ‘limpar’ os 
cartões frente ao Galata-
saray, uma partida da fase 
de grupos que já não tinha 
implicações no apuramen-
to dos dragões para a fase 
seguinte da Liga dos Cam-
peões Lista de convoca-

português e no final esta-
va naturalmente orgulhoso 
pelo feito.

“Estar numa equipa 
tão grande como o Spor-
ting e poder chegar a uma 
marca como esta é um 
grande orgulho. Espero 
fazer ainda muitos mais 
jogos”, confessou o defe-
sa-central, aos microfo-
nes da Sporting TV.

Coates reforçou a ideia 
de que o mais importante 
foi mesmo... os três pon-

tos. “O objetivo era ganhar. 
As questões individuais 
são secundárias. O impor-
tante foi que o grupo ven-
ceu e que continuamos na 
luta por nos aproximarmos 
dos nossos adversários.”

O jogo 100 de Coates 
na Liga teve ainda o inte-
ressante pormenor de ver 
o uruguaio terminar com a 
braçadeira de capitão após 
a saída de Bruno Fernan-
des. “É uma responsabili-
dade linda”, assumiu

lo confessa que saída de 
Ronaldo de Madrid deixou 
marcas.

“Estávamos a treinar 
para a final da Liga dos 
Campeões e ele disse-
me: ‘estou indo embora’. 
Não acreditei”, afirmou à 
jornalista Tatiana Manto-
vani, que depois o con-
fronta: “antes da final da 
Champions? então vocês 
me mentiu?” Sim, tive de 
mentir”, confirmou Mar-
celo, que esta temporada 
perdeu espaço na equipa 
merengue.

final de Kiev.
Entrevistado pelo Es-

porte Interativo, o lateral 
merengue confessa que 

primeiro não acreditou no 
que ouviu e que depois 
mentiu para proteger o 
amigo. Mulher de Marce-

dos: Casillas, Maxi, Militão, 
Diogo Leite, Bruno Costa, 
Hernâni, Brahimi, Óliver, 
Telles, Herrera, Jorge, Adri-

án, André Pereira, Danilo, 
Otávio, Vaná, Felipe, So-
ares, Diogo Costa, Pepe e 
Fernando Andrade

pedro sousa torna-se o 
sexto português a entrar no 
‘top 100’ do tênis mundial

Pedro Sousa tornou-
se no sexto português a 
figurar no ‘top 100’ do tênis 
mundial, numa lista que 
continua a ser liderada pelo 
espanhol Rafael Nadal e na 
qual João Sousa desceu 
do 39.º para o 41.º posto.

Na tabela, que não so-
freu qualquer alteração nos 
10 primeiros classificados, 
Pedro Sousa, de 30 anos, 
surge precisamente na po-
sição 100, tendo subido 
dois lugares em relação ao 
ranking da semana passada.

As notícias não esco-
lhem hora, mas o seu tem-
po é precioso. O SAPO 24 

leva ao seu email a informa-
ção que realmente importa 
comentada pelos nossos 
cronistas.

Pedro Sousa e João 
Sousa, que, apesar de ter 
descido duas posições, 
continua a ser o melhor 
represente português no 
ranking, integraram a se-
leção portuguesa que, no 
início de fevereiro, falhou, 
frente ao Cazaquistão, o 
acesso ao grupo Mundial 
da Taça Davis.

Nuno Marques foi o pri-
meiro português a figurar 
no ‘top 100’ da hierarquia 
mundial, em 1991, tendo-
se seguido Frederico Gil, 
Rui Machado, João Sousa 
e Gastão Elias.

Na tabela feminina, 
não se registraram altera-
ções entre as 100 melhores 
tenistas, com a japonesa 
Naomi Osaka a manter-se 
na liderança, seguida de 
checa Petra Kvitova e da 
romena Simona Halep, se-
gunda e terceira colocadas, 
respetivamente.

João silva de bronze na primeira taça do Mundo de triatlo de 2019
O triatleta português João Silva 

foi hoje terceiro classificado na prova 
de elite masculina da Taça do Mun-
do de triatlo, disputada na distância 
sprint na Cidade do Cabo (África do 
Sul), que abriu a época de 2019.

 O triatleta do Benfica completou 
o percurso em 52.19 minutos, fican-
do a 15 segundos do vencedor, o 
britânico Alex Yee (52.04 minutos), e 

terminando com o mesmo tempo do 
segundo classificado, o norte-ameri-
cano Tony Smoragiewicz.

Dos restantes portugueses, Ricar-
do Batista foi 42.º, Vasco Vilaça che-
gou em 55.º e Miguel Arraiolos não 
terminou a prova.

Em femininos, na distância sprint, 
a melhor portuguesa foi Melanie San-
tos, na 14.ª posição, ao concluir os 

três segmentos (natação, ciclismo e 
corrida) em 58.50 minutos, mais 1.26 
minutos do que a veterana japonesa 
Ai Ueda, de 35 anos, que se impôs às 
norte-americanas Summer Rappaport 
(57.31) e Tamara Gorman (57.44).

Helena Carvalho terminou a com-
petição na Cidade do Cabo no 22.º 
lugar, com o registo de 59.32 minu-
tos, enquanto Andreia Ferrum não foi 

além da 53.ª posição, com 1.07.35 
horas.

As notícias não escolhem hora, 
mas o seu tempo é precioso. O SAPO 
24 leva ao seu email a informação 
que realmente importa comentada 
pelos nossos cronistas.

A próxima etapa da Taça do Mun-
do de triatlo realiza-se em Mooloola-
ba, na Austrália, a 16 de março.
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Quando um jovem morre, a primeira coisa que me 
vem à cabeça é a destruição de sonhos, a  impossibilida-
de prematura de realizar projetos sequer amadurecidos, 
mas presentes em todos os momentos da existência. 
No caso dos meninos vitimados na espantosa tragédia 
do Centro de Treinamento do Flamengo, muitos sonhos 
morreram com eles, e, no caso daqueles de origem mais 
humilde, principalmente o desejo de ascensão social, de 
proporcionar à família uma vida melhor. 

Senti um aperto no coração ao ver aqueles rostos 
adolescentes, sorrisos abertos, com a confiança de 
que, um dia, poderiam ter seus nomes gritados nos 
estádios de todo o mundo e, eventualmente, ganhar 
muito dinheiro. Claro que fama e fortuna só chegariam 
para muito poucos  daqueles meninos sorridentes, mas 
o que seria a vida de cada um se não tivesse um motivo 
para sonhar? Foi certamente pensando nisso que um 
sentimento de dor se espalhou pelo Brasil e pelo mun-
do quando se soube da tragédia. E as mensagens de 
solidariedade não pararam de chegar, inclusive daque-
les que possivelmente eram seus ídolos, como o nosso 
Cristiano Ronaldo, o argentino Lionel Messi e Neymar.

  Mas, passado o choro, é preciso que se investigue 
rigorosamente, o que causou essa pavorosa tragédia. 
Sabe-se que a Prefeitura aplicou dezenas de multas 
ao Flamengo porque as instalações estavam em de-
sacordo com o previsto na Lei.  Ora, após a primeira, 
segunda e terceira multas, por que não interditaram as 
instalações - que apareciam como “área de estaciona-
mento” - nos registros municipais? E o Corpo de Bom-
beiros, tão zeloso para exigir certificações de prédios 
residenciais, por que não fez o mesmo com o Flamen-
go? A imprensa diz, inclusive, que as instalações feitas 
por containers, onde os meninos  encontraram morte 
horrível, sequer haviam sido vistoriadas.  A Diretoria do 
clube, a meu ver é a grande culpada,  e deve explica-
ções melhores que as esfarrapadas justificativas dadas 
diante de jornalistas.  De minha parte, estejam certos: 
não deixarei de cobrar esclarecimentos, exigir punição 
para os culpados, e o devido ressarcimento às famílias 
das vítimas, consciente de que a vida não tem preço! 

Que o apagar do sorriso e sonhos dos meninos do 
Ninho do Urubu, possa, refletir na consciência dos res-
ponsáveis o remorso de sua tão prematura partida.

Sonhos que morreram cedo

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

Adivinhem quem somos?
É... essa foi bem fácil. E quem venceu nosso Advinha Quem Somos foi a Rose Boaven-

tura, primeira-dama da Casa da Vila da Feira. A resposta era o  Ernesto Boaventura, ainda 
um menino, e o nosso saudoso Fernando Tavares.  Rose,  basta ligar e dizer onde quer o 
almoço.  Ainda aguardamos o  Sr. Nelson Guallter, que venceu a primeira promoção, fazer 
contato com o Portugal em foco.

Está semana vamos dificultar um pouquinho: Quem são estes dois grandes portugue-
ses que tanta coisa fizeram por nossas tradições? 
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Foi uma programa-
ção especial no Solar 
Açoriano com uma su-
culenta e completa fei-
joada preparada com 
capricho e carnes 
nobres e ingredientes 
bem escolhidos, e filés 
de frango, ambos ser-
vidos à vontade  em 
self-service. Um dia 
perfeito para a família 
açoriana marcando a 
presença com os fa-
miliares e amigos. O 
presidente Leonardo 
, sua esposa, a pri-
meira-dama Patrícia, 
e demais diretores, 

DELICIOSA FEIJOADA AÇORIANA

acolheram os convi-
dados com o carinho 
costumeiro da Casa 

Açorina. Alegrando 
o salão estiveram o 
conjunto Amigos do 

Alto Minho,  Foi re-
almente um dia ma-
ravilhoso.

O Salão 
Social 
Açoria-
no e os 
seus 
“pés-de-
valsas” 
dando 
um show

Bela 
imagem 
do diretor 
Marcelo 
Cota, 
confrater-
nizando-
se com 
associados 
e amigos

A apresentação espetacular do conjunto Amigos do 
Alto Minho

O presiden-
te da Casa 
dos Açores, 
Leonardo 
Soares com 
seu tio  sr. 
João Vaz 
e Hilário 
Caridade

Um “Quarteto de Grandes” na feijoada açoriana, os dire-
tores Antonio Carlos da casa Andrade com sua esposa 
Sonia e o casal de Portugal

Prestigiando a saborosa feijoada na Casa dos Açores estava o casal Angelina e o 
subprocurador Dr. Alcides Martins, ao lado de  Patrícia e Leonardo, primeira-dama e 
presidente da Casa dos Açores

Outra presença ilustre no domingo foio distinto casal 
Percy e Domingos Cunha, empresário do Restaurante 
Gloria com o diretor Daniel Abreu
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Domingo maravilhoso
na Casa de Espinho

Esteve bem mo-
vimentado o grande 
almoço na Casa de 
Espinho, com direito 
a delicioso cardápio. 
Em destaque, um 
churrasco completo, 
saborosa sardinha na 
brasa, animado dia na 
Casa. O conjunto Os 
Vilacondenses, com 
um repertório de mui-
to bom gosto, e o som 
na altura certa e colo-
cou todo mundo para 

O Conjunto Os Vilacondeses foi a atração musical 
da tarde

Aspecto do Salão da Casa de Espinho durante o convívio social

Panorâ-
mica de 
associados 
e amigos 
durante o 
convívio 
social no 
almoço do 
domingo 
passado

Linda imagem 
dos compo-
nentes mirins 
do R.F. Fausto 
Neves, Felipe, 
Sara, Clara e 
Arthur, que cer-
tamente serão 
futuros grandes 
folcloristas

Magnifica apresentação do R.F. Fauto Neves no domingo festivo da família espinhense

dançar. No salão, o 
presidente Fábio da 
Cruz e sua diretoria, 
preparam uma atra-
ção especial para a 

tarde. Apresentação 
do R.F. Fausto Ne-
ves, mais uma vez 
encantou o público 
presente. Que show 

dessa moçada, que 
cada vez dança mais 
e mais. Parabéns a 
todos pelo belíssimo 
show de folclore.



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
BONDADE.

 A Essencia Da Bondade Está Em Perce-
bermos A Rede EntretecidaE Interligada 
Que Formamos Com Todos Os Seressou 
Uma Fonte Livre E Imensamente Podero-

sa De Vida E Bondade!

faRRa Boa  Na eScoLa de SamBa 
uNIdoS da tIJuca

amIGoS do coRaÇÃo

É maravilhoso o senso de família , nas nossas casas 
regionais.  Onde as criancinhas luso descendentes, 
aprendem a dançar o folclore da sua região, participan-
do do rancho. É nos clubes  portugueses  que existe o 
respeito e a segurança  reflexo do passado. Amigos Le-
vem os vossos jovens e adolescentes para as nossas 
Associações e verão o reultado de pais avós e filhos 
felizes.  Na foto: as componentes do Almeida Garrett. 
crianças lindas, Nicole, e Carol, netas da nossa querida 
Alice Boaventura. Muitas Bençãos.

doIS BaLuaRteS da 
NoSSa caSa do mINHo

meNINaS com o 
foLcLoRe Na aLma

A minha querida amiga Ellen de Lima  sendo acarinhada  
pelo  querido casal, (LUZ), Fátima e Manuel Vieira, no 
AROUCA BARRA CLUBE. ABRAÇOS FADISTAS.

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.

O querido casal Perci e 
Domingos Cunha, (RESTAU-

RANTE GLÓRIA).  Marcam 
sempre presença nos eventos 

das nossas casas  regionais 
vivendo com muito amor as 
nossas tradições. Na  Foto: 

o simpático casal almoçando 
com amigas, na casa de Trás- 
os-Montes. Abraços Fadistas.

caSaL RomaNtIco

O nosso de-
putado  para 

a emigra-
ção fora de 

Portugal, Dr. 
Carlos Páscoa 
e sua elegante 
esposa Bethe, 
nas voltas do 

vira  numa 
festa, no 

Arouca Barra 
Clube abraços 

Fadistas.

NoIte No HaVaÍ
A  minha querida amiga Neumara Coelho, sempre ilumi-
nada e feliz, assim como as meninas presentes  na foto: 
Neumara Coelho, a elegante Vera Figueiredo, da (Alap) . 
e a presidente do meu Fã Club, Neli Cravo. Espalhando 
charme na nossa Casa das Beiras, na Noite do Havaí.
Abraços Fadistas.

amIGoS feLIZeS 
Nota 10

O nosso Presidente, amigo Fernando Horta,  português 
que muito nos orgulha pelo seu sucesso há muitos anos 
na militância do samba. Cercado de meninas  bonitas e 
muita alegria,  agradecendo o Pão da Vida e da prospe-
ridadew, que sempre envolve  a querida escola do Borel, 
cada vez mais vitoriosa e internacionalmente    admirada. 
Muitas Vitórias, Muitas Bençãos Abraços Ao Casal Pres. 
Fernando Horta E Primeira Dama Fátima Horta.

Maneca
o prêmio de “Pé-de-Valsa da 
Semana”  vai  este casal que 

brinca de dançar...

Domingo passado tive a oportunidade de ver 
pessoas se divertindo,  que é muito natural, 
pois tratava-se de um belo almoço dançante ao 
toque do conjunto Típicos da Beira Show.  Foi 
realmente maravilhoso; mas, o que me cha-
mou a atenção foi ver diretores da Casa, não 
medindo esforços para um bom atendimento 
ao público. Quase não dava para fotografar o 
atual presidente, Sr. Ismael Loureiro, que não 
parava, pois eram muitos aniversariantes para 
dar atenção. Como vemos à esquerda, o Sr. 
Presidente Ismael com o casal D. Leocádia 
e Sr. Afonso, e mais duas aniversariantes do 
mês. Nós,  do Jornal Portugal em Foco, para-
benizamos a todos com desejo de muita saúde.

casa trás-os -montes está em alta. Parabéns para todos

Que felicidade ao ver esta linda mesa no domingo 
Fiquei muito feliz ao chegar à Casa de  
Trás-os- Montes e encontrar o amigo 
Dimas Ramos e sua esposa,  D. Vera, 
casal amigo que parou com seu pro-
grama radiofônico devido a um pro-
blema de saúde; mas, com a graça 
de Deus, já está se locomovendo.  
Como vemos na foto, o amigo Dimas 
e D. Vera, D. Idalia e D. Isabel.  Ami-
go, não vamos perder as esperanças, 
porque dias melhores virão e, sem-
pre, com a graça de Deus. Abraços  e 
muita saúde.

Linda mesa da Semana no 
solar transmontano

Ao toque do conjunto Típicos da Beira Show. O Solar Transmon-
tano nos proporcionou uma boa tarde, com certeza. Como vemos 
na foto, à direita, D.  Idalia, ao seu lado, D. Florbela com seu mari-
do o comendador Afonso Bernardo Fernandes, a quem sou muito 
grato por todo o carinho dispensado. Ao lado do comendador, 
vemos o cantor Otavio, que, para descontrair,  cantou algumas 
músicas  junto ao publico. Dou os parabéns ao T. B. SHOW pela 
cantora e amiga Veronica, pelo cantor Otavio e por todo o grupo, 
é claro, que é maravilhoso. Parabéns!

Na sexta-feira passada, o grande amigo, Custodio Paiva, 
convidou-me para almoçar para homenagear Sr. Adelino 
Chaves, natural  de Pindelo dos Milagres, de sua terra 
natal; vemos neste lindo cenário fotográfico, à esquerda, 
o visitante, Sr. Adelino, sua  prima Carioca, D. Iêda,  filha 
de pai minhoto e mãe de Pindelo  (Viseu);  à  direita ve-
mos o  empresário Custodio Paiva, a quem agradeço o 
convite para estarmos mais uma vez com gente nossa, 
ou nossa gente. Sr.  Adelino, transmita um forte abraço 
para aquele povo que mora no nosso coração, com um 
bom regresso e muita saúde.

o adelino chaves veio mais 
uma vez curtir suas férias 

no Rio de Janeiro 

Na semana passada eu parei para ver e analisar... 
eu danço, mas sou amador. Se  eu encontrar o Dr. 
Luzembergue com sua esposa, Dona Virgilia na pista 
de dança, eu vou ficar longe. Não é complexo não, 
mas sim,  uma brincadeira. Não é fácil, dá gosto de 
ver. Para o distinto casal, o meus parabéns, com o 
desejo de muita saúde e amizade. 

O meu querido amigo do coração  Agostinho dos Santos, 
presidente  da Casa do Minho, super amigo do ex-pre-
sidente da casa Sr. Joaquim Fernandes, meu amigo de 
sempre, foi na sua gestão  na presidência que me apre-
sentei  com muita freqüência  nessa tão amada Casa do 
Minho. Foi lá que eu e o saudoso Antonio Campos fomos 
coroados reis da desgarrada,  através da nossa saudosa 
Benvinda Maria. Atualmente quando tenho tempo, vou ao  
Fado Vadio, gerenciado pelo  mago da guitarra, Victor Lo-
pez. No próximo dia 22 de fevereiro,  partir das dezenove 
horas estaremos lá na casa do Minho, rua Cosme Velho 
60 abraços Fadistas.

Gostei de ver D.  Cineide,  primeira-dama da Casa 
Trás os Montes e Alto Douro, que fez questão de 
cortar  o bolo dos aniversariantes do mês, para ser 
entregue aos presentes. Como se diz, filha de pei-
xe, peixinho é,  sua filhinha, Sandy, prestando muita 
atenção. É assim que se começa. Ao lado,  vemos 
uma simpática garçonete, que pelo que vi sempre é  
muito atenciosa. Parabéns e boa sorte para todos.

Lindo gesto da primeira-dama da 
casa trás os montes e alto douro
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CHURRASCO DOS ANIVERSARIANTES NO SOLAR TRANSMONTANO
A Casa de Trás-os-

Montes, mais uma 
vez, veio animar o ce-
nário associativo re-
alizando, na tarde de 
domingo, dia 10, o seu 
tradicional churrasco. 
Os associados e ami-
gos não perderam a 
oportunidade de sabo-

rear esse cardápio tão 
conhecido do Solar da 
av. Melo Matos.

Quem não conhece 
o afamado Churrasco 
da Casa de Trás-os-
Montes não sabe o 
que está perdendo. 
Com a costumeira far-
tura e variado  com 

carnes nobres e coste-
linha suína, empadão 
de frango,  maionese 
e guarnições. Foi uma 
bela oportunidade 
para os aniversarian-
tes que puderam ter 
uma tarde alegre com 
os seus amigos e fa-
miliares.

Como não podia 
deixar de ser, foi um 
convívio agradável 
com ambiente agra-
dável e a boa música 
dos Típicos da Beira.

Foi um dia perfeito 
onde os aniversarian-
tes foram envolvidos 
com muito  carinho. 

Em destaque, D. Io-
landa, esposa do di-
retor  social Joaquim 
Bernardo que, ao lado 
do presidente Ismael 
Loureiro e demais di-
retores,  recebeu os 

associados e amigos 
e convidou a todos 
para o próximo evento 
no dia 17 de feverei-
ro, o show do cantor 
country português, Zé 
Amaro.  Não Percam!!

Durante o evento no Solar Transmontano, vemos o presi-
dente Ismael Loureiro, o diretor social Joaquim Bernardo 
e o radialista Antonio  Amaral.

Encontro de amigos no domingo passado: o casal radia-
lista  Dimas Ramos e sua amada esposa Vera Lúcia e o 
comendador Afonso Bernardo.

Mais amigos prestigiando o Almoço Social Transmonta-
no: Antonio Silva, o casal Maria e José Matos, e Dr. Lu-
zemberg e esposa Virgília

O ex-presidente Antonio Paiva servindo o casal amigo  D. 
Olinda e Sr. Luis Albuquerque.

A diretora 
Lucia 

Granito 
num “clo-

se” com 
senhora 

Benvinda 
para o 
Jornal 

Portugal 
em Foco

A aniversa-
riante do dia, 
Iolanda Ber-
nardo com 
o esposo, o 
diretor social 
trasmontano
Joaquim 
Bernardo, a 
neta Sophia 
Bernardo e 
João Pedro 
Bernardo
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Salame de 
chocolate

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

FEVEREIRO – Quinta-feira – Almoço no restau-
rante Quintas de Arouca –12:30hs – Abertura do 
salão para almoço - O melhor da culinária portu-
guesa. O “Cantinho de Portugal no coração da 
Barra da Tijuca”.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

FEVEREIRO – 22 – Sexta 20hs – Fado Vadio com 
Victor Lopez – Restaurante Costa Verde. O guitarrista 
Victor Lopes apresentará no Restaurante Costa Verde 
grandes sucessos do Fado, nas vozes de vários con-
vidados!   Reserva antecipada.
MARÇO – 17 – Domingo 12hs – Festa Gaúcha 
- Costelada – Conheça o Rio Grande do Sul sem 
sair do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, 
folclore com o rancho gaúcho da Casa do Minho e 
música ao vivo para dançar animando a festa. Car-
dápio – costela na brasa, drumet de frango, linguiça, 
arroz branco, arroz carreteiro e acompanhamentos. 
Pula-pula grátis.

CASA DA VILA DA FEIRA E
TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 2293-1542
FEVEREIRO – 17 – Domingo – 12hs –  Arraial Fei-
rense - Quinta do Castelo. Local: Salão Social. 
Cardápio típico: Sardinha Portuguesa, Frango na 
Brasa, Batata Cozida e Frita, Caldo Verde. Doce 
e Bebidas (à parte). Música por conta do Conjunto 
Cláudio Santos & Amigos. Apresentação Especial 
do Grupo Eça de Queiroz da Casa dos Po-
veiros. Reservas: 2293-1686

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chambeland, 40/50 – Vila da Penha 

– Rio de Janeiro – Tels: 3391-6730
FEVEREIRO – 15 – Sexta-feira – 19hs – Venha 
danças e se divertir no BAILE DA CASA DE VISEU. 
A Banda ESTAÇÃO RIO estará conosco para ani-
mar o Baile. Salão Social com ar refrigerado. 
 FEVEREIRO – 23 – Sábado – 17h – Teremos 
novamente a TARDE DANÇANTE DA CASA DE 
VISEU. Uma nova opção para você e seus amigos 

se divertirem aos sábados. Quem anima o baile 
é o BIRA BEATS. Venha se divertir dançar. Salão 
Social refrigerado.

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

FEVEREIRO – 15 – Sexta-feira – 20h – Dancing 
Day Flasbach. O Melhor dos Anos 70, 80 e 90. DJ 
Flávio Wave.
FEVEREIRO – 20 – Quarta-feira – 12h – Almoço 
das Quartas – Almoço por adesão e bebidas não 
inclusa.
FEVEREIRO – 24 – domingo -12hs – 3º Festa 
Portuguesa. Para animar, Banda Típicos da 
Beira Show. apresentação do grupo folclórico 
Benvinda Maria, da Casa das Beiras
Cardápio: Churrasco variado destaque pa-
ra:Bifanas de boi, Febras de porco, Sardinha 
portuguesa assada, Costela à  Chanfana, 
Massada de Bacalhau, Arroz de feijão com 
chouriço, Tripa à lombeira. Sobremesa: Ba-
nana com sorvete.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
FEVEREIRO – 17 – domingo -12hs – Almo-
ço Show – Cardápio: Churrasco completo, 
acompanhamentos saladas diversas, pernil 
com batatas coradas. Sobremesa: banana 
assada com canela, e furtas. Atrações: José 
Amaro – Cantor Country Português e Amigos 
do Alto Minho (no dia: R$80,00/pessoa; an-
tecipado até 16/02: R$70,00/pessoa). Reser-
vas 2284-7346

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

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

2/3 xícara de chá de manteiga
200 gramas de chocolate
2 ovos
2/3 xícara(s) de chá de açúcar
300 de biscoito tipo Maizena

Derreta a manteiga e o chocolate em ba-
nho-maria em tigelas distintas. Em uma 
batedeira, acrescente os ovos e o açúcar. 
Bata até ficar uma mistura homogênea e 
reserve. Quebre os biscotti em pedaços 
bem pequenos e adicione a manteiga der-
retida e reserve. Em seguida, acrescente 
o chocolate derretido à mistura de ovos e 
açúcar, e mexa até formar uma massa ho-
mogênea. Adicione essa massa aos biscoi-
tos e misture bem. Coloque a massa sobre 
uma folha de papel manteiga e enrole bem, 
para dar o formato de salame. Em segui-
da, embrulhe o pacote em papel alumínio 
e leve à geladeira por duas horas. Na hora 
de servir, desembrulhe e fatie.



E se os seus rins não 
funcionarem?

Nem todos conhecem o drama daqueles que convivem 
com problemas nos rins, mas são cerca de 6.000 renais crô-
nicos apenas no município do Rio de Janeiro. Para quem não 
sabe, estamos falando de pessoas que precisam usar uma 
máquina para filtrar seu sangue, já que os órgão responsáveis 
por essa função (rins) estão insuficientes. Geralmente, essas 
pessoas precisam fazer a Terapia Renal Substitutiva (diálise) 
3 vezes por semana e ficam cerca de 4 horas filtrando o san-
gue nesses aparelho.Esse tratamento é tão caro que a grande 
maioria não possui condições de pagar e quem não consegue 
fazer a diálise, está condenado à morte.

Nesse momento surge um novo problema, pois essa te-
rapia só pode ser realizada em clínicas conveniadas com o 
Sistema Único de Saúde (SUS), já que nossos hospitais pú-
blicos não executam mais esse tratamento. Para piorar, quem 
paga por esse serviço é a Prefeitura (através da Secretaria 
Municipal de Saúde) com recursos repassados pelo governo 
federal e aqui, no Rio de Janeiro, há 3 meses o prefeito pa-
rou de repassar os recursos para estas clínicas, sem maiores 
explicações. Estamos falando de clínicas que compram insu-
mos caríssimos e que estão com uma grande quantidade de 
profissionais realizando procedimentos nessas máquinas de 
diálise já com 3 meses de salários atrasados. Para minimizar 
os prejuízos, nos últimos dias essas clínicas estão adotando a 
estratégia de diminuir os número de horas de diálise de cada 
paciente.

Exercendo nossa função de vereadores, estamos fisca-
lizando o Executivo e cobrando da prefeitura uma solução 
imediata. Caso não tenhamos sucesso, teremos que tentar 
na justiça e na imprensa obter a resposta para uma pergunta 
pertinente: seria essa uma atitude criminosa do Prefeito? Afi-
nal de contas, não podemos transformar a lista de transplante 
renal numa sentença de morte.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

É com imenso carinho e gratidão 
que agradeço aos amigos que presti-
giaram com suas presenças no Arou-
ca Barra Clube no passado dia 20 de 
janeiro, ao show dos 50 anos de vida 
artística do Mário Simões.

Foi realmente uma emoção incrível 
em ver junto de mim mais de 600 pes-
soas se emocionando comigo ao con-
tar a história da minha vida, a origem 
da família Simões e o nascimento de 
tudo na Figueira da Foz.

A presença da minha família me deu 

Agradecimentos do Cantor 
Romântico Mário Simões

animo coragem para levar a cabo tanta 
emoção e desgaste emocional a cada 
música interpretada.

Agradeço a imprensa escrita e fa-
lada aos amigos que tanto colaboram 
comigo em especial o Jornal Portugal 
em Foco, A Voz de Portugal, Revista Os 
Lusíadas, as fotografias de Fátima Ma-
cedo, Genilson e a diretoria do Arouca 
Barra Clube. Como dizia Amália Rodri-
gues “Cantarei até que a voz me doa” 
e tiver saúde. 

Muito grato a todos.

O casal Maria e 
Mário Simões, 
num brinde ao 
sucesso da festa 
de 50 anos de vida 
artística do Mário 
Simões, que rece-
beram centenas 
de fãs e amigos 
no Arouca Barra 
Clube


